
 

 

  نگاهی به شفابخشی قرآن کریم

*محمـعلیمحمـیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
فرمایاد   ساوره اسارام می معرفی شده اسات؛ از جملاه در« شفا»در چند آیه، قرآن به عنوان 

اِلِمیَن ِإالَّ َخَسارا  » اٌء َوَرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن َواَل َیِزیُد الظَّ َِ ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِش و از قرآن آنچه  1؛َوُنَنزِّ
افزاید. در   کنیم و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمی شفا و رحمت است، برای مؤمنان نازل می

اٌء ِلَما ِفای »فرماید   یونس نیز می سوره 5۷آیه  َِ ُکْم َوِش اُس َقْد َجاَءْتُکم َمْوِعَظٌه ِمن َربِّ َها النَّ َیا أیُّ
ُدوِر َوُهدی  َوَرْحَمٌه ِلْلُمْؤِمِنیَن  ؛ ای مردم! اندرزی از سوی پرورد ارتان برای شما آمده است و الصُّ

ساوره  44در آیاه «. رای مؤمناانهاست و هدایت و رحمتای اسات با درمانی برای آنچه در قلب
سوره توبه نیز به شفا بودن قرآن اشاره شده است، اماا قارآن کاریم چاه دردهاایی را  14فصلت و 
آموز و راهنماسات.  کند؟ دانستن این مطلب برای همه مسلمانان بسیار سودمند، درس درمان می

یعنای از بیمااری  کسر حر  شین( به معنی صحت و ساالمت اسات. شافام، )به « ِشفام»واژه 
و نقطه مقابل آن، بیماری است. بیماری به انواع مختلف جسمی، روحای، فاردی،  2خوب شدن

شود؛ بر این اساس مقصود از شفا، عام است که شامل هماه دردهاای  اجتماعی و ... تقسیم می
کوشد شفابخشی قرآن را در دو حوزه جسامی و روحای  شود. این نوشتار می جسمی وروحی می

 ن نماید. تبیی

 درمان بیماری جسمی
هد  اصلی نزول قرآن کریم، هدایت و تربیت معنوی افاراد و جامعاه و رسااندن آدمای باه 

                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .82. اسرام  1
، قااموس قارآناکبار قرشای،  ؛ سید علی459، ص المفردات فی غریب القرآن. حسین بن محمد راغب اصفهانی، 2
 . 58، ص 4 ج

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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کمال است و نباید شأن قرآن را در حد یک کتاب طبی و بهداشاتی فروکاسات. بناا بار روایاات، 
عمل به ایان کتااب فراوان یکی از آ ار قرائت قرآن، تبرک و   های های دقی  علمی و تجربه بررسی

وقتی »فرموده است   های جسمی و روحی است؛ چنانکه امیرالمؤمنین الهی، درمان بیماری
برای چشم یکی از شما عارضه )بیماری( رخ داد، آی الکرسی را بخواند و در دل بداند که خدا او 

ه خدا او را شفا می دهد. به درستی که ان را شفای می ی نیاز نقال شاده در روایتا 1«.بخشد شاماللَّ
او را در آغوش  رفت و باه خادمت پیاامبر  مریض شد. حضرت زهرا است  امام حسین

ه! از خدا بخواه فرزندت را شفا دهد یا رسول»آمد و عرض کرد   اکرم فرمود   پیامبر«. اللَّ
یال جبرئ«. دخترم! به درستی که خدایی که او را به تو عطا کرده است، قادر است او را شفا دهاد»

ای از آب بگیر و سوره حمد را چهل بار در آن بخوان؛ سپس  یا محمد! ... پیاله»نازل شد و  فت  
به فرمان  حضرت همین کار را کرد و امام حسین«. دهد آن را بر او بپاش که خدا او را شفا می

نقال خواندند.  از همین روست که برخی عالمان دینی برای تحمل درد قرآن می 2خدا شفا یافت.
 است 

الله العظمی سید احمد خوانساری بیماری زخم معده داشتند که احتیاج به  مرحوم آیت
عمل جراحی داشت، اما ایشان سالخورده و از لحاظ جسامی نااتوان بودناد و تحمال 
جراحی بدون بیهوشی نیز ممکن نبود. پیش از آنکه عمل جراحای آغااز شاود، ایشاان 

ندادند )چون به نظر ایشان در صورت بیهوشی، تقلید اجازه بیهوش کردن را به پزشکان 
هر  ااه مان مشاغول »شد( و به پزشکان معالج فرمودند   شان دچار اشکال می مقلدین

قرائت سوره مبارکه انعام شدم، شما مشغول عمل جراحی شوید. من تاوجهم باه قارآن 
آن توجاه آید )یعنی ایشان آنچنان باه قار است و در این صورت هیچ مشکلی پیش نمی

طور هم شاد و مقاارن اتماام عمال  کنند که احساس درد نخواهند کرد(. همان پیدا می
 3جراحی، قرائت سوره انعام نیز به آخر رسید.

ــرآز ــایَ ــسمـب ــاتی ــوازآـ یخ


ـــزوروچ ـــالمنغ ـــرآزک ـــزایَ ار


ســحرتا ازتــالوتکــنیــهاخــال 


ســـاسانــشـــهدرمع ـــایَـــرآز


یی ــــ یخــوازاـــنمعجــزهوآنگــه


ــرآز ــایَ ــا ـتوـ ــسک ــینی  م


                                                            

 .634، ص درر االخبار. سید مهدی حجازی و همکاران، 1
 .63۷. همان، ص 2
 .189و  188، ص 4ج  مردان ملم در معدان ممل،الله حسینی،  . سید نعمت3
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ــائب ــتومو ــهدرداس ــًایآن  ک


ــــرآز ــــبواالیَ ــــویاممكت یج


 ــــاـتآرـــرـناســـتوســـعادت


ــرآز ــوایَ ــیرت ــرک  ــتت 1اعاع


در سایر موارد کسی نباید بارای درماان  2البته غیر از موارد معجزات که بسیار محدود است،
ای بنشیند و قرآن و دعاا بخواناد؛ زیارا خادا در  ها در  وشهبیماری به جای مراجعه به پزشک، تن

های جسمی دو راهکار اساسی بیان داشته است که شامل درمان از  آیات قرآن برای درمان بیماری
هاای جسامی نیاز نبایاد تنهاا باه  طری  اسباب ظاهری و اسباب باطنی است. در درمان بیماری

های مهم درماان جسامی و روحای  ی نیز یکی از راهاسباب ظاهری اکتفا کرد؛ زیرا اسباب معنو
توان استفاده  شود. بنابراین در درمان هم از اسباب ظاهری و هم از اسباب باطنی می محسوب می

نمود؛ چرا که خداوند در اسباب ظاهری نیز شفا قرار داد است. بارای مثاال در درماان حضارت 
ت؛ زیرا همراه با دعاا و توباه و اساتغفار از دو اسباب ظاهری و باطنی استفاده شده اس یونس

بیان شده است، خداوند از طری  کدو بیماری ظاهری و پوساتی  3ایشان که در قالب ذکر یونسیه
در روایات اسالمی نیز این نکته مورد توجه خاص قرار  رفته است. بنابراین  4ایشان را درمان کرد.

و تنها موجب درمان است؛ بلکاه ایان اراده و نباید  مان کرد که اسباب مادی مانند پزشک و دار
 قرار داده است. انسان مشیت الهی است که درمان را در اسباب ظاهری برای 

    های روحی درمان بیماری
تردید قرآن، نسخه شفابخش درد روحی و اخالقی است؛ همان دردی کاه اماروزه برخای  بی
روانی ندارند و استرس تماام وجاود آناان را ها به آن  رفتارند؛ یعنی برخی آرامش روحی و  انسان

های اخالقی و اعتقادی هساتند. قارآن نقاش بنیاادی در  فرا رفته است. برخی نیز  رفتار بیماری
دهاد؛ چنانکاه برخای  درمان این مشکل دارد؛ یعنی تالوت و عمل به قرآن، به انسان آرامش می

 اند   ست یافتههای ذیل د روانشناسان با تحقی  در آیات قرآن به یافته
. مداومت بر قرائت قرآن، نقش مؤ ری در رویارویی باا اضاطراب دارد. فهام قارآن نیاز در 1

 5مقابله با اضطراب مؤ ر است.
                                                            

 .112، ص «فاقروأ ما تیسر من القرآن». فصلنامه حصون، 1
بخشد و  کند یا بیمار العالجی را شفا می ای را زنده می عنوان معجزه خاص مرده   اه خدا بدون اسباب ظاهری به. »2

 .49عمران   ر.ک  آل«. اینگونه بود معجزات حضرت عیسی...؛ چنانکه 
 .88و  8۷. ر.ک  انبیا  3
 .139 – 146. ر.ک  صافات  4
 .88، ص مقاالت اولعن همایش نقش دین در اهداشت روان. ر.ک  جمعی از نویسند ان، مجموعه 5
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آن است که رویارویی میزان اضطراب و  رایش  ایدختر جوان،  وی 60. نتیجه تحقیقی بر 2
طور  پرداختند، به ه قرائت قرآن میساعت ب ماه روزانه حداقل نیم 6به افسرد ی در  روهی که طی 

1چشمگیری کمتر از دیگران است.
  

آموزان انجام شد،  ابت  ردید کاه قرائات قارآن بار  نفر از دانش 100. در تحقیقی که میان 3
 کاهش استراس آنان ا ر ذار بود.

شانیدن  ها نفر از بیماران دیالیزی، کیفیت دیالیز هنگاام . بنا بر پژوهش انجام  رفته میان ده4
 یابد. صوت قرآن بهبود می

 2یابد. . با شنیدن صوت قرآن، شدت درد زایمان زنان باردار کاهش می5
هاای اخالقای و  های روحی، انواع مختلفی دارد که باه شفابخشای قارآن در بیماری بیماری

 شود. اعتقادی اشاره می
 های اخالقی . درمان بیماری1

از نظر روحی و اخالقی بیمار باشد؛ بارای مثاال ممکن است انسان از نظر جسمی سالم، و 
توان از داروخانه دارویای تهیاه  عقده روانی داشته باشد یا متکبر باشد. برای درمان فرد متکبر نمی

توان با تزری  آمپول یا مصار  قارص انساان  کرد تا تکبرش به تواضع تبدیل شود. همچنین نمی
هاای  شفقت و رحمت مبدل نماود. معالجاه بیماری القلب را به انسان عطو ، مهربان و با قسّی 

ُقُلوِبِهْم َمَرٌ  َفازاَدُهُم   في»قرآن درباره بیماری روحی فرموده است   3اخالقی راه دیگری دارد.
ُه َمَرضا   در آیه دیگری «. بیماری است. خداوند بر بیماری آنان افزود های آنان یك نوع در دل 4؛اللَّ

َو ِشاِاٌء ِلماا »یاد شده است که ناظر به درمان روحی و اخالقی است   نیز از قرآن به عنوان شفا
ُدور هاا و یاا باه  منظور از شفا دادن بیمااری دل»در تفسیر این آیه شریفه آمده است   5«.ِفي الصُّ

های معنوی و روحانی اسات، مانناد   هاست؛ همان آلود ی تعبیر قرآن، شفای چیزی که در سینه
های روحی و معناوی  ها که همه از بیماري جبن و شرک و نفاق و امثال اینبخل و کینه و حسد و 

 6«.است
                                                            

 .۷9. همان، ص 1
، نشاریه «ها، مروری بار مطالعاات در درمان بیماری تأ یر قرآن»زاده و منیر السادات حسینی،  . ر.ک  فریده محسن2

 .25اسالم و سالمت، ص 
 .102، ص 23 ، ج آثار  مجمومه. مرتضی مطهری، 3
 .10. بقره  4
 .5۷. یونس  5
 .318، ص 8 ، ج تفسعر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 6
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های اخالقی  خواهند با کبر، غرور، حسد، نفاق و سایر بیماری قرآن برای همه کسانی که می
های اخالقی است. آدم  ای از بیماری مبارزه کنند، نسخه شفابخش است؛ برای مثال حسد نمونه

بیند، آرزو دارد که آن نعمت برای او شاود. ایان  ر و نعمتی را در دیگران میحسود هنگامی که خی
خواهد که آن نعمت به او  خورد و از خدا می در حالی است که انسان سالم به آن نعمت غطبه می

های مهمای را در چناد مرحلاه ارائاه  کن کردن این بیماری، توصیه نیز داده شود. قرآن برای ریشه
تواند  شناختن آ ار حسد می 1ا ر از آ ار حسد را باز و کرده است. 14رحله اول، نموده است. در م

کن شدن این بیماری خطرنااک شاود. در مرحلاه دوم درخواسات از فضال خادا،  موجب ریشه
ها را راه نجات از  ها و تفاوت و توجه به حکمت و علم خدا در برتری 2مندی از عطایای الهی بهره

اُه ِباِه َبْعَضاُکْم َعلای»ه اسات  حسادت دانسته و فرمود اَل اللَّ اْوا ماا َفضَّ  3...؛ َبْعاض    َو ال َتَتَمنَّ
هایی را که خداوند بارای بعضای از شاما بار بعضای دیگار قارار داده، آرزو نکنیاد )ایان  برتری
 4«.های طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زند ی شما و بر طب  عدالت است( تفاوت
قرآن و چشم داشاتن باه آنچاه خداوناد باه دیگاران عنایات کارده و توجهی به این درمان  بی

شود آدمی  رفتار  ردابی شود که دنیا و آخرتش را تباه کند. فرد   حسادت نسبت به آن، موجب می
رسد که حاضر است صد درصد به خود صدمه بزند تا شاید پنجااه  ای می حسود  اهی به مرحله

 که نقل است چنان 5درجه به دیگری صدمه وارد شود؛
در زمان یکی از خلفا، مرد  روتمندی غالمی را خرید. او با غالمش بهترین رفتار را داشت تا 
آنجا که حاضر شد به شرطی او را آزاد کند و سرمایه نقدی بسیاری نیز به او بدهد. غاالم  فات  

د  فات  مر«. نعمت من هستی و به من حیات دادی کنم. تو ولی هر چه تو بگویی، اطاعت می»
شارط مان ایان اسات کاه در »وقتی غالم قول داد، ارباب  فات  «. نه، باید قول قطعی بدهی»

اربااب  فات  «. چارا؟»غالم باا تعجاب پرساید  «. بام همسایه، سر مرا ببری شب و پشت نیمه
                                                            

سازی حساد  ، زمینه انکار ح  ،به  پیامبر اعظم . برخی از این آ ار عبارتند از  اختال  در دین، اعراض از ایمان1
و ... . ر.ک  اکبار هاشامی   ، ظلم، قتال، کفار، نادامت برای بروز دشمنی شیاطین با انسان، توطئه، دروغ، شّر آفرینی

 .554، ص 10 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و محققان مرکز فرهنگ و معار  قرآن،  
 .32. نسام  2
 . همان. 3
اند  خداوند اول مؤمنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه اعضا و جاوارح نهای کارد و  سران  فته. برخی از مف4

شاان نماود. محماود بان  آنان را از تعرض به اموال دیگران به واسطه قلب و از روی حسد منع...« التتمّنوا »سپس در 
 .28، ص 4، ج المعانی روحعبدالله آلوسی، 

 .104، ص 23 ، ج ه آثارمجموم. مرتضی مطهری، 5
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خواهم  سوزم، می چون این همسایه در همه چیز از من پیش افتاده است. من در آتش حسد می»
غالم پذیرفت و سر ارباب را برید. سرمایه نقدی را هم «. او بیفتد و او را زندانی کنند قتلی به پای

 فتند ا ر  برداشت و رفت. خبر در همه جا پیچید. آن مرد همسایه را به زندان بردند، ولی همه می
کند؛ پس قضیه چیست؟ در ایان میاان  بام خانه خودش این کار را نمی او قاتل باشد، روی پشت

ان غالم او را راحت نگذاشت، پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را  فت. قاضی نیز غالم وجد
 1و همسایه مقتول را آزاد کرد.

 دستورات شفابخش اخالقی

هاا  های اخالقی دارد کاه برخای از آن قران دستورهای شفابخش بسیاری برای درمان بیماری
 عبارتند از  

 ای روانی؛و ا ر آن در کاهش فشاره 2. دعوت به صبر1

 و نقش آن در آرامش انسان؛ 3. دعوت به توکل به خدا2

 و آرامش دل؛ 4. دعوت به یاد خدا3

  5ویژه نماز و روزه؛ . دعوت به عبادات به4

  های اعتقادی درمان بیماری. 2

  های اعتقادی است. نزول قرآن در مرحله ترین بخش از شفابخشی قرآن، درمان بیماری مهم
هاست تا مردم از شرک و کفر و تاریکی به توحید و اساالم و  این دسته از بیماریاول برای درمان 

لَتِعيُنواِ»فرموده است   روشنایی هدایت شوند؛ چنانکه امام علی َِوِاس  َواِئُكلم  د 
َ
ِأ ِِمن  ُُ ُفو َتش  َفاس 

كُِ اِءَِوُِلَوِال  َبِرِالدَّ ک 
َ
ِأ ِِفيِهِِشَفاًءِِمن  َِفِإنَّ لَهُلِِبِهَِعَل َِأ َواِئُكم  َوِالضَّ َغيُِّ َفاُقَِوِال  ُرَِوِالنِّ پاس درماان  6؛ف 

تارین  ها از قارآن یااری بطلبیاد کاه در قارآن، درماان بزرگ خود را از قرآن بخواهید و در سختی
 «.ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و  مراهی است بیماری

از تااریکی قرآن نیز در آیات متعددی هدفش را خروج بشر از ظلمات کفار باه ناور ایماان، 

                                                            

 .105. همان، ص 1
 .200عمران   ، آل155و  153. بقره  2
 .159عمران   ، آل3. احزاب  3
 .83، بقره  24  . اسرام 4
 .14، طه  45. بقره  5
 .1۷6، خطبه البالغه نهج . محمد بن حسین شریف الرضی،6
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پرستی به نور خداپرستی و از سیاهی پیروی طاغوت به سپیدی همراهای باا والیات معرفای  بت
ُل َعلی»کرده و فرموده است   ذي ُیَنزِّ اوِر َو   ُهَو الَّ ُلماِت ِإَلی النُّ نات  ِلُیْخِرَجُکْم ِمَن الظُّ َعْبِدِه آیات  َبیِّ

َه ِبُکْم َلَرُؤٌف َرحیٌم  کند تا شما  اش ]محمد  نازل می ی است که آیات روشنی بر بندهاو کس 1؛ِإنَّ اللَّ
بناا بار نظار «. ها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شاما مهرباان و رحایم اسات را از تاریکی

ها در این آیه، ظلمت کفر و منظور از نور، ایمان است که قرآن کریم به  مفسران، منظور از تاریکی
رساند؛ هماان  انسان را از قعر جهنم به قرب الهی می 2ها، و و دلیلتوفی  الهی و هدایت و لطف ا

درد و آفتاب ایماان و آ ااهی را در درون  های ظلمت کفر و ضاللت و نادانی را می قرآنی که پرده
در توصیف مؤمنان باتقوا و شفابخشی قارآن  ، علیموالی متقیان 3 کند. جان انسان طالع می

 فرموده است  
اِاللَِّ مَّ

َ
َِوِأ ُفَسلُهم  ن 

َ
ُنلوَنِِبلِهِأ ِتيًهُِیَهزِّ ُلوَنَهلاَِتلر  آِنُِیَرتِّ ُقر  َزاِءِال  َِتاِليَنِِأَج  َداَمُهم  ق 

َ
وَنِأ َ َِفَصافُّ ي 

ُِنُفِ َعلت  َهاَِطَمعًاَِوَِتَطلَّ َِرَکُنواِِإَلي  ِویق  واِِبآَیٍةِِفيَهاَِتش  َِفِإَذاَِمرُّ َتِثيُروَنِِبِهَِدَواَءَِداِئِهم  ِوُسلُهم َِیس 
َهلاَِمَسلا اِِإَلي  لَغو  ص 

َ
ِأ ِویف  واِِبآَیٍةِِفيَهاَِتخ  َِوِِإَذاَِمرُّ ُيِنِهم  ع 

َ
َبِأ َهاُِنص  نَّ

َ
واِأ قًاَِوَِظنُّ َهاَِشو  ِمَ ِِإَلي 

ُصوِلِآَذاِنِهم ِ
ُ
َمَِوَِشِهيَقَهاِِفيِأ َِزِفيَرَِجَهنَّ نَّ

َ
واِأ َِوَِظنُّ پرهیزکااران در شاب بار پاا  4؛ُقُلوِبِهم 

خوانند، باا قارآن جاان  ازند، قرآن را جزم جزم و با تفکر و اندیشه میایستاده مشغول نم
ای برساند کاه تشاویقی در آن  یابند. وقتی به آیه خود را محزون و داروی درد خود را می

است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پار شاوق در آن خیاره شاوند و 
ای  شاان قارار دارد و هار  ااه باه آیاه انهای بهشت برابار دید  برند که نعمت  مان می

سپارند و  ویا صدای بار هام  رسند که ترس از خدا در آن باشد،  وش دل به آن می می
 افکن است. شان طنین های آتش در  وش خوردن شعله

 توان در این داستان مشاهده کرد   های اعتقادی را می نقش قرآن در درمان بیماری

باه مدیناه اعازام  اکرماست اسعد بن ُزراره، از سوی پیامبر ُمصعب بن عمیر بنا به درخو
شده بود. این دو نفر تصمیم  رفتند که سران یثرب را از راه منط  به اساالم دعاوت کنناد. روزی 

معااذ و ُاَساید بان  وارد باغی شدند که جمعی از مسلمانان در آنجا بودند. در آن میان ساعد بان
                                                            

 .9. حدید  1
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

شمشیر »دالله بودند، حضور داشتند. سعد بن معاذ به ُاسید  فت  عب حضیر که از سران قبیله بنی
ها بگو از تبلیغ اسالم دست بردارند و باا  خود را از نیام بیرون آور و به سوی این دو نفر برو و به آن

لوحان ما را  ول نزنند. از آنجا که اسعد بن زراره، پسرخاله من است؛  سخنان و بیانات خود، ساده
رو  ردم. ُاسید با صورت افروخته و شمشیر  به م دارم که خودم با شمشیر برهنه با او رومن از آن شر

برهنه سر راه دو نفر را  رفت و سخنان فوق را با لحن شدیدی ادا کرد. مصعب بن عمیر به ُاساید 
ای بنشینی و با هم  فتگو کنیم؟ هر  اه مواف  طبع و میل شما نباشد،  ممکن است لحظه» فت  

و « ساخن از روی انصاا   فتای»ُاساید  فات  «.  اردیم ایم، بار می ز همان راهی که آمدهما ا
ای چند نشست و شمشیر خود را غال  کرد. ُمصعب آیاتی از قرآن کریم را تالوت نماود.  لحظه

، او را به زانو درآورد؛ از خاود بحقای  نورانی قرآن و جذابیت و شیرینی آن و قدرت منط  مصع
باه یکتاایی خادا  اواهی »آن دو  فتناد  «. راه مسلمان شدن چیسات؟»و  فت   اختیار شد بی
ُاسید در حوض آبی که در آن «.  ذارید شویید و نماز می دهید، بدن و جامه خود را در آب می می

کارد، باه ساوی  نقطه بود، غسل کرد و جامه خود را شست و در حالی که شهادتین را زمزماه می
معاذ در حالی که خشم سراسر بدن او را فرا رفتاه  شریح کرد. سعد بنسعد بر شت و جریان را ت

ها را بریزد. وی نیز در برابر منط  قوی  بود، بلند شد که این دو نفر را از کار تبلیغ بازدارد و خون آن
ها انگشت ندامت از تصمیمی که  رفته بود، به دندان  و محکم مصعب به زانو درآمد، در برابر آن

هاا  سپس به ساوی قاوم بر شات و باه آن .ر همان نقطه غسل کرد و جامه را آب کشید رفت و د
او «. تو سارور و رئایس قبیلاه ماا هساتی» فتند  «. من در میان شما چه موقعیتی دارم؟» فت  
من با هیچ فردی از زن و مرد قبیله ساخن نخاواهم  فات، مگار اینکاه باه آیاین اساالم » فت  
را ببینند، اسالم آوردند و  خدا ام قبیله پیش از آنکه حتی رسولمدتی نگذشت که تم«. بگرود

 1از مدافعان آیین توحید شدند.
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