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م السالم ویه اهل بیــت عل�ی ژ ه �پ صیص س�ی خ دوفصلنامـــه عیمل �ت

بستـــــان 96، صفحات 9 -  30 ــار و �ت ارم، �ب ره �پ سال سوم، �ژ

مواضع پیامبر و امام علی× در برابر عبداهلل بن سالم

طاهره عظیم زاده تهرانی*
چکیده

یهودیاِن مدینه، از    قبایل گوناگون بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه تشكیل شده بودند. عبداهلل بن سالم 
)43ه.ق./663م(، یكی از یهودیان بنی قینقاع، جزء نخستین یهودیانی بود كه به اسالم گروید. 
وی حكومت علی× را درک كرد و تا روزگار حكومت معاویه )41-60ه.ق/662-680م( نیز زنده بود. 
این مقاله با رویكرد تاریخی به بررسی و تحلیل روابط پیامبر | و علی × با این شخص و سخنان 
ایشان دربارۀ او می پردازد. دربارۀ مسلمانِی او سخنان گوناگونی وجود دارد؛ برخی او را مسلمان واقعی 
و گروهی منافق و واردكنندۀ اسرائیلیات دانسته اند. نتایج به دست آمده روشن كرد كه با وجود این 
دیدگاه ها، پیامبر| آشكارا سخن مخالفی در مورد او ابراز نكرده و به رسوایی او نپرداخته اند، ولی 
روابط امام علی × با او پیچیده است. وی با حضرت علی × بیعت نكرد و حضرت نیز او را برای 

بیعت فرا نخواند، اما سخنانی در تأیید او از حضرت وجود دارد.

کلیدی: پیامبر|، امام علی×، عبداهلل بن سالم، عدم بیعت با علی×.  گان  واژ
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مقدمه 
ابویوسف عبداهلل بن سالم بن حارث یكی از نخستین یهودیانی است كه در زمان پیامبر | مسلمان 
شد. با توجه به دیدگاه های گوناگونی كه امروز دربارۀ او وجود دارد، نحوۀ برخورد پیامبر | و امام 

علی × با او مسألۀ مهمی است كه انجام پژوهش دربارۀ آن را ضروری می سازد. 
  عبداهلل بن سالم از یهودیان بنی قینقاع1 و هم پیمان با بنی عوف از خزرج بود. تاریخ تولد او معلوم 
نیست، پس از پیامبر| در روزگار خلفای راشدین و پس از آن تا زمان معاویه زنده بود وسرانجام 

در سال663/43 در مدینه از دنیا رفت.
از عبداهلل بن سالِم مورد بحث  پژوهش دربارۀ عبداهلل بن سالم دشوار است زیرا در صدر اسالم غیر 
چند تن دیگر نیز به این نام مشهور بودند هم چون ابوهریره )نجاشی، 1416: 149؛ خویی،1413، 
11: 210، امین،1371 : 295/6(؛ مولی پیامبر | )صدوق،1385: 13/1( و عبداهلل بن سالم قریشی 
همسر ارینب كه در روزگار معاویه می زیست )عاملی، بی تا: 157/1(. و شخصی به نام عبداهلل بن سالم 
كه در زمان امام صادق× زندگی می كرد2)خویی، همان، 210/11(. امكان دارد اخباراین افراد در 
تاریخ باهم اشتباه گرفته شده باشد. عالوه بر این، آن چه مشكل را افزون می كند، اختالفاتی است 
كه دربارۀ زمان اسالم آوردن او ، صداقتش در مسلمان شدن و نقش وی در گسترش اسرائیلیات، 

وجود دارد.
دربارۀ عبداهلل بن سالم پژوهش چندانی انجام نشده است ، بلكه به صورت پراكنده مطالب و داوری هایی 
شخصیت عبداهلل بن سالم و جایگاه وی  در كتاب های مختلف دربارۀ او وجود دارد. دو مقالۀ "بازخوانی 
در زمان حیات پیامبر و دورۀ خلفا" و "تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداهلل بن سالم" توسط 
جنبه های  به  نخست  مقالۀ  است.  شده  نوشته  زمینه  این  در  ابراهیمی  خانم  و  احمدنژاد  آقای 
تاریخی زندگی ابن سالم پرداخته است اما نویسندگان با دیدی كاماًل منفی درصدد هستند، اثبات 
كنند حاكمیت همواره در صدد آن بوده است كه موقعیت دینی و اجتماعی ابن سالم را در جامعه 
تقویت كند و او را به مرجعیتی در مقابل حضرت علی× مبدل كند )احمدنژاد،73(. و خود او نیز 
اما این  با سیاسِت دستگاه حاكم همراه بوده و در این ماجرا دخالت داشته است )همان،76(. 

رویكرد، به نظر نویسندۀ این مقاله افراطی است. 

گون دربارۀ عبداهلل بن سالم گونا 1. دیدگاه های 
پیش از شروع بحث الزم است دیدگاه های متضادی كه دربارۀ عبداهلل بن سالم وجود دارد، معرفی 
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عالم  چهار  جزو  او  دارد،  رواج  سنت  اهل  علمای  میان  بیشتر  كه  مثبتی  دیدگاه  براساس  شود. 
بزرگ: ابودرداء، سلمان و عبداهلل بن مسعود شمرده است )ابن سعد، بی تا:352/2؛ ذهبی، 1407: 
بهشتی  نفر  ده  جزء  را  او  پیامبر|  شده،  ذكر  سنت  اهل  توسط  كه  روایت هایی  در   .)401/3

دانسته اند )ابن اثیر، 1386: 493/3؛ ابن عبدالبر، 1412: 912/3؛ ابن حجر، 1415: 118/4(. 
سعدبن ابی وقاص روایت كرده كه نشنیدم رسو ل خدا| به كسی بگوید اهل بهشت است، جز 
عبداهلل بن سالم )ابن حنبل، بی تا: 169/1؛ ابن عساكر،  116/29:1415-122؛ طبرسی،1412: 30/6(. 

البته صحت این روایات مورد تردید است وعلمای شیعه آن را رد كرده اند.3
گروهی از علمای شیعه بدون بیان نكته ای منفی دربارۀ عبداهلل بن سالم به دفاع از او پرداخته اند. 
از میان علمای سلف )شیخ صدوق1417: 186(، )شیخ مفید، امالی106:114(، )سید مرتضی1325: 
عین  در  و  كرده اند  نقل  عبداهلل بن سالم  از  مطالبی   )98،239،377/3 طبرسی)1415:  و   )166/3
حال از او بد نگفته اند . سیدبن طاووس از قول نعیم بن حماد یادآور شده است كه برخی علمای 
شیعه او را مخالف اهل بیت دانسته اند ولی خود، هم چون نعیم بن حماد به دفاع از عبداهلل بن سالم 
و كعب االحبار پرداخته و آن دو  را  شیعۀ علی× و  از خواص آن حضرت دانسته است. )سیدبن طاووس، 
1416: 81(.4  از علمای معاصر شیعه نیز برخی به اسالم او اشاره كرده و نظر مخالفی اظهار نكرده اند. 

)مطهری، 1378: 171/8؛ری شهری، 1376: 18/13(.
كتاب های رجال شیعه، بدون توضیحی او را جزء اصحاب رسول خدا | ذكر كرده اند )طوسی، 
السنن  اول  فصل  در  نیز  ابن داود  همان:210/11(.  خویی،  111/3:1418؛  تفرشی،  رجال،42:415؛ 

)كتاب اول( یعنی معتمدین از او نام برده است )ابن داوود، 1392: 120(.
گروهی دیگر از علمای شیعه نسبت به عبداهلل بن سالم نظری منفی دارند. به نظر می رسد وجود 
روایاتی مبنی بر بیعت نكردن عبداهلل بن سالم با علی× سبب شده است، عده ای از علمای شیعه، 
را چون وهب بن منبه و كعب االحبار  او  و  و فریبكاری بدانند  را ظاهرسازی  اسالِم عبداهلل بن سالم 
227:1419؛  )نجمی،  كنند  معرفی  مسلمانان  بین  در  جعلی  احادیث  و  اسرائیلیات  وارد كنندۀ 
احمدی میانجی، 1419: 659/1؛ امینی، 1420: 46(. حتی كسانی كه او را از جمله یهودیان قلیلی 
معرفی كرده اند كه اسالم آورد)سبحانی،1370: 467/1( در جای دیگر وی را جزء كسانی پنداشته اند 

كه اسرائیلیات را وارد احادیث اسالم كرد، و همواره دسیسه می كرد )همو،1416: 101 و 306(.
از  امام علی×، می گوید می توان  با  نكردن عبداهلل بن سالم  بیعت  از طرح  حسینی طهرانی پس 
نهج البالغه ابن ابی الحدید سوء حال و عدم اعتماد به او را استفاده نمود. ایشان به سخن ممقانی 
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به  نزد من مجهول الحال است. یعنی  المقال اشاره می كند كه می گوید عبداهلل بن سالم  تنقیح  در 
بحثی  در  نیز  عاملی  مرتضی  جعفر   .)115/4:  1408 طهرانی،  نیست)حسینی  اعتمادی  او  روایات 
تحت عنوان عبداهلل بن سالم و اسالم، دربارۀ اسالم عبداهلل بن سالم در سال اول هجرت شک كرده 
و قولی كه اسالم او را تا سال هشتم هجرت تأخیر می اندازد، مورد توجه قرار می دهد. وی هم چنین 
روایتی نقل می كند كه براساس آن دربارۀ عبداهلل بن  سالم هیچ آیه ای از قرآن نازل نشده و معتقد 
در  اسراری  جهت  این  به  و  می دهند  نسبت  او  به  است،  مربوط  علی×  به  كه  را  فضایلی  است 
پرداختن به او و مقام و شأن او وجود دارد و در نهایت او را وارد كنندۀ اسرائیلیات در اسالم می داند 

)عاملی، 1412: 11-16/3(.
آیا واقعًا دستی در كار بوده كه او را بزرگ كند و او تظاهر به اسالم می كرده و اسرائیلیات را وارد اسالم 
  (Horovitz EI. I:52) كرده است یا در سال هشتم هجرت مسلمان شده است؟ چنان چه هوروتیز
| و امام علی|  نیز این خبر را مورد اعتماد می داند. با روشن شدن سخنان وبرخورد پیامبر

با او به این سخنان نیز پاسخ داده می شود.  
2- پیامبر | و عبداهلل بن سالم 

نخستین گفتگو میان پیامبر| و عبداهلل بن سالم، هنگام اسالم آوردن او رخ داد. البته زمان و 
چگونگی مسلمان شدن او مبهم، آمیخته با افسانه و نامشخص است. براساس یک نقل اسالم 

آوردن او در پی پرسش و پاسخ هایی رخ داد كه به نام مسائل عبداهلل بن سالم مشهور شده اند.
مسائل عبداهلل بن سالم به نامه ای بازمی گردد كه پیامبر| به یهودیان مدینه فرستاد. یهودیان 
از عبداهلل بن سالم خواستند پاسخ پیامبر | را بدهد و او هزار و چهارصد و چهار مسأله5 از تورات 
این  دقیق  تاریخ  دهد.  پاسخ  را  آن ها  حضرت  خواست  و  رفت   | پیامبر نزد  و  كرد  جمع آوری 
نامه و دیدار عبداهلل بن سالم با پیامبر معلوم نیست. در بحاراالنوار )مجلسی، 1403: 241/57( و 
| مأمور گردید نامه ای به كفار و مسیحیان و  در  اختصاص آمده است كه پس از بعثت، پیامبر
یهودیان بنویسد؛ در نتیجه این نامه به یهودیان خیبر نوشته شد. برخی، زمان این نامه را سال 
هفتم هجرت، هنگام جنگ خیبر ذكر كرده اند )احمدی میانجی، همان: 488/2( كه به البته نظر 
می آید درست نباشد، زیرا بیشتر منابع از اسالم ابن سالم پیش از جنگ خیبر در سال اول هجرت 

یاد كرده اند.
 ،1385 )صدوق،  است  آمده  مختلف  كتاب های  در  پراكنده  طور  به  عبداهلل بن سالم  مسائل  متن 
155/2؛ مجلسی،همان، 315/8 و 16/89( و احادیثی وجود دارد كه در مواردی ائمه به آن استناد 
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كرده اند )بحرانی، 1413، 447/1(.
ابن وردی)د.861 یا 1457/850 یا 1446( در كتاب خریده العجائب و فریده الغرائب)179-165(6 و 
شیخ مفید)د.1022/413(در كتاب منسوب به او؛ اختصاص)50-42( و عالمه مجلسی)درگذشته 
1110ق/1698( در كتاب السماء و العالم)1403: 241/57( مطالب آن را با اختالفاتی آورده اند. عالمه 
مجلسی، متن مسائل عبداهلل بن سالم را در برخی از كتاب های قدیمی از جمله كتاب ذكر االقالیم و 
البلدان و الجبال و االنهار و االشجار یافته است7. هم چنین كتاب اجوبة مسائل عبداهلل بن سالم از 
شیخ ابوالعباس مستغفری مورد استفادۀ او بوده است )1403: 22/1 و 42(. مسائل عبداهلل بن سالم 

به فارسی نیز ترجمه شده است.8 
قرار  تردید  مورد  را  آن  اصالت  كه  دارد  وجود  عبداهلل بن سالم  مسائل  عبارات  متن  در  تناقضاتی 
و  سعدبن ابی وقاص)مفید، 1414ب: 42(  یک جا  در  یهودیان  به  نامه  كاتب  جمله  از  می دهد، 
از  كه عبداهلل بن سالم  آن  امام علی× )مجلسی: 241/57( ذكر شده است.  دیگر  در جای دیگر 
در  اما  است،  شده  خوانده  خیبر  یهودیان  از  نامه  این  در  كه  حالی  در  بود،  بنی قینقاع  یهودیان 
او در  اسم  كه  آن  ندارد. مطلب سوم  نام عبداهلل بن سالم وجود  به  یهودیان خیبر شخصی  میان 
بحار االنوار، اسماویل آمده در صورتی كه در همۀ منابعی كه به شرح حال او پرداخته اند، نام دوران 
جاهلیت او حصین نوشته شده است.9 هم چنین این نامه در كتابهای تاریخ، چون تاریخ طبری، 
تاریخ یعقوبی، تاریخ مروج الذهب و التنبیه و االشراف مسعودی نیامده است. در سیرۀ ابن هشام 
)166/2( هم فقط نامۀ پیامبر به یهودیان خیبر ضمن اخبار سال اول هجرت آمده و پاسخی برای 
و  بسیاری دربارۀ عبداهلل بن سالم  تاریخ مدینۀ دمشق مطالب  در  ابن عساكر  آن ذكر نشده است. 
كه  منبعی  نخستین  نیست  مشخص  است.10  نیاورده  را  عبداهلل بن سالم  مسائل  و  كرده  نقل  او  از 
مسائل عبداهلل بن سالم رانقل كرده متعلق به كدام قرن می باشد. ابن وردی نوشته است كه این 
خبر را از كتاب البدء11 ابوزید بلخی)د.322( نقل كرده است. بلخی در آغاز قرن چهارم می زیسته 
داشته  توجه  آن  به  چهارم  قرن  در  صدوق)د.991/381(  شیخ  بی تا: 179(.   )ابن وردی،  است 
پنجم و ششم هجری/یازدهم  آن در سده های  و مطالب  است )مجلسی، همان: 261-2/57( 
و دوازدهم میالدی در بین مسلمانان رایج بوده است به طوری كه در سدۀ 12/6 به زبان التین 

ترجمه و در اروپا منتشر شد.
توجه خاص شده  به مسائل عبداهلل بن سالم  قرون وسطی  اروپا هنگام  در  آن كه  قابل توجه  نكتۀ 
كتونی در سال )1143م( در مجموعۀ طلیطله منتشر شده است.  رابرت  قرآن  ترجمۀ   با  و همراه 
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)د.1564(  ببلیاندر13  تئودور  بود.  كرده  ترجمه  التینی  زبان  به  را  آن  )د.1172م(  دالماتا12  هرمان 
پروتستان سوئیسی هم دوباره آن را در سدۀ شانزدهم در شهر بال منتشر كرد )بدوی، 1989: 48(. 
یوهان آلبرت ویدمانشتتر 14)د 1557( كاتولیک آلمانی نیز آن را ذیل عنوان مذهب محمد15  آورد 

)كریمی نیا، 1381: ش11(.
كه  گردید  اندلس16سبب  به ویژه در  اروپا  و یهودیان در  نظر می رسد دشمنی میان مسیحیان  به 
نخستین شرق شناسان به متن مسائل عبداهلل بن سالم 17   كه به نوعی آیین یهود را پایان یافته اعالم 

می كرد، توجه كنند. 
به طور كلی مسائل عبداهلل بن سالم مشكوک است. عالمه مجلسی پس از ذكِر مسائل عبداهلل بن 
سالم در پایان اضافه می كند این روایت را به خاطر شهرت آن بین شیعه و اهل سنت و چون صدوق 
اخبار  آن،  در  كه  آورده است، در حالی  كرده اند،  نقل  را  آن  از  و علمای دیگر شیعه، قسمت هایی 
مخالف نیز بیان شده است. وی امیدوار بود كه نسخۀ دیگری از مسائل عبداهلل بن سالم بیابد تا 

براساس آن این مطالب را تصحیح كند )مجلسی، همان: 261-2/57(.18 
از آن جا كه مسائل  عبداهلل بن سالم مورد سؤال قرار گرفته و به پژوهش جدی نیاز دارد، از پرداختن 
به پاسخ های پیامبر به او خودداری می كنیم.19 اما همین كه او  پیش از هجرت و با پرسیدن این 
سؤال ها از پیامبر | اسالم آورده است، نشان می دهد پیش از هجرت مسلمان نبوده است و یا 

اسالم خود را علنی نكرده است.
2-1. مطالب نقل شده دربارۀ عبداهلل بن سالم 

1- بسیاری اسالم آوردن او را در آغاز هجرت ذكر كرده اند. در این مورد نیز سخنان گوناگون وجود 
دارد. یک قول این است كه عبداهلل بن سالم هنگام ورود پیامبر | به مدینه به دیدار آن حضرت 
شتافت و سؤاالتی پرسید و با شنیدن پاسخ های پیامبر| اسالم آورد )بخاری، 1406: 102/4؛ 
یهودیان  از  و  دارد  پنهان  را  اسالمش  كه  خواست   | پیامبر  از  سپس   ،)367/1  :1407 ذهبی، 
دربارۀ سابقه و علم او سؤال كند. چون یهودیان به دانش و بزرگی او اعتراف كردند، اسالم خود را 
آشكار كرد، ولی یهودیان اسالم نیاورده و او را جاهل دانستند )ابن هشام، 1383ق: 139/2؛ ذهبی، 

همان: 34/2(.
نقل دیگر دربارۀ اسالم آوردن او این است كه پیامبر| در یكی از عیدهای یهودیان در مدینه به 
كنیسۀ ایشان رفت و فرمود اگر دوازده نفر از یهودیان ایمان بیاورند، خداوند غضبش را از یهودیان 
سرانجام  كردند،  تكرار  بار  سه  را  خود  سخن  پیامبر|  شدند،  ساكت  آن ها  بر می دارد،  جهان 
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از یهودیان برای خود تأیید گرفت، اسالم آورد )ابن عساكر، همان:  از این كه  عبداهلل بن سالم پس 
113/29؛ طباطبایی: 1397: 302/18؛ مكارم شیرازی، 1366: 312/12(. 

نفر،  چند  آوردن  اسالم  خاطر  به  خداوند  است  بعید  زیرا  نمی آید،  درست  نظر  به  روایت  این 
عذاب را از یهود بردارد، ضمن آن كه در روایت تعداد دوازده نفر ذكر شده است در حالی كه فقط 

عبداهلل بن سالم اسالم آورد.
 آن چه منابع برسر آن اتفاق دارند این است كه وی به استناد نقل هایی كه از تورات و یا دیگر آثار 
یهود دربارۀ ظهور رسول خدا| در دست داشته و سؤاالتی كه از حضرت پرسیده، مسلمان شده 

است.
2- پس از مسلمان شدن عبداهلل بن سالم  پیامبر| نام او را كه در جاهلیت حصین نام داشت، 
تغییر دادند و نام او را عبداهلل گذاشتند )ابن عبدالبر، همان: 921/3(. ظاهرًا رسم پیامبر | چنین 

بود كه اسامی افراد را، به ویژه كسانی كه اسامی نامناسب داشتند، بعد از اسالم تغییر می دادند.
است،  شده  نقل  عبداهلل بن سالم  مورد  در  هجرت  نخست  سال های  از  كه  اخباری  براساس   -3
| میان او و ابوایوب انصاری پیمان برادری برقرار كردند )امینی، 1397: 111/3(. ابوایوب  پیامبر
مهمان دار پیامبر| و از پیشگامان در اسالم بود. وی در همان سال های نخست هجرت از سوی 
حاضر می شدند و مسلمانان را استهزاء   | پیامبر| مأمور شد منافقانی را كه در مسجد پیامبر 
می كردند )و برخی از آنان از خویشاوندان او بودند( بیرون بیاندازد )ابن هشام، 1383: 175/2(. در 

میان اسامی، نامی از ابن سالم نیامده است.
قرار  یهودیان  بی توجهی  و  آزار  و  اذیت  مورد  خود،  اسالم  كردن  آشكار  از  پس  عبداهلل بن سالم   -4
گرفت، به این جهت نزد پیامبر | از برخورد یهودیان با خود شكایت كرد )طبری، 1403: 54؛ 
 به دستور پیامبر روابط خود را با یهودیان قطع كرد )كوفی، 

ً
كراجكی، 1369: 156(. در نهایت ظاهرا

.)169 :1412
گاهی در برابر یهودیان به دفاع از پیامبر | می پرداخت و دروغ آن ها را رسوا می كرد )ابن هشام، 
همان: ،405/2(. وی مدعی بود پیامبر| را بر اساس مطالب تورات بهتر از فرزند خود می شناسد 

)مجلسی، 1403: 85/1(.
5- از شركت او در جنگ ها، اطالع چندانی نداریم. این كه او را از بدریان شمرده اند)ابن حجر، 1415: 
219/5( ظاهرًا درست نمی باشد و خبر واحدی است. ابن حجر هم آن را رد كرده است. آن چه از 
او در غزوات پیامبر | ذكر شده در ارتباط با یهود است به نظر می رسد. پیامبر| در جنگ با 
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یهودیان به او مسئولیت داده اند. بنابر آن چه واقدی نوشته است در جریان غزوۀ بنی نضیر، در سال 
چهام هجرت برای قطع درختان خرمای بنی نضیر فرستاده شد و او لون را كه نوعی نخل است، 
قطع كرد )واقدی، بی تا:372/1؛ ابن حبان،1393: 242/1(. گفته اند آیۀ پنجم سورۀ حشر20 در مورد 
قطع این درخت نازل شد، ولی در كتاب های تفسیر هم چون تفسیر طبری وشیخ طوسی و طبرسی 
از عبداهلل بن سالم نام  نام عبداهلل بن سالم به عنوان قطع كنندۀ درخت نیامده است. واقدی كه 
برده، نوشته است عبداهلل بن سالم پس از نزول آیه گفت دانستم كه اموال ایشان را خداوند غنیمت 
داوری  از  پس  هجرت(  پنجم  )سال  بنی قریظه  جنگ  در   .)381 و  همان  )واقدی،  گرفت  خواهد 
سعدبن معاذ مبنی بر بیرون كردن زنان یهودی از مكه، وی از سوی پیامبر| مأمور اخراج زنان 
و كودكان بنی قریظه گردید )ابن سعد، همان: 75/2(. اگر اسالم آوردن او را در سال نخست هجری 
|، نقش نداشتن در  او در دیگر جنگ های پیامبر نام  بدانیم، احتمال دارد دلیل ذكر نشدن 
آن ها بوده باشد، از این رو نمی توان از او به عنوان فردی فعال و مؤثر درغزوات صدر اسالم یاد كرد. 
زیرا  است،  شده  گزارش  یهود  دین  به  او  وابستگی  نیز  شدن  مسلمان  از  پس  دیگر،  سوی  از   -6
هم چنان به تورات معتقد بود و یک شب قرآن و یک شب تورات تالوت می كرد )ابن عساكر، همان: 
31/29(، شنبه را بزرگ می دانست و به احكام تورات عمل می كرد تا آن جا كه اعتراض مسلمانان 
را برانگیخت و گفته شده سبب نزول آیۀ »یا ایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم كافه« )بقره/208( 
این بوده است كه عبداهلل بن سالم و یهودیانی كه همراه او ایمان آورده بودند، از پیامبر| اجازه 

گرفتند تورات را در نماز قرائت كنند و پیامبر آن ها را نهی كردند )ابن حجر، 1415: 529/1(.
7- گاه عبداهلل بن سالم بر اساس آگاهی های خود از تورات، از پیامبر| سؤال می كرد، از جمله 
خواست دربارۀ شعیب به او اطالع دهد. پیامبر فرمود او كسی است كه بشارت به پیامبری من و 

برادرم عیسی بن مریم داده است )طبرسی، 1418: 450(.
8- روایاتی وجود دارد كه به سخنان او با پیامبر | پرداخته و از دانش فراوان او سخن گفته اند. 
| از او پرسیدند آیا صفتی از من را در تورات یافته ای؟ )حلبی، 1044: 323/2( و یا روزی  پیامبر 
معاذبن جبل را فرستادند تا او را نزد پیامبر بیاورد؛ آن گاه پیامبر| از او خواست كه از ده كلمه ای 
كه خداوند به ابراهیم آموخت تا از آتش نجات یابد، خبر دهد )طبرسی، 1392: 344(.21 در این 
روایت مقام عبداهلل بن سالم چنان باال می رود كه او برای پیامبر| وصف می كند چگونه ابراهیم 
كلمات را فراگرفت )مجلسی، همان: 92/ 354(. ممكن است این روایات پس از عبداهلل بن سالم و 

برای بزرگ كردن او ساخته شده باشد.
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ابن عباس با این كه معتقد بود نباید از اهل كتاب دربارۀ قرآن سؤال كرد، اما عبداهلل بن سالم را قبول 
داشت و از او دربارۀ تبع و عزیر پرسید كه چه كسانی بودند و از هدهد سؤال كرد كه چرا سلیمان 

پیامبر، او را از بین پرندگان مورد توجه قرار داد؟ )ابن عساكر، همان: 7/11(.
| و خلفای راشدین نقل شده  از جمله دربارۀ پیامبر  از عبداهلل بن سالم،  9- پیش گویی هایی 
كه خود او آن ها را مبتنی بر كتاب های پیشینیان می دانسته است. به نظر می رسد  این سخنان 
باید بعدها ساخته شده باشد )ر.ک جعفریان، 1374، 162/2(. وی صفات رسول خدا را براساس 
سخن  بازار  در  بلند  نمی باشد،  خشن  است،  نذیر  و  مبشر  و  شاهد  كه  می كند  بیان  چنین  تورات 

نمی گوید، بدی را با بدی پاسخ نمی دهد، عفو می كند و... )همان، 388/3(.
آن  لیوان  پیامبر |،  از درگذشت  كه پس  گونه ای  به  داشت   | پیامبر  به  زیادی  اعتقاد   وی 
حضرت  را نگه داشته بود و آن را متبرک می دانست و افرادی را برای خوردن آب از لیوان آن حضرت 

دعوت می كرد )بخاری، 1406: 154/8(.
كه  می رسد  نظر  به  چنین  است،  شده  نقل  او  دربارۀ   | پیامبر  از  كه  مطالبی  تمام  به  توجه  با 
می دهد  نشان  پیامبر|  روش  مهم تر  همه  از  ندارد.  وجود  مطلبی  اسالم  به  او  تظاهر  مورد  در 
هرگاه كسی ادعای مسلمانی می كرد، حضرت آن را می پذیرفتند. آن حضرت اجازۀ فاش كردن نام 
منافقان را در عقبۀ هرشی ندادند )واقدی، همان: 1042/2( و به پسر عبداهلل بن ابی كه می خواست 
از وی بدار، به جان  را به خاطر خیانت و توهین به پیامبر| بكشد، فرمودند دست  پدر خود 
خودم سوگند تا در میان ما باشد با وی به نیكی رفتار خواهم كرد )آیتی، 1369: 443( احتمااًل زمان 
اسالم آوردن او در همان سال های اول هجرت بوده است زیرا بیشتر منابع، اسالم آوردن او را سال 
نخست هجرت و روزهای آغازین ورود حضرت محمد| به مدینه دانسته اند)ابن هشام، همان: 

138/2؛ ابن حجر، همان: 118/4؛ ابن خلدون، بی تا: 17/2(. 
گار سه خلیفۀ نخست  3. عبداهلل بن سالم در روز

عبداهلل بن سالم پس از درگذشت پیامبر| در اجتماعات مدینه حاضر می شد و مردم نسبت به 
ابوبكر مطلبی  برابر  او در  )ابن عساكر، همان: 123/29(. دربارۀ موضع گیری  او حسن نیت داشتند 
مشاهده نشد. نام او در زمرۀ كارگزاران ابوبكر و یا شركت كنندگان در جنگ های مشهور به رده دیده 

نشده است. 
ابن عساكر نوشته  او، در فتح بیت المقدس شركت داشت )همان: 97/29(.  در روزگار عمر در كنار 
كه در فتح جابیه، كه منظور همان فتح دمشق است، شركت داشته است. اگر خبر او درست باشد 
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پیش از عمر به منطقه اعزام شده و زمانی كه مردم بیت المقدس خواستند خلیفه خود به آن جا 
بیاید، عبداهلل بن سالم به عمر پیوست. از شركت او در فتح ایران و جنگ نهاوند سخن گفته اند. 
از این جهت می توان گفت در جنگ های دورۀ عمر فعال بوده است. وی شاهد فتح نهاوند بود 
از  یا در خانۀ خود، در خارج  آیا  این كه  نداشت،  )همان:134(. هنگام مرگ عمر در مدینه حضور 
بر  اقامۀ نماز مردم  از  با توجه به این كه پس  البته  یا جای دیگری بوده، مشخص نیست.  شهر و 
عمر، رسید، می توان حدس زد در نزدیكی مدینه به سر می برده است. پس از ورود به مدینه گفت 
اگر در نماز بر او )عمر( از من سبقت گرفتید، لیكن در ستایش از او بر من سبقت نخواهید گرفت و با 
جمالت زیبایی عمر را ستود )ابن ابی الحدید، 1378: 107/12؛ ابن شبه النمیری، 1410: 939/3(. 
از جبرئیل روایت شده كه در امت محمد،  از موسی بن عمران و  از پدرش  در مورد عمر گفته است 
مردی كه به او عمر گویند، وجود دارد كه بهترین مردم از نظر دین داری و نیكوترین آن ها از جهت 
یقین می باشد و او قفل جهنم است )همان: 334/44( و در جای دیگر عمر را خلیفۀ پس از نوح22  

لقب داده است )همان: 1110/3(.
هنگام شورش بر ضد عثمان به خانۀ او آمد و گفت می خواهد كمک كند. عثمان از او خواست كه مردم 
را از شورش بازدارد و او برای مردم سخن گفت و آن ها را به عواقب خلیفه كشی متوجه كرد )طبری، 
1403: 421/3(. دربارۀ وصف عثمان در كتاب های یهودیان گفته است: "نجده امیرًا یوم القیامه علی 
در  كه  كرد  سخنرانی  عثمان23  ضد  بر  شورش  هنگام   .)81/3 همان:  )ابن سعد،  الخاذل"  و  القاتل 
صورت كشتن عثمان، خون ریزی دوام خواهد یافت و مالئكه از یاری مردم مدینه دست خواهند 
همان:  )طبری،  مسأله؟  این  به  چه  را  تو  یهودی زاده  ای  گفتند  و  نپذیرفتند  مردم  ولی  كشید، 
421/3؛ ابن حجر، 1415: 118/4(. وی پس از قتل عثمان نیز گفت بدانید كه مردم پیامبر خودشان 
را نكشتند مگر این كه هفتاد هزار نفر كشته شد و خلیفۀ خود را به قتل نرساندند مگر این كه سی و 

پنج هزار تن از آن ها به قتل رسید )ابن سعد، همان: 84/3؛ ابن شبه، همان: 1177/4(.24
این سخنان عبداهلل بن سالم موجب شده است او به عنوان یک یهودی مسلمان شده كه در حدیث 
و سیاست به ویژه در جریان عثمان نقش داشته است، توصیف شود )جعفریان، 1377: 396/1( و 
شیعۀ عثمان )مقدسی، بی تا: 118/5( اما خبری مبنی براین كه در زمان عثمان و قبل از آن منصب 
سیاسی داشته باشد، نقل نشده است. نقل كرده اند در آن دوره، در خانه اش، خارج از شهر بود و 
هر جمعه برای نماز به مدینه می آمد. ضمن این  كه از امام علی× هم روایت شده كه به عثمان 
را بر حذر می دارم كه پیشوای مقتول این امت باشی زیرا گفته شده در این امت  تو  فرمود: "من 
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پیشوایی به قتل می رسد كه بعد از آن تا روز قیامت خون ریزی در میان امت برقرار می ماند" )نهج 
البالغه، خطبه163(. در این جا شباهت بین سخنان امام علی× و ابن سالم وجود دارد، از این رو 

نمی توان این سخنان او را طرفداری از عثمان در نظر گرفت.
4. علی × و عبداهلل بن سالم 

عبداهلل بن سالم در روزگار علی× با آن حضرت بیعت نكرد )همان،452(. ابن ابی الحدید نوشته 
حسان بن ثابت،  دنبال  را  كسی  اما  فرستاد،  نكردند،  بیعت  او  با  كه  كسانی  پی  در  علی×  است 
كعب بن مالک و عبداهلل بن سالم نفرستاد و علت آن را چنین فرمود كسانی كه نیازی به ما ندارند، 
ما هم به یاری آن ها نیاز نداریم25 )ابن ابی الحدید، همان: 9/4-8(. ظاهرًا این خبر در منابع كهن 

دیگر ذكر نشده است. 
كه  دارد  اخباری وجود  دارد،  با علی× خبر  نكردن عبداهلل بن سالم  بیعت  از  كه  روایاتی  مقابل  در 
عبداهلل بن سالم پس از این كه از پیامبر| پرسید نام علی در نزد شما چیست؟ و پیامبر| جواب 
دادند: "الصدیق االكبر، اسالم آورد و گفت در تورات یافتم كه محمد نبی الرحمه و علی قیم الحجه: محمد 
ابن شهر آشوب،  106؛   :1414 )مفید،  است"  خداوند  دلیل  حجت،  برپادارندۀ  علی  و  رحمت  پیامبر 
و  امینه المرتضی  و  گفت  خود  شهادتین  ادامۀ  در  و   )51/28 همان:  مجلسی،  286/2؛   :1376

امیره علی جمیع الوری )بحرانی، 1413: 448/1(.
در روایت دیگری آمده است كه عبداهلل بن سالم و عده ای از یهود از پیامبر | دربارۀ جانشین او 
سؤال كردند، در این هنگام آیۀ انما ولیكم اهلل و رسوله )مائده 55( نازل شد، بعد به مسجد رفته و 
در آن جا دیدند كه علی× در حال نماز انفاق می كند )صدوق، 1417: 186؛ فتال نیشابوری، بی تا: 

102؛ ابن شهر آشوب، همان: 209/2؛ طباطبائی، همان: 16/6(.
البته شأن نزول دیگری دربارۀ این آیه وجود دارد كه آن هم دربارۀ عبداهلل بن سالم است. زمانی 
برخوردهای  از  و  آمدند   | پیامبر نزد  مسلمان،  تازه  یهودیان  از  تن  چند  و  عبداهلل بن سالم 
| در حال صحبت با آن ها بود كه آیۀ مذكور نازل شد. در همین  یهودیان با خود شكایت كردند. پیامبر 
هنگام اذان گفتند، به مسجد رفته و در آن جا مشاهده كردند علی× انگشتری خود را در حال نماز به 
سائلی هدیه داد )قاضی النعمان، 1414: 225/1؛ طبری، 1314: 54(. روایت دیگری از عبداهلل بن سالم 
نقل شده است كه از رسول | خواست لوای حمد را برای او وصف كند. پیامبر | فرمود آن سه 
سطر است: "سطر اول بسم اهلل الرحمن  الرحیم، سطر دوم الحمداهلل العالمین، سطر سوم الاله اال اهلل 
محمد رسول اهلل، علی ولی اهلل" )قندوزی، 1416: 294/2؛رحمانی، 1417: 81(. عالمه مجلسی به 
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روابط دوستانۀ او با سلمان فارسی اشاره دارد )مجلسی، همان: 162/102(.
هنگامی كه علی× برای جنگ جمل به عراق می رفت، عبداهلل بن سالم نزد او آمده و اصرار ورزید 
كه مدینه را ترک نكند، زیرا دیگر برای همیشه این شهر را نخواهد دید. )ابن حجر، 1415: 118/4؛ 
حاكم النیشابوری، بی تا: 137/3(.نوشته اند كه علی× فرمود او مردی صالح از اهل بیت^ است 
یا  137/3(؛  همان:  حاكم النیشابوری،  118/4؛  همان:  ابن حجر،  80؛  همان:  )سیدبن الطاووس، 

فرمود مرد نیكویی از اصحاب محمد است )ابن خلدون، بی تا: 158/2(.
كه  می گیرد  نتیجه  چنین  گفته،  علی×  دربارۀ  عبداهلل بن سالم  كه  سخنانی  از  سید بن طاووس   
عبداهلل بن سالم اعتقاد داشت خلیفۀ پس از پیامبر |، موالنا علی× است )سیدبن الطاووس، 
همان: 81(. ابوریه یكی از علمای اهل سنت مردم را پس از علی× به سه گروه تقسیم كرده است و 
عبداهلل بن سالم را نه از اهل هدایت و نه از گمراهان بلكه از دستۀ دوم یعنی كسانی كه امر به معروف 

و نهی از منكر را كنار گذاشتند، دانسته است )ابوریه، بی تا:190(. 
اعتقاد  مورد  در  می شود.  مشاهده  تناقضاتی  علی ×  خالفت  زمان  در  ابن سالم  موضع  مورد  در 
درونی او نمی توان داوری كرد، آن چه معروف است او با علی × بیعت نكرد، همین طور تاریخ از 

حضور او در جنگ های جمل، صفین و نهروان مطلبی ننوشته است. 
اما وارد كردن اسرائیلیات توسط عبداهلل بن سالم در اسالم بحثی است كه در قسمت احادیث او به 
آن می پردازیم. او واقعۀ حره را هم از كتاب یهود بن یعقوب پیش بینی كرد )حلبی، همان: 269/1(.

5. احادیث و اسرائیلیات عبداهلل بن سالم
در منابع، حركتی كه نشان دهندۀ نفاق و یا توطئۀ عبداهلل بن سالم بر ضد پیامبر | باشد، دیده 
نشده است. آن چه سبب گردیده عده ای از علمای شیعه با او مخالفت كنند، یكی عدم بیعت او با 
علی× است كه پیش از این ذكر شد و دیگری احادیثی است كه به او منسوب می باشد و علمای 
شیعه آن ها را ضعیف می دانند )شهید  ثانی،  1417: 332( اما برخی نیز او را رواج دهندۀ اسرائیلیات 

و یا از قصاصین )جعفریان، 1377: 743/2(دانسته اند.
براساس نوشتۀ زركلی حدود بیست و پنج حدیث از او نقل شده است )زركلی، 1980: 90/4(. راویان 
او ابوهریرۀ، عبداهلل بن مغفل، انس، عبداهلل بن حنظله، قیس بن عباده، ابوسلمه بن عبدالرحمان، 
خرشه بن الحر و دو پسرش بودند )ابن حجر، همان: 118/4(. چنان چه عبداهلل بن سالم سال اول 
هجرت، اسالم آورده باشد، تعداد احادیث او بسیار كمتر از ابوهریره است كه در سال هفتم هجرت 

مسلمان شد و 5374 حدیث از پیامبر روایت كرد )زركلی، همان: 308/3(.
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احادیثی كه به عبداهلل بن سالم منسوب است، چند دسته می باشد. برخی مربوط به اخالقیات 
از پیامبر| نقل كرده و اهمیت سالم  آوردن خود  از نخستین روز اسالم  روایتی كه  است مانند 
و آشكار گفتن آن، صلۀ رحم، اطعام كردن و نماز شب را بیان نموده است )ابن عبدالبر، همان، 
قلبش  در  حالی كه  در  نمی شود،  بهشت  داخل  بنده ای  كه  مضمون  این  به  حدیثی  یا  و   )921/3
ذره ای كبر باشد )ابن جوزی، 1368: 130( و احادیث دیگری در این زمینه  كه توسط ابن عساكر نقل 

شده است )ابن عساكر، همان 98/29(.
احادیثی دربارۀ احكام از او نقل شده است از جمله این كه هنگام نماز صورت خود را برنگردانید كه 

نماز شخصی كه پشت به قبله كند، درست نمی باشد )حافظ اصبهانی، 1934: 127/1(.
جمله  از   گفته اند،  نیز  اسرائیلیات  آن ها  به  كه  است  تورات  از  برخاسته  او  روایت های  از  برخی 
اثیر،همان: 18/1؛ طبری، 1403؛  15/1، 29،  )ابن  آدم  و  آغاز خلقت جهان  به  روایت های مربوط 
32، 38؛ ابن خلدون، همان: 213/1(. شبیه این روایت از ابوهریره نقل شده است )ابوریه، همان: 
را  او  نام  برخی  كرده ایم  ذكر  این  از  پیش  كه  باشد  ابوهریره  از  روایت  این  اصل  است  ممكن   )98

عبداهلل بن سالم دانسته اند.
احادیث مربوط به هابیل و قابیل و علت اختالف این دو برادر هم از عبداهلل بن سالم و هم كعب االحبار 
روایت شده است )ابن عساكر، همان: 36/49(.به  طور كلی در اخبار و روایاتی كه از عبداهلل بن سالم 
نقل شده است دو نكته زیاد جلب توجه می كند: یكی دانش زیاد و دیگر پیشگویی های او كه هر دو 

به گفتۀ خودش از تورات نقل شده است.
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نتیجه گیری
اطالعاتی  یهود  آیین  به  نسبت  وی  آورد.  اسالم  كه  بود  یهودیانی  نخستین  از  عبداهلل بن سالم 

گسترده داشت و نسبت به پیامبران و پیامبر اسالم| هم آگاه بود.
پس از اسالم آوردن در كنار پیامبر| باقی ماند و ارتباط خود را با یهودیان قطع كرد. در جنگ ها 
نام او ذكر نشده است، ولی از طرف پیامبر | مأموریت هایی در جنگ با یهودیان چون بنی نضیر 
و بنی قریظه داشت. در دوران پیامبر| مخالفت و یا نفاقی از او دیده نشد، جز دل بستگی زیاد به 

تورات؛ تا آن جا كه اجازه خواست تورات را در نماز قرائت كند و پیامبر| مخالفت كردند.
مشهور است در فتح بیت المقدس و جابیه همراه خلیفۀ دوم حضور داشته و موقع مرگ عمر، او را 
مدح كرده است. هنگام شورش بر ضد عثمان جزو مخالفین به قتل رساندن عثمان بود و مردم را 
از این كار نهی كرد. از كسانی بود كه با خالفت علی× بیعت نكرد ولی اخباری وجود دارد كه اعتقاد 
او را به امامت و خالفت علی× نشان می دهد. علی× را هنگام خروج از مدینه نهی كرد، زیرا 

دیگر به آن جا برنخواهد گشت.
و احادیث مربوط  اسرائیلیات چنان چه در مسائل عبداهلل بن سالم   او در گسترش  در مورد نقش 
به آفرینش دیده می شود، این مسأله روشن است كه او از علمای یهود و آگاه و دل بسته به تورات 
بوده است و احادیثی كه نقل كرده باید به دقت بررسی گردد، ضمن این كه ممكن است برخی از 
احادیث نقل شده از او واقعًا متعلق به او نباشد و از ابوهریره و یا افراد دیگر باشد كه با او هم نام ذكر 
شده اند و یا از احادیثی باشد كه به او نسبت داده اند. به رغم این كه برخی از علمای شیعه او را در 
حدیث ضعیف دانسته اند، سخنی از پیامبر| بر ضد او و یا دربارۀ نفاق او دیده نشده است. به 
نظر می رسد بدبینی ای كه در فرهنگ اسالمی در مورد یهودیان وجود دارد، در بزرگ كردن نقش 

منفی عبداهلل بن سالم در تاریخ اسالم تأثیر داشته است.



23

پی نوشت ها
1- قبیلۀ بنی قینقاع اولین یهودیانی بودند كه پیامبر پس از ورود به مدینه ، با ایشان پیمان عدم 
را  آن ها  تعداد  زرگری می پرداختند.  كار  به  بیشتر  و  بود  آنان در مدینه مشهور  بازار  تعرض بستند. 
چهارصد تن ذكر كرده اند )مسعودی ، بی تا: 207( اینان جزو یاران عبداهلل بن ابی شمرده می شدند. 
این قبیله  نخستین یهودیانی بودند كه پس از جنگ بدر در سال دوم هجرت پیمان شكنی كرده و با 

پیامبر| جنگیدند.
2- حتی قاضی عیاض چنین نوشته است: عبداهلل بن سالم از احبار یهود بودكه نیكو اسالم آورد 
و همراه پیامبر | بود,تا این كه در غزوۀ تبوک, هنگام برگشت به مدینه درگذشت )ر.ک قاضی 
عیاض، 1409: 190/1(.این سخن درست نیست، به نظر می رسد كه او را با عبداهلل بن ابی اشتباه 

گرفته اند كه پس از تبوک از دنیا رفت.
ر.ک:  سالم  بن  عبداهلل  دربارۀ  سعد  حدیث  و  المبشره  العشره  حدیث  بودن  نادرست  جهت   -3

)الحسینی آل المجدد، "فی بطالن حدیث العشره المبشره"، تراثنا، 13-64/41.(
4- در مقاله » بازخوانی شخصیت عبداهلل ابن سالم و جایگاه وی در زمان حیات پیامبر  | و دورۀ 
خلفا« آمده سیدبن طاووس با نظر نعیم بن حماد كه ابن سالم را شیعه می داند مخالفت ورزیده 
كه  كرده است )ص72( در حالی  ذكر  ابن سالم  بودن شخصیت  از دالیل منفی  یكی  را  واین  است 
سید بن طاووس معتقد است ابن سالم آدم درستی بوده است. به نظر می رسد نویسندگان محترم 

ابن طاووس 1416 :35(. مطالب را اشتباه ترجمه كرده اند.  ر.ک.)سید 
5- عبداهلل بن سالم از پیامبر| سؤال های متعددی پرسیده است و قصد خود را از سؤال كردن، 

یافتن حقیقت عنوان كرده است)ری شهری،  1376: 269(.    
كه زین  كتاب  بر خالف نوشتۀ روی  را  العجائب  ابن وردی وجود دارد. مؤلف خریده  6- چندین 
)ر.ک  می دانند  عمربن الوردی  ابوالحفص  سراج الدین  شده،  ذكر  وردی  مظفر  عمربن  الدین 

كراچكوفسكی،1379: 392(.  
7- نام این كتاب را در كتاب های جغرافیایی نیافتم.

8- آقا بزرگ طهرانی ترجمه مسائل عبداهلل بن سالم به فارسی را همراه جامع الحكایات در نجف 
مشاهده كرده )طهرانی، 1403: 202/26 و 247(، هم چنین نسخه ای از آن را نزد سید جالل الدین 

محدث ارموی در طهران دیده است )همان:206/26(.
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9- )ابن وردی، بی تا: 165( نیز نام او را اشماویل آورده است. ممكن است این نام، عبری و حصین، 
عربی آن باشد.

10- آقای مطهری در كتاب آشنایی با قرآن )171/8 ( به مسائل عبداهلل بن سالم استناد كرده است.
11- كتاب البدء را ابتدا از آِن ابوزید بلخی می دانستند سپس متوجه شدند كه این كتاب از مطهربن 
و  البدء  كتاب  در  كه  است  تذكر  به  الزم  دارد.  شهرت  مقدسی  نام  به  اكنون  و  است  مقدسی  طاهر 
التاریخ، مسائل عبداهلل بن سالم نیامده است، فقط احادیثی از او ذكر شده و از اسالم آوردن او یاد 
كرده است. در این قسمت هم نام عبداهلل بن سالم را پیش از اسالم، حصین، نوشته است )مقدسی، 
بی تا: 118/5(. در حالی كه ابن وردی كه معتقد است از كتاب البدء بلخی نقل كرده، نام او را اشماویل 
آورده است. این امكان وجود دارد كه بلخی كتابی به نام البدء داشته است كه غیر از كتابی است كه 

به نام مقدسی چاپ شده است.  
12- Hermann Dalmata
13- Theodor Bibliander
14- Y.A.Widmanstetter
15- Doctrina Mahometies

16- برای یهودی ستیزی مسیحیان اندلس ر.ک میراث مسلمانان در اندلس.
متن مسائل عبداهلل بن سالم كه توسط داالتا)كارینثیا Carintha(به التین ترجمه شد در دسترس  -17

این جانب نبوده است تا با متن مسائل عبداهلل بن سالم موجود مقایسه شود.
از مدینه خارج  از یهود  18- )طبرسی، 1386،1، 55/1( آمده كه عبداهلل بن سالم همراه چهل تن 
شدند و نزد پیامبر رفتند و در مكه احتجاج بین پیامبر | و عبداهلل بن سالم پیش آمد از جمله 
دربارۀ این بود كه آدم و نوح و سایر انبیاء از پیامبر برتر بودند ولی پیامبر ثابت كرد كه او از آن ها برتر 
است)همان: 55/7( این مطالب با مسائل عبداهلل بن سالم مطرح شده در اختصاص و بحاراالنوار 

متفاوت است.
19- برای متن مسائل عبداهلل بن سالم ر.ک. 

20- »ما قطعتم من لینه او تركتموها قائمه علی اصولها فباذن اهلل و لیجزی الصادقین«.
را كه  كلماتی  پیامبر|  كه  امام حسن× نقل شده است  از  روایت به صورت دیگری  این   -21
جبرئیل به ابراهیم آموخته بود برای علی× تفسیر كرد. عبداهلل بن سالم آن ها را شنید و تكبیر و 

تهلیل گفت)رواندی، بی تا: 268(.
22- دربارۀ این كه چرا از میان پیامبران، نوح را انتخاب كرده است ر.ک:)ابن سالم، 1384:  427/3(. 
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23- از قول عبداهلل بن سالم نقل شده كه وقتی به مالقات عثمان رفت, عثمان گفت كه پیامبر | 
را در خواب دیده و خبر از كشته شدن او داده است. عالمه امینی در )الغدیر، 310/9( این خبر را از 

آفات راوی آن فرج بن فضل اهلل دمشقی دانسته است. 
از شهادت علی× ذكر كرده است. هم  را پس  الصغیر، 118/1( این خبر  )التاریخ  24- بخاری در 

چنین سیدبن طاووس در المالحم و الفتن، 80.
25- ال حاجة لنا فیمن ال حاجة له فینا.
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