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( ص)رمدر سال هفتم هجری پیامبر اک.خیبر کانون فتنه برعلیه اسالم بود
.ردندبرای درهم کوبیدن کانون فتنه به خیبر رفتند و خیبر را محاصره ک



لیم می خواست با کمترین خونریزی، یهوودان خیبور   و( ص)چون پیامبر
.شوند محاصره طول کشید

ی عده ای می خواسوتند اغ هوا. وکم کم ذخیره غذایی م لمانان  مام شد
.باربرشان را بکشند و بخورند

.ممنوع کرد( ص)اما پیامبر 

.زیرا اغ باربر کم داشتند



زد عده ای دیگر ج وتجو کردنود و هلوه هوسوفندی را یافتنود نو
.چوپان آن رفتند



...  سالم علیکم ای چوپان
من بالل مؤذن رسول خدا 

هستم نام شما چیست؟
به من 

اسود راعی 
.  می گویند

ام بلی اربابم همین ن 
.را برمن نهاده است

یعنی ...اسود راعی؟
...سیاه چوپان؟

همی ن؟



آیا گوسفندانت را می فروشی؟

چند یهودی 
خیبری

؟مالک آنها کیست
تا از او بخریم

نه من مالک آنها 
زد نیستم آنها امانت ن

.من است



عجب اینها اموال ی هودان است که ما 
! با آنها می جنگیم

بایداز پیامبر اجازه .... نه
بگی ریم

بالل؛ 
تگرفتن جان خیبریان االن بر ما حالل اس

گرفتن مال آنها  که حالل تر خواهد ب ود

چه رزق خوب ی از سوی خداوند 
نصیب شده

مبدون پ ول آنها را تصرف می کنی



... سربازان خدا گرسنه اند ولی.اگر چه
.با ای ن حال باید از پیامبر اجازه بگی ریم

.ندرفت( ص)آنگاه همگی با هله وچوپان نزد پیامبر اکرم



.موقع نماز بود بالل اذان هفت و م لمانان نماز خواندند
.اسود راعی که  ماشامی کرد از نماز وعبادت م لمانان خوشش آمد
.ب کرداو از اینکه م لمانان به بالل سیاهپوست احترام می هذاردند  عج

چه حال خوشی 
دارند



.نماز به پایان رسید
آماده باش تا نزد پیامبر برویم تا

درمورد گوسفندانت حکم فرماید
بالل؛

چطور با این که 
ه سیاهپوستی همه ب
تو احترام می گذارند؟

در دی ن ما سیاه وسفید 
بیا برادر ... فریق ندارد

ا اسالم را بپذی ر تا در دنی
وآخرت رستاگر شوی

یعنی من
یک چوپان سیاه پوست
هم می توانم خدای شما 

!را بپرستم؟



خدای من و تو ندارد
خدای همه ما انسانها چه 
سیاه وچه سفید ییک است

اما یهودیان نمی گذارند 
من یهودی شوم و 

می گویند دین ما فقط 
برای ِنژاد یهود است

بیا برویم ... بیا برادر
خودت با رسول خدا 

صحبت کن
یعنی من

یک چوپان فقیر و 
اه سیاه پوست با پادش
!یثرب سخن بگویم؟



فرستاده خدا ...... پادشاه یثرب نه،
به تمام جهانیان

... بیا برادر
بیا برویم 

خودت رسول خدا را از نزدیک ببی ن 
و با او سخن بگو

!بالل چه می گوید؟
آیا من سیاه پوست هم 
می توانم مسلمان شوم؟



برخوورد رفت پیامبر با خوشرویی با او( ص)چوپان  به محضر پیامبراکرم 
.کردند

(  ص)امبرچوپان چند سؤال کرد و پاسخ های قانع کننده شنید شویفته پیو
. شد

:  خیلی دلش می خواست م لمان شود با  ردید پرسید

آیا من سیاه پوست 
هم می توانم مسلمان

شوم؟



ن اربابان یهود به م
اس     ود راع     ی 
می گوین   د یعن   ی 

سیاه چوپان

در دی ن ما همه انسان ها مانند دندانه های شانه 
برابرند؟ 

بی ن سیاه و سفید فریق نیست مگر با پ رهی زاگری 
وتقوی؛ 

.هرکس پ رهی زاگرتر است او گرامی تر است
نام شما چیست؟



ای فرس  تاده خ  دا ای  ن 
... گوسفندان را چه ک نم

اینه  ا امان  ت یهودی  ان 
نزد من بودند؟ 

من بجای اسود تو را اسلم نام می نهم
یعنی مسلمان تری ن

.چوپان شهاد ین را هفت و م لمان شد
:سپس پرسید



ای فرس   تاده خ   دا س   ربا انت 
ل گرسنه اند ای ن گوس فندان م ا
ا همان یهودان هستند که با آنه 

می جنگید

....تواکنون مسلمان شده ای
. نمی کندخیانتمسلمان هرگز به امانت 

گوسفندان را به صاحبانشان برگردان

....امانتند
امانت یک مسلمان؛

امانت را به صاحبش برگردانید اگرچه نخ وسوزن 
.باشد می خواهد مالکش نیکواکر یا بداکر باشد



اگ  ر م  ن ب  ه خیبربرگ  ردم ت  ا امان  ت  
یهودان را ب دهم  یهودی ان می فهمن د 
ه مسلمان شده ام ومن را آنقدر ش نن 

می کنند تا بمیرم

صاحبان آنها می آیند ..... تو از راه آب گوسفندان را بفرست
.......  و گوسفندان شان را می برند

به ای ن صورت خداوند امانت تو را به صاحبانش رد می کند



ش را اسلم هم هنگام غروب از راه آب هوسفندان را به داخل قلعه فرستاد و اموانت
پس داد 

(ص)اسلم فردای همان روز و در همین غزوه خیبر در رکاب پیامبر خودا
. رسیدشهادت به 



مدارک داستان
47: أسد الغابة فی معرفة الصحابة ص

أسلم الحبشي 
ًه ود  أسلم الحبشي األس ود ك ان راعً ا  ل: ب س أسلم الحبشي األسود ذكره أبو عمر فقال 

لس مًن يرعى غنما  له وكان من حديثه ما أخبرنا أبو جعفر عبًد اهلل بن أحمد ب ن عل ي ب ن ا
 صلى اهلل حدثني إسحاق بن يسار أن راعًا  أسود أتى رسول اهلل: بإسناده إلى ابن إسحاق قال 

: د فق العلًه و سلم وهو محاصر لبعض حصون خًبر ومعه غنم كان فًها أجًرا  لرجل من يهو
لً ه و س لم   يا رسول اهلل أعرض علي اإلسالم فعرضه علًه فأسلم وكان رسول اهلل صلى اهلل ع

غنم وه ي كنت أجًرا  لصاحب هذا ال: يحقر أحدا  يدعوه إلى اإلسالم فعرضه علًه فقال األسود 
بها فقام اضرب في وجوهها ؛ فإنها سترجع إلى ر: أمانة عند  فكًف أصنع بها فقال رسول اهلل 

إرجع ي إل ى ص احبو ف واهلل  : األسود فأخذ حفنة من التراب فرمى بها في وجوهها وق ال 
إل ى ذل و أصحبو فرجعت م تمعة كأن سائقا  يسوقها حتى دخلت الحصن ثم تقدم األسود

ول اهلل الحصن لًقاتل مع المسلمًن فأصابه ح ر فقتله وما ص لى ص الق ق ط ف أتى ب ه رس 
سلم ومعه نفر فوضع خلفه وس ي بشملة كانت علًه والتفت إلًه رسول اهلل صلى اهلل علًه و

لزوجت ه إن معه: قال . يا رسول اهلل أعرضت عنه : من أصحابه ثم أعرض إعراضا  سريعا  فقالوا 
"من الحور العًن 



مدارک داستان
512:تاریخ پیامبر اسالم  آیتی  ص

بود در موق ع محاص  ره ین ی ا  قلعه ه  ا  « خی بر»که مزدور و ش بان مرد  ا  یهودی ان « أسود راعی»
ول ای رس : آم د و گف ت-صلی اهلل علیه و آله-ب ا گوس فندانی که همراه داشت  نزد رسول خدا« خی بر»

اسالم را بر من عرضه دار  و چون اسالم را بر و  عرضه داشت  به اس الم درآمد  رسول خدا در مقام! خدا
ه دعوت به اس الم و عرضه داش تن اسالم أحد  را کوچک و غیر قابل اعتنا نمی شمرد و هر کس را ه ر ک 

.بود  دعوت به اسالم مینرد و اسالم را بر و  عرضه میداشت
من مزدور صاحب این گوس فندان ب وده ام و ای ن: پس ا  آن که اسالم آورد  به رسول خدا گفت« أسود»

شان بزن گوسفندان را رو به قلعه صاحب: گوسفندها نزد من امانت است  اکنون چه کنم؟ رسول خدا گفت
.تابه آن ا بروند

روی د ک ه نزد صاحبان خ ود ب: أسود برخاست و مشتی ریگ بر گرفت و به رو  گوس فندها پاشید و گفت
فراهم گوسفندان چنان که گوئی کسی آنها را می راند .دیگر با شما همراهی نخواهم کرد: من به خدا قسم

.گشته و داخل قلعه شدند
 د و سپس أسود راعی  برا  جن گ ب ا اهل همان قلعه پیش تاخت تا به همراهی با مس لمانان جنگ کن 
ین در همان حال س نگی به و  اصابت کرد و او را کشت  در حالی که هنو  یک نما  هم نخوانده بود  ب د

.گونه اسالم او را رستگار ساخت
.نوشته اند و ضمن شهدا  خیبر نام برده شده است« أسلم»نام این غالم سیاه حبشی را 



چند نکته از داستان
لکوه ان انی بود آن حضرت به دنبوال کشورهشوایی نبوود بrجنگ های پیامبر -

.برایش نجات روح ان انها مهم  ر بود
.همیشه اول افراد را به اسالم دعوت می نمودrپیامبر-

رعایوت اصوول اسوالم مهمتور از هوذران زنودهی بوود بوا اینکوه rبرای پیامبر-
.بودمهمتر از غنیمت جنگیامانت داریم لمانان هرسنه بودند اما رعایت اخالق

گوینتد تبلیغتی کشند بگویند نژادی استت متیخجالت می.  گویند دین ما تبلیغی نیست یهود هنوز هم می-

!نیست

.دین م اوات بین ان انها و نژادها استrدین محمد -
نکته ب یار مهم که نیاز امروز ماست

.حتی برای کفار حربی هم غزم استامانتداری 
:روایت است که فرمودjا  امام س اد 

ه د اگر قاتل پدرم شمشیری را که با آن پدرم را به شهادت رسانده است به من امان ت د
.حتما  امانتش را پس می دهم



است و بورای چوا  شدهاجراوطراحیموبایلمناسباندازهدرPDFمتن این
. مناسب نی ت

.نیدارسال ک« پویالطیف»کانال بهنظر اصالحی داریدیاپیشنهادهرهونه
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پیشنهاد؛

شویده چون برای طراحی و نقاشی  و  هیه و  ألیف این کتاب زحمت ب یاری ک
را به حداقل پنج نفر PDFشده است اهر مورد پ ند ان قرار هرفت شما نیز  این 
.ارسال بفرمایید  ا در ثواب این کتاب شریک شوید

دمیرداماسیدمحمدمح ن:با شکر ودعای خیر
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