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ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ:
اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآ.وردﻧﺪ ،و ﻟﺬتھﺎی ﻓﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎھﺪات اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻣﺎدی را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺒﯽ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻣﺸﺎھﺪات را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ!!.
ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻤﺎن:

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺸﺎرت ﺟﻨﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﻘﯿﻦ و ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ
ﮐﻪ :ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﻤﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺧﻮف ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ،و ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،و در
ﻃﻠﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﻣﺎل
ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر ﺑﻮد آﻣﺪم) .در( اﻃﺮاف آن دور زدم ﮐﻪ آﯾﺎ دروازهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ؟ وﻟﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺒﺎری ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ از ﭼﺎھﯽ از ﺑﯿﺮون ،داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪم .ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﻮھﺮﯾﺮه؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ
ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟« ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدی ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دور از ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،و ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪم ،و ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ روﺑﺎه ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم و داﺧﻞ ﺷﺪم ،و ﻣﺮدﻣﺎن ھﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه -
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ھﺮ دو ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ داد  ،-و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﻔﺶ ھﺎﯾﻢ ﺑﺮو ،و ﺑﺎ ھﺮ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن روﺑﺮو ﺷﺪی ﮐﻪ وی ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﻗﻠﺐ ﺑﻪ آن ﯾﻘﯿﻦ دارد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرﺗﺶ ﺑﺪه«.
آن ﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﯾﻦ
دو ﻧﻌﻞ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻌﻞھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺎ آن دو
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﺪم ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻠﺐ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرﺗﺶ دھﻢ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س )ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد(
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺳﯿﻨﻪام زد ،در ﺟﺎ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪم ،و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮﮔﺮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم ،وی در
ﻣﯿﺎن ھﺮدو ﺳﯿﻨﻪام ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای زد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪم ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وادار ﻧﻤﻮد؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،آﯾﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﺎ ھﺮ دو ﻧﻌﻠﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﻮد ﮐﻪ
از ﯾﻘﯿﻦ و ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،او را ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
ﺑﺸﺎرت ﺑﺪھﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﺷﺎن«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۷آﻣﺪه ﺳﺖ.
ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺴﺎزد

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺒﯽ از ﺷﺐھﺎ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ راه ﻣﯽرود و ﮐﺴﯽ
ھﻤﺮاھﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺎﯾﺪ وی ھﻤﺮاھﺶ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﺑﻮذر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪی ﻣﮫﺘﺎب ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،وی ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :اﺑﻮذر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ .آن ﺣﻀﺮت ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای
اﺑﻮذر ﺑﯿﺎ« ،اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ وی راه رﻓﺘﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮاﻧﮕﺮان در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﺎل داده اﺳﺖ ،و
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۱در ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻤﺎن.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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او از آن ﻣﺎل ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،و از ﭘﯿﺶ روی و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ آن ﮐﺎر
ﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ« ،اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ وی راه رﻓﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ« ،اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ھﻤﻮاری ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮدم« ،و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﺰارھﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮓ
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻣﺶ ،دورﺗﺮ از ﻣﻦ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ درﻧﮓ
ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﭼﻪ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دزدی ﮐﻨﺪ« ،اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﻨﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،در ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺮه ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدی؟
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ را ﺑﺪھﺪ ،ﮔﻔﺖ» :او ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ
ﺣﺮه ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﻓﺖ :اﻣﺘﺖ را ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه؟ ھﺮﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺒﺮﯾﻞ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮﭼﻪ دزدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻧﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠﯽ« .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮﭼﻪ دزدی ﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻧﺎ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻣﺬی در
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﭼﮫﺎرم اﻓﺰودهاﻧﺪ» :ﺑﻪ رﻏﻢ اﻧﻒ اﺑﻮذر«.
داﺳﺘﺎن ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺎھﺖ رﺳﯿﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻠﻘﻤﻪ
ﺑﻦ ﻋﻼﺛﻪ س ﺑﻮد ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ،
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزم ،وﻟﯽ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﯾﻘﯿﻦ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ً
ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻓﺖ ،ﻧﺒﯽ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮫﻤﯿﺪ  -ﯾﺎ )اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد(
دوﺳﺖﺗﺎن داﻧﺴﺖ  ،٢ «-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۰آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم
اﻻﺧﻼق و دار ﻗﻄﻨﯽ در اﻻﻓﺮاد از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۵۰۳آﻣﺪه ،ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۴۴۳ﻣﺴﻠﻢ ) (۹۴در زﮐﺎة و اﺣﻤﺪ ).(۳۹۱ ،۳۵۸ /۲
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ.

٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺮام ﺷﺪن آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﻠﻤﻪای را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﻨﺪهای آن را ﺑﻪ ﺣﻖ از ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ آﺗﺶ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺪام
اﺳﺖ؛ آری آن ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص و
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،آن ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ادای آن ﺑﺮ
ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در وﻗﺖ ﻣﺮگ اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ،ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱/۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺸﺎرت ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وی در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت
را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﺪاد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺷﺪاد س ﮐﻪ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھﺴﺖ؟«  -ھﺪف وی ﺑﻮد اھﻞ ﮐﺘﺎب  -ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر داد در را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺒﻮدی »دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ« ،ﻣﺎ دﺳﺖھﺎﯾﻤﺎن را ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮدهای ،و ﻣﺮا ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮدهای ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن وﻋﺪه
ﻧﻤﻮدهای و ﺗﻮ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ« ،ﺑﮫﺪ ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد
ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪ  ٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و
ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و راوﯾﺎن آن اﻓﺮادی ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۳ /۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۷۲ /۱و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲۴ /۴ﺑﺰار ) (۱۰ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۰۱ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳ /۱۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۲۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٣٧

ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﮐﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از رﻓﺎﻋﻪ ﺟﮫﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﯾﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻗﺪﯾﺪ  -رﺳﯿﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه اﻓﺮادی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ؛ آن ﺣﻀﺮت ص ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داد؛ ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺮداﻧﯽ
ﻧﺎﺣﯿﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ اﺳﺖ« ،در اﯾﻦ
ھﻨﮕﺎم ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ،
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد ،و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﯿﺮ
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺻﺪق دل ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل وﻓﺎت ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ وی داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار از اﻣﺘﻢ را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب و ﻋﺬاب ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﻣﻦ آرزو دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ،ﭘﺪران ،زﻧﺎن و اوﻻد ﺻﺎﻟﺢﺗﺎن ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺖ در
ﻗﺼﺮھﺎی آن ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«  ،١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎرﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن
دارﻣﯽ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺒﺎن و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۸۷آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﺪ ﻧﺎدان اﺳﺖ.
ﮐﻔﺎره واﻗﻊ ﺷﺪن ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﮔﻔﺖ

ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻓﻼن ﭼﻨﯿﻦ و
ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ
ﻧﮑﺮدهام ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،و آن را ﺑﺮای
وی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺪﯾﻘﺖ ﺑﻪ »ﻻ اﻟﻪ

اﻻاﷲ« ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶ /۴اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۲۱۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۳۶۸ﻧﮕﺎ :ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ) (۳۴۸ /۱ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۱۷۳۴و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۳ /۱۰

٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :دروغ ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺼﺪﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪ« ،و رﺟﺎل آن دو ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺧﻮد از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آورده اﺳﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در اﯾﻦ راوﯾﺎن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﺑﻮﻗﺪاﻣﻪ وﺟﻮد دارد،
وی ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ از ھﻤﺎن ﻣﻨﮑﺮھﺎی وی اﺳﺖ ،و ﺑﺰار
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ وی در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ وی ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺧﺮوج ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪﮔﺎن از آﺗﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اھﻞ آﺗﺶ در آﺗﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺮاهﺷﺎن ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺎر ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮدﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭘﺲ اﺳﻼم ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را
از ﺷﻤﺎ دور ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ھﻢ ھﻤﺮاه ﻣﺎ داﺧﻞ آﺗﺶ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ
ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﺷﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮد،
و درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ در آﺗﺶ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﻮﻧﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهھﺎی ﮐﻔﺎر آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﮐﺎش ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ« ،راوی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﯾﺎت زﯾﺮ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:
ۡ
ۡ
ٓ
َ
ت ٱلك َِ�ٰب َوقُ ۡر َء ُّ
ك َء َا� ٰ ُ
� ُّ ١ر َ� َما
﴿اعوذ با� من الشيطان الرجيم الر� ت ِل
ِ
ٖ
ان مب ِ ٖ
َ َ ُّ َّ َ َ
� َف ُروا ْ ل َ ۡو َ�نُوا ْ ُم ۡسلِم َ
� ] ﴾٢اﻟﺤﺠﺮ.[۲-۱ :
يود ٱ�ِين
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،آﻟﺮ .اﯾﻦ آﯾﻪھﺎی ﮐﺘﺎب ،و ﻗﺮآن

روﺷﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺎﻓﺮان آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ای ﮐﺎش ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ« .١
ﱠ
و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در آن ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻣﺮدﻣﯽ از اھﻞ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ آن (۲۴۲ /۲) .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ) (۸۴۳) (۴۰۵ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﻧﺎﻓﻊ اﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﻧﺰد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۷۲۹۳ /۷و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۷۴۳۲

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٣٩

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻗﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺗﺎن ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ در آﺗﺶ ھﺴﺘﯿﺪ .آن ﮔﺎه

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،و اھﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺮ ﺣﯿﺎت
ﻣﯽاﻧﺪازد ،و از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﺷﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﮫﺘﺎب از ﺧﺴﻮف درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﺪرﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوزﺧﯿﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .اﯾﻦ

را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :و در ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎھﯽ رویﺷﺎن دوزﺧﯿﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﯾﻦ ﻧﺎم را از ﻣﺎ دور ﺳﺎز ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻧﮫﺮی )در( ﺟﻨﺖ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن اﺳﻢ از اﯾﺸﺎن دور ﻣﯽﺷﻮد«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت ﮔﺮوھﯽ ازاھﻞﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت از آﺗﺶ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۴۵از رﺑﻌﯽ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﺳﻼم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ھﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﻟﺒﺎس از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود،
و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﭼﯿﺴﺖ ،ﺻﺪﻗﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ،و در ﺷﺒﯽ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و آﯾﺘﯽ از آن در زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ،ﺑﺰرگ
ﺳﺎل و ﭘﯿﺮزن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﺪرانﻣﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ درک
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ھﻢ آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ« ،ﺻﻠﻪ  ٢ﮔﻔﺖ :آن زﻣﺎن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺮایﺷﺎن

ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد ،ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﭼﯿﺴﺖ ،ﺻﺪﻗﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟! ﺣﺬﯾﻔﻪ از
وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮای وی ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و در ھﺮ ﺑﺎر از وی روی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﺻﻠﻪ ،آﻧﮫﺎ را از آﺗﺶ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ،آﻧﮫﺎ را از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ،آﻧﮫﺎ را از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ  .٣ﺣﺎﮐﻢ

 -١ﺣﺴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ آن .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۷۹ /۱۰آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٣آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﺼﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺎ درﻣﻮرد آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۴۹ﺣﺎﮐﻢ )/۴
 (۴۰۴۹ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۴۵ ،۴۷۳ /۴ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺎزم
اﻟﻀﺮﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺮﺟﺌﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺪﻋﺖ اوﺳﺖ .ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ
اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص در آﺧﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد...

٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و
ذھﺒﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻋﻠﯽ ،اﺑﻮدرداء و اﺑﻦﻣﺴﻌﻮد س درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت و اھﻞ آن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺼﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،دوﺳﺖ دارﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ
اھﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۲۱۹از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮدرداء س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﺻﺪ ﻏﻼم را آزاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺪ آزاد ﺷﺪه از ﻣﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺒﺮ دھﻢ ﮐﻪ از آن اﻓﻀﻞ
اﺳﺖ :اﯾﻤﺎن ﻣﻠﺘﺰم در ﺷﺐ وروز ،و اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎﻧﺖ ھﻤﯿﺸﻪ از ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و
اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺮدی ...آزاد ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﱠ
ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺧﻼقﺗﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ رزقھﺎﯾﺘﺎن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎل را ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارد ،ﻣﯽدھﺪ و ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﯽدھﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻤﺎن را ﺟﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽدھﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،اﯾﻤﺎن را
ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪ ،از دﺷﻤﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺟﮫﺎد
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺷﺐ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل »ﻻ إﻪﻟ إﻻ ا� وا� أ�
ﺮﺒ َواﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
َّ َ ُ ْ َ َ َّ
ا�« را زﯾﺎد ﺑﮕﻮﯾﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
� وﺳﺒﺤﺎن ِ
ِ ِ
ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۹۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع م وﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮﻗﻮف آن ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ )/۱
 (۳۷۸ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۳ /۱اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۶۶ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۹۹ /۹آﻟﺒﺎﻧﯽ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﺮﻓﻮع آن را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﻤﺎن

ﱠ
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﻤﺎن

ﱠ
اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪس

وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ« ،روزی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ ،و آن ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ اﺑﻦ رواﺣﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪﺳﻮی
اﯾﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻦ رواﺣﻪ را رﺣﻢ ﮐﻨﺎد ،وی
ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﻠﯽ
ﱠ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻤﺎنﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ از ﺷﺮﯾﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
ﱠ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی از ﯾﺎراﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰ،
ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و در ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ازھﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س دﺳﺘﻢ را
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻗﻠﺐ در ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪن و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﱠ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از دﯾﮓ ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ رواﺣﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻋﻮﯾﻤﺮ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻤﺎن ،ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮاھﻨﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را در آوردهای ،ﻧﺎﮔﺎه آن را
ﻣﯽﭘﻮﺷﯽ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪهای ،آن را در ﻣﯽآوری ،ﻗﻠﺐ در ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪن و
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از دﯾﮓ ﺟﻮﺷﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻋﻤﺮ و ﻣﻌﺎذ ب ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﻤﺎن

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ دﺳﺖ
ﯾﮏ ﺗﻦ ﯾﺎ دو ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ).(۲۶۵ /۳

٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۲۳۵از اﺳﻮدﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻌﺎذ س ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،وی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎن

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻤﺎنﺗﺎن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻔﺘﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ

ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۵ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات

ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺳﮫﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم اﺳﮫﺎل ﭘﯿﺪاه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او ﻋﺴﻞ ﺑﻨﻮﺷﺎن« ،رﻓﺖ و ﺑﻪ او
ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ او ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ،وﻟﯽ
اﺳﮫﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﻪ او ﻋﺴﻞ ﺑﻨﻮﺷﺎن« ،رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﮫﺎﻟﺶ را زﯾﺎد ﮐﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﺷﮑﻢ ﺑﺮادرت دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﻋﺴﻞ ﺑﻨﻮﺷﺎن« ،ﺑﺎز رﻓﺖ و ﺑﻪ
او ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و او ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ﱠ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از زﯾﻨﺐ ھﻤﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻗﺘﯽ
از ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ دروازه ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺳﯿﻨﻪاش را ﺻﺎف ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﻔﺶ را
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﻮردی روﺑﺮو
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪش ﻣﯽآﯾﺪ ،وی اﻓﺰود :او روزی در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ و ﺳﯿﻨﻪاش را ﺻﺎف ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵۹ /۲اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۵۷ /۲اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۳۱۴ /۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۵۶ /۴ﺣﺎﮐﻢ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اش را رد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺪﻗﺔ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ...
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۷۱۶ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۲ /۷اﺣﻤﺪ ).(۱۹ /۳
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٤٣

ﭘﯿﺮه زﻧﯽ ﻧﺰدم ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺐ ﻣﺮا درﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد؛ آن ﮔﺎه وی را زﯾﺮ ﺗﺨﺖ
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی داﺧﻞ ﺷﺪ و در ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖ ،و در ﮔﺮدﻧﻢ رﺷﺘﻪای را دﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮاﯾﻢ اﻓﺴﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﱠ
وی آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻮادهی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﺷﺮک ﺑﯽﻧﯿﺎزاﻧﺪ ،از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻓﺴﻮن ﻣﮫﺮه ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﺧﻢ ﭼﺸﻢ ،و ﺟﺎدوی
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺮکاﻧﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﭼﺸﻤﻢ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ،
ﻧﺰد ﻓﻼن ﯾﮫﻮدی رﻓﺘﻢ او اﻓﺴﻮﻧﺶ ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ اﻓﺴﻮﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد آرام ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
آن ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ او اﻓﺴﻮﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد،
از آن دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را ﺑﮕﻮﯾﯽ» :اذﻫﺐ اﺒﻟﺎس رب اﻨﻟﺎس ،اﺷﻒ وأﻧﺖ الﺸﺎﻰﻓ ﻻ ﺷﻔﺎء اﻻ ﺷﻔﺎؤك ،ﺷﻔﺎء ﻻ
ﻳﻐﺎدر ﺳﻘﻤﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم درد را ﺑﺒﺮ ،ﺷﻔﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه

ھﺴﺘﯽ ،و ﺷﻔﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻔﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ دردی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۴۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ﱠ
دارﻗﻄﻨﯽ )ص (۴۴از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﭘﮫﻠﻮی
ھﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد
رﻓﺖ و ﺑﺎ وی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﺴﺮش ﺗﺮﺳﯿﺪ و او را در ﺑﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،او را در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﺰش ﯾﺎﻓﺖ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮐﺎرد را
ﱠ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ،
ﮐﻪ ﮐﺎرد را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ھﻤﺴﺮش ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺗﻮ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺷﺎﻧﻪ ات
ﻣﯽزدم! ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺮا در ﮐﺠﺎ دﯾﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ را ﮐﻨﺎز ﮐﻨﯿﺰ دﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهای،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﺨﻮان ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۸۱ /۱اﺑﻮداوود ) (۳۸۸۳ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۱۸ /۴اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۴۱۲اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۳۵۳۰ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۳۳۱

٤٤
اﺗﺎﻧﺎ

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻛﺘﺎﺑﻪ

ﻛﻤـﺎ ﻻح ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ ﺳﺎﻃﻊ

رﺳﻮل

اﷲ

ﻳﺘﻠﻮ

اﺗﻰ ﺑﺎﻟـﻬﺪ ﺑﻌﺪاﻟﻌﻤﻰ ﻓﻘﻠﻮﺑﻨﺎ

ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻨﺎت آن ﻣﺎ ﻗﺎل واﻗﻊ

ﻳﺒﻴﺖ ﳚﺎﰱ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻦ ﻓﺮاﺷﻪ

اذا اﺳﺘﺜﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟـﻤﴩﻛﲔ اﻟـﻤﻀﺎﺟﻊ

ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردم ،و ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن
ﱠ
ﺻﺒﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ را دﯾﺪم .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دار ﻗﻄﻨﯽ )ص (۴۵اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س
داﺧﻞ ﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ
ﻗﺮآن را در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .١در اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﻐﻨﯽ )ص (۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ وھﺮام آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺑﻮذرﻋﻪ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮداود وی را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮواﺋﻞ آﻣﺪم
ّ
ﺗﺎ در ﻣﻮرد )ﺧﻮارج( از وی ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ

آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ  ،٢ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ س ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺎ ﺧﻮد را در روز
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ  -ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  -در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ،
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،و ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .داﺳﺘﺎن اﺑﻦ رواﺣﺔ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۵۸ /۱۲در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ و
ذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۴۹ /۳ﻣﻨﺎوی در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۵۵۸ /۶ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع )/۲
 (۱۸۳ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺮف ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از ﻗﺮآن ﮔﻔﺖ ،ھﺪف ﺟﻨﮓ را دارد ،و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﯽاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،و ﻋﻠﯽ ﺣﺮف او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ
ﺣﻨﯿﻒ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ،و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ،ﮐﻪ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﻦ داد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻗﺘﺒﺎس
از ﺗﯿﺴﯿﺮاﻟﻘﺎری ،ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ .م.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٤٥

آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﻣﺎ در ﺟﻨﺖ و ﮐﺸﺘﻪھﺎی آﻧﺎن در آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﻓﺰود :ﭘﺲ ﭼﺮا ذﻟﺖ را در دﯾﻦﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
ً
»ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺪا ﻣﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ« ،آن
ﮔﺎه ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ
و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ و
ً
اﺑﺪا او را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری
در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺴﻠﻢ  ٢و ﻧﺴﺎﯾﯽ آن را از ﻃﺮق دﯾﮕﺮی از ﺳﮫﻞ
ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ اﻟﻔﺎظ آن آﻣﺪه :ای ﻣﺮدم ،ﻧﻈﺮ و رأی ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﻮد را در روز اﺑﻮﺟﻨﺪل در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻣﯽداﺷﺘﻢ اﻣﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ رد ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد
و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ،در ﻗﺼﻪ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ س و ﻣﺮوان ﮔﺬﺷﺖ و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻨﺪل ﮔﻔﺖ :ای
ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ،آﻣﺪهام ،دوﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮم؟! آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ دﯾﺪم ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ  -وی در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﻋﺬاب
ﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد  -ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ:آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ]ھﺴﺘﻢ[« ،ﮔﻔﺘﻢ:آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ و دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ]ھﺴﺖ[« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﻢ و در دﯾﻦﻣﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ذﻟﺖ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،و ھﺮﮔﺰ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد ،و او ﻧﺼﺮت دھﻨﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ  ٣ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ و آن را ﻃﻮاف ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺴﺎل آن را ﻃﻮاف ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۸۴۴
 -٢ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (۹۴اﺣﻤﺪ ).(۴۸۶ /۳
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﻪﺳﻮی آن ﻣﯽآﯾﯽ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﯽ« .ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ
ھﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻢ:آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ و دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ھﺴﺖ .ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺧﻮاری را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ و در دﯾﻦﻣﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ذﻟﺖ ﺑﺮوﯾﻢ؟!
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎﺻﺮ و ﯾﺎور اوﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺮ وی ﭼﻨﮓ زن و ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ وی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﯿﻢ و آن را
ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل آن را ﻃﻮاف ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد؟
ً
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽآﯾﯽ ،و آن را ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻋﻤﺮ س
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرم ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دادم .١
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و ﻓﺘﺢ ،ھﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ از ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم
ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
ّ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ َّ
َ َ
� َما �ق َّد َم مِن ذ�بِك َو َما تأخ َر﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲ :
﴿ ِ�غفِر لك ٱ
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪهای ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد«.
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺸﺐ ﺑﺮاﯾﻢ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮐﻪ از در روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و
ﯾﺎران ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺒﺎرک و ﮔﻮارا ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ.
ۡ َۡ
َۡ
ّ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َّ ٰ َ ۡ
ت � ِري مِن �ت ِ َها ٱ�ن َ� ٰ ُر﴾ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
﴿ ِ�دخِل ٱلمؤ ِمن ِ� وٱلمؤمِ� ِ
ت ج� ٖ
ﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﴿فَ ۡو ًزا َع ِظ ٗ
يما﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را در ﺟﻨﺖھﺎﯾﯽ درآرد ﮐﻪ در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن آن

ﺟﻮیھﺎ در ﺟﺮﯾﺎناﻧﺪ ...ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ«.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۷۳۲ ،۲۷۳۱اﺣﻤﺪ ).(۳۳۰ /۴

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ١از اﻧﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۸۳آﻣﺪه ،ﻧﯿﺰ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۲۶/۴۴درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ:
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َ� ۡت ٗحا ُّمب ٗ
ينا ] ﴾١اﻟﻔﺘﺢ.[۱ :
﴿إِنا �تحنا ل
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺮوزی آﺷﮑﺎری ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ«.
از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﺞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎ را در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺎ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ را رﻧﺞ و اﻧﺪوه ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﻢ
آﯾﻪای ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ از ھﻤﻪی دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« ،و ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ َ َ َ َ ََّ
ّ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َ� ۡت ٗحا ُّمب ٗ
﴿إِنا �تحنا ل
� َما �ق َّد َم مِن ذ�بِك وما تأخ َر﴾ ﺗﺎ
ينا �ِ ١غفِر لك ٱ
ِ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َعز ً
�زا﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۳-۱:
ِ
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺮوزی آﺷﮑﺎری ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﺗﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و
آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ...ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻮارا ﺑﺎد ﺑﺮاﯾﺖ ...ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﺟﺎرﯾﻪ اﻧﺼﺎری س  -وی ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﺘﺮھﺎ را ﺗﻨﺪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﮐﺮاع ﻏﻤﯿﻢ  ٢ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺳﻮار اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ك َ� ۡت ٗحا ُّمب ٗ
ينا  .﴾١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﯾﺎران رﺳﻮل
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد﴿ :إِنا �تحنا ل
ِ
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آری ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺘﺢ اﺳﺖ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ  .٣اﯾﻦ را اﺑﻮداود
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۱۷۲اﺣﻤﺪ ).(۱۹۷ /۳
 -٢اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۲ /۳اﺑﻮداوود ) (۲۷۳۶و ) (۳۰۱۵در آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻣﮕﺮﻧﻪ ﺧﯿﺮ .ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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در اﻟﺠﮫﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۸۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری از
ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﺪ ...ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ھﻢ ﻓﺘﺤﯽ
ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۸۲آﻣﺪه .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻢ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )(۲۶/۴۴
از ﺑﺮاء ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ.
ﻗﺼﻪ ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﮥ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،اھﻞ آن ﻧﺰد ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س
ﮐﻪ اﻣﯿﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد در ﻣﺎه ﺑﺆﻧﻪ  -ﯾﮑﯽ از ﻣﺎهھﺎی ﻋﺠﻢ  -آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮ ،اﯾﻦ
ﻧﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :و آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوازده ﺷﺐ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮕﺬرد ،ﺑﻪﺳﻮی دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮهای ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
واﻟﺪﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﻮرات و ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﺮ
ﺗﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ او را در ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .ﻋﻤﺮو ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ،
اﺳﻼم ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﺑﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،آن ﮔﺎه آﻧﺎن ﻣﺎه ﺑﺆﻧﻪ را اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻧﯿﻞ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮو س اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﻮ در ﻋﻤﻞ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪهای ،ﻣﻦ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ،ﺑﺮﮔﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،آن را
در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاز ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺎب ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻏﯿﺒﯽ در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺤﺮھﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ
دوﺑﺎره ﻣﯽآورﯾﻢ؛ و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺖ ،و آﻧﺎن در روز ﺷﻨﺒﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﻞ را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺰ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن آورده ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن روش و ﺳﻨﺖ را از اھﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد .٢
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۶۴آﻣﺪه .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ و ﻏﯿﺮ
آﻧﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۱۵۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۳۴۹ ،۳۴۸ /۱۸و ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﺔ .ﺳﻨﺪ آن
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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داﺧﻞ ﺷﺪن ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در درﯾﺎ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷از ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺠﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻼء ﺑﻦ

ﺣﻀﺮﻣﯽ س ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دارﯾﻦ  ١رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و درﯾﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ و آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻢ ،ﻳﺎ ﺣﻠﻴﻢ ،ﻳﺎ ﻰﻠﻋ ،ﻳﺎ ﻋﻈﻴﻢ ،اﻧﺎ ﻋﺒﻴﺪك ،و�
ﺳبﻴﻠﻚ ،ﻧﻘﺎﺗﻞ ﻋﺪوك ،ا� ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻨﻟﺎ اﻴﻟﻬﻢ ﺳبﻴﻼ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای داﻧﺎ ،ای ﺑﺮدﺑﺎر ،ای ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ای ﺑﺰرگ ،ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﯾﯿﻢ ،و در راه ﺗﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ راھﯽ

ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﮕﺮدان« .و ﺑﺎ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺑﺤﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،آب ﺑﻪ ﻧﻤﺪھﺎی زﯾﻦ
ھﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻮیآﻧﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﮑﻌﺒﺮ  -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺴﺮی  -ﻣﺎ را
دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﻢ!! ﺑﻌﺪ از آن درﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺎرس رﺳﺎﻧﯿﺪ  .٢و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از وی ،و
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺠﺎب و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
اﯾﻨﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺤﺮھﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺒﻮر ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س از دﺟﻠﻪ در روز
ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻗﻮل ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی س ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدن ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦﺗﺎن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ آب اﻧﺪک  -ﯾﻌﻨﯽ دﺟﻠﻪ  -ﺑﺎزﻣﯽ دارد؟
َ ٗ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َّ َ
﴿ َو َما �ن �ِ َف ٍس أن � ُموت إِ� �ِإِذ ِن ٱ�ِ كِ�ٰ ٗبا ُّمؤ َّج�﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا ،و در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺮر ﺟﺎن ﻣﯽدھﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺒﺶ را داﺧﻞ آب ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ،٣و ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ را از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻇﺒﯿﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﯿﻢ داری و دور ﮐﺮدن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۲از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ را

ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :آﺗﺸﯽ در ﺣﺮه اﻓﺘﺎد ،و ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﺗﻤﯿﻢ س آﻣﺪ و
 -١ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻨﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ .داراﻟﻐﺬ.
 -٣ﮐﻠﻤﻪ دﯾﻮان در ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻦ و ﭘﺮی.
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ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺮو ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ و ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺘﻢ؟ و ﺗﺎ
آن وﻗﺖ ﻋﻤﺮ س اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن دو را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدم و آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده آن را
اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ دره ﺷﺪ و ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ وارد ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه!! .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺑﻐﻮی،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻏﯿﺒﯽ در اﻃﺎﻋﺖ آﺗﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﻨﮓ در روز ﺧﻨﺪق دﯾﺪ و ﺑﺸﺎرﺗﺶ
ﺑﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮﺳﮑﯿﻨﻪ  -ﻣﺮدی از ﺑﺤﺮﯾﻦ  -و او از ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺳﻨﮕﯽ در
ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﺎن را از ﮐﻨﺪن ﺑﺎزداﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮐﻠﻨﮓ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺎﯾﺶ را در ﮐﻨﺎر ﺧﻨﺪق ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
ۡ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ ّ َ
ص ۡد ٗقا َو َع ۡد ٗ� َّ� ُم َب ّد َِل ل َِ� َِ� ٰتِهِۦ َو ُه َو ٱ َّ
لس ِم ُ
يع ٱل َعل ُ
﴿و�مت � ِم
ِيم ﴾١١٥
ت َر�ِك ِ
ۚ
ۚ
]اﻻﻧﻌﺎم.[۱۱۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرت در راﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪهای

ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﯿﺴﺖ ،و او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﻨﮓ اﻓﺘﺎد و ﺳﻠﻤﺎن س اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ٗ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ ّ َ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﻗﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺎر دوم زد و ﮔﻔﺖ﴿ :و�مت � ِم
ص ۡدقا
ت َر�ِك ِ
َو َع ۡد ٗ� َّ� ُم َب ّد َِل ل َِ� َِ� ٰتِهِۦ َو ُه َو ٱ َّ
لس ِم ُ
يع ٱ ۡل َعل ُ
ِيم  .﴾١١٥آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮﻗﯽ
ۚ
ۚ
َ
درﺧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن آن را دﯾﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم زد و ﮔﻔﺖَ ﴿ :و َ� َّم ۡ
ت َ� َِم ُ
ت َر ّ�ِك
ص ۡد ٗقا َو َع ۡد ٗ� َّ� ُم َب ّد َِل ل َِ� َِ� ٰتِهِۦ َو ُه َو ٱ َّ
لس ِم ُ
يع ٱ ۡل َعل ُ
ِيم  .﴾١١٥آن ﮔﺎه ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻓﺘﺎد.
ِ
ۚ
ۚ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻋﺒﺎﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺗﻮ را در وﻗﺖ زدن دﯾﺪم ،ﮐﻪ ھﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﻣﯽزدی ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ،

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺳﻠﻤﺎن آن رادﯾﺪی؟« ﮔﻔﺖ :آری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ اول را زدم ،ﺷﮫﺮھﺎی
ﮐﺴﺮی و اﻃﺮاف آن و ﺷﮫﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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دﯾﺪم« ،آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ،و اوﻻدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺎن دﻋﺎ را ﻓﺮﻣﻮد،
اﻓﺰود» :ﺑﻌﺪ از آن ﺿﺮﺑﻪ دوم را وارد آوردم ،آن ﮔﺎه ﺷﮫﺮھﺎی ﻗﯿﺼﺮ و اﻃﺮاف آن ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ دﯾﺪم« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ ،و اوﻻدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد .ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻮم را وارد آوردم ،آن ﮔﺎه ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﺒﺸﻪ و ﻗﺮﯾﻪھﺎی اﻃﺮاف آن ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ دﯾﺪم« ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺷﻤﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ]و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ[ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن
ُ
را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ« ،اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﺸﯽھﺎ ﺷﻤﺎ
را رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ« .١
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﺰﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
در آن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮐﻠﻨﮓ را از ﺳﻠﻤﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای زد
ﮐﻪ آن را ﺷﮑﺎﻓﺖ و از آن ﺑﺮﻗﯽ درﺧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ّ
ﺣﺮه ﻣﺪﯾﻨﻪ را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ آن ﺑﺮق ﭼﺮاﻏﯽ در دل ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻮن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻓﺘﺢ،
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ :و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز آن را ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر زد و ﻋﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،ﺑﺎز آن را ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر زد و ﻋﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را ﺳﻠﻤﺎن
وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،و او را از آن ﻧﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :از
ﺑﺮق اول ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺼﺮھﺎی ﺣﯿﺮه و ﺷﮫﺮھﺎی ﮐﺴﺮی روﺷﻦ ﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آنھﺎ دﻧﺪانھﺎی
ﺳﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﺘﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و از ﺑﺮق
دوﻣﯽ ﻗﺼﺮھﺎی ﺳﺮخ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آنھﺎ دﻧﺪانھﺎی ﺳﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﺘﻢ ﺑﺮآن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺳﻮﻣﯽ ﻗﺼﺮھﺎی ﺻﻨﻌﺎء
روﺷﻦ ﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آنھﺎ دﻧﺪانھﺎی ﺳﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻣﺘﻢ ﺑﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۳۰۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۷۶ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۷۷۲) (۴۱۶ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدا ﺑﺮای ﺗﺎن« ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎدﻣﺎن و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ،وﻋﺪه راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺰاب
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
َّ
َ ٰ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
اد ُه ۡم إ�ٓ إ َ
ي� ٰ ٗنا
﴿�ذا ما وعدنا ٱ� ورسو�ۥ وصدق ٱ� ورسو� ۚۥ وما ز
ِ ِ
َو� َ ۡسل ٗ
ِيما﴾ ]اﻻﺣﺰاب.[۲۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮل او

راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و آن ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﻔﺰود«.
وﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ از ﯾﺜﺮب ﻗﺼﺮھﺎی ﺣﯿﺮه و ﺷﮫﺮھﺎی
ﮐﺴﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺮون روﯾﺪ؟! و درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َّ َ َّ ٓ ُ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ ٞ
ُُ
ۡ َ ُ ُ ُۡ َٰ ُ َ
ون َوٱ َّ� َ
ِين ِ� قلو� ِ ِهم مرض ما وعدنا ٱ� ورسو�ۥ إِ�
﴿�ذ �قول ٱلم�فِق
ُغ ُر ٗ
ور� ] ﴾١٢اﻻﺣﺰاب.[۱۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دلھﺎیﺷﺎن ﻣﺮض اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا و

رﺳﻮل او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺰ ﻓﺮﯾﺐ وﻋﺪه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ« .١
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻏﯿﺒﯽ در ﺑﺮﮐﺖ
ﻃﻌﺎمﺷﺎن در ﺟﻨﮓھﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﻦ
ﱠ
اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زﻧﻨﺪه آن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ« ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ« ،و آن را زد ﯾﮏ ﺳﻮﻣﺶ
ﱠ
ﭘﺎره ﺷﺪ و اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﻗﺼﺮھﺎی روم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ« ،ﺑﺎر
ﱠ
دﯾﮕﺮ زد و ﭘﺎره ﺷﺪه اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﻗﺼﺮھﺎی ﻓﺎرس ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﻌﺒﻪ« ،آن ﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و او
ﺑﺮایﻣﺎن ﻗﺼﺮھﺎی ﻓﺎرس و روم را وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ؟!  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
ﱠ
آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻧﻌﯿﻢ ﻋﻨﺒﺮی ،و آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۴۲۰-۴۱۸ /۳و ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۹۸ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۲۰۵۲ /۱۱اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را در اﻟﺒﺪاﯾﺔ ).(۴۵۰ /۷

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٥٣

ﺧﺎﻟﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪن زھﺮ و ﺳﺨﻦ ﻧﺼﺮاﻧﯽ درﺑﺎره اﺻﺤﺎب

در ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻏﯿﺒﯽ در رﻓﺘﻦ اﺛﺮ زھﺮ ،زھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﺎﻟﺪ س و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ:
ھﯿﭻ ﻧﻔﺴﯽ ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن اﺟﻠﺶ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﺮو  ١ھﻢ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﮔﺮوه ﻋﺮب ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮن  ٢در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻪ را
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮای اھﻞ ﺣﯿﺮه اﺳﺖ :ھﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺮوز روی آوردن اﻣﺮی را ﺑﺪﯾﻦ وﺿﻮح ﻧﺪﯾﺪهام!!.
اﻗﻮال اﺻﺤﺎب ش درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺴﺖ

در ﺑﺎره اﺳﺒﺎب و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﭘﯿﺮوزی ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻗﺮم س ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه،
اﻧﮕﺎر ﺗﻮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟! ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در ﺑﺪر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدی ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﭘﯿﺮوز ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .و ﻗﻮل ﺧﺎﻟﺪ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :روﻣﯽھﺎ ﭼﻘﺪر زﯾﺎداﻧﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻘﺪر اﻧﺪک؟! ﮔﻔﺖ :روﻣﯽھﺎ ﭼﻘﺪر اﻧﺪکاﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺎد؟!
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﺪادن ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮدان .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ اﺷﻘﺮ  ٣از ﺳﺎﯾﺪﮔﯽ ﺳﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻣﯽﺑﻮد ،و
آﻧﺎن دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻧﺎﻣﻪ ات ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﺪد ﻧﺼﺮت داد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺮﺑﺎزان،
و ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻏﺰا ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺟﺰ دو اﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،و ﻣﺎ
ﺷﺘﺮان را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .در روز اﺣﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و ھﻤﺮاهﻣﺎن
ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﺐ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ آن را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮐﻤﮏﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
و آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در راه اﻧﺪازی ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ س اﻧﺠﺎم داد ﮔﺬﺷﺖ ،آن ھﻢ در
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ وی از ھﺮ ﻃﺮف ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻋﺮب ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻔﺎق
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﯾﮫﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن و از دﺳﺖ دادن
 -١وی ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ از اھﻞ ﺣﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﺻﺤﺎب.
 -٣ﻧﺎم اﺳﺐ ﺧﺎﻟﺪ س اﺳﺖ.

٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ص و ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدی و ﮐﺜﺮت دﺷﻤﻦ ﺷﺎن ،ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎران زده
در ﺷﺐ ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ را ﻧﮕﻪ دارد ،آن ﮔﺎه
اﺑﻮﺑﮑﺮ  -ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روان
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارم؟! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮأت ﻧﻤﻮدهام!! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ آورﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ را
ﻧﮕﻪ دارم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را روان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!! ای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ ارﺗﺸﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮ اھﻞ ﻣﻮﺗﻪ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﺠﻨﮓ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
ﱠ
ﻣﯽﮔﺬاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .و ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س در روز ﻣﺆﺗﻪ ﮐﻪ
دوﯾﺴﺖ ھﺰار دﺷﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺖ ]ﮐﻪ ﮔﻔﺖ[ :ای ﻗﻮم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را
اﮐﻨﻮن ﺑﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﯾﺪ و آن :ﺷﮫﺎدت
اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪد ،ﻗﻮت و ﮐﺜﺮت ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﻨﯽ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دو ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت .ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﻦ رواﺣﻪ راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻗﺼﻪھﺎی اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﻐﺎزی و ﺳﯿﺮ ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﮑﺮار آن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﻤﺎل اﯾﻤﺎن

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟ و ﺟﻮاب ﺣﺎرث

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺧﻮاب ﺑﻮد ،او را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ داده ﮔﻔﺖ:
»ﺳﺮت را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ« ،وی ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﺣﻖ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ھﺮ ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :از دﻧﯿﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،روزم را ﺑﺎ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ،ﺷﺒﻢ
را ﺑﯿﺪاری ﮐﺸﯿﺪم ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ
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ﺑﮫﺸﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ آﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺷﺨﺼﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻠﺒﺖ را روﺷﻦ و ﻣﻨﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻦ« .١
ﻋﺴﮑﺮی در اﻣﺜﺎل از اﻧﺲ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ او وی را ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ
ﻧﻌﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :دﯾﺪهای ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ
ﮐﻦ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن را در ﻗﻠﺐ وی ﻣﻨﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی اﻋﻼن ﺷﺪ :ای ﺳﻮارﮐﺎران ﺧﺪا ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﻮار ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر اﯾﻦ را از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص راه
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﺎرث
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدم،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ھﺮ ﻗﻮل ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﻧﻔﺴﻢ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺴﮑﺮی را ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ در آﺧﺮش ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک اﯾﻦ را در اﻟﺰھﺪ از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ
ﻣﺴﻤﺎر ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ھﺮ
ﻗﻮل ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟«  ،٢ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺻﺎﻟﺢﺑﻦ ﻣﺴﻤﺎر و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ
ﺑﺮﻗﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ را از ﯾﺰﯾﺪ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،...و ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در ﺷﻌﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ
ﺻﻔﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ،و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۳۶۷) (۳۰۲ /۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۴۳ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻦ آن ﻧﮑﺎرت اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﻣﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻌﻀﻞ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﺔ ) (۲۸۹ /۱آﻣﺪه .ﻧﮕﺎ :اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۲۷۹ /۹و ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ
) (۴۳ ،۴۲ /۱۱و ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ).(۹۸۷۷
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ﯾﻮﺳﻒ در آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ،ﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺎرث ،و ﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺎرﺛﻪ .اﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺰار ھﻢ اﯾﻦ را از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی از ﭘﮫﻠﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﺎرﺛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟« و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در آن ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن دارد.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟ و ﺟﻮاب ﻣﻌﺎذ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۴۲از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﺑﻪ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻌﺎذ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی؟«
ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ھﺮ ﻗﻮل ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮای ھﺮ ﺣﻖ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺼﺪاق آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺎه ﺻﺒﺢ ﮐﺮدهام ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮﮔﺎه ﺷﺐ ﮐﺮدهام،
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻗﺪم دﯾﮕﺮی را در ﭘﯽ آن ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ھﺮ اﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ
ﺑﺮ زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﯽ اش و ﺑﺘﮫﺎﯾﺶ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻘﻮﺑﺖ اھﻞ آﺗﺶ و ﺛﻮاب اھﻞ
ﺟﻨﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ،ﭘﺲ ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻦ« .١
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث و ﯾﺎراﻧﺶ :ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﺪ؟ و ﺟﻮاب آﻧﺎن

و در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث س ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ و
ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از ﻋﺎدات و ﻟﺒﺎس ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺘﯿﺪ؟«
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻗﻮل ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارد،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻮل و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺳﻮﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ] :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ در[
ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺼﻠﺖ ]ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ[ :ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ھﺎﯾﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۲۴۲ /۱
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اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎده ھﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،و ﭘﻨﺞ ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮ آن را از زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﺪ ﺑﺒﺮی ...و
ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وی ،ﮐﺘﺎب ھﺎﯾﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ،اﻧﺪازه ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮش ،ارﮐﺎن اﺳﻼم و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ و او ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﻮاﺳﺖ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﺮﻣﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻧﺼﺎری س  -ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ  -ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻤﺎن اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻔﺎق اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ اﻧﺪک
ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺣﺮﻣﻠﻪ آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﺑﺎن ﺣﺮﻣﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ او زﺑﺎﻧﯽ ﺻﺎدق و ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺎﮐﺮ
ﻧﺼﯿﺐ ﺑﮕﺮدان ،و دوﺳﺘﯽ ﻣﺮا و دوﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ،
و اﻣﺮش را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ رھﻨﻤﻮن ﮔﺮدان« ،آن ﮔﺎه ﺣﺮﻣﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ
ﺑﺮادران ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺑﻮدم ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﺎن دﻻﻟﺖ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﻣﺎن آﻣﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺪی ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ؛
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺻﺮار ورزد ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺳﺰاوار
اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در
اﺳﻨﺎدش اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﻓﻮاﺋﺪ ھﺸﺎم
ﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮدرداء س ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۶ /۴
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ آن را در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۴۰۲ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮدرداء ﻧﺴﺐ داده اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در آن
ﯾﮏ روای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﺑﻘﯿﻪی رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ذات و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
زﯾﺎد ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره اﺧﻼص ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص (۲۰۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او در ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد
ﱠ
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد و ﻓﺮاﺋﺘﺶ را ﺑﻪ ﻗﻞ ھﻮاﻟﻠﻪ اﺣﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :از وی ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ؟!« او را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ،و
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد«  .١ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص (۲۴۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ  -ﯾﺎ ای رﺳﻮل ﺧﺪا -
ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎنھﺎ را ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻗﺮار داده ،زﻣﯿﻦھﺎ را ھﻢ ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ،ﮐﻮهھﺎ و درﺧﺖھﺎ
را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ،آب و ﮔﻞ را ھﻢ ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﯾﮕﺮی ،و
آنھﺎ را ﺗﮑﺎن داده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮫﻮدی ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرﯾﮑﻪ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ اﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ:
َ
ۡ
َ
َ ۡ ُ َ ٗ َ َ
﴿ َو َما قَ َد ُروا ْ ٱ َّ َ
ِيعا � ۡبض ُت ُهۥ يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ﴾ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ
� َح َّق ق ۡدرِه ِۦ وٱ��ض �
]اﻟﺰﻣﺮ.[۶۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

زﻣﯿﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻗﺒﻀﻪ اوﺳﺖ«.
اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٢در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۷۳۷۵ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۱۳
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۸۱۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۸۶

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ و اﺑﻮذر درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺣﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص (۳۵۶از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ روﯾﺶ ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ روان ﺳﺎﺧﺖ ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ
روﯾﺶ روان ﺳﺎزد«  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از اﻧﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺣﻤﺪ از
ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ اﺳﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺎدق ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ص ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه و ﻓﻮج ﺣﺸﺮ  ٢ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار و ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ھﻢ
دارﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن را ﺑﺮ
رویھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ﺣﺸﺮﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻮﯾﻨﺪهای از اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﮔﺮوه را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻓﺘﯽ را ﺑﺮ ﺳﻮاریھﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮارﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎغ ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﺘﺮ ﭘﯿﺮی ﻣﯽدھﺪ و آن
را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۶۴اﯾﻦ را
از ﺣﺬﯾﻔﻪ از اﺑﻮذر ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن راﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻊ
اﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت از وﻟﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را ّ
ﺣﺠﺖ آورده اﺳﺖ.
ﱠ
اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﺎءاﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻪ
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۱۰از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س  -ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻋﺎﯾﺸﻪ ل

از ﻃﺮف ﻣﺎدرش ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در ﺧﻮاب ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻗﺪر ﻗﻮم ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۷۶۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۰۶
 -٢ھﺪف از اﯾﻦ ﺣﺸﺮ ،ھﻤﺎن ﺣﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﮑﺮ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۴ /۵ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۰۶۸) (۱۱۶ /۴در ﺳﻨﺪ آن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوق اﺳﺖ و دﭼﺎر وھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۰۸۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻗﻮم ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ) ١ :ﻣﺎ
ﱠ
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ و ﺷﺎء ﻣﺤﻤﺪ(» ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﯾﮫﻮد
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺮ ﭘﺴﺮ
ﱠ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ) :ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ و ﺷﺎء ﻣﺤﻤﺪ( ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهای؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،آن ﮔﺎه ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮادرﺗﺎن آﻧﭽﻪ را دﯾﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
»ﻣﺎﺷﺎء اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ«» ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد« .٢
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﺧﻮاب دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﺘﺎب روﺑﺮو ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،اﮔﺮ
ﺷﺮک ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﺎﺷﺎء اﷲ وﺷﺎء ﳏﻤﺪ« ،وی آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎدآور ﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ »ﻣﺎﺷﺎء اﷲ ﺛﻢ ﺷﺎء ﻓﻼن« ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪا

ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻼن ﺑﺨﻮاھﺪ« .٣

و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۱۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،آن ﻣﺮد ﺑﻪ رﺳﻮل
َّ
ﻣﺎﺷﺎءا� وﺷﺌﺖ«» ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺗﻮ ﺑﺨﻮاھﯽ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺴﺎوی ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪی؟ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺑﺨﻮاھﺪ« .٤

ﺳﻮال ﯾﮫﻮدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﺸﯿﺖ و اراده ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻮاب وی ﺑﻪ او
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۱۱از اوزاﻋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮫﻮدﯾﯽ

ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و او را از ﻣﺸﯿﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺸﯿﺖ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻗﻮم
ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ...
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۱۱۸اﺣﻤﺪ ) (۱۹۶ /۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۳۸ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻮاھﺪ آن
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۲۶۴ /۱
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۷۸ /۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۱۱۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ )(۱۳۹
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٦١

ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ« ،ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯿﺰی« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯽ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم
ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
ُ
َ
َ ۡ
ۡ
َّ
َ َ َ ُۡ ّ ّ َ َۡ ََۡ ُ ُ َ
وها قَا ٓ� ِ َم ًة َ ٰٓ
﴿ما �طعتم مِن ِ�ن ٍة أو تر�تم
� أ ُصول َِها فبِإِذ ِن ٱ�ِ َو ِ�ُخ ِز َي
َۡ
سق َ
� ] ﴾٥اﻟﺤﺸﺮ.[۵ :
ٱل�ٰ ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ درﺧﺖ ﺑﺎ ارزش ﻧﺨﻞ را ﮐﻪ ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ آن را در ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﺪ،

ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ھﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن را ﺧﻮار و رﺳﻮا ﮐﻨﺪ« .١
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻮﺻﻮلھﺎی ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آناﻧﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ و اراده ﺧﺪا
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۰۹از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در ﻣﻨﺰﻟﯽ ھﻨﮕﺎم آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای
ﱠ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ از ﻣﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ« دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺧﻮاب ﻣﯽروی  -ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد ،و »ﺗﻮ ﺑﺪری آن
ھﺴﺘﯽ« ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﭘﺸﺖھﺎﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﮔﺰارد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎاﻧﺪ ]دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ[ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد.

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص  (۱۱۱از اوزاﻋﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
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ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺘﺎده از ﭘﺪرش در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎی وﺿﻮء رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ روحھﺎﯾﺘﺎن را
ﻗﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﺿﻮء
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد  .١ﺑﺨﺎری ھﻢ اﯾﻦ را در
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
لس َ� ٰ َ� ٰ ُ
ﺳﻮال ﯾﮫﻮدﯾﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ﴿ َو َج َّنة َع ۡر ُض َها ٱ َّ
ت
ٍ
َۡ ُ
َوٱ��ض﴾.
ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ ﺧﺴﺮو  -ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -از ﻃﺎرق
ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را دﯾﺪهای:
َ
ۡ
ُ
لس َ� ٰ َ� ٰ ُ
﴿ َو َج َّنة َع ۡر ُض َها ٱ َّ
ت َوٱ��ض﴾ ]ال ﻋﻤﺮان.[۱۳۳ :
ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﮫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻨﺎﯾﯽاش آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ«.

در اﯾﻦ ﺣﺎل آﺗﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ
دھﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :روز را دﯾﺪهای،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽآﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :آﺗﺶ ھﻢ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ
درﮐﺘﺎب  ٢ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ آوردن ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪای؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
 -١ﺑﺨﺎری ).(۵۹۵
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﻮرات.
 -٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۱۲ ،۲۱۱ /۷

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺗﻮ را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن را ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ را
ﻣﯽزدم ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ در آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۲۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺎق ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺰار در ﻣﺴﻨﺪش از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺎ ﻧﺰدت
در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ و
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﮫﺎن و آﺷﮑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ،
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺎق ﻧﯿﺴﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﯿﻨﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻋﺮاﺑﯿﯽ درﺑﺎره ﺣﺴﺎب

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﻠﻖ را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ« ،اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﺷﺪﯾﻢ! ﭘﺮﺳﯿﺪ» :و ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ای اﻋﺮاﺑﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ھﺮﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﺮدد
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﻌﺎذ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س وی را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻣﺤﺎﻣﻠﯽ در اﻣﺎﻟﯽاش از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ﺧﻄﺎب س ﻣﻌﺎذ س را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﮐﻼب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او ھﻤﺎن
ﺻﺪﻗﻪ را ]ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد[ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭘﻼس ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ آن
را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﻮ آوردهای ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﻢ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد،
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س اﻣﯿﻦ ﺑﻮدی ،و ﻋﻤﺮ س ھﻤﺮاھﺖ
ﻧﮕﮫﺒﺎن اﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد!! آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زﻧﺎن ھﻤﻨﺸﯿﻨﺶ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۵۲اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۳۶۹اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۳۲۲در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﻋﻤﺮ س ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،وی ﻣﻌﺎذ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ھﻤﺮاھﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن از وی
ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﻢ ﻏﯿﺮ آن ﺣﺮف ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی داده ﮔﻔﺖ:
ھﻤﺴﺮت را ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﺳﺎز .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف از ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ :ﻧﮕﮫﺒﺎن اﻣﯿﻦ،
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻷ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ س در ﻗﺼﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺷﻨﻮاﯾﯽ اش ھﻤﻪ ﺻﻮتھﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪهای  ١ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ
و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم و ﮔﻔﺖ اش را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ،آن ﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ َ
َۡ
ج َها﴾ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ]اﻟﻤﺎﺟﺎدﻟﺔ.[۱ :
﴿قد س ِمع ٱ� قول ٱل ِ� ت�ٰدِلك ِ� زو ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ آن زن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻨﯿﺪ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت
)ص (۱۳۶رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۴/۳۱۸آﻣﺪه ،از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ذاﺗﯽ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽاش
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﻪ ل را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،و ﺑﻌﻀﯽ از آن
درﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،و او از ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺎﻟﻢ را ﺧﻮرد ،ﺟﻮاﻧﯽ ام را ﺑﺮ ﺑﺎد داد ،ﺷﮑﻤﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،و از اوﻻد ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮد  ،٣ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
 -١ھﺪﻓﺶ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۶ /۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻄﻮر
ﻣﻌﻠﻖ ) (۳۷۲ /۱۳رواﯾﺖ ﮐﺮده .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۸۱ /۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ( و ذھﺒﯽ ﺑﺎ
وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﻇﮫﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ھﻤﺴﺮش را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻇﮫﺎر در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﻧﻮﻋﯽ از ﻃﻼق ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺳﻼم ﺣﮑﻤﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و از اﻗﺴﺎم ﻃﻼق ﺧﺎرﺟﺶ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ و ادﻟﺘﻪ .ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺧﺘﺼﺎر .م.
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ﺷﮑﻮه ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ َ
َۡ
ج َها﴾ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺴﺮش اوس ﺑﻦ
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :قد س ِمع ٱ� قول ٱل ِ� ت�ٰدِلك ِ� زو ِ
ﺻﺎﻣﺖ س ﺑﻮد .١
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﺑﺎره اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ،ﻋﺜﻤﺎن دارﻣﯽ در رد ﺑﺮ ﺟﮫﻤﯿﻪ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در اﻟﺤﺠﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮدم ،اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺧﺪایﺗﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،وی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﺧﺪایﺗﺎن ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪایﺗﺎن ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱ ُّلر ُسل﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
﴿وما �مد إِ� رس
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺶ از وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ«.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺳﻨﺎد آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و
در اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺬﺷﺖ و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻋﻤﺮ داد ،و وی را ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا را اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺖ ،و اﻣﺮ ﺧﺪا را ﭘﯿﺮوز و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد ،و در راه
ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺮاﻧﯿﺪ .و او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ راه و
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﻼ ک ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از دﻟﯿﻞ و ﻗﺮآن  ٢ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد .و ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻮد ،ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او را ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽداد ،ﻣﻌﺒﻮد وی ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ای ﻣﺮدم از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﻦﺗﺎن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن دﯾﻦ ﺧﺪا ﻗﺎﯾﻢ و
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﮐﻠﻤﻪی ﺧﺪا ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت دھﻨﺪهی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﺶ
را ﯾﺎری دھﺪ ،و ﻋﺰت دھﻨﺪه دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮر و ﺷﻔﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ص را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در آن ﺣﻼل و
ﺣﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺴﯽ از ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎک ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﺪا از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﻨﻮز آنھﺎ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۰۶۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۶۷۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺺ ﺷﻔﺎء آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف از آن ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رﮐﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ
اﯾﻦ را از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻨﮕﺎم ﻣﺮدن زﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪاش در ﺣﺎل ﺳﺠﺪه

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۷۶از ﻋﻠﻘﻤﻪ و او از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺷﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،وﻗﺘﯽ ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮد ھﻨﻮز ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن داد .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
راﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺒﺮﺗﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ھﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد .رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﻨﺪ،
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،و در ﻧﻔﺲ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺷﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻮرد وی ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و او را زﻧﺪه دﻓﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺒﺮت اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ در ﻧﻔﺴﺶ از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﻃﻐﯿﺎن آب و ﺑﺎد در روز ﻧﻮح و روز ﻋﺎد ﺑﺮ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻗﻄﺮهای از آب ﮐﻪ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دردﺳﺖھﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی روز ﻧﻮح ÷ ،ﭼﻮن
ﺑﺮای آب ﺑﺪون ﺧﺰاﻧﻪ دار اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ،و آب ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ دار  ١ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون ﺷﺪ،
و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َّ َ
َ ۡ ٓ
﴿إِنا ل َّما َطغا ٱل َماء﴾ ]اﻟﺤﺎﻗﺔ.[۱۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮد.«...
و ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽوزد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﯽوزد ﮐﻪ در دﺳﺖھﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی روز ﻋﺎد ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺑﺎد ﺑﺪون ﺧﺰاﻧﻪ دار اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ،و ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ ۡ َ
� َ�� َِية﴾ ]اﻟﺤﺎﻗﺔ.[۶ :
﴿بِرِ ٖ
�ح � ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ...» :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ و ﺳﺮد و ﭘﺮﺻﺪا«.
 -١ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ آب را در ﺧﺰاﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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و ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﺳﻠﻤﺎن س ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ :ﻣﻦ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدم ﻣﯽآﯾﻨﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹۲از ﺷﻌﺒﯽ از ﺟﺰل از ھﻤﺴﺮ ﺳﻠﻤﺎن س ﺑﻘﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮫﺎر دروازه
داﺷﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻘﯿﺮه اﯾﻦ دروازهھﺎ را ﺑﮕﺸﺎی ،ﭼﻮن ﻣﻦ اﻣﺮوز زﯾﺎرت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارم ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دروازهھﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﮑﯽ
را ﮐﻪ داﺷﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را در ﺗﻨﻮر ﺑﺎ آبﺗﺮ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم،
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :آن را در اﻃﺮاف ﺑﺴﺘﺮم ﺑﭙﺎش و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو و اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
زودی ﺑﺎﻻ ﺑﯽ ا و ﺑﺴﺘﺮم را ﺑﺒﯿﻦ .آن ﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ روﺣﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۴/۹۲از ﺷﻌﺒﯽ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ  ١ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮔﻔﺖ:
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎور ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﯿﺴﻪای
از ﻣﺸﮏ را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﯽ آب ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور ،و ﻣﺸﮏ را در آن
ﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را در اﻃﺮاﻓﻢ ﺑﭙﺎش ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﯽ از ﺧﻠﻖ
ﺧﺪا ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻮی را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻌﺎم را ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
دروازه را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮو .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻧﻤﻮدم ،اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺻﺪای
آھﺴﺘﻪای را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ .وﻧﺰد وی ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭼﻮن اﻣﺸﺐ ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻮی را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻌﺎم را ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎی اﯾﻦ ﺑﺎب در ﺑﺎب ﺗﺎﯾﯿﺪات ﻏﯿﺒﯽ در ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺋﮏ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎزه ﻃﻔﻠﯽ از اﻧﺼﺎر ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ

ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﻃﻔﻠﯽ از اﻧﺼﺎر
دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ،ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮏھﺎی ّ
ﺟﻨﺖ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﺴﺮش.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ!! ﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺪی اﻧﺠﺎم داده و ﻧﻪ آن را درک ﻧﻤﻮده!! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﻋﺎﯾﺸﻪ ،آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ داری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺖ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و اھﻠﯽ را ﺑﺮای آن
ﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﺸﺖھﺎی ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ ،و دوزخ را آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺮای آن اھﻠﯽ را
آﻓﺮﯾﺪه  ١ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﺸﺖھﺎی ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶاﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۲/۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﺑﻪ ﭘﺴﺮش در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺒﺎده س در ﺣﺎﻟﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ،و ﻣﺮﮔﺶ را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،ﺑﺮاﯾﻢ وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻦ و در
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮑﻮش ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوری ،ﻃﻌﻢ اﯾﻤﺎن را ﻧﻤﯽﭼﺸﯽ و ﺑﻪ ﺣﻖ،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ رد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪه ،و آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه از ﺗﻮ رد ﻧﻤﯽﺷﺪه .ای ﭘﺴﺮم ،ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺲ ،و ﻗﻠﻢ در آن
ﺳﺎﻋﺖ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺖ« .ای ﭘﺴﺮم ،اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮی ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮی  .٣ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎراﻧﺶ ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت وی ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ
ً
 -١ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺟﻨﺖ و دوزخ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ھﻨﻮز ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اھﻞ دوزخ .م.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۶۶۲در اﻟﻘﺪر و اﺑﻮداوود ) (۴۷۱۳و اﺣﻤﺪ ) (۲۰۸ /۶ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۷ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۰۸۴
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۷ /۵ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۱۵۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۰۱۷و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۱۳۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺮوﺗﺖ را ﺑﮕﯿﺮ و
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﻮی« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﺒﻀﻪای را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای
٢
اﯾﻦ  ١و ﭘﺮواﻧﺪارم ،و ﻗﺒﻀﻪ دﯾﮕﺮی را  -ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش  -ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
و ﭘﺮوا ﻧﺪارم« ،و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از آن دو ﻗﺒﻀﻪ ھﺴﺘﻢ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۷/۱۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎذ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﻪ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ٤ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ھﺮاس
ﻣﺮگ و ﺑﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارم ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن دو ﻗﺒﻀﻪاﻧﺪ :ﻗﺒﻀﻪای در آﺗﺶ ،و ﻗﺒﻀﻪای در ﺟﻨﺖ« ،و ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻗﺒﻀﻪھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺮاء ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻐﻨﻮی آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎذ را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه و ﻗﺪر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻃﺮف وی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ  -او در آن روز ﮐﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺎس ﺗﻮ ﺑﺎ
وی ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮ وی دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻢ ﺑﯿﻨﯽاش را دﻧﺪان ﻣﯿﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﻗﻄﻌﺶ ﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ آن را
ﺧﻮاھﻢ ﺷﮑﺴﺖ!! ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ زﻧﺎن ﺑﻨﯽ

 -١ﺑﺮای ﺟﻨﺖ.
 -٢ﺑﺮای دوزخ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۷۶ /۴
 -٤ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۷۲ /۲۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۷ /۷
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ﻓﮫﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺰرج  ١را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮکاﻧﺪ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﺳﺮﯾﻦھﺎﯾﺸﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،اﯾﻦ ] -ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﻪ ﻗﺪر[  -ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮک اﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﺪی رأی اﯾﺸﺎن ،اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺮی را ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وی را از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮی را
ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .٢
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ل آﻣﺪم ،ﮐﻪ آب زﻣﺰم ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
درﺑﺎره ﻗﺪر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟! ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﺰ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:
ُ ُ ْ
َّ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
� ٍء خلق َ�ٰ ُه بِق َدرٖ ] ﴾٤٩اﻟﻘﻤﺮ.[۴۹-۴۸ :
﴿ذوقوا َم َّس َسق َر  ٤٨إِنا �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﭽﺸﯿﺪ ﻣﺰه آﺗﺶ دوزخ را .ﻣﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
اﯾﻨﺎن ﺷﺮﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﺖاﻧﺪ ،ﻣﺮﯾﻀﺎنﺷﺎن را ﻋﯿﺎدت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎنﺷﺎن ﻧﻤﺎز
ﻣﮕﺰارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن را دﯾﺪم ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ دو اﻧﮕﺸﺘﻢ ﻣﯽﮐﺸﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺮدی از اھﻞ ﻗﺪر  ٣ﻧﺰدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮش را ﺑﺰﻧﻢ!
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ را از ﻣﺮوارﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و
دو ﻟﺒﻪ آن ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺮخ اﺳﺖ ،ﻗﻠﻤﺶ ﻧﻮر ،ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮر و ﻣﺴﺎﺣﺘﺶ ﭼﻮن ﻣﺎﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن و
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﺮ روز در آن ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺑﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ،
ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻋﺰت ﻣﯽدھﺪ ،ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻗﺪر ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد

اﺣﻤﺪ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رﻓﯿﻘﯽ داﺷﺖ از اھﻞ ﺷﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ
او ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ داﺷﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺗﻮ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی از ﻗﺪر
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪای ،زﻧﮫﺎر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
 -١ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف ﺑﺘﯽ از ﺑﺖھﺎی ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۰ /۱در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮادران اوﺿﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۷
 (۲۰۴اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ).(۲۹۳۶
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﻗﺪر .م.
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ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در اﻣﺘﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺪر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .١اﺑﻮداود اﯾﻦ را
از اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۶۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﻗﺪر و در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ از ّﻧﺰال ﺑﻦ ﺳﺒﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:

ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﻧﺠﺎ اﻗﻮاﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ واﻗﻊ
ﺷﺪﻧﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎدرھﺎﯾﺸﺎن آﻧﺎن را ﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟! ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻗﺮآن ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ َ ۡ ُ َ ْ َ ۡ َ َ ُۡ
َ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ
� ۡم َح َّ ٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ
َ
��ن و�بلوا أخبار�م ﴾٣١
﴿و�بلون
� �علم ٱلم�ٰ ِهدِين مِن�م وٱل� ِِ
]ﻣﺤﻤﺪ.[۳۱ :
ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ﺻﺎﺑﺮانﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺧﺒﺮھﺎی

ﺷﻤﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯿﻢ«.
ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ھﻼ ک ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان آن را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ از ﻣﻦ
ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺶ
َ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ
� ۡم َح َّ ٰ َ ۡ َ ۡ َ
� �عل َم ٱل ُم�ٰ ِهدِين﴾،
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :و�بلون
ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ :ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺟﮫﺎد و ﺻﺒﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺒﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﺳﯿﺪن و آﻣﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺟﮫﺎد
و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺗﻮﮐﻞ ،ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :در زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﺸﻮد ،و
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ از وی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪر وی ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرش آﻣﺪ ،او را ﺑﺎ ﻗﺪرش رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﻦ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺎﯾﻪ و ﺳﭙﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ اﺟﻠﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮد ،و
ّ
اﻧﺴﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻃﻌﻢ و ﻟﺬت اﯾﻤﺎن را ﻧﻤﯽﭼﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۹۰ /۲ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۰۵ /۱۰اﺑﻮداوود ) (۴۷۱ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۶۶۹
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او رﺳﯿﺪه از وی رد ﻧﻤﯽﺷﺪه ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮداود اﯾﻦ
را در اﻟﻘﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﻗﺪر ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﺳﺮود

ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص (۲۴۳از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در اﮐﺜﺮ ﺧﻄﺒﻪ ھﺎﯾﺶ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺧ ﹼﻔﺾ
ﻓﻠﻴﺲ

ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺂﺗﻴﻚ

ﻓﺎن

اﻻﻣﻮر

ﺑﻜﻒ

ﻣﻨﻬ ﹼﻴﻬﺎ

وﻻ

اﻻﻟﻪ
ﻗﺎﴏ

ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ
ﻋﻨﻚ

ﻣﺎﻣﻮرﻫﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ،ﭼﻮن اﻧﺪازه و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ از آﻧﮫﺎ
ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ از آﻧﮫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﯾﺪه از ﺗﻮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
َ َ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :فإِذا
ُ
ُ
نقِ َر ِ� ٱ�َّاقورِ ] ﴾٨اﻟﻤﺪﺛﺮ.[۸ :
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ُ
َ َ ُ
﴿فإِذا نقِ َر ِ� ٱ�َّاقورِ ] ﴾٨اﻟﻤﺪﺛﺮ.[۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮر دﻣﯿﺪه ﺷﻮد«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻮر - ،ﺻﻮر را
در دھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﻣﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻣﺪ« .آن ﮔﺎه ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
َّ
َّ
ﺣﺴبﻨﺎا� وﻧﻌﻢ الﻮ�ﻴﻞ ،ﻰﻠﻋا� ﺗﻮ�ﻨﺎ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و او ﻧﯿﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ و
ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۰آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﺑﺎوردی از ارﻗﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻرﻗﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
َّ
ﺣﺴبﻨﺎا� وﻧﻌﻢ الﻮ�ﻴﻞ«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۴۱اﺣﻤﺪ ) (۳۵۶ /۱اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۳۵۲ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۲۲ /۵و
اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۲۴ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۰۷۱ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۵۹۲

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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در ﻣﻌﺎﺷﺮه زﻧﺎن ﻗﻮل ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺮای ﺳﻮده ب ﮔﺬﺷﺖ :ای ﺳﻮده اﻋﻮر ﺑﯿﺮون ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آری ،و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﯿﺪن و اﺿﻄﺮاب ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ
ﭘﻨﮫﺎن ﺷﻮم؟ ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎن  -ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط آنھﺎ ﺑﻮد و از
ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آن ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  ،-آن ﮔﺎه وی رﻓﺖ و
در آن ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن ﺧﯿﻤﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎت و ﺗﺎرھﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ را
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و در آن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮده ﻣﯽﻟﺮزد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ای ﺳﻮده ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﻋﻮر ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ« ،ووی را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ﻏﺒﺎر ﺗﺎرھﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت را از وی ﻣﯽﺗﮑﺎﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رزﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ل درﺑﺎره دﺟﺎل

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ در
ﻋﺮاق زﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد :دﺟﺎل از
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻧﺰد ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد در اﻟﻔﺘﻦ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﺟﺎل از ﯾﮫﻮدﯾﻪ ﻣﺮو  ٢ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎﻟﻪ دار آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ،آن ﮔﺎه ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دود آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،٣ﻟﺬا ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﱠ
ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۴/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۵۹اﯾﻦ را از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دﺟﺎل آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۷۱۶۰
 -٢ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ از ﯾﮫﻮد.
 -٣ھﺪف از دود ھﻤﺎن »دﺧﺎن« ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺮآن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎنھﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.م.
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اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﺒﺮ و ﺑﺮزخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ
اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﻧﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺻﺪﯾﻖ س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻪام را ﺑﺸﻮی و ﻣﺮا در آنھﺎ ﮐﻔﻦ
ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﭘﺪرت ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۴/۳۶۳
آﻣﺪه ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و دﻏﻮﻟﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻰ اﻟﺜﺮاء ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻰ

اذا ﺣﴩﺟﺖ ﻳﻮﻣﺎ وﺿﺎق ﺑـﻬﺎاﻟﺼﺪر

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻋﻤﺮت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺷﻮد ،و ﺗﻮﺳﻂ
آن ﺳﯿﻨﻪاش ﺗﻨﮓ ﮔﺮدد ،آن وﻗﺖ داراﺋﯽ و ﻣﺎل ﺑﻪ او ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﮕﻮ ،وﻟﯽ ﺑﮕﻮ:
ۡ
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
نت م ِۡن ُه َ� ُ
� ّق َ� ٰل َِك َما ُك َ
ِيد ] ﴾١٩ق.[۱۹ :
﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ت ب ِٱ َ ِ �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺳﮑﺮات ﻣﺮگ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ از آن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدی و
ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ«.
و اﻓﺰود :اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻪام را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ھﺮ دوﺷﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮا در آنھﺎ ﮐﻔﻦ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺮده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،دﻏﻮﻟﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻦ

ﻻﻳﺰال

دﻣﻌﻪ

ﻣﻘﻨﻌﺎ

ﻓﺎﻧﻪ

ﻣﻦ

دﻣﻌﻪ

ﻣﺪﻓﻮق

آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،وﻟﯽ:
ۡ
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
نت م ِۡن ُه َ� ُ
� ّق َ� ٰل َِك َما ُك َ
ِيد  .﴾١٩ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود :رﺳﻮل
﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ت ب ِٱ َ ِ �
ﺧﺪا ص در ﮐﺪام روز وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ روز اﺳﺖ؟

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﮔﻔﺘﻢ :روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺷﺐ وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و در ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﭼﻨﺪ ]ﺟﺎﻣﻪ[ ﮐﻔﻦ
ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :او را در ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺤﻮﻟﯽ  ١ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در آن
ﭘﯿﺮاھﻦ و دﺳﺘﺎر ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪام را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻟﮑﻪای از زﻋﻔﺮان دارد ،و
ھﻤﺮاھﺶ دو ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﮫﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :زﻧﺪه از ﻣﺮده ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۳۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۷آﻣﺪه :اﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن و
ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﻣﯽرود.
ﺳﺨﻦ ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۵۸از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ راﺷﺪ ﻧﺼﺮی  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮگ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮﮔﻢ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺑﺨﻮاﺑﺎن ،و زاﻧﻮھﺎﯾﺖ را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﮕﺬار ،دﺳﺖ راﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻨﻢ ﺑﮕﺬار و دﺳﺖ
ﭼﭙﺖ را ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪام ،و وﻗﺘﯽ ﻗﺒﺾ روح ﺷﺪم ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ را ﺑﭙﻮش ،و در ﮐﻔﻨﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ از آن را در ﻋﻮض آن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﻢ ،ﻟﺒﺎﺳﻢ را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و در ﮐﺸﯿﺪن ﻟﺒﺎس از
ﺗﻨﻢ ﺗﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﻔﺮهام ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﺪ ﭼﺸﻤﻢ آن را ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن
ﺑﺎﺷﻢ آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮھﺎﯾﻢ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و از ھﻢ ﺗﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﻧﯽ را ھﻤﺮاھﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺰﮐﯿﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺒﺮﯾﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﻢ ،از ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺷﺮی را اﻓﮑﻨﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ
را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﻘﺒﻮر از ﯾﺤﯿﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۲۷آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﺷﻮرا ﺑﺮای اھﻞ آن ،ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
داﻧﺴﺖ ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ھﻤﻪاش ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﺑﻮد
 -١ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﺤﻮل ،ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه ،و در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ» :ﺑﺼﯿﺮی« آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ ھﻤﯿﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رھﺎﯾﯽ از ھﻮل ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدادم ،وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﺎرش
ﱠ
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻪ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﮔﻮﻧﻪام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎن .و او را از راﻧﻢ ﺑﺮ
ﺳﺎق ﺧﻮد ﻗﺮار دادم .ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﻧﻪام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎن ،آن ﮔﺎه رﯾﺶ و ﮔﻮﻧﻪ وی را رھﺎ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،و ای ﺑﺮ ﻣﺎدرت ای ﻋﻤﺮ ،اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﺪ ای ﻋﻤﺮ! و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺎد .اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد آن را ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۷۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮھﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد

در ﺑﺨﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﺮی
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،آﻧﻘﺪر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﺶ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺟﻨﺖ و دوزخ را ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻗﺒﺮ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه  ،١اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺑﺨﺎری در اﻻدب )ص (۷۲از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻗﻮم وی و اﻧﺼﺎر اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و در دل ﺷﺐ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم
ﺻﺒﺢ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :دل ﺷﺐ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ،ﮔﻔﺖ :از
رﻓﺘﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن )ﺑﻪ ﺳﻮی( آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم! اﻓﺰود :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آن ﮐﻔﻦ
ﺷﻮم آوردهاﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻔﻦھﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﻮض آن ﮐﻔﻦ ،ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ]آن ﮐﻔﻦ[ از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۲۸۲
از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ از ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺲ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﻋﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪاﺋﻦ و در دل
ﺷﺐ ﻧﺰدش وارد ﺷﺪﯾﻢ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن راﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک
) (۳/۳۸۰از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۸۳از ﺻﻠﻪ ﺑﻦ زﻓﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺮا و اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد را
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
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ّ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﻦ از ﺣﻠﻪ ﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ،و آن را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دو
ﭼﺎدر ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﭘﯿﺮاھﻦ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک درﻧﮓ ﯾﺎ
ﺑﮫﺘﺮ از آن دو ﺑﺮاﯾﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن دو ،آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ دو ﭼﺎدر ﺳﻔﯿﺪ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ) ۱۹/۲۸۲از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ
وی آﻣﺪه :ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ دوﺳﺖﺗﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻮض آن را
ﻣﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﺷﻪھﺎی ﻗﺒﺮ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۸۰از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه اﺳﺖ :و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﺑﻪ روﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ زد.
ﻗﻮل اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺣﺘﻀﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۶۲از ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ ﻗﺒﺮ
ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻘﺶ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ووﺳﯿﻊ و
ﻋﻤﯿﻘﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻨﺰل اﺳﺖ :ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺮم
ﺑﺮ ﻣﻦ وﺳﯿﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ زاوﯾﻪاش ﭼﮫﻞ ﮔﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز دروازه ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺑﻪ
روﯾﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺴﺮاﻧﻢ ،و ﻣﻨﺰل ھﺎﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ از
ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺰﻟﻢ راه ﯾﺎبﺗﺮ از اﻣﺮوز
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ از آن از ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ و ﻧﺴﯿﻢ ﮔﻮارای آن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ  -ﻗﺒﺮم
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮓﺗﺮ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰه در آھﻦ ﭘﺎﯾﯿﻨﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﯾﻢ دروازهای از دروازهھﺎی ﺟﮫﻨﻢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪﺳﻮی زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﻢ و
ﻏﻞ ھﺎﯾﻢ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ در ﺟﮫﻨﻢ راه ﯾﺎبﺗﺮ از اﻣﺮوزم
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن از ﺑﺎد ﺳﻮران و ﮔﺮﻣﺎی آن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮم
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از اﺣﻮال ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺪﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ س از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﻼ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،از اھﻞ ّ
ﺟﻨﺘﻢ و در آن ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﻣﺶ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
ﻣﯽﺷﻨﻮم ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزهای ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و ھﺮﮔﺰ در ﺟﻨﺎزهای ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهام ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﺳﻮای آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و او ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﯽرود زﻣﺰﻣﻪ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت وﺻﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﻨﺖ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ ﻧﺮم ﻣﯽﮔﺮدد ،و از اھﻞ آﺧﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
از دﻧﯿﺎ ﺧﻮشﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و زﻧﺎن و اوﻻد را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درھﺮ ﺣﺎل در
ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺷﻤﺎ را زﯾﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﻮﻣﯽ
را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮزد« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺟﻨﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻨﺎی آن از ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺮایﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﺧﺸﺖ از ﻃﻼ و ﯾﮏ ﺧﺸﺖ از
ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،و ﮔﻞ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﺖھﺎی آن ﻣﺸﮏ ﺧﻮش ﺑﻮﺳﺖ ،ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎﯾﺶ ﻣﺮوارﯾﺪ و
ﯾﺎﻗﻮت اﺳﺖ و ﺧﺎﮐﺶ زﻋﻔﺮان ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن داﺧﻞ ﺷﻮد ﺧﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮار
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﯽ اش ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺳﻪ ﻧﻔﺮاﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﺎیﺷﺎن رد ﻧﻤﯽﺷﻮد :اﻣﺎم ﻋﺎدل ،روزه دار ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم ،ﮐﻪ ﺑﺎﻻی اﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺰﺗﯽ ﻻﻧﺼﺮﻧﮏ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ» ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﻋﺰﺗﻢ ،ﺗﻮ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ«  .١ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ را،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﺎ ﭘﺪرش ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و از ﻧﺰدش ﺑﺎ
ﻓﺎﯾﺪه اﺧﺮوی ﺑﺮﮔﺸﺖ

اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺪﯾﺜﺶ از ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮوی و از وی ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاھﯽ ﺑﮫﺘﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) .(۳۰۵ /۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۸۹اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۷۵۲ﺑﺮﺧﯽ از آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﻣﯽﺷﻮد ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ﮐﻪام اﯾﻤﻦ ل ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ل
دروازه را زد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪام اﯾﻤﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دق اﻟﺒﺎب ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ،و در
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺰدﻣﺎن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺎدت آﻣﺪن را در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ« ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻃﻌﺎم ﻣﻼﺋﮏ ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﺤﻤﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻃﻌﺎم ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪ آل ﻣﺤﻤﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﯽ روز ﺗﺎ
ﺣﺎل آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه  ،١ﺑﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪه ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺰ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﯾﺎد داده اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﯾﺎد داده اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ :ﯾﺎ اول اﻻوﻟﯿﻦ ،و ﯾﺎ آﺧﺮاﻻﺧﺮﯾﻦ ،و ﯾﺎ ذا اﻟﻘﻮه اﻟﻤﺘﯿﻦ و
ﯾﺎ راﺣﻢ اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ ،و ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ«) ،ای اول اوﻟﯿﻦھﺎ ،و ای آﺧﺮ آﺧﺮﯾﻦھﺎ ،و ای
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت ﻣﺤﮑﻢ ،و ای رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن و ای رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن(.
آن ﮔﺎه وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ آوردی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮای
ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻢ وﻟﯽ آﺧﺮت را ﺑﺮاﯾﺖ آوردم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزھﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۲آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :در راوﯾﺎن آن ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرت آن ،ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺳﻮﯾﺪ آن را از ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س درﺑﺎره ﺳﺒﺐ روﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم از آﺧﺮت

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۹از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﯽ از
ﺳﻔﺮھﺎی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ،وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﻓﺼﺎﺣﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪی ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺷﻨﻮم؟ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را
ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﺷﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ!  ٢ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ﻣﺮدم را از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ آﺧﺮت ﭼﻪ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺷﯿﻄﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺑﺮایﺷﺎن
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺷﺪه و آﺧﺮت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ از آﺧﺮت روی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻃﻌﺎم.
 -٢ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻓﺼﺎﺣﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ اﻣﺘﺶ ﻧﺼﻒ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َ
ْ
ُ َّ ُ
َ َ ٰ َّ َ َ َ َّ
َّ ُ
﴿ ٰٓ
�ن عذ
اب ٱ�ِ
�� ُّ� َها ٱ�َّاس ٱ�قوا َر�� ۡم﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿و� ِ
َ ٞ
شدِيد﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۲-۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺮدم! از ﭘﺮوردﮔﺎﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ...وﻟﯿﮑﻦ ﻋﺬاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ روزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آن روزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮوه اھﻞ آﺗﺶ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم،
ﮔﺮوه اھﻞ آﺗﺶ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﮫﺼﺪوﻧﻮدوﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﻪﺳﻮی دوزخاﻧﺪ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﻪﺳﻮی
ﺟﻨﺖ« آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ھﺮﮔﺎه ﻧﺒﻮﺗﯽ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ از آن ﺟﺎھﻠﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ« ،اﻓﺰود» :ھﻤﺎن ﻋﺪد از
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﺧﻮب ،و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ و ﻣﺜﺎل اﻣﺖھﺎ ﭼﻮن ﻏﺪهای اﺳﺖ در ﺑﺎزوی ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎل در ﭘﮫﻠﻮی ﺷﺘﺮ«،
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ رﺑﻊ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه آﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺛﻠﺚ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« و آﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،راوی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ دو
ﺳﻮم ھﻢ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای آدم ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﻟﺒﯿﮏ رﺑﻨﺎ و
ﺳﻌﺪﯾﮏ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ذرﯾﻪ ات
ﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ،اھﻞ آﺗﺶ ﮐﯽاﻧﺪ؟
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ھﺮ ھﺰار  -ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮔﻔﺖ - :ﻧﮫﺼﺪوﻧﻮدوﻧﻪ ﺗﻦ ،آن ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﺣﺎﻣﻠﻪای ﺣﻤﻠﺶ را ﻣﯽﮔﺬارد و ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۶۸ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۸۴۹

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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َ
َّ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ َ ُ ُ َ ٰ َ ٰ َ َ ٰ َّ َ َ َ َّ َ ٞ
�ن عذ
اب ٱ�ِ شدِيد﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۲ :
﴿ َوت َرى ٱ�اس س�رى وما هم �ِس�رى و� ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺮدم را ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺬاب

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ رویھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :از ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ﻧﮫﺼﺪوﻧﻮدوﻧﻪ ﺗﻦ و از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ ،ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﭼﻮن ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در ﭘﮫﻠﻮی ﮔﺎو ﺳﻔﯿﺪ ،ﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﮫﻠﻮی ﮔﺎو ﺳﯿﺎه ھﺴﺘﯿﺪ ،و
ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ رﺑﻊ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،و ﻣﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺛﻠﺚ اھﻞ
ﺟﻨﺖ« و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺼﻒ اھﻞ ﺟﻨﺖ«  ١و ﺗﮑﺒﯿﺮﮔﻔﺘﯿﻢ .اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را در
ﺗﻔﺴﯿﺮش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۲۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۶۸اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه:
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﻧﺪوه و رﻧﺞ داﻣﻦ ﮔﯿﺮﺷﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻮال زﺑﯿﺮ س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﻮال آﺧﺮت و ﭘﺎﺳﺦ وی

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ُ َۡ
َ
ُ َّ َّ ُ
� ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡلق َ�ٰ َمةِ ع َ
ِند َر ّ�ِ� ۡم � َت ِص ُمون ] ﴾٣١اﻟﺰﻣﺮ.[۳۱ :
﴿�م إِن
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎز اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد«.
زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؟  ٢ﻓﺮﻣﻮد» :آری«،
زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ!!  ٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﻧﺰدش اﯾﻦ زﯾﺎدت آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
ُ َّ َ ُ ۡ َ ُ
َ
�ٔل َّن يَ ۡو َم� ِ ٍذ ع ِن ٱ�َّعِي ِم ] ﴾٨اﻟﺘﮑﺎﺛﺮ.[۸ :
﴿�م لت
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎز در آن روز از ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ«.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۷۴۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۲۲
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در آﺧﺮت ھﻢ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۴ /۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۵۶) (۳۲۳۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۵۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.

٨٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از ﮐﺪام ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ دو
ﺳﯿﺎه اﺳﺖ :ﺧﺮﻣﺎ و آب .اﯾﻦ زﯾﺎدت را ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،و
ﱠ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ھﻢ رواﯾﺘﺶ ﮐﺮده ،در ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از زﺑﯿﺮﯾﻦ ﻋﻮام س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
ُ َۡ
َّ َ َ ّ َّ ٞ
َ
َ
ُ َّ َّ ُ
� ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡلق َ�ٰ َمةِ ع َ
ِند َر ّ�ِ� ۡم � َت ِص ُمون ﴾٣١
ت �� ُهم َّم ّي ِ ُتون � ٣٠م إِن
ِ
﴿إِنك مي ِ
]اﻟﺰﻣﺮ.[۳۱-۳۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ،و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز اﻟﺒﺘﻪ

ﺷﻤﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد«.
زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ درﮔﯿﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻨﺎھﺎن
ﺧﺎصﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :آری ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺮارﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ
ﺣﻖ ھﺮ ﺣﻖ دار ﺑﻪ او داده ﺷﻮد« ،زﺑﯿﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ!!  ١اﯾﻦ
را ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۵۷۲رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﱠ
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن آﯾﻪای درﺑﺎره ﺟﮫﻨﻢ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ رواﺣﻪ س در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را در آﻏﻮش ھﻤﺴﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺴﺮش ھﻤﺮاھﺶ
ﱠ
ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﻦ
ﱠ
ھﻢ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم:
ُ َّ
ُ َ
﴿�ن ّمِن� ۡم إِ� َوارِدها﴾ ]ﻣﺮﯾﻢ.[۷۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوزخ وارد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ از آن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۷ /۱اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٨٣

درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺎده س از ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ ﺗﺎ از وی ﻗﺼﺎص ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻋﺒﺎده س ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻏﻼﻣﺎﻧﻢ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﻢ ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻢ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدم رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺰدم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﮔﻔﺖ:
اﻣﺮوز را آﺧﺮﯾﻦ روزی ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،و ﺷﺒﺶ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺐ
آﺧﺮت ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از دﺳﺘﻢ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﻢ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺳﺮ زده
ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻋﻤﻞ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺼﺎص در ﭘﯽ
دارد ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن در ﻧﻔﺴﺶ ھﺴﺖ ،ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،ازﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﭘﺪر ﺑﻮدی و ﻣﺆدب ﺑﻮدی
 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﯽ ﺑﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد  ،-ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را از ﻣﻦ ﺳﺮزدهﻣﻌﺎف ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ،ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود :ﻧﻪ،
وﺻﯿﺘﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﺑﺮ آﻣﺪ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و وﺿﻮء را ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ھﺮ ﯾﮏﺗﺎن داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪی ﺷﻮد و ﻧﻤﺎز
ﺑﮕﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻋﺒﺎده و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ
لصل ٰوة ِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۴۵ :
� وٱ
﴿ٱست ِعينوا ب ِٱلص ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻧﻤﺎز ﻣﺪد ﺟﻮﯾﯿﺪ«.
ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺮم ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮﯾﺪ ،از دﻧﺒﺎﻟﻢ آﺗﺶ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،و در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ارﻏﻮان ﻓﺮش
ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮس و ھﺮاس ﻋﻤﺮ س از ﺣﺴﺎب آﺧﺮت

در ﺑﺨﺶ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺼﺮف از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﺬﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﭼﮫﺎر ھﺰار درھﻢ ﻗﺮض ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آن را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﺎز ﻣﺴﺘﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﻧﺰدش آﻣﺪ و او را از آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮ داد ،آن ﺑﺮ
وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ :آن را از
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﮕﯿﺮد؟! و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن آن درﮔﺬﺷﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :آن را اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﺷﻮم!!.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را درﺑﺎره آﺧﺮت ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ

در ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،آه ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺪﯾﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺶ ﺑﺮ روﯾﺶ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔﯽ اﺻﺒﺤﯽ وی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﯿﻠﯽ
وﻗﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را درﺑﺎره ﻗﺎری ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ھﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪ  -ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ وی ھﻼک ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺮ آن ﻓﺮد از اﻣﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺷﺮﯾﮏ آوردن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آﺧﺮ ﺷﺐ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺳﺮش را ﺑﺮ ﺑﺎزوی ﺷﺘﺮش
ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﯾﮏ وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﺰد ﺳﻮارﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪم ،اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺮا در ھﺮاس و ﺧﻮف اﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آن در ﺗﻼش و ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
راه اﻓﺘﺎدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ب ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ
آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺮس و ھﺮاس اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن آوازی در ﺑﺎﻻی دره ﭼﻮن آواز آﺳﯿﺎب ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،و او را از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ
ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﻣﺘﻢ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮد اﺧﺘﯿﺎر داد ،و
ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدم« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺣﻖ ﺻﺤﺒﺖ و
ھﻤﺮاھﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از اھﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﮕﺮداﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ از اھﻞ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ھﺴﺘﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص را ﮔﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ھﺮاس اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،و ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻣﺪ ،و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ
اﻣﺘﻢ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدم« ،آﻧﺎن ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺻﺤﺒﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از اھﻞ ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ
ﺑﮕﺮداﻧﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺮ آن اﻣﺘﯽام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﯾﮏ
آوردن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﻣﺘﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ھﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺳﺖ

ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﯿﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ھﯿﺄت ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺘﺮھﺎﯾﻤﺎن را ﻧﺰد دروازه ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﯾﻢ،
و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،و ھﻨﻮز
ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدش وارد ﺷﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد .ﮔﻮﯾﻨﺪهای از ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و
ﻣﻠﮑﯽ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ÷ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ او دﻋﻮت ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﯽ داده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
آن  -و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :ﺑﻪ آن  -دﻧﯿﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داد ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ از وی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن ﺑﺪان ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻢ دﻋﺎی ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﯽ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدهام،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻣﺘﻢ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ«  .٢ﺑﻐﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻘﯿﻞ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و
ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ ھﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۱۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮھﺎی اﻣﺘﻢ ھﺴﺘﻢ

ﺷﯿﺮازی در اﻻﻟﻘﺎب و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮھﺎی اﻣﺘﻢ ھﺴﺘﻢ« .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از
ﻣﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮھﺎی اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯽ ،ﺣﺎل ﺧﻮﺑﺎن آﻧﺎن
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۱۵ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۷ /۵۸ /۱۸ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در
ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۲۵۹۲ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۶۳۷ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ د ﺣﺎﮐﻢ ) (۶۸ /۱ﺑﺰار و اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ در اﻟﺴﻨﺔ ) (۸۲۴) (۳۹۴ -۳۹۳ /۲ﻣﻨﺬری
اﺳﻨﺎد آن را ﺟﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۶۳۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺑﺎن اﻣﺘﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮھﺎی
اﻣﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻢ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا

اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺮای اﻣﺘﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ،
آﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﺪی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﯽ ،راﺿﯽ ﺷﺪم« ،ﺑﻌﺪ از آن روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻋﺮاق ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
َ َۡ ْ
َّ ۡ َ َّ َّ َّ َ ۡ
َ ٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َ َ ٰٓ َ ُ
﴿�عِبادِي ٱ�ِين أ�فوا
� َ�غ ِف ُر
س ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن ر�ةِ ٱ�ِۚ إِن ٱ
� أنف ِ
ُّ ُ َ َ ً
ِيعا ۚ إنَّ ُهۥ ُه َو ٱ ۡل َغ ُف ُ
ور ٱ َّلرح ُ
ِيم﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ.[۵۳ :
ٱ�نوب � ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ! آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد اﺳﺮاف و ﺳﺘﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد ،و او آﻣﺮزﮔﺎر و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
ﭘﺎﺳﺦ دادم :آری ،ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﻓﺰود :وﻟﯽ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﯾﻦ اﺳﺖ:
َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُّ َ
ك َ� َ ۡ
� َ ٰٓ
� ] ﴾٥اﻟﻀﺤﯽ.[۵ :
﴿ ولسوف �ع ِطيك ر�
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ«.
و اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ ﺑﺮﯾﺪه س درﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﭘﯿﺶ روی ﻣﻌﺎوﯾﻪ س
اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﺣﺎﻟﯽ
داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۲۱۹ /۱۰ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۴۸۳از اﺑﯽ اﻣﺎﻣﺔ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﻓﻮع ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻦ ﺛﻮب اﻟﺮﺣﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺮوک
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﺬﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ).(۳۸۴
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۷۹ /۳ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ .ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻨﺪ آن ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺬری ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ
در آن ﯾﮏ ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ.(۴۱۱۸) .

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری - ،وی ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ او ھﻢ ﭼﻮن آن دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﺧﻮاھﺪ زد
 ،ﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﭽﻪ در روی زﻣﯿﻦ درﺧﺖ و ﮐﻠﻮخ اﺳﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ« ،و اﻓﺰود :ﺗﻮ ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ
اﻣﯿﺪوار آن ھﺴﺘﯽ و ﻋﻠﯽ س اﻣﯿﺪوارش ﻧﯿﺴﺖ؟!  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۳/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﺟﻮاب ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد
اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﻔﺎﻋﺖ را
ﱠ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﺑﺮای او ھﺮ آﯾﻪ را ﮐﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺧﻠﻮد و ھﻤﯿﺸﮕﯽ اھﻞ آﺗﺶ را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻼوت ﮐﺮدم ،وی
ﮔﻔﺖ :ای ﻃﻠﻖ آﯾﺎ ﺧﻮدت را از ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ]درﺑﺎرهﺷﺎن آﯾﺎت دال ﺑﺮ ﺧﻠﻮد را[ ﺧﻮاﻧﺪی ،آﻧﺎن اھﻞ آﻧﻨﺪ ،آﻧﺎن
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻨﺎن ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺗﻌﺬﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﮐﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از آﺗﺶ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«  ،٢و آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدی ﻣﺎ ھﻢ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻘﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ،
و او ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻣﻦ ﺗﺎ آن روز آن را ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :از ﻣﺮدم ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
وﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ای ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ص!! ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺪادی
را از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ٰ َ ۡ
ج
� مِن َها﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۷ :
﴿ي ِر�دون أن �رجوا مِن ٱ�ارِ وما هم بِ� ِر ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از آﺗﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن از آن ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۴۷ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺮة ﺻﺪوق اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺪﺣﻔﻆ اﺳﺖ .اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۶۹ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۷۸ /۱۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۰ /۳ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۸۱۸آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﮔﺎه ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺮا ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،آن آﯾﻪ درﺑﺎره ﮐﻔﺎر اﺳﺖ و ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ْ
َۡ
ۡ
َّ َّ َ َ
� َف ُروا ْ ل َ ۡو أَ َّن ل َ ُهم َّما � ٱ ۡ�َ� ِض َ� ٗ
ِيعا َومِثل ُهۥ َم َع ُهۥ ِ�َف َت ُدوا بِهِۦ م ِۡن
﴿إِن ٱ�ِين
ِ
ۡ
َ َ
َ َُ ۡ َ َ ٞ
اب ُّمقِ ٞ
اب يَ ۡو ِم ٱلقِ َ�ٰ َمةِ﴾ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﴿ولهم عذ
يم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۷-۳۶ :
عذ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﻣﺠﺎزات روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺪھﻨﺪ ...و ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺠﺎزات

ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ«.
]ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ [:آﯾﺎ ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ،
ﻧﻤﻮدهام ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
َّ َ
َ َ ٗ َّ َ
َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ
ك َم َق ٗ
ك َع َ ٰٓ
﴿ َوم َِن ٱ ۡ� ِل � َت َه َّج ۡد بِهِۦ ناف ِلة ل
اما
� أن �بعثك ر�
]اﻻﺳﺮاء.[۷۹ :

آن را ﺣﻔﻆ
َّ ۡ ٗ
� ُمودا ﴾٧٩

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ را از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻗﺮآن( و ﻧﻤﺎز )ﺑﺨﻮان ،اﯾﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ

اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﺧﻮر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد«.
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻗﻮاﻣﯽ را در آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺮونﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﻮدت
ﻧﻨﻤﻮدم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ

اﺻﺤﺎب و ﺗﺼﻮر ﺑﮫﺸﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﻧﺎن آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﻨﻈﻠﻪ اﺳﯿﺪی ﮐﺎﺗﺐ س  -وی از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ ،وی ﺟﻨﺖ و دوزخ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ
رﻓﺘﻢ و ]ﺑﺎ اﯾﺸﺎن[ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ در آن ﻗﺮار

 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ .رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده.
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داﺷﺘﯿﻢ ،و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﻮردم و ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﺷﺪهام!! ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻄﻮر؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،و او ﺟﻨﺖ و دوزخ را
ﺑﺮایﻣﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،و وﻗﺘﯽ از ﻧﺰدش ﺑﯿﺮون
ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﺸﺘﺰار و ﻣﺸﺎﻏﻞ روی ﻣﯽآورﯾﻢ ،و آن ﺣﺎﻟﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و آن
را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﻈﻠﻪ ،اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻼﺋﮏ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﺮ ﻓﺮشﺗﺎن و در راه ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ای ﺣﻨﻈﻠﻪ،
ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر و ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻧﻄﻮر«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ درﺑﺎره آﺧﺮت
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل

ﺧﺪاص )ﺻﺤﺒﺖ را( ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰدش رﻓﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﺑﺎ اﻣﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﻧﺒﯽ از ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد  ...٢ﻧﺒﯿﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺒﯿﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻮد و ﻧﺒﯿﯽ ھﻤﺮاھﺶ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد«،
و ﻗﺘﺎده اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ََ
ٞ
ٞ
ُ
﴿�ل ۡي َس مِن� ۡم َر ُجل َّرشِيد﴾ ]ھﻮد.[۷۸ :

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ÷ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬﺷﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮادرت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮان اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« ،اﻓﺰود» :ﮔﻔﺘﻢ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی راﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﺗﭙﻪھﺎ ﺑﻨﮕﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ
روھﺎی ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردم ،ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا راﺿﯽ ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭙﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﻓﻖ ﺑﺒﯿﻦ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ روھﺎی ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ راﺿﯽ
ﺷﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا راﺿﯽ ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ ھﻔﺘﺎدھﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺣﺴﺎب وارد ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﮑﺎﺷﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ س -
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی از اھﻞ ﺑﺪر ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻣﺮا از آﻧﺎن
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۵۰اﺣﻤﺪ ) (۳۴۶ ،۱۷۸ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۲۳۹ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۳ /۴
 -٢در اﺻﻞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،او را از آﻧﺎن ﺑﮕﺮدان« ،ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﻣﺮد دﯾﮕﺮی
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻣﺮا از آﻧﺎن ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﻓﺮود» :ﻋﮑﺎﺷﻪ از ﺗﻮ ﺑﺪان
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ  -ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪایﺗﺎن  -ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ھﻔﺘﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ از اﺻﺤﺎب ﺗﭙﻪھﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
و ﮔﺮﻧﻪ از اﺻﺤﺎب اﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎدی را دﯾﺪم ﮐﻪ اﺣﻮالﺷﺎن ﺧﺮاب
ﺑﻮد« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم رﺑﻊ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺛﻠﺚ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ» ،ﻣﻦ
اﻣﯿﺪوارم ﻧﺼﻒ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
﴿ثُ َّلةّ ٞم َِن ٱ ۡ�َ َّول َ
ِ� َ ٣٩وثُ َّلةّ ٞم َِن ٱ�خِر َ
�ن ] ﴾٤٠اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۴۰-۳۹ :
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻣﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻣﺘﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻨﺎن

ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،و ﺷﺮک ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ داغ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ،رﻗﯿﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮق زﯾﺎدی از ﻏﯿﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ در ﺻﺤﺎح و ﻏﯿﺮ آن دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۵۷۸از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻃﻮل آن و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺳﻮال ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره درﺧﺖ ﺟﻨﺖ

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻋﺮاب و ﺳﺌﻮالھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :روزی
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻨﺖ درﺧﺘﯽ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۲۰ ،۴۰۱ /۱و ) (۴۵۴ /۴۰۳ /۱ﺑﺰار ) (۳۰۳۸و ﺑﺨﺎری ) (۶۵۴۱و ﻣﺴﻠﻢ
) (۲۲۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
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را اذﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :و آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :درﺧﺖ ﮐﻨﺎر  ١و آن
ﺧﺎری دارد اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
َّ ۡ ُ
﴿ ِ� س ِۡدرٖ �ضو ٖ� ] ﴾٢٨اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۲۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در درﺧﺘﺎن ﺳﺪر ﺑﺪون ﺧﺎر«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎرش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ ﺧﺎر ﻣﯿﻮهای ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و آن
درﺧﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،و از ھﺮ ﻣﯿﻮه آن ھﻔﺘﺎد و دو رﻧﮓ ﻃﻌﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ رﻧﮕﯽ
از آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻧﺪارد«  .٢و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ داود از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
از ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮم درﺧﺘﯽ را در ﺟﻨﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ درﺧﺘﯽ را ﺧﺎردارﺗﺮ از آن
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،درﺧﺖ ﻃﻠﺢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎی ھﺮ ﺧﺎر آن ﻣﯿﻮهای
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﯿﻮه ﭼﻮن ﻗﻠﻮه ﭼﻮن ﺧﺼﯿﻪ )ﺑﯿﻀﻪ( ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ ﭘﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
در آن ھﻔﺘﺎد رﻧﮓ ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻧﮓ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮال اﻋﺮاﺑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﯿﻮه ﺟﻨﺖ و ﺟﻮاب وی

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را از ﺣﻮض ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻨﺖ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :در آن ﻣﯿﻮه ھﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﺑﻠﯽ ،و در آن درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﻮﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﭼﯿﺰی را
ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام درﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺪان ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﭼﯿﺰی از درﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ ﺑﺪان ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻧﺪارد« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود:
»ﺷﺎم رﻓﺘﻪای؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد» :درﺧﺘﯽ در ﺷﺎم ﺑﺪان ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭼﮫﺎر ﻣﻐﺰ  ٤ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎق ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﺎﻻﯾﺶ ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮔﺮدد« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺰرﮔﯽ
 -١در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ آن »ﺳﺪر« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻨﺔ ) (۱۰۸ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۷۶ /۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و
ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۷۶ /۲ﺑﺎز از اﺑﻮ اﻣﺎﻣﺔ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۷۴۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ.
 -٤ﭼﮫﺎر ﻣﻐﺰ = ﮔﺮدو.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
ﺧﻮﺷﻪاش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﻤﺎھﻪ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺑﯿﺦ آن ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را از ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﯽ،
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻃﺮاف آن را ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺮﻗﻮهاش  ١از ﭘﯿﺮی ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ« ،ﮔﻔﺖ :در آن اﻧﮕﻮر
ھﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺑﻠﯽ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺰرﮔﯽ داﻧﻪاش ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ھﯿﭻ ﮔﺎه ﭘﺪرت
ﺑﺰ ﺑﺰرﮔﯽ را از ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ
ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدرت داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮایﻣﺎن دﻟﻮ ﺑﺴﺎز؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ،
اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ھﻤﺎن داﻧﻪ ﻣﺮا و اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهام را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آری ،و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺖ را«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدن ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺻﻒ ﺟﻨﺖ را ﺷﻨﯿﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺣﺒﺸﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﭙﺮس و ﺑﺪان« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ در
ﺻﻮرت ھﺎ ،رﻧﮓھﺎ و ﻧﺒﻮت ﻓﻀﯿﻠﺖ داده ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﻤﺎن
آوردهای اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺟﻨﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آری ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺳﻔﯿﺪی ﺳﯿﺎه در
ﺟﻨﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ھﺰار ﺳﺎل دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﱠ
ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ و ﺑﺤﻤﺪه ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺴﺎن
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮھﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن
ﮔﺎه ﻧﻌﻤﺖ  -ﯾﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ  -ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﻪاش را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺪ« ،و اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َۡ ََ َ ۡ
��ن ح ٞ
ِ� ّم َِن ٱ َّ� ۡهر﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ ُم ۡل ٗ� َكب ً
� َ� ٱ ِ� َ ٰ
﴿هل � ٰ
�ا﴾
ِ
ِ
]اﻻﻧﺴﺎن.[۲۰-۱ :
َ ُ
 -١ﺗﺮﻗﻮه :ﻧﺎم دو اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ و زﯾﺮ ﮔﺮدن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۳ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۷۲۹ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳۱ /۱۰

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﺗﯽ از زﻣﺎﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ...ﻣﻠﮏ ﺑﺰرگ«.
ﺣﺒﺸﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻤﻢ در ﺟﻨﺖ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»آری« ،آن ﮔﺎه اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﱠ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۴۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۴/۴۵۳آﻣﺪه :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
َ
ﺑﻦ وھﺐ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧﺪَ ﴿ :ه ۡل � َ ٰ
�
َ ۡ
ۡ
��ن ح ٞ
َ� ٱ ِ� َ ٰ
ِ� ّم َِن ٱ َّ�هر﴾ ]اﻻﻧﺴﺎن ،[۱ :و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
ِ
ﺳﯿﺎھﯽ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻨﺖھﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮد ﺳﯿﺎه ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ و
ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﺘﺎن  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرﺗﺎن  -را
ﺷﻮق ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪ«  .٢ﻣﺮﺳﻞ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺸﺎرت ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺟﻨﺖ در ﺣﺎل ﻣﺮگ و اﺣﺘﻀﺎرش

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻣﻄﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ وی را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪم ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن
ﮔﺮﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮم ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
ﻣﮋده ﻣﯽدھﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ،
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن ﺟﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮاﻧﺪ و از ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽآﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از اھﻞ ﺟﻨﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
آری ،و ﺗﻮ ای ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﭘﺪرت ﮔﻮاه ﺑﺎش ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻤﺮ از اھﻞ
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۵۹۵) (۴۳۵ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺘﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻋﻄﺎ ﻧﯿﺰ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ) (۱۱۹ /۷ ،۳۰۷ /۵اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲/۳۱۷ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ )(۸۲۴
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎم ذﮐﺮ ﺟﻨﺖ

در زھﺪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﺎرش در ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﮔﺬﺷﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای آن ﻋﺪه از ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و از ﻧﺎن ﺟﻮ
ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آﻧﺎن ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢھﺎی ﻋﻤﺮ س
ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﺪﺳﺖ
آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﻏﯿﺮ وی
از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﯿﺪواری ﺳﻌﺪﺑﻦاﺑﯽوﻗﺎص س ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺟﻨﺖ در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﺶ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۴۷از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﭘﺪرم ھﻨﮕﺎم ﺟﺎن

ﺳﭙﺮدﻧﺶ در آﻏﻮﺷﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،او ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ
ً
در ﺗﻮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺪا ﻣﺮا ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
و ﻣﻦ از اھﻞ ﺟﻨﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻋﻮض ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭘﺎداش ﻣﯿﺪھﺪ ،اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﻣﯽﺷﻮد،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ درﺳﺘﮑﺎری ﺛﻮاب ﻋﻤﻠﺶ را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﻗﺮاری ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س در ﺣﺎل ﻣﺮﮔﺶ از ھﺮاس آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۵۸از اﺑﻦ ﺷﻤﺎﺳﻪ ﻣﮫﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س
در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ ،وی روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ
و ﮔﺮﯾﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮋده ﻧﺪاده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﻧﺪاده اﺳﺖ؟  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و روﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﻮار ﺑﻮد  ،-ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن روﯾﺶ را
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﮫﺎدت» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ

اﷲ وان ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ« ،اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ

درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدم ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و ھﯿﭻ
ﻋﻤﻠﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ وی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻢ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،اﮔﺮ

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﻣﺮدم از اھﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی
داد و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﺳﺖ
راﺳﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻓﺰود :آن ﮔﺎه دﺳﺘﺶ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ دﺳﺘﻢ را
ﺑﺎز داﺷﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﻋﻤﺮو ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟« ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺷﺮط
ﺑﮕﺬارم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﮔﺬاری؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮو آﯾﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮده ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد،
و ھﺠﺮت آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮده از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﺞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮده
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و ﮐﺴﯽ از وی در ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و اﮔﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪم ،ﮐﻪ وی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرگ
داﺷﺘﺶ ،ﻣﻦ ﺗﻮان آن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮم ،اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﻣﺮدم اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ از اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻦ در آن ﭼﻪام ﯾﺎ ﺣﺎﻟﻢ در آن ﭼﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺮدم ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﻨﺪھﺎی و
آﺗﺸﯽ ﻣﺮا ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺧﺎک را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪازﯾﺪ ،و
وﻗﺘﯽ از ﻗﺒﺮم ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻧﺰد ﻗﺒﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ذﺑﺢ ﺷﺪن ﺷﺘﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ آن
درﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭼﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻢ  .١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱/۷۶اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﻤﺎﺳﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت
ﱠ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ
از ﺗﺮس ﻣﺮگ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﺗﺮس آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ!! ﭘﺴﺮش
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﻮدی ،و ﺻﺤﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺷﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎدش آورد،
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی :ﺷﮫﺎدت ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،و آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و

در آﺧﺮ آن اﻓﺰوده :وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻣﺪح ﮐﻨﻨﺪه و آﺗﺸﯽ
دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻟﻨﮕﻢ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﺎک را ﺑﻪ
ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ،و ﭘﮫﻠﻮی راﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک از ﭘﮫﻠﻮی ﭼﭙﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۱در ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن.
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ﻗﺒﺮم ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۲۶آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن زﯾﺎدتھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﯿﺎق اﺣﻤﺪ ،ھﺴﺖ ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :وی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ اﻣﺮﺗﻨﺎ ﻓﻌﺼﻴﻨﺎ ،وﻧـﻬﻴﺘﻨﺎ ﻓﻤـﺎ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ،وﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ اﻻ ﻋﻔﻮك« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮدی و ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدی وﻟﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺟﺰ
ﻋﻔﻮت دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ]ﮔﻨﺎھﺎن[ ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ«.
و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :وی دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻮق آھﻨﯿﻦ در ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و

ﺳﺮش را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ ﻻﻗﻮ ﻓﺎﻧﺘﴫ ،وﻻ ﺑﺮء ﻓﺄﻋﺘﺬر ،وﻻ

ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮ ،ﻻاﻟﻪ اﻻاﻧﺖ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﯾﺎﺑﻢ ،ﭘﺎک

ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﻢ و اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪهام،
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« .و اﯾﻦ را ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد ،س .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﱠ
) (۴/۲۶۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...وﺣﺪﯾﺚ را در آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺮو وﺻﯿﺖ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻚ اﻣﺮﺗﻨﺎ

ﻓﺮﻛﺒﻨﺎ ،و ﻧـﻬﻴﺘﻨﺎ ،ﻓﺎﺿﻌﻨﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺮء ﻓﺎﻋﺘﺬر ،وﻻ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺎﻧﺘﴫ ،وﻟﻜﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:

»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ھﻮا ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدی و آن را ﺿﺎﯾﻊ
ﱠ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﻢ ،ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮم وﻟﯽ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰاﻟﻠﻪ
ﻧﯿﺴﺖ« ،اﯾﻦ را ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ از اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب درﺑﺎره اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺖ و آﺗﺶ ﮔﺬﺷﺖ

و در ﺑﺎب ﻧﺼﺮت ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺼﺎر ﮔﺬﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺑﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن از
ﺧﯿﺒﺮ ﺧﻮش ﮔﺮدد ،و ﻣﯿﻮهھﺎﯾﺘﺎن ھﻢ ]ﺑﺮای ﺗﺎن[ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ« .اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،و از ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﺮﻃﯽ ،و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ھﻤﺎن ﺷﺮطﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎنھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۹۹ /۴

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

٩٧

و در ﺑﺎب ﺟﮫﺎد ﻗﻮل ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺣﻤﺎم س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در روز
ﺑﺪر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﺦ ،ﺑﺦ!! آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮم ھﻤﯿﻦ
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ؟! ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺮﻣﺎھﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﻗﻮم ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺖ :ﺑﺦ ﺑﺦ واﻣﯽدارد؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ وا ﻧﻤﯽدارد ﻣﺮا ﻣﮕﺮ ﺗﻤﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ از اھﻞ آن ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺲ ﺗﻮ از اھﻞ آن ھﺴﺘﯽ«] .راوی [ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وی ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ را از ﺗﯿﺮدان ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﻪ ﺧﻮردن آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﻢ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد
اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ وی از اﻧﺲ س
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰه ﺧﻮردن و ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻗﻮل اﻧﺲ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ س
ﮔﺬﺷﺖ :ﺷﮕﻔﺘﺎ ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ ﺑﻮی ﺟﻨﺖ! ﻣﻦ آن را از ﻃﺮف اﺣﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و ﻗﻮل ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ س در ﺑﺨﺶ رﻏﺒﺖ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ﮔﺬﺷﺖ :اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﻮد،
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﺗﻮ را در آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادم ،اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﮫﺘﻢ ﺧﻮاھﺎن ﺷﮫﺎدت
ھﺴﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻻﺑﺪ ﯾﮑﯽﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .و ﻗﻮل ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ س
در روز اﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی
ﺟﻨﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ،و ﻗﻮل ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن س در روز ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮودرﮔﺎر
ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ  ،-و ﻗﻮل ﻋﻤﺎر س در ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻋﻤﺎر ﮔﺬﺷﺖ :ای
ھﺎﺷﻢ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮو ،ﺟﻨﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪھﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﺳﺖ ،و ﻣﺮگ در ﻧﻮک ﻧﯿﺰهھﺎ ،و
دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺰﺑﺶ .ﺑﻌﺪ از آن او و ھﺎﺷﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
و ﻗﻮل وی ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺨﺶ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﮔﺬﺷﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،آﯾﺎ از ﺟﻨﺖ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﻣﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ھﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ از ﺟﻨﺖ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﻣﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ھﺴﺘﻢ،

٩٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .وﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﺟﺘﻨﺎب و اﻧﮑﺎر از ﻗﺒﻮل اﻣﺎرت ﮔﺬﺷﺖ:
ﻗﺒﻞ از آن روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :در آن
ﮐﺴﯽ ﻃﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را و ﭘﺪرت را ﺑﺮ اﺳﻼم زد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن داﺧﻞﺗﺎن ﻧﻤﻮد ،آن
ﮔﺎه ﺟﻨﺖ و ﻧﻌﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،و از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در دوﻣﺔاﻟﺠﻨﺪل ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزد ،و آن را آرزو
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﻗﻮل ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اھﻠﺖ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ
دارد ،و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﻧﻪ ھﻢ ﺧﻮاھﺎن رﺿﺎی اﺣﺪی از ﻣﺮدم در ﻃﻠﺐ ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺣﻮری از ﺣﻮرھﺎی
ﺟﻨﺖ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،زﻣﯿﻦ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از آﻓﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آھﺴﺘﻪ ﺑﺎش ،ﻣﻦ ﯾﺎراﻧﯽ داﺷﺘﻢ،
ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ  ١و ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ از آﻧﺎن دور ﺷﻮم ،اﮔﺮ ﭼﻪ دﻧﯿﺎ
و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﻮری ،از ﺣﻮران ﺑﮫﺸﺘﯽ از آﺳﻤﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد
اھﻞ زﻣﯿﻦ را روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ روﯾﺶ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب و ﻣﮫﺘﺎب ﭼﯿﺮه ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ،و روﺳﺮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰدم
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺬارم ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬارم،
]راوی [ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﻧﺮم ﺷﺪ و راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﮔﻔﺘﺎر زﻧﯽ از اﻧﺼﺎر در
ﺑﺨﺶ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ھﻤﻪ اﻣﺮاض ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
 ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،-ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻨﺖ وی ﻋﻮﺿﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ! اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪرﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو را دوﺳﺖ داری :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ و آن -
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺐ  -از ﺗﻮ دور ﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ و ﺟﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺖ واﺟﺐ ﮔﺮدد؟« .و ﮔﻔﺘﺎر
اﺑﻮدرداء س :ﺟﻨﺖ را اﺷﺘﮫﺎ دارم ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ
اﺷﺘﮫﺎ داری؟ و ﮔﻔﺘﺎر ام ﺣﺎرﺛﻪ ل در ﺑﺨﺶ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ اوﻻد ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪش در روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا از ﺣﺎرﺛﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،اﮔﺮ در ﺟﻨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ،ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺣﻪ و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﻢ ،و ﻧﻮﺣﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺣﺮام ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ،-و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﮔﺮ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮم ،و اﮔﺮ در
 -١ھﺪف وی آن ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺣﺎرﺛﻪ آن در ﯾﮏ ﺟﻨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺖ در ﺟﻨﺖ ھﺎﺳﺖ ،و ﺣﺎرث در ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ اﺳﺖ« .آن ﮔﺎه او در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﻪ ،ای ﺣﺎرث!! .١
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در وﻗﺖ ﯾﺎد آوردن آﺗﺶ و ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او

ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۷۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺗﺶ را ﯾﺎد آوردم و
ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :آﺗﺶ را
ﯾﺎد آوردم و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺳﻪ ﺟﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد] :در وﻗﺖ ﺗﺮازو[ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ
ﺗﺮازوﯾﺶ ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ .و ﻧﺰد ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آﯾﺎ در دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﯾﺎ در دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﯾﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد .و ﻧﺰد ]ﭘﻞ[ ﺻﺮاط  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ﺟﮫﻨﻢ ﮔﺬارده ﺷﻮد ،و در دو ﻃﺮﻓﺶ ﺗﯿﻎھﺎی زﯾﺎد و ﺧﺎرھﺎی زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﺧﻠﻘﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد  -ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ«  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ در آن ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺣﺴﻦ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮدن ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ در وﻗﺖ ذﮐﺮ ﺟﮫﻨﻢ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺑﻦ اﺑﯽ رواد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه

ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ َ
َ
ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ
ْ ُ ْ َ ُ
ۡ
ُ
�ِ َ
ج َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ارة﴾
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل ِي�م نار� وقودها ٱ�اس وٱ
]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۶ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻮد را و اھﻞ ﺧﻮﯾﺶ را از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺷﺎک آن ﻣﺮدﻣﺎن و

ﺳﻨﮓھﺎﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ«.
و ﻧﺰدش ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺨﯽ ھﻢ ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﻨﮓ ﺟﮫﻨﻢ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ دﻧﯿﺎﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۷۸ /۴ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۲۴۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺳﻨﮕﯽ از ﺳﻨﮓھﺎی ﺟﮫﻨﻢ از ھﻤﻪ ﮐﻮهھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺑﯿﮫﻮش اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ وی
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی زﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﯿﺦ ﺑﮕﻮ :ﻻ �

إﻻ اﷲ« ،و او آن را ﮔﻔﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرﺗﺶ داد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ]وی داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد[؟ ﮔﻔﺖ» :آری ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ
َ َ َ
َ َ
ا� َوخاف َو�ِي ِد﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۱۴ :
﴿� ٰل ِك ل َِم ۡن خاف َمق ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و از وﻋﺪه ﻋﺬاب

ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
١

ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﻮف ﮔﺬﺷﺖ،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺳﭙﺲ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﮫﻮش اﻓﺘﺎد،
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺷﯿﺦ ،و در ﺑﺨﺶ ﺧﻮف ﻗﺼﻪ ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ :وی را ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و در وﻗﺖ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ او را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ ،و در ﺣﺎل ﺟﺎن داد و اﻓﺘﺎد ،ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»رﻓﯿﻖﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮس از آﺗﺶ ﺟﮕﺮش را ﭘﺎره ﻧﻤﻮد« .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رواﯾﺘﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﮫﻞ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻏﯿﺮ وی از ﺣﺬﯾﻘﻪ س ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ.
آﻧﭽﻪاز اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب درﺑﺎره ﺗﺮس از آﺗﺶ ﮔﺬﺷﺖ
و ﻗﺼﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮردن ﺷﺪادﺑﻦ اوس ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،

آﺗﺶ ﺧﻮاب را از ﻣﻦ رﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎی اﯾﻦ ﺑﺎب در ﮔﺮﯾﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺬﺷﺖ .و در ﺑﺨﺶ روز ﻣﺆﺗﻪ
ﱠ
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﮔﺬﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﻦ ﺣﺐ
دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،وﻟﯽ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﻪای از
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﺗﺶ را در آن ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد:
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ.
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ّ ُ ۡ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ّ َ َ ۡ ٗ َّ ۡ ٗ
ض ّيا ] ﴾٧١ﻣﺮﯾﻢ.[۷۱ :
﴿�ن مِن�م إِ� وارِدها ۚ �ن � ر�ِك حتما مق ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ )ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء( وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺣﺘﻤﯽ و

ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن«.
و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ورود ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟!
ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﺎور ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﯽ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﯾﻘﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ روم و ﻓﺎرس وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

ﺗﺮﻣﺬی از ﻧﯿﺎرﺑﻦ ﻣﮑﺮم اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َۡ َ َۡ
ََ
ۡ َ
ُ
﴿ال ٓ ٓم ُ ١غل َِبت ٱ ُّلر ُ
وم ٓ ِ ٢
� أد� ٱ�� ِض َوهم ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد غلب ِ ِه ۡم َس َيغل ُِبون �ِ ٣
ِ
ب ۡضعِ ِسن َ
�﴾ ]اﻟﺮوم.[۴-۱ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻟﻢ .روﻣﯿﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ) .و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ( در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ رخ داد ،اﻣﺎ

آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﻪ زودی ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل«.
روزی ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻓﺎرس ﺑﺮ روم ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ روم را ﺑﺮ آﻧﺎن
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن و اﯾﻨﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻢ درﯾﻦ
ﺑﺎره اﺳﺖ:
َََۡ َۡ َ ُ ُۡ ۡ ُ َ
�ز ٱ َّلرح ُ
ن� َمن � َ َشا ٓ ُء ۖ َو ُه َو ٱ ۡل َعز ُ
ون  ٤ب َن ۡ� ٱ َّ�ِۚ يَ ُ ُ
ِيم
﴿و�وم� ِ ٖذ �فرح ٱلمؤمِن
ِ ِ
ِ
] ﴾٥اﻟﺮوم.[۵-۴ :

ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و در آن روز ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﺎری و ﻧﺼﺮتاﻟﻠﻪ ،او ھﺮ

ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﺪ ،و او ﻋﺰﯾﺰ و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ«.
و ﻗﺮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺎرس را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺎن و اﯾﻨﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َۡ َ َۡ
ُ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ﴿ :ال ٓ ٓم ُ ١غل َِبت ٱ ُّلر ُ
وم ٓ ِ ٢
� أد� ٱ�� ِض َوهم
ِ
ّ ۢ َۡ ََ ۡ َ َۡ ُ َ
ون  � ٣ب ۡضعِ ِسن َ
�﴾ ،آن ﮔﺎه ﺗﻌﺪادی از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ِمن �ع ِد غلب ِ ِهم سيغل ِب
ِ
ِ ِ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ روم ﺑﺮ ﻓﺎرس در ﻣﺪت
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮط ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ  -و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮط ﺑﻮد  ،-ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮط
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را ﮐﻪ از ﺳﻪ اﻟﯽ ﻧﻪ ﺳﺎل را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺪ وﺳﻄﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺧﻮدت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎز ،ﺗﺎ در ھﻤﺎن
وﻗﺖ ﺷﺮطﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺷﺶ ﺳﺎل را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﺷﺶ ﺳﺎل ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ
ﺷﺮط اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ داﺧﻞ ﺷﺪ ،روﻣﯽھﺎ ﺑﺮ اھﻞ ﻓﺎرس ﻏﺎﻟﺐ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ �﴿ :ب ۡضعِ ِسن َ
�﴾
ِ
ِ ِ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و در آن ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و آن را ﺟﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ زﻧﺎد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .و ﻧﺰد اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َۡ َ َۡ
ََ
ُ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :ال ٓ ٓم ُ ١غل َِبت ٱ ُّلر ُ
وم ٓ ِ ٢
� أد� ٱ�� ِض َوهم ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد غلب ِ ِه ۡم
ِ
ۡ َ
َس َيغل ُِبون  .﴾٣ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮔﻤﺎن

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!! ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺻﺎﺣﺒﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ:آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ؟ آن ﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و آﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ روم ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،و ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﮐﺮد و ﺑﺪش آﻣﺪ و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮو ،و ﺷﺮط را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺳﺎز ،و آن را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﮕﺮدان« ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؟ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،و ھﻨﻮز آن ﺳﺎلھﺎ ﺳﭙﺮی
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روم ﺑﺮ ﻓﺎرس ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،و اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن را در ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و روﻣﯿﻪ را ﺑﻨﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و او ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ« ،و اﻓﺰود» :آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎ«  .٢اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۹۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۳۹اﺣﻤﺪ ).(۲۷۱ /۱
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ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻌﺐﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﺼﺮت و ﻏﻠﺒﻪ دﯾﻨﺶ

ﺑﻐﻮی از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺄﺗﯽ از اھﻞ ﺣﯿﺮه
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،وی اﺳﻼم را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و اﺳﻼم آوردﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺣﯿﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﯾﺎراﻧﻢ در ﺷﮏ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﻧﻤﯽﻣﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ :اﻧﺒﯿﺎی
ﻗﺒﻞ از وی ھﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮ اﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم،
آن ﮔﺎه ﻧﺰد راھﺒﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺑﺪون وی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادم ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا از اﻣﺮی ﺧﺒﺮ
ﺑﺪه ﮐﻪ اراده ﻧﻤﻮدهام ،و ﭼﯿﺰی از آن در ﺳﯿﻨﻪام ﺑﺎرور ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﻤﺖ را در
ﭼﯿﺰی از اﺷﯿﺎء ﺑﯿﺎور ،آن ﮔﺎه ﮐﻌﺐ را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،ﮔﻔﺖ :آن را در اﯾﻦ ﻣﻮی اﻧﺪاز -
ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  ،-ﮐﻌﺐ را در آن اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدم و ﻣﺮﮔﺶ ھﻢ در ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﻗﺖ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺼﯿﺮﺗﻢ در اﯾﻤﺎﻧﻢ ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪم ،و آن را
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم و ﻧﺰدش اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﻘﻮﻗﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﻋﻤﺮ س ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺎﻣﻪ وی را ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﯾﺮﻣﻮک ﮐﻪ از آن اﻃﻼﻋﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
ﺑﺮای ﻣﻘﻮﻗﺲ آوردم ،وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮ ﺷﺪی ﮐﻪ روﻣﯽھﺎ ﻋﺮبھﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن
دادﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ اش را وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی را
ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻋﺪهاش ﺧﻼف ورزی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮبھﺎ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺎد روﻣﯽھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ!! و ﻧﺒﯽﺗﺎن راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد و ﺑﺮای آﻧﺎن ھﺪﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺒﺎس س ﻋﻤﻮﯾﺶ اﺳﺖ و زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ھﻢ ھﺪﯾﻪ ﺑﺪه ،ﮐﻌﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﺷﺮﯾﮏ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻮان را ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ در ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .ﺑﻐﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ از ﺑﻐﻮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل وی اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :اﻧﺒﯿﺎی ﻗﺒﻞ از وی ھﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ آن را
ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ اﯾﻦ را از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ از ﮐﻌﺐ ﺑﻪ
ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۹۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

١٠٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻗﻮال اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﺪ ش درﺑﺎره ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﺼﺮت ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
وﻋﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

و ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻗﺘﺎل اھﻞ ارﺗﺪاد ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )وﻋﺪهاش را( ﺑﺮای ﻣﺎ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﮫﺪش را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮫﯿﺪ
اﺳﺖ و در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا در زﻣﯿﻨﺶ ووارث
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ  -ﮐﻪ در ﻗﻮﻟﺶ
ﺧﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َۡ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض
﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
َ
َك َما ٱ ۡس َت ۡخلَ َف ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ ِهم﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۵۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
ً
وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را

ﺧﻼﻓﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ«.
و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﮔﺬﺷﺖ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺪان
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ وﻋﺪه ﺧﺪا ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث دھﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ُۡ َُ ََ ّ ُّ
ِين � ِه﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۵ :
﴿ ِ�ظ ِهرهۥ � ٱ� ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ھﺮ دﯾﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻨﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﻨﺪه دﯾﻨﺶ ،و ﻋﺰت دھﻨﺪه ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و اھﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﯿﺮاثھﺎی اﻣﺖھﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ و ﻗﻮل ﺳﻌﺪ س در
ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﮔﺬﺷﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای وی ﺷﺮﯾﮑﯽ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻧﻪ ھﻢ در ﻗﻮل وی ﺧﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﻨﺎاش ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ:
ََ َ
ُ
َ
ّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
َّ
﴿ َولق ۡد ك َت ۡب َنا ِ� ٱ َّلز ُ�ورِ ِم ۢن َ� ۡع ِد ٱ�ِك ِر أن ٱ��ض يَ ِر� َها ع َِباد َِي ٱل� ٰل ُِحون
] ﴾١٠٥اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۵ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و در زﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺪ )ﺗﻮرات( ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

١٠٥

اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺷﻤﺎ و وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز از آن ﻃﻌﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،و از آن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،و
اھﻞ آن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،و از اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،و ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰﺷﺎن
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب روزﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ  ،١و اﮐﻨﻮن
اﯾﻦ ﮔﺮوه و ﻟﺸﮑﺮ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهھﺎی ﻋﺮب و
اﻋﯿﺎن آنھﺎ و ﺑﮫﺘﺮ ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻋﺰت ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
از دﻧﯿﺎ دل ﺑﺮﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت روی آورده و رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻮی ﺧﺰﯾﻤﻪﺑﻦﺛﺎﺑﺖ در ﺧﺼﻮﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۷۸از ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص،
ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﺮدی ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺒﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﺪھﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻨﺪ رﻓﺖ و اﻋﺮاﺑﯽ
آھﺴﺘﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺮاﺑﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺐ را ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺐ را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺐ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد اﻓﺰود ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯽ اﻓﺰودن وی را ﺷﻨﯿﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺻﺪا زد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺐ را ﻣﯽﺧﺮی ﺧﻮب ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻓﺮوﺧﺘﻤﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮل اﻋﺮاﺑﯽ را ﺷﻨﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﺰدش
آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ آن را از ﺗﻮ ﻧﺨﺮﯾﺪهام؟« اﻋﺮاﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ،آن را از ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪهام« ،و
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و آن دو ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻋﺮاﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﺎھﺪی ﺑﯿﺎور ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪام ،آن ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ!! ﺗﺎ
 -١ھﺪف روزھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻗﺎدﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺨﺶھﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﺮاق ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
وﻟﯿﺪ س ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

١٠٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﭘﺎﺳﺦ اﻋﺮاﺑﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،و
اﻋﺮاﺑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﺎھﺪی ﺑﯿﺎور ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪام ،آن ﮔﺎه
ﺧﺰﯾﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﻪ وی ﻓﺮوﺧﺘﻪای ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﺗﻮ ای رﺳﻮل ﺧﺪا!! آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮫﺎدت ﺧﺰﯾﻤﻪ را ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .١
اﺑﻮداود ) (۵۰۸اﯾﻦ را از ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۷۹ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺒﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﻢ؟! آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮫﺎدت وی را ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ،
ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت وی را اﺟﺎزه داد و
ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ.
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻗﺼﻪ اﺳﺮاء

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ ﺑﺮده ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد از آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ
آن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از رﻓﯿﻘﺖ ﺧﺒﺮ داری ،او ﻣﯽﭘﻨﺪارد
ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
آری ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ
اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس رﻓﺘﻪ ،و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﻦ او را در ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از آن دورﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،او را در ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن و ﺻﺒﺤﮕﺎه و ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺑﻮﺑﮑﺮ س "ﺻﺪﯾﻖ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۳/۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادی
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۶۰۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ

١٠٧

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ اﻟﻤﺼﯿﺼﯽ آﻣﺪه ،و اﺣﻤﺪ او را ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ:
راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۴/۳۵۳
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س ﻗﺼﻪ ﺷﺐ اﺳﺮاء را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده،
و در آن آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻗﻮل وی را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ
از ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺧﺒﺮ داری ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی در ھﻤﯿﻦ ﺷﺒﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه را ﻃﯽ
ﻧﻤﻮده و در ھﻤﯿﻦ ﺷﺒﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ ...:و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻮی ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﺧﺒﺮ وی در ﻣﻮرد ھﻼ ک اﻣﺖھﺎ
ﱠ
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﯽ از

ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻋﮫﺪه دار اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ﻣﻠﺦ ﮐﻢ ﺷﺪ ،درﺑﺎرهاش ﭘﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
او ﺧﺒﺮی داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،دﯾﮕﺮی را
ﺑﻪ ﺷﺎم رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﺮاق اﻋﺰام داﺷﺖ ،و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻣﻠﺦ
ﭼﯿﺰی دﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﺪ و
ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻠﺦ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده در ﭘﯿﺶ روی وی اﻧﺪاﺧﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را دﯾﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ھﺰار اﻣﺖ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺸﺼﺪ آن در درﯾﺎ و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ در ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺖھﺎ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻠﺦ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻼ ک ﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ آن ،ﭼﻮن
ﮔﺮدن ﺑﻨﺪی ﮐﻪ رﺷﺘﻪاش ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،وی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻠﯽ س در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ
اﺑﻦ اﺣﻤﺪ در زواﺋﺪ ﺧﻮد ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺰار ،ﺣﺎرث ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و اﺑﻦ

ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻓﻀﺎﻟﻪ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﭘﺪرم ﺟﮫﺖ
ﻋﯿﺎدت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻨﺒﻊ رﻓﺘﻢ ،وی در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﻀﯽاش
 -١ﻣﻮﺿﻮع )دروﻏﯿﻦ( .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) .(۲۳۹۹در آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﺬاب اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ
).(۱۰۲ /۱
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ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪرم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﯿﻢ ﻣﯽﺳﺎزد؟ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮی
ﺟﺰ اﻋﺮاب ﺟﮫﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ؟! ﮐﻮچ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ اﺟﻠﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪ
ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارﻧﺪ  -و اﺑﻮﻓﻀﺎﻟﻪ س از اﺻﺤﺎب ﺑﺪر ﺑﻮد  -ﻋﻠﯽ س
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽام ﻧﻤﯽﻣﯿﺮم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﺸﻮم ﻧﻤﯽﻣﯿﺮم ،و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ  -ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺸﺶ  -از ﺧﻮن اﯾﻦ  -ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮش  -رﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۹آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﺣﻤﯿﺪی ،ﺑﺰار ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ را در رﮐﺎب  ٢داﺧﻞ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮوی؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻋﺮاق ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮوی ﻟﺒﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺪی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س از
اﺳﺐ ﺳﻮاران دﯾﺪن ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ از ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽ س او را
از اﺳﻤﺶ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ از ﻧﺴﺒﺶ  -ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺖ داد .ﻋﻠﯽ س
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺖ داد .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻠﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮫﻮد و ﯾﮫﻮدﯾﺴﺖ ﺑﺮو .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،و ﮐﯿﻊ در اﻟﻐﺮر از
ﻋﺒﯿﺪه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س وﻗﺘﯽ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را دﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ارﻳﺪ

ﺣﺒﺎءه

٤

و

ﻳﺮﻳﺪ

ﻗﺘﲆ

ﻋﺬﻳﺮك ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺮاد

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۶۱آﻣﺪه ،و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻮاﻟﻄﻔﯿﻞ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻧﺰدش آﻣﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎش وی را ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺷﻘﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﭼﻪ ﻣﻨﻊ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ).(۱۰۲ /۱
 -٢ھﺪف رﮐﺎب ﭼﺮﻣﯽ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۹۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۵۱ /۳ﺣﻤﯿﺪی ) (۵۸اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۲۱۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۸ /۹
 -٤ﻣﺤﻔﻮظ و درﺳﺖ »ﺣﯿﺎﺗﻪ« اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﻣﯽﺳﺎزد از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ را از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺧﻮن آﻟﻮد و ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺳﺎزد ،اﯾﻦ را از اﯾﻦ ﺳﺮخ
رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -و ﺑﻪﺳﻮی رﯾﺸﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  -ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
اﺷﺪد
وﻻ

ﺣﻴﺎزﻳﻤﻚ
ﺗـﺠﺰع

ﻣﻦ

ﻟﻠﻤﻮت

ﻓﺎن

اﻟـﻤﻮت

اﻟﻘﺘﻞ

اذا

ﺣﻞ

آﺗﻴﻜﺎ
ﺑﻮادﻳﻜﺎ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﺎر س در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ام ﻋﻤﺎر  -ﮐﻪ ﻋﻤﺎر را ﺑﺰرگ ﮐﺮده اﺳﺖ  -س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺎر س ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ام ﻧﻤﯽﻣﯿﺮم ،دوﺳﺘﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺑﺨﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
در راه ﺧﺪا ﻗﻮل ﻋﻤﺎر س ﮔﺬﺷﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ات از دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺮ آب دار اﺳﺖ .و آﻣﺪﻧﺶ در روز ﺻﻔﯿﻦ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ روز ﻓﻼن
و ﻓﻼن اﻣﺮوز اﺳﺖ  -اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ  ،-ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ و او
ﻧﻮﺷﯿﺪش ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س و او از دﺧﺘﺮ ھﺸﺎم ﺑﻦ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه  -ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻋﻤﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮد
 رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت ﻋﻤﺎر س آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ویﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﮕﺮدان ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺎر را ﮔﺮوه ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ اﺑﻮذر س در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او درﺑﺎره وﻓﺎﺗﺶ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۳۳از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺷﺘﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺮگ

اﺑﻮذر س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﺮﯾﺴﺖ ،اﺑﻮذر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۳۴۶) (۷۱۷۵ﮐﻪ دارای ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺗﻮ را ﻧﺪارم ،و ﺟﺎﻣﻪای ھﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص  -ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ
در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از
زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﺎزهاش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .و ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد
آن ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻗﺮﯾﻪای در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪام و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،راه را ﺑﺒﯿﻦ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،آﻣﺪن ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،و
راهھﺎ ﺑﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟! ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس وی ﺑﻪﺳﻮی ﺗﭙﻪای دوﯾﺪ و ﺑﺎﻻی آن اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و او را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﺗﭙﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﺎﮔﮫﺎن اﻓﺮادی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮاریھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﻤﻮدار ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺮﮐﺲھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎهھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺟﺎﻣﻪاش
را دور ﺳﺮش ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی وی آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺰدش اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﺷﺪه و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮد وی را ﮐﻔﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
وی ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﻮذر ،آن ﮔﺎه ﭘﺪران و ﻣﺎدرانﺷﺎن را ﻓﺪای وی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ
زدن ﺳﻮاریھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎدا
ﺑﺮای ﺗﺎن ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن ھﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ دو
ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻤﯿﺮد و آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻮت وی ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎداش ،ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
آﺗﺶ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ« ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪای ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺰ در ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮدم ﮐﻔﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪم .ﯾﺎ اﮔﺮ ھﻤﺴﺮم ﺟﺎﻣﻪای ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺟﺰ در ﺟﺎﻣﻪاش ﮐﻔﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪم .ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا و اﺳﻼم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ،
ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﺳﺮدار ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻔﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،و ھﻤﻪ ﻗﻮم،
ﺟﺰ ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ،ﭼﯿﺰی از آن اﻋﻤﺎل را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺗﻮ را ﮐﻔﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻋﮫﺪه دار ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدی ﻧﺸﺪهام ،ﺗﻮ را در اﯾﻦ
ﭼﺎدرم ﮐﻪ ﺑﺮ دوﺷﻢ اﺳﺖ و در دو ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﮐﯿﺴﻪام اﺳﺖ ،و ﻣﺎدرم آن را از
ﻧﺦھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻔﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﻧﺼﺎری او را ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮد .در ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺣﺠﺮﺑﻦ ادﺑﺮ ،ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن از اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ام ذر
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۳۴ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س اﺑﻮذر س را ﺑﻪ رﺑﺬه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮﮔﺶ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ
آﻣﺪ ،ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺰ ھﻤﺴﺮ و ﻏﻼﻣﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﻮد .وی آﻧﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﻣﺮا
ﻏﺴﻞ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﻔﻨﻢ ﮐﻨﯿﺪ و در وﺳﻂ راه ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪای ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ اﺑﻮذر ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ و ﻣﺎ را در دﻓﻦ وی
ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﺶ را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﱠ
در وﺳﻂ راه ﺟﺴﺪ او را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ
ﻋﺮاق ﺟﮫﺖ ادای ﻋﻤﺮه ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺎزهای ﺑﺮ روی راه ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺷﺘﺮھﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎﻟﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻏﻼم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺑﻮذر
ﱠ
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،و ﻣﺎ را در دﻓﻨﺶ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
آوازش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص راﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ راه ﻣﯽروی ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎی ﻣﯽﻣﯿﺮی و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی« آن
ﱠ
ﮔﺎه او و ﯾﺎراﻧﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﯾﺜﺶ را
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ در راه ﺗﺒﻮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﺧﺮﯾﻢﺑﻦاوس در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺷﯿﻤﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻘﯿﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۹۶از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﮫﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺪم ﺧﺮﯾﻢ

ﺑﻦ اوس س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدم ،و ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﺗﺒﻮک
ﻧﺰدش رﺳﯿﺪم و اﺳﻼم آوردم .از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺣﯿﺮه ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
ﺷﺪ ،و ﺷﯿﻤﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻘﯿﻠﻪ ازدی ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺳﻮار ﺑﻮد و در ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه
ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد«  .٢ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ وارد ﺣﯿﺮه ﺷﺪﯾﻢ ،و او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
وﺻﻒ ﻧﻤﻮدی ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ وی از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :وی از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن
ﺣﺎدﺛﻪ ارﺗﺪاد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﮐﺴﯽ از ﻃﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﻧﺸﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﺑﻪﺳﻮی ﺣﯿﺮه
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۵۲۳اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲۳۲ /۴اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۱۶ /۳۱۵ /۲۸ﺑﺰار ).(۲۷۱۶
 -٢ﺳﻨﺪش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲۳۴ /۴اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ )(۲۸۷ /۲۸۶ /۲۸
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در اﻻﺻﺎﺑﺔ ) (۱۲۲ /۱۱وذھﺒﯽ در ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (۳۹۹-۳۹۸ /۳ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﺷﯿﻤﺎ
دﺧﺘﺮ ﺑﻘﯿﻠﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺳﯿﺎھﯽ ﺧﻮد را
ً
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻮار ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﭼﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ وﺻﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ از ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﺎھﺪان ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ب
از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ وی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ ﺑﻦ ﺑﻘﯿﻠﻪ
ﻧﺰدش ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش ،ﮔﻔﺘﻢ :وی را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ھﺰار ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ داد ،و او را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺻﺪ ھﺰار ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻋﺪدی زﯾﺎدﺗﺮ از ھﺰار ﺑﺎﺷﺪ  .١ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۲۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﺎری ھﻢ اﯾﻦ را از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه آن را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از زﺧﺮ( ﺑﻦ ﺣﺼﻦ )رواﯾﺖ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۳۷۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻐﯿﺮهﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﺼﺮت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۹۸از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﺣﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪارﻓﺎن،

ﮐﺎﻓﺮ ﻋﺠﻤﯽ ]ﮐﺴﯽ را[ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ :ای ﮔﺮوه ﻋﺮب ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰدم ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﺟﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ وی ﻣﻮھﺎی دراز داﺷﺖ و ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻮد  -ﺑﻌﺪ ﻧﺰدش رﻓﺖ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺰل دورﺗﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،از ھﻤﻪ ﻣﺮدم
ﮔﺮﺳﻨﻪﺗﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،از ھﻤﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم از ھﺮ ﺧﯿﺮ دورﺗﺮ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﻧﺼﺮت را در دﻧﯿﺎ و ﺟﻨﺖ را
در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داد ،و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪه ،ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺰد
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻨﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۹۶ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۴ ،۲۱۳ /۴ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲۶۸ /۵در
ﺳﻨﺪ آن زﺣﺮ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﮫﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪی وی را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻷ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺼﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ،و
ً
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻠﮏ و زﻧﺪﮔﯽ ای را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﺪا از آن ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺷﻘﺎوت
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﯾﻢ .اﻟﺤﺪﯾﺚ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۴۸از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﺣﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ
ﻃﻮﯾﻠﯽ را در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن س ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ اھﻮاز ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،وی ﻣﻐﯿﺮه
ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻐﯿﺮه ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ از
ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻼی دراز ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﻮﺳﺖ و ھﺴﺘﻪ
ﺧﺮﻣﺎ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﮑﯿﺪﯾﻢ ،و ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﭘﺸﻢ و ﮐﺮک ﺷﺘﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و درﺧﺖ
و ﺳﻨﮓ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎر
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻧﺒﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،و ﻧﺒﯽ ﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
داد ،اﻟﺒﺘﻪ از رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ و ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮدنھﺎی
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد  .١ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
ﱠ
اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۹۹از ﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺰﻧﯽ و زﯾﺎدﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻤﮑﻦ ﻟﻔﻆ »ﻋﻦ«» ،از« در رواﯾﺖ از ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﯿﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻘﯿﻦ اﺑﻮدرداء در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۱۲۵۹از ﻃﻠﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی

ﻧﺰد اﺑﻮدرداء س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮدرداء ﺧﺎﻧﻪ ات ﺳﻮﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ!! ﺑﻌﺪ از
آن ﻓﺮد دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ!! ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮدرداء ،آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات رﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آن ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!! ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮدرداء
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۱۵۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺷﮕﻔﺖ آورﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ات ﮐﻪ ﻧﺴﻮﺧﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ات ﮐﻪ :ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!! ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻨﮫﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪهام ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ او
ّ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ »ﻻ � إﻻ أﻧﺖ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮ�ﺖ وأﻧﺖ رب اﻟﻌﺮش الﻜﺮ�ﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎء ا� ﺎﻛن وﻣﺎ لﻢ

ّ
ّ
�ﺸﺄ لﻢ ﻳ�ﻦ ،ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎ� اﻟﻌ� اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻋﻠﻢ أن ا� ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻗﺪﻳﺮ ،وأن
ً
ّ
ا� ﻗﺪ أﺣﺎط ﺑ�ﻞ ﻲﺷء ﻋﻠﻤﺎ ،ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷ ﻧﻔﻲﺴ وﻣﻦ ﺮﺷ ﻞﻛ داﺑﺔ أﻧﺖ

آﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ،إن ر� ﻰﻠﻋ ﺮﺻاط مﺴﺘﻘﻴﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ھﺴﺘﯽ،
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﮐﺮﯾﻢ ھﺴﺘﯽ .ﭼﯿﺰی را ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی را ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ،و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺷﺮ ﻧﻔﺴﻢ و از ﺷﺮ ھﺮ ﺟﻨﺒﺪهای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮ راه راﺳﺖ اﺳﺖ« .١
آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر اﺻﺤﺎب ش در ﻣﻮرد ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺬﺷﺖ

ﻗﻮل ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س در ﺑﺎب دﻋﻮت ﮔﺬﺷﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ﺳﻮﻣﯽ آن ھﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻗﻮل ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺎص و ﻏﯿﺮ وی ﺑﺮای ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ اﯾﮫﻢ در ﺑﺨﺶ اﺻﺤﺎب و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮔﺮوهھﺎ
ﺑﺮای دﻋﻮت ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻨﺖ را از ﺗﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ را آن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ را ﻧﺒﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ص
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺑﺨﺶ اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ارﺗﺶھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﮔﺬﺷﺖ :ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدت ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ ﺑﺮوی
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ آن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺸﺎرت دھﺪ ،اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ و اھﻞ آن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﻧﺪ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﭼﻘﺪر ﺣﺪﯾﺚ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻨﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ ) (۵۶از اﺑﻮدرداء و از ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب .ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .ﻋﺮاﻗﯽ آن را در ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻻﺣﯿﺎء ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
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ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮدت ﺑﺴﺎزد .و در ﺑﺨﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪات
ﻏﯿﺒﯽ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺷﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﻣﺎﻟﯿﺪ و از راه
ﮐﻨﺎرش زد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﺗﻮ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﺑﻦ آدم آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻦ آدم از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ
اﺑﻦ آدم ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل

ﯾﻘﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻮاﺳﻤﺎء رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﻮرد،
ﻧﺎﮔﮫﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
﴿ َ� َمن َ� ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّر� َخ ۡ ٗ
�� يَ َرهُۥ َ ٧و َمن َ� ۡع َم ۡل م ِۡث َق َال َذ َّر� ٖ َ ّٗ
�� يَ َرهُۥ ﴾٨
ٍ
]اﻟﺰﻟﺰة.[۸-۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ذره ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﻧﺪازه ﯾﮏ ذره ﺑﺪی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺖ از ﻃﻌﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آﯾﺎ ھﺮ ﭼﻪ از ﺑﺪی
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ھﺮ ﻣﮑﺮوه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺧﯿﺮ ﺑﺮای اھﻠﺶ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﺒﺮی دﯾﺪهای ،آن از ھﻤﺎن ﻣﺜﻘﺎلھﺎی
ﺷﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻘﺎلھﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﻮد ،و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ
ُ ۡ ََُۡ ْ َ َ
َ َ ٓ َ َ َٰ ُ
ت �يۡ
يبة فَب َما َك َس َب ۡ
�م ّمِن ُّم ِص َ
� ﴾٣٠
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
�
و
م
ِي�
د
﴿وما أ�ب
ِ
ٖ ِ
ٖ
]اﻟﺸﻮری.[۳۰ :

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮی ) (۲۶۸/۳۰از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺲ وﻏﯿﺮه.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری

را ﻧﯿﺰ ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۷۵آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ،و اﯾﻦ را ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻻﻃﺮاف در
ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓٗ ُۡ
ُ
�ا َو َ� نَ ِ ٗ
� َز بهِۦ َو َ� َ ۡ َ ُ
ون ٱ َّ�ِ َو ِ ّٗ
ص�� ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
﴿من �عمل سوء�
�د �ۥ مِن د ِ
ِ
ِ
.[۱۲۳
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﯽ ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﻣﯽ و

ﻣﺪدﮐﺎری ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ«.
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،آﯾﺎ آﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،و آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را در ﮐﻤﺮم اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ،و دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ را راﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای اﺑﻮﺑﮑﺮ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻋﻤﻞ
ﺑﺪی ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ و ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﺗﻮ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ،در ﺑﺪل آن در دﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﺪی ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮﻧﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ،
و در اﺳﻨﺎد آن ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه در ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﺳﺒﺎع ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻏﯿﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ از اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه،
وﻟﯽ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺻﻼح ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ] :ﻣﻦ
ً
ﯾﻌﻤﻞ ﺳﻮءا ﯾﺠﺰ ﺑﻪ[؟ آﯾﺎ ھﺮ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،در ﻋﻮض آن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟!
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮی ).(۲۷۰ /۳۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۰۳۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۲۳۷و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد؟ آﯾﺎ ﺷﺪت و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟ آﯾﺎ رﻧﺞ و درد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س درﺑﺎره ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل

اﺑﻮراھﻮﯾﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻋﻤﺮ او را ﺑﺎ دره زده ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ از آن اﯾﻨﻘﺪر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی؟ ﺳﭙﺲ او رﻓﺖ ،ﺗﺎ
ﻓﺮدای آن روز ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﻪای ﮐﻪ دﯾﺮوز ﯾﺎد ﮐﺮدی ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ُۡ
﴿ ُس ٓو ٗء� � َز بِه﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷﻮد«.
و ھﺮ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪ ،اوﻗﺎت ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻮارا ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﮐﺮد و در آن رﺧﺼﺖ داد و ﮔﻔﺖ:
ور� َّرح ٗ
� َ� ِد ٱ َّ َ
﴿ َو َمن َ� ۡع َم ۡل ُس ٓو ًءا أ َ ۡو َ� ۡظل ِۡم َ� ۡف َس ُهۥ ُ� َّم � َ ۡس َت ۡغ ِفر ٱ َّ َ
� َ� ُف ٗ
ِيما ﴾١١٠
ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ،و از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﺪ ،ﺧﺪا را

آﻣﺮزﮔﺎر و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦﺳﻤﺮه و ﻋﻤﺮانﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺰاء

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﻧﺼﺎری و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺷﺘﺮی را از ﺑﻨﯽ ﻓﻼن دزدﯾﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﮐﻢ ﺳﺎز ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺴﯽ را
ﻧﺰد آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺘﺮﻣﺎن را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر داد

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۱ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۹۱۰ﺣﺎﮐﻢ ) (۷۴ /۳ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد
) (۶۹۵آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و دﺳﺖ وی ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ  ١ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺟﺴﺪم را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﯽ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺰد وی  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮد  -وارد ﺷﺪﻧﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را در ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ُ ۡ ََُۡ ْ َ َ
َ َ ٓ َ َ َٰ ُ
ت َ�يۡ
يبة فَب َما َك َس َب ۡ
�م ّمِن ُّم ِص َ
� ﴾٣٠
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
�
و
م
ِي�
د
﴿وما أ�ب
ِ
ٖ
ِ
ٖ
]اﻟﺸﻮری.[۳۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری

را ﻧﯿﺰ ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب درﺑﺎره ﺟﺰاء ﮔﺬﺷﺖ
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از اﺑﻮﺿﻤﺮه  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺿﻤﺮه -

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و آن ﺟﻮان ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪت را دﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﺎﻟﺸﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و در زﯾﺮ آن ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ
ﺷﺶ دﯾﻨﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮش ﻣﯽزد و اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :إﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن را دارد ،ﭼﻮن

از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮزخ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و در دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ و او را از ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و دروغ آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﻮ
ﺑﺮ آنھﺎ) ،اﮔﺮ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ آنھﺎ( ﺑﻪ ﻗﺪر ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎف و ﺑﺮاﺑﺮ
 -١ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۵۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ آنھﺎ از ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای آنھﺎ از ﺗﻮ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای رﻓﺖ
و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ:
َ َ َۡ َ
َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ِ ۡ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ ۡ َ ٞ
س ش�ٔاۖ �ن �ن مِثقال
﴿ونضع ٱلم�زِ�ن ٱلقِسط ِ�وم ٱلقِ�مةِ ف� �ظلم �ف
َح َّبة ّم ِۡن َخ ۡر َدل َ�تَ ۡي َنا ب َهاۗ َو َ� َ ٰ َ َ
سب َ
� ﴾ ٤٧؟« ]اﻟﻨﺒﯿﺎء.[۴۷ :
ٖ
� بِنا � ٰ ِ ِ
ِ
ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺗﺮازوھﺎی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﺧﺮدل( ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ

)ﻣﺎ آن را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺧﻮدم و آﻧﺎن ﺧﯿﺮی ﺟﺰ ﺟﺪاﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ  .١اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﻗﻮت اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب )رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ(

اﺻﺤﺎب و ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ :و ان ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ﻓﯽ اﻧﻔﺴﮑﻢ او ﺗﺨﻔﻮه

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
َ
َ
ۡ
ُ ۡ ۡ ُۡ
ُُۡ ْ َ ٓ ُ
لس َ� ٰ َ� ٰ َ َ
﴿ ّ ِ َّ�ِ َما � ٱ َّ
� ُف ُ
وه
س�م أو
� أنف ِ
ِ
ت وما ِ� ٱ�� ِ �
ض �ن �بدوا ما ِ
ِ
َ
ٓ
ٓ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ۡ
َُ ۡ ُ
َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُ
� ٖء قد ٌ
�� ۡ
ِير
�اسِب�م بِهِ ٱ�ۖ �يغ ِفر ل ِمن �شاء و�عذِب من �شاء ۗ وٱ� ٰ ِ
] ﴾٢٨٤اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۴ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را در دل دارﯾﺪ

آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ھﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﺪ

ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ھﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺪرت دارد«.
اﯾﻦ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﺑﺮ
زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۶۵اﺣﻤﺪ ) (۲۸۰ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۵۳۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را دارﯾﻢ :ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺟﮫﺎد و ﺻﺪﻗﻪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را
ﻧﺪارﯾﻢ!! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ؟! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
آﻣﺮزش ﺗﻮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺳﺖ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ
آن اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن روان ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯽ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ َّ ُ ُ َ ٓ ُ َ َ
َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ٌّ َ َ َ َّ َ َ َ ٰٓ َ
ون � ءامن ب ِٱ�ِ وم��ِكتِهِۦ
نزل إ ِ ۡ�هِ مِن ر�ِهِۦ وٱلمؤمِن ۚ
﴿ءامن ٱلرسول بِما أ ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُۡ َ َ
َو ُ� ُتبهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َ� ُ� َف ّر ُق َ� ۡ َ
� أ َح ٖد ّمِن ُّر ُسلِهِۚۦ َوقالوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َناۖ �ف َرانك َر َّ� َنا
ِ
ِ
ۡ
َ
��ك ٱل َم ِص ُ
َۡ
� ] ﴾٢٨٥اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۵ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻤﺎن آورد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ وی از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرش و

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺰ ،ھﻤﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ) ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻓﺮﻣﺎن

ﺑﺮدﯾﻢ ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ آﻣﺮزش ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺳﺖ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ را ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺴﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ
َ
َّ ُ َ ۡ ً َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
َ ُّ
ت َوعل ۡي َها َما ٱ�تسبتۗ ر�نا �
﴿� يُ�ل ِف ٱ� �فسا إِ� وسعها ۚ لها ما كسب
ُ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٓ َ َ ۡ
ينا أ ۡو أخ َطأ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۶ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺖ .١
تؤاخِذنا إِن �سِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﺪر و ﻃﺎﻗﺘﺶ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ) ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ اﻧﺴﺎن( ھﺮ ﮐﺎر )ﻧﯿﮑﯽ( اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ،و ھﺮ ﮐﺎر )ﺑﺪی( ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ) ،ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ (:ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ

ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎ را ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﮑﻦ.«...
و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رﻓﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺎس ،ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدم ،او اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام
ُ َ ُُۡ
ُُۡ ْ َ ٓ َ ُ
� أنفسِ� ۡم أ ۡو �فوه﴾ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
آﯾﻪ را؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم�﴿ :ن �بدوا ما ِ
آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ  -و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﻼ ک ﺷﺪﯾﻢ  -ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ
 -١ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن ) (۱۲۵اﺣﻤﺪ ) (۲۱۲ /۲اﺑﻮﻋﻮاﻧﺔ ).(۷۷ /۱

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ] .،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن
ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ[ ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و
َ َ َ َّ ُ ُ َ ٓ ُ َ َ
نزل إ ِ ۡ�هِ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ آن را اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮداﻧﯿﺪ﴿ :ءامن ٱلرسول بِما أ ِ
َّ
َ
َ
َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ ٌّ
َّ ُ َ ۡ
َ ُّ
� �ف ًسا إِ� ُو ۡس َع َها ۚ ل َها َما
ون � َء َامن﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﴿� يُ�ل ِف ٱ
مِن ر�ِهِۦ وٱلمؤمِن ۚ
َ َ َ ۡ ََ
ۡ َ
ت َوعل ۡي َها َما ٱ�ت َس َبت﴾ .و از ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﺨﻦ در ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
كسب

ﻣﺄﺧﻮذ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .١و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر

رواﯾﺖ اﺳﺖ و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ« ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن را در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را از ﻃﺮق دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻨﮫﺎ
ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎساﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۳۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ :و ﻟﻢ ﯾﻠﺒﺴﻮا اﯾﻤﺎﻧﮫﻢ ﺑﻈﻠﻢ
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ُ ۡ
﴿ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
ي� ٰ َن ُهم بِظلم﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم.[۸۲ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﯾﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺧﻠﻂ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ«.

اﯾﻦ ﺑﺮ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺶ
٢

ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،وی
ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺘﻪ:
ل� َك لَ ُظ ۡل ٌم َع ِظ ٞ
� َ� � ُ ۡ� ۡك بٱ َّ�ِۖ إ َّن ٱ ّ ِ ۡ
﴿ َ� ٰ ُب َ َّ
يم﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۱۳ :
ِ
ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﺴﺮم! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ﻣﯿﺎور ،ﮐﻪ ﺷﺮک ﻃﻠﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
ﺑﺨﺎری ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ُ ۡ
ِين َء َام ُنوا ْ َول َ ۡم يَ ۡلب ُس ٓوا ْ إ َ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :ٱ َّ� َ
ي� ٰ َن ُهم بِظلم﴾ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ِ
ِ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۶اﺣﻤﺪ ).(۳۳۲ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻘﻤﺎن ÷ ،ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮک اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﻇﻠﻢھﺎی ﮐﻢﺗﺮ از آن ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎن ÷ ،در آﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺮک را ﻇﻠﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺗﻮ از آﻧﺎن ھﺴﺘﯽ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )(۲/۱۵۳
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺎن اﺻﺤﺎب ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ:وﻟﯿﻀﺮﺑﻦﺑﺨﻤﺮھﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﯿﻮﺑﮫﻦ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺷﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد

ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ و ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﮔﻔﺖ :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ از ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از
زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪم ،آﻧﺎن در ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن از ﺟﺪﯾﺖ ﻗﺎﻃﻌﯽ
ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ!! ﺳﻮره ﻧﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ََۡ ۡ ۡ َ ُ
� ُمره َِّن َ َ ٰ
� ُج ُيو� ِ ِهن﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۱ :
﴿ و� ِ
��ن ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮو ﮔﺬارﻧﺪ ﭼﺎدرھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎنھﺎی ﺧﻮد«.
و ﻣﺮدان آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن در آن ﻣﻮرد ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﻣﺮدی آن را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ،دﺧﺘﺮش ،ﺧﻮاھﺮش
و ﺑﺮای ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮاﺑﺘﺶ ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺑﻪﺳﻮی ﭼﺎدر
ﺑﺰرگ و ﻧﻘﺶ دارش ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ و
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ در ﻋﻘﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روھﺎﯾﺸﺎن و ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭼﺎدر آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن
زاغ ﺑﺎﺷﺪ  .٣اﺑﻮداود اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ از ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺷﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن زﯾﺎدی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻓﺮوه
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و

اﺑﺮوھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺠﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮ ﺣﺎﺟﺖ و آرزوﻣﻨﺪﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ
ً
ﭼﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺎن را ھﻼ ک
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۶۲۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۴اﺣﻤﺪ ).(۳۷۸ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺳﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۱۰۱ ،۴۱۰۰ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ .در ﺳﻨﺪ آن زﻧﺠﯽ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود ) (۸۸۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ :اﯾﻤﺎن اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﯿﺐ
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ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﺗﻮﺑﻪای ھﺴﺖ؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ اﺳﻼم آوردهای؟«
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و
رﺳﻮل اوﺳﺖ ،ﺑﻨﯽص اﻓﺰود» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺪرھﺎ و ﻓﺠﻮرت را ﻣﯽآﻣﺮزد ،و ﺑﺪی ھﺎﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﯽ« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻏﺪرھﺎ و
ﻓﺠﻮرم؟! ﻓﺮﻣﻮد» :ﻏﺪرھﺎ و ﻓﺠﻮرت« ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ و »ﻻ إﻟﻪ

إﻻ اﷲ« ﻣﯽﮔﻔﺖ .١

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻓﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺣﺎﺟﺖ و آرزﻣﻨﺪﯾﯽ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﺗﻮﺑﻪای ھﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﻼم آوردهای؟« ﮔﻔﺖ :آری،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﯿﮑﯽھﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ،ﮔﻨﺎھﺎن و ﺑﺪیھﺎ را ﺑﮕﺬار ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﮑﯽ
و ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« .ﮔﻔﺖ :ﻏﺪرھﺎ و ﻓﺠﻮرم؟ ﻓﺮﻣﻮد »آری« ،آن ﮔﺎه وی ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۳۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ زن ﮔﻨﮫﮑﺎری ﺑﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻪای ھﺴﺖ؟ ﻣﻦ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدهام و ﻃﻔﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردهام و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪهام،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮی ،و ﻧﻪ ﻋﺰت ﯾﺎﺑﯽ!! آن ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺮت دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﮔﺰاردم ،و ﻗﺼﻪ آﻧﭽﻪ را
زن ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ،ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﺨﻦ ﺑﺪی ﮔﻔﺘﻪای!! آﯾﺎ آﯾﻪ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪی:
َّ
َ َّ َ َ
َّ َ
َ
َ
َ
ِين � يَ ۡد ُعون َم َع ٱ�ِ إِ� ٰ ًها َءاخر﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿إِ� َمن تاب﴾
﴿وٱ�
]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۷۰-۶۸ :
ﱠ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ﺑﺎاﻟﻠﻪ ﻣﻌﺒﻮد دﯾﮕﺮ ...ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ«.

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻣﮑﺤﻮل ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
اﺣﻤﺪ ) (۳۸۴ /۴ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎز در آن اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۳۱۴ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﺲ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮای وی  ١ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدم و او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و در رﺟﺎل آن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﻧﺰد وی آﻣﺪه :آن ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :واﺣﺴﺮﺗﺎ ،آﯾﺎ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟! .و ﻧﺰد وی آﻣﺪه:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،او را در ھﻤﻪ ﻣﻨﺰلھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺶ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ آﯾﻨﺪه ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،آن زن ﻧﺰدش آﻣﺪ و
اﺑﻮھﺮﯾﺮه او را از آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد ،آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺗﻮﺑﻪای از آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدم ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﮐﻨﯿﺰی را ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮ وی آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۳۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﻋﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ :واﻟﺸﻌﺮاء ﯾﺘﺒﻌﮫﻢ اﻟﻐﺎوون

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ  -ﻣﻮﻻی ﺗﻤﯿﻢ داری س  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ۡ
َ ُّ َ َ ٓ ُ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ َ
اوۥن ] ﴾٢٢٤اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۲۴ :
﴿وٱلشعراء يتبِعهم ٱلغ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺎﻋﺮان را ﮔﻤﺮاھﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﱠ
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ و ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ش در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد،
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
﴿إ َّ� ٱ َّ� َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ت﴾ .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﮕﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱل� ٰل ِ�ٰ ِ
ِ
� َكث ِ ٗ
ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« .اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ«َ ﴿ ،و َذ َك ُروا ْ ٱ َّ َ
��﴾ ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﺪا را زﯾﺎد ﯾﺎد
َ َ َ ُ ْ
ُ
�وا ِم ۢن َ� ۡع ِد َما ظل ُِموا﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۲۷ :
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ«﴿ ،وٱنت

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮای آن زن.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۲۷ /۱۹اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را در اﻟﺪ اﻟﻤﻨﺜﻮر ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﺷﺪ« .اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ«  .١اﯾﻦ را
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ را از
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ  -ﻣﻮﻻی ﺑﻨﯽ ﻧﻮﻓﻞ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻌﺐ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۳۵۴آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۴۸اﯾﻦ را از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎق اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺮاھﯿﺖ آن
اﺣﻤﺪ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزی ﮐﻪ در آن

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،روزی ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﯿﺨﯽ ﻣﺴﻦ و دارای ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد دﯾﺪم ،و او ﺟﻨﺎزهای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از
وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺎﯾﺶ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺎﯾﺶ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯽدارد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻗﻮم ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﻣﺮگ ﮐﺮاھﯿﺖ دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ:
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ٞ َ ۡ َ َ ٞ
﴿فَأ َ َّما ٓ إن َ� َن م َِن ٱل ۡ ُم َق َّر� َ
ي� ] ﴾٨٩اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۸۹-۸۸ :
ع
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ت
ن
ج
و
ان
ح
�
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و
ح
و
ر
ف
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�
ِ
ِ ٖ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ آن ﻣﺮده از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺮای او )راﺣﺖ و روزی و ﺑﮫﺸﺖ ﭘﺮ
ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ«.
و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮋده داده ﺷﺪ ،ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻟﻘﺎی وی را دوﺳﺖ دارﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
َ َ َّ ٓ
َُ
َ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َّ
� ٞل ّم ِۡن َ�ِي� َ ٩٣وتَ ۡصل َِي ُة َ
لضآ ّل َ
ُ
ي�
ح
ج
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ٱ
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ِ�
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ٱ
ِن
م
ن
�
ن
إ
�
﴿وأما ِ
ِ ٍ
ٖ
ِ
] ﴾٩٤اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۹۴-۹۲ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ از ﻣﮑﺬﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺮای او )ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ از آب ﺟﻮﺷﺎن و داﺧﻞ ﺷﺪن

ﺑﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ«.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﻻی ﺗﻤﯿﻢ ھﻢ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﺸﺪه و
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ )ﻟﯿﻦ( اﺳﺖ.

١٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﻮد ،ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻘﺎی
وی را ﺑﺪ ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﺷﺪ :اذا زﻟﺰﻟﺖ
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ََ
ت ٱ��ض زِلزالها ] ﴾١اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ.[۱ :
﴿إِذا زل ِزل ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد«.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ؟« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺒﺨﺸﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺘﯽ را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﺑﺒﺨﺸﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۵۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ
اﺑﻦ اﺑﯽ داود در اﻟﺒﻌﺚ ،اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در اﻟﺴﻨﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﮑﻨﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﺬاب

اﻟﻘﺒﺮ ،اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در اﻟﺤﺠﺔ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ ،وﻗﺘﯽ در ﭼﮫﺎر ﮔﺰ ﺑﺮ دو ﮔﺰ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،و
ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﮑﯿﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﮑﯿﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﺷﺘﻪھﺎی ﻗﺒﺮ ،ﻗﺒﺮ را ﺑﺎ دﻧﺪانھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻮھﺎﯾﺸﺎن
ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺻﺪاھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ رﻋﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺑﺮق ﺑﺮﻧﺪه
اﺳﺖ و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﮔﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اھﻞ ﻣﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن
آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،و آن ﺑﺮایﺷﺎن از اﯾﻦ ﻋﺼﺎﯾﻢ  -و در دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺼﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺘﺶ ﻣﯽداد  -ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ از ﺟﻮاب ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪی ﺑﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪی ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﺿﺮﺑﻪای ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدی« .ﮔﻔﺘﻢ :ای

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۰ ،۲۵۹ /۳ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۹۶۴
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ).(۳۷۰ /۳۰
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رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﻣﻦ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آری« ﻋﻤﺮ اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ھﺮدویﺷﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ
اﻟﺘﺒﺼﯿﺮ اﻓﺰوده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺒﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده،
ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ آن دو ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽام اﺳﺖ ،ﻧﺒﯽ ﺷﻤﺎ
ﮐﯿﺴﺖ؟ و اﺳﻼم دﯾﻨﻢ اﺳﺖ ،و دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :واﻋﺠﺒﺎ!! ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ :ﻣﺎ
ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهای«  .٢ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺮﯾﺎض
اﻟﻨﻀﺮه ) (۲/۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻗﻮت اﯾﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎن ب
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺑﺤﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س روزی ﺑﯿﺮون ﺷﺪ،
و ﻧﺎﮔﮫﺎن وارد ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س در آن ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮی از ﻟﺸﮑﺮھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪﺷﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ  -ھﺪﻓﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﻮد  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ از اﻗﻮال اﺻﺤﺎب ش درﺑﺎره ﻗﻮت اﯾﻤﺎن ﮔﺬﺷﺖ

در ﺻﻔﺖ اﺻﺤﺎب ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﻨﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﮔﺬﺷﺖ :ﮔﻔﺖ :آری ،و اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺒﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻮهھﺎ ﺑﻮد .و ﻗﻮل
ﻋﻤﺎر در ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﮔﺬﺷﺖ :ﻗﻠﺒﻢ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻠﺒﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟« آن ھﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ وی
را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﮑﺮد رھﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ  .٣اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ
ﺟﺮﯾﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۸۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻗﻮل
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎرث اﺑﻦ اﺳﺎﻣﺔ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد و دﯾﻠﻤﯽ در ﻓﺮدوس اﻻﺧﺒﺎر آن را ﯾﺎد ﮐﺮده ) (۴۹۱۴اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ در اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۳۶۳ /۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۱۸-۱۱۶در ﮐﺒﺮی .ﺣﺎرث اﺑﻦ اﺳﺎﻣﺔ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ) (۵۸۱در ﺳﻨﺪ آن
ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺑﯽ ﺷﻤﺮ وﺟﻮد دارد.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۰۸ /۸ﻃﺒﺮی ) (۱۸۲ /۱۴ﺳﻨﺪش ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

١٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﮔﺬﺷﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ ﺗﻮ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﻤﺮ از ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮم .و ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﺮ س در ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺮاه او درﺑﺎره ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺎل ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪای
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮔﺬﺷﺖ :ﺷﯿﻄﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺗﻮ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺖ و
دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮده و از ﺷﺮ آن ﺣﻔﻈﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای آن آﻧﭽﻪ را آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد :ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و رﺳﻮل وی .و
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮدا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزم:
َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
� � َعل ُ�ۥ � َر ٗجا﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۲ :
﴿ومن �ت ِق ٱ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س در رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﮔﺬﺷﺖ :اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪهای ﺗﺎ آن
وﻗﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را در وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻠﯽ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮔﻔﺖ:
ﻓﻘﻂ ﺷﺶ درھﻢ را ﺑﺮای آرد ﮔﺬاﺷﺘﻪام .و ﻗﻮل ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س در رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل
ﮔﺬﺷﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن زﻣﯿﻨﺖ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،اﻣﺮوز ﺳﻮرهای ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﻧﯿﺎ
ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ:
َۡ َ
ُ َ
ُ
� َب ل َّ
اس ح َِس ُ
﴿ٱ ۡ� َ َ
ِلن ِ
ا� ُه ۡم َوه ۡم ِ� �فلةٖ ُّم ۡعرِضون ] ﴾١اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﺎن در ﻏﻔﻠﺘﯽ روی ﮔﺮداناﻧﺪ«.

و ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﻼ
ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،از اھﻞ ﺟﻨﺘﻢ و
در آن ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺷﻨﻮم و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻣﯽﺷﻨﻮم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزهای ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدم ،و ھﺮﮔﺰ در ﺟﻨﺎزهای ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهام ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﺳﻮای آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ وی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و او ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻣﯽرود زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ )(۳/۳۸۸
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ:
اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺪان
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از اﻧﺘﻘﺎل آن ،اﻧﺘﻘﺎل از اﻣﺮی ﺑﻪ اﻣﺮی،
و از ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ!! و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ و ﻣﺸﻐﻠﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﻮرت
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪن ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن و ﺻﻔﺎت آن ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و اﻋﻤﺎل آن و
اﺣﯿﺎی ذﮐﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﻋﺎ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
اﺷﮑﺎل اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ و ﻧﻔﻊ را ﺟﺰ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺘﺼﺮف آن ﻧﻤﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ!!.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺜﻤﺎن و ﺳﻠﻤﺎن بدر اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار از ﺣﺎرث ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ّ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س روزی ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺆذن آﻣﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن س آﺑﯽ
را در ﻇﺮﻓﯽ  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در آن ﯾﮏ ّ
ﻣﺪ آب ﺑﻮد  -ﺧﻮاﺳﺖ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﺿﻮﯾﻢ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ وﺿﻮﯾﻢ وﺿﻮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد،
آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺒﺢ و ﻇﮫﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺼﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻋﺼﺮ و ﻇﮫﺮ ﺑﻮده ﺑﺮای او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻐﺮب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺼﺮ ﺑﻮده ﺑﺮای او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺸﺎء را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎء و ﻣﻐﺮب ﺑﻮده ﺑﺮای او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او ﺷﺐ را در
ﮔﻨﺎه ﻏﻠﻄﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰد و وﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﮕﺰارد ،ﺑﺮای او آﻧﭽﻪ

١٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﺎء و ﺻﺒﺢ ﺑﻮده ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﯿﻦھﺎ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻧﯽھﺎی )ﺻﺎﻟﺤﺎت( ﭼﯿﺴﺖ،
َ َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
ﺮﺒ َوﻻ
� وا� أ�
ای ﻋﺜﻤﺎن؟ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ اﯾﻦھﺎاﻧﺪ» :ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ ا� وﺳﺒﺤﺎن ِ
ا� واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۰۳آﻣﺪه ،و ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۲۹۷
ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ :ﻏﯿﺮ ﺣﺎرث
ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺪﮐﯽ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﺳﻠﻤﺎن س زﯾﺮ
درﺧﺘﯽ ﺑﻮدم ،وی ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺸﮑﯽ از آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻧﺶ داد و ﺑﺮﮔﮫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن آﯾﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﺮا اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاه ﻣﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ درﺧﺘﯽ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺸﮑﯽ از آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻧﺶ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮﮔﮫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﺳﻠﻤﺎن آﯾﺎ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ اﻓﺰود» :ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻗﺘﯽ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و وﺿﻮء را ﻧﯿﮑﻮ
دارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آرد ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﭼﻨﺎن ﻣﯽرﯾﺰد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮگ
ﻣﯽرﯾﺰد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
ۡ
َّ
َ
َ َ
﴿ َوأَقِم ٱ َّ
� َس َ�ٰ ِ ُ ۡ ۡ َ َّ ّ َ
لصلَ ٰوةَ َط َر َ� ٱ�َّ َهار َو ُزل ٗفا ّم َِن ٱ ۡ�ل� إ ِ َّن ٱ َ
ات � ٰل ِك
ِ
ت يذهِ� ٱلس ِ�ٔ ِ �
ِ
ِ
ِ
ۡ َ ٰ َّ
ِل� ٰكِر َ
ذِكرى ل
�ن ] ﴾١١٤ھﻮد.[۱۱۴ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻤﺎز را در دو ﻃﺮف روز و ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ ﺑﺮﭘﺎ دار ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺳﯿﺌﺎت
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮاﻧﺪ« .٢
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ راوﯾﺎن اﺣﻤﺪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه )و از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺷﺪه( ،ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۷۱ /۱و ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۸ ،۴۳۷ /۵دارﻣﯽ ) (۷۱۹در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۳۷ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ اﺣﻤﺪ از اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۸۴

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻗﺼﻪ دو ﺑﺮادر ﮐﻪ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻌﺪ س و ﺟﻤﻌﯽ از
ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص دو ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از دﯾﮕﺮی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮﺷﺎن درﮔﺬﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و
ﺑﻌﺪھﺎ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﻀﯿﻠﺖ اوﻟﯽ ﺑﺮ دوﻣﯽ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺰارد؟« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺑﻠﯽ] ،ﻣﯽﮔﺰارد[ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش او را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟!« ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎز ،ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻧﮫﺮ
ﺟﺎری ،زﯾﺎد و ﮔﻮاراﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﻣﺮدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و او ھﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺑﺎر در آن
داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ از ﭼﺮک وی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟«  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۲۹۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻌﺪ از
آن ،دوﻣﯽ ﭼﮫﻞ ﺷﺐ ﭘﺲ از وی ﻋﻤﺮ ﮐﺮد ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ ﻧﯿﺰ آن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۰۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد از َﺑﻠﯽ  -ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ از
ﻗﻀﺎﻋﻪ  -ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ و
ﱠ
دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ آن
ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﯿﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از آن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻓﺘﺎدم ،ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ
ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم  -ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
 ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﭘﺲ از وی رﻣﻀﺎن را روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و ﺷﺶ ھﺰار رﮐﻌﺖ واﯾﻦ ﻗﺪر و اﯾﻦ ﻗﺪر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﯾﮏ ﺳﺎل را ﻧﮕﺰارده اﺳﺖ؟«  .٢در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱/۲۰۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﻪﺷﺎن اﯾﻦ را از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در آﺧﺮ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ» :در ﻣﯿﺎن آن دو ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۷ /۱ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۷۴ /۱ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳۷۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۳ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۹۲۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۱۰
.(۲۰۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی درﺑﺎره ﻧﻤﺎز :آن ﮐﻔﺎره ﮔﻨﺎھﺖ اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺎرث و او از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺷﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی اﻋﺮاض ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎن
ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪاش را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را
ﻧﮕﺰاردی ،و ﺑﺮای آن وﺿﻮی ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻨﻤﻮدی؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،اﻓﺰود» :ھﻤﺎن ﮐﻔﺎره
ﮔﻨﺎھﺖ اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۳۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﺣﺎرث ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ از او در ﻣﻮرد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﺆال ﮐﺮد
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و از او

در ﻣﻮرد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﺎز« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ؟
٢
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﺎز« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎز )ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز«( ﺳﻪ ﺑﺎر ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠﻪ« ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ واﻟﺪﯾﻦ ھﻢ دارم،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را درﺑﺎره واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺒﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺟﮫﺎد ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد و آن دو
را ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮدت داﻧﺎﺗﺮی«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۳۰۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ وی را ﺣﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۱۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ارﮐﺎن اﺳﻼم را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ :ﺗﻮ از ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮫﺪا ھﺴﺘﯽ
ﺑﺰار ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﺮ دودر ﺻﺤﯿﺢﺷﺎن  -و ﻟﻔﻆ از اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﺳﺖ  -از

ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﺮه ﺟﮫﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۵۱ /۲ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۳۳ /۸در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎرث ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۳۰۱ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را اداﻣﻪ داد.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۲ /۲اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۷۲۲ارﻧﺎووط آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٣٣

ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورم ،زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازم و رﻣﻀﺎن را
روزه ﺑﮕﯿﺮم و در آن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آن ﮔﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ
و ﺷﮫﺪا«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻣﻪ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
وﻓﺎﺗﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻧﻤﺎز ،و آﻧﭽﻪ را دﺳﺘﮫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ آن ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﺣﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روﺣﺶ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻮﻣﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ آﻧﺮا ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺻﺪاﯾﺶ درﺳﺖ
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ  .٢اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﺣﺪﯾﺚ
وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻣﻪ وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻧﻤﺎز ،و آﻧﭽﻪ را دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ آن ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﺣﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺟﺎن دادن آن را در ﺳﯿﻨﻪاش زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و زﺑﺎﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .و از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﯿﺎورم ،و در آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﺶ ﺑﻌﺪ از وی
ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ در ﻏﯿﺎﺑﻢ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮض
ﮐﺮدم :ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﯽﺳﭙﺎرم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت و آﻧﭽﻪ
دﺳﺘﮫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۴۳از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﻋﻠﯽ س
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و درﺑﺎره ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و
ﻏﻼمھﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ« اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ
ﺳﭙﺮد» ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« .ﻧﺰد اﺣﻤﺪ،
ﺑﺨﺎری در اﻷدب ،اﺑﻮداود ،اﯾﻦﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ ﺣﺮﯾﺮ و ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ  -اﺑﻮﻟﻌﻠﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۳۴۳۸و ﻟﻔﻆ از آن اوﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) ۳۶۱و  (۱۰۰۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۶۹۷اﺣﻤﺪ ) (۱۱۷ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۵۶اﺣﻤﺪ ) (۷۸ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۶۹۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز و از ﺧﺪا در
آﻧﭽﻪ دﺳﺖھﺎیﺗﺎن ﻣﺎﻟﮏ آﻧﺴﺖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ«  ١اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره ﻧﻤﺎز

ﺣﮑﯿﻢ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز اﻣﺎن ﺧﺪا در روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻮاﻟﻤﻠﯿﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده؛ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ
ُ
ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ش درﺑﺎره ﻧﻤﺎز

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻮر اﺳﺖ،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮔﻨﺎھﺶ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از
ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و وﺿﻮﯾﺶ را ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎزد و ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮوی وی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎ وی راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از
وی روی ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﻮدش ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی
راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﻧﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺮوا ﻧﺪارم ﮐﻪ در آن ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاھﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۴/۱۸۱
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
زﯾﺎرﺗﯽ  ٢از زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ از ﺳﻨﮓھﺎﯾﺶ آﺑﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و در آن ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد،
زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﯿﻨﺶ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﺮای ﺗﻮ در روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮدن
آدم ÷ آﺑﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و آن آﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد،
ﺑﺎز ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﮔﺰارد ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ ازار در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﺟﺎی آورد آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻗﻮزک ﭘﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﮔﺬارد و آن آﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۸۶۸ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۹ /۶
 -٢ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »زﯾﺎره« ﺗﺼﺤﯿﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ از »رﺑﺎوه« ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻔﻊ زﻣﯿﻦ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٣٥

اﺑﮫﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻧﺪ و آن آﺑﻠﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۴/۱۸۱
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ش درﺑﺎره ﻧﻤﺎز

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۰از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ در ﺣﺎل زدن در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ! و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮای او
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎزھﺎ
ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻔﺎرهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه
اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎزھﺎ ﮐﻔﺎرهاﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،در اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎم ﭘﺎی آدم آﺑﻠﻪای ﺑﺮ آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻒ
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ﺑﻪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ ازارش رﺳﯿﺪ،
ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺦ ﮔﺮدﻧﺶ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و از ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺑﺎز
ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ ازارش ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﺑﻪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ،
ﺑﺎز ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و آن آﺑﻠﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻤﺎزش ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،از
وی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮﺷﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺪه ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد،
ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ ،آنھﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﯽرﯾﺰد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺷﺒﯽ
را ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و ﮐﻮﺷﺶ وی را در ﻋﺒﺎدت ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،و ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺎرق آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﺪﯾﺪ ،و آن را ﺑﺮای وی ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦھﺎ
ﮐﻔﺎره اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﺸﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،و
ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد
و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽزﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ و ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﻣﯽﮔﺰارد و ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ اﺳﺖ و
ﻧﻪ ﺿﺮر ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب روی!! ﻣﯿﺎﻧﻪ روی اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۳۰۰ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺟﺎنھﺎی ﺧﻮد آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ  ،١و
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ را ﻣﯽﮔﺰاردم ،ﻧﻤﺎز ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎز ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﮔﺰاردﯾﻢ ،ﻧﻤﺎز ،ﻣﺎﻗﺒﻠﺶ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز وﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎﻣﺶ ﺑﻪ آن

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﻢ از ﻧﻤﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﻮل ﺟﺒﺮﯾﻞ
درﺑﺎره آن

اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ و زﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﻢ در ﻧﻤﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ«  .٢ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎز
ﺑﮕﺰار  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﯾﺰﯾﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ درﺑﺎره وی ﮐﻼم اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۵ ،۱۹۹ ،۱۲۸ /۳و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۶۱ /۷
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۵ ،۲۴۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺧﻮاھﺶ ﻧﻔﺲ و ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺘﻢ در ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روزی ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺒﯽ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺘﯽ
اﺳﺖ ،و ﺧﻮاھﺶ ﻧﻔﺲ و ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺘﻢ در ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎدم ھﯿﭽﮑﺲ ﻋﻘﺒﻢ
ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺒﯽ ﺧﻮردﻧﯽ و ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻃﻌﺎم ﻣﻦ
ھﻤﯿﻦ ﺧﻤﺲ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ درﮔﺬﺷﺘﻢ آن ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .١
ﱠ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ،ﮐﻪ از ﭘﺪرش
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺳﺤﺎق را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﭘﺪرش را اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻗﻮال اﺻﺤﺎب درﺑﺎره ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ورم ﮐﺮد  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎقھﺎﯾﺶ  ،-ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
و آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺑﻨﺪهای ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﺒﺎﺷﻢ؟!«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۶آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل
آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد،
ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ورم ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺰار ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آن را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از
اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ورم ﮐﺮد ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن در اﻷوﺳﻂ از
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی
ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۲/۲۷۱
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۸۴ /۱۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲۷۱ /۲و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ.
 -٢ﺑﺨﺎری از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ درﮐﺘﺎب ﺗﮫﺠﺪ ﺑﺎب ﻗﯿﺎم اﻟﻨﺒﯽ ص ) (۶۳ /۲و در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ ) (۱۶۹ /۶و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﻔﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ) (۱۶۲ /۱۷و ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۱۲از ﻣﻐﯿﺮة:
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۳۳۶ﺣﺪﯾﺚ در اﺑﻮداوود وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻮﻟﻒ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ...و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد  ١و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺮﯾﺎض )ص (۴۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ
ﻧﺠﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ ﮐﮫﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
اﯾﻦ وا ﻣﯽدارد؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آری،
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﺒﺎﺷﻢ؟!« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻤﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س در ﻣﻮرد
ﻧﻤﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺷﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﺷﺐ او را
در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻤﺶ ،و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ او را در ﺧﻮاب
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻤﺶ ،و در ﻣﺎه روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﯿﺰی از آن را اﻓﻄﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﯿﺰی از آن روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد  .٢و آن دو ھﻢ
ﱠ
ﭼﻨﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،ﺗﺎ آن
وﻗﺖ ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ اراده ﮐﺎر ﺑﺪی را ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻪ اراده ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :اراده
ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و او را رھﺎ ﮐﻨﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ
آﯾﺖ را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد:
َ
ۡ
ُ ّ
َ َّ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
كأ َ
�ك ُ
نت ٱ ۡل َعز ُ
�ز ٱ َ
ِيم ﴾١١٨
﴿إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم ع َِباد َكۖ �ن �غفِر لهم فإِن
ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۱۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﻋﺬاب دھﯽ ،آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزی ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ و

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﮑﻤﺖ ھﺴﺘﯽ«.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۸۳۷ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۲۰
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۱۹۷۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۸اﺣﻤﺪ ).(۲۷۲ /۱
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۷۳اﺣﻤﺪ ).(۳۹۶ ،۳۸۵ /۱
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اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،اﺛﺮ درد ﺑﺮ ﺗﻮ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ﺷﺐ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺒﻊ ﻃﻮال  ١را ﺧﻮاﻧﺪم«  ٢رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۴ﮔﻔﺘﻪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ

ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،وی
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد] ،ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺘﻢ ،وﻗﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ]آﯾﻪ[ ﺻﺪم رﮐﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن ھﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻮره را در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،از آن ھﻢ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ آن رﮐﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،آن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ آﯾﺘﯽ ﻣﺮور
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺑﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻣﺮور ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ ﻣﺮور ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن رﮐﻮع
ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ،و رﮐﻮﻋﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ً
ﮔﻔﺖ» :ﺳﻤﻊ اﷲ ﻟـﻤﻦ ﲪﺪه« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه رﮐﻮﻋﺶ اﯾﺴﺘﺎد
ً
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن رﰊ اﻻﻋﲆ« ،و ﺳﺠﺪهاش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﻮد  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ
آل ﻋﻤﺮان ﻣﻘﺪم ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺼﺤﻒ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و در ﺣﺎﻟﯽ او
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز وی از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ او
ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم ،وی ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم وی رﮐﻮع

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ھﻔﺖ ﺳﻮره دراز را ﮐﻪ اول
آنھﺎ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آﺧﺮﺷﺎن ﺳﻮره اﻧﻔﺎق اﺳﺖ در ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪم .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۴۴۴اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ) (۱۸۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ).(۵۳۰
 -٣ﻣﺴﻠﻢ در )ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ( ).(۲۰۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ  -ﺳﻨﺎن  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﮐﻪ رﮐﻮﻋﺶ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﻮد  -ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ اﯾﻦ را

٢

ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎدآور ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﻨﻤﻮدی؟« ﺣﺬﯾﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺒﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﻣﻦ آن را ﺗﺎ اﮐﻨﻮن در ﭘﺸﺘﻢاﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ!! ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﻢ ھﺴﺘﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدم« .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۲۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ھﺎرون ﺑﺮﺟﻤﯽ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺎن ﺑﻦ
ھﺎرون ﺑﺮادر ﺳﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺎن ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﺑﺮادرش اﺳﺖ ،و ﺑﺎری ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺎن از ﺳﯿﻒ
ﺛﻘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻏﯿﺮ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﻗﺮآن را در
ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﮑﺒﺎر ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦ
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وی ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء راﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮ ھﺮ آﯾﻪای ﻣﺮور ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻮﯾﻒ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ ،و ﺑﺮ ھﺮ آﯾﻪای ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻏﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده  -و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻗﺮآن را دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ -
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و درﺑﺎره وی ﮐﻼم اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽاش ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺑﺨﺎری از اﺳﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و

ﻣﺮاﻋﺎت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽاش ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻼل اذان داد ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ« ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ زود
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﺎزک دل ،ھﺮﮔﺎه در ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
 -١ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻮدﻧﻢ را در ﻋﻘﺒﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪم .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ).(۱۱۹ ،۹۲ /۶

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎز ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺳﻮم ﺳﺨﻨﺶ را ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ!!  ١اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻧﻔﺴﺶ راﺣﺖ و ﺳﺒﮑﯽ اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ]ﺷﺎﻧﻪ ھﺎی[ دو ﻧﻔﺮ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از درد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻘﺐ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺎش ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺷﺪ و
در ﭘﮫﻠﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﺪﺑﺎر آن را  ٢ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واداﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﻣﺮدم از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺪﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﻘﺎم وی ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻮل ﺳﺎزد .و ﻧﺰد
ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ
ﻧﺎزل و رﻗﯿﻖ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﺷﮑﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﻪ دارد ،ای ﮐﺎش ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ را دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادی! ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮاﯾﻢ در
اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﮐﺮاھﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐھﺎی ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ« .٣
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﱠ
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وراﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
آﯾﺎ از ﻣﺮﯾﻀﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و
دردش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل
ﺧﺪا آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ در دﯾﮓ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ« ،و ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد وﻟﯽ ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ
و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ
 -١ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮدی اﺳﺖ زود اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﺎزک دل ...م.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۱۸ﺑﺨﺎری ) (۳۳۸۴اﺣﻤﺪ ).(۱۹ ،۹۶ /۷
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ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ در دﯾﮓ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ« ،ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،وﻟﯽ ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ در
دﯾﮓ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ« ،و ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد وﻟﯽ
ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای
رﺳﻮل ﺧﺪا آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮد رﻗﯿﻖ و ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن روزھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
داد  ...١و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۵/۲۳۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۵۱و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۵۹آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۱۸ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﺮور و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ اﻣﺎﻣﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ،ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ در
آن درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﻒھﺎ در ﻧﻤﺎز
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺮده ﺣﺠﺮه را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ روﯾﺶ ورﻗﻪ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻮد ،و ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﺧﻨﺪﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮﺷﯽ دﯾﺪن وی ﻧﻤﺎزﻣﺎن را رھﺎ ﺳﺎزﯾﻢ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ
آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺗﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﺮده را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد و در ھﻤﺎن روز
درﮔﺬﺷﺖ  .٢و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻪ روز ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ
ﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮده را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ« ،و آن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۸۷ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۱۸اﺣﻤﺪ ).(۵۲ /۲
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۸۰ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼة ) (۹۸اﺣﻤﺪ ).(۱۶۳ /۳

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﮐﻪ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮی ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ از روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رود ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮده را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
او ﻣﻘﺪر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﺎ ﺷﻮد  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ و
اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﺲ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۷و
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۵/۱۸۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۵۲و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۱۶ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖﺷﺎن ﺑﻪ آن

ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪن ﻋﻤﺮ از ﺑﯿﮫﻮﺷﯽاش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺪا ﮐﺮده ﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪش؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ھﻮش ﺑﯿﺎورﯾﺪش ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻪ ھﻮش
آوردﻧﺶ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ھﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ!! و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺣﻘﯽ در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ﮐﻪ از ﺟﺮاﺣﺘﺶ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۵۰اﯾﻦ را از ﻣﺴﻮر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وی اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻪ ھﻮش
آوردﻧﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،وی ﺑﻪ
ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز،ھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺳﺖ!! و در اﺳﻼم ﺣﺼﻪ و
ﻧﺼﯿﺒﯽ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن در آن رﮐﻌﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
وی را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟! اﮔﺮ وی را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﯾﺎ

 - ١ﺑﺨﺎری ) (۶۸۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۱۹اﺣﻤﺪ ).(۱۶۳ /۳
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ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،وی ھﻤﻪ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد!
اﺳﻨﺎدش ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۵۷از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه اﺳﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف وی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﻨﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س وﻗﺘﯽ او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ھﻤﻪ ﻗﺮآن در
ﯾﮏ رﮐﻌﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ؟! اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻪ ،و
ﻣﺮدم آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﻦ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۶از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺸﺐ را در ﻣﻘﺎم  ١ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺳﭙﺮی ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و در آن اﯾﺴﺘﺎدم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی دﺳﺘﺶ را ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه از ﺳﻮره ام اﻟﻘﺮآن  ٢ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﯾﻦ ﻣﻨﯿﻊ و ﻃﺤﺎوی و دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن را ﺷﺒﯽ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ،و ھﻤﻪ
ﻗﺮآن را در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۹آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۷۵از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم اﯾﺴﺘﺎد و ھﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز وﺗﺮش ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ .و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺐ را زﻧﺪه
ﻣﯽداﺷﺖ و ﻗﺮآن را در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدن ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﭼﺸﻤﺶ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮر ﺷﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۴۶از ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﺑﻦ

ﻋﺒﺎس ب ﮐﻮر ﺷﺪ ،ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﮔﺮ ھﻔﺖ روز ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ،و
 -١ﻣﻘﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ در ﺟﻮار ﮐﻌﺒﻪ.
 -٢ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻧﻤﺎز را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﻣﻦ ﻣﺪاواﯾﺖ ﮐﻨﻢ آن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮی ،آن ﮔﺎه وی ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ب و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖﻧﺪ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ در اﯾﻦ ھﻔﺖ روز ﺑﻤﯿﺮی ﺑﺎ
ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﭼﺸﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺪاوﯾﺶ ﻧﻨﻤﻮد .و ﻧﺰد ﺑﺰار و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽام از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ﺗﻮ را ﺗﺪاوی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ روزھﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
و در آن ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪه ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ وی را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :از وی اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ دورﻗﯽ و ﺳﻌﺪان ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و از وی ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺨﺰوﻣﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و درﺑﺎره وی ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ و اوزاﻋﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ٢ھﺮ روز ھﺰار ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
ﱠ
رﻏﺒﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪک روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  ،٣و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮم در ﻧﻤﺎز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدم ،و ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از روزه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻪ روز ﻣﺎه را روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۲۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﺾ ﻃﺮق آن آﻣﺪه :و ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ
را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺪک روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،وی ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ روزه
ﺑﮕﯿﺮم ...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 -١ﺑﺰار )ص  (۴۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲/۱۳۵ /۳ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد :اوﻻ ﺿﻌﻒ ﺳﻤﺎک
در رواﯾﺖ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺣﺎل ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد و ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۰۳ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٢ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻢ درﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻠﯽ »ﺳﺠﺎد«» ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺠﺪه
ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ روزه ﻧﻔﻠﯽ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

) (۳/۱۵۵اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﯿﮫﯽ ﮐﻢ روزه دارﺗﺮ
ﱠ
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﻧﻤﺎز
را از روزه ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و وﻗﺘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮم در ﻧﻤﺎز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدم.
رﻏﺒﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۲۵از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء در
آﻣﺪن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪم ،وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺮاﺋﺖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺖ را در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮش ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﺪاﯾﺶ و
ﻗﺮاﺋﺘﺶ از ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪهام ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻮش ﻓﺮا داد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی
اﺑﻮ ﺣﺬﯾﻔﻪ اﺳﺖ!! ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ«  .١ﺣﺎﮐﻢ
ﮐﻪ ذھﺒﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
رﻏﺒﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ل ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۹از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ

اﺷﻌﺮی س ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺰروﻋﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ ،آن ﺟﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ و
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  -و ﺣﺴﻦ ﺻﻮت و ﺣﺴﻦ ﻗﺮاﺋﺘﺶ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  -و
اﻓﺰوده :و ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺮور ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ  ،٢ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ا� اﻧﺖ
الﺴﻼم ،وﻣﻨﻚ الﺴﻼم ،و اﻧﺖ اﻟـﻤﺆﻣﻦ ﺤﺗﺐ اﻟـﻤﺆﻣﻦ ،واﻧﺖ اﻟـﻤﻬﻴﻤﻦ وﺤﺗﺐ اﻟـﻤﻬﻴﻤﻦ،
واﻧﺖ الﺼﺎدق ﺤﺗﺐ الﺼﺎدق« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺳﻼم ھﺴﺘﯽ ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺗﻮ
ﻣﻮﻣﻦ ھﺴﺘﯽ و ﻣﺆﻣﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،و ﺗﻮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪه را دوﺳﺖ

ﻣﯽداری ،و ﺗﻮ ﺻﺎدق ھﺴﺘﯽ و ﺻﺎدق را دوﺳﺖ ﻣﯽداری«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۳۳۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۱۰۰ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۲۵ /۳
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﺤﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﺮور
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﮔﺬﺷﺖ .م.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۳از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ھﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﺰد
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﮫﻤﺎن ﺑﻮدم ،او و ﺧﺎدﻣﺶ و ھﻤﺴﺮش ﺷﺐ را در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﱠ
ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری س در ﺑﺴﺘﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎز

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪهای  ١ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻃﻠﺐ راه ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﺑﻮد وﻟﯽ راھﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺶ دﻧﺒﺎل و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ،و آن ﭼﻪ را در ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن ﺑﺎغ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻗﺮارش ﺑﺪه  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﱠ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۱۶آمده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و
ﱠ
ﻣﺎﻟﮏ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر در ﺑﺴﺘﺎﻧﺶ در
ﻗﻒ  -وادی اﺳﺖ از وادیھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ  -در وﻗﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﯿﻮهاش ﻃﻮق ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وی ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ را از ﻣﯿﻮهھﺎی آن دﯾﺪ
ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎزش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻣﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام ،و ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س  -ﮐﻪ در
آن روز ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد  -آﻣﺪ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آن ﺑﺎغ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در راه
ﺧﯿﺮ ﻗﺮارش ﺑﺪه ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن آن را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻓﺮوﺧﺖ ،و آن ﻣﺎل »ﭘﻨﺠﺎه«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻوﺟﺰ ) (۱/۳۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ اﺑﻦزﺑﯿﺮ و ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۵از اﺳﻤﺎء ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻗﯿﺎم
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺐ و روزه دار روز ﺑﻮد ،و ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺪی ﺑﻦ

 -١در ﻧﺺ» :دﺑﺴﯽ« آﻣﺪه ،و ھﺪف از آن ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻧﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺎﻟﮏ در ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز ) (۶۹ﺷﻤﺎره ) (۲۱۴اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪک اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
را ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺎﻟﮏ در ﮐﺘﺎب ﻧﻤﺎز ) (۷۰ﺷﻤﺎره ).(۲۱۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎﺗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎه وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را
ﺑﺮای آن داﺷﺘﻪام ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺮ از ﺷﻮق و ﺳﺮور ﺑﻮدهام.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۰آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ )(۲/۴۶۸
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻃﻠﻖﺑﻦ ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آﻧﺎن ﺧﺸﺖ را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪ ا ص
روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺧﺸﺘﯽ را ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای
وی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﮑﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽ آﺧﺮت
ﻧﯿﺴﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ  .٢و اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدم ،وی
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﻤﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ِﮔﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻦ  ٣ﭼﻮن او از ھﻤﻪﺗﺎن در ﺑﮫﻢ زدن ﮔﻞ ﺧﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ و از ھﻤﻪﺗﺎن ﺑﺎزوھﺎی ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ دارد«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﯿﻠﭽﻪ را
ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻞ را ﺑﺎ آن ﺑﮫﻢ زدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ از ﺑﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﮐﺎرم ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ،
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۳۸۱ /۲ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ).(۸۹۳۱
 -٢اﮔﺮ ھﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ھﻢ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن وی ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ھﺪف ﮐﺎرھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺠﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن در ﻧﺺ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻨﻮان ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﮐﺘﺎب وﺿﻊ ﺷﺪه،
ﱠ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٣ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﻤﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد.
 -٤ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۰۲ /۸اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۱۱۲۲
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻨﻔﯽ  ١را در ﮐﺎر ﮔﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن وی از ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﮔﻞ اﺳﺘﻮارﺗﺮ
اﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﯾﻮب ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ آﻣﺪه ،و در ﻣﻮرد ﺛﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺶ
اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش ھﻤﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦاﺑﯽاوﻓﯽ در ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی
ﺑﺰار از اﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش وﻓﺎت ﻧﻤﻮد،
ﻣﯽﮔﻔﺖ :وی را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در ﺣﻤﻠﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ :ﭼﻮن وی و
ﮐﻨﯿﺰھﺎﯾﺶ از ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ،ﺳﻨﮓ ﻣﺴﺠﺪی را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮا ﺑﻨﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ در روز دو ﺳﻨﮓ دو ﺳﻨﮓ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ ﻧﺨﻌﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﻏﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪش ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد؟!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﻨﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﺰﯾﯿﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از ﺑﺮادرم ﻣﻮﺳﯽ ÷
روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺪارم ،ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن آﻣﺪه ،اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﺠﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
و اﺑﻦ ﺧﺮاش در رواﯾﺘﺶ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از وی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻧﺼﺎر ﻣﺎﻟﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،آن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎ ،و ﺗﺰﯾﯿﻨﺶ ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ؟! رﺳﻮل ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از ﺑﺮادرم ﻣﻮﺳﯽ روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺪارم ،ﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ«  .٣و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺮﯾﺶ
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ ÷ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ
 -١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﺣﻨﯿﻒ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻃﻠﻖ از آﻧﺎن ﺑﻮد.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۰۲ /۸اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۳۴۵ /۱در آن رواﯾﺖ اﯾﻮب از ﻋﺘﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۵۴۲ /۲اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺔ ) (۲۱۱ /۳ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.

١٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﻘﻒ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ« .و از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﻨﻪھﺎﯾﯽ از درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﺳﻘﻔﺶ ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و
ﺑﺮگھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﮔﻞ زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺎران ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ از
ﮔﻞ ﭘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد .١
ﺳﺠﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آب و ﮔﻞ در ﻣﺴﺠﺪش
در ﺻﺤﯿﺢ در ]ﺑﺎب[ ﻟﯿﻠﻪ اﻟﻘﺪر آﻣﺪه» :در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮐﻪ در آب و ﮔﻞ ﺳﺠﺪه

ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮدد« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ  ٢و
در آﺳﻤﺎن ﭘﺎرهای اﺑﺮ را ھﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه اﺑﺮی آﻣﺪ و ﺑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎری ﺷﺪ  -و ﺳﻘﻒ آن از ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد  -و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻦ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ در آب و ﮔﻞ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﮔﻞ را در
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش دﯾﺪم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در وﻓﺎء اﻟﻮﻓﺎء ) (۱/۲۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎم ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﱠ
اﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻣﻌﺪان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ رواﺣﻪ و اﺑﻮدرداء س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﭼﻮب ﻧﯽ ﺑﻮد وﻣﺴﺠﺪ را
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎم ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﯿﻢ ،و ﻣﺨﺎرج آن ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﻧﯽ را از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف درب رﻓﺖ و آن را
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﯿﺎھﯽ ،ﭼﻮبھﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از آن اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﻣﻮﺳﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﺎﺳﺖ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﯽﺧﻮرد«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
وﻓﺎءاﻟﻮﻓﺎء ) (۱/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۵۴۲ /۲از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺔ )(۲۱۱ /۳
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﮔﻮﯾﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۶۹۱از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای وی ﺷﻨﯿﺪن از ﻣﻌﺎذ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب
اﺣﻤﺪ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮره  ١ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰود،
و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﺠﺪﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ« ﻧﻤﯽاﻓﺰودم .و ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب  -ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ :ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از
ﺧﺸﺖ ﺧﺎم آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﻘﻔﺶ ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺶ ھﻢ
ﭼﻮبھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭼﯿﺰی در آن ﻧﯿﻔﺰود ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ آن اﻓﺰود ،و آن را ﺑﺮ
ھﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎدش ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺸﺖ و ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎد
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺶ را ھﻢ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن س آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،و در
آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدی آورد ،و دﯾﻮارھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓھﺎی ﻣﻨﻘﻮش و ﮔﭻ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﮓھﺎی ﻣﻨﻘﻮش درﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻘﻔﺶ را از درﺧﺖ ﺳﺎج
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .٢
اﺑﻮداود ھﻤﭽﻨﺎن  -ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده  -از ﻋﻄﯿﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ص در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﺗﻨﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﯾﺶ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ اﯾﻦھﺎ
در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮐﮫﻨﻪ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎز آن را از ﺗﻨﻪھﺎی درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎ و ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز اﯾﻦھﺎ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن س ﭘﻮﺳﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،و او آن را ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .٣
و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺴﺎزد ،وﻟﯽ ﻣﺮدم آن را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﺶ
ﺑﮕﺬارد ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺴﺎزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی در ﺟﻨﺖ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٤

 -١اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺧﻄﯿﺐ در زﻣﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ،و ھﺪف اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی آن اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۴۶اﺣﻤﺪ ) (۱۳۰ /۲اﺑﻮداوود ).(۴۵۵۱
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۵۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۳۳در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺟﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
و ﯾﺤﯿﯽ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻄﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم ﻋﮫﺪه دار ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪھﺪ ،و از ﺗﻨﮓ ﺑﻮدن آن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻣﯿﺪان ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اھﻞ رأی و
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آن را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎزد و ﺑﺮ
آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،وی ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎزم ،و
ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ،و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺴﺎزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪای در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺳﺎزد« .در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻦ ﺳﻠﻔﯽ دارم و اﻣﺎﻣﯽ دارم ،ﮐﻪ از ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،وی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰوده ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اھﻞ رأی
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻨﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم آن را در آن روز ﻧﯿﮑﻮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮان را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ ،وی ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﻤﯿﺸﻪ روزه ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ،و از در ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،و اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮔﭻ اﻟﮏ ﺷﺪه در ﺑﻄﻦ ﻧﺨﻞ آﻣﺎده ﺷﻮد ،اﺑﺘﺪای ﮐﺎر وی در ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﺳﺎل
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺎب ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ﺳﯽام داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ از آن
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪت ﮐﺎرش ده ﻣﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در وﻓﺎء اﻟﻮﻓﺎء )۳۵۶
 (۱/۳۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﮫﯿﻨﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ ﺟﮫﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮود؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
آﻣﺪم ﮐﻪ وی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺴﺠﺪی را ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ،و در ﻗﺒﻠﻪ آن ﭼﻮﺑﯽ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و
ﱠ
آن را ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داده  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲ /۱۸۹ /۱اﻻوﺳﻂ ) (۹۲۹۶ /۲۸۴ /۲از دو راه .آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ )(۶۴۶ /۱
ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ...

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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آﻣﺪه ،و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ وی را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ
ﺟﮫﻨﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎوردی
از اﺳﺎﻣﻪ ﺟﮫﻨﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺮان ﺷﮫﺮھﺎ ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب ﺷﮫﺮھﺎ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﮐﻪ واﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺴﺎزد ،و ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﺑﺮای ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و در ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﮐﻪ
واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ آن را ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س ﮐﻪ واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن
را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای اﻣﯿﺮان ﻟﺸﮑﺮھﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮﯾﻪھﺎ ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ و در
ﺷﮫﺮھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و در ھﺮ ﺷﮫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺴﺎزﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺼﺮه و اھﻞ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ  ،١و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ ﻋﻤﺮ و ﺳﻔﺎرش وی
ﻣﺘﺴﻤﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﯿﻒ و ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺟﺪ

اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﭘﺎک ﻧﻤﻮدن آنھﺎ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و او از ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ،ﺗﺎ در ﻣﻨﺰلھﺎﯾﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،و آن را
ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ و ﭘﺎﮐﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺳﻨﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ،و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻣﻨﺰلھﺎ دﺳﺘﻮر
داد ،و اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺎف ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه
)ص (۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪی ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۷۱ /۵
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۵۵ﺗﺮﻣﺬی ).(۵۹۴

١٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دﯾﺪن زﻧﯽ در ﺟﻨﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت
آن زن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :زﻧﯽ ﺑﻮد آﺷﻐﺎل را از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﺮد ،وی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دﻓﻨﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ« ،و ﺑﺮ وی  ١ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ وی را
در ﺟﻨﺖ دﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی اﺷﻐﺎل را از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۱۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﮔﻔﺘﻪ :زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﺷﺎک و آﺷﻐﺎل را از ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دور ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﯿﺎه ،و
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻼم اﺳﻨﺎدی را از اﻧﺲ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ ...:و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و
رﺟﺎل اﺳﻨﺎد اﻧﺲ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در اﺳﻨﺎد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﻣﺠﮫﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :در آن ﻓﺎﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ س و ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺗﻮﺳﻂ دود ﻣﺸﮏ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﱠ
را ﺗﻮﺳﻂ دود ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۰۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻌﻤﺮی آﻣﺪه ،اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮش او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﺣﺠﺖ آوردن وی اﺧﺘﻼف ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ

ﻗﺼﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ دورش ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد

اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ ،دارﻣﯽ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ از ﻣﺴﺠﺪ دورﺗﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا ﺧﺮی ﻧﻤﯽﺧﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮی ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ در ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش رﻓﺘﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه اداء ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺎری ) (۱/۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳۹ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۱۹۱

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٥٥

ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد!! آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .١
و ﻧﺰد ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻮد از اﻧﺼﺎر،
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش دورﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد،
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻓﻼن ،ﭼﺮا ﺧﺮی ﻧﻤﯽﺧﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ را از
ﮔﺮﻣﺎ و ﺟﺎﻧﻮران زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف وی ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪه و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ،وی او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽاش را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰﮔﻔﺖ ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ وی در ﻗﺒﺎل آن ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ،
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻮ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎداش آن را ﻧﻤﻮدهای« .٢
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮداود و ﺣﻤﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪی
آﻣﺪه» :ﺑﺮای وی در ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد درﺟﻪای اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺎم ﮔﺬاردن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ،
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮوﯾﻢ ،وی ﮔﺎمھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﺎمھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺬارم؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ در ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی ﻣﺪه اﺳﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ ﮔﺎم ھﺎﯾﻢ در ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎز اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ« ،و در آن ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻧﺒﺮاس آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آن را ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮزﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۶۳اﺑﻮداوود ).(۵۵۷
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۶۳اﺑﻮداوود ).(۵۵۷
 -٣ﺣﻤﯿﺪی در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ).(۳۷۶
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۷ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۲ /۲

١٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻧﺲﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س و ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﺎمھﺎ در ﺳﯿﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س در
زاوﯾﻪ  ١راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای اذان را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺎمھﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ راه
رﻓﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻋﺪد ﮔﺎمھﺎ در ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎز زﯾﺎد ﺷﻮد.
ﱠ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﻧﺲ از زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ،و در
آن ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻧﺒﺮاس آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺘﺎب اﺑﻦﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﺮدی از ﻃﯿﯽء از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و در ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ را در
ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد:
ﺗﮑﺒﯿﺮ اوﻟﯽ  .٢در اﯾﻦ راوی اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ]ﭼﺮا؟[ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آن ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﺎز
ﻧﯿﺴﺖ؟  .٣و ﺳﻠﻤﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۲ﮔﻔﺘﻪ.
ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺷﺘﺎب ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻏﻮﻏﺎ و ﻓﺮﯾﺎد درھﻢ و ﺑﺮھﻢ ﻣﺮداﻧﯽ را در
ﻋﻘﺒﺶ ﺷﻨﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﻄﻮر ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ درک ﻧﻤﻮده ،و آﻧﭽﻪ را از ﻧﺰدش ﻓﻮت ﺷﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎورد«  .٤و رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه،
آن را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١اﺳﻢ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﺑﺼﺮه.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۵۵ ،۲۵۴ /۹در آن ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۷۲ /۹و ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۹۰۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮة ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﺮا ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و در آن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

اﻧﮑﺎر اﺻﺤﺎب ﺑﺮ اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮل ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻗﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ

ﻣﺴﻠﻢ ) - (۱/۱۳۸ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -و ﻃﺤﺎوی ) (۱/۸از اﻧﺲ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎدﯾﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺪ ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮل ﮐﺮدن ﺷﺪ ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎز
اﯾﺴﺖ ،ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻮﻟﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪش«،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮل ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪھﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺑﻮل و ادرار ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦھﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪا ،ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآناﻧﺪ«  -ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ ،:ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻣﺮدی را از ﻗﻮم اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او دﻟﻮی از آب را آورد و ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ .١
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﻪﺳﻮی
ﺣﻠﻘﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮫﻤﺘﯽ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺪادم ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮا ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از وی
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ  ،٢رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪای از ﯾﺎراﻧﺶ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و او را ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖﻣﺎن ﺑﻪ
اﺳﻼم و اﺣﺴﺎن و ﻣﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺐ ھﯿﭻ ﺗﮫﻤﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺪادم ،وﻟﯽ ﺟﺒﺮﯾﻞ
ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﮏ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۵در اﻟﻄﮫﺎرة.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﻨﺰل ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،از وی اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ در ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ آن درﺟﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ از ھﻤﻪﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .م.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۰۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۸۰اﺣﻤﺪ ) (۹۲ /۴ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۲۴۶ /۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

در رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ )ص (۵۱۶آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺶ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﻗﺮآن

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮواﻗﺪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﻪ ﺗﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ،
دو ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و ﯾﮑﯽﺷﺎن رﻓﺖ ،آن دو ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺟﺎﯾﯽ را در ﺣﻠﻘﻪ دﯾﺪ و در آن ﻧﺸﺴﺖ ،و دوﻣﯽ در ﻋﻘﺐ آﻧﺎن
ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا روی آورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺶ
داد ،و دﯾﮕﺮی ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ از وی ﺣﯿﺎ ﮐﺮد ،و دﯾﮕﺮﺷﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
از وی اﻋﺮاض ﮐﺮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ )ص (۵۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﺗﺮﻣﺬی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ
ﻣﻨﺪه ،از اﺑﻮاﻟﻘﻤﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﻠﻘﻪھﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﯾﮑﯽ از ﺣﺠﺮهھﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﻗﺮآن ﻧﺸﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ
را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۱۶۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺑﻮﻋﻤﺮواﻟﺪاﻧﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻷوﺳﻂ از ﮐﻠﯿﺐ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻃﺎﻟﺐ س از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،آواز و
ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎد ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ!! اﯾﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ اﯾﻦ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﺰار ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷/۱۶۲آﻣﺪه ،از ﮐﻠﯿﺐ ھﻤﭽﻨﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س در ﻣﺴﺠﺪ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۶ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱۷۶
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ﺑﻮد  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ  ،-آن ﮔﺎه ﺻﺪای ﺷﺪﯾﺪی را ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در اﺳﻨﺎد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎﺿﺮی آﻣﺪه ،و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺣﻤﺪ او را در رواﯾﺘﯽ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ و در ﻏﯿﺮ آن ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪ ،و در اﺳﻨﺎد ﺑﺰار اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺛﻘﻔﯽ آﻣﺪه،
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺎزار

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و در آن اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﺑﺎزار ،ﭼﻘﺪر ﻋﺎﺟﺰ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭼﺮا ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯿﺮاث رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮدو ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ھﺴﺘﯿﺪ!! آﯾﺎ ﻧﻤﯽروﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﻢﺗﺎن را از آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :در
ﻣﺴﺠﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮایﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ،
آن ﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ و در آن
داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ در آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد!! اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ
ﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ در آن ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد!! اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ
ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ،و ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪآﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!! ھﻤﺎن ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻤﺮ س از اھﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﺮوزی و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺷﺎم ﻧﺰد
٢

ﻋﻤﺮ س آﻣﺪم ،وی از ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺷﺘﺮ
ﮔﺮﯾﺰی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻣﺶ را دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،آﻧﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و
 -١ﺣﺴﻦ .ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۲۴ /۱و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۸۳ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﯿﺮ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮫﻮد

ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
روزی در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮫﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ً
ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻼغ
ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎن را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻼغ
ﻧﻤﻮدی ،ﻓﺮﻣﻮد»:ھﻤﺎن را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ« ،ﺑﺎز آن را ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺧﺪا و رﺳﻮل وی اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ در ﻣﺎﻟﺶ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ  ،١وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ در ﻣﺴﺠﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در روز ﺧﻨﺪق ﻣﺠﺮوح
ﮔﺮدﯾﺪ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ س در روز ﺧﻨﺪق
ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ ،وی را ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﺮﻗﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد،
و ﺗﯿﺮ وی در ﺷﺎھﺮگ  ٣او اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای او ﺧﯿﻤﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﭘﺎ
ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻨﺪق ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻼح را ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮش ﻏﺒﺎر ﻣﯽرﯾﺨﺖ وی ﮔﻔﺖ
ﺳﻼح را ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ آن را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام و ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺮ .ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام
ﺳﻮ؟ وی ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺰد آﻧﺎن رﻓﺖ و آﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺣﮑﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داوری را در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
درﺑﺎره آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و زﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن
ﮐﻨﯿﺰ و ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻣﻮالﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ،ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ از
 -١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﺶ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ آن را ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۱۶۷ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۶۵اﺑﻮداوود ) (۳۰۰۳اﺣﻤﺪ ).(۴۵۱ /۲
 -٣رﮔﯽ اﺳﺖ در ذراع ﮐﻪ رگ ﭼﮫﺎر اﻧﺪام ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﮐﺤﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .م.
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ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ ھﯿﭽﮑﺴﯽ در
راه ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ،از ﺟﮫﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را ﺗﮑﺬﯾﺐ و اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدهای،
و اﮔﺮ از ﺟﻨﮓ ﻗﺮﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در
راه ﺗﻮ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺟﻨﮓ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،اﯾﻦ زﺧﻢ را ﺑﺘﺮﮐﺎن و ﻣﺮﮔﻢ را در آن
ﺑﮕﺮدان ،آن ﮔﺎه وﺳﻂ زﺧﻤﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ  ،-و در ﻣﺴﺠﺪ آﻧﺎن ﺧﯿﻤﻪای ﺑﻮد از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر -
ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن ﺧﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اھﻞ ﺧﯿﻤﻪ ،اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن از زﺧﻢ ﺳﻌﺪ در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،و او ﺑﺮ اﺛﺮ آن درﮔﺬﺷﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاب اھﻞ ﺻﻔﻪ و اﺑﻮذر و ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب در ﻣﺴﺠﺪ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در اﻟﻄﺒﻘﺎت ) (۲/۲۰از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺴﯿﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺄواﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﺎن را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻓﺮا
ﻣﯽرﺳﯿﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻨﺎ و ﻓﺮاﺧﯽ آورد .و
اﺣﻤﺪ از اﺳﻤﺎء  -ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﯾﺰﯾﺪ  - ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ وی ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،و
ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداد ،روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
و اﺑﻮذر را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺘﺎده ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎھﺎی وی را ﺗﮑﺎن
داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را در ﺧﻮاب ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟«
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ در ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ؟ و آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دارم؟ و
ﺣﺪﯾﺚ را در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۶۳و ) (۴۱۲۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۶۹
 -٢در اﻟﻤﺠﻤﻊ و اﺻﻞ :دﺧﺘﺮ زﯾﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۵۷ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ آن را در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آن ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ
آﻣﺪه ،و درﺑﺎره وی ﮐﻼم اﺳﺖ ،و ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮذر
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪه در آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮ آﻣﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﻗﺼﻪھﺎی اﺑﻮذر و ﻏﯿﺮ وی از اﺻﺤﺎب در ﺑﺨﺶ ﺧﻮاب در ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ
ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﭼﺎﺷﺖ در
ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ در
وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۹۴از زھﺮی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎ او در ﻧﺸﺴﺘﻨﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺧﻠﯿﺪ اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب را از ﺧﻮاب در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف ﺑﺨﻮاﺑﯽ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ در وﻗﺖ ﺷﺪت ﺑﺎد و ﮐﺴﻮف

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺷﺒﯽ دارای ﺑﺎد
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﻨﺎه ﮔﺎھﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎد آرام ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ در آﺳﻤﺎن ﭼﯿﺰی
از ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب ﯾﺎ ﻣﮫﺘﺎب رخ ﻣﯽداد ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن وی ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۹آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۳۱۲از
ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ س ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺑﻮد ،ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺪان ﻧﯿﺖ اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن وﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ در ﻣﺴﺠﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

وﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ در رﻣﻀﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ ،ھﻤﺮاه وی روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،وی ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﻌﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎص س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و
ّ
او اﯾﺸﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎی داد ،ﺗﺎ در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺮﻣﺶ و رﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد  .١و ﺣﺪﯾﺚ
را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردن ﺛﻘﯿﻒ در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش،
ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل

ﺧﺪا ص روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺧﻮردم ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،و
ھﻤﯿﻨﻘﺪر دﺳﺖھﺎﯾﻤﺎن را در ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻀﯿﺦ آورده ﺷﺪ ،و او آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و آن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ]ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻀﯿﺦ[  ٢ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .٣
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻮزهای از ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎی
ﻧﺎرﺳﯿﺪه آورده ﺷﺪ ،و او در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻀﯿﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آن
ﱠ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻀﯿﺦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺨﺎری،
اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻗﺼﻪھﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻌﺎم و ﻣﺎل در ﺑﺎب اﻧﻔﺎق اﻣﻮال ﮔﺬﺷﺖ و ﻗﺼﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻋﺜﻤﺎن س
در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎب ﺑﯿﻌﺖ ،ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻠﻤﻪ ،ﻗﺼﻪ دﻋﻮت

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ).(۲۱۸ /۴
» -٢ﻓﻀﯿﺦ« ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۵۸۴۴اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۷۳۳و در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و دﯾﮕﺮان
وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺿﻤﺎم س و اﺳﻼﻣﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ،ﻗﺼﻪ اﺳﻼم ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زھﯿﺮ ،س و ﺳﺮوردن ﻗﺼﯿﺪه
ﻣﻌﺮوﻓﺶ در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺻﺤﺎب ﺷﻮری
ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻠﻤﻪ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺻﺤﺎب ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﺎب اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﻤﺮ س در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺿﺮورت ﻣﺮدم
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزھﺎ در ﺧﻮف ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ و ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻓﺮاق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺑﺎب
ﭼﻨﮓ زدن و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدن ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا و دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ھﻤﻪ در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺘﺒﺎء  ١در ﻣﺴﺠﺪ

اﺣﻤﺪ از ﻣﻮﻻی اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮدم و او ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮدی در وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ھﺮ دو زاﻧﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪه
و اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﯾﮑﯽ در دﯾﮕﺮی داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪﺳﻮی وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ آن ﻣﺮد ﺑﻪ اﺷﺎره رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯽ ﻧﺒﺮد ،و ﺑﻪﺳﻮی
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در دﯾﮕﺮش
داﺧﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن داﺧﻞ ﻧﻤﻮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۲۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﯿﺒﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم در ﻃﻠﺐ ﺳﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﺑﺪﺑﻮد ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺸﻮد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از رواﯾﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﻻی
 -١اﺣﺘﺒﺎء :ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻦ ،و ھﺮ دو ﺳﺎق را ﺑﺎ دﺳﺖ وﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪن .م.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳ ،۴۲ /۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۷۵ /۲
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۶ /۴ ،۲۸ /۲و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۷۵ /۲

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ وی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن،
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻋﻤﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ )ﺑﺮای ﻣﺮدم( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ،
ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدم ،دو ﺳﺒﺰی را ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﺮ دو را ﺑﺪﺑﻮ ﻣﯽﭘﻨﺪارم :ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ ،ﻣﻦ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻮی آن دو را از ﻣﺮدی اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن دو را ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﭘﺨﺘﻦ ﺑﻮیﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۱۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻠﻐﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﻣﺴﺠﺪ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود  -ﻟﻔﻆ از اﺑﻮداود اﺳﺖ  -از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺑﻠﻐﻤﯽ  ٢را در ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و آن را ﺧﺮاﺷﯿﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و زﻋﻔﺮاﻧﯽ را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﺪان ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺗﻒ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
دوﺳﺖ دارد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺑﺮ روﯾﺶ ﺗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻠﮏ ھﻢ از ﻃﺮف راﺳﺘﺶ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺶ روﯾﺶ و ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﺗﻒ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۱۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﺠﺪ از ﺑﻠﻐﻢ و آب ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎره ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ در آﺗﺶ
ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﮔﺮدد  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۶۷
 -٢در ﻧﺺ» :ﻧﺨﺎﻣﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ آب ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﻠﻐﻢ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۱۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۴۷
 -٤اﺣﻤﺪ ) (۶۵ /۳اﺑﻮﺧﺰﯾﻤﺔ و اﺑﻮداوود ) (۴۸۰و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده.
آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۸۲
 -٥ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ھﺪف اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻼﺋﮏ.
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ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ از ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ

ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻨﻪ ﺟﮫﻨﯽ س ﺑﻪ
اوﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪ  -و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد -
ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮھﻨﻪای را در ﻣﯿﺎن ھﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﮑﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ از
اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮدهام  -و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮدهام -؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ را از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون آورد ،و وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
داﺧﻞ ﻧﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب از
ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺮدی
ﺗﯿﺮھﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر داد ،ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ در ﻣﺴﺠﺪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎنھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .٢
ﱠ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺗﯿﺮی را
واژﮔﻮن ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از واژﮔﻮن ﻧﻤﻮدن
و دور ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼح در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
اﺑﻮاﻟﺒﻼد آﻣﺪه ،و اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮاھﯿﺖ و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ از ﺗﻼش و ﻃﻠﺐ ﮔﻤﺸﺪه در ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﻤﺸﺪهاش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺘﺮ ﺳﺮخ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؟  ٣رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲۹۱ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آن را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﻟﯿﻦ )ﺳﺴﺘﯽ( و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از اﺑﯽ ﺑﮑﺮة رواﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﮐﻪ در
ﺳﻨﺪ آن ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ھﯿﺜﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار ارﺟﺎع داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ/۷) .
.(۲۹۱
 -٣ھﺪﻓﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :ھﺮﮐﺲ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آن رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﻧﯿﺎﺑﯽ ،ﻣﺴﺠﺪھﺎ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﺳﺎس ﮔﺬاری
ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﺮدی را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻤﺸﺪهاش را در ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ وی را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﻧﻤﻮد ،و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ .و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ﻣﺮدی را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪهاش را در ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ
وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻤﻨﺬر ﺗﻮ ﺑﺪدھﺎن ﻧﺒﻮدی ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ س و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪای آواز و ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮ در
ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺨﺎری و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮدم،

و ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﻣﺮا زد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو
و اﯾﻦ دو ﻣﺮد را ﻧﺰدم ﺑﯿﺎور و آن دو را ﻧﺰدش آوردم ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ
دادﻧﺪ :از اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از اھﻞ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪﺗﺎن ﻣﯽﮐﺮدم!!
ﺻﺪاھﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ .٢
و ﻧﺰد اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻧﺴﺨﻪاش و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﭘﺪرش
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺻﺪای ﻣﺮدی را در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ و آن ﺻﺪا را ﺑﺪ دﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹- ۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد:
زﻧﮫﺎر ﮐﻪ آواز و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ! و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد :از ﻟﻐﻮ
در ﻣﺴﺠﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س
از آواز و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎ ،ﺻﺪاھﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۶۹
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۷۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و آن را ﺑﻄﯿﺤﺎء ﻧﺎم
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آواز و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻦ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب آورده ﺷﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪش .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮ د س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖھﺎﯾﺸﺎن را ،در ﻣﯿﺎن اذان ﻓﺠﺮ و اﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن
ﻣﻼﺋﮏ و ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺎﺑﺲ ﻃﺎﺋﯽ و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﺴﺠﺪ در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﮫﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻃﺎﺋﯽ س در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  -وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را درک
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -و ﻣﺮدم را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
رﯾﺎﮐﺎراﻧﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪﺷﺎن ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺳﻮی آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و
اﺧﺮاجﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻼﺋﮏ در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ در ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز
ﱠ
ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،ﮐﺴﯽ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ وی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۶۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۴۳۱ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﺳﺘﻮن در ﻣﺴﺠﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺮه ھﻤﺪاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﺳﺘﻮن

ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،و ﻧﺰدش آﻣﺪم ﺗﺎ وی را از اﻣﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﻢ ،ﻓﺮدی از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮد ،و او را از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺧﺒﺮ داد ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١اﺣﻤﺪ ) (۱۰۹ ،۱۰۵ /۴ارﻧﺎووط در )اﻟﻤﺴﻨﺪ( اﺳﻨﺎد آن را ﺗﺎ ﺣﺎﺑﺲ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٦٩

ﺟﻞ و ﻋﺰ ﻧﺰد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ھﺴﺖ ،از آن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﺪ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﯽرود .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ اذان

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻗﻮس و ﺑﻮق ﺟﮫﺖ اﻋﻼم ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از رھﻨﻤﻮن
ﺷﺪن ﺑﻪ اذان
اﺑﻮداود از اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ اﻧﺲ از ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ از اﻧﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای آن
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺮﭼﻤﯽ را در وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ،وﻗﺖ آن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮق  -زﯾﺎد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻮق ﯾﮫﻮد  -ﯾﺎد ﺷﺪ ،آن ھﻢ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :آن از ﮐﺎر ﯾﮫﻮد اﺳﺖ«،
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻗﻮس ﯾﺎد ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آن از اﻣﺮﻧﺼﺎری اﺳﺖ« ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪ س در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺪوه رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد،
و اذان در ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
ﱠ
و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺟﻪ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮه
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽھﺎ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ای ﮐﺎش ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻮس اﻣﺮ ﮐﻨﯽ!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻌﻞ ﻧﺼﺎری؟ ﻧﺨﯿﺮ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮐﺎش ﺑﻪ ﺑﻮق اﻣﺮ ﮐﻨﯽ و در
آن دﻣﯿﺪه ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﻌﻞ ﯾﮫﻮد؟ ﻧﺨﯿﺮ« ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از
ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺪوه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن ﺣﺎﻟﺘﺶ دﯾﺪه ﺑﻮدم ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺒﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ،و ﻣﺮدی را
دﯾﺪم ﮐﻪ دو ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ،و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،آﻧﮕﺎه در
ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎد و دو اﻧﮕﺸﺘﺶ را در ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﻓﺮو ﮐﺮد و ﺻﺪا ﻧﻤﻮد.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۹۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٧٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮدی در راه ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽرﻓﺖ و ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﺼﻼة،

الﺼﻼة« ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮐﺎش ﻧﺎﻗﻮس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۳ ۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺪا ﻧﻤﻮدن :اﻟﺼﻼه ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺒﻞ از رھﻨﻤﻮن ﺷﺪن ﺑﻪ
اذان
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۲۴۶از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮو ﻋﺮوه و زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻼم و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اذان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻮد ،ﻣﻨﺎدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﻪ«» ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم اﺳﺖ« ،و ﻣﺮدم
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ھﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻌﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ اذان اﻣﺮ ﺷﺪ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪ اذان
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻓﮑﺮﻣﻨﺪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و آﻧﺎن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻮق ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﺎﻗﻮس ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﺑﮫﺎذان اﺟﺎزه داد ،و ﺑﺮای
اﻣﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ھﻤﺎن روش ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ» :الﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﻪ« ،و آﻧﺎن
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪان ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از آن آ ﮔﺎه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺘﺢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺪا ﻣﯽﺷﺪ» :الﺼﻼة

ﺟﺎﻣﻌﻪ« ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻏﯿﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﻮد.
اذان ﺳﻌﺪ ﻗﺮظ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﺒﺎ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺳﻌﺪ ﻗﺮظ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ھﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺒﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآورد ،ﺑﻼل س اذان ﻣﯽداد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم را آ ﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،روزی ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و ﺑﻼل ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﻮد ،آن
ﮔﺎه زﻧﮕﯽھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻌﺪ س ﺑﻪ روی ﺗﻨﻪ درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ رﻓﺖ و اذان داد ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را واداﺷﺖ ﮐﻪ اذان
ﺑﺪھﯽ ای ﺳﻌﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم
دﯾﺪم ،و ﺑﻼل را ھﻢ ھﻤﺮاھﺖ ﻧﺪﯾﺪم ،و زﻧﮕﯽھﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﺗﻮ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪم و اذان دادم،
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ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪی ،ای ﺳﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻼل را ھﻤﺮاھﻢ ﻧﺪﯾﺪی اذان ﺑﺪه« ،و ﺳﻌﺪ ﺳﻪ
ﺑﺎر در ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص اذان داد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۳۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب درﺑﺎره اذان و ﻣﺆذﻧﯿﻦ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از اﺑﻮاﻟﻮﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﺎم ﻣﺆذﻧﯿﻦ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻮن ﺳﮫﻢھﺎی ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺆذن در ﻣﯿﺎن اذان و اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻮن
ﱠ
ﻏﻠﻄﯿﺪه در ﺧﻮﻧﺶ در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺆذن
ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه و ﺟﮫﺎد ﻧﮑﺮدهام! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺆذن ﻣﯽﺑﻮدم ،اﻣﺮم ﻣﮑﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ ﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎدهام و روز را روزه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺆذﻧﯿﻦ را ﻣﻐﻔﺮت ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺆذﻧﯿﻦ را ﻣﻐﻔﺮت ﻓﺮﻣﺎ« ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اذان ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﯽزﻧﯿﻢ!! ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ای ﻋﻤﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اذان را
ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و آنھﺎ ﮔﻮﺷﺖ ھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﺣﺮامﺷﺎن
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ :ﮔﻮﺷﺖھﺎی ﻣﺆذﻧﯿﻦ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ
درﺑﺎره ]ﻣﺆذﻧﯿﻦ[ اﺳﺖ:
﴿ َو َم ۡن أَ ۡح َس ُن قَ ۡو ٗ� ّم َِّمن َد َ� ٓ إ َ� ٱ َّ�ِ َو َعم َل َ� ٰل ِٗحا َوقَ َال إنَّ� م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
� ﴾٣٣
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
]ﻓﺼﻠﺖ.[۳۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﮐﯿﺴﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺨﻦ از آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت

ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮد ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران ھﺴﺘﻢ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪ اﻓﺰود :وی ﻣﺆذن اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» (:ﻰﺣ ﻰﻠﻋ الﺼﻼة« )»:ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز«» ،ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ«» ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ

ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ« ،وی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۴/۲۶۵
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۱ /۴۰ /۶ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۳۳۶ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ اﯾﻦ را از رﺻﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب اﻻذان ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و در ﻧﺰد اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺆذن ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم و ﻋﻤﺮه
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﻣﮕﺮ ﺣﺞ واﺟﺐ ،و اﮔﺮ ﻣﻼﺋﮏ ]ﺑﻪ زﻣﯿﻦ[ ﭘﺎﯾﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ اذان را از
آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س آﻣﺪﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺆذنھﺎﯾﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :ﻏﻼمھﺎ و
ﺑﺮدﮔﺎن آزاد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اذان را در ﺿﻤﻦ ﻋﮫﺪه
ً
دار ﺑﻮدن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ اذان ﻣﯽدادم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۶۵آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻨﮑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮدم ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را ﻣﺆذن ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ھﺴﺘﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۳۲۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺎرث آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺆذﻧﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻮرھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻓﺰود :و ﻧﻪ
ﻗﺎرﯾﺎن ﺗﺎن .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ در اذاﻧﺶ ﺧﻮش آوازی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ آن اﺟﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺒﮑﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارم ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در اذاﻧﺖ ﺧﻮش آوازی ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﺮای آن اﺟﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮی .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺒﮑﺎء آﻣﺪه ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮزرﻋﻪ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و
ّ
اﺑﻮداود وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪاﻟﻘﻄﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺛﻘﻪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اذان در آنھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص س را ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻪای ﻋﺒﻮر
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١٧٣

ﻧﻤﻮدی ،و اذان ﻧﺸﻨﯿﺪی آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﺳﺎز«  ،١ﭘﺲ وی ﺑﺮ ﺑﻨﯽ زﺑﯿﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و
اذاﻧﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب آﻣﺪ ،و ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٢از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٣ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻣﯿﺮاﻧﺶ را در ﺟﻨﮓ ارﺗﺪاد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد:
وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،اﮔﺮ از آن اذاﻧﯽ را )ﺑﺮای ﻧﻤﺎز( ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ،
دﺳﺖ ﺑﺎزدارﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎدی دارﯾﺪ ،و اﮔﺮ اذاﻧﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ ،از ھﺮ
ﺳﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن ھﺠﻮم آورﯾﺪ ،ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،و در ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﺷﻤﺎ
ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ص دﯾﺪه ﻧﺸﻮد .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زھﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اھﻞ ارﺗﺪاد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی
ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن اذان را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،از آن دﺳﺖ ﺑﺎز دارﯾﺪ ،ﭼﻮن اذان ﺷﻌﺎر
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮداود از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﺎن را اﻧﺪک ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ آﻧﺎن
ﱠ
را ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد  .٤و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﮐﻔﺸﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۶ ۲۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺻﺤﺎب و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  -ﮐﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ  -از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ارﺗﺸﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر
 -١در اﺻﻞ واﻟﮑﻨﺰ» :ﻓﺎﺻﺒﮫﻢ« آﻣﺪه ،و آن ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ).(۱۷۸ /۸
ﱠ
 -٣در اﺻﻞ و اﻟﮑﻨﺰ :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،و ﺗﻀﺤﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۴۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر آن را ﺑﮑﺸﯿﺪ در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ«  .١و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد وی و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب و ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﻧﺸﺴﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز
دوم را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن دروازهای از دروازهھﺎی
آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﮏ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﻀﻪای را
ادا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و راوﯾﺎن آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺛﻘﻔﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ادا ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
در ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﺎز آﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ رداﯾﯽ را
ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ٣را ﺑﺎ
وی ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ
ﺣﺎل از ﺟﺎیﺗﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ،
دروازهای از آﺳﻤﺎن را ﮔﺸﻮده ،و ﻣﺠﻠﺲﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﻼﺋﮑﻪاش ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۲/۳۸
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۴۴۰ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۸۰۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۶۵۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۸ /۲آن را ﺑﻪ ﺑﺰار ارﺟﺎع داده اﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﯽ اﻣﯿﺔ از ﻣﺮدی از
ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮاﻣﯿﺔ ﺛﻘﻔﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در
اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۶۹ /۱۹رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٧٥

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪ روﯾﺶ را ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻧﻤﺎزﯾﺪ«  .١و ﻧﺰد
وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،او را ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،رﺣﻤﺶ ﻧﻤﺎ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎی ﻧﻤﺎزش ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰد ﯾﺎ ﺑﯽوﺿﻮ
ﻧﺸﻮد«  .٢و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺟﺎی ﻧﻤﺎزش
در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،او را ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
رﺣﻤﺶ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﯽوﺿﻮ ﺷﻮد« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽوﺿﻮ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد  :٣ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎدش را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۴۵آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز
ﱠ
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﻄﺎھﺎ را ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎھﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽدارد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎﻣﻞ و
درﺳﺖ ﻧﻤﻮدن وﺿﻮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﮔﻮار ،ﮐﺜﺮت ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪھﺎ و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﮕﺮداری ﺗﺎن«  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﺑﺎره آﻣﺎدﮔﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

 -١ﺑﺨﺎری ).(۶۶۱
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۶۴۷
 -٣ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۴۹اﺑﻮداوود ) (۴۷۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۰۳۹در ﺳﻨﺪ آن ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ و
در ﭘﺎﯾﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۳۴۸ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۴۴۷) (۳۱۲) (۱۹۳
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ﺣﺎﮐﻢ  -ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ  -از داود ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ،ﻣﯽداﻧﯽ اﯾﻦ آﯾﺖ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ۡ ُ ْ
ْ
�وا َو َصاب ِ ُروا َو َراب ِ ُطوا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۲۰۰ :
﴿ٱص ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ«.
ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن از ﻣﺮزھﺎ ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد  ،١وﻟﮑﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ
از ﻧﻤﺎز ﺑﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﻧﺲ درﺑﺎره ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﺖ :ﺗﺘﺠﺎﻓﯽ ﺟﻨﻮﺑﮫﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ

ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﯾﻦ آﯾﺖ:
َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِ ﴾ ]اﻟﺴﺠﺪة.[۱۶ :
﴿�تج
ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﮫﻠﻮھﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﺑﮕﺎھﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
٣
درﺑﺎره اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱/۲۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك آن

اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮐﻮر ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﺰﻟﻢ دور اﺳﺖ و
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﻢ دارم ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ در

 -١در ﻧﺺ» :رﺑﺎط« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و ھﺪف از آن آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﺮزھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ از آن ﺑﺮای
ﺟﮫﺎد اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﺳﻨﮕﺮ رﻓﺘﻦ« ﯾﺎ »ﺳﻨﮕﺮداری« .م.
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۰۱ /۲آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در آن ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذھﺒﯽ در اﻟﮑﺎﺷﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ ﻟﯿﻦ )ﺳﺴﺖ( اﺳﺖ.آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۴۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۹۶و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۸۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﺧﺎﻧﻪام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اذان را ﻣﯽﺷﻨﻮی؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺎزهای
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ« .١
و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ و در
ﻗﻮم ﻗﻠﺘﯽ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اراده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون روم ،و ﺑﺮ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮده و در
ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪاش را ﺑﺮ وی آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ« ،آﻧﮕﺎه اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن و درﺧﺖ ھﺎﺳﺖ ،و ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دارد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم؟ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ را
ﻣﯽﺷﻨﻮی؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺑﯿﺎ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱/۲۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ درﺑﺎره ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ،ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺑﺮو ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎ ،در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ اذان ﮔﻔﺘﻪ  ٣ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﯽﺗﺎن
ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖ را ﻣﺸﺮوع ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦھﺎ از ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزد ،و ﭘﺎﮐﯽ را ﻧﯿﮑﻮ دارد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪھﺎ روی
ﺑﯿﺎورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او در ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﻧﯿﮑﯽای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و درﺟﻪای ﺑﺪان
ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن از وی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ،
ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺎق ،از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ ،و ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
آورده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽداد و آﻧﺎن وی را ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۷۹۲اﺣﻤﺪ ) (۴۲۳ /۳اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ) (۱۴۸۰اﺑﻮداوود ) (۵۵۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۲۳ /۳ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۲۹اﻻرواء ).(۴۸۷
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :در ﻣﺴﺎﻏﺠﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮاد از
ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖ ھﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎزھﺎ .م.
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در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﯾﺪرﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز
ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺎﻗﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی در
ﻣﯿﺎن دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ راه ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖ
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ ،و از ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اذان داده
ﻣﯽﺷﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺿﯿﺎء در اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۱۸۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﻃﯿﺎﻟﺒﺴﯽ )ص (۴۰ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﻣﻦ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪی در
ﺧﺎﻧﻪاش دارد ،و در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺴﺠﺪھﺎﯾﺘﺎن
را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۵از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ،در
ھﻤﺎن ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦھﺎ از ﺳﻨﻦ ھﺪاﯾﺖاﻧﺪ ،و از
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﯽﺗﺎن ﺑﺮایﺗﺎن ﺳﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪام ﺟﺎی ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردن دارم ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ را در ﻓﺠﺮ و ﻋﺸﺎء ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی را در ﻓﺠﺮ و ﻋﺸﺎء ﮔﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،درﺑﺎرهاش ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺰار اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۲/۴۰
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﻖاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺠﺮ او را ﺑﺎز داﺷﺖ

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۵۴اﺑﻮداوود ) (۵۵۰اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۷۷۷اﺣﻤﺪ ) (۴۱۵ ،۳۸۲ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۱۰۸ /۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۷ /۱۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۴۰ /۲و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۴۰۷

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٧٩

ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ را در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮ س ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺎزار رﻓﺖ
 و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺎزار ﺑﻮد  -ﻋﻤﺮ س ازﮐﻨﺎر ﺷﻔﺎء ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن بﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ]ﻧﻤﺎز[ ﺻﺒﺢ ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داد :وی ﺷﺐ را
در ﻧﻤﺎز ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاب ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم ،ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﯽ را ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﻔﺎء  -ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  -در رﻣﻀﺎن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا
اﺑﻮﺣﺜﻤﻪ  -ﺷﻮھﺮ آن زن  -را در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪﯾﺪم؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
ﺷﺐ را در ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و دﯾﮕﺮ ﺳﺴﺖ و ﺗﻨﺒﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺣﺎﺿﺮ
ﱠ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ از ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺒﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺷﻔﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در ﺧﺎﻧﻪام ﻧﺰدم وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و دو ﻣﺮد را ﻧﺰدم
ﺧﻮاب ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﺎل اﯾﻦ دو ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ  -و آن در ﻣﻀﺎن ﺑﻮد  ،-ﺑﻌﺪ آﻧﻘﺪر ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺒﺢ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﯽ را ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮ دراء درﺑﺎره ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ از
دﺳﺘﺶ رﻓﺖ
ﺑﺨﺎری از ام اﻟﺪرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ

ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ص ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﯾﮏ ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۳از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء از ﻧﺰد اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺒﺶ را زﻧﺪه ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۶۵۰

١٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﺒﺶ را زﻧﺪه ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ
رواﯾﺖ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻧﺰدش ﻓﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ اش و ﻗﻮﻟﺶ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺘﺎﺑﺶ ﻧﻤﻮد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﻨﺒﺴﻪ ﺑﻦ ازھﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث

ﺑﻦ ﺣﺴﺎن س  -ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺑﻮد  -ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی وﻗﺘﯽ در آن زﻣﺎن ازدواج
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،روزھﺎﯾﯽ در ﭘﺮده ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯽ ،ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮت ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪهای؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎزدارد ،ﺑﺪون ﺗﺪﯾﺪ زن ﺑﺪﯾﺴﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۲/۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻒھﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒھﺎی
اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻧﻤﺎز

اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻒ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺳﯿﻨﻪھﺎ و ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ ﺻﻒ اول
درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﺑﺮاء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ
دﯾﮕﺮش ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪھﺎ و ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﻮﯾﺪ« ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  ،٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ و اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﻣﺬی از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺳﻤﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﺻﻒ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﺻﻒ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻼﺋﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺻﻒ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ).(۱۵۵۷ ،۱۵۵۶
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۶۶۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﻒھﺎی اول را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻒ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۸۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻮیﻣﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻼﺋﮏ ﺻﻒ ﺑﻨﺪﯾﺪ« ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده  .٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺎﻟﮏ و اﺋﻤﻪ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺎری  ٣از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﻒھﺎی ﻣﺎ را ﻃﻮری ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﯿﺮھﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را از وی آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن روزی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و اﯾﺴﺘﺎد و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪاش را از ﺻﻒ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﯾﺎ ﺻﻒھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺘﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽآورد« .٤
و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﻣﻦ ھﺮ
ﻣﺮد را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪاش را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ رﻓﯿﻘﺶ و زاﻧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ زاﻧﻮی رﻓﯿﻘﺶ و ﻗﻮزک ﭘﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ ﻗﻮزک ﭘﺎی وی ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﺒﯿﺮ

ﻣﺎﻟﮏ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن
ﺻﻒھﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .٦
وﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﻒھﺎ
اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎ ،ای ﻓﻼن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎ ،و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﻮﻣﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﺧﺮﺷﺎن دارد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۳۰اﺑﻮداوود ) (۶۶۱اﺣﻤﺪ ) (۱۰۱ /۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۹۹۲اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ).(۱۵۲۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۶۶۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۹۹۲ﻧﮕﺎ :ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻖ.
 -٣در اﺻﻞ »و ﺑﺨﺎری ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺳﮫﻮ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۷۱۷ﻣﺴﻠﻢ ).(۴۳۶
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۶۶۲ﺑﺨﺎری ) (۷۲۵از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۵۸ /۱ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ).(۳۶۱) (۴۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س را دﯾﺪم وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻠﻮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎ و
ﻗﺪمھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۴ ۲۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ
ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ای ﻓﻼن ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎ ،ای ﻓﻼن ﻋﻘﺐ رو ،ﺻﻒھﺎﯾﺘﺎن را
درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن روش ﻣﻼﺋﮑﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد:
َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ ُ َ
َّ َ َ ۡ ُ َّ ُّ َ
حون ] ﴾١٦٦اﻟﺼﺎﻓﺎت.[۱۶۶-۱۶۵ :
﴿�نا �حن ٱلصآفون � ١٦٥نا �حن ٱلمسب ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺎ ﺻﻒ زدﮔﺎﻧﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯿﻢ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و
ﻣﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎش ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺎ وی
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم و او ﺳﻨﮓ رﯾﺰهھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺰدش
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒھﺎ ﻣﺆﻇﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﻒھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :در ﺻﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒ ھﺎ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ،

ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﺪن ﺻﻒھﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﺻﻒھﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻒ اول  -رﺣﻤﺖ و درود
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ  .٣در اﯾﻦ ﻣﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ از وی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹۲ﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺎﻟﮏ ).(۳۶۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۹ /۱اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۶۰ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۲ /۲
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ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﺻﻒ اول
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ رﻓﯿﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

ﻗﺮﯾﺸﯽ در روزھﺎی ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﻣﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم در ﺻﻒ اول ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻒ اول ﺧﯿﺮ اﺳﺖ؟ آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ را
در ﺻﻒ اول اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﺎ ﺳﮫﻢ در آن ﺻﻒ ره ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺻﻒ اول
ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در ﺻﻒ اول ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ آن ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﺳﺘﻮنھﺎ ﺻﻒ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﮑﯽ آﻣﺪه،
و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :در ﺻﻒ اول ﺟﺰ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ

ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۳۰۳از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻢ و در ﺻﻒ اول اﯾﺴﺘﺎدم ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺻﻒھﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ،و ﻣﺮدی ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن ﺑﻮد و رﯾﺶ ﻧﺎزک و اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻗﻮم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﻋﻘﺒﻢ راﻧﺪ و در ﺟﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻔﺖ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﺪت ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﻏﻤﮕﯿﻨﺖ ﻧﺴﺎزد،
آﯾﺎ آن ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؟ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻒ اول
ﺟﺰ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  ٣س.
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آن را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۳۵۲ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺴﺠﺪ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۳۷۹ /۱اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۲۶۸ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۲ /۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۵۷ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۹۲ /۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۰۳ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی از ﻋﻘﺒﻢ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪ و از ﺟﺎﯾﻢ
دور ﻧﻤﻮد و در ﺟﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﮫﺪﯾﺴﺖ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺎ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن اﻣﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ

ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن او و ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد،
و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮم را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻃﻮل ﻗﯿﺎم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در اﻻذان از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ ﻋﺸﺎء ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در اﻻذان از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆذن
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ ،در ﮐﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮآورده
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮﻣﻮد :وی ﭼﻮﺑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص(۴۳
از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺣﯿﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدش
ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻣﯽداد ،و وﻋﺪهاش را اﮔﺮ ﻧﺰدش ﻣﯽﺑﻮد وﻓﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ و از ﺟﺎﻣﻪاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺎرم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎر وی ﻓﺎرغ
ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد.

 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۲۷۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۲۰۹۴

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ل ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﺑﻮرﺑﯿﻊ زھﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺮدی

ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ از ﻃﻮل ﻗﯿﺎم
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻣﺆذن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﻧﺮخھﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۹اﯾﻦ را از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﻒھﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و او از ﭘﺪرش ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ...اﻟﺤﺪﯾﺚ.
اﻣﺎﻣﺖ و اﻗﺘﺪاء در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ش
ﻗﻮل اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در اﻃﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را دﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و ﻓﺘﺢ

ﻣﮑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ« ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن س اﺳﻼم آورد ،و ﻋﺒﺎس س وی را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ وی اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و او وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﻣﺮدم
ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن رﮐﻮع ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم ھﻢ رﮐﻮع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻗﻮم ﭘﺮاﮐﻨﺪهای را ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﻪ ﻓﺎرﺳﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداراﻧﺪ
و ﻧﻪ ھﻢ ﮔﺮوهھﺎی روم ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﻓﺰود :ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮادر زاده ات ﺑﺰرگ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻏﺰوه ﻓﺘﺢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای وﺿﻮء
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آب وﺿﻮی وی را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ روھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
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ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮادرزاده ات ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎس س ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻦ ﻗﺪر دﻟﺒﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۱۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﻀﻠﻪ آﻣﺪه و وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺮوه ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن وﻗﺘﯽ
ھﻤﺎن ﺷﺒﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺎس ﺑﻮد ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز روی ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻃﮫﺎرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
آﻧﺎن اذان را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و
اﯾﻨﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع وی رﮐﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺠﺪهاش ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮک ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﻘﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ
او ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮد رﻗﯿﻖ و ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن روزھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز داد .و در ﺣﺪﯾﺚ وی ﻧﺰد ﺑﺨﺎری
آﻣﺪه :ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ« ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺮدﯾﺴﺖ زود اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﺎزل دل ،وﻗﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺎز ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﺳﺨﻨﺶ
را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ!!  ٢اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ«.
ﱠ
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﻣﻌﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدش ﺑﻮدم ،ﺑﻼل س
ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ را اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪم ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۴۳۵ ،۴۳۳ /۲۳در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۴ /۶
 -٢ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮ
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪ  -ﻋﻤﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد دارای آواز ﺑﻠﻨﺪ ،-
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺧﺪا و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ اﺑﺎ دارﻧﺪ!! ﺧﺪا و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ اﺑﺎ دارﻧﺪ!!« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او آﻣﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﱠ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز داد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ!! ای اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
وﻗﺘﯽ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮدی ﭼﻨﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺪان اﻣﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! اﮔﺮ
ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽدادم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﻣﺮم ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﺪﯾﺪم ،ﺗﻮ را ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮداود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۴۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۲آﻣﺪه ،در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺪای
ﻋﻤﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ،اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را از ﺣﺠﺮهاش
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺪھﺪ« .و اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻗﮫﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ  .٢و در ﺑﺨﺶ اﺻﺤﺎب و ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺧﻼﻓﺖ
ﻗﻮل اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﮔﺬﺷﺖ :ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،و او ﺗﺎ وﻓﺎت وی ﻣﺎ را اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ
و زﺑﯿﺮ ب ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ :ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ،ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،وی رﻓﯿﻖ ﻏﺎر و دوم دو ﺗﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺷﺮف ﺑﺰرﮔﯽ وی را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،او را
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز دادن ﺑﻪ ﻣﺮدم در وﻗﺘﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش زﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ل درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲۲ /۴اﺑﻮداوود ) (۴۱۶۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۴۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد
اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻣﺎ ھﻢ اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻤﺎ ھﻢ اﻣﯿﺮی ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﺑﮑﺮ س را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﻮﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
) (۲/۲۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۵۴از ﻋﻠﯽ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ و ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺐ
ﺑﻮدم و ﻧﻪ ھﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﻣﺎن ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دﯾﻦﻣﺎن
راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻗﻮل ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺮب

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۸۹از اﺑﻮاﻟﺒﻼی ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س
ﺑﺎ ﺳﯿﺰده ﺳﻮار  -ﯾﺎ دوازده ﺳﻮار  -از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﱠ
ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮو ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻪ اﻣﺎﻣﺖﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ
زنھﺎﯾﺘﺎن را ﻧﮑﺎح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،وﻗﺘﯽ ﺳﻼم داد،
ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﭼﻪ ،ﻧﺼﻒ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺮایﻣﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ ﺑﻪ
رﺧﺼﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻢ  ،٢ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻔﺮ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ را اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺪای اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻏﻼم ﺑﻨﯽ اﺳﯿﺪ س ﻃﻌﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮذر ،ﺣﺬﯾﻔﻪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد،ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،اﺑﻮذر
ﭘﯿﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در ﻋﻘﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و او
 -١ﺣﺴﻦ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۷۵ ،۷۴ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺨﺎری ) (۳۶۶۸از
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۱۸۹ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۱۵۶ /۲
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺑﻮذر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
آری ،آن ﮔﺎه اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻏﻼم ﺑﻮدم ﭘﯿﺸﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺖﺷﺎن ﮐﺮدم .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز در
ﱠ
ﻣﺴﺠﺪی در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻧﺠﺎ زﻣﯿﻨﯽ داﺷﺖ ،و اﻣﺎم
آن ﻣﺴﺠﺪ ﻏﻼم ﺑﻮد ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ ﺷﻮ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪه،
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪت ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰاری ،و ﻏﻼم ﻧﻤﺎز داد .اﯾﻦ
ﱠ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﻣﻨﺰل ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ب ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﱠ
ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭘﯿﺶ ﺷﻮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺣﻨﻈﻠﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻻی اﺗﺎﻗﺶ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻘﺪم ﭘﺸﺖ ﺳﻮارﯾﺶ و اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ« .آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و وی ﭘﯿﺶ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز داد  .١ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ آﻣﺪه،
و اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺨﺎری وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎز اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﻋﻘﺐ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ل در ﺧﺎﻧﻪاش
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی س

ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ آﻣﺪ ،وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺟﻠﻮ ﺑﺮو ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺴﻦﺗﺮ و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻮی ،ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﻨﺰل و
ﻣﺴﺠﺪت ﻧﺰدت آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﻟﺬا ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺪ و
ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﮐﺸﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼم داد ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از ﮐﺸﯿﺪن آنھﺎ
ﭼﻪ ھﺪف داﺷﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ در وادی ﻣﻘﺪس ھﺴﺘﯽ؟  ٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻣﺮدﯾﺴﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻪ رﺟﺎل ﺛﻘﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶۵ /۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ).(۴۶۱ /۱
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ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم ﯾﮑﯽﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺷﺪ.
ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎز ﻓﺮات ﺑﻦ ﺣﯿﺎن در ﻣﺴﺠﺪش ﻋﻘﺐ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ آن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ زھﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ س ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮات ﺑﻦ ﺣﯿﺎن س رﻓﺘﻢ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻓﺮات ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﻮ ﺑﺮو،
ﺣﻨﻈﻠﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺴﻦﺗﺮی ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ھﺠﺮت ﮐﺮدهای
و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﺠﺪﺗﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮات ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﭼﯿﺰی
ً
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و اﺑﺪا از ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ روزی ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﻃﺎﺋﻒ ﻧﺰدش آﻣﺪم و
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :اری ،ﺑﻌﺪ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و
ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮات ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﯽ ﻋﺠﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن ﺧﺒﺮ
را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺮﮔﺮد ،ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ را
ﺑﯿﺪار ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدی« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۲۸
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﻣﮑﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻦ اﺑﺰی ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﻤﺮ س
از ﻋﻤﻠﮑﺮدش
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪش از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﺑﻪﺳﻮی ﻣﮑﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﯿﺮ ﻣﮑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ س از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ را ﺑﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی را .ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻏﻼﻣﺎن روی آوردی ،و در ﺟﺎﯾﯽ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ و از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،او را ﻗﺎریﺗﺮ از
ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﻣﮑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۲۳ ،۳۲۲ /۱۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۵ /۲

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻣﺮدی ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﮑﻮ دارد ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی
را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮآن ارج ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻮر و ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و رﺿﺎﯾﺖ
ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ از اﻃﺮاف ﻣﮑﻪ و در ﺣﺞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و ﻣﺮدی از آل اﺑﻮﺳﺎﺋﺐ
ﻣﺨﺰوﻣﯽ س ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺶ درﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ آن ﮔﺎه ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺰﻣﻪ س
وی را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ و دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رﺳﯿﺪ،
وﻟﯽ او وی را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻋﺘﺎﺑﺶ ﻧﻨﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،وی را
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار داد ،ﻣﺴﻮر ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪه ،آن ﻣﺮد
ﺳﺨﻨﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و در ﺣﺞ ﺑﻮد ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻗﺮاﺋﺘﺶ
را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و از ھﻤﺎن ﻗﺮاﺋﺖ وی ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اش ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﻤﺎﻧﺠﺎ
رﻓﺘﯽ؟  ٢ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﻮل ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز داد :آﯾﺎ از ﻧﻤﺎزم راﺿﯽ
ﺷﺪﯾﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎز داد ،ھﻨﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ از
ﻧﻤﺎزم راﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺪش ﻣﯽآﯾﺪ ،ای ﻧﺎﺻﺮ و ﺣﻮاری
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی
ﻗﻮﻣﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن وی را ﺑﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﺎزش از ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۱۱و اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ) (۹۸ /۶رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :اراده ات ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻮب ﻃﻠﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺠﮫﻮل ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دارای ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻮب ﻃﻠﺤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و درﺑﺎره آن اﺑﻮزرﻋﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺎﻣﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺰان ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﮑﺮھﺎﯾﯽ دارد ،و ﺛﻘﻪ ھﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺑﻮ اﯾﻮب ﺑﺎ ﻣﺮوان در ﻧﻤﺎز

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ س ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ وا ﻣﯽدارد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ﻣﯽﮔﺰارد ،و ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ ھﻤﺮاھﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،و
ھﺮﮔﺎه از آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮕﺰارم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۶۸
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﯾﻮب س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ در ﻧﻤﺎزش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺮوان ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ وا ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﺳﻮل ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ﻣﯽﮔﺰارد ،اﮔﺮ ﺑﺎ وی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯽ ،ھﻤﺮاھﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﻮدی ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،اﻧﺲ وﻋﺪی درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻋﻘﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺟﺎﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ را از ﻧﻤﺎزم ﺑﺪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ دﯾﺪﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ از
آن ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﮔﻔﺖ :آری ،و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از اﯾﻦ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﯿﺎم وی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺆذن از ﻣﻨﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﯽرﺳﯿﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ودر رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :اﺑﻮھﺮﯾﺮه را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی را ﺧﻮاﻧﺪ و آن
را ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ اول را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎزی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ آن را اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آن را ﺑﺮ
اﺳﺎس آن آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۸۴و دارای ﺷﻮاھﺪی در آﻧﺠﺎﺳﺖ،۴۸۵) :
 (۴۸۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۸ /۲
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۴۶ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۳۷ ،۳۳۶ /۲
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وی ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه اﻣﺎمﺷﺎن ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ رﮐﻮع
و ﺳﺠﺪه را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻋﻘﺐ وی ﺧﺮد ،ﺑﺰرگ ،ﻣﺮﯾﺾ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و رﮐﻮع و
ﺳﺠﺪه را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎز را ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر در ﻋﻘﺐ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﯾﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪ ،و رﺟﺎل ھﺮ دو
ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻧﻤﺎز

ﮔﺮﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻧﻤﺎز

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاب
ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻼل س ﺑﺎ اذان ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﻏﺴﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ آب
را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻮﯾﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و
ﮔﺮﯾﻪاش را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﯾﺪهای ﺧﺒﺮ ﺑﺪه،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺒﯽ از ﺷﺐھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم و ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻏﻮﺷﺶ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﮐﻪ رﯾﺸﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻼل
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۴ ،۹۳ /۱۷رﺟﺎل آن ھﻤﻪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :ھﯿﺜﻤﯽ ).(۷۳ /۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۷۰۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۹ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﺒﺮش ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ وی را دﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪهات را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ
ﺑﻨﺪه ﺷﺎﮐﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟! اﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﻣﻦ آﯾﺘﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و در
آن ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ:
َّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ
َّ
ت وٱ��ض﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۹۰ :ھﻤﻪ آﯾﻪ.
﴿إِن ِ� خل ِق ٱلس� ٰ� ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ.١ «...
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮداود از ّ
ﻣﻄﺮف و او از ﭘﺪرش س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﺳﯿﻨﻪاش از
ﮔﺮﯾﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺪای آﺳﯿﺎب ﺑﻮد .و ﻧﺰد ﻧﺴﺎﺋﯽ آﻣﺪه :و در ﺳﯿﻨﻪاش ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن
ﺻﺪای دﯾﮓ در ﺣﺎل ﺟﻮش و ﻏﻠﯿﺎن داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱/۳۱۵آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺣﺎﻓﻆ )(۲/۱۴۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﻗﻮﯾﺴﺖ ،و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻧﻤﺎز
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزان ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد

ﺑﻦ ھﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﻋﻤﺮ س را در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در آﺧﺮ
ﺻﻒھﺎ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و او ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ:
َّ َ ٓ َ ۡ ُ ْ َ ّ َ ُ ۡ ٓ َ َّ
� إِ� ٱ�ِ﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۸۶ :
﴿إِ�ما أشكوا � ِ� وحز ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۵۲
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﺐ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،و ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪاش را از
ﭘﺸﺖ ﺳﻪ ﺻﻒ ﺷﻨﯿﺪم.
ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع در ﻧﻤﺎز

ﱠ
ﺧﺸﻮع اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۶۲۰ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۶۸ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۴۶۸
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵۶ ،۲۵ /۴اﺑﻮداوود ) (۹۰۴ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۳ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﺠﺎھﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی در ﻧﻤﺎز ﭼﻨﺎن
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﭼﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﺰ ) (۴/۳۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۵ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۱۰آﻣﺪه ،از
ﱠ
ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﭼﻮب
ﻣﯽﺑﻮد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ :آن از ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۵از
اﺑﻦ اﻟﻤﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ را در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﻣﯽدﯾﺪی،
ﻣﯽﮔﻔﺖی :ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد
وﻟﯽ ﭘﺮواﯾﺶ را ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺘﺨﻮان ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮارﻣﯽ ﺑﻮد .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺧﺸﻮع اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب در ﻧﻤﺎز
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۴از زﯾﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را

وﻗﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﻓﺖ دﯾﺪم ،آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﺰﻣﯽ راه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮرﭼﻪای ﺑﺎ او
ﻣﯽرﻓﺖ او از آن ﻣﻮرﭼﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۷از واﺳﻊ ﺑﻪ ﺣﺒﺎن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺰرﮔﺶ را روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ .و
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۴از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﮔﺰاری را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ روی ،ﮐﻒھﺎی دﺳﺖ و ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را آﻧﻘﺪر ﺟﺪی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﺑﺮده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﭘﮫﻠﻮی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم ،از وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ) :اﻟﻠﮫﻢ اﺟﻌﻠﮏ اﺣﺐ ﺷﯽء
اﻟﯽ ،و اﺧﺸﯽ ﺷﯽء ﻋﻨﺪی( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﺤﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﺰدم ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ« ،و از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺳﺠﺪهاش
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :رب ﺑﻤﺎ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﯽ ﻓﻠﻦ اﮐﻮن ﻇﮫﯿﺮا ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﯿﻦ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﺎ در
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮدهای ،ھﺮﮔﺰ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد« ،و ﮔﻔﺖ :از
وﻗﺘﯽ اﺳﻼم آوردهام ،ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎزی ﮔﺰاردهام ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارد ،ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۱۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﻋﻤﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮓ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ھﻤﺴﺮش ام روﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﮐﺘﺶ در ﻧﻤﺎز
اﺑﻦ ﻋﺪی ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۹/۳۰۴و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ام روﻣﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ،و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزم ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را آرام ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﭼﻮن ﯾﮫﻮد اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن آرامﮔﯿﺮی دﺳﺖ و ﭘﺎ از ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن و
اﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺆﮐﺪ

ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ل درﺑﺎره ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﻘﯿﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل )را از ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ و
ﺗﻄﻮع  ٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ در ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﮔﺰارد،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ و دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد .و ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽداد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪام داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .و در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻧﻪ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ وﺗﺮ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺑﻮد ،در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮔﺎھﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
 -١ﻣﻮﺿﻮع .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ) (۳۰۴ /۹اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۱ /۵۶ /۱۶آﻓﺖ آن ﺣﮑﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﯾﻠﯽ اﺳﺖ .وی ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺬاب اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺪﯾﺜﺶ ھﻤﻪ دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﯽ ھﻢ ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای اوھﺎم اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۲۶۹۱و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۱۴
 -٢ھﺪف از ﺗﻄﻮع ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻠﯿﺴﺖ .م.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

١٩٧

و ﮔﺎھﯽ در ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ھﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،١و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ھﻢ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﺮد ،دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .٢
ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۷۵آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻌﻀﯽ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۱۱۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺷﺪت اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو رﮐﻌﺖ ﺻﺒﺢ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﻓﻞ را ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .و در رواﯾﺘﯽ
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ آﻣﺪه :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی دو رﮐﻌﺖ
ﻓﺠﺮ ،ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﺑﻪﺳﻮی ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﺧﯿﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻧﻤﯽدﯾﺪم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ و دو
رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻣﺪاد را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .٤
و اﺑﻮداود ) (۲/۲۵۹از ﺑﻼل س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﺗﺎ
وی را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻼل را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ دﻣﯿﺪ ،و ﺻﺒﺢ ﺧﻮب روﺷﻦ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻼل
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز داد ،و ﺑﻼل ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ وی را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﺧﯿﻠﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﯽرﻓﺖ .م.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۳۰ﺗﺮﻣﺬی )ﺑﺨﺸﯽ از آن( ).(۴۲۶
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۱۱۶۳ﻣﺴﻠﻢ ).(۴۲۴
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۱۱۸۲
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ﺻﺒﺢ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ﺻﺒﺢ را روﺷﻦﺗﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎز ھﻢ آن دو رﮐﻌﺖ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،و آن را ،ﺑﺠﺎ ،درﺳﺖ و ﺧﻮب
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم«  .١اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻮوی در رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ )ص (۴۱۶ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺪت ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﭼﮫﺎر رﮐﮫﺖ ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻇﮫﺮ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻗﺎﺑﻮس و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ رﻓﺖ ﮐﻪ:

ﮐﺪام ﻧﻤﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدش ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻗﯿﺎم را در آنھﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪهﺷﺎن را
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد  .٢ﻗﺎﺑﻮس ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﻇﺒﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﺣﺎﮐﻢ از وی رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﱠ
ﻣﺒﮫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﺎﺋﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﺪ از زوال آﻗﺘﺎب و ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن در آن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد،
و دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ در آن از ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد«  .٣ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺗﺮﻣﺬی )ص (۵۷از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دو رﮐﻌﺖ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ب  -و آن را ﺣﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻪ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ را ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ،
آنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورد .٤
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ از اﺑﻮاﯾﻮب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،دﯾﺪﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﮫﺮ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۲۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۱۱۲۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۱۵۶در ﺳﻨﺪ آن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ اﺑﯽ ﻇﺒﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۱۷ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۳۹ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۱ /۳ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۷۸و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۳۹۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۸۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۰۳ /۴
 -٤ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۲۶و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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»وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب زوال ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﯿﭻ دروازهای از آنھﺎ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ،ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺧﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۶۴و در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب

ﺗﺮﻣﺬی )ص - (۵۸ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻼﺋﮏ
ﻣﻘﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽآورد  .٢و اﺑﻮداود از
ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  .٣اﺳﻨﺎد آن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺮﯾﺎض )ص (۴۱۹آﻣﺪه ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ
واﻷوﺳﻂ از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۲/۲۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻗﺮاﺋﺖ را در آنھﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ّ
ﺣﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﺆﮐﺪ

اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ و ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره دو رﮐﻌﺖ
ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﮔﻔﺖ :آن دو از ﺷﺘﺮان ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
ﱠ
) (۴/۲۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۰۳ -۲۰۰ /۴ھﯿﺜﻤﯽ درﺑﺎرهی وی ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۸۵ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۲۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۲۷۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻔﻆ »ﭼﮫﺎر ﮐﻠﻤﻪ« ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳ ،۱۲ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳۰ /۲
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ﱠ
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ از ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺘﺒﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮ در ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ اﺳﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س را
دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب زوال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآرود ،از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻣﺶ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻮاﯾﻮب س را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ
ﱠ
ﱠ
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺼﻞﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :وی ﭼﻮن آﻓﺘﺎب زوال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ
و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و در آنھﺎ دو ﺳﻮره از ﻣﺌﯿﻦ  ١ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺆذنھﺎ
ﻧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻪھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ راوی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺳﻮد و ﻣﺮه و ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭼﯿﺰی از ﻧﻤﺎز روز ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ،و ﻓﻀﯿﻠﺖ
آنھﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز روز ﭼﻮن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮد اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۲۲۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪی اﺳﺖ ،ﮔﺮوھﯽ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ
درﺑﺎرهاش ﮐﻼﻣﯽ ھﺴﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ
) (۱/۳۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎﮐﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی از ﻧﻤﺎز روز را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ را ،و آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ارزش ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاء واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ

 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮره ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﺪ آﯾﻪ و ﯾﺎ زﯾﺎده از آن ھﺴﺘﻨﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۷ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲۱ /۲

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﻮن آﻓﺘﺎب زوال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽآﻣﺪ و دوازده رﮐﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .و از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ و ﺗﻮﺟﻪ وی واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﻦ
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ وﺻﯿﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪهام آنھﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارم :اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .و
ﻣﻦ آنھﺎ را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺼﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﻓﺎﺧﺘﻪ و او از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
وی ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد :در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻧﻤﺎز ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :در ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ
ﺷﺪهاﯾﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﺮود .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻬﺠﺪ

ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ
ﱠ
اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل

ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ را ﻣﮕﺬار ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ
ﮐﺴﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۳۰۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ).(۲۴۹ /۶

٢٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﺟﺎﺑﺮ درﺑﺎره ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ و ﺑﺎز ﻧﺰول رﺧﺼﺖ

ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ:
َ َ
ُ َّ َ َّ َ ٗ
ۡ ُ
﴿ ٰٓ
�� ُّ� َها ٱل ُم َّز ّمِل  ١ق ِم ٱ ۡ�ل إِ� قل ِي� ] ﴾٢اﻟﻤﺰﻣﻞ.[۲-۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای در ﺟﺎﻣﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه .ﺷﺐ را )ﺑﻪ ﻧﻤﺎز( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻧﺪک آن ،ﻗﯿﺎم ﮐﻦ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﻤﺎن ورم ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺧﺼﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ
ُ ُ
ُ
ِن�م َّم ۡر َ ٰ
�﴾ ]اﻟﻤﺰﻣﻞ .[۲۰ :ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره.
﴿عل َِم أن َس َيكون م
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺾھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ آﻣﺪه ،و درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،و ﺛﻘﻪ
ھﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺳﻮال ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ھﺸﺎم از ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره وﺗﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﭘﺎﺳﺨﺶ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪش از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ھﺸﺎم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق

داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺶ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ داﺷﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ،
و آن را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺐ و ﺳﻼح اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪھﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﻣﺮدن ﺑﺎ روم
ﺑﺠﻨﮕﺪ ،وی ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻗﻮﻣﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ ،و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﻧﻔﺮی از
ﻗﻮﻣﺶ اﯾﻦ را در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اراده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ در ﻣﻦ
ﺑﺮایﺗﺎن اﻗﺘﺪای ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟« و آﻧﺎن را از آن ﺑﺎزداﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﺳﻌﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ھﻤﺴﺮش ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ وی
ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رﻓﺖ و او را از وﺗﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ وﺗﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آ ﮔﺎه ﻧﺴﺎزم؟ ﮔﻔﺖ :اری ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﺮو ،و ﺑﺎز ﻧﺰدم
ﺑﺮﮔﺮد ،و ﻣﺮا از ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ اﻓﻠﺞ آﻣﺪم،
و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﻣﻦ وی را
از اﯾﻦ ﺑﺎز داﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﮔﺮوه  ٢ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ او اﺑﺎ ورزﯾﺪ و اداﻣﻪ داد،

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۵۱ /۲
 -٢ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ و ﮔﺮوه ﻣﻌﺎوﯾﻪ.
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]ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[ ﻣﻦ وی را ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ آﻣﺪ ،و ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،و او را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ھﻤﺮاھﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ھﺸﺎم ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ھﺸﺎم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮای وی دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻣﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮا از اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻗﺮآن
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﺮﺧﯿﺰم ،آن ﮔﺎه ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮا از ﻗﯿﺎم
َ َ
ۡ ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﺑﺪه؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮره را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽٰٓ ﴿ :
�� ُّ� َها ٱل ُم َّز ّمِل ﴾١؟

ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ را در اول اﯾﻦ ﺳﻮره ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
و ﯾﺎراﻧﺶ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمھﺎﯾﺸﺎن ورم ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﻮره
را دوازده ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ را در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ﭘﺲ از ﻓﺮﺿﯿﺖ ﻧﻔﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم ،آن ﮔﺎه وﺗﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮا از وﺗﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ
ﺑﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻮاک و آب وﺿﻮﯾﺶ را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او ﻣﺴﻮاک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎز وﺿﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از
آن ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ در آنھﺎ ﺟﺰ در رﮐﻌﺖ ھﺸﺘﻢ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ]ﺗﺒﺎرک[ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎز ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻼم ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻌﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﮫﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
واﺣﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن وی را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎز ﺳﻼم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادﻧﺶ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و
ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ ،ای ﭘﺴﺮم ،ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺴﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺎق ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻔﺖ رﮐﻌﺖ وﺗﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن دو رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ را ﭘﺲ از ﺳﻼم

دادﻧﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ،ای ﭘﺴﺮم ،ﻧﻪ رﮐﻌﺖ ﺑﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزی را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او را وﻗﺘﯽ از
ﻗﯿﺎم ﺷﺐ ،ﺧﻮاﺑﯽ ،دردی ﯾﺎ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽداﺷﺖ ،از ﻃﺮف روز دوازده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﯿﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺮآن را در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﯿﻢ را ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮود .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎھﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪون رﻣﻀﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪم ،و
ﺣﺪﯾﺚ وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺰدش رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم  ٢ .١ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۴۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره وﺗﺮ اﺻﺤﺎب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اول ﻣﺰﻣﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ،

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎمﺷﺎن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن اول و آﺧﺮ آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮫﺠﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در اول ﺷﺐ وﺗﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ دو دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س در ﻃﻮل ﺷﺐ ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﭼﻮن ﻧﺼﻒ ﺷﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ،و اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد:
َُۡ ۡ َ ۡ َ َ
لصلَ ٰوة ِ﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َوٱ ۡل َ� ٰق َب ُة ل َّ
ك بٱ َّ
ِلت ۡق َو ٰ
ى﴾ ]ﻃﻪ.[۱۳۲ :
ِ
﴿وأمر أهل ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺎﻧﻮاده ات را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﮐﻦ ...ﻋﺎﻗﯿﺖ از آن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ  -ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،-
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۷۳ﮔﻔﺘﻪ ،از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از ھﻤﺴﺮان ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﻨﻤﻮدم ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا از ﺷﺐ ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮ دھﺪ ،و از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﻧﻤﺎز ﻋﻤﺮ در ﺷﺐ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :وی ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﺰد ﺳﺮش ﻇﺮﻓﯽ را ﭘﺮ از آب ﻧﻤﻮده ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﺮ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ،و
در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را در آب ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪان روی و دﺳﺘﺶ را
 -١ﭼﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۴۶اﺣﻤﺪ ).(۵۳ /۶
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ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ را ،آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺑﺮای
ﻧﻤﺎزش ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .اﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﯾﻦ را دﺧﺘﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﺎز را در دل ﺷﺐ  -ﯾﻌﻨﯽ در
وﺳﻂ ﺷﺐ  -دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﺗﮫﺠﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۳ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۴۹آﻣﺪه ،از ﻧﺎﻓﻊ

از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز زﻧﺪه ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻧﺎﻓﻊ در ﺳﺤﺮ داﺧﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﺎز ﻧﻤﺎز را ﺷﺮوع
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻧﺎﻓﻊ ،در ﺳﺤﺮ داﺧﻞ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آری ،آن ﮔﺎه
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺷﺪ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺳﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۳۰۴از ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻏﺎﻟﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در
ﻣﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،و در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺗﮫﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺷﺒﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽھﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻏﺎﻟﺐ آﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮی ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ؟ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺛﻠﺚ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯽ،
ُۡ ُ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،ﺛﻠﺚ ﻗﺮآن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮره اﺧﻼص ﴿قل ه َو
َّ ُ َ
� أ َح ٌد  ﴾١ﻣﻌﺎدل ﺛﻠﺚ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ٱ
ﺗﮫﺠﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺳﻠﻤﺎن ب
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
ﺧﻮاﺑﯿﺪم ،وی در اول ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد  ،١ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم در ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﺧﺮ ﺷﺐ ،ﺟﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن اذان ﻣﻐﺮب و ﻋﻮدت از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن وی وﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﺧﻮاب ﻧﻤﻮد« ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش وی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻤﺎن در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،و ﮔﻮﯾﯿﯽ
ﻃﺎرق آﻧﭽﻪ را ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﺪﯾﺪ ،و آن را ﺑﺮای وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦھﺎ ﮐﻔﺎره اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﺸﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺷﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ او را ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺿﺮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای او
ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد ،و
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺿﺮر ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﯽزﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را
ﻣﯽﮔﺰارد و ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺿﺮر ،و زﻧﮫﺎر
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب روی!! ﻣﯿﺎﻧﻪ روی اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ و ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻦ .ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮد
) (۱/۴۰۱ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻮف ،ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮاﻓﻞ در ﻣﯿﺎن ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و زوال آن

ﺣﺪﯾﺚ ام ھﺎﻧﯽ و ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ام ھﺎﻧﯽ  -ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ل  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ رﻓﺘﻢ ،و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻏﺴﻠﺶ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در آن وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ
ﺑﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض )ص (۴۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۸۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۱۹
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ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ  ١را ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و آنھﺎ را دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم .٣
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻣﻮی آﻣﺪه ،و ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و
ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺛﻘﻪھﺎ ذﮐﺮش ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۸ﮔﻔﺘﻪ،
از ام ھﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روز ﻓﺘﺢ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ﺷﺶ
ﱠ
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ .و ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را دو
رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ
ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺷﻌﺜﺎء آﻣﺪه،
و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺟﺮﺣﺶ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻦﻣﺎﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از امھﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﺮور
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ:
َۡ
� َوٱ ۡ� ۡ َ
�
اق﴾ ]ص.[۱۸ :
ِ
﴿ب ِٱلع ِ ِّ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در وﻗﺖ ﻋﺸﺎء و ﺑﺮآﻣﺪن آﻓﺘﺎب«.
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺻﻼه اﻟﻀﺤﯽ .م.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۱۷
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻻﻣﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۲
.(۳۳۷
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ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ام ھﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و
ﮐﺎﺳﻪای آب وﺿﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ اﺛﺮ ﺧﻤﯿﺮ را در آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻤﺎز
ﭼﺎﺷﺖ ]ﯾﺎ اﺷﺮاق[ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﮔﻔﺖ» :ای ام ھﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق اﺳﺖ« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ آﻣﺪه ،و اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ و ﮔﺮوھﯽ
ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ
آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎق وی.
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﯿﻠﺖ آن

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺸﮑﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد،
آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻟﺸﮑﺮی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦھﺎ زودﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زود ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪهﺗﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪه ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،وﺿﻮ را ﻧﯿﮑﻮ و ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،و ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﺴﺠﺪی روی آورد ،و ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را در آن ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق را در
ﻋﻘﺒﺶ ﮔﺰارد ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﺗﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ« .٢
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﺳﻨﺎد وی
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ﺑﺰار و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار در
رواﯾﺘﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آن ﻣﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺨﺶ
اﻟﺪﻋﻮات در ﺟﺎﻣﻌﺶ از ﻋﻤﺮ برواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﱠ
اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ آن را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۲۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز اﺷﺮاق ﻋﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺳﻌﺪ ش
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﻄﺎء ﻧﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ ،از ﻋﻄﺎء اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳۸ /۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۵۵۹ ،۶۴۷۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۵۳۵ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۶۶۹

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻋﺒﺎس ب ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را روزی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ده روز دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻌﺪ س ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۳آﻣﺪه
اﺳﺖ.
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻞھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺨﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺷﺐ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۴از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﯿﻦ
ﻇﮫﺮ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ را زﻧﺪه ﻣﯽداﺷﺖ .٣
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻞھﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎز ﻋﻤﺎر س ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻐﺮب را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن وی ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﺎء ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۳۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ھﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٥از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ب را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻐﺮب ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻐﺮب ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب ﺷﺶ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻒ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ«  .٦ﻃﺒﺮاﻧﯽ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :دﺧﺘﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۷۶ /۹و ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ).(۲۵۸ /۲ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد .م.
 -٤آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺬری آن را در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺟﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ ارﺟﺎع داده
اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۹۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﯾﻌﻨﯽ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ .م.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﺒﮫﺎن ) (۲۲۳ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ ) (۴۵۷ /۱و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۴۶۷و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۳۳
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻗﻄﻦ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ
) (۱/۳۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره ﺻﺎﻟﺢ اﮐﻨﻮن در ذھﻨﻢ ﻧﻪ ﺟﺮﺣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ.
ﻧﻤﺎز اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﯽآﻣﺪم ،او را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺮب و
ﱠ
ﻋﺸﺎء ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮔﻔﺘﻢ :در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪم ،ﺗﻮ را
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاری ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،و درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺳﻮدﺑﻦ
ﱠ
ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ وﻗﺖ
ﻏﻔﻠﺖ  - ١ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء  .-ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ
ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه ،و درﺑﺎرهاش ﮐﻼم زﯾﺎدی اﺳﺖ .و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻼﺋﮏ اﻃﺮاف ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻖ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻞھﺎ در وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از آن
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ازدواج ﻧﻤﻮد ،و او را از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ رواﺣﻪ

ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :وی ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ازﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﺑﺮود دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺸﺖ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،و آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ

ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻧﯿﺖ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺨﺸﯿﺪه

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۸ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳۰ /۲

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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ﻣﯽﺷﻮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض آﻣﺪه ،و آن را در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ از اﺋﻤﻪ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و
اﺑﺘﺪای ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻮد.
اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و اﻣﺎﻣﺖ ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺮای ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮداود ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
رﻣﻀﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺎن در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ،
آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻨﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽدھﺪ ،وآﻧﺎن در ﻋﻘﺐ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﺒﯽ در
رﻣﻀﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻣﺘﻔﺮقاﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻘﺒﺶ ھﻤﺎن ﻧﻤﺎز روی را
ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﺎن را ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺎری ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎز ﺷﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﻣﺮدم در ﻋﻘﺐ ﻗﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ!! آﻧﭽﻪ از آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  -ھﺪﻓﺶ آﺧﺮ ﺷﺐ اﺳﺖ  - ٣و ﻣﺮدم در اول ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ و ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵/۵۹از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ اﯾﺎس
ھﺬﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق در
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۵۹و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻓﻮع آن را ﺑﺨﺎری ) (۲۱۸ ،۲۱۷ /۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۶۰و اﺑﻮداوود ) (۱۳۷۱و
ﺗﺮﻣﺬی ) (۸۰۸و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۰۱ /۳و اﺣﻤﺪ ) (۲۸۱ /۲از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۱۳۷۷اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ).(۱۱۱ /۸
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎم را از ﻃﺮف اﺧﯿﺮ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﺮایﺗﺎن در ﺛﻮاب ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،اﺟﺮش ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۲۰۱۰و ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ).(۳ /۱۱۴ /۱
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ﻣﺴﺠﺪ در رﻣﻀﺎن اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ  ،١و ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮش ﺻﺪاﺗﺮﺷﺎن ﻣﯿﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻨﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﺧﻮش آوازی
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﯾﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﻢ داد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰ ﺳﻪ ﺷﺐ
درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺮایﺷﺎن اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن در
آﺧﺮ ﺻﻒھﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺎ در آنھﺎ ﺗﺮاوﯾﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و دﻋﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق ھﻤﺪاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺑﯽﻃﺎﻟﺐ س در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ] :و دﯾﺪ[ ﮐﻪ ﭼﺮاغھﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﯽدرﺧﺸﺪ و
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب! ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺒﺮت ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﻨﻮر و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺧﻄﯿﺐ اﯾﻦ را در اﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از اﺑﻮاﺳﺤﺎق ھﻤﺪاﻧﯽ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﯽ ،ﺗﻤﯿﻢ داری و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺜﻤﻪ و اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮدم در ﺗﺮاوﯾﺢ

ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد :ﻣﺮدان را ﺑﺮ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س و زﻧﺎن را ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ.
ﱠ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۸۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵/۲۶از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺴﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﺗﻤﯿﻢ داری ب در ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺻﻔﻪ  ٢ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد،
ﭼﻮن زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن را ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺎری ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ ،وی زﻧﺎن را اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه رھﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮﻓﺠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺮدان اﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ
 -١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز .م.
 -٢ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
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و ﺑﺮای زﻧﺎن اﻣﺎﻣﯽ ،ﻋﺮﻓﺠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ اﻣﺎم زﻧﺎن ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﯽ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺶ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ در ﺧﺎﻧﻪ اش
ﱠ
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ﻧﺰد رﺳﻮل

ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﺸﺐ ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم دادم  -اﻟﺒﺘﻪ در رﻣﻀﺎن -
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن ﭼﯿﺴﺖ ای اﺑﯽ؟« ﮔﻔﺖ :زﻧﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺰﻟﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮایﺷﺎن ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم و وﺗﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺑﻪ

ﱠ
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻼل س را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻼل ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ از ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدی؟ ﻣﻦ دﯾﺸﺐ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪم ،و ﺻﺪای
ﺣﺮﮐﺘﺖ را در ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪم« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﺮﮔﺎه ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﻤﻮدم  ،٢دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯽوﺿﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،وﺿﻮ ﻧﻤﻮدهام ،و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردهام  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺟﺖ

ﻧﻤﺎز اﻧﺲ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺟﺖ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺘﺶ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۲۱از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻏﺒﺎن اﻧﺲ س در

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از ﺑﯽآﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه اﻧﺲ آب ﺧﻮاﺳﺖ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و

 -١ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۸۰ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷۴ /۲آن را ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ارﺟﺎع داده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در اﻻوﺳﻂ و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻨﺬری ﮔﻔﺘﻪ :و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ھﺮﮔﺎه اذان دادم .و ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ) (۱۲۰۹اﺣﻤﺪ ) (۳۶۰) (۳۵۴ /۵ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۸۵ /۳ ،۳۱۳ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺑﺎر ﺳﻮم  -ﯾﺎ ﭼﮫﺎرم  -ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﺑﺮی را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎن دھﻘﺎن ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﺳﻤﺎن را اﺑﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎرﯾﺪ ،اﻧﺲ ﮔﻔﺖ:
اﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺷﻐﺎف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران از ﻗﺼﺮھﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﻦ و
ﻗﺼﺮ ﻏﻀﺒﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎی ﻋﻠﯽ و ﺷﻔﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ آن
اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻦ

ﺷﺎھﯿﻦ در اﻟﺴﻨﮥ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﭼﺎر دردی ﺷﺪم ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪم ،و ﻣﺮا در ﮐﻨﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و ﮔﻮﺷﻪ ﺟﺎﻣﻪاش را
ﺑﺮ روی ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪی و ﺗﻮ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪاری ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪام ،ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪام ،و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ«) ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ( و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻮل ﺷﺪن دﻋﺎی ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر اﺑﻮﻣﻌﻠﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دزدی ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﺑﯽ اﻟﺪﻋﻮة از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻌﻠﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻣﺎل
ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی ﻓﺮدی ﻋﺎﺑﺪ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺎری ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و
دزدی ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﻋﺖ را ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﻤﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ﺧﺪﻣﺘﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﺧﻮﻧﺖ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،اﺑﻮﻣﻌﻠﻖ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﻘﺪری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺨﻮان .آن ﮔﺎه وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺖ
و ﺑﻌﺪ از آن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد» :ﻳﺎ ودود ﻳﺎ ذاﻟﻌﺮش اﻟـﻤﺠﻴﺪ ،ﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻻ ﻟـﻤﺎ ﻳﺮ�ﺪ ،اﺳﺎلﻚ ﺑﻌﺰﺗﻚ اﻟﻲﺘ ﻻ ﺗﺮام ،ومﻠﻜﻚ اﺬﻟي ﻻ ﻳﻀﺎم ،و�ﻨﻮرك اﺬﻟي مﻸ
ار�ن ﻋﺮﺷﻚ آن ﺗ�ﻔﻴ� ﺮﺷ ﻫﺬا الﻠﺺ ،ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺚ اﻏﺜ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ودود ،و ای

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ :اﺟﺘﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ

٢١٥

ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺑﺰرگ ،ای ﮐﻨﻨﺪه آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰﺗﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻮرت ﮐﻪ اﻃﺮاف ﻋﺮﺷﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻮال
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺮ اﯾﻦ دزد را از ﻣﻦ دﻓﻊ ﮐﻨﯽ ،ای ﻓﺮﯾﺎدرس ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم ﺑﺮس« .اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺳﻮارﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﺮﺑﻪای در دﺳﺖ دارد ،ﺣﺮﺑﻪاش را ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ دو ﮔﻮﺷﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وی دزد را زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺎﺟﺮ آﻣﺪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻠﮑﯽ از اھﻞ آﺳﻤﺎن ﭼﮫﺎرم ھﺴﺘﻢ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی ،ﺻﺪای دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی،
آن ﮔﺎه ﺿﺠﻪای را از اھﻞ آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :دﻋﺎی
ﻣﺼﯿﺒﺖ زده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﻌﺪ از آن
ھﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ و ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ وﺿﻮ ﺑﮑﻨﺪ ،و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارد ،و
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎء دﻋﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﻋﺎﯾﺶ ﻗﺒﻮل و ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاه در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون

ﻣﺼﯿﺒﺖ« .اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻠﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ:
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن ﭼﻪ را در آن اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ ،و در ﺳﻔﺮ ﺣﻀﺮ و در ﺳﺨﺘﯽ و آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ھﺰار ھﺰار درود و ﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺑﺎد ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﺎد و ﮐﺴﺐ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و
ﺗﺤﺼﯿﻞ اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻢ ﮔﺮدد اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد
اﺣﻤﺪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و

ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﻣﺮادی س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮﺧﺶ ﺗﮑﯿﻪ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا :ﻣﻦ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ آﻣﺪهام ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻞ را ﻣﻼﺋﮏ ،از ﻓﺮط ﻣﺤﺒﺖﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﺎلھﺎﯾﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮی ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۴۷) (۵۴ /۸ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از آن اوﺳﺖ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۳۵و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۳۲ /۱و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۷۱و
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪن ﻗﺒﯿﺼﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺣﻤﺪ از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﺎرق س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم،
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢِ :ﺳ ّﻨﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﻧﺎزک ﮔﺮدﯾﺪه،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪم ،ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻨﮓ ،درﺧﺖ و ﮐﻠﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮور ﻧﻤﻮدهای ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .ای ﻗﺒﯿﺼﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪی ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮕﻮ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ« و
َّ
ِّ َ َ ُ َ
ﺑﺤﻤﺪه ،از ﮐﻮری ،ﺟﺬام و ﻓﻠﺞ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،ای ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﮕﻮ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ْﺳﺄلﻚ ِم َّﻤﺎ
ْ َ َ ََ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ ََ َ ََْ َ َ ْ
َ َ
ﻚ َوأﻧْﺰل َ َ َّ
ﻰﻠﻋ ِﻣﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ وا�ﺮﺸ َّ
ِﻋﻨﺪك وأﻓِﺾ َّ
ﻰﻠﻋ ِﻣ ْﻦ ﺑَ َﺮ�ﺗِﻚ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از
ﻰﻠﻋ رﻤﺣﺘ
ِ

ﺗﻮ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و از ﻓﻀﻠﺖ ﺑﺮﻣﻦ ﻓﺮو رﯾﺰ ،و از رﺣﻤﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮو رﯾﺰ ،و از

ﺑﺮﮐﺘﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺬری و
ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،در آن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﮔﻨﺎھﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد

ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ  -و ﻟﻔﻆ از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ  -از ﺳﺨﺒﺮه س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد از ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ وی
ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﯾﺎراﻧﺶ از ﻧﺰدش ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،آن دو ﺗﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ« ،آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻤﺶ ﮐﻔﺎره آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱/۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۰ /۵) (۱۱۲ /۴در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻨﺬری و ھﯿﺜﻤﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۷۱
 -٢ﻣﻮﺿﻮع .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۴ /۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۸۴و آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۳ /۱
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٢١٩

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﺑﺪ

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص دو ﻣﺮد
ﯾﺎد ﺷﺪ :ﯾﮑﯽﺷﺎن ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﻋﺎﻟﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ
ﻋﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ادﻧﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﻼﺋﮏ و اھﻞ آﺳﻤﺎنھﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪ در ﺳﻮراﺧﺶ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ و آﻣﻮزاﻧﻨﺪه
ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .١دارﻣﯽ اﯾﻦ رااز ﻣﮑﺤﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ادﻧﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ََُۡ ُْ
َّ َ َ ۡ
� َ� ٱ َّ َ
� م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱلعل ٰٓ
� ۗؤا﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ.[۲۸ :
﴿إِ�ما
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ازاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﻤﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ«.
و ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺎ آﺧﺮش ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
و دارﻣﯽ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص از دو ﻣﺮد ﮐﻪ در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽﺷﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽداد ،و دﯾﮕﺮی روز را روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﺷﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻀﯿﻠﺖ ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻪ روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه ) (۲۶ - ۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﻔﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ
ﺑﻄﺤﺎن ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻖ  ٤ﺑﺮود ،و دو ﺷﺘﺮ ﮐﻮھﺎن دار را ﺑﺪون ﮔﻨﺎه و ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﺑﯿﺎورد؟«
ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۸۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .دارﻣﯽ در اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ) (۲۸۹ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .دارﻣﯽ در اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ از ﺣﺴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٤ﺑﻄﺤﺎن و ﻋﻘﯿﻖ دو وادی در ﻣﺪﯾﻨﻪاﻧﺪ.

٢٢٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﯽرود ،ﺗﺎ دو آﯾﻪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﯾﺎد ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای او
از دو ﺷﺘﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺳﻪ آﯾﻪ ﺷﺪ از ﺳﻪ ﺷﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﮫﺎر آﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
از ﭼﮫﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺷﺘﺮھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۱۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۳۴۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ«.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮد ﭘﯿﺸﻪﮔﺮی ﮐﻪ از ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد

ﺗﺮﻣﺬی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو ﺑﺮادر ﺑﻮدﻧﺪ،
ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮ ﺑﻮد و ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دﯾﮕﺮی ﻣﻼزﻣﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯿﮑﺮد ،و
از وی ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮ از ﺑﺮادرش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وی رزق داده ﺷﻮدی«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۱/۲۰
آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۵۹ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
و ﺣﺎﮐﻢ آن را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۱/۹۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ،
و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از وی در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ از اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
﴿إ َّن أَ ۡو َ� ٱ�َّ
ِيم ل َ َّ� َ
اس �إبۡ َ� ٰه َ
ِين ٱ َّ� َب ُعوهُ َو َ�ٰ َذا ٱ�َّ ُّ
ِ
�﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۶۸ :
ِ
ِِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ.«...

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۰۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۴۵ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۴ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮوی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد
آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
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٢٢١

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ص و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮرﯾﺪ،
دوﺳﺖ و وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ص ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﺷﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ص
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺘﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۹از ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ س دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ،ﻗﻠﺐھﺎ ﻇﺮفھﺎﯾﯽاﻧﺪ ،و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ :ﻣﺮدم ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ:
ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺮ راه ﻧﺠﺎت و رذﯾﻞ و ﺑﯽﺑﻨﺪ وﺑﺎر و دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه،
ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و از ﻧﻮر ﻋﻠﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ رﮐﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﭘﻨﺎه ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﻢ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ ﺗﻮ را ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎل را ﺗﻮ
ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺎد و اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎل را ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﻣﺤﺒﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰء دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ در زﻧﺪﮔﯽ
اش ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ،از وی ﯾﺎد ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﺎل ﺑﻪ زوال ﻣﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎل ،در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در زﻣﺮه
ﻣﺮدﮔﺎناﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دھﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ ،ﺟﺴﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻔﻘﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺖ .ھﺎه! اﯾﻨﺠﺎ  -و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪاش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  -ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺎش ﺑﺮای آن ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را درﯾﺎﺑﯿﻢ؟! آری،
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ذﮐﺎوت ﻓﺮاﯾﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ آن اﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل دﻧﯿﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺣﻖ ﻣﻨﻘﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ در اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد،
و ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺒﻪ ﺷﮏ در ﻗﻠﺒﺶ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻦ در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ آن ،ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﺮق در ﻟﺬتھﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﺷﮫﻮتھﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﺺ
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎل و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن آن اﺳﺖ ،اﯾ ﻦ دو ﺗﻦ ھﻢ از داﻋﯿﺎن دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺮﻧﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ آن
ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﻣﯿﻦ از وﺟﻮد ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ دﻻﯾﻞ در راه
ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ دﻻﯾﻞ و ﺣﺠﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺪد اﻧﺪکاﻧﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺣﺠﺖھﺎی ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ اﻣﺜﺎل ﺧﻮﯾﺶ ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آن را در
ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﺎن ﺧﻮد ﺑﮑﺎرﻧﺪ ،ﻋﻠﻢ اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ
را ﻣﺴﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﺰد اﯾﻨﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﺟﺎھﻼن وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ آن اﻧﺲ و ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺑﺪنھﺎﯾﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ارواح
آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ اﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ و دﻋﻮﺗﮕﺮان
ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ ویاﻧﺪ ،ھﺎه ،ھﺎه!! ﭼﻘﺪر ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺑﻪ رؤﯾﺖ آﻧﺎن ،و ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺗﻮ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﻧﺒﺎری در
اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ،ﻣﺮھﺒﯽ در اﻟﻌﻠﻢ ،ﻧﺼﺮ در اﻟﺤﺠﺔ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )۵۹/۳۱
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪک در اﻟﻔﺎظ و زﯾﺎدتھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻤﻞ ) (۲/۱۱۲ﺑﺨﺸﯽ از آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮫﺮت آن ﻧﺰدﺷﺎن،
ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۹از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﭼﻮن آﻣﻮﺧﺘﻦ آن ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻃﻠﺒﺶ ﻋﺒﺎدت ،ﺗﮑﺮارش ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺑﺤﺚ و
ﺟﺴﺘﺠﻮ از آن ﺟﮫﺎد ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ و ﺑﺬل آن ﺑﺮای اھﻠﺶ ﺳﺒﺐ
ﻗﺮﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺣﻼل و ﺣﺮام ،ﻣﻨﺎر( راهھﺎی )اھﻞ ﺟﻨﺖ ،ھﻤﺮاه و
اﻧﯿﺲ در وﺣﺸﺖ ،ھﻤﺮاه در ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﻠﻮت ،رھﻨﻤﺎ در
ﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺳﻼح ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺻﻔﺖ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺰد دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ
آن اﻗﻮاﻣﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وآﻧﺎن را در ﺧﯿﺮ رھﺒﺮ و اﻣﺎم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،آﺛﺎرﺷﺎن اﻗﺘﺒﺎس
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان
ﭼﻨﮓ زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦھﺎ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮫﺎﯾﺸﺎن آن را ﻣﺴﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﯽھﺎی ﺑﺤﺮ و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن آن،
و درﻧﮕﺎن ﺧﺸﮑﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت آن ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻠﺐھﺎ از ﺟﮫﻞ و ﭼﺮاغ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎﺳﺖ) ،ﺑﻨﺪه( ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪی را در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،ﺗﻔﮑﺮ در ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ روزه ،و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻗﯿﺎم  ،١ﺗﻮﺳﻂ آن ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽھﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺣﻼل از ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) ،و
ﻋﻠﻢ( اﻣﺎم ﻋﻤﻞ و ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺮو و ﺗﺎﺑﻊ آن اﺳﺖ ،ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﺎن ﺑﺪان اﻟﮫﺎم ﺷﺪه ،و ﺑﺪﺑﺨﺘﺎن از
آن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .٢
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۵۵از ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،وﻟﯽ از اﺳﻨﺎد ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،و آن را از
ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻀﯽ اﺳﻨﺎدھﺎی ﻣﻮﻗﻮف را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﺶ  ٣ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻣﻌﺎذ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و رﻓﻊ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﱠ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۲۹از ھﺎرون ﺑﻦ رﺑﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎھﻼن ،و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎلھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﯾﺖ از آﻧﭽﻪ او اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۱/۲۹از زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﻣﻌﻪ
ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮ .اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﻌﻪ اھﻞ رأی را ﮔﻮﯾﻨﺪ .٤
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﻋﻠﻢ را ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺾ ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﻗﺒﺾ آن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ اھﻠﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ﭼﻮن ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدش اﺳﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ و از ﻏﻮر و ﮔﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺗﻌﻤﻖ دﺳﺖ

 -١ھﺪف از ﻗﯿﺎم ،ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۲۳۹ /۱اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ) .(۵۵ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ .ﻣﻮﺳﯽ اﻟﻘﺮﺷﯽ ھﻤﺎن ﺑﻠﻘﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺬاب اﺳﺖ و ﺷﯿﺨﺶ ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٣ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٤در اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﻌﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدرأی و ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ،و از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﺮ
وی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٢٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﯾﻢ  ١دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۲۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﺨﺸﯽ از آن را از اﯾﻮب از
اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ) (۱/۸۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ آن را در ﺟﺎﻣﻌﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻘﯿﻖ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۱/۱۰۰از اﺑﻮاﻻﺣﻮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .٣و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
ﱠ
اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،و در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﻨﻤﻮدی ،ﻋﺎﻟﻤﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﺑﺪﺷﺎن
ﻣﺒﺮ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ
ﻋﻤﯿﺮاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻮ درداء س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۱/۲۸از ﺣﻤﯿﺪ و او از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س
ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎش ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﯾﺎ دوﺳﺖ دار ﯾﺎ ﭘﯿﺮو ﺑﺎش ،و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ ھﻼ ک ﻣﯽﮔﺮدی.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﻨﺠﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺒﺪع .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۳از
ﺿﺤﺎک رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ دﻣﺸﻖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران در دﯾﻦ
ھﺴﺘﯿﺪ ،و ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎ در ﻣﻨﺰل و ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽ
ام ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎیﺗﺎن از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﺎھﻼنﺗﺎن ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
روی آوردهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،٥و ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ
ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺷﺎﻣﺨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﯾﺎد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
 -١اﻣﺮی ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۷۰ /۹ﻣﺸﮑﻞ آن اﻧﻘﻄﺎع ﻣﯿﺎن اﺑﯽ ﻗﻼﺑﺔ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۶ /۱
 -٣اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ) (۱۰۰ /۱ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۰ /۹ﻣﺸﮑﻞ آن اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ
زﯾﺮا او اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۲ /۱
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :رزق.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٢٥

آرزوھﺎﯾﺸﺎن دراز ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﺮھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،و آرزوھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺮور ﻣﺒﺪل
ﺷﺪ و ﻓﺮا آوردهھﺎ و دﺳﺖ آوردھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﯿﺪ،
ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ در اﺟﺮ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﺪ ،و در ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۲۲۲از ﺣﺴﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﺑﻪ اھﻞ
دﻣﺸﻖ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ؟ در
ﻣﺠﺎﻟﺲﺗﺎن ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎیﺗﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و ﺟﮫﺎلﺗﺎن ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟ اﮔﺮ
ﻋﻠﻤﺎیﺗﺎن ﺑﺨﻮاھﻨﺪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﺎھﻼن ﻋﻠﻢ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،رزق
و ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺎ ادای ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،١
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ھﺮ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺸﺎﺗﺶ و ﭘﺎک داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدش ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
وی ) (۱/۲۱۳از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه از ﭘﺪرش از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﻢ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻌﻠﻢ در اﺟﺮ و
ﭘﺎداش ﺑﺮاﺑﺮاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم دو ﻧﻮعاﻧﺪ :ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۱/۳۲از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺰاری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮدرداء
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﯾﺎد دادن ﺧﯿﺮی ﺑﺮود ،ﺑﺮاﯾﺶ
اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺠﺎھﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن
) (۱/۳۱از اﺑﻦ اﺑﯽ ھﺬﯾﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻣﺪاد و
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﻠﻢ را ﺟﮫﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻘﻞ و رأﯾﺶ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن
) (۱/۱۰۰از رﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﯿﻮه از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻮذر و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﺑﺰار از اﺑﻮذر و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ ﻣﺮدی
ﻣﯽآﻣﻮزد ،ﻧﺰدم از ھﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻔﻞ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و او ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﯿﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ«  .٢ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
 -١ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار و اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ در اﻟﻀﻌﻔﺎء ) (۳۵ /۴و ﺧﻄﯿﺐ ) (۲۴۷ /۹و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ )(۳۱ ،۲۵ /۱
آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۵۳

٢٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮاﯾﺶ از ھﺰار رﮐﻌﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را
در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۲۵از آن دو ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻪ زﯾﺎدت ﺗﻄﻮع ﯾﺎ ﻧﻔﻞ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در ﻣﻮﻗﻮف از آن دو اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻋﻠﻢ را ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ  -ﺑﺪان
ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد  -ﻧﺰد ﻣﺎ از ﺻﺪ رﮐﻌﺖ ﻧﻔﻞ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از ﻋﻠﯽ ازدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب را از ﺟﮫﺎد
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ازﺟﮫﺎد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی
ﻣﯽآﯾﯽ و در آن ﻗﺮآن و ﻓﻘﻪ دﯾﻦ ﻣﯽآﻣﻮزی  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ را  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۶۲از ﻋﻠﯽ ازدی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را از ﺟﮫﺎد ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ از
ﺟﮫﺎد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻨﺎ ﮐﻦ ،ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و ﻓﻘﻪ دﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن )ص (۱۲۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻢ ﺧﯿﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺎھﯽ در ﺑﺤﺮ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ّزرﯾﻦ ﺣﺒﯿﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد ﺻﻔﻮان
ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﻣﺮادی س رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن آورده اﺳﺖ ای ّزر؟.

ﭘﺎﺳﺦ دادم :در ﻃﻠﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻢ ﺑﺮآﻣﺪهام ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﯾﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻢ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻮ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪه ،اﺣﻤﺪ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺻﻔﻮان رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪاش در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ
ﺑﺮ اﯾﺪ ،ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎلھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻤﺨﺎرق آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۵۵ /۸

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٢٧

رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ درﺑﺎره ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیاش ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۹از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ وی آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺒﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؟ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در
آن ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺒﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ آن ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻏﯿﺎﺑﺖ آﻣﺪه ،دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ آﻣﺪه ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم،
اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ دارم ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﻧﯿﺎ را و ﻃﻮل ﺑﻘﺎ را در آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎری ﺑﻮدن ﻧﮫﺮھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﯿﺪن درﺧﺖھﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺸﻨﮕﯽ در وﻗﺖ ﮔﺮﻣﺎی روز و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺰاﺣﺖ ﻋﻠﻤﺎ آن ھﻢ در ﺟﻤﻊ
زﯾﺎدی در ﺣﻠﻘﻪھﺎی ذﮐﺮ  ١دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ
) (۱/۵۱ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻮ درداء س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۲از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :آنھﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ روﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﮔﺬﺷﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﺐ و روز ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽام  ٢و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻧﺼﻒ روز و ھﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ل ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۱/۱۰۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن آﻧﺎن اﻣﺮوز زﯾﺎداﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﮕﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس!! آﯾﺎ ﻣﺮدم را
ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻠﻢ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :در آﺧﺮت.

٢٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؟! ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﯾﺎران
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ دروازهاش
ﻣﯽآﻣﺪم و او در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﭼﺎدرم را ﻧﺰدﯾﮏ دروازهاش ﭘﮫﻦ
ﮐﺮدم ،و ﺑﺎد ﺑﺎﻻﯾﻢ ﺧﺎک ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟! ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﺰدم روان ﻧﮑﺮدی
ﮐﻪ ﻧﺰدت ﻣﯽآﻣﺪم؟! ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮم ﮐﻪ ﻧﺰدت ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
او را از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ھﻤﺎن ﻣﺮد اﻧﺼﺎری ھﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
اﻃﺮاﻓﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻮاﻟﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﻮان از ﻣﻦ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﺑﻮد!! .١
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ دارﻣﯽ و ﺣﺎرث در ﻣﺴﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۳۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۷ﮔﻔﺘﻪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۸۵و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎﺗﺶ ) (۴/۱۸۲ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم
ﺑﻪﺳﻮی دﻧﯿﺎ روی آوردﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﺮ س روی آوردم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮐﺜﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ وی از ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۱از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ ،ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺖ از آن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ از ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﻮزش داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻟﺒﺎس راه راھﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪم ،و آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدم و او ﭘﮫﻦ ﮐﺮدم،
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ روی آن ﺟﺎﻣﻪ راه ﻣﯽرود ،وی ص ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﺮ ﺧﻮدت ﺑﭙﯿﭽﺎن«.
ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﻓﯽ را ھﻢ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدم .٢
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۳و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﻪ و ذھﺒﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۷۷ /۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۸۱ /۱اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۱۸۷ /۲۹و اﺻﻞ آن
در ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ).(۱۸۵ /۴

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ) (۱/۳۱۶از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ!! و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﭼﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﺣﺎدﯾﺚ وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟! ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮم را ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در
ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﺮادران اﻧﺼﺎرم را ﮐﺎروﺑﺎرﺷﺎن و ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ُﭘﺮی ﺷﮑﻤﻢ ﻣﻼزﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻏﺎﯾﺐ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
روزی ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪام اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪاش را ﭘﮫﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎز
ً
آن را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪاش ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی از ﻣﻘﺎﻟﻪام را اﺑﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻪ راه
راھﯽ را ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ،و ﻏﯿﺮ آن دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭘﮫﻦ ﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻘﺎﻟﻪاش را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ آن را در ﺳﯿﻨﻪام ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﭼﯿﺰی ار آن ﻣﻘﺎﻟﻪاش را ﺗﺎ اﻣﺮوزم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﻮدهام .ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ دو آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﺑﺪا ﭼﯿﺰی از ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم:
َ
َّ
ۡ
ۡ
َّ
َ َ ُُۡ َ
نز�َا م َِن ٱ َ َ
ون َما ٓ أ َ
ت َوٱل ۡ ُه َد ٰ
ى﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
﴿إِن ٱ�ِين ي�تم
� ّيِ�ٰ ِ
﴿ٱ َّلرح ُ
ِيم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۶۰-۱۵۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﭼﻪ را ﻣﺎ از دﻻﯾﻞ روﺷﻦ و ھﺪاﯾﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ...

ﻣﮫﺮﺑﺎن« .١
و ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه
زﯾﺎدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ﺷﮑﻤﻢ ﻣﻼزﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،آن ھﻢ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺧﻮردم و اﺑﺮﯾﺸﻢ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻓﻼن ﻣﺮد و ﻓﻼن زن ﺧﺪﻣﺘﻢ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و ﺷﮑﻤﻢ را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم ،و ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪای را ﮐﻪ
ﺧﻮدم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ از ﻣﺮدی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و ﻃﻌﺎﻣﻢ ﺑﺪھﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،وی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد و آﻧﭽﻪ در
ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداد ،ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﯿﺰهای  ٢را ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ

 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۶۴۸) (۱۱۹
 -٢ﻣﺸﮑﯿﺰه ﯾﺎ ﺧﯿﮏ ،ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روﻏﻦ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ آن را ﭘﺎره ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و آﻧﭽﻪ را در آن ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽﻟﯿﺴﯿﺪﯾﻢ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ و آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺮ آن اﺳﻢ ﻋﻠﻢ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد

آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺜﺎل ھﺪاﯾﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺪان ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﭼﻮن ﺑﺎران زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺎرهای از آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﺑﻮده و آب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎه
زﯾﺎده روﯾﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺎرهای از آن ﺳﺨﺖ و ﺑﯽﮔﯿﺎه ﺑﻮده و آب را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و زراﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎران رﺳﯿﺪه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ھﻤﻮار و وﺳﯿﻊ ،ﮐﻪ ﻧﻪ
آﺑﯽ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﻧﻪ ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺧﺪا
ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻘﯿﻪ ﺷﺪه ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺪان ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،و آﻣﻮﺧﺘﻪ و
آﻣﻮزش داده اﺳﺖ ،و ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﻨﻤﻮده و ھﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ
ﺑﺪان ارﺳﺎل ﺷﺪهام ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﺘﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،از اﻣﺘﺶ ﺑﺮای وی ﺣﻮارﯾﻮن و ﯾﺎراﻧﯽ
ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وی ﭼﻨﮓ ﻣﯽزدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮش اﻗﺘﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ
اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮫﺎ از اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺧﺮدل ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﯿﺴﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻠﻢ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :آﯾﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻋﺎدل ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮای
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۷۰۸
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۰

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٣١

اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﯽ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۲۳ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ) (۲/۲۴از
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو اﻣﺮ را ﮔﺬاﺷﺘﻪام ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ آنھﺎ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽاش« .٢
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۲۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم را ﻧﺰد ﻣﺮدی دﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻋﻼﻣﻪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻋﻼﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺴﺐھﺎی ﻋﺮب ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺮبھﺎ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺟﮫﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ« .٣
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش درﺑﺎره ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۲/۲۴از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻞ ﺳﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻃﻖ ،ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ  .٤و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۲/۲۶از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص اﺳﺖ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آن را در ﺣﺴﻨﺎﺗﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ در ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎران
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ :ﻋﻄﺎء ،ﻃﺎووس و ﻋﮑﺮﻣﻪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی آﻣﺪ ،و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻮا دھﻨﺪهای ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﭙﺮس،
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻮل ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن آب ﺟﮫﻨﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ  ،٥ﮔﻔﺘﯿﻢ :ھﻤﺎن آﺑﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۸۸۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۵۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۹۳ /۱و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۴ /۳و ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ).(۳ /۸۹۹ /۲
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۳ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۸۷۲و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۷۲۵
 -٤ﻣﻮﻗﻮف آن ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺮﻓﻮع آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ) (۲۴ /۲دﯾﻠﻤﯽ ).(۳۰۳ /۲
ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۹۴۱و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۸۷۰
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :آب ﻣﻨﯽ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ از آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ،آن
ﻣﺮد اﺳﺘﺮﺟﺎع ﮔﻮﯾﺎن  ١ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻧﻤﺎزش ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼم
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﮑﺮﻣﻪ ،آن ﻣﺮد را ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ،وی آن ﻣﺮد را ﻧﺰدش آورد ،آن ﮔﺎه
روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا دادﯾﺪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :از اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :از رأی
ﺧﻮدﻣﺎن ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ از ھﺰار
ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی آن ﻣﺮد روی ﺧﻮد را ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﯽ آن آب از ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮫﻮﺗﯽ را در ﻗﻠﺒﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺳﺴﺘﯽ را در ﺟﺴﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮدی اﺳﺖ
و وﺿﻮ از آن ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۱۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده اﺷﺘﻐﺎل ورزد

اﻧﮑﺎر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۴۰از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺷﺪ ،وی
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻮﻣﯽ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﺣﻤﺎﻗﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ  -ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ
ﻧﺒﯽﺷﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن آورده ،ﺑﻪ ﻧﺒﯿﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﺒﯽﺷﺎن ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺘﺎبﺷﺎن ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮده و
روی آورﻧﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ك ٱ ۡلك َِ�ٰ َ
ب ُ� ۡت َ ٰ
�﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت.[۵۱ :
﴿أو لم ي�فِ ِهم ��ا أنز�ا علي

 -١ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻧﺎﷲ واﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن .م.

 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۸۱و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۲۲و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
) (۷۸ /۱و ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ) (۳۰۸ /۱اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۳۹ /۵آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۶۶
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای آﻧﺎن

ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد« .١
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺼﻪاش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻄﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
ﻣﺮدی از ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ آورده ﺷﺪ ،و ﻣﺴﮑﻦ وی در ﺷﻮش  ٢ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻓﻼن
ﺑﻦ ﻓﻼن ﻋﺒﺪی ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،آن ﮔﺎه وی را ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار
داد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدهام؟ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ،وی
ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
َّ ٓ َ ۡ ُ ً
َّ
ٓ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ُۡ
نزل َ�ٰ ُه ق ۡر�نا
�  ١إِ�ا أ
﴿� ٱ�ِ ٱ َّلر� ٱ َّلرح ِ
ب ٱلمب ِ ِ
ِيم الر� ت ِلك ءا� ٰت ٱلكِ�ٰ ِ
ٓ َ
ََ َ َ
َۡ
َۡ َُ
َ ٗ َّ َّ ُ َ ُ َ
ٓ َ َ
ع َر� ِ ّيا ل َعل� ۡم � ۡع ِقلون ُ � ٢ن �ق ُّص عل ۡيك أ ۡح َس َن ٱلق َص ِص ب ِ َما أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ۡ�ك
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ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن .اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺘﺎب روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ وﺣﯽ ﻧﻤﻮدن ھﻤﯿﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ

و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ از ﺑﯽﺧﺒﺮان ﺑﻮدی«.
و آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎر او را زد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﮐﺮدهام؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮدهای ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮت
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو آن را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﭘﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﻮ
ﮔﺮدان ،ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ﺧﻮدت آن را ﺑﺨﻮان و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺶ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺧﻮاﻧﺪهای ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪهای ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﻪ ات ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ،و او ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و
ﮐﺘﺎﺑﯽ را از اھﻞ ﮐﺘﺎب در ﭘﻮﺳﺘﯽ روﻧﻮﯾﺲ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ آن را آوردم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در دﺳﺘﺖ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺘﺎﺑﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲۱۲۰۰اﺑﻮداوود در اﻟﻤﺮاﺳﯿﻞ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺘﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در دراﻟﻤﻨﺜﻮر ) (۱۶۱ /۵آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در اھﻮاز.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ آن را روﻧﻮﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام ،ﺗﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺪا ﺷﺪ) :اﻟﺼﻼه ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽﺗﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻼح ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺳﻼح ﺑﺮدارﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪﻧﺪ و در
اﻃﺮاف ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺨﻦ و ﺧﺎﺗﻤﻪھﺎی آن داده ﺷﺪه ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ آن را
ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک ﺑﺮایﺗﺎن آوردهام ،ﭘﺲ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و در ﺣﯿﺮت اﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻏﺮور
و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﻨﺪازﻧﺪ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر،
ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮل راﺿﯽ ﺷﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق واﺳﻄﯽ آﻣﺪه،
اﺣﻤﺪ و ﮔﺮوھﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ،
ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﻧﺼﺮاﻟﻤﻘﺪﺳﯽ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۹۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻏﯿﺮ وی از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﻗﻮف
آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮ درﺑﺎره اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ از
ﺗﻮرات
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۴۲از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی ﺑﻪ

ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا :ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﺰد ﺑﻌﺾ اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ
ﺧﻄﺎب آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﯿﺮت ﻗﺮار دارﯾﺪ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ آن را
ﺑﺮایﺗﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک آوردهام ،از ﭼﯿﺰی آﻧﺎن را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ ]ﻧﺸﻮد[ آﻧﺎن ﺣﻖ را ﺑﺮایﺗﺎن
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮد ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ
ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺖ«  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن  ١رواﯾﺖ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﮐﺒﯿﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻌﻠﯽ ) (۵۹ﻧﺎم ﺑﺮده و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ )ح (۳۸۷۴) (۲۹ ،۲۸/و آن را ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﱠ
ﺳﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ از ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،و او ﺟﻮاﻣﻌﯽ از ﺗﻮرات
را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،آﯾﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﱠ
ﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را در روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮل راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﺲ آن ﺣﺎﻟﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
زاﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮔﺮدد ،و ﺑﺎز ﺷﻤﺎ وی را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﻣﯿﺎن اﻣﺖھﺎ ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﯿﺎ ﺳﮫﻢ و
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن
ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮدردائ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻦ
ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ
ﻧﺼﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب اﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺋﻦ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از آﻧﺠﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ﮐﻪ در آن ﺳﺨﻦ ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ  :٣ﻧﺨﯿﺮ ،آن ﮔﺎه دره را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ زدن وی ﭘﺮداﺧﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:

ﺧﻮد ) (۱۰۱۶۳ﻧﮕﺎ :اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ) (۱۶۱ /۵اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۸۲ /۱و ﺑﻌﻀﯽ از آن دارای ﺷﻮاھﺪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۴۸۳
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۳۸۷ /۳اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۲ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۴ /۱
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۴۷۰ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ »ﮔﻔﺖ« اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ ٓ َ َ ۡ
ُ ً َ ٗ
ٓ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ُۡ
نزل َ�ٰ ُه ق ۡر�نا ع َر� ِ ّيا﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
�  ١إِ�ا أ
ب ٱلمب ِ ِ
﴿الر� ت ِلك ءا� ٰت ٱلكِ�ٰ ِ
نت مِن َ� ۡبلِهِۦ لَم َن ٱ ۡل َ� ٰفل َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿�ن ُك َ
ِ�﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۳-۱ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺘﺎب روﺷﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ...و ﺗﻮ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ از ﺑﯽﺧﺒﺮان ﺑﻮدی«.
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ُ
ﻋﻠﻤﺎیﺷﺎن و اﺳﻘﻒھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ روی آوردﻧﺪ ،و ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۱/۹۵
آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش از ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدن اھﻞ ﮐﺘﺎب
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۴۰از ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻓﺮﻣﻮد :اھﻞ ﮐﺘﺎب را از ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺷﻤﺎ را

ھﺮﮔﺰ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در آن ﺻﻮرت ﺣﻘﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن از
ﱠ
ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺰوده :وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ھﺴﺘﯿﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﻮد ،آن را ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) ۲۹/۴۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن
را در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎق اول رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱/۱۹۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۲/۴۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب از ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﺗﺎن
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻧﺒﯽ اش ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده در ﻣﯿﺎنﺗﺎن اﺳﺖ ،و آن ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ از
ﻧﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ ،ﺟﻮان و ﺷﺎداب اﺳﺖ و ﭘﯿﺮ ﻧﺸﺪه؟! آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ،و ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﮫﺎی اﻧﺪک
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؟! آﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن آﻣﺪه ﺷﻤﺎ ار از ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد؟! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮدی از آﻧﺎن را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ!! .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اھﻞ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﮐﺘﺎب را از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﺗﺎن ھﺴﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
از ﻧﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و آن را ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﮐﮫﻨﻪ و
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۶۱از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﺪﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ :ﺷﻔﯽ اﺻﺒﺤﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد :وی داﺧﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه] ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را[ ﮐﻪ از وی ﺷﻨﯿﺪهای ،داﻧﺴﺘﻪای و
ﻓﮫﻤﯿﺪهای ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻣﻦ آن را داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﮫﻤﯿﺪهام ،ﺑﻌﺪ از آن
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و او ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ و او در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و او دﯾﮕﺮ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻘﯽ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪ و روی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و او در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و او دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد،
ﺑﺎز اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ و ﺷﺪﯾﺪی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ دادم ،ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ» :وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﺮ اﻣﺘﯽ ﺑﺮ زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه.
و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎل زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ

٢٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای رﺳﻮﻟﻢ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدم ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ
ﺑﺎ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﯽ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﻋﺖھﺎی روز و ﺷﺐ ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎم
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻼن ﻗﺎری اﺳﺖ ،و آن ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ .و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻓﺮاﺧﯽ در
ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺎوردم ،ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ،ای
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ دادم ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدادم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻼن ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ
اﺳﺖ ،و آن ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راھﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺟﻨﮕﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻼﻧﯽ ﺷﺠﺎع
اﺳﺖ ،و آن ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ زاﻧﻮھﺎﯾﻢ زد و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه،
اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪااﻧﺪ ،ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
وﻟﯿﺪ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﺷﻔﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﻼء
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻣﺮدی ﻧﺰدش وارد
ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ داد ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﭼﻄﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟! ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و
ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ وی ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﺮایﻣﺎن ﺷﺮ آورده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ،و روﯾﺶ را ﭘﺎک ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
َ
َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُّ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ
ِيها �
﴿من �ن ي ِر�د ٱ�يوة ٱ��يا وزِ�نتها نو ِف إِ� ِهم أع�ٰلهم �ِيها وهم �
ُۡ َ ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ار ۖ َو َحب َط َما َص َن ُعوا ْ � َ
ِين َل ۡي َس ل َ ُه ۡم � ٱ�خ َِرة ِ إ َّ� ٱ�َّ ُ
ك ٱ َّ� َ
ِيها
ِ
ِ
ِ
�بخسون  ١٥أو�� ِ
َ ُ ْ
ٞ
ُ َ
َو َ� ٰ ِطل َّما �نوا َ� ۡع َملون ] ﴾١٦ھﻮد.[۱۶-۱۵ :

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٣٩

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ آن را ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را در اﯾﻦ ﺟﮫﺎن
ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽدھﯿﻢ) .وﻟﯽ( آنھﺎ در آﺧﺮت ﺟﺰ آﺗﺶ ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ

داﺷﺖ و آن ﭼﻪ در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽرود ،و اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد« .١
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱/۲۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺟﺰ در ﯾﮏ ﺣﺮف
ﯾﺎ دو ﺣﺮف اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ آن را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ  -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ  -از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ش در ﻣﺮوه ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو
ﱠ
ﱠ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﻓﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟
ﱠ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ داﻧﻪ )ﺧﺮدل( از ﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ
روﯾﺶ در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازد« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۴۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻦ رواﺣﻪ و ﺣﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ :واﻟﺸﻌﺮاء ﯾﺘﺒﻌﮫﻢ اﻟﻐﺎوون
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۸۸از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﻻی ﺑﻨﯽ ﻧﻮﻓﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ و

ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﻃﺴﻢ اﻟﺸﻌﺮاء( ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ
و او ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ ُّ َ َ ٓ ُ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ
اوۥن  .﴾٢٢٤ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺎﻋﺮان را ﮔﻤﺮاھﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .در
﴿وٱلشعراء يتبِعهم ٱلغ
ْ
ُ
َ
َّ َ
ت﴾ .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و
اﯾﻦ ﺣﺎل آن دو ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﴿ َوع ِملوا ٱل� ٰل ِ�ٰ ِ
� َكث ِ ٗ
ﻋﻤﻞھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدﻧﺪ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ« ﴿ َو َذ َك ُروا ْ ٱ َّ َ
��﴾ .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۸۲و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن :اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ .اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۵۲ ،۱۶۶ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹۸ /۱و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۹۰۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ

ْ

َۡ

َ ُ

ْ

را زﯾﺎد ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ«َ ﴿ .وٱنت ُ
�وا ِم ۢ
ن �ع ِد ما ظل ُِموا﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء-۲۲۴ :
 .[۲۲۷ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﺷﺪ« ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ« .١

ﮔﺮﯾﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳۴ /۱از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﯾﻤﻦ

در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻢ
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻠﺐھﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﺴﺖ
اﻟﻘﻠﻮب« ،ﻗﻠﺐھﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﻮی و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﺮ ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽآﻣﻮزد
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﺑﺨﺎری در اﻟﻮﺣﺪان ،اﺑﻦ اﺳﮑﻦ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ،

ﺑﺎوردی و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از اﺑﺰای ﺧﺰاﻋﯽ س ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،و از ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻮمھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﯾﺎد
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و آﻧﺎن را داﻧﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﯿﺰھﻮش ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻧﻪ آﻧﺎن را اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ
ُ
ﻧﮫﯽﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ و ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻮمھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن ﻧﻤﯽآﻣﻮزﻧﺪ و ﺗﻔﻘﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ھﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮمھﺎﯾﯽ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺗﯿﺰھﻮشﺷﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺗﻔﻘﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ و
اﻣﺮﺷﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻧﮫﯽﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻗﻮم از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دار دﻧﯿﺎ ﻋﺬاب را ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ھﺪﻓﺶ از اﯾﻦھﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﯽ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ اﺷﻌﺮیھﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻮن
آﻧﺎن ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﻓﻘﯿﻪ و از اھﻞ آبھﺎ و ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﻋﻠﻢ دارﻧﺪ،
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ اﺷﻌﺮیھﺎ رﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮ ﯾﺎد ﮐﺮدی ،ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ
ﻗﻮم ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دھﻨﺪ ،ﺗﯿﺰھﻮشﺷﺎن ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺮﺷﺎن ﮐﻨﺪ و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۸۸ /۳ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻧﮫﯽﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻗﻮم از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ و ﻓﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺗﻔﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ را در دار دﻧﯿﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺗﯿﺰھﻮش ﮔﺮداﻧﯿﻢ؟ ﺑﺎز ﺳﺨﻨﺶ
را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،و آﻧﺎن ھﻢ ﻗﻮلﺷﺎن را اﻋﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﯿﻢ و
ﺗﯿﺰ ھﻮش ﮔﺮداﻧﯿﻢ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﺎن ﺣﺮف ﻗﺒﻠﯽ را ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه ،و او اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﮫﻠﺖ داد ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ را ﯾﺎد
دھﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش دھﻨﺪ و ﺗﯿﺰھﻮش و زﮐﯽﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮد:
ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۢ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
َ َ
� ل َِسان َد ُاوۥ َد َوع َ
ِيل َ َ ٰ
ِي� ٱبۡ ِن َم ۡر َ� َ ۚم � ٰل ِك
﴿لعِن ٱ�ِين �فروا ِمن ب ِ� إِس�ء
ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ْ
َ ْ َ ُ ْ
َ
ب ِ َما ع َصوا َّو�نوا َ� ۡع َت ُدون � ٧٨نوا � يتناهون عن منك ٖر �علوهۚ �ِئس ما �نوا
ۡ ُ َ
َ�ف َعلون ] ﴾٧٩اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۷۹-۷۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮان از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن داود و ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ّ
ﺣﺪ در ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ

ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺪ و زﺷﺘﯽ ﺑﻮد«.
اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺮ از وی  ١دﯾﮕﺮی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ  ،٢و اﺳﻨﺎد
آن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اراده ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ

اﻗﻮال ﻣﻌﺎذ س در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ وی ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۴از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد

ﻣﻌﺎذ س آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻌﺎذ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮاﺑﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدم و ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردم ،وﻟﯽ از ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اراده ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﺰای ﺧﺰاﻋﯽ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .در ﺳﻨﺪ آن ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
).(۱۶۴ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ داد ،و در آن روز ﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ
اﯾﻤﺎﻧﯽ  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺳﯿﻒ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۷آﻣﺪه ،از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﻌﺎذ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﮐﻪ از ﻣﺎ در اﺛﻨﺎی ﻣﺮﮔﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺟﺎھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،ھﻤﻪ
ﺳﺨﻦھﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﺮﺿﻪ دارﯾﺪ ،وﻟﯽ آن را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی از ﺳﺨﻦھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻋﻠﻢ را
از ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ آﻧﺎن را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ،آن را ﻧﺰد
ﭼﮫﺎر ﺗﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ :ﻋﻮﯾﻤﺮ  ،٢اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻦ ﺳﻼم ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد و اﺳﻼم
آورد ش ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وی دھﻤﯿﻦ ﺗﻦ در ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ«  ،٣و از ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﻖ را ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ آورد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺮ
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آورد رد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،وﻟﻮ ﮐﻪ آورﻧﺪه آن ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۶۶از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذﺑﻦ
ﺟﺒﻞ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﯿﮫﻮش
ً
ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ھﻮش ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﯾﮑﺒﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻗﺒﺾ روح
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ،و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدم،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردم
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و
ﺣﮑﻤﯽ  ٤ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮم و ﻣﯽرود ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن
در ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎن ،و آن را از ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم ﺧﻮاﺳﺖ ،وی را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،در ﺣﺎی ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻼوت ﮐﺮد:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۴۴۰و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢وی اﺑﻮدرداء اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۱۶ /۳ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸۰۴ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۷۳ /۱اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻻﺻﺎﺑﺔ
) (۱۰۹ /۶ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۶۲۳۱ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻋﺪل.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

ّ َ

َ

٢٤٣

ّ َ ۡ

َ
ٌ ٰ َ
ِين﴾ ]اﻟﺼﺎﻓﺎت[۹۹ :
﴿إ ِ ِ� ذاهِب إِ� ر ِ� سيهد ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرم رواﻧﻪام ،و او ھﺪاﯾﺘﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد«.
و آن را ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻧﺰد ﭼﮫﺎر ﺗﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ و اﮔﺮ آن را ﻧﺰد ﯾﮑﯽﺷﺎن ھﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ،از
ﱠ
ﱠ
اﻋﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﭙﺮس :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ،ﺳﻠﻤﺎن و ﻋﻮﯾﻤﺮ اﺑﻮدرداء ،و از
ﮐﺠﯽ ﺣﮑﯿﻢ و ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺠﯽ
ﺣﮑﯿﻢ را ﺑﺪاﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ را ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺮدی ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﮐﻪ او ﺧﻮد
ﺣﺎﻣﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ آن از وی ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮔﺎھﯽ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻠﻢ را
ازھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪ ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن ﺣﻖ از ﻧﻮری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و از اﻣﻮر ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﻤﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ای اھﻞ ﯾﻤﻦ ،اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ
در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،و از او ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺟﺪا ﻧﺸﺪم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﺮ دو
ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻤﺎن ،ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﱠ
اﻗﻮال اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﻠﯽ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮھﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را ﭼﻨﺎن ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮآن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،و
ﺳﻮرهای ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،و او ﺣﻼل و ﺣﺮام آن را و آﻧﭽﻪ را ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺰد
آن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮآن را ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮداﻧﯽ را
دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از اﯾﻤﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،و از ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﮑﺘﺎب ﺗﺎ آﺧﺮ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭼﻪ ﻧﮫﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭼﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۴۶۶ /۴

٢٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن را ﭼﻮن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﱠ
واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ١ص (۱۱از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮرﺳﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﯾﻤﺎن را ﻗﺒﻞ از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﺮآن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮآن را آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ اﻓﺰودﯾﻢ .ﻋﺴﮑﺮی و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ
 ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ  -از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺳﻮرهای درزﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎ آﯾﻪای ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺧﺸﻮعﺷﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و آﻧﺎن را ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب آﯾﺎت را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن از آنھﺎ ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ) (۵/۴۱۰از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را ﯾﺎدﻣﯽ داد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ :آﻧﺎن از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ده آﯾﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ھﺮ دو را آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱/۱۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،وی در آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد .و
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ را از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۱/۲۳۲
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۶/۱۷۲از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻗﺮآن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ ازﻣﺎ ﻗﺮآن را
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ،ﮐﻪ آن را ﭼﻮن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و از ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺣﻠﻖ ﮔﺬاﺷﺖ  .-و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ده آﯾﻪ ﻗﺮآن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ده آﯾﻪ ﺑﻌﺪی آن را ﻧﻤﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﭼﻪ را در آن ﻣﯽﺑﻮد
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :از ﻋﻤﻞ؟ ﮔﻔﺖ :آری  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۶۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۹۱ /۳

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٤٥

ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﻣﻮر دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ

ﻗﻮل ﺳﻠﻤﺎن س ﺑﺮای ﻣﺮد ﻋﺒﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۸۹از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪی از ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﺬﯾﻔﻪ ب ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ ،ﻋﻠﻢ زﯾﺎد ﺳﺖ و ﻋﻤﺮ
اﻧﺪک ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻋﻠﻢ ھﻤﺎن ﻗﺪر را ﺑﮕﯿﺮ ،ﮐﻪ در اﻣﺮ دﯾﻨﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﺎ
ﺳﻮای آن را ﺑﮕﺬار و ﺑﺪان ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺴﺎز .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۱۸۸از
اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ ﺳﻠﻤﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮد،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی از دﺟﻠﻪ آﺑﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮد و دوﺑﺎره ﺑﻨﻮش ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﯿﺮاب ﺷﺪهام ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺖ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ از دﺟﻠﻪ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻦ از آن ﭼﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻠﻢ ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .١
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و او را از ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﯿﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻧﻮﺷﺖ ،و
او را از ﻋﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪای و ﻣﺮا از ﻋﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻋﻠﻢ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﻮ،
ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺒﮏ ،از ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن
ﺷﮑﻢ ﻻﻏﺮ و ﻣﻼزم ﺟﻤﺎﻋﺖﺷﺎن ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ ،اﺳﻼم و ﻓﺮاﺋﺾ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن دﯾﻦ ﺑﻪ اﺑﻮ رﻓﺎﻋﻪ

ﻣﺴﻠﻢ ) (۱/۲۸۷از اﺑﻮرﻓﺎﻋﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای آﻣﺪه و از
دﯾﻨﺶ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺳﻮﻣﯽ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﻄﺒﻪاش را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﻧﺰدم آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﺻﻨﺪﻟﯽ آورده ﺷﺪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۷۷ /۱ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۲۴ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻓﺮوج اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن او را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ وی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

٢٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺎﯾﻪھﺎﯾﺶ از آھﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ ،و
ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش دادن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او آﻣﻮزش داده ﺑﻮد ،ﺑﺎز
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻄﺒﻪاش ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد و آﺧﺮش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد .١
ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻻدب )ص (۱۷۱ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را در اﻟﺰﯾﻨﻪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ذﺧﺎﺋﺮاﻻﻣﻮارﯾﺚ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ ﺑﺮای اﻋﺮاﺑﯽ ،ﻓﺮوه ﺑﻦ ﻣﺴﯿﮏ و وﻓﺪ ﺑﮫﺮاء

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداری ،زﮐﺎت را ﻣﯽدھﯽ ،رﻣﻀﺎن را روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮی ،ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآوری ،ﺑﺮای ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدت دوﺳﺖ ﻣﯽداری و ﺑﺮایﺷﺎن آﻧﭽﻪ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮی« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۳۲۷از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺎره ﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوه ﺑﻦ ﻣﺴﯿﮏ ﻣﺮادی س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﮐﻨﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺮوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده
ﺑﻮد ،وی ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﻗﺮآن و ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﻼم و ﺷﺮاﺋﻊ آن را
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ) (۱/۳۳۱از ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻓﺪ ﺑﮫﺮاء از ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ،
و ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س در ﺑﻨﯽ ﺟﺪﯾﻠﻪ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻘﺪاد ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ از
ﻣﻨﺰل ﭘﺎﯾﯿﻦﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ ،اﺳﻼم آوردﻧﺪ ،ﻓﺮاﺋﺾ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و
روزھﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮایﺷﺎن اﻋﻄﺎی ﺟﻮاﺋﺰ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۷۶اﺣﻤﺪ ).(۸۰ /۵
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ أرﻃﺄة ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ"
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۴۲ /۳

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٤٧

اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و رﺳﺘﻪ در اﯾﻤﺎن از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﻼم را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآوری ،ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه در وﻗﺘﺶ ادا ﻣﯽﮐﻨﯽ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺼﯿﺮ در آن ھﻼ ﮐﺖ و ﺑﺮﺑﺎدﯾﺴﺖ ،زﮐﺎت را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روان و ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎک و ﺻﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮدازی ،رﻣﻀﺎن را روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮی و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺷﻨﻮی و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در اﻟﺤﺠﻪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ
ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداری ،زﮐﺎت را ادا
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺣﺞ ﺑﯿﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ و رﻣﻀﺎن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی ،ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر را
اﻧﺠﺎم ده ،و از ﺳﺮو ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،و از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮم اور اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺬر
ﺑﺎش ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺪا روﺑﺮو ﺷﺪی ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺑﻦ ﻋﺪی ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ
آن اﻓﺰوده :ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮو
ﺷﺪی ،ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮕﻮ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ را درک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ از اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ،و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ دارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ
اﻣﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪان ﺑﺮﺳﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان و دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،و او دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ وی داد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ وی
ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآوری ،ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،زﮐﺎت ﻓﺮض ﺷﺪه را ادا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺣﺞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآوری و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،آن ﭼﻪ ﻋﻠﻨﯽ و اﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و از ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪ و ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﯿﺎ ﻧﻨﻤﻮدی و رﺳﻮاﯾﺖ ﻧﺴﺎﺧﺖ ﭼﻨﮓ زن ،و از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪ و
ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﯿﺎﯾﺖ آﻣﺪ و رﺳﻮاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرم روﺑﺮو ﺷﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت روﺑﺮو
ﺷﺪی ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮕﻮ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎز

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و ﺑﺰار از اﺑﻮ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی اﺳﻼم ﻣﯽآورد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽداد
ﻧﻤﺎز ﺑﻮد  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد  .-ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ،
ُ ْ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
اﺳ ُﻤﻚ َو� َﻌﺎﻰﻟ
و از ﮔﻮشھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ الﻠﻬﻢ و ِﺤﺑﻤ ِﺪك �ﺒﺎرك
َﺟ ُّﺪ َك َو َﻻ إ َ َﻪﻟ َ� ْ ُ َ
�ك«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎک و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﺴﺘﯽ ،اﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ،و
ِ
ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺒﻮدی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ

ﻧﯿﺴﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺸﮫﺪ

ﻣﺴﺪد و ﻃﺤﺎوی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﺸﮫﺪ  ٢را ﺑﺮ
روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻃﻔﺎل را در ﻣﮑﺘﺐ آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،دارﻗﻄﻨﯽ  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖ وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﻪ او ﯾﺎد داده
َّ َ َ ُ َّ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ
�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻋﺒﺎدات ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮای
� الﺼﻠﻮات اﻟﻄﻴﺒﺎت الﻤﺒﺎر�ت ِ ِ
ﺑﻮد» :اﺘﻟ ِﺤﻴﺎت ِ ِ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺤﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽ اﻻﺳﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :اﻟﺘﺤﯿﺎت را .م.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺧﺪاﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻋﺒﺎدات ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺪاﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻃﺤﺎوی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺸﮫﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﻟﺘﺤﯿﺎت ﻟﻠﻪ ...و آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .٢
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .٣
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﻟﻔﻆ وی رواﯾﺖ اﺳﺖ .و زد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﮫﺪ را ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﻮزش داد
ﮐﻪ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﮐﻒھﺎی دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد
ﻣﯽدھﺪ ...و ﺗﺸﮫﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.و ﻧﺰد ﻋﺴﮑﺮی در اﻻﻣﺜﺎل از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﻮاﺗﺢ ﺳﺨﻨﺎن  -ﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ ﻓﻮاﺗﺢ آن ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش
ﻣﯽداد  -و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز و ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺎﺟﺖ را آﻣﻮزش داد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﱠ
ﺗﺸﮫﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺳﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺸﮫﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽداد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش دھﺪ ،و درآن ﺑﺮ ﻣﺎ
اﻟﻒ و واو را ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۲۱۸ ۲۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را درﺳﺖ ادا ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﺬﯾﻔﻪ س وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﻤﺎز ﻣﯿﮕﺰارد و رﮐﻮع و
ﺳﺠﺪه را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از
ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮاف ﻧﻤﺎز ﻧﮕﺰاردهای ،و اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮی و ﻧﻤﺎزت ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻏﯿﺮ
ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻣﺮدهای ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،و

 -١دارﻗﻄﻨﯽ ).(۳۵۲ /۱
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻣﺎﻟﮏ ) (۵۳ /(۹۰ /۱ﺷﺎﻓﯽ در اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) (۷۳۸ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ ).(۴۲۲ /۱
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۰۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۶۰ /۱
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ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ اذﮐﺎر و دﻋﺎﻫﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ اذﮐﺎر و دﻋﺎھﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﻨﺞ ھﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪھﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ در آنھﺎ ﺻﻼح دﯾﻦ و
دﻧﯿﺎﯾﺖ اﺳﺖ؟« ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﻨﺞ ھﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ» :ا� اﻏﻔﺮ� ذﻧﻲﺒ ،ووﺳﻊ ﻲﻟ ﺧﻠﻲﻘ ،وﻃﻴﺐ ﻲﻟ ﻛﺴﻲﺒ ،وﻗﻨﻌ� ﺑﻤﺎ
رزﻗﺘ� ،وﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻗﻠﻲﺒ اﻰﻟ ﻰﺷء ﺮﺻﻓﺘﻪ ﻋ�«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،اﺧﻼﻗﻢ
را ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﯿﻊ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﺴﺒﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮﮔﺮدان ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ رزق دادهای ﻗﻨﺎﻋﺘﻢ

ده و ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻣﺒﺮ ،ﮐﻪ آن را از ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮداﻧﯿﺪهای« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۳۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﻠﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اذﮐﺎر و دﻋﺎھﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ش
ﱠ
ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت را ﯾﺎد ﻣﯽداد ،و ﺑﻪ آنھﺎ اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻮد ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی آنھﺎ را از

ﻋﻠﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ و
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ آنھﺎ را ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ � إﻻ اﷲ اﺤﻟﻠﻴﻢ الﻜﺮ�ﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎرك اﷲ
رب اﻟﻌﺎﻟـﻤ� ورب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ واﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤ�« ..ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺮ
ﺣﻖ ،ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻠﯿﻢ و ﮐﺮﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و او ﭘﺎک اﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮض
ﱠ
ﺑﺰرگ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎص ﺑﺮای اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ

در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق  -ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ
ﱠ
 از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ،ﻣﻦﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽآﻣﻮزم ،ﮐﻪ آنھﺎ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را در
 -١ﺑﺨﺎری ) (۷۹۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۸ /۴اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۱۸۹۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹۴ ،۹۱ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﮑﺒﺮی ) (۱۱۴ /۵ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ).(۲۳۰ /۷

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ْ
َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ
ﻜﺮ ُ
�ﻢ – ﺳﻪ ﺑﺎر  -اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ
وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� اﺤﻟ ِﻠﻴﻢ اﻟ ِ
َّ� َر ِّب اﻟْ َﻌﺎلَﻤ َ
� – ﺳﻪ ﺑﺎر – ﺗﺒﺎر اﺬﻟي ﺑﻴﺪه اﻟـﻤﻠﻚ �� و�ﻤﻴﺖ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻰﺷء
ِ
ِ ِ

ﻗﺪﻳﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻖ ،ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻠﯿﻢ و ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ اذﮐﺎر و دﻋﺎھﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺟﻨﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم،
ﮐﻪ از اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ ،از ﺑﺎﻻی ﻃﺎﺋﻒ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،و در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ رﺳﯿﺪم ،آن ﮔﺎه ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻢ ،ﺑﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪم
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
َ ُۡ َ
َ
ٌ
ت﴾
و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و اﺳﻼم آوردم ،وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﴿قل ه َو ٱ� أحد  ﴾١و ﴿إِذا زلزِل ِ

را آﻣﻮﺧﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ ،وﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ ،واﷲ
اﻛﺮﺒ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک وﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺎص ﺑﺮای اوﺳﺖ ،و ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ« ،و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎتاﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﱠ
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۸۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ در زواﺋﺪش از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽداد
ْ َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ ََ
َ َ َُ
َّ َ ْ َ
ﻼمِ َو َ� َ
ﻼ ِص َ
ﻰﻠﻋ ِﻓ ْﻄ َ
ﻳﻦ ﻧ ِبﻴِّﻨﺎ � َّﻤ ٍﺪ َو ِمﻠ ِﺔ أﺑَيﻨﺎ
د
و
ﺧ
اﻹ
ﺔ
ﻤ
ﺳ
اﻹ
ة
ﺮ
و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﺻﺒﺤﻨﺎ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ﻴﻢ َﺣﻨﻴﻔﺎ ً ُم ْﺴﻠﻤﺎ ً َو َﻣﺎ َﺎﻛ َن ﻣ َﻦ ال ُﻤ ْﺮﺸ� َ
إﺑ ْ َﺮا ِﻫ َ
�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻠﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺒﻮد« ،و
وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۴آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را
ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﯾﺎد ﻣﯽداد ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ» :ا� ا� اﻋﻮذﺑﻚ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق ).(۱۰۴۴) .(۱۰۳۵
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۲ /۶در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۶ /۷
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) (۴۰۶ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۷ /۱۰
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ﻣﻦ اﺒﻟﺨﻞ ،واﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ اﻟـﺠﻦﺒ ،واﻋﻮذﺑﻚ آن ارد اﻰﻟ ارذل اﻟﻌﻤﺮ ،واﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ
اﺪﻟﻧﻴﺎ وﻋﺬاب اﻟﻘﺮﺒ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺑﺨﻞ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺟﺒﻦ و
ﺗﺮس ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻋﻤﺮ رد ﺷﻮﯾﻢ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از

ﻓﺘﻨﻪ دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َ ْ َ َْ َ َ
َّ
ْ
َ َ ْ َ َ َ ِّ ْ
ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺮده را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد داد» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ﻷﺣﻴﺎﺋِﻨﺎ َوأمﻮاﺗِﻨﺎَ ،وأ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ذات ﺑَيﻨﻨﺎَ ،و�ﻟﻒ
َ ًْ ََْ َ َ ْ َ
ََْ
َ ْ
ُ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ
ﻼن ﻻ �ﻌﻠ ُﻢ إِﻻ ﺧ�ا ،وأﻧ
ﺖ أﻋﻠ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ،ﻓﺎﻏ ِﻔ ْﺮ
�� ﻗﻠﻮ�ِﻨﺎ ،الﻠﻬﻢ إِن ﻫﺬا �ﺒﺪك ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓ ٍ
َﻨﻟَﺎ َو َ ُ
ﻪﻟ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎ ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻦ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،و ﻣﺎ

ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﺑﻪ وی از ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮی ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای او ﺑﯿﺎﻣﺮز« ) ،ﻣﻦ  -ﮐﻪ
ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮدم  -ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﻧﺪاﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺟﺰ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﮕﻮ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺪﻋﺎء و دﯾﻠﻤﯽ  -ﮐﻪ ﺳﻨﺪش
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ  -از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
رﻣﻀﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ» :ا� ﺳﻠﻤ� لﺮمﻀﺎن ،وﺳﻠﻢ رمﻀﺎن
ﻲﻟ ،وﺳﻠﻤﻪ ﻲﻟ ﻣﺘﻘﺒﻼ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺮای رﻣﻀﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮدان و رﻣﻀﺎن را ﺑﺮای

ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮدان و آن را ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۳۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﻋﻮاﻟﯽ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﺳﻼﻣﻪ ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻞ س درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ا� داﻲﺣ اﻟـﻤﺪﺣﻮات ،و�ﺎرىء اﻟـﻤﺴﻤﻮ�ت ،وﺟﺒﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻰﻠﻋ ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ ﺷﻘﻴﻬﺎ
وﺳﻌﻴﺪﻫﺎ ،اﺟﻌﻞ ﺮﺷاﺋﻒ ﺻﻠﻮاﺗﻚ ،وﻧﻮا� ﺑﺮ�ﺗﻚ ،ورأﻓﺔ ﺤﺗﻨﻨﻚ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ ﻋﺒﺪك
ورﺳﻮلﻚ ،اﺨﻟﺎﺗﻢ ﻟـﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،واﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟـﻤﺎ اﻏﻠﻖ  ،واﻟـﻤﻌﻠﻦ اﺤﻟﻖ ﺑﺎﺤﻟﻖ ،واﺪﻟاﻣﻎ ﺠﻟيﺸﺎت

 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۳۹۰و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۳۸ /۳و اﻻوﺳﻂ ).(۹۷/۶

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ً
اﻻﺑﺎﻃﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻤﺣﻞ ﻓﺎﺿﻄﻠﻊ ﺑﺎمﺮك ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ ،مﺴﺘﻮ ﻓﺰا ﻲﻓ مﺮﺿﺎﺗﻚ ﻏ� ﻧ�ﻞ ﻋﻦ ﻗﺪم،
وﻻ وﻫﻦ ﻲﻓ ﻋﺰم ،واﻋﻴﺎ لﻮﺣﻴﻚ ،ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻌﻬﺪك ،ﻣﺎ ﺿﻴﺎ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺎذ امﺮك ﺣﻰﺘ اورى
ﻗبﺴﺎﻟﻘﺎ�ﺲ ،ﺑﻪ ﻫﺪﻳﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺿﺎت اﻟﻔﻦﺘ واﻻﺛﻢ) ،و اﺑﻬﺞ( مﻮﺿﺤﺎت اﻻﻋﻼم،
ٍ

وﻣﻨ�ات اﻻﺳﻼم ،وﻧﺎﺋﺮات اﻻﺣﺎﻜم ،ﻓﻬﻮ اﻣﻴﻨﻚ اﻟـﻤﺄمﻮن ،وﺧﺎزن ﻋﻠﻤﻚ اﻟـﻤﺨﺰون ،و
ﺷﻬﻴﺪك ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ ،و�ﻌﻴﺜﻚ ﻧﻌﻤﺘﺔ ،ورﺳﻮلﻚ ﺑﺎﺤﻟﻖ )رﻤﺣﺔ( ،ا� اﻓﺴﺢ ﻪﻟ ﻣﻔﺴﺤﺎ ﻲﻓ
ﻋﺪﻧﻚ ،واﺟﺰه مﻀﺎﻋﻔﺎت اﺨﻟ� ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ،ﻣﻬﻨﺎت ﻏ� مﻜﺪرات ،ﻣﻦ ﻓﻮز ﺛﻮاﺑﻚ
اﻟـﻤﻌﻠﻮل وﺟﺰ�ﻞ ﻋﻄﺎﺋﻚ اﻟـﻤﺨﺰون ،ا� اﻋﻞ ﻰﻠﻋ( ﺑﻨﺎء )اﻨﻟﺎس ﺑﻨﺎءه ،واﻛﺮم ﻣﺜﻮاه
ﺪﻟﻳﻚ وﻧﺰﻪﻟ ،واﺗﻤﻢ ﻪﻟ ﻧﻮره ،واﺟﺰه ﻣﻦ اﺑﺘﻌﺎﺛﻚ ﻪﻟ ﻣﻘﺒﻮل الﺸﻬﺎدة ومﺮﺿ� اﻟـﻤﻘﺎﻟﺔ ،ذا
ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺪل و�م ﻓﺼﻞ وﺣﺠﺔ و�ﺮﻫﺎن ﻋﻈﻴﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ای ﮔﺴﺘﺮﻧﺪه زﻣﯿﻦ ،و
آﻓﺮﯾﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ ،و ﮔﺮداﻧﻨﺪه دلھﺎ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺷﺎن ،اﻋﻢ از ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ آنھﺎ ،ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ
درودھﺎ و رﺣﻤﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﺮﻓﯿﺾﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖھﺎ و ﭘﺮ ﻟﻄﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل
ﮔﺮدان ،ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه
ﻣﻐﻠﻘﺎت ،آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻖ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه و رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮجھﺎی ﺑﺎﻃﻞھﺎﺳﺖ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ دوﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺘﺖ
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،و در ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺗﻮ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ،و از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺧﯿﺮی ﻋﻘﺐ ﻧﺮﻓﺖ و
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،و در ﻋﺰم و ارادهاش ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ ،وی ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه وﺻﯿﺖ و ﺣﺎﻓﻆ و
ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪه ﻋﮫﺪت ﺑﻮد ،و ﺑﺮ اﺟﺮای اﻣﺮت در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ روﺷﻦ را ﺑﺮ ﻓﺮاراه
روﻧﺪﮔﺎن و ره ﻧﻮردان ﺑﻪﺳﻮی ھﺪاﯾﺖ روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ وﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻗﻠﺐھﺎ ﺗﻮﺳﻂ وی ﭘﺲ از
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﮔﻮدالھﺎی ﻓﺘﻨﻪ و ﮔﻨﺎه ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی واﺿﺢ را ﭘﺮ ﻧﻮر و
درﺧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻓﺎﻧﻮسھﺎی اﺳﻼم را روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،وی ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی واﺿﺢ را ﭘﺮ ﻧﻮر و
درﺧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﺗﺎزه و ﺧﺮم ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او اﻣﺎﻧﺖ دار ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻋﻠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺗﻮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،وﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪهای ،و او ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﻮل رﺣﻤﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﺑﺮای وی ﺟﺎی ﻓﺮاﺧﯽ در ﺟﻨﺖ ﻋﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ
از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺎداش و ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﻮارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﮑﺪر ،اﻟﺒﺘﻪ از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﻮاب
ﻣﮑﺮرت ،و از ﻋﻄﺎی اﻓﺰون ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ات ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻨﺎی وی را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدان ،و
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﮫﻤﺎﻧﯿﺶ را ﻧﺰدت ﮔﺮاﻣﯽ دار ،و ﻧﻮرش را ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدان ،و ﭘﺎداش ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪﻧﺶ را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪه ،ﺷﮫﺎدت وی ﻣﻘﺒﻮل و ﮔﻔﺘﺎرش رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ،و از
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻌﺎدل و روﺷﻦ و ﮐﻼم ﻗﺎﻃﻊ و ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻦ و ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ  .١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ود ) (۳/۵۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﮐﻼم ﻋﻠﯽ س ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﻣﺸﮑﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻓﺎرس ﮐﻔﻮی در رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره
ﻓﻀﯿﻠﺖ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻮﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در
اﺳﻨﺎدش ﻧﻈﺮی ھﺴﺖ ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ اﺛﺮ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻃﯿﺒﻪ

دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ وﻓﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۴/۲۰۶از ﺷﮫﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی وﻓﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و ﺧﻮﺷﯽﺷﺎن ﺑﻪ آﻣﺪن ﻣﺎ
اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﻮم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎی ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ» :ﺳﯿﺪ و زﻋﯿﻢﺗﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟« ھﻤﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ روی ﺷﮑﺴﺘﻪ؟« و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺮ وی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﻢ ﺧﺮی ﮐﻪ در روﯾﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی از
ﻗﻮم ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺷﺘﺮھﺎی ﻗﻮم را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎرھﺎ و ﻣﺘﺎعﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ﮐﯿﺴﻪاش
را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﻔﺮ را از ﺗﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ
ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی ﭘﺎﯾﺶ را دراز ﻧﻤﻮده و ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﻻﺷﺞ »روی ﺷﮑﺴﺘﻪ« ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﻮم ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎی ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ای
اﺷﺞ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ای
اﺷﺞ« ،وی در ﻃﺮف راﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺴﺖ و او را ﺧﻮش
آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ او ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن او را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﯾﻪھﺎی ﺻﻔﺎ،
ﻣﺸﻘﺮ وﻏﯿﺮه ﻗﺮﯾﻪھﺎی ھﺠﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﻣﻨﺬر ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻗﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺎ از ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮی!! ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪام و در آن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺘﺶ از ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﻌﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺼﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ وﮔﻔﺖ :ای
ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﺑﺮادرانﺗﺎن را ﻋﺰت ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن در اﺳﻼم ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻣﻮی و
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎاﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﺪون اﮐﺮاه و ﺑﺪون ھﻼک ﺷﺪن ،اﺳﻼم
آوردهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم آوردن اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺰت و ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮازی ﺑﺮادرانﺗﺎن را
ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن را ﺑﺮادران ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻓﺮشھﺎﯾﻤﺎن را ﻧﺮم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻌﺎمﻣﺎن را ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺐ و روز را در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن و ﺳﻨﺖ
ﻧﺒﯽﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ص ﺧﻮش آﻣﺪ ،و از آن ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮد ،ﻓﺮد ﻣﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ،
و ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ اﻟﺘﺤﯿﺎت ،ام اﻟﮑﺘﺎب ﯾﮏ ﺳﻮره و
دو ﺳﻮره ،ﯾﮏ ﺳﻨﺖ و دو ﺳﻨﺖ را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .١
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۵۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وﻓﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ« ،و ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻼم دادﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﺧﺮﻣﺎیﺗﺎن ھﻤﺮاهﺗﺎن ھﺴﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮﺷﻪﺗﺎن -؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎرﭼﻪای ﭼﺮﻣﯽ ﭘﮫﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را
ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮد روی آن رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎراﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و اﯾﻦ را اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ،و اﯾﻦ را اﯾﻦ ﭼﯿﺰ«  -اﺷﺎره ﺑﻪ رﻧﮓھﺎی ﺧﺮﻣﺎ
 ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺑﻌﺪ از آن ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﭙﺮد ،و دﺳﺘﻮر دادﮐﻪ وی را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﮫﻤﺎن ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﻪ او ﻗﺮاﺋﺖ و ﻧﻤﺎز ﯾﺎد دھﺪ ،و آﻧﺎن ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ
درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز اﯾﺸﺎن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،و
آﻧﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﭙﺮدﻧﺪ  ،٢و اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎز ﻃﻠﺐﺷﺎن ﻧﻤﻮد و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
 -١اﺣﻤﺪ ) .(۲۰۶ /۴ھﯿﻤﺜﯽ ) (۱۷۸ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و در ﻣﻨﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آﻣﺪه» :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎن اوﻟﯽ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻣﺎ را ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«] ،ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻣﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﻧﮫﯽ از ﻧﺒﯿﺬ ﺳﺎﺧﺘﻦ در دﺑﺎء،
ﻧﻔﯿﺮ و ﺣﻨﺘﻢ  ،١ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ در ﺳﻔﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻣﻮر دﯾﻦ در ﺳﻔﺮش در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع

اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻪ ﺳﺎل در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم
ﺣﺞ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﺣﺞ ﻣﯽرود ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و ھﻤﻪﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﻨﺞ روز از ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ ھﻢ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ذی اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ رﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ دوره ﻧﻔﺎس ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ را
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ :ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻏﺴﻞ ﺑﮑﻦ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺗﮑﻪای را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﺟﺖ ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺎز ﺗﻠﺒﺒﯿﻪ ﺑﮕﻮ« .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺘﺮش او را ﺑﻪ ﺑﯿﺪائ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺒﻟﻴﻚ

ا� ﺒﻟﻴﻚ ﺒﻟﻴﻚ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﺒﻟﻴﻚ إن اﺤﻟﻤﺪ واﻨﻟﻌﻤﺔ لﻚ واﻟـﻤﻠﻚ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ لﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهام ھﯿﭻ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻧﻌﻤﺖ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ«،
و ﻣﺮدم ھﻤﻪ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  -و ﻣﺮدم ذااﻟﻤﻌﺎرج  -و ﺳﺨﻦ ﻣﺜﻞ آن را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و
» -١دﺑﺎء« ﮐﺪو را ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮاد در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺪو درﺳﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ» .ﻧﻘﯿﺮ«
ﻇﺮﻓﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد» .ﺣﻨﺘﻢ« ﮐﻮزه ﮔﻠﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻮل ﻣﮑﺚ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) (۱۶۹۳۰ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۰۴ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ذﯾﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎر ) (۱۸۴۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۱۹۸ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ
ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب ).(۱۶۲

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﮐﺎر
ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﻗﺮار داﺷﺖ ،و از ﻋﻘﺒﺶ ھﻤﭽﻨﺎن،
و از ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ آن و از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ﻣﺜﻞ آن .ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ او
اﻧﺠﺎم داد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  ،١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۵/۱۴۶
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮایﺷﺎن در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ در ﺧﻄﺒﻪھﺎﯾﺶ در ﺣﺞ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺟﮫﺎد ﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻏﺎﺿﺮی در ﻣﻮرد ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ در ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ازرق ﻏﺎﺿﺮی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﻮاری و ﻣﺘﺎع ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ و
در ﮐﻨﺎر ﭼﺎدری از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ودر آن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ دروازهاش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ
ﻣﺮد ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﻣﺮدی دﻓﻌﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ دﻓﻌﻢ ﻧﻤﻮدی دﻓﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﺮا زدی ﻣﯽزﻧﻤﺖ!!
ﮔﻔﺖ :ای ﺷﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان!! ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺷﺮﺗﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از اﻃﺮاف ﯾﻤﻦ آﻣﺪهام ،ﺗﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺸﻨﻮم ،و ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻋﻘﺒﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎزم ﻣﯽداری؟ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺷﺮﺗﺮم ،ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻋﻘﺒﻪ در ﻣﻨﯽ اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد وی زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ و از وی ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﮐﺜﺮت آﻧﺎن ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻧﺰدش آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﮐﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ« ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ« ،وی ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ
از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم ﺳﺮش را
ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﻨﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲ /۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۰۷۴ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۹۴ /۵اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺣﺞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪن آن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮی و ﺗﺮاﺷﯿﺪن آن ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۱۱آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :و ﻣﺎ ﮐﺎن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﯿﻨﻔﺮوا ﮐﺎﻓﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۱۱/۵۱ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
ْ َ َّ ٗ
َ
َ َ ۡ ۡ
﴿ َو َما �ن ٱل ُمؤم ُِنون ِ�َن ِف ُروا كآفة﴾ اﻻﯾﻪ ،ذﮐﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ :درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ

ّ َ َ َّ

ْ

ْ َ

َ

ْ َ

�نذ ُِروا ق ۡو َم ُه ۡم إِذا َر َج ُع ٓوا إ ِ ۡ
﴿ ِ�َتفق ُهوا ِ� ٱ ّ�ِين َو ِ ُ
� ِه ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ .[۱۲۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ ﮐﻪ در
ِ

دﯾﻦ ﺗﻔﻘﻪ و ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮمﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﯿﻢ دھﻨﺪ«.
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و راﺟﺢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮلھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻗﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﺧﻼل ﻣﺸﺎھﺪه و دﯾﺪن ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اھﻞ
دﯾﻨﺶ و ﺑﺮای ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و ﮐﺎﻓﺮان ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ دﯾﺪن و ﻣﺸﺎھﺪه
ﻋﻤﻠﯽ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم را ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪاش را ﺑﺮ ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،و
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮمﺷﺎن را ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن را ﭘﺲ از دﯾﺪن و ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﻤﻠﯽ ﺣﺎﻻت ﮐﻔﺎر و
اھﻞ ﺷﺮک ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،دروﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ھﻢ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎط ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻏﻀﺐ و ﻗﮫﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﺷﺮک ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﻧﺎزل
ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﮫﺎد در وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮد از ﺟﻨﮓ ﺑﻪﺳﻮی
ﻗﻮمﺷﺎن اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮم آﻧﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮم آﻧﺎن ،وﻗﺘﯽ
آﻧﺎن ﻣﺸﺎھﺪات ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺎد و ﻋﻠﻢ

ﻗﻮل اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺻﺤﺎب ھﻢ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﻢ ﻋﻠﻢ
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ و اﯾﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﯾﮏ ﺗﻦ و دو ﺗﻦ را ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ،و آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ آن را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﻋﻠﻢ

ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س درﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﻋﻠﻢ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۲۳از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ

ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ ﻣﺮدان اﻧﺼﺎر را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ درس وی در
ﻣﺪﯾﻨﻪ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ
ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت و زور ﻣﯽداﺷﺖ ھﯿﺰم ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯽآورد  ١و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﺣﺠﺮهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوﯾﺰان ﻣﯽﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺐ س ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن داﯾﯽ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن س
ھﻢ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪای از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺣﺮام ﺑﻪ اﻣﯿﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﺪف ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت راه ﻣﺎ را رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و آن ﺣﺮف را ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ،
وﻟﯽ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻧﯿﺰهای از روﺑﺮوﯾﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺛﺮ ﻧﯿﺰه را
ﱠ
در ﺟﻮﻓﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم ،آن
ﮔﺎه آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ دھﻨﺪهای ھﻢ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺰن و اﻧﺪوھﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا صرا دﯾﺪم ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺮ
آﻧﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد .٢
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۱۴از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮداﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﯾﺎد دھﻨﺪ،
آن ﮔﺎه ھﻔﺘﺎد ﻣﺮد از اﻧﺼﺎر را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺎرﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و
در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ داﯾﯽ ﻣﻦ ﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻧﺎن ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﺷﺐ
 -١و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﻧﻤﻮد .م.
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۱۲۳ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ).(۳۲۴ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،و از ﻃﺮف روز آب ﻣﯽآوردﻧﺪ و درﻣﺴﺠﺪ ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ،
و ھﯿﺰم ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮای اھﻞ ﺻﻔﻪ و
ﻓﻘﯿﺮان ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن روان ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﻨﺪ ھﻤﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ،
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪای ،از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ات ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از ﺗﻮ
راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﻮ از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺷﺪی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﺮام  -داﯾﯽ اﻧﺲ از ﻋﻘﺒﺶ
اﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زد و ﻧﯿﺰهاش را در وی ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﺣﺮام ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ!! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادراﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از ﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ات ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از ﺗﻮ
راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﻮ از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺷﺪی« .١
ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮ س و ھﻤﺴﺎﯾﻪ اﻧﺼﺎریاش در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

ﺑﺨﺎری ) (۱/۱۹از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و
ھﻤﺴﺎﯾﻪ اﻧﺼﺎری ام در ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻦ و
او ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،روزی وی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و
روزی ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺧﺒﺮ ھﻤﺎن روز را از وﺣﯽ وﻏﯿﺮه ﺑﺮای او
ﻣﯽآوردم ،و وﻗﺘﯽ او ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد] ،ﺑﺎری[ ھﻤﺎن رﻓﯿﻖ
اﻧﺼﺎری ام در روز ﻧﻮﺑﺘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دروازهام را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :وی ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون دوﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ...
)ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ وارد ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را
ﻃﻼق داده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﺷﺪم و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ زﻧﺎﻧﺖ را ﻃﻼق دادهای؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﷲ اﻛﱪ« .٢
ﻗﻮل ﺑﺮاء :ھﻤﻪ ﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ

ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۱/۱۲۷از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﻣﺎ از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻣﺎ ﮐﺸﺘﺰار و ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم در آن روز
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۷در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرة ).(۱۴۷
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۱۹۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۱۸اﺣﻤﺪ ) (۳۳ /۱از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٦١

دروغ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص (۱۴از ﺑﺮاء رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﺷﺘﺮان ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﯾﻢ  ،٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۵۴
ﮔﻔﺘﻪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۸آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﻮل ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ :ﻣﺎ در دو ﻃﺮف روز ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ
ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۵۱۲از اﺑﻮاﻧﺲ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ )اﻻﺻﺒﺤﯽ(  ٣رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای

اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ :اﯾﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ؟!
ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺨﻦ دروﻏﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ وی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ  -ھﺪﻓﺶ اﺑﻦ ھﺮﯾﺮه س ﺑﻮد -
ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی را ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،و ﭼﯿﺰی را داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻗﻮم ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺎﻧﻪھﺎ و
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،در دو ﻃﺮف روز ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺎز ﻋﻮدت
ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه آدم ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎل داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻪ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ،و
دﺳﺘﺶ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و ﺑﺎ وی ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دور ﻣﯽﻧﻤﻮد دور ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺷﮏ
ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ وی ﭼﯿﺰی را داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،و
ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺎ وی را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ وی ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دروﻏﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ وی
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .٤ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،وﻟﯽ آن دو
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۲۷ /۱و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۳ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۴ /۱
 -٣وی ﺟﺪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۱۲ /۳

٢٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﻮﺧﺘﻦ دﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﮐﺴﺐ

ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﯾﻦ
ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﻧﺪارد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزش دادن ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻧﻮادهاش را

ً
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ :ﻗﻮا أﻧﻔﺴﮑﻢ و أھﻠﯿﮑﻢ ﻧﺎرا

ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ از ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
َ
ُ َْ ُ
ۡ
ُ
ُ
ِي� ۡم نَ ٗ
ار�﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۶ :
﴿ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ وﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن را از آﺗﺶ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ«.
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد) :ﺧﻮدﺗﺎن( و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ  .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮی اﯾﻦ را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲۸/۱۰۷ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﺗﻌﻠﯿﻢﺷﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و ﺗﺄدﯾﺐﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
٢

دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﺨﺎری در اﻻدب ) (۳۳از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﻮان و ھﻢ ﺳﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻧﺰدش ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﻤﺎن اﺷﺘﮫﺎء ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،و ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺧﺒﺮش دادﯾﻢ  -وی رﻓﯿﻖ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد -
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢﺷﺎن دھﯿﺪ و اﻣﺮﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﻤﺎز
ﺑﮕﺰارﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽﺗﺎن
ﺑﺮایﺗﺎن اذان ﺑﺪھﺪ و ﺑﺰرگﺗﺎن اﻣﺎﻣﺖﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ« .٣
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۸۷و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۹۴ /۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۱۹
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۲۴۶و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۲۱۳ﻣﺴﻤﻞ ) (۶۷۴در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ .و دارﻣﯽ
) (۵۸۶ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۹ /۲ﻧﮕﺎ :اﻻرواء ).(۳۱۳

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٦٣

آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن دﺷﻤﻨﺎن وﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺿﺮورت دﯾﻨﯽ

دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ زﯾﺪ در ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﯾﮫﻮد

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در وﻗﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ
آوری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدش آورده ﺷﺪم ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﭽﻪ از
ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ھﻔﺪه ﺳﻮره را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدم و آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای زﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮫﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ ﯾﮫﻮد در ﻧﻮﺷﺘﻪام ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ«  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ آن
را آﻣﻮﺧﺘﻢ ،ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻣﮫﺎرت ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از
آن ،ﻣﻦ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ،و ﻧﺎﻣﻪﺷﺎن را ﺑﺮای
وی وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم  ،٢و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد آن دو و اﺑﻦ اﺑﯽ داود از زﯾﺪ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺧﻮب ﯾﺎد داری،
ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﯿﺎﻣﻮز« و ﻣﻦ آن را در ﻣﺪت
ھﻔﺪه روز آﻣﻮﺧﺘﻢ .٣
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ داود و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن از زﯾﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم آنھﺎ را ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯽ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ  -را ﺑﯿﺎﻣﻮزی ﭘﺎﺳﺦ دادم ،آری ،و آن را در ﻣﺪت ھﻔﺪه
ﺷﺐ آﻣﻮﺧﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۴/۱۷۴
اﯾﻦ را از زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻓﮫﻤﯿﺪن زﺑﺎن ﻏﻼم ھﺎﯾﺶ
ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۵۴۹و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۴از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺻﺪ ﻏﻼم داﺷﺖ ،ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﻏﺎﻟﻢھﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
وﯾﮋهای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮ ﯾﮫﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب ھﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۶ /۵ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۲۷ /۱۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۴۷۹) (۱۸۲ /۵و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷ /۵و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۱۱ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

٢٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ وی در ﮐﺎر دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪا را ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وی در اﻣﺮ آﺧﺮﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم و ﻧﺴﺐھﺎ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻧﺠﻮم ﭼﯿﺰی را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﺤﺮ رھﻨﻤﻮن ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﺑﺎزدارﯾﺪ .١
و ﻧﺰد ھﻨﺎد از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻧﺠﻮم ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رھﻨﻤﻮن
ﺷﻮﯾﺪ ،و از ﻧﺴﺐھﺎ ھﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۳۴آﻣﺪھﺎﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﻮ اﻷﺳﻮد دؤﻟﯽ ﺟﮫﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﻋﺪه رﻓﻊ و ﻧﺼﺐ و ﺟﺮ ﺑﺮای ﻗﺮآن
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ار ﺻﻌﺼﻌﻪ ﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ اﺑﯽ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ» :ﻻﻳﺎﻛﻠﻪ اﻻ اﳋﺎﻃﻮن« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن را ﻓﻘﻂ ﮔﺎم زﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ« ،و ھﺮ
ﮐﺲ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﺎم ﻣﯽزﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
َّ َ ۡ ُ ُ ُ ٓ َّ ۡ َ ٰ ُ َ
�ٔون ] ﴾٣٧اﻟﺤﺎﻗﺔ.[۳۷ :
﴿� يأ�لهۥ إِ� ٱل� ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن را ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهاش را ]ﺑﻪ آﺗﺶ
دوزخ[ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮاﻻﺳﻮد دؤﻟﯽ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﻞ ﻋﺠﻢھﺎ
ﺑﻪ دﯾﻦ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی وﺿﻊ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ
اﺻﻼح زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮای وی رﻓﻊ و ﻧﺼﺐ و ﺟﺮ را رﺳﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎم و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۷۰از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی
ﺣﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س را ﺑﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۲۴۰ /۵

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٦٥

اﻣﺮش ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و در دﯾﻦ آ ﮔﺎهﺷﺎن ﺳﺎزد ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ را ﺑﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۴اﯾﻦ را از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ را وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،و او ﺑﺮای اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻓﻘﻪ
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﻗﺮآن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد.
آﯾﺎ اﻣﺎم ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎﺑﺶ را از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟

ﻋﻤﺮ س وﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۴از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را در ھﺮ

ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم را در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
و در ﮐﺎرھﺎ و اﻣﻮر ﻣﮫﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه از وی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻣﮑﺎن و ﺟﺎی زﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪهام ،وﻟﯽ اھﻞ ﺷﮫﺮ
و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﺎج زﯾﺪاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮایﺷﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ و ﻧﺰد وی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﱠ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮش ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .وﻧﺰد وی ) (۴/۱۷۶ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س در ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدﯾﻢ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮدم اﻣﺮوز درﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮوز رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮدم و داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻧﺎن در ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن را در ﺷﮫﺮھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،وﻧﮫﯽﺷﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﻓﺘﻮا دھﻨﺪ ،و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﺮای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از واردﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد.
ﺗﻌﻠﯿﻢ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ،و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ در ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﻣﻌﺎذ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم

ﻧﺰد اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎری از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س ﻗﺮاﺋﺖ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮا از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺳﺎزی ،ﻧﺰد زﯾﺪن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮو ،ﭼﻮن وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارد ،و ﻧﺰدش
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺨﻮان ،ﭼﻮن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻦ و او ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او در آن اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۱۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ) (۲/۲۳۰آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
از ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم
ﺑﯿﺮون ﮔﺸﺖ و رﻓﺘﻦ وی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اھﻞ آن در ﻓﻘﻪ و ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽداد
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ  /ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺮدم
ﺑﻪ وی ﻧﮕﻪ دارد ،وﻟﯽ او اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻃﺮﻓﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،و
ﺷﮫﺎدت را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ وی را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽدارم ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﺻﺤﺎب ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و روان ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻀﻞ وﻗﺎره
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۲۲از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺑﻦ ﻗﺘﺎده( رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻋﻀﻞ

وﻗﺎره  -دو ﻗﺒﯿﻠﻪاﻧﺪ از ﺟﺪﯾﻠﻪ  - ١ﺑﻌﺪ از اﺣﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد و اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺶ ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺶ را
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺛﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﺛﺪ ﻏﻨﻮی ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺣﻤﺰه ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ب ﻧﯿﺰ ﺑﻮد و اﻣﺎرتﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ ...و ﻗﺼﻪ اﺻﺤﺎب رﺟﯿﻊ را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻠﯽ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﯾﻤﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و ﺳﻨﺖھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺪھﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ ای ﻋﻠﯽ ﺑﺴﻮی اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻦ دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﺳﻨﺖھﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه و ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ
و ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎ« .ﮔﻔﺘﻢ :اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎداناﻧﺪ ،در ﻗﻀﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺮ ص ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام زد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺖ را ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و زﺑﺎﻧﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻗﻀﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﺗﻦ ﺷﮏ ﻧﻨﻤﻮدهام  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۳۷
 -١ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻀﻞ و ﻗﺎره دو ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﺑﻨﯽ ھﻮن ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻀﺮی
اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺟﺪﯾﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۲۲ /۳
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۴۹ ،۱۱ /۱) (۸۳ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۳۱۰ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۳۵ /۳اﺑﻮداوود )(۳۵۸۲
ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۳۳۱ﮐﻪ دارای ﺷﻮاھﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ).(۱۱۲ /۵

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٦٧

آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۲۶۷از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اھﻞ ﯾﻤﻦ ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﺮدی ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﻣﯿﺎﻣﻮزاد ،وی
دﺳﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ
اﺳﺖ«  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن راﺑﺎ ذﮐﺮ
ﻗﺮآن رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻗﺮآن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۹۹اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :اھﻞ ﯾﻤﻦ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺮدی را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻨﺖ
و اﺳﻼم را ﯾﺎد دھﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺣﺰم ،اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﻌﺎذ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم س در
وﻗﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و او اھﻞ ﯾﻤﻦ را ﻓﻘﻪ در دﯾﻦ ﯾﺎد ﻣﯽداد ،ﺳﻨﺖ
را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و ﺻﺪﻗﺎتﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی
وی ﻧﺎﻣﻪ و ﻋﮫﺪی ﻧﻮﺷﺖ و اﻣﺮش ﻧﻤﻮده ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد�» :ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ .ﻫﺬا
ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﷲ و رﺳﻮﻪﻟ ،ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا اوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ،ﻋﻬﺪ ﻣﻦ �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ
ﻟﻌﻤﺮو�ﻦ ﺣﺰم ﺣ� ﺑﻌﺜﻪ اﻰﻟ اﻴﻟﻤﻦ ،امﺮه ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﻲﻓ امﺮه ﻠﻛﻪ ﻓﺎن اﷲ ﻣﻊ اﺬﻟﻳﻦ اﺗﻘﻮا
واﺬﻟﻳﻦ ﻫﻢ �ﺴﻨﻮن« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ از ﻃﺮف
ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻋﮫﺪی اﺳﺖ از ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او را ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس
ﺧﺪا در ھﻤﻪ اﻣﺮش اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮده ،و

ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۶۷ /۳ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۱۹
 -٢ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )(۶۵۲۵
ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۴۴۷ /۳۹۵ /۱ﻣﺰی در اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) (۲۵۱۲ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۹ -۵۷ /۸ﻣﻠﮏ )(۱/۸۴۹ /۱
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۲۰ /۷ﺷﺎﻓﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۱۵۸۵دارﻣﯽ ) (۱۸۹ ،۱۸۸دارﻗﻄﻨﯽ ) (۱۲۲ /۱و ﻧﺴﺎﺋﯽ و
دﯾﮕﺮان .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع و ھﻢ ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﻓﻮع آن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

) (۱/۰۲۵۶از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻌﺎذ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ب را
ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻤﺎر ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻗﯿﺲ

ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻗﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺮاﯾﻊ اﺳﻼم را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن آﻧﺎن را ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺘﺮان وﺣﺸﯽ ،ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎر و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺰ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺎر
ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺼﻪ ﻗﻮم را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدم ،و ﻏﻔﻠﺘﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن وﺟﻮد
داﺷﺖ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺎر ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را آﻧﺎن از آن ﺟﺎھﻞاﻧﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﭼﻮن ﻏﻔﻠﺖ آﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻤﺎر و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻤﺮان ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺼﺮه

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۶/۷از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﻀﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
را ﺑﺮای اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺧﻮاﻧﺪم» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎ� ﺑﻌﺜﺖ اﻴﻟ�ﻢ ﻋﻤﺎرا اﻣ�ا وﻋﺒﺪا� ﻣﻌﻠﻤﺎ
ووز�ﺮا ،وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻨﻟﺠﺒﺎء ﻣﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ص ،ﻓﺎﺳﻤﻌﻮا ﻟـﻬﻤﺎ واﻗﺘﺪوا ﺑﻬﻤﺎ ،وا�
ﻗﺪ آﺛﺮﺗ�ﻢ ﺑﻌﺒﺪا� ﻰﻠﻋ ﻧﻔﻰﺴ اﺛﺮة« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﻋﻤﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و وزﯾﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و اﯾﻦ دو ﺗﻦ از ﻧﺠﺒﺎی اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا صاﻧﺪ ،از آن دو ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدم
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮیﺗﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ وی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ« .٢

ارﻗﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد .اﻣﺎ ﻣﺮﺳﻞ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ارواء
اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۱۲۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰرﻣﯽ ،دارﻗﻄﻨﯽ درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺰواﺋﺪ ).(۱۸۵ /۱
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۸۶ /۹

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۱۰از اﺑﻮاﻻﺳﻮد دؤﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺼﺮه آﻣﺪم ،و در آﻧﺠﺎ
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ اﺑﻮﻧﺠﯿﺪ ب را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،وی را ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ
اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻓﻘﻪ ﯾﺎد ﻣﯽداد.
ﻋﻤﺮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻌﺎذ ،ﻋﺒﺎده و اﺑﻮ درداء ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۲و ﺣﺎﮐﻢ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﻟﻘﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در

زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﻋﺒﺎده ﺑﻦ
ﺻﺎﻣﺖ ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،اﺑﻮاﯾﻮب و اﺑﻮدرداء ش در زﻣﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ش
ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ ،اھﻞ ﺷﺎم زﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺧﺸﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﮫﺮھﺎ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﯾﺎری رﺳﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ھﻤﺎن
ﭘﻨﺞ ﺗﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرانﺗﺎن از اھﻞ ﺷﺎم ،از ﻣﻦ ﻣﺪد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،و دﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا  -ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻢﺗﺎن ﮐﻨﺪ  -ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ،
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن دارﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻣﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازی ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ -
ﺑﺮای اﺑﻮاﯾﻮب  -و اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ  -اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  ،-آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ،
ﻋﺒﺎده و اﺑﻮدرداء ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :از ﺣﻤﺺ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و وﻗﺘﯽ آن را دﯾﺪﯾﺪ،
ﻃﺎﺋﻔﻪی از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ  ١ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺑﻪﺳﻮی دﻣﺸﻖ ﺑﺮود و دﯾﮕﺮی
ﺑﻪﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮود .ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺺ آﻣﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﻣﺮدم راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎده در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،اﺑﻮدرداء ﺑﻪﺳﻮی دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و
ﻣﻌﺎذ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎذ در ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻋﺒﺎده ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و اﺑﻮدرداء ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ در دﻣﺸﻖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻐﯿﺮ )ص (۲۲از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ :از ﻋﻠﻢ و آﻣﻮﺧﺘﻦﺷﺎن راﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ و داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﻔﺮ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

ﺳﻔﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﺗﺎ دو ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ﺑﺸﻨﻮد
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی از
ﱠ
ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ آن را از

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪم و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﯾﮏ
ﱠ
ﻣﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﱠ
ﺑﻦ اﻧﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دروازه ﺑﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺮ دروازه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ دادم :آری ،آن ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪاش ﭘﺎی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﻦ
روﺑﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺗﻮ
آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﻗﺼﺎص ﺷﻨﯿﺪهای ،ﭘﺲ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آن را
ﺑﺸﻨﻮم ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ،ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮدم را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﺎن را  -ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﮫﻢ ﺣﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﮫﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ دور آن را ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻨﻮد :ﻣﻦ دﯾﺎن  ١ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮏ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از اھﻞ آﺗﺶ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدن ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
آن را از وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از اھﻞ ﺟﻨﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ
ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از اھﻞ آﺗﺶ ﺑﺮ وی ﺣﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را از وی ﺑﮕﯿﺮم،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﯽﭼﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﯾﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ  .٣ «٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۳۳
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در
ﻣﺴﻨﺪش ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۱/۱۲۷ﮔﻔﺘﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را
 -١از ﻧﺎمھﺎی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ،ﭘﺪاش دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺪی .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﺼﺎص از ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵ /۳اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎﺻﻢ در اﻟﺴﻨﺔ ) (۵۱۴و ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۷۵ ،۵۷۴ /۴۴۷۳ /۲و ذھﺒﯽ
ﺑﺎ وی در ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻨﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎﺻﻢ و ﺻﺤﯿﺢ
اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ) (۷۴۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۶۰

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۹۳ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در
ﱠ
اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۵۷۴از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی
ھﻢ دارد ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در ﻣﺴﻨﺪ ﺷﺎﻣﯽھﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺗﻤﺎم در ﻓﻮاﺋﺪش از ﻃﺮﯾﻖ
ﺣﺠﺎج ﺑﻦ دﯾﻨﺎر از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
درﺑﺎره ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪم و
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪم ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آن ﻣﺮد روی آوردم ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و اﺳﻨﺎدش ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ آن را
در اﻟﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮاﻟﺠﺎرود ﻋﻨﺴﯽ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ درﺑﺎره
ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺜﻞ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎدش ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﮕﮫﺒﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮی در ﺟﻠﻮی دروازه
ﱠ
اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰدت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ و ﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎره ﺳﺘﺮ
ﻣﻮﻣﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ آﻣﺪهام ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺸﻨﻮم ،ﮔﻔﺘﻢ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﯽ را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﭘﻨﮫﺎن دارد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪهای ار
زﻧﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮش را زد و ﺑﺮﮔﺸﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﺳﻨﺎن
ﻗﺴﻤﻠﯽ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻦ ﺧﺮاش ھﻢ او را در رواﯾﺘﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ از
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از ﻣﻨﯿﺐ از ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را در دﻧﯿﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .و ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از رواﯾﺖ ﺳﻨﺎن اﻟﻘﺴﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎری و اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۳ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۳۳۷ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٧٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻃﺮف وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﺳﻔﺮ
ﻧﻤﻮد و او را از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :آری ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« ،١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ ھﻢ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪهام .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۳۴
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :واﯾﻦ ﻣﻨﯿﺐ اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ وی
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ او را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ اﺑﻮ اﯾﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺸﻨﻮد

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﯾﻮب س ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ
ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را از اﻣﺮی ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ
در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺟﺰ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪی
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را در دﻧﯿﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ وی را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« .آن ﮔﺎه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ھﻨﻮز ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ  .٢اﺣﻤﺪ ھﻢ اﯾﻦ را ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻻﺳﻨﺎد
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن
اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
ﺷﯿﺨﯽ از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ  -ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﮐﻮر اﺳﺖ  -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﻄﺎء ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ :اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ ،ﺑﺮای ﻋﻘﺒﻪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،و او ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ...و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ را
اﺣﻤﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻮارﯾﺶ آﻣﺪ،
و ﺳﻮار آن ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺎﻻﻧﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۹۶ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۸۳ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۳۴ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :اﻣﺎ دارای ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۹ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۳۴ /۱و اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ دارای
ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۵۴۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﻔﻮان اﻟﺤﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۱۹۰ /۲

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺳﻔﺮ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ و ﺳﻔﺮ ﺻﺤﺎﺑﯿﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺳﻮی
ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ آﻣﺪ ،و در

ﻣﯿﺎن او و درﺑﺎن درﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮا آن ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد،
ﻋﻘﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺗﻮ ﻧﯿﺂﻣﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت و ﮐﺎری ﻧﺰدت آﻣﺪهام ،آﯾﺎ
روزی را ﺑﻪ ﯾﺎد داری ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﯽ را از ﺑﺮادرش داﻧﺴﺖ
و آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ وی ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ؟« .ﮔﻔﺖ :آری ،اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ آﻣﺪهام  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در اﻷوﺳﻂ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ...و آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل اﻟﮑﺒﯿﺮ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و
ﱠ
اﺑﻮداود از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﻪﺳﻮی ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ س ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
ﱠ
) (۱/۱۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و دارﻣﯽ )ص (۵۵از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ وی در ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ اﻓﺰوده :او در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ وی
ﯾﮑﯽ از ﺷﺘﺮاﻧﺶ را ﻋﻠﻒ ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮش آﻣﺪی ،ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺗﻮ
ﻧﯿﺂﻣﺪهام ،وﻟﯽ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ از آن
ﻧﺰدت ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ و اﯾﻦ .٢
ﱠ
ﺳﻔﺮ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻠﯽ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﺳﻔﺮ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ
ﱠ
ﺧﻄﯿﺐ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد آن را ﻧﺰد ﻏﯿﺮ از وی ﻧﯿﺎﺑﻢ ،آن ﮔﺎه ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۱/۱۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ
ﱠ
را از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۲۳۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
اﻓﺰوده :ﺑﻌﺪ ﻣﻦ وی را از ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،و او آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و از ﻣﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۴۰ /۳۴۹ /۱۷اﺣﻤﺪ ) (۱۰۴ /۴ﻣﻨﺬری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۴ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۲۳۳۶
ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢دارﻣﯽ در اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ).(۵۷۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﮫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،دوﺳﺖ دارم ،ﮐﻪ اﮔﺮ او اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻢ .و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ
ً
ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻧﺰدش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ.
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ از اﻫﻞ آن و از اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ
اﻫﻠﺶ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و روان ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺗﺎ از وی ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺳﺘﺎﯾﺸﺶ از وی

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روﺑﺮو ﺷﺪه
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎر و ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ادﺑﺖ را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽدارد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۹۵آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :آن ﮔﺎه آﻣﺪم و
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ او و ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺑﻮﻧﻌﻤﺎن س ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮاﯾﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺟﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ
ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و ﻣﺮد ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ از ﻋﻼﺋﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻢ از ﻧﺰد ﻏﯿﺮ اھﻠﺶ اﺳﺖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﭼﻪ وﻗﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺮک ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۵۰۰۲
 -٢اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۱۶۴ /۷
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ).(۷۳ /۲

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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آﻧﭽﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد« ،ﮔﻔﺘﻢ :و آن
ﭼﯿﺴﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دروغ در ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهھﺎی ﺷﻤﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،و
ﻓﺎﺣﺸﻪ در ﺷﺮﯾﺮھﺎی ﺗﺎن ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮدھﺎیﺗﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻓﻘﻪ ﻧﺰد ﻧﺎﮐﺲ و
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را
در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۵۷از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه» :وﻓﻘﻪ ﻧﺰد رذﯾﻞھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ« .و در ﻟﻔﻆ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :و
ﻋﻠﻢ ﻧﺰد رذﯾﻞھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ« .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮاﻣﯿﻪ ﺟﻤﺤﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻋﻼﯾﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻋﻼﯾﻢ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ از ﻧﺰد ﺧﺮدھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮد« .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮاﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﻮال ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۵۸از ھﻼل وزان )از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ( رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ ،ھﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﻮآوری در دﯾﻦ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از ﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻧﺰد
وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺑﻼل ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﺻﻼح
ﻣﺮدم ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ،و ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ از ﻃﺮف ﺧﺮد ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﺑﺰرگ از وی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ از ﻃﺮف ﺑﺰرگ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﺮد وی را ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ دو ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ھﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﺮایﺷﺎن از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص و از ﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺮدھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۵۹از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را از
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ آن را از ﺧﺮدھﺎ و ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺷﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽ
ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۱۵در اﻟﺰواﺋﺪ آﻣﺪه :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ
) (۱۸۷ /۳اﺣﻤﺪ آن را در اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﺔ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.

٢٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻼ ک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در
ﺑﺰرﮔﺎنﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در ﺧﺮدھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮد ﺑﺰرگ را
ﻧﺎدان و ﺑﯽﺧﺮد ﻣﯽاﻧﮕﺎرد.
زﻧﮫﺎر و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮ ل از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ از ﻏﯿﺮ اھﻞ آن

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۹۴از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽ] ،ﮔﻤﺮاھﯽ[ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در آن
ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻃﻔﻞ و ﻏﻼم و زن و ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽدھﻨﺪ ،و آنھﺎ ﺑﻪ آن
ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از اﺑﻮﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ،از ﻣﻮﻣﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ وی را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و از ﻓﺎﺳﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﻘﺶ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺮ آن از ﻣﺮدی ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن راﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺗﯿﺰ و ﻓﺼﯿﺢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮد.
وﺻﯿﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮای اوﻻدش ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰ از ﺛﻘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ وﻓﺎت وی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ :ﺣﺪﯾﺚ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺟﺰ از ﺛﻘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻗﺮض ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺒﺎء ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﺪ و ﺷﻌﺮ
ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ آن از ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﺳﻨﺎد آن اﺑﻦﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﯿﻔﺶ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻤﺮ س در ﺟﺎﺑﯿﻪ درﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﺤﺎب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻗﺮآن ﺑﭙﺮﺳﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد زﯾﺪﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﻘﻪ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮای آن واﻟﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ آﻣﺪه ،و
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ وی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٧٧

ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺑﺸﺎرت دادن ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ

ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﻣﺮادی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺣﻤﺪ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ﻣﺮادی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ،ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ راه راه ﺳﺮﺧﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ آﻣﺪهام ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ«  ...١و
ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اول ﺑﺎب ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺎرون رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ وی
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﺑﺎرهﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو ﺷﻤﺎاﻧﺪ ،و ﻣﺮداﻧﯽ از ﮔﻮﺷﻪھﺎ و اﻗﻠﯿﻢھﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در
دﯾﻦ ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ«  .٢و
ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮھﺎرون از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺮداﻧﯽ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﯾﻨﺪ و ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرشھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص  ٣اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص (۳۷از وی از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۸۸ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻧﻀﺮه از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ:
ﻋﻠﺘﯽ ﻧﺪارد .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اول ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﻓﺰوده» :و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ« و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه» :ﻗﻮﻣﯽ از ﮔﻮﺷﻪھﺎی زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،و ﺷﻤﺎ را از
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۵۴ /۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۵۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۴۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :در
ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺎرون اﻟﻌﺒﺪی ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﺟﻮﯾﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ و دﯾﮕﺮان وی
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٣ﻣﻮﺿﻮع .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۴۸آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۳۴۹ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :در
ﺳﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻤﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﯾﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺟﺎی ﻓﺮاخ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﺎد دھﯿﺪ« ،و در ﻟﻔﻈﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آﻣﺪه» :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ« .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻧﻮ واردان ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرشھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮایﺷﺎن ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦھﺎ و
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﯾﯿﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺗﺎزه وارد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮد :وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪی ،از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﯽ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻦ اﮔﺮ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﯿﺰی و آن را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻃﻼب ﻋﻠﻢ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص (۳۷از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت ﺣﺴﻦ ﻧﺰدش
١

رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدﺗﺶ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او ﺑﺮ
ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﯾﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻗﻮمھﺎﯾﯽ ﻧﺰدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ
آنھﺎ ﺳﻼم ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ اﻗﻮاﻣﯽ را درک ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم دادﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش دادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﺎ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺗﺒﺴﻢ اﺑﻮدرداء در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ام درداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء س ھﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد در آن ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺮا
اﺣﻤﻖ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در آن ﺗﺒﺴﻢ
 -١وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻣﯽﮐﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :،در اﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻣﺪه ،دارﻗﻄﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ و ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﻘﻪای در
اﻃﺮاﻓﺶ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺪام
ﯾﮏ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رؤﯾﺖ وی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺪازد ،و
ﻣﻨﻄﻘﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻋﻤﻠﺶ آﺧﺮت را ﺑﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﯿﺎورد«  .٢ﻣﻨﺬری )(۱/۷۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن را راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﺣﺴﺎن .و ﺑﺰار ازﻗﺮه س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ  ،٣در اﯾﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم آﻣﺪه و اﺣﻤﺪ وی را دروﻏﮕﻮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺻﺤﺎب ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

از ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ س از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ آﻧﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ اﺻﺤﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ
٤
 ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و اﻃﺮاف وی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﺎﯾﺪ  -آﻧﺎنوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮآن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﺮاﺋﺾ و ﺳﻨﻦ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ  .٥و ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۸ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ
درﺑﺎرهی وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۱ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۴۳۷ﻣﻨﺬری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﺣﺴﺎن .و
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۷۹ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۶۶ /۱۰
 -٣ﻣﻮﺿﻮع .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰار و در آن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ وی را دروﻏﮕﻮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۲ /۱
 -٤اﺻﺤﺎب.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮﻗﺎﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۲ /۱

٢٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻘﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻮد

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮی از ﺑﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از ﻗﺎریھﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮔﻮش
ﻓﺮا ﻣﯽدادﯾﻢ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﻣﺘﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﺪور ﺷﺪ و روھﺎﯾﺸﺎن اﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﻏﯿﺮ از
ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮر در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده ﻣﯽدھﻢ ،ﻧﺼﻒ روز ﻗﺒﻞ از اﻏﻨﯿﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و آن ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل
اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۳۴۲
ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۵۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ دو ﻣﺴﺠﺪش ﻣﺮور ﻧﻤﻮد ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻠﺲھﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن ﺗﻀﺮع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و در دﯾﮕﺮی ﻓﻘﻪ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و آﻣﻮزش
ﻣﯽدادﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ دوﻣﺠﻠﺲ ﺧﯿﺮاﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از دﯾﮕﺮی
ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد .اﯾﻦھﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽدھﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و ﺟﺎھﻞ را آﻣﻮزش
ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﯽﺷﮏ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهام« ) .٢ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻧﺸﺴﺖ( .دارﻣﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۳۶۶۶ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۳۵۱ /۵اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۴۲ /۱اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن )/۳
 (۹۶آﻟﺒﺎﻧﯽ ھﻤﻪی آن را ﺟﺰ ﺟﻤﻠﻪی دﺧﻮل ﺑﮫﺸﺖ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵ /۱اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در زھﺪ ) (۵۰ /۱دارﻣﯽ ) (۳۴۹در ﺳﻨﺪ آن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ اﻧﻌﻢ آﻓﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) (۱۷۳ /۶ﺗﻘﺮﯾﺐ ).(۴۸۰ /۱

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٨١

ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﻤﺮ ل ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س
ﺑﻌﺪ از ﻋﺸﺎء ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
آﻣﺪهام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :،در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺟﻨﺪب ﺑﺠﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﯽ ﮐﻌﺐ در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۰۱از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ

ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﻠﻘﻪھﺎﯾﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﺣﻠﻘﻪھﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪای
آﻣﺪم ،ﮐﻪ در آن ﻣﺮد رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪهای ﺑﻮد ،و دو ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،زﻣﺎﻣﺪاران
ً
وﻻﯾﺖھﺎ ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﮐﯽ ھﻢ ﻧﺪارم  -ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﮑﺮرا ﮔﻔﺖ -
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ھﻤﺎن ﻗﺪری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﮫﻨﻪ و ﺣﺎل ﺑﺪی دارد ،او را ﻣﺮدی زاھﺪ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺗﻤﺎم اﻣﻮر و ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ،وی ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﻢ
را داد و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :از اھﻞ ﻋﺮاق ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ را اﯾﻦ ﻃﻮر  -ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد  -ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و روﯾﻢ را
ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﻮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ در
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪنھﺎﯾﻤﺎن را در ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،و
ﺳﻮاریھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ ھﻤﺮاهﺷﺎن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺮایﻣﺎن ﺗﺮش
روی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ راﺿﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﻓﺘﻢ  ،١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺪﻓﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدی .م.

٢٨٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ،
آﻧﭽﻪ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪهام ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و در آن از ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﮔﻔﺖ ،از ﻧﺰدش ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻤﻌﻪ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،وﻗﺘﯽ
روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﻪھﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺮدماﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﻮﭼﻪای ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﻣﺮدم در آن ﺑﺎ
ﻣﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ دادم :آری ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻣﺮده
اﺳﺖ ،ﺟﻨﺪب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻋﺮاق روﺑﺮو ﺷﺪم ،و ﺣﺪﯾﺚ و ﺻﺤﺒﺖ اﺑﯽ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺴﺮﺗﺎ ،ﮐﺎش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪاش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۹۱از ھﻼل ﺑﻦ ﯾﺴﺎف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺼﺮه آﻣﺪم و داﺧﻞ

ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺳﺮ ﺳﻔﯿﺪ و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ در
ﺣﻠﻘﻪای ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺑﺮای آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب.
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﺑﺮ دروازه اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﯾﺎد دادن ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۰از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
ﻣﺠﻠﺴﯽ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ راهھﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﺿﯿﻖ و ﺗﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ رود ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد وی رﻓﺘﻢ ،و از وﺟﻮد آﻧﺎن ﺑﺮ دروازهاش روی را
ﺧﺒﺮ دادم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ اب وﺿﻮ ﺑﮕﺬار ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺮون ﺷﻮ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻗﺮآن و ﺣﺮوف آن ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون ﺷﺪم و آﻧﺎن را ﺧﺒﺮ دادم ،و داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻮاب داد،
و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎده از آن ﺑﺮایﺷﺎن اﻓﺰود ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮادرانﺗﺎن ]ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ[ ،و آﻧﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮان و ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﭙﺮﺳﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺧﺒﺮ دادم ،و آﻧﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وی

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب داد ،و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن اﻓﺰود ﯾﺎ
زﯾﺎدﺗﺮ از آن ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرانﺗﺎن ]ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ[ ،و آﻧﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﻓﻘﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد،
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﺎن داﺧﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق را ﭘﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻮاب داد ،و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را ازوی
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن اﻓﺰود ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرانﺗﺎن ]ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ[ ،و آﻧﺎن ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻓﺮاﺋﺾ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و آﻧﺎن را ﺧﺒﺮ دادم ،و داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ
داد ،و ﻣﺜﻞ آن ﭼﻪ را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن اﻓﺰود ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرانﺗﺎن
]ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﺪ[ و آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از
ﻋﺮﺑﯽ ،ﺷﻌﺮ و ﻏﺮﯾﺐ اﻟﮑﻼم ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
و اﺗﺎق را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داد ،و ﻣﺜﻞ آن ﭼﻪ
را از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن اﻓﺰود .اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﻓﺨﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﺨﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺪﯾﺪم.
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۳۸ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۷ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۵۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﺠﻠﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ در آن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،و رﺣﻤﺖ از آن ﺗﻤﻨﯽ
ﱠ
ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﺳﺎداتاﻧﺪ ،ﻓﻘﮫﺎ رھﺒﺮاناﻧﺪ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽﺷﺎن زﯾﺎدت اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۲۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮ ﺟﺤﯿﻔﻪ و اﺑﻮ درداء در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ ) (۱/۱۲۶از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ :ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ داﺷﺘﻪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎش .و ﻧﺰ وی ) (۱/۱۲۷از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ،داﺧﻞ ﺷﺪن و ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۲۱۱از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﻣﺠﻠﺴﺶ.
اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ

ﺧﺸﻢ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ وی ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺧﻮد را
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮﺣﺎزم از ﺳﮫﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻮده ﮐﻪ :وی در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻮد،
و ﺑﺮایﺷﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻪﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮫﺎ را ﻧﮕﺎه
ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺷﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ دﯾﺪه و ﮔﻮش ھﺎﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪه
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ!! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻢ
ً
ﺷﺪ و اﺑﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ رﺟﻮع ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽروم و
در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮی ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﯽ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑﺰﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﺣﺎزم ،ﻣﯽروم و در ﺻﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﺗﯿﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮫﺎدت ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آداب ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﻼب

ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻨﻄﻖ و ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه
زﻧﺎﺑﺪھﺪ

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه زﻧﺎ ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی آورده و
ﺗﻮﺑﯿﺨﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،ﺑﻪ وی
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺎدرت دوﺳﺖ ﻣﯽداری؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدم ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺧﻮﯾﺶ
دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای دﺧﺘﺮت دوﺳﺖ ﻣﯽداری؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ھﻢ آن را ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮت دوﺳﺖ ﻣﯽداری؟«
ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم
ھﻢ آن را ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮانﺷﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﻋﻤﻪ ات دوﺳﺖ
ﻣﯽداری؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ» :و ﻣﺮدم ھﻢ آن را ﺑﺮای ﻋﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﻪ ات دوﺳﺖ ﻣﯽداری« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ» :و ﻣﺮدم ھﻢ آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﺸﺎن دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارﻧﺪ« ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ وی ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮ ذﻧﺒﻪ ،وﻃﻬﺮ ﻗﻠﺒﻪ ،وﺣﺼﻦ

ﻓﺮﺟﻪ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﺶ را ﺑﺒﺨﺶ ،ﻗﻠﺒﺶ را ﭘﺎک ﮐﻦ و ﻓﺮﺟﺶ را ﻧﮕﻪ دار« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﺑﻌﺪ از آن ،آن ﺟﻮان ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺮف زدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ از وی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺮف ﻣﯽزد ﺗﺎ از وی ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد  .٢اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۲۹
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﻋﺎﯾﺸﻪ س ﺑﺮای اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﺳﻪ اﻣﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ
اﺣﻤﺪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮای اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺴﺎﺋﺐ داﺳﺘﺎن ﺳﺮای

اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ،ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﭼﻪاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ای اﻣﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :از ﺳﺠﻊ در دﻋﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻦ ،ﭼﻮن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و در ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺑﺎر
وﻋﻆ ﻧﻤﺎ ،اﮔﺮ از آن ھﻢ اﺑﺎ ورزﯾﺪی ﺳﻪ ﺑﺎر ،و ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺴﺘﻪ ﻣﮑﻦ ،و ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺻﺤﺒﺘﮫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۶ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۵ ،۱۹۰ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۳۷۰
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۱ /۳از اﻧﺲ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴۲ /۸و ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
).(۱۲۹/۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﺑﮕﺬار ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪان
اﻣﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ادب اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۰۵از ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮم ،وﻟﯽ ﻣﺮا از

آﻣﺪن ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺎن ،ﺟﺰ ﮐﺮاھﯿﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽﺗﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﻮف از ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدن ﻣﺎ )وﻗﺎت( وﻋﻆ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از
اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ وﻋﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺖ :ای وﻋﻆ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮدم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﺴﺎز .و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﻋﻤﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۹۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺻﻒ ﻋﻠﯽ س از ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ

اﺑﻦ ﺿﺮﯾﺲ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۷و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻓﻘﯿﻪ واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺴﺎزد ،و ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺟﺎزه و رﺧﺼﺖ ﻧﺪھﺪ ،و از
ﻣﮑﺮ ﺧﺪا در اﻣﺎنﺷﺎن ﻧﺴﺎزد ،و ﻗﺮآن را ﺑﺎ روی آوردن ﺑﻪ ﻏﯿﺮش ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارد و ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ،و
در ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻔﻘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺮی
ﻧﯿﺴﺖ  -و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :ﮐﻪ در آن ﺗﻘﻮا ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،-و در ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵۹/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۴۴ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﻓﻮع ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﮐﺜﺮﺷﺎن آن را ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﻌﺎذ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ اﻋﺰام داﺷﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ب را ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۷ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۱ /۱
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۷۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۲۱
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و از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺸﺎرت ﺑﺪھﯿﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺴﺎزﯾﺪ« ،ﻣﻌﺎذ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم و ﺗﻔﻘﻪ و ﻗﺮآن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اھﻞ ﺟﻨﺖ
و اھﻞ آﺗﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ :وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﺷﻮد وی از اھﻞ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﺮ ﯾﺎد ﺷﻮد از اھﻞ آﺗﺶ اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ درﺑﺎره ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺻﺤﺎب و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۹۴از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ص وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن ﻓﻘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺳﻮرهای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮدی را
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهای اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن در ﻋﻠﻢ در ﺟﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،آن وﻗﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻓﻮﻗﺶ اﺳﺖ ﺣﺴﺪ ﻧﻮرزد ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎدوﻧﺶ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﭘﻮل ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره آداب ﻋﺎﻟﻢ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۳۵از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮای آن وﻗﺎر و آراﻣﺶ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از وی آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد دادهاﯾﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺮﮐﺶ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،و ﺟﮫﻞﺗﺎن از ﻋﻠﻢﺗﺎن اﻓﺰون ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را در اﻟﺰھﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻧﻘﻞ وی
آﻣﺪه :ﻋﻠﻢﺗﺎن ﺑﺮ ﺟﮫﻞﺗﺎن.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره آداب ﻣﺘﻌﻠﻢ

ﻣﺮھﺒﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻟﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻨﯽ ،در ﺟﻮاب ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻧﮑﻨﯽ ،وﻗﺘﯽ روی
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و دارﻣﯽ ) (۲۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶۶/۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۵۴ /۲اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) (۴۴۳ /۷از ﯾﺎد ﺑﻦ ﻣﺨﺮاق .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺎد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۲۷۰ /۱آﻣﺪه ﺛﻘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ :اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ).(۳۸۳ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺮ وی اﺻﺮار ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺴﺖ و ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ از ﺟﺎﻣﻪاش ﻧﮕﯿﺮی ،ﺑﺎ دﺳﺘﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﭼﺸﻤﮏ زده اﺷﺎره ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ ،در ﻣﺠﻠﺴﺶ
ﭘﺮﺳﺎن و ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻨﯽ ،در ﻃﻠﺐ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰﺷﺶ ﻧﺒﺎﺷﯽ و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﺎش و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﯽ :ﻓﻼن ﺧﻼف ﻗﻮﻟﺖ را ﮔﻔﺖ،
رازش را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻨﯽ ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدش ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ ،او را در ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎﺑﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﮐﻨﯽ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﺳﻼم ﺑﺪھﯽ و او را ﺑﻪ ﺗﺤﯿﻪ ﺧﺎص ﺑﮕﺮداﻧﯽ ،در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ ،اﮔﺮ ﮐﺎر و ﺣﺎﺟﺘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وی از ﻗﻮم ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ و از ﻃﻮل
ﺻﺤﺒﺖ وی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮی ،ﭼﻮن وی ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ
از آن ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ روزه دار ﻣﺠﺎھﺪ در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻤﯿﺮد ،در اﺳﻼم ﺷﮑﺎف و درزی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد،
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ را ھﻔﺘﺎد ھﺰار از ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) ،(۲۴۲۵و اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺧﻄﯿﺐ اﯾﻦ را در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ادب ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش اﻧﺲ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ  ١از ﺟﻤﯿﻠﻪام وﻟﺪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺘﯽ ﻧﺰد
اﻧﺲ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻏﻼم ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎور ﮐﻪ دﺳﺘﮫﺎﯾﻢ را ﺑﻤﺎﻟﻢ ،ﭼﻮن
اﺑﻦ ام ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ دﺳﺘﮫﺎﯾﻢ را ﻧﺒﻮﺳﺪ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ادب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ش و ھﯿﺒﺘﺶ از وی

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۱۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﺳﺎل
درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﭙﺮﺳﻢ ،وﻟﯽ ھﯿﺒﺘﺶ ﻣﺮا از
آن ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮهای در اراک ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻣﺮ ﻇﮫﺮان اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺣﺎﺟﺘﺶ ﻋﻘﺐ اﯾﺴﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ از اﺑﺘﺪای دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ ،وﻟﯽ ھﯿﺒﺘﺖ ﻣﺮا
از آن ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﮑﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﯽ ﺑﭙﺮس ،اﮔﺮ از آن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۴۹۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۰ /۱
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ﻧﺰدم ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﺴﯽ
را ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آن دو زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن دو ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺪﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ،
ﺣﻔﺼﻪ  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ھﯿﺒﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ش
وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  ٢ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﺗﻮ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﺑﮑﻨﻢ ،وﻟﯽ از ﺗﻮ ھﯿﺒﺖ دارم ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر
زادهام ،از ﻣﻦ ھﯿﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﯽ ﻧﺰدم ﻋﻤﻞ ھﺴﺖ ﻣﺮا از آن ﺑﭙﺮس،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک وﻗﺘﯽ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻠﯽ آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮی
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ھﺎرون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ«  .٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۴اﯾﻦ را از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن ﺑﺎ زﯾﺎدتھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ در ﺳﻮاﻟﯽ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﺮ

آﺑﯽ ﻣﺮور ﻧﻤﻮد ،و او را از ﻓﺮﯾﻀﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮایﺗﺎن از آن ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ
و از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﻤﻞ
ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ادب اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل در ﺗﻌﻠﯿﻤﺶ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۲از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از
ﻣﯿﺮاﺛﯽ از اوﻻد ﺻﻠﺒﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد
ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ .و ﻧﺰد اﺑﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۷۹و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ).(۵۸۴۳
 -٢وی ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۳ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۳۰ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۴۴از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪارم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪارم .١
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۴از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﯽ
و ﭼﮫﺎر ﻣﺎه ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﻧﻤﻮدم ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮاﻟﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ؟ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﺸﺖھﺎی ﻣﺎ را ﭘﻠﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﮫﻨﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۴/۱۶۸از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺳﺮش را ﻓﺮود آورد ،و ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ وی ﻣﺴﺎﻟﻪ او را
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ - :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻢ ﮐﻨﺎد آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪام را
ﻧﺸﻨﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﺬارﻣﺎن  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻢ ﮐﻨﺎد  ،-ﺗﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ات ﻓﮑﺮ
و ﻏﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮای آن ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺰدﻣﺎن ﺑﻮد ﺧﻮب ،در ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻗﻮال اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻢ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۱از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،و آن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدش ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ اش ﮔﻔﺘﻪ:
ُۡ َ ٓ َۡ َُ ُ
� ۡم َعلَ ۡيهِ م ِۡن أَ ۡجر َو َما ٓ َ�نَا ۠ م َِن ٱل ۡ ُم َت َ�ِّف َ
� ] ﴾٨٦ص.[۸۶ :
﴿قل ما أ�ٔل
ِ
ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻖ ھﯿﭻ ﻣﺰدی ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﻢ و از ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ« .٢
ﱠ
و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س از
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آه از ﺳﺮدی اش ﺑﺮ
ﺟﮕﺮ ،از آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
 -١دارﻣﯽ ).(۱۷۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۲۵۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣دارﻣﯽ ).(۱۷۷

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و دارﻣﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی و زاذان از ﻋﻠﯽ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺎ ھﻤﺎن
ﻗﻮل ﺧﻮدش ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود در ﺗﺼﻨﯿﻒ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ ،از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ )ﻻاﻋﻠﻢ(» ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ« ،را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،ﮐﻼم و ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﻣﺼﯿﺒﺖ زده
ﺷﺪه اﺳﺖ .و از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻟﻢ )ﻻادری(
»ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم« را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﮐﻼم و ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ادب ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن ش در ﺗﻌﻠﯿﻢ

اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد
و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﻣﯽدﯾﺪ ﺻﺪاھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۳۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﮫﺮھﺎی زﻧﺎن ﺑﺮ ﭼﮫﻞ اوﻗﯿﻪ زﯾﺎدت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دﺧﺘﺮ ذی اﻟﻐﺼﻪ -
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺣﺎرﺛﯽ  -ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﯾﺎدت ﮐﻨﺪ ،زﯾﺎدﺗﺶ را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﻣﯽاﻧﺪازم ،آن ﮔﺎه زﻧﯽ از ﺻﻒ زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﯿﻨﯽ ﭘﮫﻨﯽ داﺷﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ ُ َ ۡ
ً
﴿وءاتيتم إِحدٮهن ق ِنطار� ف� تأخذوا مِنه ش�ٔا﴾ ]اﻧﺴﺎء.[۲۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﯾﮑﯽ آﻧﺎن اﮔﺮ ﻣﺎل زﯾﺎدی ھﻢ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از آن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدی ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮد .٢
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻌﺶ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از
ﻋﻠﯽ س ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و او درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر و اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪی و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدم:
َ َۡ َ ُّ
� ذِي ع ِۡل� َعل ٞ
ِيم﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۷۶ :
ٍ
﴿وفوق ِ
ﱠ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﺨﻦ را در ﻧﮫﺎل ﺷﺎﻧﯽ و اﺷﺒﺎه آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد ﺗﺎ رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺷﻮد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ دراﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۱ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۳۳ /۷در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا از رواﯾﺖ ﺷﻌﺒﯽ از ﻋﻤﺮ اﺳﺖ...

٢٩٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺎﻻی ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ«.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه .و
ﺧﻄﯿﺐ در راوﯾﺎن ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ب در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن
ً
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﺪا ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪن ﯾﻚ ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺼﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دوازده ﺳﻮار آﻣﺪم ،و ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ ،ﯾﺎراﻧﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺘﺮھﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ او رﻓﺖ و ﻣﺎ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮدﯾﻢ آﻧﭽﻪ را
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﯾﺎد دھﯿﻢ؟ آن ﮔﺎه ﻣﻦ روزھﺎﯾﯽ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم
دادم ،ﺑﺎز ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻢ!! ﯾﺎراﻧﻢ آﻧﭽﻪ را
ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم ،و ﭼﯿﺰی را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻓﺮا
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،و از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮔﻨﺎھﺶ ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﻧﻮزاد ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮدد« ،ﻣﻦ از
آن ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ اﻓﺘﺎدم ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ،اﮔﺮ ﺳﺨﻦ اول را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪی
ﻣﺘﻌﺠﺐﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :آن را ﺑﺮاﯾﻢ اﻋﺎده ﮐﻦ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ  ،-ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ
دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ھﺮ ﮐﺪاﻣﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﻨﺖ
ھﺸﺖ دروازه دارد« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ روﺑﺮوﯾﺶ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ،او روﯾﺶ را از ﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا  -ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ  -ﭼﺮا روﯾﺖ را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟
آن ﮔﺎه روﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ دوازده؟«

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٢٩٣

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪم ﺑﻪﺳﻮی ﯾﺎراﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۱/۷۷
آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۹/۳۰۷ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ھﻤﺮاه ﻗﻮﻣﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در وﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ ﻣﻦ ھﻢ آﻣﺪم ،ﻣﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮب ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد دروازه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮاریھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ھﻤﻪ ﻗﻮم رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻒ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن از وی
ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻮاریھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﺪ
ﺳﻮارﯾﻢ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﺎن ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺑﺎز ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺠﺎ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪﺳﻮی اھﻠﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ:
از ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دروازه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪم ،و ﺣﺎﻻ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪون
داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰدش ﺑﺮﮔﺮدم ،و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺗﻌﮫﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ،ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺳﺌﻮالھﺎ را از وی ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺳﺌﻮال
ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا در دﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻠﻢ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻪام را ﺑﺮاﯾﺶ اﻋﺎده ﻧﻤﻮدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا از ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﯾﺎراﻧﺖ ﻣﺮا از آن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮو ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻣﯿﺮ ھﺴﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻗﻮﻣﺖ
ﮐﻪ ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﮐﻪ
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ :آن ﮔﺎه ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪم ،و از وی ﻣﺼﺤﻔﯽ  ٣را ﮐﻪ در ﻧﺰدش ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻢ و او آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۰۷ /۹ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۳۷ /۱۷در ﺳﻨﺪ آن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۰ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ).(۳۷۰ /۹
 -٣ﺻﺤﯿﻔﻪای را ﮐﻪ در آن آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻮد.
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ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﮑﺮار ﻋﻠﻢ ،ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ و ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ

اﺻﺤﺎب و ﺗﮑﺮار ﻋﻠﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺳﻮالھﺎﯾﺸﺎن از وی

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ - ،و
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺷﺼﺖ ﻣﺮد ﺑﻮد  -و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای ﮐﺎرش داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺎ آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ را و ﺑﺎز اﯾﻦ
را ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱/۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﻣﯽﮔﺰارد ،ﻧﺰدﯾﮏ او
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻗﺮآن را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻓﺮاﺋﺾ را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و
ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب را از ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۵۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﻤﺮ روﻣﯽ آﻣﺪه ،اﺑﻮداود و اﺑﻮزرﻋﻪ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪاش
داﻧﺴﺘﻪ.
ﻗﻮل ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﺰد
وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺸﺎرت ﺑﺪھﯿﺪ و زﯾﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد دوﺳﺖ
ﺑﺪارد  -ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﺟﺮ آﺧﺮ آن ﻣﺜﻞ اﺟﺮ اول آﻧﺴﺖ ،و ﮐﻼمﺗﺎن را ﺑﺎ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ھﻤﺮاه ﺳﺎزﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش درﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻋﻠﻢ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و ھﺮﮔﺰ آن را ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ ،وﻟﯽ از ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۰۹۱در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮﻗﺎﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۱ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺴﻨﻦ ) (۲۵۵ /۵در آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺮوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮداوود و دﯾﮕﺮان ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۹ /۱

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۹۴و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۱۱اﯾﻦ را از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﮑﺮار ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺎزه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .و ﺣﺎﮐﻢ
) (۱/۹۵از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﮐﮫﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ھﻢ اﯾﻦ را از ﻋﻠﯽ س ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ )(۱/۱۰۱
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اوﻟﺶ اﻓﺰوده :ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را زﯾﺎرت ﮐﻨﯿﺪ ،و در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه:
)ﻋﻠﻢ ﺗﺎن( ﮐﮫﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۹۵از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ذﮐﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﯿﺎﺗﺶ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ
) (۱/۲۲از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی
) (۱/۲۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﮑﺮار و ﯾﺎد ﻋﻠﻢ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺐ ،از
زﻧﺪه داری آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻋﻠﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ وی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهای و ﻣﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮدهاﯾﻢ،
و ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮدهای ،ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،آﯾﺎ درﺑﺎره آنھﺎ
ﻋﻠﻢ داری؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ،ﻣﺮدی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﯿﺮی را از وی ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺮدی ،ﻣﺮدی را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮی را از
وی ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آری ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ارواح در ھﻮا ﻟﺸﮑﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺞ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎھﻢ ﺗﻌﺎرف
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ ،و اﻓﺰود :ﻣﺮدی ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮔﮫﺎن آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺑﺮی ﭼﻮن اﺑﺮ ﻣﮫﺘﺎب دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺎب روﺷﻨﯽ
ﻣﯽدھﺪ ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﺮی ﺟﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن از او دور ﻣﯽﮔﺮدد
و روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﻤﺎن اﺑﺮ ﺟﻠﻮﯾﺶ
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و وﻗﺘﯽ از وی دور ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
دو ،ﮔﻔﺖ :و ﻣﺮدی ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽﺷﺎن دروغ،
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ﮔﻔﺖ :آری ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰ  ١ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،و
در ﺧﻮاب ﻓﺮو ﻣﯽرود ،روﺣﺶ ﺑﻪ ﻋﺮش ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،روح ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺮش ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاﺑﺶ راﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و روح ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﻮاﺑﺶ دروغ ﻣﯽآﯾﺪ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ آنھﺎ ﺑﻮدم ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
راﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ آنھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ازھﺮ
ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ وی از اﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق از ﺣﺎرث از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف داﻧﺴﺘﻪ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺌﻮال ﻋﻤﺮ س از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ل در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﯾﻦ اﻣﺖ
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س روزی ﺧﻠﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺒﯽ اش ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻗﺒﻠﻪاش ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎ آن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ اﻗﻮاﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ درﺑﺎره آن رأﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ
در آن رأﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ
وی را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ وی ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآورد ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺎز وی را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد درک ﻧﻤﻮد و درﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز وی را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد درک ﻧﻤﻮد و درﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
آری ،دوﺑﺎره ﺑﮕﻮ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ اﻧﺴﺎنھﺎ ،و ھﺪف
از آن ﻣﺮد و زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۲۰ ،۲۴۰ /۴ﺑﻐﺪادی ) (۲۰۶ /۸اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۰۷ /۳در ﺳﻨﺪ آن ازھﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ و در ﻣﻮرد وی ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه .ﻧﮕﺎ:
اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) (۲۰۴ /۱اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۵۲ /۱اﻟﻤﯿﺰان ).(۳۳۹ /۱ ،۱۷۳ /۱

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺳﺌﻮال ﻋﻤﺮ س از اﺻﺤﺎﺑﺶ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪای و ﺗﻌﺠﺐ او از ﺟﻮاب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺸﺐ آﯾﻪای را ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺒﺮد:
َ
َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ
ون َ ُ�ۥ َج َّنةّ ٞمِن َّ�ِيل َوأ ۡ� َ
ن
اب﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶۶ :
﴿�يود أحد�م أن ت�
ٖ
ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ دوﺳﺖ دارد ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻏﯽ از درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر«.
ھﺪف از اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن
ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ،آﻧﺎن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮا دﯾﺪ
ﮐﻪ آھﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ﺑﮕﻮ ،و ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺸﻤﺎر ،ﮔﻔﺘﻢ:
ھﺪف و ﻣﻄﻠﻮب آن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ھﺪف آن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻗﻠﺒﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن را ﮔﻔﺘﻢ ،آن ﮔﺎه وی ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
آن ﻧﻤﻮد ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ای ﺑﺮادرزادهام ،ھﺪف آن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،اﺑﻦ آدم وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺶ ﺑﺰرگ
ﺷﻮد و ﻋﯿﺎﻟﺶ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ آدم روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ای ﺑﺮادرزادهام  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ
اﻟﻤﺒﺎرک و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۴آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۴۲آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال ﻋﻤﺮ س از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب درﺑﺎره آﻧﭽﻪ از ﺳﻮره ﻧﺼﺮ او را ﺑﻪ دﺷﻮاری
اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،اﺑﻦ

ﻧﻌﯿﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﺮ دو در اﻟﺪﻻﺋﻞ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ
ﺷﯿﺦھﺎی ﺑﺪر داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﻮان را ﺑﺎ ﻣﺎ
داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ وی دارﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :وی از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ و روزی اﯾﺸﺎن را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ھﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و در آن روز داﻧﺴﺘﻢ ﻣﺮا ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ:
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۵۳۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ ۡ
� ٱ�ِ َوٱلفت ُح ] ﴾١اﻟﻨﺼﺮ.[۱ :
﴿إِذا جاء ن

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا و ﻓﺘﺢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ«.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮره را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا آﻣﺪ و ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ ،وی را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﻢ ،و از وی ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :آن ﮔﺎه
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﺗﻮ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ھﺪف از آن اﺧﻞ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
داد ،وﻗﺘﯽ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدد و ﻣﺮدم را ﺑﺒﯿﻨﯽ ،و ﻓﺘﺢ ھﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ
اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:
َ
ۡ
َّ َ َ َ
َ
﴿ف َس ّب ِ ۡح ِ�َ ۡم ِد َر ّ�ِك َوٱ ۡس َتغفِ ۡر ُهۚ إِن ُهۥ �ن ت َّوابَ ۢ� .﴾٣
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎد ﮐﻦ ،و از وی آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه ،ﮐﻪ او ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ«.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ھﻤﺎن را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۱/۲۷۶
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۱۷ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۵۳۹آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺮا ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از وی ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﯽ ...وﻣﺜﻞ آن
را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و
ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺬاﮐﺮه و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب درﺑﺎره آﯾﻪای و در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ س
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر در اﻟﻤﻮﻓﻘﯿﺎت از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س درﺑﺎره ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ٓ
ُ َ ُ َ ۡ ُ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �
�ٔلوا � ۡن أش َيا َء إِن � ۡب َد ل� ۡم � ُسؤ� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺳﺌﻮال ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮایﺗﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﺷﻤﺎ را

ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎزد«.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺴﺐھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزی
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻧﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن -
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ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س  -اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ ]ﺧﻼﻓﺖ[ ﺷﻮد زھﺪ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻋﺠﺐ
وی ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ وی را ﺑﺒﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدت او را داﻧﺴﺘﻪای!! ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :وی ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺧﻮد آورده و ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در روزھﺎی ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :و ﻧﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﮐﻪ وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﺎﻻی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟  ١ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻌﺼﯿﺖ آدم ÷ ﮔﻔﺘﻪ:
ََۡ َ َ َ
� ۡد ُ�ۥ ع ۡز ٗما﴾ ]ﻃﻪ.[۱۱۵ :
﴿ولم ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺰﻣﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ«.
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را اراده ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺧﯿﺎل
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﻓﻊ آﻧﺎن را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻓﻘﯿﻪ در دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ وی وارد
ﺑﺤﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ھﻤﺮاهﺗﺎن ﻓﺮو ﻣﯽرود ،و ﺑﻪ ﻗﻌﺮ و ژرﻓﻨﺎی آن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ را ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را درﺑﺎره ﺟﻨﺎزهھﺎ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی از ﭘﺪرش ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺎب  - ٢ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮره
ﱠ
 -ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،آﯾﺎ آن ﭼﻪ را اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی!!

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزهای از ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻨﺎزه ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد و ﺗﺎ دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺶ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ دو
 -١ﻋﻠﯽ س دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و از اﯾﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮی ،و ﻋﻠﯽ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺟﮫﻞ را
ﻧﮑﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎرهای از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺪ
ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪی ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا و دﺧﺘﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻧﺰد ﯾﮏ ﻣﺮد
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری وی را ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺨﺎری.
 -٢ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب اﺳﺖ ،و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﯿﺮاط اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﻗﯿﺮاط ﻣﺜﻞ اﺣﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮدد،
ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮی ﻣﺜﻞ اﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺎب را ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻓﺮﺳﺘﺎد،
ﮐﻪ وی را از ﻗﻮل اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﭙﺮﺳﺪ و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ او را از ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎزد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻗﺒﻀﻪای از ﺳﻨﮓ رﯾﺰهھﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را در دﺳﺘﺶ ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻮھﺮﯾﺮه راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﮓ
رﯾﺰهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺎ در
ﻗﯿﺮاﻃﮫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۳۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۵۱۰اﯾﻦ را از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺧﺖ ﮐﺎری ﻣﺼﺮوف و ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ و ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزارھﺎ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻠﻤﻪای را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،ﯾﺎ ﺧﻮردﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮراﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻣﻠﺘﺰمﺗﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدی ،و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی
ھﺴﺘﯽ  .٢و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۳۲از وﻟﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
وی ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﺨﺎر ﯾﻮ ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻗﻠﺖ و ﮐﻤﯽ ﺳﺌﻮالھﺎی اﺻﺤﺎب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺪﯾﺪم ،وی را ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺳﯿﺰده ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺶ دﯾﮕﺮ
ﺳﺌﻮال ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آنھﺎ در ﻗﺮآن اﺳﺖ:
َّ
َۡ َُ َ َ َ
لش ۡهر ٱ ۡ َ
� َر ِام﴾،
ٱ
ن
ع
﴿� ٔ
ِ
�لونك ِ
»ﺗﻮ را از ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«،
َۡ َُ َ َ َ
َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ
�﴾،
و ﴿� ٔ
�لونك ع ِن ٱ�م ِر وٱلمي ِ ِ
»ﺗﻮ را از ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«،
َۡ َُ َ َ
ك َعن ٱ ۡ َ
� َ�ٰ َ ٰ
�لون
و ﴿�َ� ٔ
�﴾ ،
ِ
 -١ﻣﺴﻠﻢ در ﺟﻨﺎﯾﺰ ) (۵۶و ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۳۰۷۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۱۰ /۳اﺣﻤﺪ ).(۲ /۲
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»ﺗﻮ را از ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«،
َۡ َُ َ َ َ ۡ
يض﴾،
و ﴿�َ� ٔ
�لونك ع ِن ٱل َم ِ
ح ِ
»ﺗﻮ را از ﺣﯿﺾ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«،
َۡ َُ َ َ َ َۡ َ
�لونك ع ِن ٱ�نفا ِل﴾،
و ﴿� ٔ
»ﺗﻮ را از ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ«،
َۡ َُ َ َ َ
ُ َ
�لونك َماذا يُنفِقون﴾،
و ﴿� ٔ

»ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
و ﺟﺰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊﺷﺎن ﺑﻮد ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻃﻮاف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻼﺋﮏ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺮ ﺗﺎ رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﺮھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﻮر اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ،و
ﻧﺒﯿﯽ را ﭼﻮن ﻗﻮﻣﺶ اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ
آﻣﺪه ،و ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﺑﺰار ھﻢ اﯾﻦ
را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺗﻘﺎن آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال زﻧﺎن اﻧﺼﺎر از دﯾﻦ و ﺳﺌﻮال ام ﺳﻠﻤﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اﺣﺘﻼم

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۸۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮ
و ﺧﻮﺑﯽاﻧﺪ زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ،ﺣﯿﺎ آﻧﺎن را ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﮐﻪ از دﯾﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و در آن ﺗﻔﻘﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .٢
و اﺣﻤﺪ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺠﺎور و ﻧﺰدﯾﮏ ام ﺳﻠﻤﻪ ل،
ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدم ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻗﺘﯽ زن در
ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ وی ﺟﻤﺎع و ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧﻤﻮد آﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
دﺳﺖ ھﺎﯾﺖ در ﺧﺎک ای ام ﺳﻠﯿﻢ!! زﻧﺎن را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﻮا ﻧﻤﻮدی ،ام ﺳﻠﯿﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از آﻧﭽﻪ
ﺑﺮایﻣﺎن اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﮐﻮر ﺑﻮدنﻣﺎن در آن ﻣﻮرد
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ھﺎﯾﺖ در ﺧﺎک ،ای ام ﺳﻠﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ آب را
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۵۸ /۱
 -٢اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۸۸ /۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۳۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺎﺑﺪ  ١ﺑﺮ وی ﻏﺴﻞ ﻻزم اﺳﺖ« ،ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ زن آب دارد؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺸﺎﺑﻪ وی ﻣﯽآﯾﺪ؟ آﻧﺎن اﻣﺜﺎل ﻣﺮداناﻧﺪ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه ،و در اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ در
ﻣﯿﺎن ام ﺳﻠﯿﻢ و اﺳﺤﺎق اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ از ﮐﺜﺮت ﺳﺌﻮال ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،و اﻧﮑﺎر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در آن ﻣﻮرد

ﺑﺰار از ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﮔﺎھﯽ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻼل ﺑﻮد از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﺮار ورزﯾﺪنﺷﺎن در ﺳﺌﻮال آن ﭼﯿﺰ
ﺣﺮام ﻣﯽﺷﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ آﻣﺪه ،ﺷﻌﺒﻪ و ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮﺷﺎن ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺰار از
ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ ﻟﻌﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺜﺮت ﺳﺌﻮال ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :روزی از وی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺎرﺑﻦ ﻗﯿﺲ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ
ﻗﯿﺲ  -ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ھﺪف از ﺳﺌﻮالھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺎز
ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ
ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﮑﺎر اﺻﺤﺎب از ﺳﺌﻮال درﺑﺎره آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۴۳از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮدم از
آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد وی ) (۲/۱۴۲ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻃﺎووﺳﺲ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،از ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻊ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ اﻧﺰال ﺷﻮد و آب ﻣﻨﯽ از وی ﺧﺎرج ﺷﻮد .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۳۰۶ /۶ﺳﻨﺪ آن ﺑﯿﻦ ام ﺳﻠﯿﻢ و اﺳﺤﻖ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺻﻞ
ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﺳﺖ :ﺑﺨﺎری ) (۱۳۰ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۱۲در ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺾ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار .در ﺳﻨﺪ آن ﻗﯿﺲ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۱۵۸ /۱
 -٤اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۸ /۱

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎره آن ﭼﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .١و
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ) (۲/۱۴۲از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی
ﻧﻈﺮش را در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:اﯾﻦ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،درﺑﺎرهاش ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ :و اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد،
درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭼﻮن از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
واﻗﻊ ﺷﺪه؟ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ای اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﻣﺎ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪش .اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .و از ﻣﺴﺮوق
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س را از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺶ راﺣﺘﻢ ﺑﮕﺬار .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۰۰اﯾﻦ
را از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ :راﺣﺘﻤﺎن ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ درﺑﺎره رأیﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ و اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۵۶از
ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎر س از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻣﺎ را ،ﺗﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﺮآن و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻗﺮاﺋﺖ آن ﺑﺮای ﻗﻮم

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدی ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﺮآن ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪن و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﮫﻢ ﺑﻨﯽ ﻓﻼن را ﺧﺮﯾﺪم و در آن اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از آن ﻓﺎﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟« ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺮدی ﮐﻪ ده آﯾﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد« ،آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ده آﯾﺖ را آﻣﻮﺧﺖ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ
و ﺧﺒﺮش داد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١دارﻣﯽ ).(۱۲۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۱۱ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۵ /۷
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ را
از ﺳﻮرهای آ ﮔﺎه ﻧﺴﺎزم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻧﻪ در ﺗﻮرات ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻧﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ،ﻧﻪ در زﺑﻮر و ﻧﻪ
ھﻢ در ﻗﺮآن؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺖ از در آن را
ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮی« ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد ،دﺳﺘﻢ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺒﺮ دادن آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
رود ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﮐﺮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺳﻮرهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟« ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﮑﺘﺎب را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺒﻊ
ﻣﺜﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ ََ ۡ َ َۡ َٰ َ َ ۡٗ ّ َ َۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ان ٱ ۡل َع ِظ َ
ا� وٱلقرء
يم ] ﴾٨٧اﻟﺤﺠﺮ.[۸۷ :
﴿ولقد ءا�ي�ك سبعا مِن ٱلمث ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺮوه ﺣﻤﺪ و ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ دادﯾﻢ«.
و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۰آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ اھﻞ ﺻﻔﻪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۴۲رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ،

ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،و ﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ
ﺷﮑﻤﺶ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺪان ﮐﻤﺮش را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ .٢
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﻮش دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺸﺴﺖ ،و
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﻗﺮآن را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻼوت
ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی را از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ ،در ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
و او ﺑﺮایﺷﺎن ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا در ﺟﺎﯾﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۸ /۴اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ) (۵۰۰ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۵۸۲ /۲
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۴۲ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۱۴ /۲۵

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺑﻨﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن ﻣﺮد وی را در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن او را
ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،و ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﺑﺮ ﻧﯿﯽ از ﻧﯽھﺎی  ١آل داود ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۹۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﺮه

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۲از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺷﻌﺮی ﻣﺮا ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﺷﻌﺮی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :وی را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺮک
ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﮔﻔﺖ :وی ﻋﺎﻗﻞ و زﯾﺮک اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺶ ﻧﺮﺳﺎن .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاب را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﺷﻌﺮیھﺎ
را؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ ﺑﺼﺮه را ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﺎن اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﻨﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮان ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺮﺳﺎن ،آﻧﺎن اﻋﺮاباﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدی را
ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۶از اﺑﻮرﺟﺎی ﻋﻄﺎردی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺼﺮه دور ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ،
و در ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن دو ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ،
و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮآن ﻣﯽآﻣﻮزد ،و اﯾﻦ ﺳﻮره را از وی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ:
ۡ َ ۡ ۡ َ ّ َ َّ
َ َ
َ
﴿ٱقرأ ب ِٱس ِم ر�ِك ٱ�ِي خلق ] ﴾١اﻟﻌﻠﻖ.[۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ،ذاﺗﯿﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«.
اﺑﻮرﺟﺎء ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮرهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺎزل ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۶۷از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم  -ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم  -ﮐﻪ ﭼﺎدرم را از ﭘﺸﺘﻢ ﺗﺎ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮ ﻟﮫﺠﻪھﺎی آل داود ÷ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .م.
 -٢ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۰۹۶اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۴۳۶ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻮﺻﯿﺮی آن
را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺮﻗﺎﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ دارد و اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ) (۴۰۳۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﻟﻮح اﺳﺖ ﻧﮕﺬارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن
ﭼﺎدرم را از ﭘﺸﺘﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﻮره ﺑﻘﺮه در ﭼﮫﺎر ﺳﺎل

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۱از ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺳﻮره ﺑﻘﺮه رادر ﭼﮫﺎر
ﺳﺎل ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻠﻤﺎن و ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪاﺋﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۳از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ از ﻣﺮدی از اﺷﺠﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﻣﺪاﺋﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن س در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰدش
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﺗﻼوت ﮐﺮد ،آﻧﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ دروغ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ!! ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮاﻧﺪم رﻓﺘﯿﺪ!!
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮدد و ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی آﯾﻪای را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﻣﯽداد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ  -ﯾﺎ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ  ،-و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در ھﻤﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻔﺖ .و در
رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺟﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن را
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن در ﮐﺪام ﺳﻮره ھﺴﺘﯽ؟ و او ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ در
ﮐﺪام آﯾﺖ اﺳﺖ ،و او ھﻤﺎن آﯾﺘﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ از آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و
آن ﻣﺮد در ﻣﻮرد ھﻤﺎن آﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎز ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ﻣﻮرد آﯾﺘﯽ ]ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ[ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ را
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪاش را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ھﻤﻪاش ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٠٧

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی از ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰار اﯾﻦ را در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۰از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ از ﺧﯿﺮ
ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارد ،و ﺷﯿﻄﺎن از ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ
در آن ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻧﺰد دروازهاش ﺑﺮﮔﺮدد و ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺣﺴﻦ  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺑﻪ درب

ﻋﻤﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﯿﺎﻣﻮز ،آن ﻣﺮد رﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﻣﺪﺗﯽ
وی راﻧﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ از درب ﻋﻤﺮ ﻣﺮا
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ اﻧﺪازهای از ﻗﺮآن ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮد
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ

ﺳﻮره را ﻓﺮاﮔﯿﺮد :دو ﺳﻮره ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،دو ﺳﻮره ﺑﺮای ﻣﻐﺮب و دو ﺳﻮره ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،ﺳﻮره ﻧﺴﺎء،
ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ،ﺳﻮره ﺣﺞ ،و ﺳﻮره ﻧﻮر را ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦھﺎ ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ .و ﻧﺰد
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﻀﺮب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎی ﻧﺴﺎء،
اﺣﺰاب و ﻧﻮر را ﻓﺮاﮔﯿﺮﯾﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ :،و ﺳﻮره ﻧﻮر را ﺑﻪ زﻧﺎنﺗﺎن ﯾﺎد دھﯿﺪ،
و ﺑﻪ آﻧﺎن زﯾﻮرآﻻت ﻧﻘﺮه ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۳۶ /۷ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﻘﺖ آورد و ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﮑﻨﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﻐﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ ﺣﻤﺼﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ س ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و ﺑﻪ او از ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻗﺮآن و ﻣﺸﻘﺘﺶ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدم ،ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﻪ را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اش را ﻧﺪاری ﺑﻪ دوش ﻣﮑﺶ ،و زﯾﺎد ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﺎ«  .١ﻋﻤﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺴﻘﻼن آﻣﺪ ،و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۱۰۲از ﻗﺮﻇﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺮاق ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﯾﻢ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺗﺎ ﺻﺮار  ٢ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،در آﻧﺠﺎ وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﻣﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﭘﯿﺎده آﻣﺪی ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﻗﺮﯾﻪای  ٣ﻣﯽروﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺧﻮاﻧﺪنﺷﺎن ﭼﻮن ﺻﺪای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﺎن از اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮلﺗﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دھﯿﺪ ،و رواﯾﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﮐﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻇﻪ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﺮایﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺎ را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٤ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،و ﻃﺮﻗﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻗﺮﻇﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﻧﺼﺎری ،ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ
راوﯾﺎن آن را ،ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻃﺮﻗﯽ دارد .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ھﻢ آن را در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۲۰از
ﻗﺮﻇﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ،
ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮلﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﻗﺮآن را ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎزﯾﺪ ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺎ را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۵۰ /۲آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از رواﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮق اﻟﺤﻤﺼﯽ ارﺟﺎع
داده اﺳﺖ .ذھﺒﯽ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺟﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ در ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻋﺮاق ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -٣ﻋﺮاق.
 -٤ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۲ /۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﮐﻨﯽ و ﻋﺰتﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :در ﺿﻤﻦ آن ﮐﺎری ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪهام،
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ اھﻞ آن ﺻﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۶/۷اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،ﻗﺮآن را ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺳﺰا دﯾﺪن ﺷﺒﯿﻎ از ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺌﻮاﻟﺶ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن

دارﻣﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ازﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﺻﺒﯿﻎ ﻋﺮاﻗﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص وی را ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ب ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻤﺮو ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد و او آن را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آن ﻣﺮد ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
در اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ،اﮔﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﻓﻢ ﺳﺰای دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ؟ و او ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،آن
ﮔﺎه ﻋﻤﺮ از ﻣﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ،و او را ﺑﻪ آن ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار داد ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﺶ را ﻣﺠﺮوح ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز وی را رھﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪ ﺑﺎز دوﺑﺎره زدش او
را رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﺷﺪ ﺑﺎز وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ وی را ﺷﻼق زﻧﺪ ،ﺻﺒﯿﻎ ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻗﺘﻠﻢ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ،و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﻣﺮا ﺗﺪاوی ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺪهام ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وی
ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎدﺗﺶ ﺧﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ وی اﺟﺎزه ﺑﺪه .١
و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد دارﻣﯽ و اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎری و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺒﯿﻎ ﺑﻦ ﻋﺴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و ﻧﺰدش
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،و از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،وی ﮐﺴﯽ را
دﻧﺒﺎﻟﺶ روان ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻮبھﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﱠ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺒﯿﻎ ھﺴﺘﻢ،
 -١دارﻣﯽ ).(۱۴۸

٣١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭼﻮبھﺎی
ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽزد و ﺗﺎ آن وﻗﺖ وی را زد ﮐﻪ او را زﺧﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﻮن از روﯾﺶ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ در ﺳﺮم
ﻣﯿﺎﻓﺘﻢ رﻓﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﻄﯿﺐ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺲ وﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺎ ﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .دارﻗﻄﻨﯽ اﯾﻦ را در
اﻻﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﯿﻎ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و او را از اﻟﺬارﯾﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪ ...اﻟﺤﺪﯾﺚ .و اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎری اﯾﻦ را از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از
ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﺻﺒﯿﻎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
در ﻗﻮم ﺧﻮد آدم ﺧﻮار و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺳﯿﺪ و
ﺑﺰرگ ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﮔﺮدآوری ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از اﯾﻦ وﺟﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب در ﻣﺼﺮ

روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد ،وﻟﯽ )ﺑﺪان( ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اراده ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی آﻣﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎ ،و او اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه وی از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﺷﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽدھﻢ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،آﯾﺎ ھﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
آﯾﺎ آن را در ﻧﻔﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آن را در ﭼﺸﻤﺖ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﻮدهای ﮔﻔﺖ ﻧﺨﯿﺮ .ﮔﻔﺖ آﯾﺎ آﻧﺮا در ﻟﻔﻈﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدهای و آﯾﺎ آن را در ﻓﻌﻠﺖ و
ﻋﻤﻠﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدهای؟ ﺑﻌﺪ از آن از ھﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ،
 -١دارﻣﯽ ).(۱۴۴
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ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را ﻣﺎدرش ﮔﻢ ﮐﻨﺪ! آﯾﺎ وی را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﺎﯾﻢ
ﻧﮕﻪ دارد؟ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد:
ۡ
ُ
ُ
ََۡ ُ ْ َ َٓ َ َ َُۡ ۡ َ َ ُۡ ُ َ ّ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ
�ٔات ِ� ۡم َون ۡدخِل�م
﴿إِن �تنِبوا كبا�ِر ما �نهون �نه ن� ِفر عن�م س ِ
ُّم ۡد َخ ٗ� َكر ٗ
�ما ] ﴾٣١اﻟﻨﺴﺎء.[۳۱ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪهاﯾﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎم ﮔﺮاﻣﯽ و ﻧﯿﮑﻮ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ«.
آﯾﺎ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ آﻣﺪهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮایﺗﺎن وﻋﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮاﻫﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد ﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و آﻣﻮﺧﺘﻦ آن

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﺒﺎده و اﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،او را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪھﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮد ،وی ھﻤﺮاھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽدادم ،و ﺑﻪ او ﻗﺮآن را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻢ ،او ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭼﻨﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﺮدﻧﺶ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ اھﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻮب و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﮫﺘﺮ ازآن دﯾﮕﺮ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻌﻠﻪ
آﺗﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ آن را آوﯾﺨﺘﯽ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﯽ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۵۶ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن
را ﯾﺎد داد ،و او ﺑﺮای وی ﺟﺎﻣﻪای ،ﯾﺎ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ اﮔﺮ آن را ﺑﮕﯿﺮی ،ﺟﺎﻣﻪای از آﺗﺶ ﺑﺮ ﺧﻮدت ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۵۶ /۳اﺣﻤﺪ ) (۳۲۴ /۵اﺑﻮداوود ) (۳۴۱۷ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۲۵ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ« .در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،
روﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ  -و آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻗﺮآن ﯾﺎد دادم ،و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ اھﺪا ﻧﻤﻮد ...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎ ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮآن ﯾﺎد داد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮐﻤﺎﻧﯽ اھﺪا
ﻧﻤﻮدم ،وی ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ ،ﻗﺮآن را ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻄﻌﻪای از ﺟﮫﻨﻢ
ﺑﺪان آوﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ از ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮی ،و از آن ﺑﺨﻮری
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮری ،از ﺣﺼﻪ ات ]از دﯾﻦ[
ﺧﻮردهای«  ،١ﺑﻐﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۱آﻣﺪه
ﱠ
اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ آﻣﺪه ،و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ وی را درج ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻃﻔﯿﻞ را درک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۹۵ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﺮای ﻣﺮدی از ﯾﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺎ وی ﺑﻮد ،و او ﺑﻪ
وی ﻗﺮآن آﻣﻮﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﺑﻪ وی ﮐﻤﺎﻧﯽ اھﺪا ﻧﻤﻮد ،و او آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻮف آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﻮی و
ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺖ ﺷﻌﻠﻪای از آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۴/۹۶آن را ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از اﯾﻦ از وی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ واﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ  ٣س
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۶۲ /۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۵ /۴
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۳ /۱۸در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۶ /۴
 -٣در اﺻﻞ »ﺑﺸﺮ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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آﻣﺪم ،وی ﺑﺮ ﺳﺮم دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﻦ دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی
وی را از اﺟﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﯾﻨﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﮐﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از آن ﮐﻤﺎن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺎﻧﺖ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮ
و ﺧﻮب اﺳﺖ!! آن را ﺧﺮﯾﺪهای؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،آن را ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻦ اھﺪا ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﻗﺮآن را ﯾﺎد دادم ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﺎﻧﯽ از آﺗﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺖ آوﯾﺰد؟«
ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﺴﺘﺮدش ﮐﻨﯿﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺜﻨﯽ و ﭘﺴﺮش را
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن را ﺟﺮح ﻧﻨﻤﻮده ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ و ﺑﺪ دﯾﺪن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮ ﺑﺮ ﻗﺮآن

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﻏﯿﺮ وی از اﺳﯿﺮﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻌﺪ س ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را آﻣﻮﺧﺖ ،او را ﺷﺎﻣﻞ دو ھﺰار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،٢
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اف ،اف ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از واﻟﯽھﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﻣﻌﺎش ﺑﺪه ،وی در ﺟﻮاب
ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﻣﻌﺎش ﺑﺪه ،در اﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﺴﯽ آن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺟﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺪارد ،آن ﮔﺎه
ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎش و ﭘﻮل ﺑﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد :ای اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن ،از ﻋﻠﻢ و ﻗﺮآن ﭘﻮل ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ زاﻧﯿﺎن از ﺷﻤﺎ
در دﺧﻮل ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮف اﺧﺘﻼف ﻫﻨﮕﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

ﺗﺮس و ﺧﻮف اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻗﺼﻪاش ﺑﺎ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۴۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ :ﻋﺪهای از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻗﺮآن را اﯾﻨﻄﻮر و
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹۶ /۴آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻟﻤﺜﻨﯽ و ﭘﺪرش را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺷﺶ را دو ھﺰار ﻣﯽﺳﺎزم.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،وی  /ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اف! ﭼﻪ ﺗﻮ را آ ﮔﺎه
ﮐﺮد؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ آﻣﺪم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺴﯽ را
دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻦ از وی ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدم ﺑﯿﺎﯾﯽ،
آن ﮔﺎه ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﮔﻔﺘﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی
ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻔﺘﯽ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﻗﺮآن اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه،
ﮔﻔﺘﻢ :اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :از ﭼﻪ داﻧﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدم:
َ
َۡ
َ ُۡ ُ َ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ� ۡ� َيا َو� ُ ۡشه ُد ٱ َّ َ
ك َق ۡو ُ ُ�ۥ ِ� ٱ ۡ َ
� َ ٰ
﴿ َوم َِن ٱ�َّ ِ
جب
� َما ِ� قلبِهِ﴾
اس من �ع ِ
ِ
َ َّ ُ َ ُ ُّ ۡ َ َ
ِب ٱلف َساد﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۵ :
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم ﴿وٱ� � �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او ﺗﻮ را درﺑﺎره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ

ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽآورد ،و ﺧﺪا را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در دﻟﺶ اﺳﺖ ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ...و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺴﺎد را

دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد«.
و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪم:
َ ۡ
َ َ
ۡ ُ
� أَ َخ َذتۡ ُه ٱ ۡلع َّزةُ بٱ ۡ�ثۡم فَ َ
ِيل َ ُ� ٱتَّق ٱ َّ َ
ح ۡس ُب ُهۥ َج َه َّن ُمۖ َو�ِئ َس ٱل ِم َهاد ٢٠٦
﴿�ذا �
ِ ِ ِ ِ�
ِ
ُۢ ۡ
َ َۡ
َۡ ُ ۡ َٓ َ َ
ات ٱ َّ�ِ َوٱ َّ ُ
َوم َِن ٱ�َّ ِ
� َر ُءوف ب ِٱل ِع َبادِ ﴾٢٠٧
�ي �ف َسه ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
ۚ
اس من � ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۰۷-۲۰۶ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﺗﮑﺒﺮ و ﻟﺠﺎﺟﺖ او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ،
آﺗﺶ دوزخ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﱠ
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،واﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻣﻮرد ﺧﻮﻓﺶ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﱠ
ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻤﺮاه ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،و او دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
دﺳﺘﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮن آﻧﺎن ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺮدن

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺗﺮﮐﻢ ﻧﻤﻮد ،و روزی از وی ﺟﺪا
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ﮐﻪ ﺟﺰﺧﺪا آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﻧﺰدم آﻣﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ،ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪام
را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ را ازﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻢ.
ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻋﻆ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن

اﻧﺪرز و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از ﮐﻨﺎﻧﻪ ﻋﺪوی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای اﻣﯿﺮان
ارﺗﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖ ھﻤﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای آنھﺎ در اﻋﻄﺎی
ﻣﻌﺎش ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮم ،و آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن ﯾﺎد دھﻨﺪ .اﺷﻌﺮی س ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺖ:
»�ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ ،ﻣﻦ ﻋﺒﺪا� ﻋﻤﺮ اﻰﻟ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ ﻗيﺲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺣـﻤﻠﺔ
اﻟﻘﺮآن .ﺳﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻼن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﺎﻛﺋﻦ ﻟ�ﻢ اﺟﺮا و�ﺋﻦ ﻟ�ﻢ ﺮﺷﻓﺎ
وذﺧﺮا ،ﻓﺎﺗﺒﻌﻮه وﻻ ﻳتﺒﻌﻨ�ﻢ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ اﻟﻘﺮآن زخ ﻲﻓ ﻗﻔﺎه ﺣﻰﺘ ﻳﻘﺬﻓﻪ ﻲﻓ اﻨﻟﺎر ،وﻣﻦ
ً
ﺗﺒﻊ اﻟﻘﺮآن ورد ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس ،ﻓﻠﻴﻜﻮﻧﻦ ﻟ�ﻢ ﺷﺎﻓﻌﺎ آن اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ وﻻ
ﻳ�ﻮﻧﻦ ﺑ�ﻢ ﻣﺎ ﺣﻼ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻔﻊ ﻪﻟ اﻟﻘﺮآن دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ ،وﻣﻦ �ﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن دﺧﻞ
اﺳﻨﺎد .واﻋﻠﻤﻮا آن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟـﻬﺪى .وزﻫﺮة اﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻮ اﺣﺪث الﻜﺘﺐ ﻋﻬﺪا
ً
ﺑﺎلﺮﻤﺣﻦ ،ﺑﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ اﻋﻴﻨﺎ ﻋﻤﻴﺎ وآذاﻧﺎ ﺻﻤﺎ وﻗﻠﻮ�ﺎ ﻏﻠﻔﺎ .واﻋﻠﻤﻮا آن اﻟﻌﺒﺪ اذا ﻗﺎم ﻣﻦ
الﻠﻴﻞ ﻓتﺴﻮك وﺗﻮﺿﺎ ﺛﻢ ﻛﺮﺒ وﻗﺮا وﺿﻊ اﻟـﻤﻠﻚ ﻓﺎه ﻰﻠﻋ ﻓﻴﻪ و�ﻘﻮل :اﺗﻞ اﺗﻞ ﻓﻘﺪ ﻃﺒﺖ
وﻃﺎب لﻚ ،وآن ﺗﻮﺿﺎ ولﻢ �ﺴﺘﻚ ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ولﻢ ﺑﻌﺪ ذلﻚ .اﻻ وآن ﻗﺮآءة اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ
الﺼﻼه ﻛ� مﻜﻨﻮن وﺧ� مﻮﺿﻮع ،ﻓﺎﺳﺘﻜﺮﺜوا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ،ﻓﺎن الﺼﻼه ﻧﻮر ،والﺰ�ة
ﺑﺮﻫﺎن ،والﺼﺮﺒ ﺿﻴﺎء والﺼﻮم ﺟﻨﺔ ،واﻟﻘﺮآن ﺣﺠﺔ ﻟ�ﻢ او ﻋﻠﻴ�ﻢ ،ﻓﺎﻛﺮمﻮااﻟﻘﺮآن وﻻ
ﺗﻬﻴﻨﻮه ،ﻓﺎن اﷲ مﻜﺮم ﻣﻦ اﻛﺮﻣﻪ وﻣﻬ� ﻣﻦ اﻫﺎﻧﻪ ،واﻋﻠﻤﻮا اﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻼه وﺣﻔﻈﻪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ّ
واﺗﺒﻊ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﺎﻛﻧﺖ ﻪﻟ ﻋﻨﺪا� دﻋﻮة مﺴﺘﺠﺎﺑﺔ ،آن ﺷﺎء اﺟﻠﻬﺎ ﻪﻟ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ اﻻ ﺎﻛن ﻪﻟ ذﺧﺮا ﻲﻓ
اﻻﺧﺮة واﻋﻠﻤﻮا اﻧﻤﺎ ﻋﻨﺪا� ﺧ� واﺑﻰﻘ ل�ﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻰﻠﻋ ر�ﻬﻢ ﻳﺘﻮ�ﻮن« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم

٣١٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﺧﺪاود ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن ،از ﻃﺮف ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑﺎ ویاﻧﺪ ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺎﯾﻪ اﺟﺮ ،ﺷﺮف و ذﺧﯿﺮه
اﺳﺖ ،از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و او ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او را از
ﻋﻘﺒﺶ ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ در آﺗﺶ اﻧﺪازدش ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮآن وی را وارد
ﺟﻨﺖھﺎی ﻓﺮدوس ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﺧﺼﻢ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وارد ﺟﻨﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺮدد .وﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﭼﺸﻤﻪھﺎی
ھﺪاﯾﺖ و روﺷﻨﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و او ﻧﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢھﺎی ﮐﻮر ،ﮔﻮشھﺎی ﮐﺮ و ﻗﻠﺐھﺎی ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺿﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ و
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ دﻣﺎﻏﺶ را ﺑﺮ دھﻦ وی ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻼوت ﮐﻦ ،ﺗﻼوت ﮐﻦ ،ﺧﻮدت
ﺧﻮب ھﺴﺘﯽ و ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﻮاک ﻧﮑﻨﺪ ،از وی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﮔﻨﺠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺧﯿﺮی رھﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را زﯾﺎد ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﻧﻮر اﺳﺖ ،زﮐﺎت
دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن اﺳﺖ ،ﺻﺒﺮ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ،روزه ﺳﭙﺮ اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮ
ﺧﻼفﺗﺎن ،ﻗﺮآن را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﻮارش ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰت دھﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را
ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺣﻔﻈﺶ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
وی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ آﻧﺮا در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎﺷﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪرز و ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۷از اﺑﻮﮐﻨﺎﻧﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ،
وی ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺮھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﻨﺎه ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮآن را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺮآن ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن
را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی را در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮآن دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ،
او را از ﻋﻘﺒﺶ ﻣﯽراﻧﺪ و در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮاﺳﻮد دﯾﻠﯽ )از

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﭘﺪرش( رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻗﺎرﯾﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن را
ﺑﺮای ورود ﻧﺰدم اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ ﻧﺰدش وارد ﺷﺪﯾﻢ ،وی
ﺑﺮای ﻣﺎ وﻋﻆ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻗﺎرﯾﺎن اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ درازی
زﻣﺎن روی ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎی اھﻞ ﮐﺘﺎب
ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮرهای ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن را در درازی و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﻣﻦ آﯾﻪ را از آن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،دو
وادی از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻃﻠﺐ وادی ﺳﻮﻣﯽ در ﺿﻤﻦ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﻢ اﺑﻦ آدم را ﺟﺰ
٢
ﺧﺎک ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ُﭘﺮ ﮐﻨﺪ  ،١ﺳﻮره دﯾﮕﺮی ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺤﺎت
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،اوﻟﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :ﺳﺒﺢ ﻟﻠﻪ ،ﻣﻦ آﯾﻪای را از آن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم:
َ َ
ْ َُ ُ َ َ َۡ ُ َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ل َِم �قولون َما � �ف َعلون ] ﴾٢اﻟﺼﻒ.[۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟«.
َُ َْ ُ َ َ ٌَ
َ َْ ُ
ْ َ
ُ ُ َُ َ َ ْ َ
ﺐ ﺷﻬﺎدة ِﻲﻓ أ�ﻨﺎ ِﻗ� ْﻢَّ � ،ﻢ � ْﺴﺄلﻮن �ﻨﻬﺎ ﻳَ ْﻮ َم اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣ ِﺔ« » .٣ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﺑﺮ
»�ﺘﻜﺘ
ﮔﺮدنھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎز از آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ« .٤
ﱠ
اﻧﺪرز و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ،
او ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﻼم داد و ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ،و ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و در آن ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮕﺮدد ،و ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺗﺪاول و داد و ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود و ﻓﺮاﺋﺾ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼم و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ درآن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو آﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد و
دﯾﮕﺮش از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻗﺮآن ھﻤﻪ آن را ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اﺣﺪی را ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص
ً
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ
 -١اﯾﻦ از ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮره ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوعﺷﺎن ﺑﻪ »ﺳﺒﺢ ﻟﻠﻪ« و ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﺟﺰء دوم آﯾﺖ ﻧﯿﺰ از ﻗﺮآن ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .دارﻣﯽ ) (۳۳۲۸ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.

٣١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﻢ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ ،ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ھﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،دوﺑﺎر ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از آن روی ﻧﮕﺮداﻧﺪ و آن را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﮫﺠﻪھﺎ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از آن اﻋﺮاض ﻧﮑﻨﺪ و آن را رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮﻓﯽ از آن اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ھﻤﻪاش اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎم
ﱠ
اﺣﻤﺪ ) (۱/۴۵۰اﯾﻦ را از ﻣﺮدی از ھﻤﺪان از اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎراﻧﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﻣﺮوز دﯾﻦ ،ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ،در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﺜﺮت ﺗﺪاول
وداد و ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫﻨﻪ و ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد  .١اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۷/۱۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۰از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن در ﺧﻮاباﻧﺪ ،و ﺑﻪ روزش
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﺪوھﺶ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪاش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺰاح و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻋﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺎن و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺮدﺑﺎر ﻋﺎﻟﻢ و
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ و ﻏﺎﻓﻞ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه و
ﻏﻮﻏﺎﮔﺮ و زود ﻏﻀﺐ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﺷﯽ ،وﻗﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺪان ﻓﺮا ﺑﺪه ،ﭼﻮن وی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮی اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ از ﺷﺮی ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۰۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۳ /۷

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣١٩

اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ

ﺳﺌﻮال اﻋﺮاﺑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻗﯿﺎﻣﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد

ﺑﺨﺎری ) (۱/۱۴از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ
اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻔﺘﻪ وی را ﺷﻨﯿﺪ،
و آن را ﺑﺪ دﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد،
آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«  -ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ » ١ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه از ﻗﯿﺎﻣﺖ«  -ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺎش« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن آن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اھﻠﺶ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎش« .٢
واﺑﺼﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﺧﻄﺒﻪ ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع
ﺑﺰار از واﺑﺼﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در رﻗﻪ درﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،و ﻋﯿﺪ

اﺿﺤﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺠﺔاﻟﻮداع ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺪام ﻣﺎه ﺣﺮامﺗﺮ اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺪام ﺷﮫﺮ ﺣﺮامﺗﺮ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ،ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮنھﺎی ﺷﻤﺎ ،اﻣﻮالﺗﺎن و ﻧﺎﻣﻮسھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺮوزﺗﺎن در ھﻤﯿﻦ
ﻣﺎهﺗﺎن در ھﻤﯿﻦ ﺷﮫﺮﺗﺎن ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﺑﻼغ
ﻧﻤﻮدم؟« ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ! ﮔﻮاه ﺑﺎش« .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺐﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ :،ﺗﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .٣

 -١راوی در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮏ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻟﻔﻆ »ﮐﺠﺎﺳﺖ« ﻟﻔﻆ »ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه از
ﻗﯿﺎﻣﺖ« را ھﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۵۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۶۶/۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۹ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﺎ از وی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و اﺑﻦ اﺑﯽ زﮐﺮﯾﺎ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ

ﻧﺰد اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ در ﺣﻤﺺ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﺳﻼم دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎن ،از ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺧﺪا ﺑﺮایﺗﺎن و ﺑﺮھﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ اﺑﻼغ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .و در رواﯾﺘﯽ از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ،
و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﻧﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮایﺗﺎن اﺑﻼغ ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﺑﻼغ ﮐﻨﯿﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱/۱۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دو رواﯾﺖ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آنھﺎ
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺎﯾﻢ را رﺣﻢ ﮐﻦ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺎﯾﺖ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﺣﺎدﯾﺜﻢ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻧﺠﺎر و
ﺧﻄﯿﺐ در ﺷﺮف اﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ – ) (۵/۲۴۰آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۱۲از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س را
دﯾﺪم ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،و از ﺷﺎھﯿﻦھﺎی ﻣﻨﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۶۰ /۸ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ).(۱۴۰ /۱
 -٢ﻣﻮﺿﻮع )دروﻏﯿﻦ( .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .ﻣﻨﺬری ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و آﻟﺒﺎﻧﯽ در
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۷۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۸۵۴ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ )(۱۱۷۱
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۲۶ /۱ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ ) .(۳۴۸ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﻟﮫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارﻗﻄﻨﯽ درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺬاب اﺳﺖ!.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺻﺎدق و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد،و وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن
دروازه ﻣﻘﺼﻮره را ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ
ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدداری ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺪی ،ﻋﻘﯿﻠﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ از اﺳﻼم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖﯾﻢ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :از
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﻨﺪد در آﺗﺶ اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدن از ﻋﺜﻤﺎن س ﺗﻤﺎمﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار
از ﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽدارد ،ﮐﻪ از ﺧﻮب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮕﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از وی
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪام ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را در
آﺗﺶ ﺑﺒﯿﻨﺪ« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد اﯾﺸﺎن از وی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع آﻣﺪه» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ دروغ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪای در آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﻃﺮﯾﻖ اول ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ زﻧﺎد آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ]ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ[ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۱۲ /۳و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن اﻧﻘﻄﺎع
وﺟﻮد دارد.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻋﺪی .در ﺳﻨﺪ آن دﺣﯿﻦ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۲ /۱درﺑﺎره اش ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۶۵ /۱

٣٢٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ وی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ﺟﻨﮓ ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮف و ﺧﻮدداری اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۱۴از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﭼﻨﺎن ﺑﻮد،

ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،روزی از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،و دﺷﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﺮق از
ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ  .٢ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ اوﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ﱠ
) (۱/۷۹از ﻣﺴﺮوق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی روزی ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﻟﺮزﯾﺪ ،و ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻟﺮزﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ،
ﯾﺎ ﺷﺒﻪ اﯾﻦ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۵۶اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،و از ﻣﺴﺮوق ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮدرداء ،اﻧﺲ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎن :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ اﯾﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ور ﺟﺎﻟﺶ ھﻢ ﺛﻘﻪاﻧﺪ از اﺑﻮادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ

اﺑﻮدرداء را دﯾﺪم وﻗﺘﯽ از ﺑﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﺎ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ  .٣و اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱/۷۸از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س ﭼﻨﺎن
ﺑﻮد ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺜﺶ آﻣﺪه :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ
ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﻧﮕﺎ :ﺑﺨﺎری ) (۳۶۱۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۶۶
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۱۴ /۳و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .دارﻣﯽ ) (۲۶۸ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۱ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٢٣

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۷۹از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و از آن
ﻓﺎرغ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺣﻤﺪ،
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،و ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺖ ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۴۴از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از
ﱠ
ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،در اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺸﻨﻮد ،و در آن زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻨﻄﻮر و آﻧﻄﻮر ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺬرﺗﺮ ﻧﺒﻮد .و ﻧﺰد
وی ) (۴/۱۴۵ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺑﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ
ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ از وی ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺘﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل
ﺧﺪاص اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺷﻨﯿﺪم ،و آنھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم ،و از ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻢ در آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻣﻄﺮف رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻄﺮف ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص دو روز ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﮑﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺪان ﺑﺪﺑﯿﻨﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ص ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ً
وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶﺷﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ از ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪام ،و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮھﺎرون
ﻏﻨﻮی آﻣﺪه ،و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ وی را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٣٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮس و ھﺮاس ﺻﮫﯿﺐ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۲۹و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :از ﺻﮫﯿﺐ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،از ﻏﺰاھﺎﯾﺶ از آنﭼﻪ ﺷﺎھﺪش
ﺑﻮدم و دﯾﺪم ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ و رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۷۹از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و

اﺑﻮاﻻزھﺮ ﻧﺰد واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س وارد ﺷﺪﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﺑﻮاﻻﺳﻘﻊ ،ﺑﺮایﻣﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﮐﻪ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﻧﻪ در آن وھﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ زﯾﺎدﺗﯽ و
ﻧﻪ ھﻢ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،وﻟﯽ ﻣﺎ آن را دﻗﯿﻖ ﺣﻔﻆ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ واو و اﻟﻒ را در آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺮآن ،از اﺑﺘﺪای ﻓﻼن وﻗﺖ ﺗﺎ ﺣﺎل در ﻣﯿﺎنﺗﺎن اﺳﺖ ،و در ﺣﻔﻆ آن
ھﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﺷﻤﺎ ،ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدت و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ در
ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﮐﻪ ﻣﺎ آن
را ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر از وی ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ھﻤﯿﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .١
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا

ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﻧﺒﺎل اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﯾﺸﺎن را از ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ]ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ[ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد:
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ،اﺑﻮدرداء ،اﺑﻮذر ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ش ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را ﺑﺎز
ﻣﯽدارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻧﺰدم اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ،ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﺗﺎ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ
ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ داﻧﺎﺗﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ از وی
 -١اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ) (۷۹ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۵۴ /۲۲
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ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ از
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری و اﺑﻮدرداء ش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﻧﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﺮ ﺟﺰ ﺳﻪ ﺳﺎل را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۳از
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮذر را ﺑﻪ ﻋﻮض اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدداری زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻦ ﮔﺮدﯾﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س
ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖﯾﻢ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻦ
ﺷﺪﯾﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﯾﺎدﺗﺮ از اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ

ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ ،اﺑﻮدرداء و اﻧﺲ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺪی و ﺧﻄﯿﺐ از ﻣﻌﺎذ س و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ» :آن ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻔﻌﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪان ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ«  .١و در ﻧﺰد اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ
اﺧﺮم ﻣﺪﯾﻨﯽ در اﻣﺎﻟﯽ اش از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :از ﻋﻠﻢ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﺟﺮ و
ﭘﺎداش داده ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ
) (۲/۶از ﻣﮑﺤﻮل از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ده ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺪی و ﺧﻄﯿﺐ از ﻣﻌﺎذ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۴۰۷و ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۴۵۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻻﺻﺮم اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ در اﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از اﻧﺲ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۴۰۷و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ
).(۴۵۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ،
وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ« ،و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س
ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺣﺠﺖ ﺟﮫﻞ را ﭼﻪ از ﻣﻦ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﻢ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻢ را ﭼﻪ از ﻣﻦ
ﱠ
ﻧﻔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻤﻞ«  .١در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮاش آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ از اھﻞ آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻗﻮال ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،دﯾﻨﻮری در اﻟﻐﺮﯾﺐ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ از اھﻠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺣﻖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و در آن ﺟﺰ ھﺮ ﻓﺮد
ﮔﻤﻨﺎم و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ ،و ﭼﺮاغھﺎی
ﻋﻠﻢاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﻓﻮاﺣﺶ را ﭘﺨﺶ و ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ) (۲/۷از ﻋﻠﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ وی
ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺎﻣﻼن ،ﻗﺮآن ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از
آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮد ،و اﻗﻮاﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻢاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻠﺸﺎن از ﺣﻠﻖھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﮫﺎﻧﯽھﺎﯾﺸﺎن ﯾﺎ آﺷﮑﺎرﺷﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻤﻞﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻠﻢﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻠﻘﻪ وار ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮ ھﻤﻨﺸﯿﻨﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻏﯿﺮ از وی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و او را ﺑﮕﺬارد ،اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن از ھﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲﺷﺎن
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد  .٢دارﻗﻄﻨﯽ اﯾﻦ را در اﻟﺠﺎﻣﻊ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻧﺮﺳﯽ از
ﻋﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮاش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﮑﻨﺰ ).(۲۲۹ /۵
 -٢اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲ /۷دارﻣﯽ ).(۳۸۲
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ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،و

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۱۳۱
ﱠ
ﱠ
از ﻋﻠﻘﻤﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﮫﺘﺎب در ﺷﺐ ﭼﮫﺎردھﻢ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای اﺑﻦ آدم ،ﭼﻪ ﺗﻮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻦ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺖ؟ ای اﺑﻦ آدم ،ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادی؟ ای اﺑﻦ آدم ﭼﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدی؟ در ﭼﻪ ﻣﻮرد آﻣﻮﺧﺘﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی؟ .و از ﻋﺪی ﺑﻦ ﻋﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،داﻧﺎ ﻣﯽﺷﺪ!! وای ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﻔﺖ ﺑﺎر .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۲از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۶از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﻮل و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را
ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش را ھﻼک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺰد وی ) (۲/۱۰ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﯾﺎد داده ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻧﺰدش ھﺴﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ
ﺣﺪﯾﺚ ّاول را ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮف اﺑﻮدرداء از اﯾﻨﮑﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﯽ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدی؟

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻟﻘﻤﺎن اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﭘﺮوردﮔﺎرم ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﻣﺨﻠﻮق ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای ﻋﻮﯾﻤﺮ ،ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯽ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی؟ .١
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۲ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۳۴۷ /۱۰
و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۴۱۵۷و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۲۸۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۴از ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ای
ﻋﻮﯾﻤﺮ ،آﻣﻮﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ ﺑﻮدی؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ :آﻣﻮﺧﺘﻢ و داﻧﺴﺘﻢ ،ھﺮ آﯾﻪای ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ از ﻓﺮﯾﻀﻪاش ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺖ اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ و ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻤﻮدی؟ و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎزداﺷﺘﯽ؟ و از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۳از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻘﯽ و
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ھﺮﮔﺰ زﯾﺒﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد وی
) (۱/۲۱۱ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی
) (۱/۲۲۳از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺶ ﻧﻔﻊ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﺎذ و اﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۳از ﻣﻌﺎذ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد :از ﺟﺴﺪش
ﮐﻪ آن را در ﭼﻪ ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ ،از ﻋﻤﺮش ﮐﻪ آن را در ﭼﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،از ﻣﺎﻟﺶ ﮐﻪ آن را از
ﮐﺠﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد و در ﭼﻪ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﻧﻤﻮد و از ﻋﻠﻤﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد  .١و ﻧﺰد
وی ) (۲/۶ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻌﺎذ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﻤﯽدھﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۶از ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
) (۲/۶از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﻤﯽدھﺪ ،اھﺘﻤﺎم و
ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﮫﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽﺧﺮدان رواﯾﺖ اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۳ /۲اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۳۶ /۱دارﻣﯽ ).(۵۳۹

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﭘﯿﺮوی ﺳﻨﺖ ،اﻗﺘﺪای ﺳﻠﻒ و اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﺑﺪﻋﺖ

ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ راه و ﺑﺮ
ﺳﻨﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ راه و ﺳﻨﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ از ﺗﺮس ﺧﺪا اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰد ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
وی را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در روی زﻣﯿﻦ ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ راه و ﺳﻨﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮی ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﺶ از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﮔﻨﺎھﺎن
وی را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧﻄﻮر دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽرﯾﺰاﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺮگھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ آن ﺑﻮزد و ﺑﺮگھﺎﯾﺶ از آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ روی ﺑﺮ راه ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ،از اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺮ ﺧﻼف راه ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎن ،اﮔﺮ ﻣﺠﺎھﺪاﻧﻪ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺎﻧﻪ روی،
ﺑﺮاﺳﺎس روش اﻧﺒﯿﺎ و ﺳﻨﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۳ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۸۷از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم! ﺳﻨﺖھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﺮ
ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﻣﺮ روﺷﻦ و واﺿﺤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزﯾﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ )(۲/۱۸۱
ﱠ
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :روش و ﮐﻼم ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼم  -ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم  -ﮐﻼم
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش روش و ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻮآوریھﺎی
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮآوری دﯾﻨﯽ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮدد ،و اﻣﯿﺪ و آرزو ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮداﻧﺪ،
ﭼﻮن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﯽاﻧﺪ ﻗﺮﯾﺐاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ آﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ دور اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در ﺷﺮح اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (۱۰و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۱۵۳ /۱
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) (۱/۱۰۳از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﺳﻨﺖ از اﺟﺘﮫﺎد در
ﺑﺪﻋﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ھﻢ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱/۱۷۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ  ١از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
زﯾﺪﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۹۱از
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻘﯽ
ھﺴﺘﯽ!! آﯾﺎ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دﯾﺪهای ﮐﻪ ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ،و ﻗﺮاﺋﺖ در آن ﺑﻪ
ﺟﮫﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای او و زﮐﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﻔﺴﺮی  ٢ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﯾﻦ را ﻣﺒﮫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺳﻨﺖ آن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۹۷از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺗﮑﻠﻒ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮدار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد،
ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺒﯽاش و اﻗﺎﻣﻪ دﯾﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن
را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،در آﺛﺎرﺷﺎن از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ راﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۵ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺖ اﺻﺤﺎب ﮐﺮام ﮔﺬﺷﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (۴۴۵ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴۴۵ /۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز و ﻣﻘﺪار زﮐﺎت وﻏﯿﺮه .م.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻗﺎرﯾﺎن در ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ روش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۹۷از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه
ﻗﺎرﯾﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و روش ﮐﺴﺎﻧﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﺎن را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺒﻘﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ
و ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ دور و درازی ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺪﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﺑﻪ ﭘﺴﺮش :ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ  ١در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در

ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،آن را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ادا ﻣﯽﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،رﮐﻮع ،ﺳﺠﺪه و ﻧﻤﺎز ھﻤﻪ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم،
وﻗﺘﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰاری ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮔﺰاری ،و وﻗﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰاری ،ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺰاری؟ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱/۱۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻗﻮﻟﺶ درﺑﺎره ﺣﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ

و ﻋﻤﺮ ب
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﺑﺪﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۱۸۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۸۷از وی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﺸﺎن از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻧﮫﯽ ﻋﻠﯽ س از اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﺷﺨﺎص

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۱۴از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﺮوی
ﻣﺮدان ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم .ﭼﻮن ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﺟﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره وی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻋﻤﻞ اھﻞ آﺗﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۴۳ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۲ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺷﻤﺎ در دﯾﻦ روش و ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن دﯾﻦ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪود و
ً
ﻃﺮق آن ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ از اھﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدی ﻋﻤﻞ اھﻞ آﺗﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ )درﺑﺎرهاش( ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻋﻤﻞ اھﻞ ﺟﻨﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﻣﯿﺮد ﮐﻪ از اھﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدﮔﺎن ]اﻗﺘﺪا[ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎن.
اﻧﮑﺎر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻧﻤﻮده و در ذﮐﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات آوردﻧﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۴/۳۸۱از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮب در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،و در

ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ  ،١و
ﺧﺪاوﻧﺪ را اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،٢و ﺧﺪاوﻧﺪ را اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،٣ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :و آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﯽ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪی ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا از ﻣﺠﻠﺲﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ
ﮐﻼه ﺑﻠﻨﺪی  ٤ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ،ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﺸﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ،
ﱠ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  -وی ﻣﺮد ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ ﺑﻮد  -و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﺴﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ وی ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﻋﺘﯽ را از روی ﻇﻠﻢ آوردهاﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ از
ﱠ
اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﻣﻌﻀﺪ ﮔﻔﺖ :واﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺪﻋﺘﯽ را از روی
ﻇﻠﻢ آوردهاﯾﻢ و ﻧﻪ در ﻋﻠﻢ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ،آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ راه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺳﺒﻘﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ دﺳﺖ درازی ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،دﭼﺎر
ﮔﻤﺮاھﯽ دور و درازی ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮزﻋﺮاء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ ﻧﺠﺒﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻗﻮﻣﯽ را در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
 -١اﷲ اﻛﱪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .م.

 -٢ﺳﺒﺤﺎناﷲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .م.
 -٣اﳊﻤﺪاﷲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .م.

 -٤در ﻧﺺ »ﺑﺮﻧﺲ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﮐﻼه ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ .م.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ....و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :وی ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪﻋﺘﯽ را از روی ﻇﻠﻢ آوردهاﯾﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﯾﻢ!! آن
ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ازﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﻮزش ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﮔﺎه دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد دوﺣﻠﻘﻪ را در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ دﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺪامﺗﺎن ﻗﺒﻞ از
دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺑﻮد؟ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،و آﻧﺎن را
در ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،وی ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و در
ﱠ
ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮق ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻣﺪه :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﱠ
ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ از ﻣﺤﻤﺪ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ
ﺗﺮﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دم ﮔﻤﺮاھﯽ ﭼﻨﮓ زده و ﺧﻮد را آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ دروازه
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ! ﭼﻪ
ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ آورده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮐﺎری را دﯾﺪم ﮐﻪ از آن
وﺣﺸﺖ ده ﺷﺪم و ﺗﺮﺳﯿﺪم ،آن ﮐﺎر ﺧﯿﺮی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺧﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه
ﱠ
اﺳﺖ ،ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ،
ﱠ
و اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎ او
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﻧﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺟﻮاناﻧﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎ و ﻇﺮفھﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎنﺗﺎن را ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺘﺎن را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
آﻣﺪه ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﺨﺎری و اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۷ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺎﺋﯽ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺨﺎری و اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

٣٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۱۶۷از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد

ﭘﺪرم آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﻗﻮاﻣﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪهام ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻟﺮزد ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﯿﻦ ،و
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺮی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را ھﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﺎﺋﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﺷﻊﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟! آن ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،و
ﺗﺮکﺷﺎن ﻧﻤﻮدم .١
اﻧﮑﺎر ﺻﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻨﺰ ﺗﺤﺒﯿﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ :وی ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺻﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻏﻔﺎری س  -وی از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ  -ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻋﮫﺪ ﻧﺒﯽﻣﺎن را ﺗﺮک
ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﻢ ،رﺣﻢھﺎﯾﻤﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻮ و ﯾﺎراﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﺪ .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺨﺎری ،ﺑﻐﻮی،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺟﯿﺰی و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
از ﺻﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﱠ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ زراره رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  -س ﮐﻨﺎر ﻣﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮو ﺑﺪﻋﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدهای ،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻣﺤﻤﺪ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖﺗﺮی؟ آن ﮔﺎه ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪم ،ﮐﻪ از
ﻧﺰدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﺪم ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدم ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و دو اﺳﻨﺎد دارد ،ﮐﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۶۷ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۲۲۰/۱۰
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۴ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۹ /۱

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﺣﺘﺮاز و ﺧﻮدداری از ﭘﯿﺮوی رأی ﺑﺪون اﺻﻞ

ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۳۴از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم ،ﻓﻘﻂ رأی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و از ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻤﺎن و ﺗﮑﻠﻒ اﺳﺖ  ١و ﻧﺰد وی
ﱠ
) (۲/۱۳۵از ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رأی
دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﻦاﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ آﻧﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ از
ﻧﺰدﺷﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و آن را ﺣﻔﻆ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا وﻗﺘﯽ ﺳﺌﻮال ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﺳﻨﺖھﺎ ﺑﺎ رأیﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از
آن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽﺳﺎزم .و ﻧﺰد وی ) (۲/۱۳۶ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺖ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻄﺎی رأی را ﺑﺮای
اﻣﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اول را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﻓﺰوده:
َّ َّ َ ۡ
َ َۡ َ ۡ ٗ
� ّ ِق ش�ٔا﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ.[۲۸ :
﴿�ن ٱلظ َّن � ُ�غ ِ� مِن ٱ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ و ھﻢ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﻦ  ،٢ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،اﯾﻦ وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را از ﭼﻪ رأی
داری؟ ﭼﻪ رأی داری؟ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ھﻤﯿﻦ ﭼﻪ رأی داری؟ ﭼﻪ رأی داری؟ ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﯿﺎس
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۴ /۲اﺑﻮداوود ) (۳۵۸۶آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ و اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
رھﺒﺮی و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮی ،وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪاش را رد ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر وﯾﮋه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و
ﻣﺎ ﻣﻠﺰم ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻧﻪ از دل ﺧﻮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺎﺗﺶ ﻣﯽﻟﻐﺰد ،و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺛﻠﺚ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪش از آن ﺷﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﻧﺴﻠﯽ از ﻧﺴﻞ
دﯾﮕﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﻘﻂ در آنھﺎ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎیﺗﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎنﺗﺎن ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ .و
اﻗﻮاﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ رأی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﻨﮫﺪم
ﻣﯽﺷﻮد و درز ﺑﺮ ﻣﯽدارد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه،
وی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۳۵ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۳۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻼ ک و
ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن از رأی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ آن را در ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ در ﺑﺪی ھﺎﯾﺶ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۳۳از
ﻋﻄﺎء و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﯿﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ رأی ﺧﻮدم ﺑﮕﻮﯾﻢ.
اﺟﺘﻬﺎد اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﻪ رأی ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و دارﻣﯽ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وﻗﺘﯽ وی راﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ
و ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رأی ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش زد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ رﺳﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آن

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۵ /۲ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۰۵ /۹ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺠﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۰ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۵ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻊ.(۲۸۹ /۱ :

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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رﺳﻮل ﺧﺪا راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۳۱۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ھﯿﺒﺖ و ﺗﺮس اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ

از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س در آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺗﺮس و ھﺮاﺳﺎنﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و
ﺑﻌﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻋﻤﺮ در آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺗﺮس و ھﺮاﺳﺎنﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻀﯿﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و اﺻﻠﯽ ﺑﺮای آن در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﺛﺮی در ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رأی ﺧﻮدم اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺻﻮاب و درﺳﺖ آﻣﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ آﻣﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺢ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۶از ﺷﻌﺒﯽ از ﺷﺮﯾﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺖ :وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﻧﺰدت آﻣﺪ ،در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻦ ،و اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻨﺖ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎ ،و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،در ﺑﺎره آن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن ﺳﻨﺘﯽ از ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ھﻢ ھﯿﭽﮑﺴﯽ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دو
اﻣﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻦ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰدش آﻣﺪه :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رأی
ﺧﻮدت در آن اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻮ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﯽ ،ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺶ،
وﻣﻦ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارم .٣
 -١آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۳۲۷اﺑﻮداوود ) (۳۵۹۲اﺣﻤﺪ ) ۲۳۶ ،۲۴۲ /۵و
 (۲۳۰دارﻣﯽ ) (۶۰ /۱ﺑﺴﯿﺎری از اﺋﻤﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در »اﻋﻼم
اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺟﺎھﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .دارﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۲۹۴۲ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۷ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س درﺑﺎره اﺟﺘﮫﺎد ﺑﻪ رأی

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۷از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﺰدش آﻣﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺪان ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،و اﮔﺮ اﻣﺮی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص
در ﻣﻮرد آن ﻓﯿﺼﻠﻪای ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻪ آن ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻣﺮی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش در ﻣﻮرد آن
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن در آن ﻣﻮرد ﻓﯿﺼﻠﻪای داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأی ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺣﯿﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رأی ﺧﻮد
اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،و ﻧﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﭼﻮن ﺣﻼل آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺣﺮام
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺒﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد،
آن را ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد.
اﺟﺘﮫﺎد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﯽ ب
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۷از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب وﻗﺘﯽ از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﮔﺮ ]ﺟﻮاب آن[ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻮد
ھﻤﺎن را ﻣﯽﮔﻔﺖ :و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﻮد آن را
ﻣﯽﮔﻔﺖ :و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و از اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﺑﻮد آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ :و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻢ
ﻧﻤﯽﺑﻮد و از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ رأی ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻢ
ﭼﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ از ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻣﺎﻣﯽ
آﻣﺪ ،از آن ﻋﺪول ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۱ﺣﺪﯾﺚ اول را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۵۸از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ س را از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ:
راﺣﺘﻤﺎن ﺑﮕﺬار ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،در آن ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺖ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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اﺣﺘﯿﺎط در ﻓﺘﻮا و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد

ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ درﺑﺎره اﺣﺘﯿﺎط اﺻﺤﺎب در ﻓﺘﻮا
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲/۱۶۳از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﯾﮏ ﺻﺪو ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را درک ﻧﻤﻮدم  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ:
در ﻣﺴﺠﺪ  ،-ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺪث ﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدن را از ﻃﺮف وی ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﺑﻮد ،دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻓﺘﻮا دادن را از ﻃﺮف وی ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۶/۱۱۰
اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :از اﻧﺼﺎر.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﻋﻤﺮ درﺑﺎره اﺣﺘﯿﺎط در ﻓﺘﻮی

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۶۵از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ھﺮ آﻧﭽﻪ از وی ﻓﺘﻮا ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﻓﺘﻮا ﺑﺪھﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﺳﻨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۸۳ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۶۶از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﻗﺮآن را ﻣﯽداﻧﺪ،
اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﺰﯾﺮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و اﺣﻤﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽاﻧﺪازد .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۶۶از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد -
ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب  -ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﺮم
آن را ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎر ﮐﻪ ﺳﺮدش را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .١و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی
) (۲/۱۴۳اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ .٢
اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ و ﺑﺮاء در اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال و ﻓﻌﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۶۶از اﺑﻮاﻟﻤﻨﮫﺎل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪ ﺑﻦ

ارﻗﻢ و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ب را از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ھﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ ﯾﮑﯽﺷﺎن را
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮس ،ﭼﻮن وی از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮاﺳﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ
 -١ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻮا راﺟﻊ اﺳﺖ ،و ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺑﮕﺬار.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .دارﻣﯽ ) (۱۷۰ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را درﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻮل  ١ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﺮ ﯾﮑﯽﺷﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﺮای آن اھﻞ ﺑﺪر را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺘﻮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ش ﺑﺮای ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۱از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻓﺘﻮا
ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ ش در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ .و ﻧﺰد
ﱠ
ﱠ
وی ) (۴/۱۵۷از ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﺑﻦ دﯾﻨﺎر از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻨﺪﯾﻨﺎر اﺳﻠﻤﯽ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داراﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ھﺴﺖ از ﻣﻦ
ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۰۱۶۰از اﺑﻮﻋﻄﯿﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻣﺴﻌﻮد س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و او را از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از
آن ﮐﺴﯽ را ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪهای؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س را ﭘﺮﺳﯿﺪم ،و ﻗﻮل وی
ﱠ
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ]اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ[
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ھﺴﺖ ﻣﺮا از ﭼﯿﺰی ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ
ﭼﻨﺎن از اﺑﻮﻋﻤﺮ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ھﺴﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  -از ﻣﻦ ﻣﭙﺮﺳﯿﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۲۹از اﺑﻮﻋﻄﯿﻪ و ﻋﺎﻣﺮ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻗﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١اﻟﺼﺮف .م.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۷از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در

زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر :ﻋﻤﺮ،
ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش .و در ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن
) (۴/۱۶۸از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻮا از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻨﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،زﯾﺪ ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۵از
ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ ﺑﻦ ﺣﻠﺤﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻗﻀﺎ ،ﻓﺘﻮا،
ﻗﺮاﺋﺖ و ﻓﺮاﺋﺾ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،وﻗﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺳﺎل ﭼﮫﻠﻢ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در
ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪ در ﺳﺎل ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺠﻢ درﮔﺬﺷﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۱از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪر ﻣﺸﻮره ﻣﯽداد ،و در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۷از زﯾﺎدﺑﻦ ﻣﯿﻨﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ،ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع ،اﺑﻮواﻗﺪ ﻟﯿﺜﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺤﯿﻨﻪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮫﺎ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص از اﺑﺘﺪای وﻓﺎت
ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺎن ﻓﺘﻮا ﺑﻪ آﻧﺎن
ﱠ
ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،و ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۹از ﻗﺎﺳﻢ  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ،
ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺎد ،و
ﻣﻦ ﻣﻼزﻣﺶ ﺑﻮدم و او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
ﻋﻠﻮم اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﯽ ش ﻗﻮل اﺑﻮذر درﺑﺎره وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻢ اﺻﺤﺎب

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪهای ﺑﺎلھﺎﯾﺶ را در آﺳﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ،درﺑﺎرن آن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۶۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
 -١وی ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ )ﺑﺮادرزاده ﻋﺎﯾﺸﻪ( اﺳﺖ.

٣٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻓﺰوده :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و از آﺗﺶ دور
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«  .١و رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪﻣﻘﺮی و او ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ ﮐﺴﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر ﮐﻪ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۰از
اﺑﻮذر ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص درﺑﺎره آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره
ﻋﻠﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ

اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺰار ﻣﺜﻞ
آﻣﻮﺧﺘﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :در
ھﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آن اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﺠﺎ دﻓﻦ ﺷﻮد؟ ﻧﺰد ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره آن ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ،در ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺶ
ﮐﻪ در آن ﻣﺮده دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ،«٣ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و در ﻣﻮرد ﻣﯿﺮاﺛﺶ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻧﺰد ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره آن ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آن ﭼﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ
ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﺮ س در
ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺗﺮازو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻠﻢ اھﻞ زﻣﯿﻦ در ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻠﻢ وی از ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۲ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۶۳ /۸
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۳ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۶۴ /۸آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۴۶ /۱و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺨﺎری ) (۳۰۹۴و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد ) (۱۷۵۷و
اﺑﻮداوود ) (۲۹۶۳و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۶۱۰اﺣﻤﺪ ) (۴۸ /۱و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۳۵ /۷و ﺣﻤﯿﺪی ).(۲۲

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .وﮐﯿﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻋﻤﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺰد اﺑﺮاھﯿﻢ
آﻣﺪه آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآورد ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﮔﻔﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ از ده ﺟﺰء ﻋﻠﻢ ﻧﻪ ﺟﺰء آن روزی
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد رﻓﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﻨﺎد
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﯾﻦ اﺳﻨﺎد رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۳ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ در
ﱠ
وﻓﺎت ﻋﻤﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺰواﺋﺪ ) (۹/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۳از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺮدم در وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﻤﺮ در ﺳﻮراﺧﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن
از ﻣﺮدی از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،و درﯾﺎﻓﺘﻢ
ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﻧﺰدش ﭼﻮن اﻃﻔﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،و او در ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی و ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ.

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻋﻠﯽ :وی از ھﻤﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﻋﻠﻢ دارد ،و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ
درﺑﺎره ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ازدواج
ﻧﻤﻮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی وی دادی ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ و ﺷﮑﻢ ﺑﺰرﮔﯽ دارد؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺶ
درآوردم ،ﮐﻪ او از ھﻤﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ اول اﺳﻼم اورده ،و از ھﻤﻪﺷﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻋﻠﻢ دارد و در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن از ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ]ھﯿﺜﻤﯽ [ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه» :آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮی؛ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ درآوردم ﮐﻪ از ھﻤﻪ اﻣﺘﻢ ﺳﺎﺑﻖﺗﺮ اﺳﻼم آورده ،و از ھﻤﻪﺷﺎن زﯾﺎدﺗﺮ
ﻋﻠﻢ دارد ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن از ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 ١وی اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ از ﮐﺒﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۳ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۹ /۹
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۴ /۱ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۱۰۲ /۹
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در اﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻃﮫﻤﺎن  ١آﻣﺪه ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ وی ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎﻟﺶ
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۴از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ آﯾﻪای
ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،در ﮐﺠﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﯽ ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻋﻘﻞﻣﻨﺪ و زﺑﺎن ﻓﺼﯿﺢ و روان ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
وی ) (۴/۱۵۶ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﯾﺤﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ
از ﻣﻌﻀﻠﻪای ﮐﻪ در آن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ.
ﱠ
ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۵۹از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﺳﻮرهای
ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ
ً
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﺳﻮاریھﺎ ﻧﺰدش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰدش ﻣﯽروم .و
ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ
ﻧﻤﻮدم ،و آﻧﺎن را ﭼﻮن ﺣﻮض آب ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺣﻮضھﺎ ﻣﺮدی را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺣﻮﺿﯽ دو ﺗﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﻮﺿﯽ ده ﺗﻦ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺣﻮﺿﯽ ﺻﺪ ﺗﻦ را
ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎن ﺣﻮﺿﯽ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اھﻞ زﻣﯿﻦ در آن وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﱠ
ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ ﺣﻮض ﯾﺎﻓﺘﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﱠ
) (۴/۱۶۱از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روزی در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ وی را دﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :وی ﮐﯿﺴﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻘﻪ ﭘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ  -و ﮔﺎھﯽ اﻋﻤﺶ ﮔﻔﺘﻪ :از ﻋﻠﻢ  .-و از اﺳﺪﺑﻦ وداﻋﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :وی ﮐﯿﺴﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ،او را در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ او را ﺑﻪ اھﻞ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﻤﺎر ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﺳﻠﻤﺎن و درﺑﺎره ﻋﻠﻢ
ﺧﻮدش

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۲از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪﯾﻢ و از او
ﱠ
درﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :از ﮐﺪام ﺷﺎن؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

 -١ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻃﮫﻤﺎن :اﺑﻦ ﺣﺠﺮ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ )اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ.(۲۵۹ /۱ :

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را آﻣﻮﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد
و ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ ،و داﻧﺴﺘﻦ آن دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﯿﻢ :از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :در ﻋﻠﻢ رﻧﮓ ﮐﺮده ﺷﺪ و ﺑﺎز از آن
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻣﻦ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺎر اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :از
ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻤﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و از ﻗﯿﺎم ﺑﺪان ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ اول و ﻋﻠﻢ آﺧﺮ را درک
ﻧﻤﻮد  ،١ﺑﺤﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻌﺮش ﻧﺎﭘﯿﺪاﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﺎ را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را اراده ﻧﻤﻮدﯾﺪ!! وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﻣﯽﺷﺪ  .٢و وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪم ،ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .٣
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۵از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س اﻣﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ  ٤اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
َّ ۡ َ ٰ َ َ َ ُ َّ ٗ َ ٗ ّ َّ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ
ك م َِن ٱل ۡ ُم ۡ�� َ
ِ� ] ﴾١٢٠اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۰ :
﴿إِن إِب�هِيم �ن أمة قان ِتا ِ�ِ حن ِيفا ولم ي
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﺎﯾﻞ از ادﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻮد و از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﺒﻮد«.
او آن را ﺑﺎز ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ اﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺒﻮد ،آن ﮔﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ اﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار  ٥ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
 -١ﻋﻠﻢ اول :ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،و ﻋﻠﻢ آﺧﺮ :ﻋﻤﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :وﻗﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،و اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﻮدم ،او ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﻢ
ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۵۸ /۹ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از دو راه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آن دو ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪی رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻓﺮوه ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ اﺷﺠﻌﯽ اﺳﺖ.
» -٥ﻗﺎﻧﺖ«.
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ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﻣﯽآﻣﻮزد ،و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﺎذ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻮد .١
اﻗﻮال ﻣﺴﺮوق درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۷از ﻣﺴﺮوق  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدم ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻌﺎذ ،اﺑﻮدرداء و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺶ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدم و
ﱠ
ﻋﻠﻢﺷﺎن را درک ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﻣﯽرﺳﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۶از
ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪم،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ از راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۱از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺳﻦ و ﺳﺎلھﺎی ﻣﺎ را درک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﻢ ھﯿﭻ ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﻪ ده ﯾﮏ ﻋﻠﻢ وی ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
و ﻧﻀﺮ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮان اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۴/۱۸۱از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﻋﻠﻤﺶ ﺑﺤﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۱از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻃﺎووس ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻼزﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﻧﻤﻮدی  -ھﺪﻓﺶ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ  -و ﺑﺰرﮔﺎن
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را دﯾﺪم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﭼﯿﺰی اﺧﺘﻼف و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۳از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﺣﺎﺿﺮ ﻓﮫﻢﺗﺮ ،ﻋﻘﻠﻤﻨﺪﺗﺮ،
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﺪﯾﺪم ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را دﯾﺪم ﮐﻪ وی را ﺑﺮای ﻣﻌﻀﻼت
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺰدت ھﺴﺖ ،ﻣﻌﻀﻠﻪای ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪه ،و ﺑﺎز از ﻗﻮل وی
ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ ،و در اﻃﺮاﻓﺶ اھﻞ ﺑﺪر از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺳﻌﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴ /۲۰ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۱۱ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺠﺎج
ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -٢وی ﻣﺴﺮوق ﺑﻦ اﺟﺪع ھﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ،و از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺰرگ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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) (۴/۱۸۵از اﺑﻮاﻟﺰﻧﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﮐﻪ
ﺗﺐ داﺷﺖ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺿﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آن ھﻢ ﺧﺪا ﮐﻤﮏ
ﱠ
ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ!! و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۵از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﮫﻢ ،ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ و ﻋﻠﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻧﻤﯽدﯾﺪم
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از وی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۵از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س -
آن ﮔﺎه ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﻋﻘﻞ و ﻓﮫﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻓﻘﻪ در دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮔﺮدد .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۵از ﻃﺎووس رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در ﻋﻠﻢ از ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺧﺮﻣﺎی رﺳﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۳۶از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﯾﮏ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺞ ﺑﻮد ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﯾﻢ ،وی
ﱠ
ﺳﻮره ﻧﻮر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻤﺮاھﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ!! از ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﭼﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺗﺮک اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮد اﺳﻼم ﻣﯽآورد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی
ﻧﺰدش آﻣﺪه :ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻼم ھﯿﭻ ﻣﺮدی را ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ،اﮔﺮ
ﻓﺎرس و روم اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ اﺳﻼم ﻣﯽآورﻧﺪ!! و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وارد ﺷﺪم ،او ﻣﺮا از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ
آن را ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ از ﯾﻤﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۲از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای ]آﻣﻮﺧﺘﻦ[ ﺷﻌﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
]آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ[ ﻧﺴﺐھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای روزھﺎی ﻋﺮب و وﻗﺎﯾﻊ آن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ھﺮ
ﺻﻨﻒ و ﮔﺮوه آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﱠ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۳از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس در ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻠﺖ از ﻣﺮدم ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از وی در آن ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ رأﯾﺶ ﺿﺮورت ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮدﺑﺎری و ﻋﻄﺎ و ﮐﺮم ،و ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﭼﻪ از ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد از وی ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش داﻧﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ در رأی و ﻧﻈﺮ از وی ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺑﻪ
ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﺣﺴﺎب و
ﻓﺮﯾﻀﻪای داﻧﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در رأی و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﺿﺮورت ﻣﯽﺷﺪ از او روﺷﻦﺗﺮ و
ﻣﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و در آن ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﯿﺎﻧﺶ از ﻓﻘﻪ
ﻓﯽ ﺑﻮد و روزی از ﺗﻔﺴﯿﺮ ،روزی از ﻣﻐﺎزی ،روزی از ﺷﻌﺮ و روزی ھﻢ از ﺗﺎرﯾﺦ ووﻗﺎﯾﻊ
ﻋﺮب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
رﯾﺶ ﮔﺮدن ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪهای را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻋﻠﻤﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و آﻧﺎن را از ﻣﻐﺎزی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص و آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن در آن ﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،و ﻧﺰد ھﺮ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﮐﻪ
ﻣﯽآﻣﺪم ،از آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ام ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
روزی اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  -وی از راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ ﺑﻮد  -را از آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﺳﻮره در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺳﺎﯾﺮ آنھﺎ
در ﻣﮑﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۶از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎصب
را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ
در آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و درﺑﺎرهاش ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻘﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﻗﻮل وی را ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮ دادم ،ﮔﻔﺖ :وی از ﻋﻠﻢ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،او رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را از ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۴از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در ﺷﺐھﺎی ﺣﺞ ﺑﻪﺳﻮی
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺣﻠﻘﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از ﻣﻨﺎﺳﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :او ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۶از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ زﯾﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﺶ را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ زد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در
ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺮگ وی اﯾﻦ اﻣﺖ را ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد!! و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۴/۱۸۷از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس درﮔﺬﺷﺖ ،راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺸﺮق و
ﻣﻐﺮب در ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ!! و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۳از اﺑﻮﮐﻠﺜﻮم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز رﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﺖ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻠﻢ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺎده ،ﺷﺪادﺑﻦ اوس و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۷از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از
ﻓﻘﮫﺎی ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۸از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻣﻌﺪان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺷﺎم ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻋﺒﺎده
ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ و ﺷﺪادﺑﻦ اوس ب ﺛﻘﻪ ﺗﺮ ،ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۴/۱۸۸از ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن از ﺷﯿﺦھﺎی وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﺟﻮاﻧﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ ﻧﺒﻮد.
ﻋﻠﻢ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۱۰از اﺑﻮزﻋﯿﺰﻋﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮوان
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮا در ﻋﻘﺐ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدن از وی
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎز وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد،
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﺸﺎﻧﺪش و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن وی از ھﻤﺎن ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه وی ﻧﻪ زﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﮐﻢ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ و ﻧﻪ ھﻢ ﭘﺲ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻢ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۹از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد وی درﺑﺎره آن ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۹از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد وی ھﻢ
ﭼﻨﺎن از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص،
ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ در رأی و ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺿﺮورت ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ آﯾﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭼﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه و ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﺪﯾﺪم .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۹از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺷﯿﺦھﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را دﯾﺪم ﮐﻪ او را از ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ وی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۴۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۸۹از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ازواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
زﯾﺎدی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﺎﯾﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ب ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ و
ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺎد ،ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد ،و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭼﻮن ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد وی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و او را از
ﺳﻨﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ھﯿﭻ ﺧﻄﯿﺒﯽ را ھﺮﮔﺰ
ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ ،ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ و ﺗﯿﺰﻓﮫﻢﺗﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺪﯾﺪم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ را ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺐ،
ﻓﻘﻪ ،و ﺷﻌﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺪﯾﺪم .اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۴۲ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺰار  -ﻟﻔﻆ ھﻢ ازوی اﺳﺖ  -اﺣﻤﺪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در اﻣﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﻮ را
از ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ] ،و ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺘﻢ  :١ﭼﻪ ﺑﺎزش ﻣﯽدارد ،ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ!! و ﺗﻮ را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺮب ،ﻧﺴﺐھﺎی آﻧﺎن و اﺷﻌﺎرﺷﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ] ،و ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺑﺎزش ﻣﯽدارد ،ﭘﺪرش ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ!! وﻟﯽ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﺐ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ آن ﮔﺎه وی از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺮﯾﻪ  ٢ﻣﺮﯾﻀﯽھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﯾﺎد ﺷﺪ ،و اﻃﺒﺎی ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﺑﺮای او
 -١در اﺻﻞ »ﮔﻔﺖ« آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ »ﮔﻔﺘﻢ« اﺳﺖ ،و رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۶/۶۷ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ »ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ« ،آﻣﺪه.
 -٢ﺗﺼﻐﯿﺮ »ﻋﺮوه« اﺳﺖ و او ﺧﻮاھﺮزادهاش ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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]ھﺮ ﻗﺴﻢ دوا [ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن را آﻣﻮﺧﺘﻢ .و در رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ آﻣﺪه :ﻣﻦ او را در
ﻣﺮﯾﻀﯽھﺎﯾﺶ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﱠ
اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ زﺑﯿﺮی آﻣﺪه ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺜﺶ راﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در وی
ﺿﻌﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻮء ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۲۶از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی

ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی ﻋﻠﻢ ،ﭼﺮاغھﺎی ھﺪاﯾﺖ ،ﻣﻼزم ﺧﺎﻧﻪھﺎ ،ﭼﺮاغھﺎی ﺷﺐ،
دارای دلھﺎی ﺗﺎزه و ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮫﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ در آﺳﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﺮ اھﻞ
زﻣﯿﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۷از ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و ﺑﻪ آن در زﻣﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺑﺪل اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ :و
ﺑﺮ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎی رﺑﺎﻧﯽ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۵از وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻦ

ﻋﺒﺎسب ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻨﺎر در ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ -
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻗﺪر وی ﺑﻪ ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ
داد ،و ﯾﮑﺪﺳﺘﺶ را ﺑﺮ وی ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﻃﺎووس ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن رﺳﯿﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎی ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ وی ﻧﻨﺸﺴﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻧﺴﺐھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،آﻧﺎن ﻧﺴﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻧﺴﺐھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ  -آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺮس وی آﻧﺎن را ﺑﺪون ﮔﻨﮕﯽ و
ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢاﻧﺪ ،و از ﻓﺼﺎﺣﺖ و روان ﺑﻮدن زﺑﺎن و
ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ روزھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻋﺎﻟﻢاﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽاورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯽﻓﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،و زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ھﻮش ﻣﯽآﯾﻨﺪ،

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۷ /۶ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۴۲ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ
اﻟﺰﺑﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ و در وی ﺿﻌﻔﯽ وﺟﻮد دارد...
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﭘﺎک ﺷﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ھﻮش و ﻗﻮیاﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﭘﺎکاﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن زﯾﺎد را ﺑﺮاﯾﺶ  ١زﯾﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﻢ ﺑﺮاﯾﺶ راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﻧﺎزﻧﺪ ،آﻧﺎن را ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯽ ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و
در ﺗﺮس و ھﺮاس و ﺧﻮفاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﺶ ﻋﻮدت
ﻧﻤﻮد.
اﻗﻮال اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻮء
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و

ﻧﺰد اھﻠﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن اھﻞ زﻣﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ آن را ﻧﺰد اھﻞ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺗﺎ از دﻧﯿﺎیﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺰد آﻧﺎن ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ،
از ﻧﺒﯽﺗﺎن ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺼﺪھﺎ را ﯾﮏ ﻗﺼﺪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ  -ﻗﺼﺪ
آﺧﺮت  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺼﺪھﺎ را ﺑﺮای او ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در اﺣﻮال دﻧﯿﺎ در ﺳﺮﺑﭙﺮوراﻧﺪ او را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﮐﺪام وادی
ھﻼ ک ﮔﺮدد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۸۷از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۸۸از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻢ آن را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ و آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺻﺎﻟﺤﺎن اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﻣﺮدم از آﻧﺎن ھﯿﺒﺖ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ آن دﻧﺒﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﺷﺎن دﯾﺪه و ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﺧﻮار ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﻓﺘﻨﻪای ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ در آن ﺧﺮد ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ ﺷﻮد ،راه و روش ]ﭼﻮن
ﺳﻨﺖ و دﯾﻦ[ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺣﺎلﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن راه و
روش روزی ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ وﻗﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﻣﯿﻦھﺎﯾﺘﺎن ﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﯿﺮانﺗﺎن زﯾﺎد ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻓﻘﯿﻪھﺎﯾﺘﺎن ﮐﻢ
 -١ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ .م.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۶۱۸۹و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) .(۳۱۷۱ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۲۸ ،۴۴۳ ،۴ /۲

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٥٣

ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺎرﯾﺎنﺗﺎن زﯾﺎد ﮔﺮدﻧﺪ ،آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﺧﺮت دﻧﯿﺎ ﻃﻠﺐ
و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ
) (۱/۱۸۸ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و ﺳﻨﺖ ﻧﻮ ﭘﯿﺪاﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﻨﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ ،و اﻓﺰوده :و ﻓﻘﮫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻢ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺮانﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻗﻮال اﺑﻮذر ،ﮐﻌﺐ و ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۸۷از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﮐﺲ آن را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺎع
ً
دﻧﯿﺎ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ  -ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،اﺑﺪا ﺑﻮی ﺧﻮش ﺟﻨﺖ را
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺰد وی ) (۲/۶ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮﻣﻌﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻠﻢ را از ﻗﻠﺐھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻃﻤﻊ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺮدش .و
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻓﻘﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ
دﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﺧﺮت ﻃﻠﺐ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﺮاس ﻋﻤﺮ در ﻗﺒﺎل اﻣﺖ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻮء
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۹۴از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از دو ﻣﺮد

ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﺄوﯾﻠﺶ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮادرش ﻣﺴﺎﺑﻘﮫﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  ٢اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺟﺰء اول اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۲۳۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ وﻓﺪ ﺑﺼﺮه ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻮد ،وی وﻓﺪ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮد،
و اﺣﻨﻒ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺰدش ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻢ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را از ھﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﺨﻨﻮر ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ) (۱۸۸ /۱دارﻣﯽ ) (۱۸۵ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۱۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺑﺎ ﺗﮏ روی و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﺮادر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را از ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدن در ﻗﺪرت ﺑﺎز دارد.

٣٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،و ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ  .١و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ را از
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻧﺰد ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻧﺼﺮ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ را ھﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ
زﺑﺎن ﺑﺎز ھﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺰد ﻣﺴﺪد و ﺟﻌﻔﺮ
ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻟﻢ در زﺑﺎن و
ﺟﺎھﻞ در ﻗﻠﺐ و ﻋﻤﻞ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﺸﺪار ﺣﺬﯾﻔﻪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﻣﻮرد دروازهھﺎی اﻣﯿﺮان

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۶۷از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را از
ﱠ
ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻓﺘﻨﻪھﺎ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دروازهھﺎی اﻣﯿﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،و او را در دروغ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ .و از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ دروازهھﺎی ﺳﻼﻃﯿﻦ ،ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮان ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ آن را آﻧﺎن
از دﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ  -ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ دو ﭼﻨﺪ آن را .-
رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻧﺶ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد« و ﻣﻌﻨﺎی آن

ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۹۹از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
روزی ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ،آن
ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻗﻠﺐھﺎ آن را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ«،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲ /۱ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۷ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٥٥

ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻤﺮاھﯽ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری را در ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در دﺳﺖﺷﺎن ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس س روﺑﺮو ﺷﺪم ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻮف راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ را از اول آن ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺒﺮ
ﻧﺪھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺸﻮع ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺷﻌﯽ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ  ،١ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﻪ راوﯾﺎن آن را ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ذھﺒﯽ
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﻮف ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱/۲۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در اﻟﻌﻠﻢ
) (۱/۱۵۲ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او
زﯾﺎد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن ﺧﻮد
ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ!! و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺪاد ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪن ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﻦ ﻇﺮفھﺎی آﻧﺴﺖ ،و
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﺪام ﻋﻠﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺸﻮع ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﺷﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮدرداء و اﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل و وﺣﺸﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب بﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ اﺑﻮدرداء آﻣﺪه :ﺗﻮرات و
اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺰد ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ھﺴﺖ ،ﭼﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ .و در رواﯾﺖ وﺣﺸﯽ
آﻣﺪه :ﺑﻪ آن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ آﻣﺪه :از آن ھﯿﭻ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ در
ﮔﺬﺷﺖ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ

اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﮐﻢ ﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ھﻢ از ﻃﻮل ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻔﺖ :ﮐﻢ ﺷﺪن اﺳﻼم ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،و ﺑﺰرگﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮگ  -ﯾﺎ رﻓﺘﻦ  -ﻋﻠﻤﺎ
اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۹ /۱وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ).(۲۰۰/۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ).(۲۰۰ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﺎزه زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮش دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارد ﺑﺪاﻧﺪ ،رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻋﻠﻢ
زﯾﺎدی رﻓﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن آﻣﺪه ،و در وی
ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۷از ﻋﻤﺎرﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺼﺮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﻦ
ﻋﻠﻢ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ اﯾﻨﻄﻮرﻣﯽ رود - ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺮ وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،-
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﻏﯿﺮش آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﺑﺎ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽرود .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱/۲۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۱از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ از ﺟﺪش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۹۹و
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۹۲ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۱۰۸آﻣﺪه.
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد و ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻢ

ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺬﯾﻔﻪ س
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ادا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۱۰۴از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻋﺎ
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َو�ﻔ ٍﺲ ﻻ �ﺸﺒَ ُﻊ َودﺎﻋ ٍء ﻻ � ْﺴ َﻤ ُﻊ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم :از

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن وی ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﻧﺲ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .٢

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۴ /۱وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۲۹۵

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ:
رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ،
ﻣﺪاوﻣﺖﺷﺎن ﺑﻪ آن در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ،ﺷﺐ و روز ،ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و
ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن ،و اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎب رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮑﯽ
از ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ذاﮐﺮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۸۲از ﺛﻮﺑﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺪام ﻣﺎل ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن درﺑﺎره ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره اﯾﻦ
ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺎل
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن درﺑﺎره ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه آن ﺣﺮفھﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ زﺑﺎن ذاﮐﺮ ،ﻗﻠﺐ ﺷﺎﮐﺮ و زن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ وی را در اﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮد« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی ﻧﺰد او آﻣﺪه» :و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ« .١

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۸۵۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﺗﺮﻣﺬی  -و ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺛﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آن را از ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ َّ َ
﴿وٱ�ِين ي� ِ�ون ٱ�ه
ب َوٱل ِفضة﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.«...

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻼ ﮐﺖ ﺑﺎد ﺑﺮای ﻃﻼ ھﻼ ﮐﺖ ﺑﺎد ﺑﺮای ﻧﻘﺮه« ،آن را ﺳﻪ ﺑﺎر
ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﮐﺪام
ﻣﺎل را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ  ...١ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :ﻣﻔﺮدون« ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎی آن

ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در راه ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﮐﻮھﯽ ﻣﺮور ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻤﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺟﻤﺪان اﺳﺖ ،ﻣﻔﺮدون ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻔﺮدون ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .٢و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﻔﺮدون ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا ،ذﮐﺮ ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را از
آﻧﺎن دور ﻣﯽﺳﺎزد ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۵۹
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ از اﺑﻮدرداء س ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺗﺮﻣﺬی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۱۰/۷۵
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد در ﺑﺎغھﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﭽﺮد ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺧﺪا را
زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﺑﻘﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺪهای از ﻣﺮدم رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﺑﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۶ /۵از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۲ /۵و ﻣﺘﺮﻣﺬی ) (۳۰۹۴و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۱۸۵۶ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﺛﻮﺑﺎن .آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۲۷۶آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۷۶
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۹۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد در ﺑﺎﻏﮫﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﭽﺮد ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﺧﺪا را زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا آﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را زﯾﺎد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﮐﺪام ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ را دارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﱠ
ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از رزﻣﻨﺪه ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠﻪ ھﻢ؟
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش در ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﮐﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺑﺸﮑﻨﺪ و
ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از وی درﺟﻪای ﺑﮫﺘﺮ
دارﻧﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل از آﺗﺶ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در ﭘﺎداش
اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ از ﺟﺎﺑﺮ س ﮐﻪ وی آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮﻓﻮع
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺶﺗﺮ از ﻋﺬاب ،از ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :و ﻧﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ:
»و ﻧﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش آن ﻗﺪر ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد« .٣
ﻣﻨﺬری ) (۳/۵۶و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺟﺎل آن دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
آن را از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۰/۷۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ ازﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻧﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺟﮫﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش را در ﺑﺮ دارد؟ ﮔﻔﺖ» :ﺟﮫﺎد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام ﺻﺎﻟﺤﺎن ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
»آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۹۷ /۲۰در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۵ /۱۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۶۷و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۸۹۸ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ دراج ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷۴ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۴۹۷و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۶۴۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺻﺪﻗﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،در ھﺮ ﺑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺣﻔﺺ ،ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ھﻤﻪ ﺧﯿﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ!! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آری«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :وی را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارﻧﺪ؟ و در آن ّزﺑﺎن ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :زﺑﺎﻧﺖ ھﻤﯿﺸﻪ از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ
ﱠ
ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﺮاﺋﻊ

اﺳﻼم )ﺑﺮﻣﻦ( زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا از ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺪان ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻢ،
ﻓﺮﻣﻮد» :زﺑﺎﻧﺖ ھﻤﯿﺸﻪ از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ
اﺳﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۵۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﯾﺨﺎﻣﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ،ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم و از وی ﺟﺪا ﺷﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺪام
اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺮی ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺖ از ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺎزه و ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪه ،ﮔﺮوھﯽ وی را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮذرﻋﻪ دﻣﺸﻘﯽ و ﻏﯿﺮش وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺰار اﯾﻦ را از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮا از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﻋﻤﺎل و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ آن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۸ /۳در ﺳﻨﺪ آن زﺑﺎن ﺑﻦ ﻓﺎﺋﺪ و اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۷۴ /۱۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۸۶و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۷۹۲اﺣﻤﺪ )/۴
 (۱۹۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۷۰۰و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۴۹۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۸۱۸در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ..ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۴ /۱۰
آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۴۹۲

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٦٣

اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۵۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ذﮐﺮ

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﻼﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی و اﺣﻤﺪ در
اﻟﺰھﺪ و ﻧﺰد ھﻨﺎد از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪا ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ،و از ذﮐﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ ﭘﺎک ﺷﻮد ،از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۸آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را زﯾﺎد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﻨﯽ ﺟﺰ آن را ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ذﮐﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮدرداء ب ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۴از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی
ﺷﺐ را در ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺰان ﺳﻔﯿﺪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺷﺐ در ﺗﻼوت ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ] ،ﺷﺒﯽ دوﻣﯽ از ﺷﺐ اوﻟﯽ در اﺟﺮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ[- ،
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﮕﺎر وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  .-و
اﺣﻤﺪ از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻮدرداء س آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را در ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎد ﮐﻦ در ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی از دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۲۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۹از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺗﺎن ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ آن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎهﺗﺎن و ﭘﺮ
ﻧﻤﻮﺗﺮﯾﻦ آن در درﺟﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦﺗﺎن ﻏﺰا ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮدنھﺎی
ﺷﻤﺎ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،از دادن درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎ ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮدرداء آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .و
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۹از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ھﺮ ﯾﮑﯽﺷﺎن در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﻌﺎذ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ش ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۵از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ آدم،
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪهﺗﺮ از ﻋﺬاب ﺧﺪا
ﱠ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،و ﻧﻪ ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش آﻧﻘﺪر ﺑﺰﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ
�َُ
﴿و�ِ�ر ٱ�ِ أ
�﴾ ]اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت.[۴۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ« .١
ﱠ
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺎﻣﮕﺎه از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ در راه ﺧﺪا و دادن ﻣﺎل ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ذﮐﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺘﻦ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آزادﺳﺎزی ﺑﺮدﮔﺎن

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را آزاد ﺳﺎزم ،ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﮫﺎ ]و ارزش[ ھﺮ ﻣﺮد
از آﻧﺎن دوازده ھﺰار ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎ
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را آزاد ﺳﺎزم ،ﮐﻪ دﯾﻪ ھﺮ ﻣﺮد از آﻧﺎن دوازده ھﺰار ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۰۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﻋﺎﺋﺬ ﻣﺤﺘﺴﺐ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ

 -١ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ ) (۱۹۲ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﺘﺴﺐ اﺑﻮﻋﺎﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰۵ /۱۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺗﺎ ﻏﺮوب ذﮐﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺸﺖ ﺗﻦ از ﭘﺴﺮان
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آﻣﺪه» :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ از آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن
ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در رواﯾﺖ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﯾﺰﯾﺪ
رﻗﺎﺷﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و
در رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ را ﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺘﻦ ذﮐﺮ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮ و از
آزادﺳﺎزی ﻏﻼﻣﺎن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی ﺿﻌﯿﻒ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﺑﺮ اﺳﺐھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب در راه ﺧﺪا ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱۰/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺰار از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﻃﻠﻮع اﻓﺘﺎب ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ،
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را آزاد ﺳﺎزم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۰۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ:
»اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ در راه ﺧﺪا ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« .در اﺳﻨﺎد آنھﺎ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺗﺤﻤﯿﺪ ،ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺒﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ

ﻣﺴﻠﻢ  ٣و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ ،و ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ ،واﷲ اﻛﺮﺒ« ﺑﺮاﯾﻢ از آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۷ /۶ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ.(۱۰۵ /۱۰) :
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰۶/۱۰
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۹۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮ آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع
آﻓﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎدش ﮐﻨﻢ ،ﺗﺴﺒﯿﺤﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺗﮫﻠﯿﻠﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ،
ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺑﺮده از ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رھﺎ ﺳﺎزم ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺮده را از ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﱠ
رھﺎ ﺳﺎزم«  .١و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ،اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از

ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را رھﺎ ﺳﺎزم ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪن آﻓﺘﺎب ذﮐﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر از ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﻢ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
رواﯾﺖ دوم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎدھﺎی آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ذﮐﺮ

رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را از روز

ﺗﺎ ﺷﺐ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از روز ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ اﺳﺐھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ]ﻣﺮدم
را[ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده و ]در راه ﺧﺪا[ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺳﻢ از ﺟﺪش اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ او از وی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
ﱠ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﺑﺮ وی
دﺷﻮار ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺸﻨﻮد.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را از ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:

 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ).(۲۵۵ /۵
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰۴ /۱۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آﻣﺪه اﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻋﻄﺎء از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻮدرداء و ﻣﻌﺎذ ب ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۹از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺻﺪﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ  ،١ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۵از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺗﺎ ﺷﺐ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐھﺎی ﺧﻮب از
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه در راه ﺧﺪا ﻧﻔﺮ ﺳﻮار ﻧﻤﺎﯾﻢ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻧﺲ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۹از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﯽ از
ﺳﻔﺮھﺎی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﻢ ،وی ﻣﺮدم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺷﻨﻮم؟ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺪرد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﱠ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮه ش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮه ﮔﻔﺖ :از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :دو ﮐﻠﻤﻪای ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ازآﻧﺎن ﺑﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺮش ﺑﺎزدارﻧﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و دﯾﮕﺮی ﻣﺎﺑﯿﻦ آﺳﻤﺎن ،و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،واﷲ اﻛﱪ« ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮه ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از وی
ﱠ
ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
رﯾﺸﺶ از اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪایاﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖﺷﺎن دارﯾﻢ و ﺑﺎ
ﱠ
آنھﺎ اﻟﻔﺖ دارﯾﻢ  .٢ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن وی ﺗﺎ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺑﮫﺠﺰ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺷﻮاھﺪی ھﻢ دارد ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١اﷲ اﻛﱪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .م.

 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۰ /۲۰و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﻧﯿﺰ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۹۴۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۲۲از ﺟﺮﯾﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ذات ﻋﺮق اﺣﺮام
ﺑﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻼل ﻧﺸﺪ ،ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺣﺮف زده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام اﺣﺮام اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ

اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﺨﺎوت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص اھﻞ
ﺳﺨﺎوت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :اھﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۶۳
آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن اھﻞ ذﮐﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن

اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻪﺳﻮی
ﻧﺠﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻣﺮدی از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻟﺸﮑﺮی را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺘﺎبﺗﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻗﻮﻣﯽ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﮫﺘﺮی دارﻧﺪ ،و ﺷﺘﺎبﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﺎن در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺗﺮاﻧﺪ ،و از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﮫﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ« .و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه» :اﻗﻮاﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،و ﺑﺎز در ﺟﺎھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن در
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﯿﺰﺗﺮاﻧﺪ ،و از آﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ دارﻧﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،وﺟﺰ از
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۶ /۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۸۱۳در ﺳﻨﺪ آن دراج اﺑﻮاﻟﺴﻤﺢ از اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
وی در رواﯾﺖ از او داری ﻣﻨﺎﮐﯿﺮ اﺳﺖ .ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۹۱۴
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۶۱در آن اﺑﻮاﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻤﺶ ،و در آن ﺣﻤﺎدﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ ﻟﺸﮑﺮی را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ ۡ ۡ َۡ َ
� �ف َسك﴾
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اھﻞ ذﮐﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول﴿ :وٱص ِ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای

رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ:
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ون َر َّ� ُهم ب ِٱ ۡل َغ َد ٰوة ِ َوٱ ۡل َع ِ ّ
﴿وٱص ِ� �فسك مع ٱ�ِين يدع
�﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ.[۲۸ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎن ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﻪ
دار.«...
آن ﮔﺎه در ﻃﻠﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻮیﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ژوﻟﯿﺪه ﺑﻮد و ﭘﻮﺳﺖﺷﺎن ﺳﺨﺖ و
ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﯾﮏ ﻟﺒﺎس داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻣﺘﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم
را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻪ دارم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ رواﺣﻪ ھﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻗﻮل وی
ﺑﺮایﺷﺎن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﺰد
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﺮور ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮم ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﮕﻪ دارم« ،ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ آﯾﺖ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ون َر َّ� ُهم ب ِٱ ۡل َغ َد ٰوة ِ َوٱ ۡل َع ِ ّ
�﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
﴿وٱص ِ� �فسك مع ٱ�ِين يدع
ِ
َ َ َ
ُ ٗ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َو�ن أ ۡم ُر ُهۥ ف ُرطا﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ.[۲۸ :
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۲۳۵ /۱۵ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﻪ

دار ...ﮐﺎرش اﺳﺮاف و ھﻼ ک ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ«.
ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﺋﮏ ھﻤﺮاهﺷﺎن
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﺎن ھﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ،
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و  -در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او از اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ھﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ،و
ﺗﻮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ھﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﻼﺋﮑﻪام،
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﻼن و ﻓﻼن
ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﺎن ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐﺷﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﮐﻮﻓﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ.
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن درﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻮد و ﻗﻮﻟﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۴۲از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س در
ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮور ﻧﻤﻮد و
آﻧﺎن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ رﺣﻤﺖ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ در آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮم« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی راﺳﺖ ،ﮐﻪ در
اﻣﺘﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻪ دارم«.
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ و ﻗﻮﻟﺶ ﺑﺮای اھﻞ آن :در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﭽﺮﯾﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﺰار ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﺑﯿﮫﻘﯽ از

ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﻼﺋﮏ دارد ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﭽﺮﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻨﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺠﺎﻟﺲ
ذﮐﺮ ،ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،و او را در ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدش

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻧﺰدش ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه آن
را ﺑﺮای وی در ﻧﻔﺴﺶ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«  .١ﻣﻨﺬر در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ھﻤﻪ
اﺳﻨﺎدھﺎی آن ﻋﻤﺮ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه آﻣﺪ ،و ﺑﯿﺎن ﺣﺎل وی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی
آﻧﺎن ﺛﻘﻪ و ﻣﺸﮫﻮراﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
ﱠ
) (۱۰/۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﯾﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه آﻣﺪه ،زﯾﺎده از ﯾﮏ ﺗﻦ وی را ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻟﺼﻐﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ راﻣﯽ
ﮔﺰارد ،ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪون ﻗﻮﻟﺶ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای

رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﭼﻨﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ،
ﺟﻨﺖ«  .٣و اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۸و ﻣﻨﺬری ) (۳/۵۶ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻠﻢاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻗﻠﺐھﺎ ﺧﺸﻮع ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۸آﻣﺪه.
ﮐﻔﺎره ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﮐﻔﺎره ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮏ اﻟﻠﮫﻢ و ﺑﺤﻤﺪک اﺳﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ  -ﻟﻔﻆ از ھﺮ دویﺷﺎن اﺳﺖ  ،-ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارد ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ وی را از آن ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮ ﺻﺤﺒﺖھﺎی وی ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﮫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا�
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۹۵ /۱و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ذھﺒﯽ در اداﻣﻪی ﺳﺨﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ« ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۶۲۰۵ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۱۸و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۷ /۱۰
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۷۰ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷ /۱۰
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۷ /۲ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ (۷۸ /۱۰) .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺬری )/۳
 .(۹۵آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۰۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﺤﺑﻤﺪك ﻻ � إﻻ أﻧﺖ أﺳﺘﻐﻔﺮك وأﺗﻮب إﻴﻟﻚ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮ ﭘﺎک ھﺴﺘﯽ ،و ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ

ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،ﻣﻌﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻮ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« .١
و ﻧﺰد اﺑﻮداود از اﺑﻮﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﺎﯾﺎن
ُ ْ َ َ َ َّ
ﺤﺎﻧﻚ الﻠ ُﻬ َّﻢ َو ِﺤﺑَ ْﻤ ِﺪ َك،
ﮐﺎرش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒ
َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ
َْ َْ
ﺖ ،أﺳﺘﻐ ِﻔ ُﺮك َوأﺗﻮب ِإﻴﻟْﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﭘﺎک ھﺴﺘﯽ ،و ﺛﻨﺎ و
أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ أﻧ

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻮ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و

ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻮ ﻗﻮﻟﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﮐﻪ
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻔﺎره آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٢اﯾﻦ را ھﻢ
ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده  -و
ً
ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ در ھﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از راﻓﻊ ﺑﻦ
ﺧﺪﯾﺞ س رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﺮزه را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ » َوأَﺗُ ُ
ﻮب
ً
َ َ
إِﻴﻟْﻚ« اﻓﺰوده» :ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻮءا وﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﻲﺴ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻲﻟ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ اﺬﻟﻧﻮب اﻻ اﻧﺖ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮ ﻧﻔﺴﻢ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎھﺎن را ﺟﺰ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ

ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهای ،ﮔﻔﺖ:
»آری ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻔﺎرهھﺎی ﻣﺠﻠﺲاﻧﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ دﻋﺎی ﮐﻔﺎره ﻣﺠﻠﺲ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ از زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ وﻗﺘﯽ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﯾﻢ ،در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ،
ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� وﺤﺑﻤﺪك� ،ﺸﻬﺪ آن ﻻ � إﻻ أﻧﺖ� ،ﺴﺘﻐﻔﺮك
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۱۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۵۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۱۷ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۳۷ /۱و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از اوﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﮐﺒﯿﺮو اوﺳﻂ و ﺻﻐﯿﺮ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۲۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٧٣

وﻧﺘﻮب اﻴﻟﻚ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮ ﭘﺎک ھﺴﺘﯽ ،و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ

ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻮ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« ،آﻧﭽﻪ در آن
ﻣﺠﻠﺲھﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﯾﺪ از ﺷﻤﺎ دور و ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱠ
در اﯾﻦ ﮐﺴﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ .واﺑﻮداود و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن را
ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺶ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎره
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ آن را در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﮫﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺮ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻣﮫﺮ زده ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ ٢ «...و ﻣﺜﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ

وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮذر در ﻣﻮرد ﺗﻼوت ﻗﺮآن

اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا وﺻﯿﺘﻢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮا رأس ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﺳﺖ«،
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای :ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺖ
در زﻣﯿﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ و در آﺳﻤﺎن ذﺧﯿﺮه«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮآن در ھﺮ ﺷﺐ

ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اوس ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺛﻘﻔﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دروﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،اﺣﻼﻓﯽھﺎ ﻧﺰد ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﺒﻪاش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭘﺲ از ﻋﺸﺎء ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﻮل ﻗﯿﺎم ﺑﺮ
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ دم راﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮐﺜﺮ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺮﯾﺶ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻻوﺳﻂ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۲ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﺴﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺟﺰ ﮔﻔﺘﻪی »ﺳﻪ ﺑﺎر« ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۵۲۲در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم اﻟﻐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻮزرﻋﺔ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ از ﻗﻮم ﺣﻖ
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﮓ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺿﺮرﻣﺎن ﺑﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ« .وی ﺷﺒﯽ از
ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﺸﺐ از ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪی ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدی؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮدم وﻗﺘﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﮑﻨﻢ  .«-ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﺑﺨﺶھﺎی ﻗﺮآن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ و ھﻔﺖ و ﻧﻪ و ده و ﯾﺎزده و ﺳﯿﺰده و ﺣﺰب ﻣﻔﺼﻞ  ٢ .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮدرداء ) (۲/۳۱۰از اوس ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم آن
ﺑﯿﺎﯾﻢ« .و اﺑﻦ اﺑﯽ داود در اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی
ﺑﺮای ورود ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ وﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺸﺐ وﻇﯿﻔﻪام از ﻗﺮآن از ﻧﺰدم ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن و درﺧﻮاﺳﺘﺶ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای
ﺗﻼوت و ﮔﻮش ﻓﺮادادﻧﺶ ﺑﻪ آن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱۰/۲۵۸از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻷ را ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺎور ،ﺳﭙﺲ وی ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۹از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﺣﺒﯿﺐ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮزوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺑﻪ
اﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺎور ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼوت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وی در ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺻﺪای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ داﺷﺖ .و از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻦ ،و او ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .و اﺑﻦ اﺑﯽ داود از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
 -١ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻔﺼﻞ از ﺣﺠﺮات ﺗﺎ ﺳﻮره اﻟﻨﺎساﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۹ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۹ /۱و اﺑﻮداوود .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ دواوود ) (۲۴۶و
ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﻒ را ﺑﺎز
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم در
ھﺮ روز و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ از روی ﻗﺮآن ﺗﻼوت
ﻧﻤﺎﯾﻢ  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ھﺮ دویﺷﺎن ھﻢ ﭼﻨﺎن از
ﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎک ﺷﻮد از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۰۲۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء اﻟﺼﻔﺎت
)ص (۱۸۲از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ
ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن ﭘﺎک ﺷﻮد ،از ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ روزی ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻢ .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻗﺮآن
ﺷﺮﯾﻔﺶ را از ﮐﺜﺮت ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﭘﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن

اﺑﻦ اﺑﯽ داود در اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۰از
ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ وﺿﻮ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎز و ﺗﻼوت ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن آن .و
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۴۳از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ ﻗﺮآن را
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ روﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﮐﺘﺎب
ﭘﺮوردﮔﺎرم .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ داود از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ده ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،و اﻓﺰود:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﺶ در ھﺮ ﺣﺮف ده ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ درھﺮ ﺣﺮف ده ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ] :اﻟﻢ[ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻟﻒ ده ،ﻻم ده و ﻣﯿﻢ ده .در اﺳﻨﺎد ھﺮ دویﺷﺎن ﺛﻮﯾﺮ
ﻣﻮﻻی ﺟﻌﺪه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه آﻣﺪه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

٣٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن در ﺷﺐ و روز و ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ

وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﮫﻨﯽ ﺗﺎ ھﺮ ﺷﺐ ﺳﻮره اﺧﻼص و
ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﮫﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﺑﺮو
ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﮐﻦ،
و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ وﻧﺪاد ﺑﺪه و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮد درﮔﺬر« .ﺑﺎز ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻘﺒﻪ آﯾﺎ ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد
ﻧﺪھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ آنھﺎ را ﻧﻪ در ﺗﻮرات ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ در زﺑﻮر وﻧﻪ در اﻧﺠﯿﻞ و ﻧﻪ
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
� أ َح ٌد
در ﻗﺮآن ،ھﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ  ،١در ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﻼوتﺷﺎن ﮐﻦ﴿ :قل ه َو ٱ
ُۡ َ ُ ُ َ ّ َۡ َ
ُۡ َ ُ ُ
وذ ب َر ّ
ب ٱ�َّ ِ
ع
أ
ل
ق
،
١
ق
اس  ،﴾١و از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 ،١قل أعوذ بِر ِ
ِ ِ
ب ٱلفل ِ
ﻣﺮا ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮده ،ھﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ آنھﺎ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدهام ،و ﺑﺮ
ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ آنھﺎ
دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻒھﺎی دﺳﺘﺶ را
ﱠ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻞ ھﻮاﻟﻠﻪ اﺣﺪ و ﻗﻞ اﻋﻮذ ﺑﺮب ﻓﻠﻖ در آنھﺎ ﻣﯽدﻣﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آنھﺎ ھﺮ ﺟﺎی ﺟﺴﺪش را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ آنھﺎ از ﺳﺮ و روی و
ﺑﺨﺶھﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺟﺴﺪش روع ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد  .٣و ﻧﺰد
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺟﺎی
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
� أ َح ٌد  ﴾١و ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را در ﮐﻒھﺎی دﺳﺘﺶ ﻣﯽدﻣﯿﺪ ،و ﺑﺎ آن
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ﴿ ،قل ه َو ٱ

روی ،ﺑﺎزوھﺎ ،ﺳﯿﻨﻪ و ﺟﺎﯾﮫﺎﯾﯽ از ﺟﺴﺪش را ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ﻣﺴﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮا دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ وی اﻧﺠﺎم
دھﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و درﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۵۹آن را ﺑﻪ

 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ »ﺑﺮ ﺗﻮ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه :اﺣﻤﺪ ) (۱۵۸ /۴و ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق )ص،۱۹ ۵
 (۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ( ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ و ﺑﺨﺎری ).(۲۵۰۱۸

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٧٧

اﻣﺎمھﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
� أ َح ٌد .﴾١
ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :اﻟﻤﻌﻮذات ﴿قل ه َو ٱ
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ

ﺗﺮﻣﺬی از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﻢ ﺗﻨﺰﯾﻞ  ١و ﺗﺒﺎرک
اﻟﺬﯾﻦ ﺑﯿﺪه اﻟﻤﻠﮏ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد  .٢ﻃﺎووس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دو ھﻔﺘﺎد
ﻧﯿﮑﯽ از ﺳﻮرهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﻓﻀﯿﻠﺖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
٣

و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮاود از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺴﺒﺤﺎت
را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :در اﯾﻦھﺎ آﯾﻪای

ھﺴﺖ ﮐﻪ از ھﺰار آﯾﺖ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ«  .٤و در ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻟﺰﻣﺮ و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ )اﺳﺮاء(  ٥را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۲/۱۷۶از ﻓﺮوه ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ
س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ
ُۡ َ َ
ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻢ آن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد﴿» :قل ٰٓ
�� ُّ� َها
ۡ َ
َ
ٱل� ٰفِ ُرون ﴾١را ﺗﻼوت ﮐﻦ ،ﭼﻮن آن ﺑﺮاﺋﺖ از ﺷﺮک اﺳﺖ .٦

ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮرهھﺎی ﺑﻘﺮه،
آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺒﺮ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن

]ﻓﺮﺷﺘﻪھﺎی ﻋﺬاب[ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،از ﻃﺮف ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از
ﻃﺮف ﻣﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ وی ﺳﻮره ﻣﻠﮏ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺎز از ﻃﺮف ﺳﯿﻨﻪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﺷﮑﻤﺶ

 -١ﺳﻮره ﺳﺠﺪه.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۰۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۵۸۵
 -٣ﺳﻮرهھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺳﺒﺢ« ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .م.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۴۰۶
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۰۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۹۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن
را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۶۴۱
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۰۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٧٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

 ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﻣﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وی در ﻣﻦ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ راﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎز از ﻃﺮف ﺳﺮش ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﻣﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وی
در ﻣﻦ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺎز دارﻧﺪه اﺳﺖ و از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ،و اﯾﻦ در ﺗﻮرات ھﻢ ﺳﻮره ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ
زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »ﺗﺒﺎرک اﻟﺬی ﺑﯿﺪه اﻟﻤﻠﮏ« را ھﺮ ﺷﺐ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و ﻣﺎ آن را در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺎز دارﻧﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ ،و اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺳﻮرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن
را در ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﱠ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱/۲۲۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،آل ﻋﻤﺮان و ﻧﺴﺎء را در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﮐﻪ ﺳﻮرهھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﺮآن را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ای ﺟﺒﯿﺮ آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪی در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺖ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ و زﯾﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ
ُۡ َ َ
ۡ َ
َ
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َّ
اﯾﻦ ﺳﻮرهھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺨﻮان﴿ :قل ٰٓ
�� ُّ� َها ٱل� ٰفِ ُرون  ،﴾١و ﴿إِذا جاء ن
� ٱ� ِ
ُۡ َ ُ ُ َ ّ َۡ َ
ُۡ َ ُ
� أَ َح ٌ
َوٱ ۡل َف ۡت ُح  ،﴾١و ﴿قُ ۡل ُه َو ٱ َّ ُ
وذ
ع
أ
ل
ق
﴿
و
،
﴾
١
د
ب ٱلفل ِق  ،﴾١و ﴿قل أ ُعوذ
ر
ب
ِ ِ
َّ
َ ّ
ب ٱ�َّ ِ
اس  ﴾١و ھﺮ ﺳﻮره را ﺑﻪ ﴿� ٱ�ِ ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم﴾ آﻏﺎز ﮐﻦ ،و ﻗﺮاﺋﺘﺖ را ﺑﻪ
بِر ِ
َّ
﴿� ٱ�ِ ٱ َّلر� ٱ َّلرحِي ِم﴾ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺶ« .ﺟﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدم و ﻣﺎل زﯾﺎدی
داﺷﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻢ از ھﻤﻪﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺗﻮﺷﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﻢ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۸۳۹
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۴۷۵

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٧٩

وﻟﯽ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺳﻮرهھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد ،و اﯾﻦھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم،
ھﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ از ھﻤﻪﺷﺎن ﺷﮑﻞ و ھﯿﺌﺖ ﻧﯿﮑﻮ و ﺗﻮﺷﻪ زﯾﺎد داﺷﺘﻪام .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آنھﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش ﺳﻮره اﺧﻼص و ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺒﯿﺐ ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ
و ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﱠ
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺒﯿﺐ س رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻃﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮایﻣﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،وی را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ« ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ:
ُۡ
»ﺑﮕﻮ« ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ﴿» :قل
ُ َّ ُ َ
� أ َح ٌد  ﴾١و ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻧﻤﻮدی و وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ﺳﻪ ﺑﺎر
ه َو ٱ
ﺑﮕﻮ ،ﻋﻮض ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اذﮐﺎر ﻧﻮوی )ص (۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره اﺧﻼص ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻦ ﺿﺮﯾﺲ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻞ
ﱠ
ھﻮاﻟﻠﻪ اﺣﺪ را ده ﺑﺎر در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ھﻤﺎن روز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن در ﺷﺐ و روز و در ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺖ اﻟﮑﺮﺳﯽ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ
ﺑﺮ ﭼﻮبھﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﮑﺮﺳﯽ را در
ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وی را از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺟﻨﺖ ﺟﺰ ﻣﺮگ ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را
ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ،ﻣﻨﺰﻟﺶ را ،ﻣﻨﺰل ھﻤﺴﺎﯾﻪاش

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و در آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ آﻧﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ).(۱۳۴ /۱۰
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۷۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را و اھﻞ ﻣﻨﺰلھﺎی اﻃﺮاﻓﺶ را در اﻣﺎن ﻣﯽدارد«  .١ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدش ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻠﺶ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ،
دارﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺴﯽ در اﺳﻼم
َّ ُ َ ٓ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ آﯾﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ﴿ :ٱ� �
� ٱ ۡل َق ُّي ُ
إ ِ َ� ٰ َه إ ِ َّ� ُه َو ٱ ۡل َ ُّ
وم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۵۵ :و ﮐﺎش ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟! اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن از ﮐﻨﺰی از زﯾﺮ ﻋﺮش داده ﺷﺪه ،و ﺑﺮای اﺣﺪی ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﯽﺗﺎن داده
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺷﺒﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن و آن ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهام ،آن را در دو رﮐﻌﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ ،در وﺗﺮم و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان
دارﻣﯽ ،ﻣﺴﺪد ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﺼﺮ ،اﺑﻦ اﻟﻀﺮﯾﺲ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺎت آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ
از ﮔﻨﺠﯽ از زﯾﺮ ﻋﺮشاﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و دارﻣﯽ از ﻋﺜﻤﺎن س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮ آل ﻋﻤﺮان را در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای او ﭘﺎداش ﻗﯿﺎم
ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﻌﺒﯽ
ﱠ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ده آﯾﺖ از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را در
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺶ در آن ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﭼﮫﺎر آﯾﺖ از
اوﻟﺶ ،آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ ،دو آﯾﺖ ﺑﻌﺪ از آن و آﺧﺮش .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻦ درﺑﺎره آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﺮ دو در اﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ

اﯾﺸﺎن از اﺑﯽ اﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﻣﮑﺎﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن
ﺧﺮﻣﺎ و در آن ﺟﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،وی ھﻤﯿﺸﻪ از آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﺑﺪان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن و ﺳﻨﺪ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دارای ﺷﻮاھﺪ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۹۷۲و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۴۶۴
 -٢دارﻣﯽ ).(۳۳۸۴
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وی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺒﯽ از آن ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺧﻮرد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻼم دادم ،ﺟﻮاب ﺳﻼم را داد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺘﯽ؟
ﺟﻦ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺲ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ :دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﺜﻞ دﺳﺖ ﺳﮓ اﺳﺖ و ﻣﻮﯾﺶ ھﻢ ﻣﻮی ﺳﮓ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ﺟﻦ ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﻦھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺖ واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮدی
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﻃﻌﺎﻣﺖ ﺣﺼﻪای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﻣﺎ را از ﺷﻤﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ،آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮره
ﺑﻘﺮه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ از ﻣﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ از ﻣﺎ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﺒﺮ داد ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺧﺒﯿﺚ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن از ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﻤﺺ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و در
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه از اھﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ  ،٢و ﻣﻦ اﯾﻦ آﯾﺖ را از
ﺳﻮره اﻋﺮاف ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدم:
َ
ۡ َ
َّ َ َّ ُ
� ٱ َّ�ِي َخلَ َق ٱ َّ َ َ
� ُم ٱ َّ ُ
ت َوٱ��ض﴾ ]اﻻﻋﺮاف .[۵۴ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺖ.
﴿إِن ر�
لس� ٰ� ٰ ِ
ﱠ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎناﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺎﻻ ﺣﺮاﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮدم ﺳﻮارﯾﻢ را ﺳﻮار ﺷﺪم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ واﺿﺢ
آﻣﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ وی ار ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل
آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۸۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۰۹ /۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۶۲ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻦ.

٣٨٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﺻﯿﺖ ﻋﻼءﺑﻦ ﻟﺠﻼج ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻗﺒﺮ داﺧﻠﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻼء ﺑﻦ ﻟﺠﻼج رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
َّ
در ﻗﺒﺮم داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،در ﻟﺤﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪُ َ َّ َ َ َ َّ �» :
ا� ص«
ﻮل ِ
ِ
ا� وﻰﻠﻋ ِمﻠ ِﺔ رﺳ ِ
و ﺧﺎک را ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰد ،و ﻧﺰد ﺳﺮم اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آﺧﺮش را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ،

ﭼﻮن ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ُ ۡ َٰ َ َّ َ َ ّ ۡ
ب ٱل ِع َّزة ِ﴾ و ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ از ﻃﺮف اﺑﻦ
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﴿سب�ن ر�ِك ر ِ
ﻋﻮف در ﭼﮫﺎرﮔﻮش ﺧﺎﻧﻪاش
اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ در ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮش دارد ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ و ﭘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪازه ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺖ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
ُ ۡ َٰ َ َّ َ َ ّ ۡ
ُ َ
َ
ب ٱل ِع َّزة ِ � َّما يَ ِصفون ] ﴾١٨٠اﻟﺼﺎﻓﺎت .[۱۸۰ :ﺗﺎ آﺧﺮش:
﴿سب�ن ر�ِك ر ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﭘﺎک و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﱠ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در
ﭼﮫﺎر ﮔﻮش آن آﯾﻪ اﻟﮑﺮﺳﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ،
ﱠ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﻦ ﻋﻮف ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ََ
ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ» :ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ اﻟﻠﻪ«

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﻧﯿﮑﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺒﺶ
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻦ ھﻢ
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺣﺮﺻﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ روز
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ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺒﺶ  -ﯾﺎ ﻧﻔﺴﺶ  -ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«  .١اﯾﻦ

ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﮔﻔﺖ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد«،

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺧﻼص آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻪ او را از ﻣﺤﺎرم ﺧﺪا ﺑﺎز دارد«  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ
ﺧﺒﺮ دادن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ÷ درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ »ﻻ ِإﻟ َﻪ ِإﻻ اﻟﻠﻪ«
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

ﺧﺪری س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﯾﺎد ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن دﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﮕﻮ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ھﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ :ﻻ اﻟﻪ

اﻻ اﷲ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﺧﺎص ﮔﺮداﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻮﺳﯽ اﮔﺮ

آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ در ﭘﻠﻪ

دﯾﮕﺮ ،ﭘﻠﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺮ آنھﺎ ﺛﻘﯿﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۵آﻣﺪه

اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :اﮔﺮ
آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ وﻣﻮﺟﻮدات آنھﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و زﻣﯿﻦھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ در ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮ ،ﭘﻠﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در اﯾﺸﺎن ﺿﻌﻒ ھﻢ ھﺴﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری ).(۹۹
 -٢ﻣﻮﺿﻮع .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۵۰۷۴در آن ھﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺑﻮزرﻋﺔ
وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﻧﻔﯿﻊ اﻟﺪارﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ
آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺰوان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎز )وﺿﺎع( اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۹۲۲ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۳۲۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۲۸ /۱و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ارﻧﺎووط در ﺗﺨﺮﯾﺞ
ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ) (۵۵ /۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۸۲۳آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٨٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد وﺻﯿﺖ ﺑﺮادرش ﻧﻮح ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﱠ
ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ

ﺷﻤﺎ را از وﺻﯿﺖ ﻧﻮح ÷ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻮح ﺑﺮای
ﭘﺴﺮش وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از دو ﭼﯿﺰ
ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ در ﭘﻠﻪای

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ در ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ از آنھﺎ ﺛﻘﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﮔﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ آﻧﮫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ

رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺑﺤﻤﺪه« ﺗﻮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت

ﺧﻠﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رزق داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻮ را از دو ﭼﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽدارم :از
ﺷﺮک و ﮐﺒﺮ ،ﭼﻮن اﯾﻦ دو از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﻣﯽ دارد« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ
اﯾﻦ از ﮐﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺳﺎزد ،وﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﺰد وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎس
ﻧﻈﯿﻒ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺴﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ  -ﮐﺒﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮق را اﺣﻤﻖ
ﺑﺪاﻧﯽ و ﻣﺮدم را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق
آﻣﺪه ،و او ﻣﺪﻟﺲ و ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :اﮔﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و آﻧﭽﻪ در آن ھﺎﺳﺖ
ﺣﻠﻘﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺮ آن دو ﮔﺬاﺷﻪ ﺷﻮد ھﺮ دویﺷﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
ﻣﮋده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮای آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ وی ﮐﻠﻤﻪ
ﺷﮫﺎدت را ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻧﺪ
اﺣﻤﺪ  -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﺪاد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم  -ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس ب  -در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎده
ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ھﺴﺖ؟«  -ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﮐﺘﺎب  ،-ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ در اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻻ اﻟﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۵ ،۱۷۰ ،۱۶۹ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۹ ،۴۸ /۱وآن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ).(۵۳۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٨٥

اﻻ اﷲ« ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎﯾﻤﺎن را ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﻪ آن اﻣﺮم ﮐﺮدی ،و ﺑﺮ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻨﺖ را
وﻋﺪه دادی و ﺗﻮ ذاﺗﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ در وﻋﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﮋده
ﺑﺎدا ﺑﺮای ﺗﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن راﺷﺪ ﺑﻦ داود آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽھﺎﺳﺖ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا وﺻﯿﺘﻢ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»وﻗﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی اﻧﺠﺎم دادی از ﻋﻘﺒﺶ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻦ آن را ﻣﺤﻮ ﻣﯿﺴﺎزد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽ ھﺎﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﻤﺮﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ آن را از ﺷﯿﺦھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮذر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﻧﺎم ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن
ﺷﯿﺦھﺎ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ب درﺑﺎره »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮاﺳﺖ

اﺑﻦ ﺧﺴﺮو از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮی ،و آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ و اھﻠﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت از ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲۴ /۴ﺑﺰار ) (۱۰ﻃﺒﺮاﻧﯽ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۹۲۴
 -٢آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۹ /۵از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ از ﺷﯿﻮﺧﺶ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ) (۸۱ /۱۰اﻣﺎ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻟﯽ آﻧﺎن ﺟﻤﻊ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﻟﺤﻠﯿﺔ )/۴
(۲۱۷ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۳۷۳و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۱۵ /۸
 -٣اﺣﻤﺪ ) .(۶۳ /۱راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮوﺑﺔ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ و راوی
از وی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺨﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﻼط از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺲ از
آن .اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣٨٦

َ
﴿ َو�ل ۡ َز َم ُه ۡم َ� َِم َة ٱ َّ� ۡق َو ٰ
ى﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۶ :

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮی را«.

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﻏﯿﺮش از وی ﺑﻪ

ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و اﻓﺰود :واﷲ اﻛﱪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اذﮐﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺗﺤﻤﯿﺪ ،ﺗﻬﻠﯿﻞ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺣﻮﻗﻠﻪ

١

ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد اﯾﻦ اذﮐﺎر ﮐﻪ ھﻤﯿﻦھﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮاﻧﺪ

٢

ﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  ،-اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن
را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت را زﯾﺎد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آنھﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗ�ﺒ�،

ﺗﻬﻠﻴﻞ� ،ﺴبﻴﺢ ،اﻟـﺤﻤﺪ� وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۹۱
آﻣﺪه ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۷در ﻣﻮرد رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎد ھﺮدوﯾﺸﺎن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ اﯾﻦ اذﮐﺎر وﻗﺎﯾﻪ از آﺗﺶاﻧﺪ

ﻧﺴﺎﺋﯽ  -و ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  ،-ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﭙﺮﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ

واﺤﻟﻤﺪ� واﻻﻪﻟ اﻻاﷲ واﷲ اﻛﺮﺒ« اﯾﻦھﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﭘﯿﺶ روی و ﻋﻘﺐﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و

 -١ﯾﻌﻨﯽ» :ﺳﺒﺤﺎناﷲ ،اﳊﻤﺪﷲ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ اﷲ اﻛﱪ وﻻ ﺣﻮل وﻻﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ«.

 -٢اﻟﺒﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۵ /۳و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ .ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ دراج از اﺑﯽ اﻟﮫﯿﺜﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ او از وی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۴۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن

٣٨٧

اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎتاﻧﺪ«  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه و ﻃﺒﺮزﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه:
»ﻣﻨﺠﯿﺎت« »ﻧﺠﺎت دھﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ« ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻮن ﺑﺮ ﺟﯿﻢ  ،٢ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ« ،و در اﻟﺼﻐﯿﺮ آن را از

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ھﺮ دو ﻟﻔﻆ را ﯾﮑﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ) :ﻣﻨﺠﯿﺎت و
ﻣﺠﻨﺒﺎت( ،و ﺳﻨﺪش ﺟﯿﺪ و ﻗﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۹۲آﻣﺪه» :اﯾﻦھﺎ از
ﭘﯿﺶ رویاﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ از ﻋﻘﺐاﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎتاﻧﺪ« .و
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺛﻮاب اﯾﻦ اذﮐﺎر ﭼﻮن ﮐﻮه اﺣﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از ﻋﻤﺮان  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س  -رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ روز ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ روز ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺜﻞ
اﺣﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﻪﺗﺎن آن را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﱠ
ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺣﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
ﱠ
ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺣﺪ اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺣﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ھﺮ دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار ھﻤﻪﺷﺎن از ﺣﺴﻦ از
ﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮان ﻧﺸﻨﯿﺪه ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ،و
رﺟﺎلﺷﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،وﻟﯽ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﮫﺎل ﺑﮫﺸﺘﯽ و دﺳﺘﻮرش ﺑﺮای ﭼﺮﯾﺪن در ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎ

 -١آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۴۱ /۱و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ .ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻧﺲ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱۵۶۷
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﭼﻮن در ﻗﺒﻞ »ﻣﺠﻨﺒﺎت« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »ﭘﯿﺸﺮوی« را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن دو ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﺮاﻧﯽ و
ﺑﺰار ـ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۵۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٨٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ و ﻟﻔﻆ ھﻢ ازوی اﺳﺖ  -و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ
اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ  -از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ازﻧﺰد وی در ﺣﺎﻟﯽ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﮫﺎﻟﯽ را ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﮫﺎل،
ﮔﻔﺖ» :اﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﮫﺎﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﯿﺪن دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟ »ﺳﺒﺤﺎن اﷲ،

واﺤﻟﻤﺪ� ،وﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ ،واﷲ اﻛﺮﺒ« ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ ﺑﺮاﯾﺖ در ﺟﻨﺖ ﯾﮏ
درﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی
ﺑﮫﺸﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﭽﺮﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺴﺎﺟﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮﯾﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،واﻟـﺤﻤﺪ� ،وﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ،

واﷲ اﻛﺮﺒ« .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  ،٢و ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۹۷ﮔﻔﺘﻪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺶ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ذﮐﺮ ﮐﻪ ﺧﻄﺎھﺎ را دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺎﺧﻪای را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺗﮑﺎن
داد وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺮﯾﺨﺖ ،ﺑﺎز ﺗﮑﺎﻧﺶ داد وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺮﯾﺨﺖ ،ﺑﺎز ﺗﮑﺎﻧﺶ داد و اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺮگھﺎﯾﺶ رﯾﺨﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ واﺤﻟﻤﺪ� واﻻ � إﻻ

اﷲ واﷲ اﻛﺮﺒ« ،ﮔﻨﺎھﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺖ ﺑﺮﮔﺶ را ﻣﯽرﯾﺰد«  .٣در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ ذﮐﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ

ﻣﺴﻠﻢ ازﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ
َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
�ﻚ َ ُ
ﻪﻟ
ﺮﺷ
و ﮔﻔﺖ :ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ :ﻻ إِﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ً َ ْ َ ْ ُ َّ َ ً ُ ْ َ َ َّ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ� اﻟْ َ
�ﺰ
ﺰ
ﻌ
� ﻛ ِﺜ�ا ﺳﺒﺤﺎن ِ
ا� أ�ﺮﺒ ﻛ ِﺒ�ا واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
ا� رب اﻟﻌﺎل ِﻤ� ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ ِ ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۰۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۰۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) ۷۷و (۹۵۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۲ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۷۰ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ْ
ﻴﻢ« .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرماﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ :ا� اﻏﻔﺮ
اﺤﻟ َ ِ
ﻜ ِ
ﻲﻟ وارﻤﺣ� واﻫﺪ� وارزﻗ�«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،رﺣﻤﻢ ﻧﻤﺎ ،ھﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻦ و رزﻗﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ

ﻓﺮﻣﺎ«  ،١و ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ اﻓﺰوده» :و ﻋﺎﻓﯿﺘﻢ ﺑﺪه« ،و در رواﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ:
»اﯾﻦھﺎ ﺑﺮاﯾﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻗﺮآن را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ در ﺛﻮاب ﻣﻌﺎدل ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،واﺤﻟﻤﺪ� ،وﻻ اﻪﻟ اﻻ ﷲ ،واﷲ اﻛﺮﺒ« ،وی آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮدم
َّ
ْ
َ ْ ْ
َ َْ
ار ُزﻗ ِ�  -و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ
ارﻤﺣْ ِ� َو َﺎﻋﻓِ ِ� و
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ و
ﮔﻔﺖ  -واﻫﺪ�« ،و اﻋﺮاﺑﯽ رﻓﺖ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد اﻋﺮاﺑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ
دﺳﺖھﺎﯾﺶ را از ﺧﯿﺮ ُﭘﺮ ﻧﻤﻮد  .٢ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ:
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�« ،و اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۹۰
»وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮداود اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﺑﻮذر در ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
را از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺴﺎزم؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا از
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎز ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ:
ﱠ
ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ و ﺑﺤﻤﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ:
»ﺳﺒﺤﺎن رﰊ وﺑﺤﻤﺪه«  ٣و اﻓﺰوده :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ
آﻣﺪه :ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﮐﺪام ﮐﻼم ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﻪ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻼﺋﮑﻪاش  -ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ  -ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺑﺤﻤﺪه«.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۹۶
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۸۱۰ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداوود و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ و
ﺣﺎﮐﻢ .ﻧﮕﺎ :اﻻوراء ) (۳۰۳ / ۱۳ -۱۲ /۲و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۵۶۱
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۳۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﺛﻮاب ﺑﺰرگ ﺗﮫﻠﯿﻞ
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ از

ﭘﺪرش از ﺟﺪش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﮕﻮﯾﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﯾﺎ ﺟﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ ﺷﺪه  ،-و
ﱠ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ و ﺑﺤﻤﺪه ﺻﺪﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ھﻼ ک ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ آن ﭼﻨﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽآورد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮھﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،از آن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎز ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و آن ﻧﯿﮑﯽھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ
ﻣﯽروﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺳﻌﺪ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ روز ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎﻧﺶ از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ھﺰار ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ از وی ھﺰار ﺧﻄﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدد«  .٢در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﱠ
»و ]از وی ھﺰار ﺧﻄﺎ[ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدد« ،ﺑﺪون اﻟﻒ  ،٣واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۱آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد اﺟﺮ ﺑﺰرگ ﺣﻮﻗﻠﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۵۱ /۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۳۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺎن اﺳﺤﺎق و
ﺷﯿﺦ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻤﻌﯽ از راوﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻧﺎم آﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ و
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﺎری رخ داده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ھﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .از اﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﯾﻤﺎﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ھﻤﺎن )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﮑﺪﯾﻤﯽ ﺳﺎﻣﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن دارد )اﻟﺴﺎﻣﯽ( اﺷﺘﺒﺎھﺎ )اﻟﯿﻤﺎﻣﯽ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
واﻟﻠﻪ اﻟﻌﻢ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۹۸
 -٣ﯾﻌﻨﯽ در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ »اوﺗﺤﻂ« آﻣﺪه و در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ »و ﺗﺤﻂ« .م.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺣﺎﮐﻢ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﭘﺪرش س وی را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﮫﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﭙﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰدم آﻣﺪ ﮐﻪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده ﺑﻮدم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ
َ َ َ ُ َ َّ
دروازهای از دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖَ » :وﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ ﻗ َّﻮة إِﻻ
َّ
ﺎ�«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ
ﺑِ ِ

ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص راه
ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﻨﺰی از ﮐﻨﺰھﺎی ﺟﻨﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟«
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۵آﻣﺪه
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ» :وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
ﱠ
اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﯾﻮب
اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد
داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای ﻋﻤﻮ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدم ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮاﯾﻮب آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای از ﮐﻨﺰ ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد ﻧﺪھﻢ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای رﺳﻮل
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ� را زﯾﺎد ﺑﮕﻮ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﮔﻔﺖ» :وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
) (۱۰/۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم درﺑﺎره ﺣﻮﻗﻠﻪ
اﺣﻤﺪ  -ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ  ،-اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از اﺑﻮاﯾﻮب

اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ﺷﺒﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮده ﺷﺪ ،از ﻧﺰد اﺑﺮاھﯿﻢ
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ھﻤﺮاھﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ص ،اﺳﺖ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺘﺖ
را اﻣﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﺟﻨﺖ زﯾﺎد ﻧﮫﺎل ﺑﮑﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﮐﺶ ﺧﻮب و زﻣﯿﻨﺶ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۹۰ /۴اﺣﻤﺪ ) (۱۵۷ /۵و ﺗﺮﻣﺬی .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۵۲۸و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
).(۱۵۸۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۲۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۸۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۳۲ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۸ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﮑﺒﯿﺮو
اﻻوﺳﻂ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻨﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﮔﻔﺖ» :ﻧﮫﺎل ﺟﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻓﺮﻣﻮد» :وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه» :ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻼم داد ،و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺘﺖ را اﻣﺮ ﮐﻦ« .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۹۷
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﻮﻗﻠﻪ و ﻗﻮل ﻋﻤﺮان درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﻤﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﻢ اﷲ« ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﳊﻤﺪ ﷲ« ،ﺷﮑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲ اﻛﱪ« ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎدﮐﺮده

اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ« ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ،و در

ﻋﻮض آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻤﺎل و ﮐﻨﺰی در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ از ﻣﻄﺮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮان س ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﻧﯿﮑﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﺎناﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ ،و رﺟﺎﻟﺶ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن

اﷲ واﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« را داﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،و دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻧﺰد
ﱠ
ﻋﺴﮑﺮی در اﻻﻣﺜﺎل از اﺑﻮﻇﺒﯿﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻦ اﻟﮑﻮاء از ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻧﻔﺴﺶ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺴﺒﺖ

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۸ /۵اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﺣﯿﺎن و ﻣﻨﺬری آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ
ﺛﻘﻪ اﺳﺖ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۸۳ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۴ /۴ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻮف :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۵ /۱۰
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ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺪی اﺳﺖ .و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﮑﺎﻟﯽ از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﮐﻪ در وﻗﺖ زده ﺷﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ زدن دو ﻣﺮد دﺳﺘﻮر
داد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻢ اﷲ« ،و دوﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ« ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ:

وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺎور ،ﭼﻮن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺟﺰ در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی :اﻟﯿﻪ ﯾﺼﻌﺪ اﻟﮑﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺼﺪﯾﻖ آن را از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽآورم ،ﺑﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن
ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ
ا� َو َّ ُ
ﻻ َّ ُ
ا� أَ ْ� َ ُ
ﺮﺒ وﺗﺒﺎرك اﷲ« ﻣﻠﮑﯽ آن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن ِ
ا� واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
� وﻻ إِﻪﻟ إِ

را ﻗﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﯾﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ ھﺮ ﮔﺮوه ﻣﻼﺋﮑﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﺶ
ﱠ
روی ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﻦ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ّ ُ ۡ ُ َّ
ب َوٱل َع َمل ٱل� ٰل ُِح يَ ۡر� ُع ُه﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ.[۱۰ :
﴿إِ�هِ يصعد ٱل� ِم ٱلطي ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﻼم ﭘﺎک ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ آن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮدی آﻣﺪه ،وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ،
و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺶ روی رﺣﻤﻦ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ .ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ

) (۳/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه »ﳛﻴ ﹰﺎ«» ،ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ«  -ﺑﻪ ﺣﺎی ﻣﮫﻤﻠﻪ و

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ» :ﺣﺘﯽ ﳚﯽء«» ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ«،
ﺑﻪ ﺟﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب اذﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﯿﺎن ذﮐﺮﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮﺧﺘﻦ ذﮐﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ

اﻣﺎﻣﺎن ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺨﺎری از ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﺎﺷﺖ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و او
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم؟«
ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﮫﺎر ﮐﻠﻤﻪ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ ،اﮔﺮ آنھﺎ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻪای وزن ﮐﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،از آنھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺑﺤﻤﺪه،

ﻋﺪد ﺧﻠﻘﻪ ،ورﺿﺎء ﻧﻔﺴﻪ ،وزﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ ،وﻣﺪاد ﻛﻠﻤـﺎﺗﻪ«» ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪا را و

ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای او ،ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧﻠﻘﺶ ،ﺑﻪ رﺿﺎی ﻧﻔﺴﺶ ،ﺑﻪ وزن ﻋﺮﺷﺶ ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ
ا� ِرﺿﺎ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
ا� ﻋﺪد ﺧﻠ ِﻘ ِﻪ ﺳﺒﺤﺎن ِ
ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ« .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه» :ﺳﺒﺤﺎن ِ
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ
ُ ْ َ َ
ﺎن َّ َ َ َ ْ
ا� ِﻣﺪاد ﻠﻛِ َﻤﺎﺗِ ِﻪ« .ﻧﺴﺎﺋﯽ در آﺧﺮش اﻓﺰوده» :واﺤﻟﻤﺪ ﷲ
ﺳﺒﺤ
ا� ِزﻧﺔ ﻋﺮ ِﺷ ِﻪ ﺳﺒﺤﺎن ِ
ِ
ﻛﺬلﻚ« .و در رواﯾﺘﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺰد وی آﻣﺪه» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﺤﺑﻤﺪه وﻻ � إﻻ ُ
اﷲ ،واﷲ
ِ
ْ
ََ
ْ
أ�ﺮﺒ ،ﻋﺪد ﺧﻠ ِﻘ ِﻪ ،ورﺿﺎ ﻧﻔ ِﺴﻪ وزﻧﺔ
ﻋﺮﺷ ِﻪ ،وﻣﺪاد ﻠﻛﻤﺎﺗﻪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
ِ
) (۳/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش ﯾﮏ ذﮐﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ زن
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی  -و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ - ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ

 ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﺎ رﺳﻮلﺧﺪا ص ﻧﺰد زﻧﯽ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روی وی ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ  -ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه -
ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ُ ْ َ َ
ُ ْ َ َ َّ
ا� َﻋ َﺪ َد َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ﻲﻓ َّ
ﺤﺎن
الﺴ َﻤﺎ ِء ،ﺳﺒ
از اﯾﻦ آﺳﺎﻧﺘﺮ  -ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ  -اﺳﺖ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺒﺤﺎن ِ
ِ
َ
َ َ
َّ
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ
َ َ
َ َ
ُ
اﻷ ْ
ﻚ
ل
ذ
�
�
ﺎ
ﻣ
د
ﺪ
ﻋ
ا
ﺎن
ﺤ
ﺒ
ﺳ
و
،
ض
ر
ا� َﻋﺪد َﻣﺎ ﺧﻠ َﻖ ِﻲﻓ
ا� َﻋﺪد َﻣﺎ ﻫ َﻮ
ﺎن
ﺤ
ﺒ
ﺳ
و
،
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۲۶اﺣﻤﺪ ) (۴۳۰ /۶ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۵۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۸۱ /۱۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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َ
َّ ُ ْ َ َ َ
َ ٌ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ
ﻚَ ،وﻻ إ َ َ
ا� ِﻣﺜﻞ ذلِﻚَ ،وﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ
ﻪﻟ إِﻻ
� ِﻣﺜﻞ ذل ِ
ﺧﺎ ِﻟﻖ ،وا� أ�ﺮﺒ ِﻣﺜﻞ ذلِﻚ ،واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
ِ
َّ ْ َ َ َ
ُ َّ َ
ﺎ� ِﻣﺜﻞ ذلِﻚ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش ذﮐﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  ،-ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در

ﺻﺤﺎح ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ -
از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺐ ھﺎﯾﻢ را
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻟﺐھﺎﯾﺖ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از ذﮐﺮ
ﺷﺐ و روزت ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﺳﺒﺤﺎن اﻪﻟ
ﻋﺪد ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻸ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﺪد ﻣﺎ ﻲﻓ اﻻرض ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻞء
ﻣﺎ ﻲﻓ اﻻرض والﺴﻤﺎء ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﺪد ﻣﺎ اﺣﻰﺼ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻞء ﻣﺎ اﺣﻰﺼ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻞء ﻞﻛ ﻰﺷء ،اﺤﻟﻤﺪ� ﻋﺪد ﻣﺎ ﺧﻠﻖ واﺤﻟﻤﺪ� مﻞء ﻣﺎ ﺧﻠﻖ،
واﺤﻟﻤﺪ� ﻋﺪد ﻣﺎ ﻲﻓ اﻻرض والﺴﻤﺎء ،واﺤﻟﻤﺪ� مﻞء ﻣﺎ ﻲﻓ اﻻرض والﺴﻤﺎء ،واﺤﻟﻤﺪ�
ﻋﺪد ﻣﺎ اﺣﻰﺼ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،واﺤﻟﻤﺪ� مﻞء ﻣﺎ اﺣﻰﺼ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،واﺤﻟﻤﺪ� ﻋﺪد ﻞﻛ ﻰﺷء

واﺤﻟﻤﺪ� مﻞء ﻞﻛ ﻰﺷء« ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ُﭘﺮی آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺮی آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﭽﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﻤﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺮی آﻧﭽﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﻤﺮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺮی ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﺪد آن ﭼﻪ آﻓﺮﯾﺪه ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮی آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪه ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد
آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﭽﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﻤﺮده ،ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮی آﻧﭽﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﻤﺮده ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺧﺪا راﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮی ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ« .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۰۰ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۳۳۳ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۴۸ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ زﯾﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره ) (۳۸و در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۵۹ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﺟﮫﺎﻟﺖ و
اﻇﻄﺮاب و ﻧﮑﺎرت اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻔﻈﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را از ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن را ﺑﮕﻮﯾﯽ،
و ﺑﻌﺪ ﺷﺐ و روز زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ و ﺑﺪان ﻧﺮﺳﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :اری ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﳊﻤﺪ ﷲ«

آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ» :و ﻣﺜﻞ آن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﻣﺜﻞ آن ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ از ذﮐﺮ

ﺷﺐ و روز ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :اﳊﻤﺪ ﷲ« و آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و در

رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آنھﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦھﺎ را
ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮز« .در اﯾﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،وی
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۳ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش ذﮐﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻪ اﺑﻮدرداء

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺐ ھﺎﯾﻢ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادم ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮدرداء ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ ﮐﻪ از ذﮐﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ روز و ذﮐﺮ
روز ﺑﺎ ﺷﺐ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﺪد ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﺪد
ﻞﻛ ﻲﺷء ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻞء ﻣﺎ أﺣﻰﺼ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﻋﺪد ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ مﻞء ﻣﺎ

ﺧﻠﻖ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ مﻞء ﻣﺎ أﺣﻰﺼ ﻛﺘﺎﺑﻪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،وی ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﺑﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻤﻼﺋﯽ ﺣﺴﻦ
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه :ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ویاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن او را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﻮء ﺣﻔﻆ و اﺿﻄﺮاب
ﺑﻪ ﺻﺪق ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺖ

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۳۸ /۸ھﯿﺜﻤﯽ آن را در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹۳ /۱۰ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ و دﯾﮕﺮان .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۷۵و
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۵۷۸و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۳۱۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۴ /۱۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺣﻠﻘﻪای
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺳﻼم داد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ و

رﲪﻪ اﷲ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﺳﺦ داد» ،وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
ْ
َ َ ْ ُْ َ
ﺎر� ً �ﻴﻪ َﻛ َﻤﺎ ُ� ُّ
اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َّ� َﺣـ ْﻤﺪا ً َﻛﺜ�ا ً َﻃﻴِّﺒﺎ ً ُﻣﺒَ َ
ﺐ َر ُّ�ﻨﺎ أن � َﻤﺪ
ﻣﺮد ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ» :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َو َ�نْﺒَﻰﻐ َ ُ
ﻪﻟ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان ﺑﺎدا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﺒﺎرک ،آن ﻃﻮری
ِ
ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺰاوار اﺳﺖ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﮔﻔﺘﯽ؟« او ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاش را ﺑﺮای وی ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ده ﻣﻠﮏ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ھﺮ
ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰت ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :آن را ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺪهام ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ«  .١ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و راوﯾﺎن
آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن
دو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  ،-ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ ً
� ﻤﺣﺪا
اﺑﻮاﯾﻮب س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
َ ً َ ِّ ً ُ َ َ ً
ﻛ ِﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒ
ﺎر� ِ�ﻴ ِﻪ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟« آن ﻣﺮد
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ،و ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺮﻓﯽ زده ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :وی ﮐﯿﺴﺖ؟ وی راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ آن را ﮔﻔﺘﻢ ،و ﺑﺪان ﺧﯿﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در
دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺰده ﻣﻠﮏ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻠﻤﻪ ات ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮑﯽ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۸ /۳و ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ ) (۳۴۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۸۴۵در ﺳﻨﺪ آن
ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۸۴ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﻟﻮرد ﺑﻦ ﺛﻤﺎﻣﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ:.
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۴۸۶ /۲

٣٩٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢھﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س اﻧﺴﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺴﺒﯿﺢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺪل آن ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ مﻞء الﺴﻤﺎوات ومﻞء ﻣﺎﺷﺎء ﻣﻦ ﻰﺷء ﺑﻌﺪ« ،و
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﺤﻟﻤﺪ� مﻞ الﺴﻤﺎوات اﻻرض ومﻞء ﻣﺎﺷﺎء ﻣﻦ ﻰﺷء ﺑﻌﺪ« ،و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲ اﻛﺮﺒ
مﻞء الﺴﻤﺎوات واﻻرض ومﻞء ﻣﺎﺷﺎء ﻣﻦ ﻰﺷء ﺑﻌﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﻪ ﭘﺮی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ...ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا
راﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ...ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮی آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﭘﺮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ذﮐﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش اذﮐﺎری ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮان اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺮ داده ﺷﻮﻧﺪ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  -ﻟﻔﻆ از ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  -از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻓﻘﺮای
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان درﺟﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺖ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮدﻧﺪ! ﭘﺮﺳﯿﺪ» :و آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،و ﻃﻮری ﮐﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ﻏﻼم آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ آزاد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﻮزم ،ﮐﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ درک
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دھﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از
ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ« ،اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺑﺎره ﻓﻘﺮای
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮادران ﻣﺎل دار ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻓﻀﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽدھﺪ«ُ .ﺳ َﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اھﻞ
ﺧﺎﻧﻮادهام اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :دﭼﺎر وھﻢ ﺷﺪهای ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﯽ و
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ،

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪم ،وی دﺳﺘﻢ را
َ
َ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
واﺤﻟﻤﺪ ﷲ« ﺗﺎ
ﷲ
ﷲ واﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﷲ أ�ﺮﺒ وﺳﺒﺤﺎن ا ِ
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﷲ أ�ﺮﺒ وﺳﺒﺤﺎن ا ِ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻟﻔﻈﺶ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻔﺖ ،اﺑﻮذر س ﻓﺮﻣﻮد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺟﺮھﺎ و
ﭘﺎداشھﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .٢و در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه» :ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و ﺳﯽ و
َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ
ُ َ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ
ﻪﻟ ال ُﻤﻠﻚ َو ُﻪﻟ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َوﻫ َﻮ َﻰﻠﻋ
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺤﺶ ،و آن را »ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
ُ ِّ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
ﻳﺮ« ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎھﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺜﻞ
ﮐﻒ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺴﻨﺶ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ھﺮ دو در آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﱠ
ﱠ
ﮔﺰاردﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر،اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر
ﺑﺎر و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ده ﺑﺎر«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۱۰آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و

ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻃﯿﺎﻟﯿﺴﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮذر ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﻓﺰودهاﻧﺪ:
و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪﻗﻪھﺎ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ
را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺜﻞ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۵آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪش
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺑﺰار

اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۰/۱۰۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ اذﮐﺎری ﺑﻪ اﺑﻮدرداء ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻮﯾﺪ

اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎﯾﯽ از ام درداء ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻮدرداء س آﻣﺪ،اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﺮاغ را ﺑﺮ اﻓﺮوزﯾﻢ ،ﯾﺎ روﻧﺪه
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﺳﻮارﯾﺖ[ ﻋﻠﻒ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ روﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻣﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۹۵و ﺑﺨﺎری ).(۸۴۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۰۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺒﯿﺮ ده ﺑﺎر در آن ﻣﻨﮑﺮ
اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻮﺷﻪای ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﻧﺰدم ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺷﻪ ﻣﯽدادم،
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻏﻨﯿﺎ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ آﻧﺎن ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ آﻧﺎن ھﻢ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ آن
را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده از ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﻮده ﺗﻮ
را درک ﻧﺘﻮاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز
ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪ و ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده :و ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ ]ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ[.
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از ﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪادی
از ﻓﻘﯿﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﺟﺮھﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
اﮔﺮ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﻌﻀﯽ روی ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻧﺨﯿﺮ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﯿﺰی را ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ و اﺻﻠﺶ در
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﺧﻪھﺎﯾﺶ در آﺳﻤﺎن؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،واﷲ

اﻛﱪ ،وﺳﺒﺤﺎن اﷲ واﳊﻤﺪ ﷲ« ،اﻟﺒﺘﻪ ده ﺑﺎر ،ﭼﻮن اﺻﻞ اﯾﻦھﺎ در زﻣﯿﻦ و ﺷﺎﺧﻪھﺎﯾﺸﺎن

در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب آن را
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

اﺣﻤﺪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
وی درآورد ،ﺑﺮای او ﭼﯿﺰھﺎی ذﯾﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﯾﮏ ﻗﻄﯿﻔﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﮐﻪ از
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب ،ﯾﮏ ﻣﺸﮏ و دو ﮐﻮزه ،روزی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻓﺮط آبﮐﺸﯽ ﺳﯿﻨﻪام درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪرت
اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰدش ﺑﺮو و از وی ﺧﺎدﻣﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰۰ /۱۰

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻓﺮط آرد ﻧﻤﻮدن  ١دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ ﺗﺎول زده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای دﺧﺘﺮم ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده
اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﺑﺪھﻢ ،و ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از وی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ .آن ﮔﺎه ھﺮ دو ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﻘﺪر آب ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪام درد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﻘﺪر آرد ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ آﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺗﻮ اﺳﯿﺮان و ﮔﺸﺎﯾﺶ آورده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺎدم ﺑﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽدھﻢ و اھﻞ ﺻﻔﻪ را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ﮐﻪ ﺷﮑﻢھﺎﯾﺸﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﯿﭽﺪ،
و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺎن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ و ﻗﯿﻤﺖﺷﺎن را
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« .ﺑﻌﺪ ھﺮ دویﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،ﮐﻪ زﯾﺮ ﻗﻄﯿﻔﻪ ﺧﻮد در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ
ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻗﺪمھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ،
آن ﮔﺎه ھﺮ دو ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺟﺎیﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش داده اﺳﺖ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :و ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ده ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ده ﺑﺎر ﺣﻤﺪ و ده ﺑﺎر ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ،
ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ« ،ﻋﻠﯽ س
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﺗﺎ ﺣﺎل ﺗﺮکﺷﺎن
ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ اﻟﮑﻮاء ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ ﺻﻔﯿﻦ ھﻢ ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ای
اھﻞ ﻋﺮاق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ،در ﺷﺐ ﺻﻔﯿﻦ ھﻢ ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم  .٢ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۹۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ  ٣واﺑﻮدرداء و ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ رواﯾﺘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ
 -١در ﻧﺺ :آﺳﯿﺎب ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ در آن زﻣﺎن ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﺤﻮ را ﺗﻮﺳﻂ آﺳﯿﺒﺎب دﺳﺘﯽ
آرد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ذات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻗﯽ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۰۶ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از وی
ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﻼط و ﭘﺲ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۸۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٣رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.

٤٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﺳﻨﺎدش ﺟﯿﺪ اﺳﺖ و راوﯾﺎﻧﺶ ﺛﻘﻪ ،ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻤﺎد اﺑﻦ
ﺳﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻂ ﺷﺪﻧﺶ از وی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۵از ﻋﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﻤﯿﺪی ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﻋﺪﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ
ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎدم ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺳﯿﻪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪ و ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن وﻗﺘﯽ ﺷﺐ در ﺟﺎی
ﺧﻮابﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦھﺎ ﺻﺪ ﺗﺎاﻧﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه ،و در
آن ﻃﺮق ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ،و از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﺳﺖ ھﺎﯾﻢ از ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب
ﺗﺎول زدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﺒﺎر آرد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ رزﻗﯽ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آن دﻻﻟﺖ ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﮕﻮ ،ﺳﯽ و ﺳﻪ
ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮ و ﺳﯽ و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮ ،اﯾﻦھﺎ ﺻﺪﺗﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ازﺧﺎدم ﺑﺮای ﺗﻮ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ََ
�ﻚ َ ُ
ﻪﻟ،
ﺮﺷ
ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪی اﯾﻦ را ﺑﮕﻮ» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� وﺣﺪه ﻻ ِ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
ﻪﻟ الﻤﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ � ِي و� ِﻤﻴﺖ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ
ﻳﺮ« ،ده ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ده ﺑﺎر
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،ﭼﻮن ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﮫﺎ ده ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ده ﺑﺪی و ﮔﻨﺎه از
ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادﺳﺎزی ﮔﺮدن ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺖ،
و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ در آن روز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮک ﺑﺎﺷﺪ» ،ﻻ إﹺ ﹶﻟ ﹶﻪ إﹺﻻ اﷲﹸ ﹶو ﹾﺣﺪﹶ ﹸه ﻻ ﹶ ﹺ
ﴍ ﹶ
ﻳﻚ ﹶﻟ ﹸﻪ« ،از ھﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ھﺮ ﺑﺪی درﻣﯿﺎن

ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آن را ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺷﺎﻣﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﮕﮫﺒﺎن و ﺣﺎرس
ﺗﻮﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ

 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۹۸ /۶ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(۱۰۸ /۱۰) .

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ» :ھﯽ ﺗﺤﺮﺳﮏ« در ﻋﻮض» :و ھﻮ ﺣﺮﺳﮏ« و اﺳﻨﺎد آن
دو ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﻔﺖ

ﺑﺰار از  -ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»اﻻ اﻪﻟ اﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ،ﻪﻟ اﻟـﻤﻠﻚ ،وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ �� و�ﻤﻴﺖ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻰﺷء
ﻗﺪﻳﺮ ،ا� ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟـﻤﺎ اﻋﻄﻴﺖ وﻻ ﻣﻌﻄﻰ ﻟـﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ،وﻻ راد ﻟـﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ ،وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا
اﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ اﺠﻟﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای ﻻ ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از آن
اوﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﻢ از آن اوﺳﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ،
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﯿﭻ ﺑﺎز دارﻧﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ دادهای ﻧﯿﺴﺖ ،و دھﻨﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ رد ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدهای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و در ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮ ھﯿﭻ

ﻋﺰﺗﻤﻨﺪی را ﻋﺰﺗﺶ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزش ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،و اﻓﺰود» :ﺑﻴﺪه اﻟـﺨﲑ« »ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺧﯿﺮ

اﺳﺖ« ،و )ﯾﺤﯿﯽ و ﯾﻤﯿﺖ( را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده ،و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ را» :وﻻراد ﻟـﻤـﺎ ﻗﻀﻴﺖ«.

ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ

اﻓﺰوده» :ﳛﻴﻰ وﻳﻤﻴﺖ« و ﻧﮕﻔﺘﻪ» :ﺑﻴﺪه اﻟـﺨﲑ« ،و اﺳﻨﺎد ھﺮدویﺷﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻐﯿﺮه س ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی
َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ُ َ ْ َ
ﺨُْ
آﻣﺪه» :در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز« و اﻓﺰوده» :وﻫﻮ ﻲﺣ ﻻ �ﻤﻮتِ� ،ﻴ ِﺪهِ اﻟـ
�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و او ذاﺗﯽ
َّ
اﺳﺖ زﻧﺪه و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﺳﺖ« ،و از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
ﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ« ﺗﺎ آﺧﺮش .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
اذﮐﺎر ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم

 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ﺑﺰار .ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .(۱۰۳ /۱۰ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری ) (۸۴۴و ﻣﺴﻠﻢ
) (۵۹۳از ﻣﻐﯿﺮه.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻮﻻی ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرش  -وی
ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻣﯽﻧﻤﻮده  -ﺑﺮای وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد و
َ ُ َّ َ َّ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ ْ َ َ
ﺎن َّ َ َ ْ
ا� ﺎﻛن
ﺎ� ﻣﺎ ﺷﺎء
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ﺑﮕﻮ» :ﺳﺒﺤ
ا� و ِﺤﺑﻤ ِﺪهِ ﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
ِ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ
ُ ِّ
ْ َ ٌ َ َّ َّ َ َ ْ
َ
َ
ْ
وﻣﺎ لﻢ �ﺸﺄ لﻢ ﻳ�ﻦ أﻋﻠﻢ أن ا� ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻰﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ وأن ا� ﻗﺪ أﺣﺎط ﺑِ�ﻞ ﻰﺷ ٍء
ْ
ِﻋﻠ ًﻤﺎ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ و ﻣﻦ او راﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻢ ،و ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻣﺪد

ﺧﺪاوﺟﻮد ﻧﺪارد ،آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﺨﻮاھﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ« ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﺷﻮد«  ١ﻣﻨﺬری درﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﺳﻨﺎدش ﯾﮏ زن ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻔﺔاﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ
)ص (۶۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮداود از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم
ُّ ْ
َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ
ﺖ َوﻫ َﻮ َرب اﻟ َﻌ ْﺮ ِش
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺣﺴ ِﻰﺒ ا� ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺗﻮ�
َْ
ﻴﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺒﻮد ﺟﺰ او وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدم ،و
اﻟﻌ ِﻈ ِ
او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ« ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ و رﻧﺠﺶ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه آن را از
ﺻﺪق دل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دروغ .٢
ذﮐﺮ در ﺑﺎزارھﺎ و ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻔﻠﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺼﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ُ ْ َ ُ ْ
ﻳﺚ« اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ«،
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ »ﺳﺒﺤﺔ اﺤﻟ َ ِﺪ ِ
ُ ْ َ ُ ْ
ﻳﺚ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا( »ﺳﺒﺤﺔ اﺤﻟ َ ِﺪ ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻣﺮدی ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺗﺤﺮﯾﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم در ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺎ رﻓﯿﻖ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺣﺎل ﺑﺪی ﻗﺮار
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۷۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۴۱۲۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻮﺿﻮع .اﺑﻮداوود ) (۵۰۸۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۵۲۸۶و ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود.
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دارﯾﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۶از اﺑﻮ ادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذ س
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ
اﯾﺸﺎن را دﯾﺪی ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻷ روی ﺑﯿﺎور  ،٢وﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد وی ﮔﻔﺖ :آری ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻋﺎی ﻣﺴﺘﺠﺎب اﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم را دﯾﺪی ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﺒﺎرک و
ﺗﻌﺎﻟﯽ روی ﺑﯿﺎور و رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻏﯿﺮ وی از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد در ﺑﺎزار ﺑﺎ
ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ھﻨﮕﺎم ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت
و آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ،و او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از آن درﮔﺬﺷﺖ ،دوﻣﯽ او را در ﺧﻮاب
دﯾﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺑﯿﮕﺎھﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار روﺑﺮو
ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
اذﮐﺎر در ﺳﻔﺮ

دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮھﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ادای ﺣﺞ ﺳﻮارﺷﺎن
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺘﺮھﺎ را ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻻس ﺧﺰاﻋﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ
را ﺑﺮ ﺷﺘﺮھﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﺟﮫﺖ ادای ﺣﺞ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ ﺑﺮ آن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﺳﻮار ﮐﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ» :در ﮐﻮھﺎن ھﺮ ﺷﺘﺮ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ وﻗﺘﯽ آﻧﺎن
را ﺳﻮار ﺷﺪﯾﺪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪا اﻣﺮﺗﺎن ﻧﻤﻮده ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻧﺎن را در

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۵ /۱۷در آن ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۸۱ /۱۰و ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۰۵۴
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﯾﺎد ﮐﻦ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۴۹اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮان آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،وﻟﯽ وی در ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۶۸در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﻻس ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺳﻮار ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺻﺪﻗﻪ در ﺣﺞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ وی را در
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻐﻮی و ﻏﯿﺮ وی از اﺑﻮﺳﮫﻞ ﺧﺰاﻋﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺻﺪﻗﻪ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ...اﻟﺤﺪﯾﺚ.

ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺳﻮارﯾﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻪ ﺑﺎر »ﺳﺒﺤﺎن اﷲ« ﮔﻔﺖ و ﯾﮑﺒﺎر »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز روی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ

ﺳﻮارﯾﺶ را ﺳﻮار ﺷﻮد ،و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻨﺪد،
ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ او را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در
وﻗﺖ ﺑﻪ روی اﻓﺘﺎدن ﺳﻮارﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻠﯿﺢ ﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻋﻘﺐ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ﭘﺎی ﺷﺘﺮ ﻣﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻌﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن« »ھﻼ ﮐﺖ
ﺑﺎدا ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﮕﻮ :ﺗﻌﺲ اﻟﺸﯿﻄﺎن ،ﭼﻮن وی ﺑﺰرگ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۱ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۳۱ /۱۰ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۱۱۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۰ /۱در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۲ /۱۰
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وﻟﯽ ﺑﮕﻮ» :ﺑﺴﻢ اﷲ« ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺜﻞ ﻣﮕﺲ ﻣﯽﮔﺮدد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۳۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﺮان ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را

ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎﯾﯽ از اﺑﻮﺗﯿﻤﻪ ھﺠﯿﻤﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺧﺮی در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮدم ،ﺧﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و
ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و ﮔﻔﺖ]» :ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [ﻣﻦ وی را ﺑﻪ
ﻗﻮت ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ» :ﺑﺴﻢ اﷲ« ،ﻧﻔﺴﺶ ﻧﺰدش ﺧﺮد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
از ﻣﮕﺲ ھﻢ ﺧﺮدﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  ،٢و رﺟﺎﻟﺶ ھﻤﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻗﻮل اﺻﺤﺎب وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ

اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
َّ ُ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ِّ
َ َ
ﻞﻛ َ َ
ﺮﺷ ٍف َولﻚ
ﺟﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﻠﻨﺪی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ لﻚ الﺮﺸف ﻰﻠﻋ
ْ ْ ُ َ ُ ِّ َ ْ
اﺤﻟَﻤﺪ َﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻤﺣ ٍﺪ«  ،٣ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ از ھﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ،و ﺑﺮ ھﺮ ﺣﺎل ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زﯾﺎد ﻧﻤﯿﺮی آﻣﺪه ،و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺿﻌﻔﺶ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻪ زﺑﺎن  ،٤و اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۳۳
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎی ﺑﺎب ذﮐﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﮫﺎد ﮔﺬﺷﺖ.
آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در وﻗﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س از ﺧﺎﻧﻪاش
َّ
َّ َ َ َّ ْ ُ َ َ َّ
َ ْ َ َ ُ َّ َ
ﺎ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ
ا� ،ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
ا� ﺗﻮ�ﺖ ﻰﻠﻋ ِ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖِ �» :
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۵ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۳۲ /۱۰ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۱۲۸
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۷۱ ،۵۹ /۵
 -٣ﺿﻌﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۳۹ /۳در آن زﯾﺎد اﻟﻨﻤﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۳ /۱۰
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۲۲ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۳۳ /۱۰ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن را ﺟﯿﺪ )ﺧﻮب(
داﻧﺴﺘﻪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۲۹۷اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ).(۵۲۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﺴﯽ از ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ« .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ:
َّ
﴿ٱ ۡر َك ُبوا ْ � َ
ِيها � ٱ�ِ﴾ ]ھﻮد.[۴۱ :
ﱠ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎماﻟﻠﻪ در آن ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ:
َ َ َّ َ َّ ۡ
﴿� ٱ�ِ ت َو� َنا﴾ ]اﻻﻋﺮاف.[۸۹ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد
آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﺴﻌﻮدی آﻣﺪه ،ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﺷﺪه ﺑﻮد.
درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﻮل اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ھﻤﻪ درودم را ﺑﺮ ﺧﻮدت
ﺑﮕﺮدان
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،روﯾﺎﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﺒﺪﺑﻦ

ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﺳﻮم
ﺷﺐ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ،
راﺟﻔﻪ آﻣﺪه و رادﻓﻪ  ١در ﭘﯽ آن اﺳﺖ و ﻣﺮگ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن ھﺴﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«،
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،ﭘﺲ ﭼﻘﺪر درودم را ﺑﺮ ﺗﻮ
ﮔﺮداﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :رﺑﻊ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،اﮔﺮ
زﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺼﻒ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،اﮔﺮ زﯾﺎد
ﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« ﮔﻔﺘﻢ :دو ﺳﻮم؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،اﮔﺮ زﯾﺎد ﮐﻨﯽ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ھﻤﻪ درودم را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ  ،٢ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ رﻧﺠﺖ
ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻨﺎھﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۱۵آﻣﺪه ،و در ﻣﻮرد رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
 -١راﺟﻔﻪ دﻣﯿﺪن اول ﺻﻮر اﺳﺖ و رادﻓﻪ دﻣﯿﺪن دوم آن .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻮض ھﻤﻪ دﻋﺎھﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۶ /۵ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۷ ،۴۲ /۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی )(۲۴۵۷
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۸ /۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۷۰ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۶۱آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۱۶۱
آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۵آﻣﺪه ،از ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﺧﺮش ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻮف و ﻗﻮﻟﺶ درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ درود ﺑﺮ وی

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ در ﺷﺐ و روز ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪم ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،وی داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺑﺴﺘﺎنھﺎی اﺷﺮاف  ١ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﮔﺰارد و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺳﺠﺪه را ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
روﺣﺶ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را
ﭼﻪ ﺷﺪه؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدی ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ روح رﺳﻮﻟﺶ
ً
را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد و دﯾﮕﺮ اﺑﺪا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻤﺶ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﻣﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻣﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ
درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ده ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ده ﮔﻨﺎه را ازوی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺳﺎزد« .٢
اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖﺷﺎن آﻣﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺸﺎرت ﻧﺪھﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ وی رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺮ وی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ« .در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﮫﺖ ادای ﺷﮑﺮ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدم«  .٣ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۵۵آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :در رواﯾﺖ آنھﺎ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ  -ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪه رﺑﺬی آﻣﺪه و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۶۱ﮔﻔﺘﻪ وی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ درود ﺑﺮ وی

 -١رؤﺳﺎی اﻧﺼﺎر.
 -٢ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۱ /۱اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۸۵۸ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۸۷ /۲آن را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ارﺟﺎع داده و
ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۶۶۱
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۵۸
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اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﻮش ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد وﺧﻮﺷﯽ و ﺑﺸﺎﺷﺖ در روﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﺮوز ﺧﻮش ﻃﺒﻊ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی و ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﺸﺎﺷﺖ در روﯾﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :آری ،ﮐﺴﯽ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﻧﺰدم آﻣﺪو ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻣﺘﺖ ﺑﺮ
ﺗﻮ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺮاﯾﺶ ده ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ده ﮔﻨﺎه را از وی ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ده درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« .١
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﻢ اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻠﺶ را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۵۷آﻣﺪه ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮق زﯾﺎد و اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد ﻣﻨﺒﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ« ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ
ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ« ،ﺑﺎز وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﻠﻪ دوم ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ« ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻠﻪ ﺳﻮم
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ« ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﺮوز از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی
را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻼ ک ﺑﺎدا ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را درﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻣﯿﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوﻣﯽ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﻼ ک ﺑﺎدا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﯾﺎد ﺷﻮی و ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻣﯿﻦ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮔﻔﺖ :ھﻼک ﺑﺎدا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﻧﺰد
وی ﭘﯿﺮی ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽﺷﺎن را و آنھﺎ وی را داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻣﯿﻦ«  .٢اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  ٣و ّﺑﺰار ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء زﺑﯿﺪی  ٤رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را از
اﻟﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦﻋﺒﺎس س ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۶۶آﻣﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در آن
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۲۶ /۴اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻧﺴﺎﺋﯽ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۶۶۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )(۹۰۷ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۳ /۳و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۷۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۷۸
 -٤ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۷۹آﻣﺪه.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﺑﺎن آﻣﺪه ،وی را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۶۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﺨﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﯾﺎد ﺷﻮم و ﺑﺮ ﻣﻦ درود
ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼه از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺨﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﯾﺎد ﺷﻮم و ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ،
اﯾﻦ ﺑﺨﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ وی درود ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻣﺴﻠﻢ ،اﻣﺎمھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻋﺒﺪﺑﻦ

ﺣﻤﯿﺪ از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدﻣﺎن آﻣﺪ ،و
ھﻤﺮاهﻣﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﻧﺸﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ  -وی اﺑﻮﻧﻌﻤﺎن
ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ب اﺳﺖ  -ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از وی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ا� ﺻﻞ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و�ﺎرك ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آل
�ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎر�ﺖ ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻲﻓ اﻟﻌﺎﻟـﻤ� ،اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ ال
ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،و ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮدی ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و

ﺑﺰرﮔﻮار ھﺴﺘﯽ ،و ﺳﻼم ﻃﻮری ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزاﻧﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۸۴
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۴۰۵
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اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درود ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ا� اﺟﻌﻞ ﺻﻠﻮاﺗﻚ ورﻤﺣﺘﻚ و�ﺮ�ﺗﻚ ﻰﻠﻋ ﺳﻴﺪ اﻟـﻤﺮﺳﻠ� ،واﻣﺎم اﻟـﻤﺘﻘ�،
وﺧﺎﺗﻢ اﻨﻟبﻴ�� ،ﻤﺪ ﻋﺒﺪك ورﺳﻮلﻚ اﻣﺎم اﺨﻟ� ،وﻗﺎﺋﺪ اﺨﻟ� ،ورﺳﻮل الﺮﺣـﻤﺔ .ا� اﺑﻌﺜﻪ
ً
ﻣﻘﺎﻣﺎ �ﻤﻮدا ﻳﻐﺒﻄﻪ ﺑﻪ اﻻولﻮن واﻻﺧﺮون .ا� ﺻﻞ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ
ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻰﻠﻋ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ .ا� ﺑﺎرك ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آل �ﻤﺪ ﻛﻤﺎ
ﺑﺎر�ﺖ ﻰﻠﻋ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻰﻠﻋ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻚ ﻤﺣﻴﺪ �ﻴﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،درودھﺎ ،رﺣﻤﺖ
و ﺑﺮﮐﺖ ھﺎﯾﺖ را ﺑﺮﺳﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،اﻣﺎم ﻣﺘﻘﯿﺎن ،ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ ،اﻣﺎم ﺧﯿﺮ،
رھﺒﺮ ﺧﯿﺮ و رﺳﻮل رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،او را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن
و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻏﺒﻄﻪ ورزﻧﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺑﺮ آل اﺑﺮاھﯿﻢ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﻮار ھﺴﺘﯽ .ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ و آل اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل

ﻓﺮﻣﻮدی ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﻮار ھﺴﺘﯽ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﯿﻢ درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای
ً
اﺻﺤﺎب ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﻄﯿﺐ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﮔﻨﺎھﺎن را ﻗﻮیﺗﺮ از ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﺪن آﺗﺶ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮدهھﺎ اﻓﻀﻞ اﺳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﻔﺲھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺸﯿﺮ زدن در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮوﺟﻞ  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻮف .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۹۰۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) .(۱۰۳۹در
ﺳﻨﺪ آن ﻣﺴﻌﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﻋﺎھﺎ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود  .١و ﻧﺰد
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد رھﺎوی از روی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ دﻋﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
درود ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ درود ﺑﯿﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را دﯾﻠﻤﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رھﺎوی در اﻻرﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎق ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،وﮔﻔﺘﻪ :از ﻋﻤﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﻗﻮل ﺧﻮدش رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و آن از ﻣﺮﻓﻮع ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ وی ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ آن از رأی و ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ اﺳﺖ  ،٢و ﺣﮑﻤﺶ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ و اﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش درﺑﺎره درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ دﻋﺎ
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )و آل ﻣﺤﻤﺪ(  ٣درود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .٤
ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺒﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎﻧﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن آن را ﻣﻮﻓﻮع داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﱠ
ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻮدﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﯿﺸﯽ در ﺣﺪﯾﺜﺶ و ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎرد رھﺎوی در اﻻرﺑﻌﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺻﺪﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﯾﺶ ﻧﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۸۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۶۷۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۷۲۵ /۴۸ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۷۵ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۷۵و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ زﯾﺎدت در اﻻوﺳﻂ و اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
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و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درود ﺟﺰ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺳﺰد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درود ﺟﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺳﺰد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۶۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎﻟﺶ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﺳﺘﻐﻔﺎر و آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ

اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
َ ِّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َّ َ
اﺘﻟ َّﻮ ُ
ﻚ أَﻧ ْ َ
الﺮ ِﺣ ُ
اب َّ
ﺖ َّ
ﻴﻢ«،
ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺪﺑﺎر اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ» :رب اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ وﺗﺐ ﻲﻠﻋ إﻧ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ و ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،ﺑﯽﺷﮏ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﮫﺮﺑﺎن
ھﺴﺘﯽ« .٢
ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی از ﺗﯿﺰی زﺑﺎﻧﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷۶از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از ﺗﯿﺰی زﺑﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدم ،ﮔﻔﺖ» :در ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭼﻄﻮری؟ ﻣﻦ ھﺮ روز ﺻﺪﺑﺎر
ازﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ«  .٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ را از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آﻣﺪه،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و ﮔﻔﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام زﺑﺎن ﺗﯿﺰ دارم،
و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮا داﺧﻞ آﺗﺶ ﺳﺎزد ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﻦ در ھﺮ روز

 -١اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎراﻟﮫﺎ ﺑﺮ آل اﺑﻦ اﺑﯽ أوﻓﯽ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ «...در
ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺟﻼء اﻷﻓﮫﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۱۶ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۳۰و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۱۴آﻟﺒﺎﻧﯽ
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۷۶ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۹۲۶ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﯿﺲ از
ﻣﺮدی .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۰۹ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﻔﺮش ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﯿﺪ« ،و ﻣﺎ
آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آن را ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ« ،و ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ۰ :ھﺮ ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰی  ١ﮐﻪ ھﺮ روز ھﻔﺘﺎد ﺑﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاھﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻔﺘﺼﺪ ﮔﻨﺎھﺶ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در ﯾﮏ روز و ﺷﺐ زﯾﺎدﺗﺮ از
ھﻔﺖ ﺻﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۱۳۱
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺶ و ﺧﻨﺪهاش در ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺮه
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻣﺮا در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺮه ﺑﺮد ،آن ﮔﺎه
َّ ُ َ َ ْ ُ ُّ
ُُ
اﺬﻟﻧُ َ
َّ ُ َّ ْ ْ
ﻮب
ﻮ� ِإﻧﻪ ﻻ �ﻐ ِﻔﺮ
ﺳﺮش را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِ
اﺣﺪ َ� ْ ُ َ
�ك« .ﺗﺮﺟﻤﻪ »ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎھﺎن را ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ« .ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻔﺖ ﺷﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،از ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪی ]اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟[ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮا ﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺮه رﺳﯿﺪ،
َّ ُ َ َ ْ
ُُ
َّ ُ َّ ْ ْ
ﻮ� ﻓ ِﺈﻧﻪ ﻻ �ﻐ ِﻔ ُﺮ
ﺑﺎز ﺳﺮش را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِ
ُّ
اﺬﻟﻧُ َ
ﻮب اﺣﺪ َ� ْ ُ
� َك« ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎرت ،و ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪﻧﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪی؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﻨﺪﯾﺪم ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﯽاش از ﺑﻨﺪهاش ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮔﻨﺎھﺎن را اﺣﺪی ﻏﯿﺮ از وی ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﺑﺎره ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻐﻔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن .م
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﻻﺻﺒﮫﺎﻧﯽ .ﻣﻨﺬری ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۰۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۵۱ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ا� َوأَﺗُ ُ
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﯾﺎدﺗﺮ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ» :أَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ َّ َ
ﻮب
ِ
َ
ِإﻴﻟْ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش دﻋﺎی آﻣﺮزش ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﺜﯿﺮاﻟﺬﻧﻮب
ﱠ
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش س رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :وای ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ! وای ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ!
اﯾﻦ ﻗﻮل را دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ :ا� ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ
أوﺳﻊ ﻣﻦ ذﻧﻮ� ورﺣـﻤﺘﻚ أرﻰﺟ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ ﻋﻤ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻣﺮزﺷﺖ از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ

وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،و رﺣﻤﺘﺖ ﻧﺰدم از ﻋﻤﻠﻢ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ« .او آن را ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :دوﺑﺎره ﺑﮕﻮ« ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺑﺎره ﺑﮕﻮ« ،وی ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ«  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎﻧﺶ ﻣﺪﻧﯽاﻧﺪ ،و ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪامﺷﺎن
ﺟﺮح وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ و اﺑﻮدرداء ش ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ وھﻨﺎد از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﻣﺮدی را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
ا� َوأﺗﻮب ِإﻴﻟْ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :أﺳﺘﻐ ِﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،دﻧﺒﺎل آن را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮ» ،ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻲﻟ وﺗﺐ ﻰﻠﻋ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺗﻮﺑﻪام را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ
از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﻔﻪاش
ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﭼﮑﯿﺪهای از اﺳﺘﻐﻔﺎر را در ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره اﺳﺘﻐﻔﺎر

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۴۴ ،۵۴۳ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ) (۷۱۲۶ /۴۲۰ /۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺮدی
َّ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُّ ُ َ ُ ُ َ
َْ َْ
ﻮم وأﺗﻮب ِإﻴﻟْ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از
اﺬﻟى ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ﻫﻮ اﻟﻰﺤ اﻟﻘﻴ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ» :أﺳﺘﻐ ِﻔ ُﺮ ا� ِ

ﺧﺪاوﻧﺪی آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و او زﻧﺪه و ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ذات اﺳﺖ و ﺑﻪ

ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ  (۳/۳۱۶-از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،دو ﻣﺮد ھﻢ در ﻋﻘﺒﻢ
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮم ﺧﺎک ﻣﯽرﯾﺰﯾﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎھﯽ از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و
ﱠ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ روﺛﻪ  ١ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم .ﺣﺎﮐﻢ و ذھﺒﯽ اﯾﻦ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب درﺑﺎره اﺳﺘﻐﻔﺎر

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮ روز
دوازده ھﺰار ﺑﺎر از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه
دﯾﻨﻢ اﺳﺖ  -ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﻨﺶ  -و و در آﻧﭽﻪ در ﺻﻔﺔاﻟﺼﻔﻮة ) (۱/۲۸۸ذﮐﺮ ﺷﺪه،
آﻣﺪه :ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻨﺎھﻢ اﺳﺖ  .٢و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف از ﺑﺮائ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ََ ُُۡ ْ َ
ُ ۡ َ َّ ۡ ُ َ
ۡ
ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﻤﺎره ﴿و� تلقوا بِ�يدِي�م إِ� ٱ�هلكةِ﴾ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﻮد ،و ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ  .٣ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ  (۳/۱۳۲-آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ذﮐﺮ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دوﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮداﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮھﺎی ﻟﺆﻟﺆ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻘﺎم آن ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎم آﻧﺎن
ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء و ﻧﻪ ﺷﮫﺪاء« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ
» -١روﺛﻪ« ﺳﺮﮔﯿﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٢ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۷۶ ،۲۷۵ /۲ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ) (۷۰۹۴ ،۷۰۹۳آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۹۶۲۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﮔﻔﺖ
آﻧﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﺪااﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ ،و
ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ذﮐﺮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«  .١وﻧﺰدوی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺴﻪ س رواﯾﺖ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از راﺳﺖ
رﺣﻤﺎن  -ھﺮ دو دﺳﺘﺶ راﺳﺖاﻧﺪ  -ﻣﺮداﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺒﯿﺎاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﮫﺪا ،ﺳﻔﯿﺪی
رویﺷﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهﮔﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻧﺒﯿﺎ و ﺷﮫﺪا ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻗﺮب آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﺎن ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﺨﻦھﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻧﯿﮑﻮ را ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ«  .٢اﺳﻨﺎد آن ﻣﻘﺎرب اﺳﺖ ،و ﺑﺮ آن ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۷۷درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻤﺎن را
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰد ﯾﺎراﻧﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺎھﻠﯿﺘﯽ را ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ
و ھﺪاﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ن ﻓﺮﻣﻮد ،و ﮔﻤﺮاھﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ
ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮏ ﻧﻤﻮدﯾﺪ  -و ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ  -اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ
و اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ آﻣﺪه ،و ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره ذﮐﺮ ،و ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س را زﯾﺎد ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﯾﺎد ﺷﻮد ،ﻋﺪل ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻋﺪل ﯾﺎد ﮔﺮدد ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱۵۰۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۰ /۱۰
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﺧﺒﺎر اﺻﻔﮫﺎن ) (۲۳۱ /۱واﺣﺪی ) (۵۸ /۱دﯾﻠﻤﯽ ) (۲ /۱اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ
) (۲۱۷اﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ در زواﺋﺪ اﻟﺰھﺪ ) (۲۱۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۶۴۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﻣﺠﺎﻟﺲﺗﺎن را زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۹۴آﻣﺪه.
آﺛﺎر ذﮐﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اوﻟﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اوﻟﯿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﻓﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎﯾﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۷۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار از ﺷﯿﺨﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺮب رازی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ،اﻣﺎ
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ داﺳﻨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .١
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺣﻨﻈﻠﻪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ...

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﻨﻈﻠﻪ ،اﺳﯿﺪی ﮐﺎﺗﺐ س  -وی از ﮐﺎﺗﺒﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ وی ﺟﻨﺖ و دوزخ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎنﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺴﺮاﻧﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ]ﺑﺎ اﯾﺸﺎن[ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺖ و دوزخ
ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮش آﻣﺪه :ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺣﻨﻈﻠﻪ ،اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﻃﻮری
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﻼﺋﮏ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﺮ ﻓﺮشﺗﺎن و در راه ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ای ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر و ﺳﺎﻋﺘﯽ  ٢آن ﻃﻮر«  .٣و ﻧﺰد ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
آﻣﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﻧﻤﻮد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن ﻧﺮم ﻣﯽﺷﻮد ،و
از دﻧﯿﺎ ﺑﯽرﻏﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آﺧﺮت راﻏﺐ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻼﺋﮏ زﯾﺎرتﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﺮاهﺗﺎن در راه ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۱ /۴اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺑﻪ ) (۱۳ ،۱۲و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۴۲۳۹و اﺣﻤﺪ ) (۷۳۶ /۴رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ھﻤﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۵۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن ر ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،آن ﮔﺎه از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﻨﺪ و
ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﭽﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﭘﺮواﯾﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺧﯿﺎل ﻧﻤﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۰۳۰۹از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﱠ
در ﻃﻮاف ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب دﺧﺘﺮش را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮدم ،وی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ

اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﻧﺪاد ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻮاﺑﻢ را ﻣﯽداد ،ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺪا ﮐﻠﻤﻪای ﺑﻪ او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،و ﺑﺮای وی ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻦ آﻣﺪم ،داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﺪم ،ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ،و ﺣﻘﺶ را ﮐﻪ وی اھﻞ آن ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ادا ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺰدش آﻣﺪم،
ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ﭼﻪ وﻗﺖ آﻣﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ وﻗﺖ آﻣﺪﻧﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﱠ
ﺗﻮ ﺳﻮده دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮاف ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را درﻣﯿﺎن
ﭼﺸﻢھﺎﯾﻤﺎن ﺧﯿﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮدی ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻏﯿﺮ
آن ﻣﮑﺎن روﺑﺮو ﺷﻮی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺮی ﺑﻮد ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﱠ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺮﯾﺺ ﺗﺮم ،آن ﮔﺎه ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده و او
را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﻢ در آورد .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۶۷اﯾﻦ را از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آواز ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻓﻀﯿﻠﺖ ذﮐﺮ ﺣﻘﯽ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎزی را ﮐﻪ در آن
ﻣﺴﻮاک ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در آن ﻣﺴﻮاک ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽداد و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻀﯿﻠﺖ ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ اﺳﺖ«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﺷﺎن ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ھﺮ آﻧﭽﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺗﺮﮐﺶ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ آن ﮔﺎه
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۵۲۶و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪش ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﯿﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪهای ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ آن
را ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﭘﺎداش ﻣﯽدھﻢ ،و آن را ذﮐﺮ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺻﺪﻓﯽ آﻣﺪه ،وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ دﻓﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و دﻓﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذی اﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ
اﺑﻮداود از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺗﺸﯽ را در ﺑﻘﯿﻊ دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﯾﻢ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪھﯿﺪ« ،و او را از ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ اودادﻧﺪ ،دﯾﺪم و ﻧﺎﮔﮫﺎن درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ وی ھﻤﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۱/۱۳۷
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۳۵۱اﯾﻦ را از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﻣﺰﯾﻨﻪ ،وی ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ذواﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮﺻﻮف ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد و زﯾﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و
ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی اﺳﻼم آورده اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ او را از ﻟﺒﺎﺳﺶ ھﻢ ﺑﺮھﻨﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ،وی دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﺎدرش آﻣﺪ ،ﻣﺎدرش ﺟﺎﻣﻪای را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای وی دو ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮد ،وی ﻧﺼﻒ آن را ازار ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش را ﻗﻄﯿﻔﻪ ،ﺑﻌﺪ از آن وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد،
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذواﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ » -ﺻﺎﺣﺐ دو ﺟﺎﻣﻪ«  -ھﺴﺘﯽ ،ﻣﻼزم
دروازه ﻣﻦ ﺑﺎش« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﺑﺮ دروازه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وی رﯾﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ وی ﯾﮑﯽ از ﺗﻀﺮع
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ« .ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
در دل ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و ﺷﻌﻠﻪای از آﺗﺶ را در ﻧﺎﺣﯿﻪای از اردوﮔﺎه دﯾﺪم ،آن را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﱠ
دارﻧﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذواﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻔﺮهای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ .در آن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۱/۱۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۳۱۶۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﻔﺮهاش اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﻣﻦ از وی راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ ھﻢ از وی راﺿﯽ ﺷﻮ« .١
ﺑﻐﻮی اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از اﯾﻦ وﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در
آن اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺻﻠﺖ از اﻋﻤﺶ از اﺑﻮواﺋﻞ از
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف از ﭘﺪرش ازﺟﺪش ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن روﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬﮐﺮ از ﻋﻘﺒﻪ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ذواﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﻣﺘﻀﺮع اﺳﺖ« ،و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ وی ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ
ﻗﺮآن و دﻋﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد .٢
ﺷﻤﺎرش ﺗﺴﺒﯿﺢ و اﺻﻞ ﺗﺴﺒﯿﺢ

٣

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺻﻔﯿﻪ وﻗﺘﯽ وی را دﯾﺪ ﺑﺎ ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ از ﺻﻔﯿﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد وی
وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﮫﺎرھﺰار ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﻮز ﻓﺮﻣﻮد:
َّ
ا� ﻋﺪد ﺧﻠﻘﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧﻠﻘﺶ« .و
»ﺑﮕﻮ :ﺳﺒﺤﺎن

ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﮕﻮ ،ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺪد ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﯽء« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪا را

ﺑﻪ ﻋﺪد آﻧﭽﻪ آﻓﺮﯾﺪ«  .٤و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ رواﯾﺖ از
ﺻﻔﯿﻪ ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ از ھﺎﺷﻢ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮑﻮﻓﯽ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و اﺳﻨﺎد آن
ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در
اذﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺗﺴﺒﯿﺢ اﺑﻮﺻﻔﯿﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺳﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار از ﺷﯿﺨﺶ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺰرﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۶۹ /۹
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ).(۱۵۹ /۴
 -٣ﻣﺮاد از »ﺗﺴﺒﯿﺢ« اول ،ذﮐﺮ و ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا در از »ﺗﺴﺒﯿﺢ« دوم ،ھﻤﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٤ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۴۴و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﻣﻨﮑﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ :رﻏﺒﺖ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﺑﻪ آن
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ﺑﻐﻮی از اﺑﻮﺳﻔﯿﻪ س ﻣﻮﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،و زﻧﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﻣﯽﺑﻮد آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﻧﺼﻒ روز ﺗﺼﺒﯿﺢ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز اول ]ﻇﮫﺮ[ را ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺗﺎ ﺷﺐ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۳۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻐﻮی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﯾﻮﻧﺲ
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺻﻔﯿﻪ  -ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ  -را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺎ ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ در ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ]اﻟﺒﺨﺎری[  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۰۹آﻣﺪه ،و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۷/۶۰رواﯾﺘﺶ ﻧﻤﻮده .واﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
وی ﺗﺎری داﺷﺖ و در آن ھﺰار ﮔﺮه زده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرﻓﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ) (۳/۵۵از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺨﯽ از
ﻃﻔﺎوه ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﮫﻤﺎن ﺷﺪم ،ﻣﺮدی را از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از وی ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،روزی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدش ﺑﻮدم ،و او ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ھﻤﺮاھﺶ ﮐﯿﺴﻪای ﺑﻮد و در
آن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﯾﺎ ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺎھﺶ ﺑﻮد و او ﺑﻪ آن ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و وﻗﺘﯽ آﻧﭽﻪ در ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮐﯿﺴﻪ را ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ اﻧﺪاﺧﺖ ،و
او آنھﺎ را دوﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و در ﮐﯿﺴﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﻮد ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده  .١و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۴۳از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ دﯾﻠﻤﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻌﺪ س ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ادب ذﮐﺮ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﮑﯽ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﻘﻂ در
وﻗﺖ ﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺖ ذﮐﺮ ﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۰۹آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهاش در ﺑﺪل ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﻮن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽدھﺪ] ،ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪای؟ [اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ اﯾﻨﻄﻮر

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۲۱۷۴در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﯿﺴﺖ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮاﯾﺶ دو ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﮑﯽ
ﻣﯽدھﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
َ ۡ
ۡ
ت مِن َّ ُ�نۡ ُه أ ۡج ًرا َع ِظ ٗ
يما﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۴۰ :
﴿يُ� ٰ ِعف َها َو ُ�ؤ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن را و ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و ار ﻧﺰد ﺧﻮد اﺟﺮ ﺑﺰرگ ﻣﯽدھﺪ«.

و ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺟﺮ ﺑﺰرگ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺪازهاش را وزن
ﻣﯽﮐﻨﺪ«  ،١و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﯿﮑﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ از آن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از وی ﺷﻨﯿﺪم  ...٢و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﺑﻪ دواﺳﻨﺎد و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ
از اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۵۲۱ /۲اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۳۶۶ /۸ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۵ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ آن را ﺑﺎ
دو ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار ،و ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۹۶ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴۵ /۱۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ:
دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ش ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻋﺎھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮ
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭼﻪ اﻣﻮری دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﭼﻪ وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﻋﺎھﺎﯾﺸﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
آداب دﻋﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ آداب دﻋﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﮐﻨﺎر

ﻣﺮدﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻼ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﻋﺎﻓﯿﺘﺶ را ھﻢ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ« ،و ﺑﺮ ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺘﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻦ آدم،
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﻋﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﺧﯿﺮ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ دﺧﻮل ﺟﻨﺖ و رھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ اﺳﺖ« ،و ﺑﺮ
ﻣﺮدی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ذاﺠﻟﻼل واﻻﻛﺮام« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت«،
ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد
ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی از ﻓﺮط ﺗﮑﻠﯿﻒ و رﻧﺞ ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۷۰ /۱۰ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۲۷و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺿﻀﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی )در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ( ) (۴۵۲۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٢٦
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ﭘﺮھﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﻋﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدھﯽ ،در
َّ
َ
دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺠﻠﯿﻠﺶ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻧﮕﻔﺘﯽ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ آﺗِﻨﺎ ِﻰﻓ
ُّ
اﺪﻟ ْ�ﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَ ًﺔ َو� ِ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ﺎر«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﻣﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
اﻵﺧﺮ ِة ﺣﺴﻨﺔ وﻗِﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟ ِ
ِ
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ و از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﺎهﻣﺎن دار« ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و او ﺑﺮاﯾﺶ
ﺷﻔﺎ داد  ،١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺘﻨﺎع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺧﺼﺎﺻﯿﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻗﺒﻞ از وی ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺧﺼﺎﺻﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﯽ
را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از رﺑﯿﻌﻪ ﻗﺸﻌﻢ  ٢آورد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﻼم آوردهای«.
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮا ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮدن از ﺧﻮدش ﺑﻪ دﻋﺎ و اﺟﺘﻨﺎﺑﺶ از ﺳﺠﻊ

٣

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش
ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،روزی ﻣﻮﺳﯽ ÷ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد و ﺑﺮ
ﻣﻮﺳﯽ ،اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ھﻤﺮاھﺶ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ وی ﮔﻔﺖ:
َ َُۡ َ
�ء ِۢ َ� ۡع َد َها فَ َ� تُ َ� ٰ ِ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
َّ ُ ّ ُ ۡ ٗ
ك َعن َ ۡ
حب ِ�� قد بلغت مِن � ِ� عذر�﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ:
﴿إِن س��
.[۷۶
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪم ،از ھﻤﺮاھﯽ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ،ﭼﻮن ﺗﻮ از

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺬور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪی«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۶۱ /۱۰و ﻃﺤﺎوی در ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر ).(۴۲۷ /۲
 -٢ﻗﺸﻌﻢ ﻟﻘﺐ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻧﺰار اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.
 -٣اﻟﻔﺎظ ھﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺟﻤﻼت ﻧﺜﺮ ﻣﯽآﯾﺪ »ﺳﺠﻊ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻔﺎظ را در ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٢٧

و آن را ﻃﻮﻻﻧﯽ  ١ﻧﻤﻮد  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ را ذﮐﺮ
ﻧﻨﻤﻮده :روزی ﻣﻮﺳﯽ ÷ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ...ﺗﺎ آﺧﺮش ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ،ﻏﺮﯾﺐ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از
اﺑﻮاﯾﻮب س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :وﻗﺘﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ازﺧﻮدش ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺑﺮای واﻋﻆ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺑﻦ ]اﺑﯽ[ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺠﻊ در دﻋﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ ھﻤﺮه ﺑﻮدم و آنھﺎ را ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﻮدم ،اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آداب دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدی و دﻋﺎی اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  ٥و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ از
ﻓﺘﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از اﻟﻔﺎﻇﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،آﯾﺎ از
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ اھﻞ و ﻣﺎل ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮑﻨﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :اھﻞ و ﻓﺮزﻧﺪ -
 ،و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎل و ﭘﺴﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮑﻨﺪ؟ ھﺮ
ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ از ﻓﺘﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهھﺎی آن ﭘﻨﺎه ﺑﺠﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﺎرب ﺑﻦ دﺛﺎر از ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن از ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،از وی
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دﻋﻮﺗﻢ ﻧﻤﻮدی اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم ،اﻣﺮم ﻓﺮﻣﻮدی اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدم و اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را
از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،و آن ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮم ،ﮔﻔﺖ:

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻠﻤﻪ اﺧﯿﺮ را ﮐﻪ »ﻋﺬرا« اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۹۱۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۹۳۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و آﺧﺮ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ھﯿﺜﻤﯽ آن را در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۵۲ /۱۰ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۷۲۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۹۷۸
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۴۵۹ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﻌﻘﻮب ]اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮای[ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ  ١اﻧﺪاﺧﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۵۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻮﻓﯽ آﻣﺪه ،وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎ در دﻋﺎ و ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن روی ﺑﺎ آنﻫﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ

ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪﻣﯽ ﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ،آنھﺎ را روﯾﺶ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد
وی و ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را در دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ انھﺎ روﯾﺶ را ﻣﺴﺢ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد  .٣و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ در اﯾﻀﺎح اﻻﺷﮑﺎل از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺰد ﺳﻨﮓھﺎی زﯾﺖ  ٤دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖھﺎﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺑﺎ آنھﺎ روﯾﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ از زﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آنھﺎ ﻣﻠﻮل ﻣﯽﺷﺪم .٥
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ھﻤﻪ آنھﺎ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از وی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ا� اﻧﻤﺎ
اﻧﺎ �ﺮﺸ ﻓﻼ ﺗﻌﺬﺑ� �ﺸﺘﻢ رﺟﻞ ﺷﺘﻤﺘﻪ او آذﻳﺘﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮا

ﺑﻪ دﺷﻨﺎم ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺷﻨﺎﻣﺶ دادهام ﯾﺎ اذﯾﺘﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪهام ﻋﺬاب ﻣﺪه«  ١ .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١اﯾﻦ در وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از وی ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮف اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ

رﰊ« ،اﻟﺒﺘﻪ آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ.

 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۴ /۹در آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۱۵۵ /۱۰
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۸۶ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۳۶ /۱در آن ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ
آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۵۹۵و ارواء ) (۴۴۲و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۳۹۹
 -٤ﻧﺎم ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۵ /۶ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺟﺎل آن
ھﻤﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۸ /۱۰
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۸۰ ،۱۶۰ ،۱۳۳ /۶

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺰد ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۰از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :إﻧﻤﺎ اﻧﺎ �ﺮﺸ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﻗﺒ� .اﻳﻤﺎ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟـﻤﻮﻣﻨ� آذﻳﺘﻪ واو ﺷﺘﻤﺘﻪ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﻗﺒ�
ﻓﻴﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ھﺴﺘﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﺎﺑﻢ ﻣﻦ ،ھﺮ ﻣﺮدی را ﮐﻪ از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدهام ﯾﺎ

دﺷﻨﺎم دادهام ،ﻣﺮا در آن ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻨﻤﺎ«.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺰاب دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ از اﻋﺮاب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد،
آﻧﺎن اﺳﻼم اورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺣﺰاب دﯾﺎرﺷﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی روﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ آﻧﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،رﺳﺎ ﮐﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺘﺶ را ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ]از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ[ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۱/۲۹۱
آﻣﺪه اﺳﺖ.و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ]ص [۹۰از اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش را دﯾﺪم ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻒھﺎی دﺳﺖﺷﺎن را ﺑﺮ روی
ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ .٢
دﻋﺎ در ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آواز و آﻣﯿﻦ

آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ دﻋﺎی زﯾﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻗﯿﺲ ﻣﺪﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س آﻣﺪ،
و ﭼﯿﺰی از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮو ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و
ﻓﻼن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﻷ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪ و ﻧﺰدﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۶۱۳) (۶۱۰و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ رﻓﻊ ﯾﺪﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۱۴۲ /۱۱و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺑﺎء ) (۴۷۷و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۸۳ ،۸۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﺤﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۶۰۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ« ،زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ و ھﻤﺮاھﻢ ﻗﺒﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﻋﺎ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر ﺧﺪای ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ دو ھﻤﺮاھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و از ﺗﻮ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ ھﻢ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد  ،١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﭽﻪ درﺳﯽ  ٢از
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﯿﺲ ،واﻋﻆ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺑﻮد ،و ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از وی رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
دﻋﺎی ﻋﻤﺮ و درﺧﻮاﺳﺘﺶ از ﻣﺮدم ﮐﻪ آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و دﻋﺎﯾﺶ در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۷۵از ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻦ ﺷﺪاد از ﯾﮑﯽ از اﻗﺮﺑﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از

ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آنھﺎ را ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮ آن
آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﻮﲏ ،اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ﻏﻠﻴﻆ ﻓﻠﻴﻨﻲ ،اﻟﻠﻬﻢ إﲏ ﺑﺨﻴﻞ ﻓﺴﺨﻨﻰ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻢ ﻗﻮﯾﻢ ﺑﺴﺎز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺧﺸﻦ ھﺴﺘﻢ ﻧﺮﻣﻢ ﺑﺴﺎز،
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﯿﻞ ھﺴﺘﻢ ﺳﺨﯿﻢ ﺑﺴﺎز«.
وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۳/۳۲۱از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮی ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س روزی در ]ﻋﺎم[ اﻟﺮﻣﺎدۀ در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،وی در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﺧﺸﻮع و ّ
ﺗﻀﺮ ع ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﺻﺪاﯾﺶ
را ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،و در ﻃﺮف

راﺳﺘﺶ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﻗﺮار داﺷﺖ،وی در آن روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ
ﻗﺮار داﺷﺖ و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم
َّ َ َ ْ
ھﻢ ﺑﺎ او دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﻋﺒﺎس را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻟـﻬﻢ إِﻧﺎ � ْﺴتﺸ ِﻔ ُﻊ ﺑﻌﻢ
رﺳﻮلﻚ اﻴﻟﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻤﻮی رﺳﻮﻟﺖ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽآورﯾﻢ« ،و
ﻋﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻋﺒﺎس ھﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ
اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ.

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ.
 -٢ھﺪف اﺑﻮھﺮﯾﺮه س اﺳﺖ ﭼﻮن وی از ﻗﺒﯿﻠﻪ دوس اﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٣١

ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاه ﮔﺮوھﯽ در ﻣﺴﺠﺪ و دﻋﺎی ھﻤﻪﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۹۴از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻻی اﺑﻮاﺳﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب

از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﻋﺸﺎء در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد ،ھﺮ ﮐﯽ را در آن ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺑﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ھﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﻮادهات ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎز ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺪا را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
آن ﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻋﺎ ﺷﺮوع ﮐﻦ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﯾﮏ آنھﺎ ﻃﺎﻟﺐ دﻋﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و آﻧﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﻣﻦ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪم و از ﺗﺮس
ﻟﺮزهای ﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ آن را از ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ رﺣﻢﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮد ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﻗﻮم از وی ﭘﺮ اﺷﮏﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺲ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ.
دﻋﺎی ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن ﻗﺒﻞ از ﻗﺘﺎل
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺒﯿﺮه از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻓﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﻟﺪﻋﺎ ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده

ﮐﻪ :وی ﺑﺮ ارﺗﺸﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﻣﺮزھﺎی روم را در ﻧﻮر دﯾﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽﺷﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮﺷﺎن آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎیﺷﺎن را ﻗﺒﻮل
ْ ْ
َّ ُ َّ ْ ْ َ َ َ
ﺎءﻧﺎ َواﺟ َﻌﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ اﺣ ِﻘﻦ ِدﻣ
ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
ﻮر الﺸﻬﺪا ِء« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﻮنھﺎﯾﻤﺎن را از رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎز دار ،و ﭘﺎداشھﺎﯾﻤﺎن
أﺟﻮرﻧﺎ أﺟ
را ﭘﺎداش ﺷﮫﯿﺪان ﺑﮕﺮدان« ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﻨﺒﺎط،
ﮐﻪ اﻣﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮد ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﻧﺰد ﺣﺒﯿﺐ در ﺧﯿﻤﻪاش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻨﺒﺎط ﺑﻪ ﻟﻐﺖ روﻣﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۰ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺟﺰ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۷۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ )/۳
.(۳۴۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﯿﺮ ارﺗﺶ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و رﺟﺎل آن :ﻏﯿﺮ از اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﻨﺎی ﺷﮫﺎدت و دﻋﺎ ﺑﺮای آن از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﮔﺬﺷﺖ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن ﻗﻮل ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن آﻣﺪه :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺰ و ﺟﻞ دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﻟﻠﻬﻢ اﻋﻂ اﻟﻴﻮم اﻟﻨﻌﻤـﺎن اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﻧﴫ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ واﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،

اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺎن ﺷﮫﺎدت را در ﻧﺼﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻓﺘﺢ ﻋﻄﺎ
ﻧﻤﺎ« .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮی ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده :و ﻗﻮم آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۶/۲۱۶
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۴در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ذی اﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎرهاش :وی
ﻣﺘﻀﺮع اﺳﺖ

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﻪ او ذواﻟﺠﺒﺎدﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﻣﺘﻀﺮع اﺳﺖ«  ،١اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ وی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺻﺪاﯾﺶ را در دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آنھﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ
را از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻠﺐ دﻋﺎ از ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻃﻠﺐ دﻋﺎ از ﻋﻤﺮ و اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزه ﻋﻤﺮه
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم از دﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ ﻣﮑﻦ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم در ﺑﺪل آن دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۷۳از ﻋﻤﺮ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۹ /۴رﺟﺎل آن ﺟﺰ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و
دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﺷﺪ ،ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۶۹ /۹آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در
ﺗﻔﺴﯿﺮ ) (۵۰ /۱۱از اﺑﻮذر ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۱۴۹۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۵۷و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۸۹۲آﻟﺒﺎﻧﯽ
آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،آن
َّ ُ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ ِّ َ
ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :الﻠﻬﻢ ،اﻏ ِﻔﺮ ﻨﻟﺎ ،وارﻤﺣﻨﺎ ،و
ارض �ﻨﺎَ ،و�ﻘ َّﺒﻞ ِﻣﻨﺎَ ،وأد ِﺧﻠﻨﺎ اﺠﻟَﻨﺔَ ،و�ﻨﺎ ِﻣ َﻦ
َ
َ ْ َ َ ُ َّ ُ
ْ
ْ
َّ
ﺎرَ ،وأﺻ ِﻠﺢ ﻨﻟﺎ ﺷﺄ�ﻨﺎ ﻠﻛﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﺮز و رﺣﻢﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎ ،ازﻣﺎ راﺿﯽ
اﻨﻟ ِ

ﺷﻮ و از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،داﺧﻞ ﺟﻨﺖﻣﺎن ﺳﺎز و از آﺗﺶ ﻧﺠﺎتﻣﺎن ده و ھﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺎ را ﺑﺮایﻣﺎن

اﺻﻼح ﮔﺮدان« ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮ
را ﺑﺮایﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻦ داغ و ﮔﺮم ﻏﻠﺖ ﻣﯽداد ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از وی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی روزی ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎد و ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﮐﺸﯿﺪ ،و در زﻣﯿﻦ داغ و ﮔﺮم ﺑﻪ ﻏﻠﺖ زدن ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﺮای
ﻧﻔﺴﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را ﺑﭽﺶ ،آﯾﺎ در ﺷﺐ ﻣﺮده ھﺴﺘﯽ و در روز ﭘﮫﻠﻮان؟!
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺳﺎﯾﻪ
درﺧﺘﯽ دﯾﺪ ،ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺑﺮادرﺗﺎن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ« آن ﮔﺎه ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن
ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ھﻤﻪﺷﺎن را ﺷﺎﻣﻞ دﻋﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎز« ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ:
َّ ُ َّ ْ َ َّ ْ
َ ُ
اﺘﻟﻘ َﻮى َزادﻫ ْﻢ واﺟـﻤﻊ ﻰﻠﻋ اﻟـﻬﺪى امﺮﻫﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮﺷﻪﺷﺎن را
»الﻠﻬﻢ اﺟﻌ ِﻞ
ﺗﻘﻮی ﺑﮕﺮدان ،و اﻣﺮﺷﺎن را ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
اﺳﺘﻮارش ﺑﮕﺮدان« .ﮔﻔﺖ» :واﺟﻌﻞ اﺠﻟﻨﺔ ﻣﺂﺑﻬﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺟﻨﺖ را ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖﺷﺎن

ﺑﮕﺮدان« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدی
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۳۶اﺣﻤﺪ ) (۲۵۶ ،۲۵۳ /۵اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۶۷ /۱۰و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۲ /۱۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۲ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )) .(۱۵۸ /۱۰آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮔﺮم و داغ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ و ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻏﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮردو ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺲ
ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮدن در ﺷﺐ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن در روز ﺑﺎز ھﻢ اﻣﯿﺪ ﺟﻨﺖ را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﻞ دﻟﺨﻮاھﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
َّ ُ َّ ْ َ َ
اﻤﺟ ْﻊ َﻰﻠﻋ
ﺑﺮادرﺗﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮایﻣﺎن دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺎد ،ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ
َّ
ْ
َّ ْ َ َ َ
ْ َ َْ ُ
اد ُﻫ ْﻢ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ال ُﻬﺪى أم َﺮﻫ ْﻢ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌ ِﻞ اﺘﻟﻘﻮى ز
ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﻔﺰای ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰای« و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ
ْ
َّ
ْ
اﺠﻟ َ َّﻨ َﺔ َﻣ َ
ﺑﺪه« ،ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌ ِﻞ
ﺂ� ُﻬ ْﻢ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﱠ
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪﻗﻪ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﻦ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ،
وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را از ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۳۰۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ :ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اوﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ از وی ﻃﻠﺐ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۶/۱۶۳از اﺳﯿﺮﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ اوﯾﺲ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪاص ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اوﯾﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«  .١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻓﻮع آن
را ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۱۵آﻣﺪه ،و در رواﯾﺖ
وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺪه» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،اﻣﺮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺗﺎن
ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ« .٢
دﻋﺎی اﻧﺲ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﱠ
ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۳از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺑﻦ( اﻟﺮوﻣﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺮادراﻧﺖ از ﺑﺼﺮه ﻧﺰدت آﻣﺪهاﻧﺪ  -و او در آن
روز در زاوﯾﻪ  ٣ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ  -ﺗﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮﻨﻟﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۶۳ /۶اﺣﻤﺪ ).(۳۸ /۱
 -٢ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ).(۱۵۴۲
 -٣ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺼﺮه.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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وارﻤﺣﻨﺎ ،وآﺗﻨﺎ ﻲﻓ اﺪﻟﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و� اﻻﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ ،وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟﺎر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺶ و رﺣﻢﻣﺎن ﻧﻤﺎ ،و در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ،و در آﺧﺮت ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ

ﻧﯿﮑﯽ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎ و از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﺎهﻣﺎن دارد« .از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،او ﺑﺎز
ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ ،و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮایﺗﺎن داده ﺷﻮد ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮایﺗﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ اداﻣﻪ داد ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ
و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و او از آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺻﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﺷﺎم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن

ﭘﯿﮑﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ وی را ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ را زﯾﺎد ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮐﺎﺗﺒﺶ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮف ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای ﻓﻼن ﺑﻦ
ﻓﻼن ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎد ،ﻣﻦ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺰ وی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﮔﻨﺎه ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﺑﻪ ،ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب دھﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻌﺎم و ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻪﺳﻮی اوﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺮد رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﭘﺮداﺧﺖ و آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻨﺪه ﮔﻨﺎه ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺑﻪ ،ﺳﺨﺖ
ﻋﺬاب دھﻨﺪه و ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻌﺎم و ﻓﻀﻞ ،ﻣﺮا از ﻋﺬاﺑﺶ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه و وﻋﺪهام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎﻣﺮزد .اﯾﻦ را ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺑﺮﻗﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰوده اﺳﺖ:
ﺗﻮﺑﻪاش را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮادرانﺗﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻮارش ﺳﺎزﯾﺪ ،و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺶ
دھﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و از ھﻤﮑﺎران ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ وی
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴۱/۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﺑﻮﻋﯿﺎش :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺶ
ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی  -و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  ،-اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از
ِّ
َّ
ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ إ�
َ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َّ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ
ﻮﺪﻟ َول ْﻢ
اﺬﻟي لﻢ ﻳ ِ� ولﻢ ﻳ
أﺳﺄلﻚ ﺑِ�� أﺷﻬﺪ �ﻧﻚ أﻧﺖ ا� ﻻ إﻪﻟ إﻻ أﻧﺖ اﻷﺣﺪ الﺼﻤﺪ ِ
َ ُ
� ْﻦ َ ُ ُ ُ َ َ
ﻳ
ﻪﻟ ﻛﻔ ًﻮا أﺣ ِﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ :ﺗﻮ ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ و ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ

زاده ﺷﺪه و ﻧﻪ ھﻢ ﮐﺴﯽ از او زاده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺶ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی ،اﺳﻤﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺌﻮال
ﺷﻮد ﻣﯽدھﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﮔﺮدد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺶ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی« ،و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و
اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اذﮐﺎر اﻟﻨﻮوی )ص (۵۰۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﻳﺎ ذاﳉﻼل واﻻﻛﺮام« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺰت« ،ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ،ﺳﺌﻮال ﮐﻦ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﺣﻤﺪ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﺰد اﺑﻮﻋﯿﺎش زﯾﺪﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ زرﻗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﻧﻤﺎز
َّ ُ
ﻪﻟ إ َّﻻ أَﻧ ْ َ
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ﺖ ﻳﺎ ﺣﻨﺎن ،ﻳﺎ َﻣﻨﺎن ﻳﺎ
ﻣﯽ ﮔﺰارد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ إِ� أﺳﺄلﻚ ﺑِﺄن لﻚ اﺤﻟﻤﺪ ﻻ إِ ِ
َ ْ ْ
َ َ َْ َ
َ َْْ
َ ُ َّ َ َ
اﻹﻛ َﺮامِ « ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال
ﺑ ِﺪﻳﻊ الﺴﻤﺎو ِ
ات واﻷر ِض ﻳﺎ ذا اﺠﻟﻼ ِل و ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۴۹۳ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۷۱و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۳۸۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۲۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۷۰۶و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ) (۲۳۶ /۵اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۲۷۰ /۱۰
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ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ راﺳﺖ ،ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ای ﺑﺨﺸﺎﻧﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ای

ﻣﻨﺖ ﮔﺬارﻧﺪه ،ای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺰت« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺶ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی ،اﺳﻤﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺌﻮال ﺷﻮد ﻣﯽدھﺪ«  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود،
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ و ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،واﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺗﻦ اﻓﺰودهاﻧﺪ» :ﻳﺎ

ﺣﻴﻰ ﻳﺎ ﻗﻴﻮم« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای زﻧﺪه و ای ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ذات« .و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ

ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ در ﯾﮑﯽ از رواﯾﺖھﺎﯾﺶ اﻓﺰوده» :اﺳﺄﻟﻚ اﳉﻨﺔ واﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺗﻮ ﺟﻨﺖ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ از آﺗﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اھﺪا ﻧﻤﻮدن ﻃﻼ ﺑﺮای اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮐﻪ در دﻋﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ وﺟﻪ
ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺘﻮده

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻧﺰد اﻋﺮاﺑﯿﯽ
ﻣﺮور ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزش دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺮاه اﻟﻌﻴﻮن ،وﻻ ﺨﺗﺎﻟﻄﻪ
اﻟﻈﻨﻮن ،وﻻ ﻳﺼﻔﻪ الﻮاﺻﻔﻮن ،وﻻ ﺗﻐ�ه اﺤﻟﻮادث ،وﻻ �ﻰﺸ اﺪﻟواﺋﺮ ،ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ اﺠﻟﺒﺎل،
ومﺎﻜﻳﻴﻞ اﺒﻟﺤﺎر ،وﻋﺪد ﻗﻄﺮ اﻷﻣﻄﺎر ،وﻋﺪد ورق اﻷﺷﺠﺎر ،وﻋﺪد ﻣﺎ أﻇﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ الﻠﻴﻞ،
وأﺮﺷق ﻋﻠﻴﻪ اﻨﻟﻬﺎر ،ﻻ ﺗﻮاري ﻣﻨﻪ ﺳﻤﺎء ﺳﻤﺎء ،وﻻ أرض أرﺿﺎ ،وﻻ ﺤﺑﺮ ﻣﺎ ﻲﻓ ﻗﻌﺮه ،وﻻ

ﺟﺒﻞ ﻣﺎ ﻲﻓ وﻋﺮه ،اﺟﻌﻞ ﺧ� ﻋﻤﺮي آﺧﺮه ،وﺧ� ﻋﻤ� ﺧﻮاﺗﻤﻪ ،وﺧ� أﻳﺎ� ﻳﻮم أﻟﻘﺎك ﻓﻴﻪ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ  ،٢ﮔﻤﺎنھﺎ درﮐﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺻﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
وﺻﻔﺶ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﻮادث ﺗﻐﯿﯿﺮش ﻧﻤﯽدھﺪ ،از ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﯿﺶآﻣﺪھﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،وزن
ﮐﻮهھﺎ ،اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮھﺎ ،ﻋﺪد ﻗﻄﺮهھﺎی ﺑﺎران ،ﻋﺪد ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و ﻋﺪد آﻧﭽﻪ را ﺷﺐ ﺑﺮ
آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮده و روز ﺑﺮ آن دﻣﯿﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ،و آﺳﻤﺎﻧﯽ از وی آﺳﻤﺎن دﯾﮕﺮ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ زﻣﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ را ،وﻧﻪ ﺑﺤﺮی آﻧﭽﻪ را در ﻗﻌﺮش اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﻮھﯽ آﻧﭽﻪ را در
داﺧﻠﺶ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﺮم آﺧﺮش را ﺑﮕﺮدان و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪھﺎﯾﺶ را و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۵۸آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۰ ،۳۴۹ /۵اﺑﻮداوود
).(۱۴۹۵
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در دﻧﯿﺎ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

روزھﺎﯾﻢ روزی را ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﻣﻮﻇﻒ
اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزش را ﮔﺰارد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورش« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را
ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎدن اھﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ
اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻃﻼ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺴﺘﯽ ای اﻋﺮاﺑﯽ؟«
ﮔﻔﺖ :از ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺻﻌﺼﻌﻪ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا
ﻃﻼ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺧﻮدت اﺳﺖ ای
رﺳﻮل ﺧﺪا  ،١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :درﺳﺖ اﺳﺖ رﺣﻢ ﺣﻘﯽ دارد ،وﻟﯽ ﻃﻼ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮﺣﺴﻦ ﺛﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺨﺸﯿﺪم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
ﱠ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اذرﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﭘﯿﺶ روی ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص (۶۹۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َ َ ِّ َ َ َّ
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ
اﻟﻄﺎﻫﺮ َّ
ﻚ َّ
اﻟﻄ ِّﻴ ْ ُ َ َ
اﺬﻟى
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄلﻚ ﺑِﺎﺳ ِﻤ
ﺐ الﻤﺒﺎر ِك اﻷﺣﺐ ِإﻴﻟْﻚ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ َو� َذا ْ
ﺖ َو� َذا ْ
اﺳﺘُ ْﻔﺮ ْﺟ َ
ﺖ ﺑﻪ َر ِﻤﺣْ َ
ﺮﺘ ِﻤﺣْ َ
اﺳ ُ ْ
ﺖ ﺑﻪ أَ ْ� َﻄﻴْ َ
ﺖ َو� َذا ُﺳﺌﻠْ َ
ﻴﺖ ﺑﻪ أَ َﺟﺒْ َ
إ َذا ُد� َ
ﺖ ﺑِ ِﻪ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ْ
َ
ﻓﺮﺟﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺎک ،ﻧﯿﮑﻮ ،ﻣﺒﺎرک و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮت ﺳﺌﻮال
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﺳﻤﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﺷﻮی ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺌﻮال ﺷﻮی ﻣﯽدھﯽ و
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد رﺣﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯽ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﮔﺸﺎﯾﺸﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد،

ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﯽآوری« .ﻋﺎﯾﺸﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :و روزی ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻤﺎن اﺳﻤﺶ آ ﮔﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ؟«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﮔﻔﺖ» :آن
ﺑﺮاﯾﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ای ﻋﺎﯾﺸﻪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای رﻓﺘﻢ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺎز
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺳﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﻣﻮزم ،و ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭼﯿﺰی از دﻧﯿﺎ را ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﯽ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،وﺿﻮ ﻧﻤﻮدم و دو رﮐﻌﺖ
 -١ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﺑﯽھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻮد ،ھﺪف اﻋﺮاﺑﯽ ھﻤﺎن ﻗﺮاﺑﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۷۲ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۵۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻻذرﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺣﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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ﻤﺣ َﻦ َوأَ ْد ُﻋ َ
ا� َوأَ ْد ُﻋ َ
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻢ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ إ ِّ� أَ ْد ُﻋ َ
الﺮ ْ َ
ﻮك َّ َ
ﻮك اﻟْ َ َّ
ﻮك َّ
ﺮﺒ
ِ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
ﺖ ﻣﻨْ َﻬﺎ َو َﻣﺎ ل ْﻢ أ ْﻋﻠ ْﻢ أن َ�ﻐﻔ َﺮ ﻲﻟ َوﺗَ ْﺮ َ َ
اﺤﻟ ُ ْﺴ َ� ُﻠﻛِّ َﻬﺎ َﻣﺎ َﻋﻠ ْﻤ ُ
ﻤﺣ ِ�«،
الﺮ ِﺣﻴﻢ وأدﻋﻮك ﺑِﺄﺳﻤﺎﺋِﻚ
ِ
ِ
ِ ِ
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎماﻟﻠﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺎم رﺣﻤﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه و رﺣﯿﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﻤﻪ اﺳﻤﺎی ﺣﺴﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از

ﻧﺎمھﺎﯾﺖ ﻣﯽداﻧﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺸﯽ و رﺣﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :آن  ١در ﺟﻤﻠﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﻤﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی« .٢
آﻏﺎز و اﺧﺘﺘﺎم دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد» :ﺳﺒﺤﺎن ر� اﻟﻌ� اﻷﻰﻠﻋ الﻮﻫﺎب«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻨﺪهام را«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۵۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن ﻋﻤﺮﺑﻦ رﺷﺪ ﯾﻤﺎﻣﯽ
آﻣﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺳﻠﻤﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و
اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﮔﺮ ﺻﺪ دﻋﺎ ھﻢ
ًَ
ُّ ْ
َ َ
اﺪﻟ�ﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨﺔ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در اﺑﺘﺪا و ﺧﺎﺗﻤﻪ و وﺳﻄﺶ اﯾﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردَ » :ر َّ�ﻨﺎ آﺗِﻨﺎ ِﻲﻓ
َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ﺎر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮایﻣﺎن ﻧﯿﮑﯽ
و ِ� اﻵ ِﺧﺮ ِة ﺣﺴﻨﺔ و ِﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻨﻟ ِ
ﺑﺪه ،و از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﺎهﻣﺎن دارد« ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ دو ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  ،-ﻧﺴﺎﺋﯽ،

اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢھﺎﯾﺸﺎن از ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۵۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۵۴ /۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۹۸ /۱ﻋﻤﺮﺑﻦ راﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ ُ َّ ْ ْ َ ْ َ
ارﻤﺣْ ِ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز و رﺣﻤﻢ ﻧﻤﺎ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ و
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮدی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی و ﻧﺸﺴﺘﯽ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وی ﺳﺰاوارش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آر ،ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن دﻋﺎ ﮐﻦ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﻤﺎزﮔﺰار ،دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮی« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۰/۱۵۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وی اھﻞ آن اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت وی ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﻣﺘﺶ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮای اﻣﺘﺶ در ﺷﺐ ﻋﺮﻓﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺐ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای
اﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و دﻋﺎ را زﯾﺎد ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی او وﺣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﻣﮕﺮ ﻇﻠﻢ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦﺷﺎن را ،و ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺗﻮ ﻗﺎدر ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻈﻠﻮم در
ﺑﺪل ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﮑﯽ دھﯽ و ﺑﺮای ﻇﺎﻟﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮزی« ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺷﺐ
از وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،وی دﻋﺎ را اﻋﺎده ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ
او ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﻦ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪم« ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد ،ﯾﮑﯽ از
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۷۶اﺣﻤﺪ ) (۱۷ /۶اﺑﻮداوود ) (۱۴۸۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۴۴ /۲ﻃﺒﺮاﻧﯽ )(۳۰۷ /۱۸
ﺗﺮﻣﺬی و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۵ /۹ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از او
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۵ /۱۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ در آن ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدی،
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ اﺑﻠﯿﺲ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﺧﻨﺪﯾﺪم ،وی وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از ﻣﻦ درﺑﺎره اﻣﺘﻢ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ دﻋﺎی ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﺑﺮ ﺑﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﺮ ﺳﺮش ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .١
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﻣﺘﺶ و ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی :ﻣﺎ ﺗﻮ را درﺑﺎره اﻣﺘﺖ راﺿﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد
ﱠ
اﺑﻦ وھﺐ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﻮل

اﺑﺮاھﯿﻢ÷ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
﴿ َر ّب إ َّ� ُه َّن أَ ۡضلَ ۡل َن َكث ِ ٗ
�� ّم َِن ٱ�َّاس﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۳۶ :
ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﯾﻦھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و ﻗﻮل ﻋﯿﺴﯽ ÷ را:
ُ ّ
َ َّ
ُ
﴿إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم ع َِباد َك﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۱۸ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﻋﺬاب ﮐﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ«.
َّ ُ َّ َُّ
َّ ُ َّ َُّ
َّ ُ
ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ أ َّﻣ ِﻲﺘ ،الﻠﻬﻢ أﻣ ِﻲﺘ ،الﻠﻬﻢ أﻣ ِﻲﺘ«،

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﻣﺘﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﻣﺘﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﻣﺘﻢ« و ﮔﺮﯾﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮو  -و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ  -و از او ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺒﺮش داد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻣﺎ ﺗﻮ را درﺑﺎره اﻣﺘﺖ راﺿﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻏﻤﮕﯿﻨﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﻣﺘﺶ و دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﻣﺘﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده
َّ َ ْ ْ ُ ُ
َ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ﻤﺣ ِﺘﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ أﻗ ِﺒﻞ ﺑِﻘﻠﻮ�ِ ِﻬ ْﻢ ﻋﻞ ﻃﺎﻋﺘﻚ ،وﺣﻂ ِﻣﻦ وراﺋِ ِﻬﻢ ﺑِﺮ
ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺖ ﺑﮑﺸﺎن و ﺑﻪ رﺣﻤﺘﺖ از ﻋﻘﺐﺷﺎن اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۶۹
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﮑﺒﺮی ) (۱۸ /۵اﺣﻤﺪ ).(۱۴ /۴
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۲اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۲۲۹ /۱۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ).(۱۲۵۴ /۴
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۹۸ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻدﻻﺋﻞ ) (۲۳۶ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۹ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﺷﯿﺒﻪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺰار از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎری ﭼﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺒﯽ ص را ﺧﻮش دﯾﺪم ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﯾﻢ
دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮ ﻟﻌﺎ�ﺸﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ وﻣﺎ أﺮﺳت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪی اش را ،و آﻧﭽﻪ را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﮫﺎن

ﻧﻤﻮده ﺑﺒﺨﺶ« ،آن ﮔﺎه ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش از ﺧﺪه ﺑﻪ آﻏﻮﺷﺶ اﻓﺘﺎد ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ دﻋﺎی ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺳﺎزد؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﻢ
ﻧﺴﺎزد؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ دﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮای اﻣﺘﻢ در ھﺮ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۴۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر رﻣﺎدی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺧﻠﻔﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده» :ا� اﺟﻌﻞ اﺑﺎﺑ�ﺮ
ﻣﻲﻌ ﻲﻓ درﺟﻰﺘ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ در درﺟﻪام ﻗﺮار

ﺑﺪه«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ  ،-اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺧﺒﺎب س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع
َ
ْ
َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ْ َ
ﻚ :ﺑ ُﻌ َﻤ َﺮ ﺑ ْ
اﺨﻟ َ َّ
ﺎب،أ ْو
ﻦ
ﻄ
� ِإﻴﻟ
اﻹﺳﻼم ﺑِﺄﺣﺐ ﻫﺬﻳ ِﻦ الﺮﺟﻠ ِ
ِ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :الﻠﻬﻢ أ ِﻋﺰ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ
ﺑِﺄ ِﻲﺑ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻧﺰدت ﻋﺰت
ﺑﺪه :ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﯾﺎ اﺑﻮﺟﮫﻞ ﺑﻦ ھﺸﺎم«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ
َ َّ ً
اﺨﻟ َ َّ
اﻹﺳﻼم ﺑِﻌﻤﺮ ﺑ ِﻦ
ﺎﺻﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﺎب ﺧ
ﻄ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :الﻠﻬﻢ أ ِﻋﺰ ِ
ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺳﻼم را ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻋﺰت ﺑﺨﺶ«  .٤و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۱۱۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۱ /۴اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۱۳۲ /۱۲ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۴۴ /۹
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ).(۳۳ /۱
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۸۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۰۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺟﺰ آخ ان )ﺑﻪ وﯾﮋه( ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ َ�ﻳِّﺪ اﻹ ْﺳ َ
ﻼم ﺑِ ُﻌ َﻤ َﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺳﻼم را ﺗﻮﺳﻂ
ِ ِ

ﻋﻤﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س ﺷﺘﺮی را ﮐﻪ رﻧﮓ
ﺳﺮخ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎھﯽ داﺷﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
از ﭘﻞ ﺻﺮاط ﺑﮕﺬراﻧﺶ« .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ،و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ب و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،از ﻋﺜﻤﺎن راﺿﯽ ﺷﺪم ،از وی راﺿﯽ
ﺷﻮ« ،ﺳﻪ ﺑﺎر .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ روی دارد و آﻧﭽﻪ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ را ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم داده ،و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮده
و آﻧﭽﻪ را آﺷﮑﺎر اﻧﺠﺎم داده ﺑﺒﺨﺶ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س
اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻦ
ﺷﺎھﯿﻦ در اﻟﺴﻨﮥ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﭼﺎر دردی ﺷﺪم ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪم ،ﻣﺮا در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﮔﻮﺷﻪای از ﻟﺒﺎﺳﺶ
را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪی و ﺑﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ ﭼﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدم ،و
ھﺮﭼﻪ را از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ«،
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از زﯾﺪ ﺑﻦ ﯾﺜﯿﻊ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ وھﺐ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ذی ﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از
ﻋﻠﯽ س ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در روز ﻏﺪﯾﺮ
ﺧﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،آن ﮔﺎه ﺳﯿﺰده ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺷﮫﺎدت
دادﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ از ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن اوﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟«
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۵۶ /۱در آن اﺑﻮﻧﮫﺸﻞ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶۷ /۹ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۷۰ /۶ﺣﺎﮐﻢ
).(۸۳۱۳
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﻋﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﯾﺶ ھﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻮﻻﯾﺶ  ١اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻦ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد دوﺳﺖ ﺑﺪار ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪش ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺪ ﺑﺒﺮ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﯾﺎرﯾﺶ
ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎری ﺑﺪه و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ وی را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار
و ﯾﺎرﯾﺶ ﻣﮑﻦ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۰۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻓﻄﺮﺑﻦ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه :ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ از وی ] -ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﻄﺮ[
 رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻦ ،و ﺗﻮﺳﻂ وی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎ ،رﺣﻤﺶ ﮐﻦ و ﺗﻮﺳﻂ وی رﺣﻢ ﻧﻤﺎ ،ﻧﺼﺮﺗﺶ
ﺑﺪه و ﺗﻮﺳﻂ وی ﻧﺼﺮت ﺑﺪه ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﮐﻦ و ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎ«  - ٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻟﺴﺎﻧﺶ
را ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدان و ﻗﻠﺒﺶ را ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ«  ،٣و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ھﺪاﯾﺘﺶ ﻧﻤﺎ«  ،٤ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ب
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﯿﺮش را اﺳﺘﻮار ﺑﮕﺮدان ،دﻋﻮﺗﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و
دوﺳﺘﺶ ﺑﺪار«  .٥و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ از ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ:
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دﻋﺎی ﺳﻌﺪ را وﻗﺘﯽ دﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ«  .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎورش ھﺴﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎورش اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺲ ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۲ /۱۲ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۳۱ /۹اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱/۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۳۵ /۳ /۳اﺣﻤﺪ ).(۱۱۱ /۱
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۸۸ /۴
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۱۰۳ /۶
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۹۱۲اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۹۱۷ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻓﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۶ /۹

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺧﻮدم ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮم و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮم دﻋﺎ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮھﺮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻧﺰدم ﺑﯿﺎور« ،وی آﻧﺎن را آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺟﺎﻣﻪ ﺧﯿﺒﺮﯾﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻮد ،و از ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ ﻫﻮﻻء آل ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﺻﻠﻮاﺗﻚ و ﺑﺮﻛﺎﺗﻚ ﻋﲆ آل ﳏﻤﺪ ﻛﻤـﺎ

ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﲆ آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﺎن آل ﻣﺤﻤﺪاﻧﺪ ،ﭘﺲ

رﺣﻤﺖھﺎ و ﺑﺮﮐﺖ ھﺎﯾﺖ را ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎزل ﺑﮕﺮدان ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را ﺑﺮ آل اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺎزل
ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ھﺴﺘﯽ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﱠ
اﯾﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻓﺎﻋﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر درود
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم،
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س را ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺷﻨﺎﻣﺶ دادﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ
را از ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮ دھﻢ ﮐﻪ دﺷﻨﺎﻣﺶ دادﻧﺪ ،ﻣﻦ روزی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ش آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﺟﺎﻣﻪای را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن
ً
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ا� أﻫﻞ ﺑيﻲﺘ ،ﻓﺄذﻫﺐ ﻋﻨﻬﻢ الﺮﺟﺲ وﻃﻬﺮﻫﻢ ﺗﻄﻬ�ا«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﺎن ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﻠﯿﺪی را از آﻧﺎن دور ﺑﺴﺎز ،و ﺧﻮب ﭘﺎکﺷﺎن

ﻧﻤﺎ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﻦ ،ﮔﻔﺖ» :و ﺗﻮ« ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﻢ در ﻧﻔﺴﻢ اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :آن اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آرزوﯾﺶ
را ﻣﯽﮐﻨﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل ﺳﯿﺎق اول رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻦ زﯾﺎد ﮐﻪ اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪ وﻟﯽ
در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۶۵ /۲۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۷ /۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۳۴۸ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۹ /۹
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ وارد
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﺎدری را ھﻤﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ وی ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﻃﺮاف ﭼﺎدر را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮه
ﻧﻤﻮد :و ﮔﻔﺖ» :ا� ارض ﻋﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ اﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ راض« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ

ﺷﻮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﻨﯿﻪاش اﺑﻮﺳﯿﺪان اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب
ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب
ﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﺄﺣﺒﻬﻤﺎ وﻣﻦ أﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ أﺣﺒ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ اﯾﻦ دو
را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﭘﺲ ﺗﻮ ھﻢ دوﺳﺖﺷﺎن ﺑﺪار ،و ﮐﺴﯽ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ا� إ� أﺣﺒﻬﻤﺎ

ﻓﺄﺣﺒﻬﻤﺎ« .اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻨﻄﻮر اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ
َ َّ َ ْ ُ
� ُّﺒ ُﻬ َﻤﺎ«،
ﺣﺒﺎن از اﺳﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آﺧﺮش اﻓﺰودهاﻧﺪَ » :وأ ِﺣﺐ ﻣﻦ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و دوﺳﺖ ﺑﺪار ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .و در اوﻟﺶ آﻣﺪه» :اﯾﻨﺎن

ﭘﺴﺮاﻧﻢاﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮان دﺧﺘﺮم«  .٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻃﺒﺎﻟﯿﺴﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ اوﻟﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰودهاﻧﺪ» :و ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺪ ﺑﺒﺮ« .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ آن دو از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﺒﺪﺑﻦ زﯾﺪ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ب
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺴﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﺗﻮ ھﻢ
دوﺳﺘﺶ ﺑﺪار ،و ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪار ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎر
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۹۸ /۶از ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۰ /۹
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۶۹و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ وﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۱۹۹ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
) (۲۲۳۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۳۷۴۹ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۲۲

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﺶ دار ،و ﺗﻮﺳﻂ وی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮدان« ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۰۴آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎمھﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ :ﻏﯿﺮ اﺑﻮدرداء ،از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ س را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارم
و ﺗﻮ ھﻢ دوﺳﺘﺶ ﺑﺪار« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﺒﺎس و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ

ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎس و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪ
ﻋﻮض وی در ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺑﺎش«  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع
رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎس آﻧﭽﻪ را ﺳﺮی ﻧﻤﻮده و انﭼﻪ را ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ
را ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ از وی و از ذرﯾﻪاش ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺒﺨﺶ«  .٢و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی و ﺧﻄﯿﺐ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎس ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺎس و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖﺷﺎن ﻣﯽدارد ﺑﺒﺨﺶ« .٣
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﺻﻢ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮﯾﻢ اﺳﺖ،
ﻣﺜﻞ ﭘﺪرم اﺳﺖ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭘﺪراﻧﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪا ،ﮔﻨﺎھﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﻋﻤﻠﮫﺎی
ﻧﯿﮑﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ ،و از ﻋﻤﻞھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاش درﮔﺬر و ذرﯾﻪاش را ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﮕﺮدان«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﺳﯿﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﺧﻮدت و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﯿﺂﻣﺪهام از
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری دارم« ،ﺑﺮای وی اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﭼﺎﺷﺖ ﻧﺰد آﻧﺎن وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻼم

ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ،

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ« ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﺎدرش را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،اﯾﻦ ﻋﻤﻮﯾﻢ و
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۶۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۲۳۸ /۷
 -٣ﺧﻄﯿﺐ ).(۲۷ ،۱۱ /۱۰
 -٤اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۲۳۹ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻘﯿﻖ ﭘﺪرم اﺳﺖ ،و اﯾﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺘﻢاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را از آﺗﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎدرم آﻧﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهام« ،آن ﮔﺎه زﯾﺮ دری دروازه و دﯾﻮارھﺎی ﺧﺎﻧﻪ آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ
و ﺻﺪا ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ :آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از وی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۳۳آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺪﻻﯾﻞ )ص (۱۵۴از
وی ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل
ﺑﻮدم ،و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آب وﺿﻮﯾﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﱠ
ِّ َ َ ِّ ْ ُ َّ ْ َ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ ُ
اﺘﻟﺄ ِو�ﻞ«،
ﻳﻦ وﻋﻠﻤﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :الﻠﻬﻢ �ﻘﻬﻪ ِﻲﻓ اﺪﻟ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻓﻘﯿﻪ در دﯾﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺶ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺶ«  .٢و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻧﺠﺎر
ِّ َ َ ِّ ْ ُ َّ ْ َ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ ُ
اﺘﻟﺄ ِو�ﻞ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ﻳﻦ وﻋﻠﻤﻪ
اﺪﻟ
ﻲﻓ
ﻪ
ﻓﻘﻂ دﻋﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ» :الﻠﻬﻢ �ﻘﻬ
ِ
ِ
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮز ،و ﻓﻘﯿﻪ در دﯾﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺶ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
�ﻞ اﻟْﻜﺘَ
ﺎب« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮز ،و
اﺤﻟﻜﻤﺔ وﺗﺄ ِو
اﺳﺖ» :الﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ ِ
ِ ِ
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب را« .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
اﺳﺖ» :ا� ﺑﺎرك ﻓﻴﻪ ،وا�ﺮﺸ ﻣﻨﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در وی ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز ،و از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ

٣

ﮔﺮدان«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ و اﺑﻦ رواﺣﻪ ش
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ
َ
َّ ُ َ ْ ْ َ ْ َ
ﺪﻟهِ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :الﻠﻬ َّﻢ أﺧ ِﻠﻒ ﺟﻌﻔ ًﺮا ِﻲﻓ َو ِ

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.(۲۷۰ /۹) .
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۴ /۱اﺻﻞ آن در ﺑﺨﺎری ) (۳۳۵ ،۲۶۶اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
اﺳﺖ.
 -٣از وی ذرﯾﻪای ﺑﮕﺮدان.
 -٤ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۰۰ /۱اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۳۱۵ /۱
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ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎش«  .١و ﻧﺰد ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از
َ
ﱠ
َْ
ََ ْ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ أ ْﺧ ِﻠ ْﻒ َﺟ ْﻌ َﻔ ً
ﺎرك
�
و
،
ﻪ
ﻠ
ﻫ
أ
ﻲﻓ
ا
ﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ ْ َّ
ا� ِﻲﻓ َﺻﻔﻘ ِﺔ ﻳَ ِﻤﻴ ِﻨ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎش ،و ﺑﺮای
ِﻟﻌﺒ ِﺪ ِ
ﱠ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز« ،ﺳﻪ ﺑﺎر  .٢و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ روز ﻣﻮﺗﻪ در ﺑﻠﻘﺎء ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:

»ا� اﺧﻠﻒ ﺟﻌﻔﺮا ﻲﻓ اﻫﻠﻪ ﺑﺎﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻋﺒﺎدك الﺼﺎﻟـﺤ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎش ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﺖ را

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۵۵آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۹از ﺷﻌﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۶از اﺑﻮﻣﯿﺴﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ،ﺟﻌﻔﺮ و اﺑﻦ رواﺣﻪ ش ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺣﺎل وﺷﺎن آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،و از زﯾﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮ لﺰ�ﺪ،

ا� اﻏﻔﺮ لﺰ�ﺪ ،ا� اﻏﻔﺮ لﺰ�ﺪ ،ا� اﻏﻔﺮ لﺰ�ﺪ ﻟـﺠﻌﻔﺮ وﻟﻌﺒﺪا� ﺑﻦ رواﺣﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای زﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای زﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮای زﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﱠ
ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﯿﺎﻣﺮز«.

دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای آل ﯾﺎﺳﺮ و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
َّ
اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
ْ
اﻏﻔ ْﺮ ﻵل ﻳَﺎﺮﺳ َوﻗَ ْﺪ َ� َﻌﻠْ َ
ﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای آل ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺒﺨﺸﺎی ،و اﯾﻨﻄﻮر
ِ
ِ ِ ٍ
ﻧﻤﻮدهای«  .٤و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ا� ﺑﺎرك

ﻲﻓ ﻋﻤﺎر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﻤﺎر ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه« ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۶۲ /۱۱اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۲۹ /۷ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶۰ /۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۷۲ /۱اﺣﻤﺪ )/۱
 (۲۰۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۸۶ /۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۴ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۷ /۶
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۵۱۶ ،۱۰۵ ،۱۴ /۲و ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۲ /۱اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱ /۴ /۳ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲۲ /۷

٤٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ
اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
ْ َ َ
َ ْ
ْ ْ َ َ َََ َ َْْ ََ ََُ
اﺧﻠُ ْﻔ ُﻪ ﻲﻓ َﻋﻘﺒ ِﻪ ﻲﻓ اﻟْ َﻐﺎﺑﺮ َ
�ﻦَ ،واﻏ ِﻔ ْﺮ ﻨﻟَﺎ َو ُﻪﻟ
و
،
اﻟـﻤﻘﺮ��
ﻲﻓ
ﻪ
ِ ِِ ِ
اﻏ ِﻔﺮ ﻷ ِﻲﺑ ﺳﻠﻤﺔ وار�ﻊ درﺟﺘ ِ
ِِ
ﻪﻟ ﻲﻓ َ� ْﺮﺒه َوﻧَ ِّﻮ ْر َ ُ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
ﻪﻟ ِ�ﻴ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای اﺑﻮﺳﻠﻤﺔ ﺑﺒﺨﺸﺎی،
ِِ
ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎل ِﻤ� ،واﻓﺴﺢ ِ
و درﺟﻪاش را در ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدان ،و درﻋﻘﺒﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎش ،و ﺑﺮای ﻣﺎ
و او ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺒﺨﺸﺎی ،و ﻗﺒﺮش را ﺑﺮای وی وﺳﯿﻊ ﮔﺮدان و در آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮر و

روﺷﻨﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ راﻧﺶ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب را ﺑﺮ ران ﭼﭙﺶ
ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� أرﻤﺣﻬﻤﺎ ﻓﺎرﻤﺣﻬﻤﺎ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ دو رﺣﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ«  .٢اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۴/۶۲از اﺳﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻣﺪه» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ اﯾﻨﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﺗﻮ ھﻢ دوﺳﺖﺷﺎن ﺑﺪار«.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از وی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم  ٣و
ﻣﺮدم ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮف زدن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و
ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۵و اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ،ﺟﺮﯾﺮ و آل ﺑﺴﺮ ش
اﺑﻦ ﻋﺪی از ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص
ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺳﻪ ﺑﺎر ،وﻗﺘﯽ او را ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدم آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽآورد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده:
 -١ﻣﺴﻠﻢ در اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ) (۷اﺑﻮداوود ) (۳۱۸اﺣﻤﺪ ) (۲۹۷ /۶ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۸۴ /۳
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۱۰ /۸اﺣﻤﺪ ) (۲۰۵ /۵اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۶۹۶۱
 -٣اﻟﺒﺘﻪ از ﺟﺮف ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮش اردﮔﺎه داﺷﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸ /۷اﺣﻤﺪ ) (۲۰۱ /۵ﺗﺮﻣﺬی و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه« ،اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮد ،وی آن را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ دو دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺘﺶ،
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و دﯾﻨﺎر دﯾﮕﺮ را آورد ،آن ﮔﺎه ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺘﻮرش داد ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﺪ  :١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺮﯾﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺐ اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪم،
اﯾﻦ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،وی دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام زد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ
دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺛﺎﺑﺘﺶ دار ،و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪهاش ﺑﮕﺮدان« ،ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ از اﺳﺒﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎدم .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ھﻢ اﯾﻦ را از
وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮا از ذی اﻟﺨﻠﺼﺔ راﺣﺖ
ﻧﻤﯽﺳﺎزی«  -ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺜﻌﻢ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده  ،٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﭘﺪرم ﺑﺮ دروازه
ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮش ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺪرم ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽآﯾﯽ ،ﺗﺎ ﻃﻌﺎم ﺻﺮف ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟
ْ َ
َّ ُ َّ ْ َ
ارﻤﺣْ ُﻬ ْﻢَ ،واﻏ ِﻔ ْﺮ ل ُﻬ ْﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ،ﻧﺎن ﺻﺮف ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ
َو َ� ْ َ ُ
ﺎرك لﻬ ْﻢ ِﻲﻓ رزﻗﻬﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،رﺣﻢﺷﺎن ﻧﻤﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺑﺮایﺷﺎن در
ِ
٣
رزقﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ«  .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :و اﻓﺰوده :ﻣﺎ
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ وﺳﻌﺖ در رزق را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۳ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۰۲۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۷۵
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۳۹ /۶ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۲اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۴۲ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺮﺑﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۷۶ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﮑﺒﺮی ).(۲۰۲ /۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده و اﺑﻮﻗﺘﺎده ش
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻧﻀﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻏﻔﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از
ﻏﻔﺎر ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﮫﺎن،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻣﮑﺮم ھﺴﺘﯽ« ،،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ
ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد» :ا� ﺻﻞ ﻰﻠﻋ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور وﻻ ﺤﺗﺠﺒﻪ ﻋﻨﻚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وادﺧﻠﻪ اﺠﻟﻨﺔ،
وﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و او را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺧﻮد ﺑﺎز

ﻣﺪار و داﺧﻞ ﺟﻨﺘﺶ ﻧﻤﺎ و اﯾﻦ ﮐﺎر راﻧﻤﻮدهای« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۴آﻣﺪه
ﱠ
اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۲۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از ورودش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور ﺑﻮد ،ﺑﺎ
اﺻﺤﺎﺑﺶ رﻓﺖ و ﺑﺮ وی ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ا ْﻏﻔ ْﺮ َ ُﻪﻟ َو ْ
ار َﻤﺣْ ُﻪ َوأرض ﻋﻨﻪ َوﻗَ ْﺪ َ� َﻌﻠْ َ
ﺖ«،
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،رﺣﻤﺶ ﻧﻤﺎ و از وی راﺿﯽ ﺷﻮ و اﯾﻦ را ﻧﻤﻮدهای«.
و اﺑﻮداود از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ا� اﺟﻌﻞ
ﺻﻼﺗﻚ ورﻤﺣﺘﻚ ﻰﻠﻋ آل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة« ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ و رﺣﻤﺘﺖ را ﺻﻼﺗﮏ و ﺣﺮﻣﺘﮏ

ﻋﻠﯽ آل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻮﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ،وی از ﺳﻮارﯾﺶ ﯾﮑﻄﺮف ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ وی را ﺗﮑﯿﻪ دادم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
َّ
َْ ْ
ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﯾﮑﻄﺮف ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ دادم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺣﻔﻆ
َ ََ ََ َ
َ ْ َ َ َْ َ َْ َ
ُ ْ ُ َّ ْ َ َ ُ َ
َ َ
أﺑَﺎ �ﺘﺎدة ﻛ َﻤﺎ ﺣ ِﻔﻈ ِ� ﻣﻨﺬ الﻠﻴﻠ ِﺔ ،ﻣﺎ أ َراﻧﺎ ِإﻻ ﻗﺪ ﺷﻘﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،

اﺑﻮﻗﺘﺎده را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮا از اﺑﺘﺪای ﺷﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻘﺖ و

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪﯾﻢ«  .٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ دﻋﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۸۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳۹ /۳ﻧﮕﺎ :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ).(۹۰ /۴

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﻏﯿﺮ وی از اﺻﺤﺎب ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای اﻧﺲ
دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ أَ ْ� ْ
ﺎﻪﻟ َو َو َ َﺪﻟ ُهَ ،و َ�ﺎر ْك َ ُ
ﺮﺜ َﻣ َ ُ
ﻪﻟ ِ�ﻴ ِﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎل و
ِ
ِ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را زﯾﺎد ﻓﺮﻣﺎ ،و در آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«  .١و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۴۲آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﺮﻣﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺰد
ﻧﺒﯽص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻤﺎن اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی زﺑﺎﻧﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و
ﻧﻔﺎق اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻠﺒﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ اﻧﺪک ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﺮﻣﻮد» :ا� اﺟﻌﻞ ﻪﻟ لﺴﺎﻧﺎ ذاﻛﺮا ،وﻗﻠﺒﺎ ﺷﺎﻛﺮا ،وارزﻗﻪ ﺣﻰﺘ �ﺐ ﻣﻦ �ﺒ�
وﺻ� امﺮه اﻰﻟ ﺧ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ زﺑﺎن ذاﮐﺮ ﺑﮕﺮدان ،و ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺮﮔﺰار ،و ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و اﻣﺮش را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ

رھﻨﻤﻮن ﺳﺎز«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ راوی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه،
وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺗﻠﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد  -ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد  ،٣ «-ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ او را ﺧﻮاﺳﺖ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ
روﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻠﺐ ﺑﺒﺨﺶ و رﺣﻤﺶ ﻧﻤﺎ« ،ﺳﻪ ﺑﺎر  .٤ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۴۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻠﻘﺎم ﺑﻦ ﺗﻠﺐ دو ﺗﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻢ ) (۷/۴۲اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد« ،و ﻣﺜﻞ آن را
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۳۳۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۶۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴۰۵ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ در ﻣﻮرد دﻋﺎء درﺑﺎره ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻠﺐ در وﻓﺪ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻮد،
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از ﻋﻘﺐ ﺣﺠﺮهھﺎ ﺻﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۳ /۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۰۲ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ
ْ ْ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌﻞ
ََْ َ َْ
ْ َ
ُ�ﺒَﻴْﺪا ً أَﺑَﺎ َ
َّ
اﻨﻟ
ﺎس ﻳَ ْﻮ َم اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣ ِﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،،ﻋﺒﯿﺪ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ را روز
ﺮﺜ
�
أ
ق
ﻮ
ﻓ
ﺮ
م
ﺎﻋ
ِ
ِ
ِ ٍ

ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﮕﺮدان«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺷﺪاد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺎدرش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻧﺰدت آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ،و او را ﺑﺰرگ و
ﻧﯿﮏ ﺑﮕﺮداﻧﯽ  ،٢آن ﮔﺎه از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وﺿﻮﯾﺶ وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و روﯾﺶ را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد  ،٣و ﮔﻔﺖ:
»ا� ﺑﺎرك ﻟـﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،واﺟﻌﻠﻪ ﻛﺒ�ا ﻃﻴﺒﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،و او

را ﺑﺰرگ و ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﺮدان«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼم داد ﺳﺮش
را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ،ﻋﯿﺎش ﺑﻦ
اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ ،وﻟﯿﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﯿﻠﻪای در ﺗﻮان دارﻧﺪ و ﻧﻪ
راھﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۵۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻞ ﺑﻦ زﯾﺪ آﻣﺪه و
درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ودر ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
آن ﻗﻨﻮت ﺧﻮاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۳۰اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ا� اﻧﺞ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪه« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی
از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ص ﺳﺮش را از رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،وﻟﯿﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻋﯿﺎش ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻣﮑﻪ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻓﺸﺎرت را ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﻦ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺎلھﺎﯾﺸﺎن را ﭼﻮن
ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽھﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﺮدان« .٦
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۲ /۴اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۸۵ /۱ /۴
 -٢و در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه :ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در وی ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪازد.
 -٣و در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه :آن ﮔﺎه وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،و از وﺿﻮﯾﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ و روﯾﺶ را ﺑﺎ آن ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۳ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۹
.(۴۱۳
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۰۷ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۲ /۱۰
 -٦ﺑﺨﺎری ) (۶۲۰۰ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ).(۲۹۵

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٥٥

دﻋﺎھﺎﯾﺶ ص ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزھﺎ
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ :ﻣﺮا ﺑﻪ ذﮐﺮ ،ﺷﮑﺮ و ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدت ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎ

اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  ،-اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﺮ دو در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد
و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﻌﺎذ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم« ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻌﺎذ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ات ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ را در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﮕﺬاری» :ا� اﻋ� ﻰﻠﻋ ذﻛﺮك وﺷﻜﺮك وﺣﺴﻦ

ﻋﺒﺎدﺗﻚ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ذﮐﺮت ،ﺷﮑﺮت ،و ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدت ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎ« و ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ آن
ﺻﻨﺎﺑﺤﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺻﻨﺎﺑﺤﯽ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،و
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۳/۱۱۴
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺳﻼم ھﺴﺘﯽ ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺗﻮﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ
ھﺴﺘﯽ ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰت
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﭘﮫﻠﻮی
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم دادﻧﺶ
َّ ُ َّ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ ْ
اﺠﻟ َ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ أﻧﺖ الﺴﻼم  ،و ِﻣﻨﻚ الﺴﻼم � ،ﺒﺎر�ﺖ ﻳﺎ ذا
اﻹﻛ َﺮامِ « ،٢
و
ﻼل
ِ
ِ
ﱠ
ﺑﻌﺪ از آن در ﭘﮫﻠﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و از وی ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد از ﺳﻼم

دادﻧﺶ آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آن ﻣﺮد ﺧﻨﺪﯾﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺧﻨﺪاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﱠ
در ﭘﮫﻠﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،و از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪا :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎلرﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺻﻠﻪ ﺑﻦ زﻓﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۲۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۳ /۳) (۲۷۳ /۱اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۷۵۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺗﺮﺟﻤﻪاش ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان ذﮐﺮ ﺷﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۳۹ /۱۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰۲ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﱠ
وی ﻣﺮﻓﻮع را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۵آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻮداود ) (۲/۳۵۹از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻼم
ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :اﻟﻠﮫﻢ اذھﺐ ﻋﻨﻲ اﻟﮫﻢ واﻟﺤﺰن«

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد و از
ﻧﻤﺎزش ﻓﺎرغ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﺴﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ�» :ﺴﻢ اﷲ
اﺬﻟي ،ﻻاﻪﻟ اﻻ ﻫﻮ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ ،ا� اذﻫﺐ ﻋ� اﻟـﻬﻢ واﺤﻟﺰن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺣﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻏﻢ و رﻧﺠﻢ را از ﻣﻦ دور ﺳﺎز«  .١و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ
ﻣﺴﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� أذﻫﺐ ﻋ� اﻟﻐﻢ واﺤﻟﺰن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻏﻢ و رﻧﺞ

را از ﻣﻦ دور ﺳﺎز« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن زﯾﺪاﻟﻌﻤﯽ آﻣﺪه ،وی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ و
درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮاﯾﻮب و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﯾﻮب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺒﯽﺗﺎن س ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم ،از او ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎي وذﻧﻮ�
ﻠﻛﻬﺎ ،ا� وأﻧﻌﺸ� واﺟﺮﺒ� واﻫﺪ� ﺑﺼﺎﻟﺢ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺧﻼق ،ﻻ ﻳﻬﺪي لﺼﺎﻟـﺤﻬﺎ وﻻ
ﻳﺮﺼف ﺳيﺌﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﻤﻪ ﺧﻄﺎھﺎ و ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا
ﺳﺮ ﻓﺮاز ﮔﺮدان ،و ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﻢ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪﺳﻮی اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق ﺻﺎﻟﺢ ھﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻦ ،ﭼﻮن
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﻪﺳﻮی اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺴﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺪ آن را ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﻨﺼﺮف

ﻧﻤﯽﺳﺎزد« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۰۱ /۲در ﺳﻨﺪ آن زﯾﺪ اﻟﻌﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۰ /۱۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺒﯽﺗﺎن ص ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،از وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ا� اﻏﻔﺮ� ﺧﻄﻰﺌ وﻋﻤﺪي ،ا� اﻫﺪ� لﺼﺎﻟﺢ اﻻﻋﻤﺎل واﻻﺧﻼق ،اﻧﻪ ﻻ

ﻳﻬﺪي لﺼﺎﺤﻟﻬﺎ وﻻ ﻳﺮﺼف ﺳيﺌﻬﺎ اﻻ اﻧﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ و ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﻓﺠﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ا� اﺳﺎلﻚ رزﻗﺎ ﻃﻴﺒﺎ ،وﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ،وﻋﻤﻼ ﻣﺘﻘﺒﻼ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ رزق ﭘﺎک و ﻧﯿﮑﻮ ،ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﻢ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َّ ُ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ﺮﺳا ِ�ﻴﻞ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ رب ِﺟ ِ
ﺮﺒ�ﻞ و ِﻣﻴﺎﻜ ِ�ﻴﻞ و�ِ
َ
اﻨﻟﺎر َو َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ْ
أ ِﻋ ْﺬ� ِﻣ ْﻦ َﺣ ِّﺮ َّ
ﺮﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺒﺮﯾﻞ ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و
ِ
ِ
ِ
ِ
٢
اﺳﺮاﻓﯿﻞ ،ﻣﺮا از ﮔﺮﻣﺎی آﺗﺶ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺪه«  .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺷﯿﺨﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮازی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﻼﻣﯽ
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﻮﻟﺶ» ،در
ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز« ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮه ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز دﻋﺎ
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ ْ ْ ُ
� ْﻔﺮ َواﻟْ َﻔ ْﻘﺮ َو َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ْ
ﺮﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﮐﻔﺮ ،ﻓﻘﺮ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۶آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ،وﻗﺘﯽ
از ﻧﻤﺎز ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟـﻤﺎ اﻋﻄﻴﺖ ،وﻻ ﻣﻌﻄﻲ ﻟـﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ،وﻻ
ﻳﻨﻔﻊ ذا اﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ اﺠﻟﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﯿﭻ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺗﻮ دادهای ﻧﯿﺴﺖ ،و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۰۵ /۲۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۱ /۱۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۱ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۰ /۱۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۶ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﭻ دھﻨﺪهای از آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻈﻤﺖ را در ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﻋﻈﻤﺘﺶ

ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«  ،١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ص آب وﺿﻮ آوردم ،و او وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و
َّ ُ َّ ْ
اﻏﻔ ْﺮ ﻲﻟ َذﻧْﻲﺒَ ،و َو ِّﺳ ْﻊ ﻲﻟ ﻲﻓ َداريَ ،و َ�ﺎر ْك ﻲﻟ � َ
ﻴﻤﺎ
ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َر َز�ﺘ ِ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،ﻣﻨﺰﻟﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ وﺳﯿﻊ ﺳﺎز و در رزﻗﻢ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮐﺖ ده«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻮل زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ و ﻋﻠﯽ درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز

اﺑﻮداود ) (۲/۳۵۸از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
َّ
َّ ِّ
َ ٌ َّ َ
َ
َ َّ ُّ
َ
الﺮب وﺣﺪ َك ﻻ
ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎزش ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ َر َّ�ﻨﺎ َو َرب ﻞﻛ ﻲﺷ ٍء ،أﻧﺎ ﺷﻬﻴﺪ �ﻧﻚ أﻧﺖ
َّ ُ ِّ
ُ
َ َ ٌ
َّ ُ َّ َ َّ َ َ َّ
َ
ﻬﻴﺪ أَ َّن �ﻤﺪا ُ
ورب
ﻋﺒﺪ َك ورﺳﻮلﻚ ،الﻠﻬﻢ ر�ﻨﺎ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ ،ا�َّ َر َّ�ﻨﺎ َو َرب ﻞﻛ ﻲﺷء ،أﻧﺎ ﺷ
َ ُ َّ
َ َّ ِّ
ِّ
ُْ
َ َ
ٌ َّ
ْ ٌ
ورب ﻞﻛ ﻲﺷء ،اﺟﻌﻠ� �ﻠﺼﺎ لﻚ
ﻞﻛ ﻲﺷء أﻧﺎ ﺷﻬﻴﺪ أن اﻟ ِﻌﺒَﺎد ﻠﻛﻬﻢ إِﺧ َﻮة ،ا�َّ َر َّ�ﻨﺎ
اﺳ َﻤ ْﻊ واﺳﺘَﺠ ْ
ْ ،
ﺐُ ،
ُ
أ�ﺮﺒ
اﷲ
وأﻫ� ﻲﻓ ﻞﻛ ﺳﺎﻋ ٍﺔ ﻣﻦ اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮ ِة ،ﻳﺎ ذا اﺠﻟَﻼل واﻹﻛﺮامِ
ِ
َ َْ ُ
ُ َ
ﺴﻲﺒ ُ
�ﻴﻞ ،اﷲ أَ ُ
ُ
ُ
ُ
اﻷ�ﺮﺒَ ،ﺣ َ
�ﺮﺒ
اﷲ وﻧِﻌﻢ الﻮ
أ�ﺮﺒ
واﻷرض اﷲ
ات
ِ
اﻷ�ﺮﺒ ،ا�َّ ﻧﻮر الﺴﻤﻮ ِ
ُ
اﻷ�ﺮﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻣﻦ ﮔﻮاه ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎری ،و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﭘﺮورﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻣﻦ
ﮔﻮاه ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﮔﻮاه
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ھﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﻮادهام
را در ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺨﻠﺺ ﺑﮕﺮدان ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺰت ،ﺑﺸﻨﻮ و
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ،ﺧﺪا ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ای ﻧﻮر آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﺧﺪا ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ

اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﮏ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ«  .٣ﻧﺰد وی ھﻢ
ﭼﻨﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﺳﻼم ﻣﯽداد
َّ
ْ
َ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ
تَ ،و َﻣﺎ أَ ْﻋﻠَﻨْ ُ
ﺖَ ،و َﻣﺎ أﺮﺳﻓﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ،وﻣﺎ أﺧﺮت ،وﻣﺎ أﺮﺳر
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۹۳ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۷۰ /۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۸۱ /۱۰اﺣﻤﺪ ) (۳۶۷ /۵ ،۶۳ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۹۱ /۲ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۰ /۱۰
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۰۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٥٩

ﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﻪ ﻣ ِّ� أﻧ ْ َ
َو َﻣﺎ أَﻧ ْ َ
ﺖ اﻟـﻤﻘﺪم واﻟـﻤﻮﺧﺮ ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﻧﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ
ِِ ِ
آﻧﭽﻪ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮدهام و آﻧﭽﻪ را در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮدهام ،و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدهام و انﭼﻪ را
ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﻮدهام ،و آن ﭼﻪ را اﺳﺮاف ﻧﻤﻮدهام و آن ﭼﻪ را ﺗﻮ ﺑﻪ آن از ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮی ﺑﺒﺨﺸﺎی ،ﺗﻮ

ﭘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻘﺐ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯽ و ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« .١
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :اﻟﻠﮫﻢ اﻧﯽ اﻋﻮذﺑﮏ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ و ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔاﻟﻘﺒﺮ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ْﺮﺒ َوﻣ ْﻦ ﻓﺘْﻨَﺔ اﻟْ َﻘ ْ
ﺮﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﻓﺘﻨﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :اﺻﺒﺤﻨﺎ و اﺻﺒﺢ اﻟﻤﻠﮏ ﻟﻠﻪ

ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س و او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﺻﺒﺤﻨﺎ وأﺻﺒﺢ اﻟـﻤﻠﻚ ﷲ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ،ﻻ � إﻻ ﻫﻮ ،و�ﻴﻟﻪ
اﻟنﺸﻮر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﻠﮏ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ

ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی اوﺳﺖ« ،وﻗﺘﯽ ﺷﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أمﺴيﻨﺎ وأمﻰﺴ اﻟـﻤﻠﻚ ﷲ ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ،ﻻ � إﻻ ﻫﻮ،
و�ﻴﻟﻪ اﻟـﻤﺼ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﻠﮏ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺐ ﮐﺮد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ

ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی اوﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی واﺑﻮداود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۵۸آﻣﺪه ،از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ص وﻗﺘﯽ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ َ
ا� َوﺣﺪ ُه ﻻ
� ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ
ﺷﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أمﺴيﻨﺎ وأمﻰﺴ الﻤﻠﻚ ِ ِ
� واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۷۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۷۱ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۵ /۱۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ) (۸۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۱۴ /۱۰وی آن را ﺑﻪ ﺑﺰار ارﺟﺎع داده و ﺳﻨﺪ آن را ﺟﯿﺪ
)ﺧﻮب( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ َ
َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ ْ َ ٌ َ ِّ َ ْ َ ُ َ
َ
ﻚ َﺧ ْ َ
� َﻣﺎ ِﻰﻓ ﻫ ِﺬهِ الﻠﻴْﻠ ِﺔ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ﻪﻟ الﻤﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻰﺷ ٍء ﻗ ِﺪﻳﺮ رب أﺳﺄل
ِ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ﺮﺷ ﻣﺎ ﻰﻓ ﻫﺬهِ الﻠﻴﻠ ِﺔ َو ِّ
� ﻣﺎ َ�ﻌﺪﻫﺎ َوأ ُﻋﻮذ ﺑﻚ ِﻣ ْﻦ ِّ
َو َﺧ َ
ﺮﺷ ﻣﺎ َ�ﻌﺪﻫﺎ َرب أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
ْ َ َ ِّ َ ُ ُ َ
اﻨﻟﺎر َو َﻋ َﺬاب ﻰﻓ اﻟْ َﻘ ْ
ﻜ َﺴﻞ َو ُ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاب ﻰﻓ َّ
ﺑ
ﻮذ
ﻋ
أ
ب
ر
ﺮﺒ
ﻜ
اﻟ
ء
ﻮ
ﺳ
اﻟ
ﺮﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺐ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻠﮏ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺐ ﮐﺮد ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ
و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او راﺳﺖ ،و او ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﺧﯿﺮ اﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺐ اﺳﺖ و ﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﻪ ﺗﻮ از ﮐﺴﻞ و ﺑﺪی ﭘﯿﺮی ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم،

ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻋﺬاب در آﺗﺶ و ﻋﺬاب در ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .و وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ھﻢ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
�.١ «...
ﭼﻨﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﺻﺒﺤﻨﺎ وأﺻﺒﺢ الﻤﻠﻚ ِ ِ
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :اﺻﺒﺤﻨﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺔ اﻻﺳﻼم و ﻋﻠﯽ ﮐﻠﻤﺔ اﻻﺧﻼص اﻟﯽ آﺧﺮه

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ص وﻗﺘﯽ
ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻰﻠﻋ مﻠﺔ اﻻﺳﻼم  -او امﺴيﻨﺎ ﻰﻠﻋ ﻓﻄﺮة اﻻﺳﻼم
 وﻰﻠﻋ ﻠﻛﻤﺔ اﻻﺧﻼص وﻰﻠﻋ دﻳﻦ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ ص وﻰﻠﻋ مﻠﺔ اﺑيﻨﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎ مﺴﻠﻤﺎ وﻣﺎﺎﻛن ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺸ��« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -ﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﺳﻼم ﺷﺎم ﮐﺮدﯾﻢ
 -و ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص ،و ﺑﺮ دﯾﻦ ﻧﺒﯽﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ص و ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﭘﺪرﻣﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺣﻨﯿﻒ و

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﺒﻮد«  .٢و رﺟﺎل آن دو ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۱۶
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :رﺿﯿﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺑﺎ و ﺑﺎﻻﺳﻼم دﯾﻨﺎ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻼم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺺ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺒﯽ ص را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان در
ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و وی آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﺑﻨﺪه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ" :رﺿﯿﺖ ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺑﺎ ،و ﺑﺎﻻﺳﻼم دﯾﻨﺎ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۳۳ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ ) (۲۳اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ).(۳۶
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۰۷ ،۴۰۶ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۶ /۱۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٦١

و ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺒﯽ راﺿﯽ ﺷﺪم" ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ وی را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ راﺿﯽ ﺑﺴﺎزد« .١
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ھﺮ دوی آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۱۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در دﻋﺎﯾﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎم و ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و آن را ﺗﺎ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻦ
َّ
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ
اﺪﻟ ْ�ﻴَ
ﻚ اﻟْ َﻌﺎ�ﻴَ َﺔ ﻲﻓ ُّ
َ
اﻵﺧ َﺮ ِة الﻠ ُﻬ َّﻢ
و
ﺎ
دﻧﯿﺎ  -ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﺮدن  -ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮد» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄل
ِ
ِ ِ
ِّ َ ْ َ ُ َ
ﺎى َوأَ ْﻫ� َو َﻣﺎﻲﻟ الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ْ
اﺳ ُ ْ
ﻚ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َواﻟْ َﻌﺎ�ﻴَ َﺔ ﻲﻓ دﻳ� َو ُد ْ�ﻴَ َ
ﺮﺘ َﻋ ْﻮ َر ِاﻲﺗ َوآ ِﻣ ْﻦ َر ْو َﺎﻋ ِﻲﺗ
ِإ� أﺳﺄل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َّ ُ َّ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ
َ َ ْ َ
ﻴ� َو� ْﻦ ِﺷ َﻤ ِﺎﻰﻟ َو ِﻣ ْﻦ ﻓ ْﻮ ِ� َوأ ُﻋﻮذ
الﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈ ِ� ِﻣﻦ � ِ
� ﻳﺪى و ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻲﻔ و�ﻦ ﻳ ِﻤ ِ
َ َ َْ ُ َْ َ
َْ
ﺑِ َﻌﻈ َﻤ ِﺘﻚ أن أ�ﺘﺎل ِﻣ ْﻦ ﺤﺗ ِﻲﺘ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻋﻔﻮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را در دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﻢ ﺳﺌﻮال
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻮرتھﺎﯾﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺗﺮس ھﺎﯾﻢ را ﺑﻪ اﻣﻦ و آراﻣﺶ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدان ،ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا از ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ،از ﻋﻘﺒﻢ ،از راﺳﺘﻢ ،از ﭼﭙﻢ و از ﺑﺎﻻﯾﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺘﺖ ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ھﻼ ک ﮐﺮده ﺷﻮم« ،ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف از )اﻏﺘﺎل ﻣﻦ
ﺗﺤﺘﯽ(» ،از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ھﻼ ک ﮐﺮده ﺷﻮم« ،ﺧﺴﻒ ﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻮل ﺟﺒﯿﺮ  ،٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺪاﯾﺖ داد ﺗﺎ در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﮕﻮﯾﺪ

اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮرم داد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدم
َ
و وﻗﺘﯽ در ﺟﺎﯾﻢ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ﻓَ ِ َ َّ َ َ
ات َواﻷ ْر ِضَ ،ﺎﻋل ِ َﻢ
ﺎﻃﺮ الﺴﻤﺎو ِ
َ ُ َْ َ
ﻪﻟ إﻻ أَﻧ ْ َ
اﻟْ َﻐﻴْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ
ََ
ﺖ ،وﺣﺪك ﻻ
ﺐ والﺸﻬﺎد ِة ،أﻧﺖ رب ﻞﻛ ﻲﺷ ٍء ،والﻤﻼﺋِ�ﺔ أﺷﻬﺪ آن ﻻ إِ ِ
ِ
َ ْ َ ِّ َ ْ
َ ِّ َّ
ْ
ْ
َ
َ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ وآن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪك ورﺳﻮلﻚ ،واﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺮﺷ �ﻔ ِﻲﺴ ﺮﺷ الﺸﻴﻄﺎن و ِﺮﺷ ِﻛ ِﻪ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۸۹اﺑﻮداوود ) (۵۰۷۲اﺣﻤﺪ ) (۵ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۸۷۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۷۴اﺣﻤﺪ ) (۲۵ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۱۷ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۷۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ََ ْ ََْ َ ََ
ﻰﻠﻋ ﻣﻔﻲﺴ ُﺳ ً َ َ ُ َ ُ
ﻮءا أ ْو � َّﺮ ُه ِإﻰﻟ م ْﺴ ِﻠ ٍﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و
ﺮﺘف
وأن ا� ِ
زﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﻪ واﺣﺪ و ﻻﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ از
ﺷﺮ ﻧﻔﺴﻢ و ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﺮک وی و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﻮم ،ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ

آن ﺳﺎزم ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻪ
ﻓﺮق اﻧﺪﮐﯽ در اﻟﻔﺎظ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮدش و ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ،ﭘﺴﺮم ،ﺧﺎﻧﻮادهام و ﻣﺎﻟﻢ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی و ﺷﺐ ﮐﺮدی ﺑﮕﻮ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻪ ﻋﻠﯽ دﯾﻨﯽ و ﻧﻔﺴﯽ و وﻟﺪی و اھﻠﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺮ دﯾﻨﻢ ،ﻧﻔﺴﻢ ،ﭘﺴﺮم،
ﺧﺎﻧﻮادهام و ﻣﺎﻟﻢ ]ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ[« ،آن ﻣﺮد آن را ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺎز ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
 (۱/۲۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﻟﺬی اﻃﻌﻤﻨﺎ و ﺳﻘﺎﻧﺎ و ﮐﻔﺎﻧﺎ

ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺮش ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ َ َ
ْ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
� ْﻢ م َّﻤ ْ
ﺎﻛ
ﻻ
ﻦ
� ،أﻃﻌﻤﻨﺎ وﺳﻘﺎﻧﺎ و�ﻔﺎﻧﺎ وآواﻧﺎ ،ﻓ
ﻲﻓ ُﻪﻟ َوﻻ ُمﺆ ِو َي« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ِ
»اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
ِ
»ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻃﻌﺎم داد ،آب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖﻣﺎن را ﻧﻤﻮد و ﺟﺎیﻣﺎن داد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎی دھﻨﺪهای«  .٢و ﻧﺰد اﺑﻮ داود از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ص وﻗﺘﯽ در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹ /۱اﺑﻮداوود ) (۵۰۶۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۳۹۳اﺑﻮداوود ) (۵۰۳۵ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۶اﺣﻤﺪ ).(۱۵۳ /۳

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٦٣

َ َ
»اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي ﻛﻔﺎ� وآوا� ،وأﻃﻌﻤ� ،وﺳﻘﺎ� ،واﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي َّ
ﻣﻦ َّ
ﻲﻠﻋ ﻓﺄﻓﻀﻞ ،و

اﻋﻄﺎ� ﻓﺎﺟﺰل ،اﺤﻟﻤﺪ� ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺣﺎل ،ا� رب ﻞﻛ ﻰﺷء ومﻠﻴﻜﻪ ،اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻨﻟﺎر«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﯾﻢ داد ،و ﻃﻌﺎﻣﻢ داد و ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﻢ داد و
ﺧﻮب ﻓﺮاوان داد ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ در ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﭘﺎدﺷﺎھﺶ ،از

آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
َّ
َ َ
َْ
َ
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ﻗِ ِ� َﻋﺬاﺑَﻚ ﻳَ ْﻮ َم ﺠﺗ َﻤ ُﻊ ِﻋﺒَﺎد َك«

ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
َّ
َ َ
َْ
دﺳﺘﺶ را زﯾﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ »الﻠ ُﻬ َّﻢ ِﻗ ِ� َﻋﺬاﺑَﻚ ﻳَ ْﻮ َم ﺠﺗ َﻤ ُﻊ  -او
َ َ
ﺗﺒﻌﺚ – ِﻋﺒَﺎدك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا از ﻋﺬاﺑﺖ روزی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ  -ﯾﺎ
ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰی  -ﻧﮕﻪ دار و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۰آﻣﺪه

اﺳﺖ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺟﺰم ﻧﻤﻮده» :روزی
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰی« و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۳ﮔﻔﺘﻪ .و اﯾﻦ را
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -ﺑﻪ ھﺮ دو ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
َّ َ َ ْ ُ ْ
َّ
ا� وﺿﻌ
ﺖ َﺟﻨ ِﻲﺒ ،ا�«
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صِ �» :

اﺑﻮداود از اﺑﻮازھﺮ اﻧﻤﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ
ْ
َ ْ
َْ
َّ َ َ ْ ُ ْ
َّ
ﺖ َﺟﻨ ِﻲﺒ � ،ا� اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِﻲﺒَ ،وأﺧﺴﺎ
ا� ،وﺿﻌ
ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖِ �» :
َ
ْ َْ
َ
َ ْ
ُ َّ َ
اﺟ َﻌﻠْ� ﻲﻓ َّ
اﻨﻟ ِﺪ ِّي اﻷﻰﻠﻋ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ را ﺑﺮای
ﺷﻴْ َﻄ ِﺎ� َوﻓﻚ ِرﻫ ِﺎ� و
ِ ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﻢ را ﺑﺒﺨﺶ ،ﺷﯿﻄﺎﻧﻢ را ﺑﺮان ،ﮔﺮوﺷﺪﮔﺎﻧﻢ را آزاد ﺳﺎز و ﻣﺮا ﺑﺎ

ﻣﻼ اﻋﻠﯽ ﺑﮕﺮدان«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۵۸ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﮑﺒﺮی ).(۴۰۲ /۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۹۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۴۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(۳۸۷۷
اﺣﻤﺪ ).(۲۸۸ /۶
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۵۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۴۰ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺘﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :اﻟﻠﮫﻢ اﻧﻲ اﻋﻮذ ﺑﻮﺟﮫﻚ اﻟﮑﺮﯾﻢ
اﺑﻮداود از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ا�
اﻋﻮذ ﺑﻮﺟﻬﻚ الﻜﺮ�ﻢ ،ﺑ�ﻠﻤﺎﺗﻚ اﺘﻟﺎﻣﺎت ،ﻣﻦ ﺮﺷ ﻞﻛ داﺑﺔ اﻧﺖ آﺧﺬ ﺑﻨﺎﺻﻴﺘﻬﺎ .ا� اﻧﺖ
ﺗ�ﺸﻒ اﻟـﻤﻐﺮم واﻟـﻤﺄﺛﻢ .ا� ﻻﻳﻬﺰم ﺟﻨﺪك ،وﻻ �ﻠﻒ وﻋﺪك ،وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﺠﻟﺪ ﻣﻨﻚ
اﺠﻟﺪ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� وﻤﺣﺪك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻪ ﮐﺮﯾﻤﺖ و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺗﺎﻣﺖ،
از ﺷﺮ ھﺮ ﺟﻨﺒﺪهای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺗﺎوان و ﮔﻨﺎه
را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزی .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﭙﺎھﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و ﻋﺪهات ﺧﻼف ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای
ﻏﻨﯿﯽ ﻏﻨﺎﯾﺶ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺧﺪاﯾﺎ ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﻢ از آن

ﺗﻮﺳﺖ«  .١و در أذﮐﺎر ﻧﻮوی آﻣﺪه ،ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۶۷اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
َ
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ﻓَ ِ َ َّ َ َ
ات َواﻷ ْر ِض«
ﺎﻃﺮ الﺴﻤﺎو ِ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
َ
ُّ ُ ِّ
َّ َ
اﻷ ْرضَ ،ﺎﻋل َﻢ اﻟْ َﻐﻴْ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ﻓَﺎﻃ َﺮ َّ
ﺎوات َ
الﺴ َﻤ َ
ﺐ َوالﺸ َﻬﺎدةَِ ،رب ﻞﻛ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ ُ َ
َ
َْ َ َ ْ
َ ْ َْ َ ُ َ
َ
ﺣ َ
ون أَن ﻻ إ َ َ
ﺮﺷ�ﻚ لﻚ َوأن � ْﻤﺪا �ﺒْ ُﺪ َك َو َر ُﺳ ْﻮلﻚ
ﻻ
ﺪك
و
،
ﺖ
ﻧ
أ
ﻻ
إ
ﻪﻟ
ﻲﺷءٍ ،أﺷﻬﺪ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ ْ ََ َ
ﺋ�ﺔ �َﺸ َﻬ ُﺪون .ا� إ� أ ُﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ َو ْ
ﺮﺷ ِﻛ ِﻪَ ،وأن أ� َﺮﺘف َﻰﻠﻋ �ﻔﻲﺴ ُﺳ ً
ﻼ
ﻮءا أ ْو أﺟ َﺮ ُه
ِ ِ
ِ
واﻟـﻤ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ِإﻰﻟ م ْﺴ ِﻠ ٍﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ،ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ

و ﺧﺪای ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﻪ واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻼﺋﮏ ھﻢ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﯿﻄﺎن و ﺷﺮﮐﺶ ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺑﺮم ،و از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ« .٢
ﱠ
اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
َ
َ َّ
) (۱۰/۱۲۲ﮔﻔﺘﻪ ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ آﻣﺪهَ » :و أ ُﻋﻮذ ﺑﻚ أن
َ
أﻗﺮﺘف« در ﺑﺪل »أوان اﻗﺮﺘف« ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﱠ
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه) :ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﯽ اﺛﻤﺎ( ،و در رواﯾﺘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۵۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۶ ،۱۷۱ /۲ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﻮزم ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آنھﺎ را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۲۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل رواﯾﺖ اول رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ،
ﱠ
ﻏﯿﺮ ﺣﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺎﻓﺮی ،ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺛﻘﻪاش داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻔﺶ
ﱠ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺖ .و اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ص وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺑﺎﺳﻤﻚ ر� ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻲﻟ ذﻧﻲﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﮔﻨﺎھﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ  (۱۰/۱۲۳ -آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﻮاﺑﺪﯾﻢ ،از وی وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎزش ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� اﻋﻮذ ﺑﻤﻌﺎﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮ�ﺘﻚ ،واﻋﻮذ ﺑﺮﺿﺎك ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ ،واﻋﻮذﺑﻚ

ﻣﻨﻚ .ا� ﻻ اﺳﺘﻌﻄﻴﻊ ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻴﻚ ولﻮ ﺣﺮﺻﺖ ،وﻟ�ﻦ اﻧﺖ ﻛﻤﺎ اﺛنﻴﺖ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻚ«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺎﻓﯿﺘﺖ از ﻋﻘﻮﺑﺘﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ از ﻗﮫﺮت ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ
ﺗﻮ از ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺛﻨﺎﯾﺖ را اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ﺗﻮ

ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪای«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﱠ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﯽ در ﺳﻨﻨﺶ از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﺑﺮاء درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ ﺧﻮاب

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
ﺖ �ﻔ ِﻲﺴ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإﻴﻟﻚ أﺳﻠﻤ
َ ْ ًَ َ َ ًَْ َْ َ َ
َ َ ْْ ُ َ ْ
َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ
َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ
ﺖ أم ِﺮيَ ،و�ِﻴﻟْﻚ اﺠﻟَﺄت ﻇﻬ ِﺮي ،ر�ﺒﺔ ورﻫﺒﺔ إِﻴﻟﻚ ﻻ
ﺖ إِﻴﻟْﻚ َوﺟ ِ� ،و�ِﻴﻟﻚ وﻓﻮﺿ
ووﺟﻬ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۴ /۲ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۸۳۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۴ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ
ﻚ َّاﺬﻟي أَ ْر َﺳﻠْ َ
َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
ﺖ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
اﺬﻟي أﻧﺰﻟﺖ و�ِن ِﺒﻴ
ِ
�ﺘﺎﺑِﻚ ِ
ﻣﻨﺠﺎ ِﻣﻨﻚ ِإﻻ ِإﻴﻟﻚ آﻣﻨﺖ ﺑِ ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻔﺴﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم ،و روﯾﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و اﻣﺮم را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮدم ،و ﭘﺸﺘﻢ
را ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺟﺎی دادم ،اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس و رﻏﺒﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻧﺠﺎﺗﯽ
از ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدهای و ﻧﺒﯽات ﮐﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮدهای اﯾﻤﺎن

آوردم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ص وﻗﺘﯽ ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺳﻤﻚ ا� اﺣﻴﺎ و امﻮت« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ

زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮم و ﻣﯽﻣﯿﺮم« ،و وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ� اﺬﻟي اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
اﻣﺎﺗﻨﺎ واﻴﻟﻪ اﻟنﺸﻮر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ زﻧﺪه

ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی اوﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﺟﺮﯾﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ از اﺑﻮذر ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ:
»ا� ﺑﺎﺳﻤﻚ ﻧﻤﻮت و�ﻴﺎ«  ،٣ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ و زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ«،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در اﯾﻦ ﻣﻮرد

اﺑﻮداود ازﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص از ﻃﺮف ﺷﺐ از ﺧﻮاب
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ اﻪﻟ اﻻ اﻧﺖ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ا� وﺤﺑﻤﺪك ،اﺳﺘﻐﻔﺮك ﺬﻟﻧﻲﺒ واﺳﺎلﻚ
رﻤﺣﺘﻚ ،ا� زد� ﻋﻠﻤﺎ ،و ﻻ ﺗﺰغ ﻗﻠﻲﺒ ﺑﻌﺪ اذﻫﺪﻳت� ،وﻫﺐ ﻲﻟ ﻣﻦ ﺪﻟﻧﻚ رﻤﺣﺔ اﻧﻚ اﻧﺖ
الﻮﻫﺎب« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﺧﺪاوﻧﺪا و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ھﻢ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،ازﺗﻮ ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و رﺣﻤﺘﺖ را ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
ﻋﻠﻤﻢ را ﺑﯿﻔﺰای ،و ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﺪاﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﯿﺮاه و ﮐﺞ ﻣﮑﻦ ،و از ﺳﻮی ﺧﻮدت

ﺑﺮاﯾﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﺨﺶ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه ھﺴﺘﯽ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺠﻤﻊ ) (۲/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ) ۱۱۵ /۱۱ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری( ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬﮐﺮ ) (۵۷اﺣﻤﺪ ).(۲۸۵ /۴
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۷۳۹۴
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۳۷۹۵
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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دﻋﺎﻫﺎﯾﺶ ص در ﻣﺠﺎﻟﺲ ،وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از آنﻫﺎ

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺪرت رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ از دﻋﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ:
َ َ ْ َ َ َ
ُ ِّ ُ َ
»الﻠَّ ُﻬ َّﻢ اﻗْﺴ ْﻢ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ﺎﻋ ِﺘﻚ َﻣﺎ �ﺒَﻠﻐﻨﺎ ﺑِ ِﻪ
ﺎﺻﻴﻚ و ِﻣﻦ ﻃ
ِ
ﻨﻟﺎ ِﻣﻦ ﺧﺸي ِﺘﻚ ﻣﺎ �ﻮل ﺑيﻨﻨﺎ و�� ﻣﻌ ِ
َ
َ
َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
اﻴﻟﻘ� َﻣﺎ ُ� َﻬ ِّﻮ ُن ﺑﻪ َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ ُمﺼﻴﺒَ
ﻚ َو ِﻣ َﻦ ْ َ
ﺎ
ﻴ
�
اﺪﻟ
ﺎت
ﺎرﻧﺎ َوﻗ َّﻮﺗِﻨﺎ َﻣﺎ
ﺼ
ﺑ
أ
و
ﺎ
ﻨ
ﻋ
ﺎ
ﻤ
ﺳ
ﺄ
ﺑ
ﺎ
ﻨ
ﻌ
ﺘ
ﻣ
،
ﺟﻨﺘ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ارث ِﻣﻨﺎ واﺟﻌﻞ ﺛﺄرﻧﺎ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﺎ واﻧﺮﺼﻧﺎ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺎﻋداﻧﺎ وﻻ ﺠﺗﻌﻞ
أﺣﻴيﺘﻨﺎ واﺟﻌﻠﻪ الﻮ ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ َ َْ
َ
ُم ِﺼﻴبَﺘَﻨﺎ ِﻰﻓ ِدﻳ ِنﻨﺎ وﻻ ﺠﺗﻌ ِﻞ اﺪﻟ�ﻴﺎ أ�ﺮﺒ ﻫﻤﻨﺎ وﻻ ﻣﺒﻠﻎ ِﻋﻠ ِﻤﻨﺎ وﻻ �ﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ
َْ ََُ
ﻤﺣﻨﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ از ﺗﺮس و ﺧﻮف از ﺧﻮدت آﻧﻘﺪر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻳﺮ
ﻣﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺖ ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،و از ﻃﺎﻋﺘﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﺮایﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آن ﺑﻪ ﺟﻨﺘﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،و از ﯾﻘﯿﻦ آﻧﻘﺪر ﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن
ﮔﺮداﻧﯽ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری ،از ﮔﻮشھﺎی ﻣﺎن ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﻤﺎن و ﻗﻮتﻣﺎن ﺑﺮایﻣﺎن
ﻟﺬت و ﺑﮫﺮه ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،و آن را ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﺤﻔﻮظ دار ،اﻧﺘﻘﺎمﻣﺎن را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺼﺮتﻣﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺼﯿﺒﺖﻣﺎن را
در دﯾﻦﻣﺎن ﻣﮕﺮدان ،دﻧﯿﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن ﻣﮕﺮدان ،و ﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎی رﺳﯿﺪن ﻋﻠﻢ ﻣﺎن ،و ﺑﺮ

ﻣﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﻠﻂ ﻣﮕﺮدان ﮐﻪ رﺣﻢﻣﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۱آﻣﺪه
اﺳﺖ .و در ﺑﺨﺶ ﮐﻔﺎره ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮔﺬﺷﺖ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از آنھﺎ

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ�» :ﺴﻢ اﷲ ،ﺗﻮ�ﺖ ﻰﻠﻋ اﷲ ،ا� اﻧﺎ ﻧﻌﻮذﺑﻚ آن ﻧﺰل
َ
ُ
او ﻧﻀﻞ ،او ﻧﻈﻠﻢ او ﻧﻈﻠﻢ ،او �ﻬﻞ او �ﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ
ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻐﺰش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻇﻠﻢ روا دارﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﺷﻮد،

ﯾﺎ ﺟﮫﻞ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﮫﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺠﻤﻊ
) (۲/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۰۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۴۲ /۵۲۸ ،۲ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۸۷اﺣﻤﺪ ) (۳۰۶ /۶ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۱۹ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۲۶۸ /۸

٤٦٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮداود از اﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی وﻗﺘﯽ
ْ َ
َ ُ ُ
َْ
َ َ ْ
ﻮذ ﺑ َّ ْ َ
ﻜﺮ َ ُ ْ َ
ﻳﻢ ِﻣ َﻦ
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﻋ ِ ِ
�ﻢ وﺳﻠﻄﺎﻧِ ِﻪ اﻟﻘ ِﺪ ِ
ﻴﻢ و�ِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟ ِ ِ
ﺎ� اﻟﻌ ِﻈ ِ
َّ ْ َ
َّ
ﻴﻢ«» ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ وﺟﻪ ﮐﺮﯾﻤﺶ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻗﺪﯾﻤﺶ از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه
ﺎن الﺮ ِﺟ ِ
الﺸﻴﻄ ِ
ﺷﺪه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«" و ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﯾﺮ روز از ﻣﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ« .١

و ﺗﺮﻣﺬی از ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ از ﺟﺪهاش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺒﺮی ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص درود و ﺳﻼم
َ َْ ْ ََْ َ َ َْ َ
َ ِّ ْ ْ ُ ُ
ﻤﺣ ِﺘﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا،
ﻮ� وا�ﺘﺢ ِﻲﻟ أﺑﻮاب ر
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :رب اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِ
ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و دروازهھﺎی رﺣﻤﺘﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﺸﺎی« ،و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ
َ ْ
ُُ
ا�ﺘَ ْﺢ ﻲﻟ أَﺑ ْ َﻮ َ
َ ِّ ْ ْ
اب
ﻮ� و
ِ
ﻣﺤﻤﺪ ص درود و ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :رب اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ذﻧ ِ
َ ْ َ
ﻓﻀ ِﻠﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺨﺶ و دروازهھﺎی ﻓﻀﻠﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﺸﺎی«  .٢اﯾﻦ
را اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺸﮑﻮة )ص (۶۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ آن
دو آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ�» :ﺴﻢ اﷲ

والﺴﻼم ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،و ﺳﻼم ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا« ،در ﺑﺪل :ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص
درود و ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺒﺮی را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﻔﺮ

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﻔﺮ

اﺣﺪ و ﺑﺰار از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ اراده ﺳﻔﺮی را
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﺑﻚ اﺻﻮل ،و�ﻚ اﺟﻮل ،و�ﻚ اﺳ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری

ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮﺟﻮﻻن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۶۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۴اﺑﻦ اﻟﺴﻨﯽ ) (۸۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹۰ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۰/۱۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٦٩

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮاء درﺑﺎره دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﻔﺮ

ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻤﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﮔﻔﺖ و
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﺒﺤﺎن اﺬﻟي ﺳﺨﺮﻨﻟﺎ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻪﻟ ﻣﻘﺮﻧ� ،واﻧﺎ اﻰﻟ ر�ﻨﺎ ﻟـﻤﻨﻘﻠﺒﻮن  ،١ا� اﻧﺎ
�ﺴﺎلﻚ ﻲﻓ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺒ واﺘﻟﻘﻮى وﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻰﺿ ،ا� ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬا
واﻃﻮﻋﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻻرض .ا� اﻧﺖ الﺼﺎﺣﺐ ﻲﻓ الﺴﻔﺮ واﺨﻟﻠﻴﻔﺔ ﻲﻓ اﻻﻫﻞ .ا� ا� اﻋﻮذﺑﻚ
ﻣﻦ وﻋﺜﺎء الﺴﻔﺮ ،و�ﺂﺑﺔ اﻟـﻤﻨﻈﺮ ،وﺳﻮء اﻟـﻤﻨﻘﻠﺐ ﻲﻓ اﻻﻫﻞ واﻟـﻤﺎل« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺎک و
ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺿﺒﻂ و ﻧﮕﮫﺪاری آن را
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻣﺎن از ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻘﻮا
و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ از آن راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن
ﮔﺮدان ،و ﺑﻌﺪ زﻣﯿﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ رﻓﯿﻖ در ﺳﻔﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از ﻣﺸﻘﺖھﺎی ﺳﻔﺮ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺪ ،و از دﯾﺪن ﺑﺪی در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل در وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«.

َ َ َ
َ َ
و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :آﻳِﺒُﻮن ﺗﺎﺋِﺒُﻮن َﺎﻋﺑِ ُﺪون ل ِ َﺮ ِّ�ﻨﺎ

ﺳﺎﺟﺪون« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن

ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﯿﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺑﺮاء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮی ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َّ ُ َّ َ ً ُ َ ِّ ُ َ ْ ً َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ِّ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
ﻳﺮ،
»الﻠﻬﻢ ﺑﻼﺎﻏ �ﺒﻠﻎ ﺧ�ا ،ﻣﻐ ِﻔﺮة ِﻣﻨﻚ و ِرﺿﻮاﻧﺎ�ِ ،ﻴ ِﺪك اﺨﻟ�ِ ،إﻧﻚ ﻰﻠﻋ
َ
َ
ْ َُ
َّ ُ َّ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َّ َ
َّ َ
َْ
ﺖ َّ
الﻠَّ ُﻬ َّﻢ أَﻧ ْ َ
الﺼﺎﺣ ُ
الﺴﻔ َﺮَ ،وأ ْﻃ ِﻮ ﻨﻟَﺎ
الﺴﻔ ِﺮَ ،واﺨﻟ َ ِﻠﻴﻔﺔ ِﻲﻓ اﻷﻫ ِﻞ ،الﻠﻬﻢ ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺐ ِﻲﻓ
ِ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َّ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
َْ َ
ﺐ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ
اﻷرض ،الﻠﻬﻢ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ و�ﺜﺎ ِء الﺴﻔ ِﺮ ،و�ﺂﺑ ِﺔ الﻤﻨﻘﻠ ِ

رﺳﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺗﻮ ﻣﻐﻔﺮت و رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻃﻠﺐ دارم ،ﺧﯿﺮ در دﺳﺖ
ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ رﻓﯿﻖ در ﺳﻔﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ھﺴﺘﯽ،
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﻔﺮ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎن ﮔﺮدان و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ و ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ
 -١زﺧﺮف.(۱۳:
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۴۲اﺑﻮداوود ) (۲۵۹۹ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۴۴
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ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻣﺸﻘﺖھﺎی ﺳﻔﺮ و ﺑﺪی و رﻧﺞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻓﻄﺮﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ در ﺳﻔﺮ و ھﻨﮕﺎم دﯾﺪن ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
آن داﺧﻞ ﺷﻮد

ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ در ﺳﻔﺮی
َ
ﻣﯽﺑﻮد و ﺳﺤﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖَ » :ﺳ َّﻤ َﻊ َﺳﺎﻣ ٌﻊ ﺤﺑَ ْﻤﺪ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ﺎﺣﺒْﻨﺎ
ا� َوﺣﺴ ِﻦ ﺑﻼﺋِ ِﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ر�ﻨﺎ ﺻ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ً َّ
ﺎ� ِﻣ َﻦ َّ
ﺎر« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻌﻤﺘﺶ
اﻨﻟ
وأﻓ ِﻀﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺎﻋﺋِﺬا ﺑِ ِ
ِ
را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،رﻓﯿﻖ و ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﺎش و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺗﺶ ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺮﯾﻪای را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�
ﺑﺎرك ﻨﻟﺎ ﻓﻴﻬﺎ  -ﺛﻼث مﺮات  -ا� ارزﻗﻨﺎ ﺣﻴﺎﻫﺎ ،وﺣﺒبﻨﺎ اﻰﻟ اﻫﻠﻬﺎ ،وﺣﺒﺐ ﺻﺎﻟﻰﺤ اﻫﻠﻬﺎ
اﻴﻟﻨﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﺮای ﻣﺎ در آن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ  -ﺳﻪ ﺑﺎر  -ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ از ﻗﻮام
زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺮای ﻣﺎ رزق ﺑﺪه و ﻣﺎ را ﺑﺮای اھﻞ آن ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮدان و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اھﻞ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ

دوﺳﺖ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﮕﺮدان«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺻﮫﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮ ﻗﺮﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� رب الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ وﻣﺎ اﻇﻠﻠﻦ ،ورب
الﺮ�ﺎح وﻣﺎ ذررن ،اﻧﺎ �ﺴﺎل ﺧ� ﻫﺬه اﻟﻘﺮ�ﺔ ،وﻧﻌﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎ وﺮﺷ اﻫﻠﻬﺎ وﺮﺷ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و آﻧﭽﻪ را آﻧﮫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎدھﺎ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ھﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آن

و ﺷﺮ اھﻞ آن و ﺷﺮ اﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۶۶۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۰ /۱۰
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۱۸
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ھﯿﺜﻤﯽ ﺳﻨﺪ آن را ﺟﯿﺪ )ﺧﻮب( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.(۱۳۴ /۱۰) .
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۳۷۰ /۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۴۶ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﺔ ).(۴۴

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٧١

رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻣﺮوان و ﭘﺪرش ﮐﻪ ھﺮ دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
در ﺳﻔﺮ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ دﻋﺎھﺎ در ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻫﻨﮕﺎم وداع و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

َ ْ َْ ُ َ َ َ
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وداع» :أﺳﺘﻮدِع اﷲ دِﻳﻨﻚ«

اﺑﻮداود ) (۳/۲۳۲از ﻗﺰﻋﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ََْْ ُ
ع َّ َ
ا�
ﭼﻨﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮد» ،أﺳﺘﻮ ِد
َ َ َََ ََ َ َ َ َ َ َ َ
ﻴﻢ � َﻤ ِﻠﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :دﯾﻨﺖ را ،اﻣﺎﻧﺘﺖ را ،و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﺖ را ﺑﻪ
ِدﻳﻨﻚ وأﻣﺎ�ﺘﻚ وﺧﻮا ِ�

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرم«  .١ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۸۲اﯾﻦ را از ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
َْ َْ ُ
ع َ
اﷲ «...و ﻣﺜﻞ
ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ »أﺳﺘﻮ ِد
آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺒﺮش داد وی ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۰۱۸۲از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺳﻔﺮی در ﭘﯿﺶ دارم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮی ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎ ،ﻓﺮﻣﻮد» :و ﮔﻨﺎھﺖ را ﺑﺒﺨﺸﺪ«،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﮔﻔﺖ» :و ﺧﯿﺮ را ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺖ
آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪ«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم وداع ﻗﺘﺎده رھﺎوی و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻗﺘﺎده ورھﺎوی از ﭘﺪرش ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ص ﻣﺮا واﻟﯽ ﻗﻮﻣﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ او وداع ﮐﺮدم،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﻮی را ﺗﻮﺷﻪ ات ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﮔﻨﺎھﺖ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۶۰۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۴۴آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی آوری ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﺮ رھﻨﻤﻮﻧﺖ ﺳﺎزد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۸۲از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس ﺧﺪا را در
ﱠ
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮ و ﺑﺮ ھﺮ ﺑﻠﻨﺪیاﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ا�
اﻃﻮﻪﻟ اﻟﻌﺒﺪ ،و ﻫﻮن ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻔﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دوری را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎز ،و ﺳﻔﺮ را

ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن ﮔﺮدان«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس

ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺳﻔﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ََْ َ ْ
ْ َ ْ ُ َّ َ ً َ ِّ ً ُ َ َ ً
ْ
َّ
ﻜ ِ ٍّ
ﻲﻔَ ،وﻻ ُم َﻮد ٍعَ ،وﻻ ُم ْﺴﺘَﻐ ً�
ﺎر� ِ�ﻴ ِﻪ �� ﻣ
� ﻛ ِﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
َُْ َ
�ﻨﻪ َر َّ�ﻨﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ زﯾﺎد ،ﭘﺎک و ﻣﺒﺎرک ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﻧﻪ آن ﺗﺮک ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ از آن ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ« .٣
و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻟﺒﺎس
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي اﻃﻌﻤﻨﺎ وﺳﻘﺎﻧﺎ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ

اﻟـﻤﺴﻠﻤ�« .٤
ُ
اﺤﻟﻤﺪ ،أَﻧﺖ َﻛ َﺴﻮﺗَ� ﻫﺬا  -و� ُ ِّ
»الﻠَّ َّ
ﺴﻤﻴ ِﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ،إِﻣﺎ ﻗﻤﻴﺼﺎ ،و�ﻣﺎ ِﻋﻤﺎﻣﺔ ،أو
ﻬﻢ لﻚ
وﺧ� ﻣﺎ ُﺻ َ
ﺮﺷهِّ َ ،
ﻨﻊ ﻪﻟ ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ َ ِّ
ﺧ�ه ْ َ
رداء � -ﺴﺄلﻚ ْ َ
وﺮﺷ ﻣﺎ ُﺻ ِﻨﻊ ﻪﻟ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ِ

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ راﺳﺖ ،ﺗﻮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهای  -و ﻧﺎم آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ ﯾﺎ
دﺳﺘﺎر ﯾﺎ ﭼﺎدر  -از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ و ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ

آن و ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۲/۲۶۴
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار ارﺟﺎع داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل آن دو ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ/۱۰) .
.(۱۳۱
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۴۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۴۵۸اﺑﻮداوود ) (۳۸۹۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۲۸۴
 -٤اﺑﻮداوود ) (۳۸۵۰ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۰۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٧٣

دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ دﯾﺪن ﻣﻬﺘﺎب ،و ﻫﻨﮕﺎم رﻋﺪ و اﺑﺮ و ﺑﺎد

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ دﯾﺪن ﻣﮫﺘﺎب

ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۸۳از ﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻣﮫﺘﺎب ﻧﻮ را
َّ ُ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُّ َ
ﻚ َّ ُ
ا�«،
اﻹﺳﻼمِ ر� ور�
اﻹﻳﻤ ِ
ﺎن والﺴﻼﻣ ِﺔ و ِ
ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ أ ِﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑِﺎﻴﻟﻤ ِﻦ و ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،اﯾﻤﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ و اﺳﻼم ﻧﻮ ﺑﮕﺮدان ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺧﺪاﺳﺖ«  .١و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ ُ ُّ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ
اﺘﻟ ْ
ﻼمِ َو َّ
ﺐ َر ُّ�ﻨﺎ
�
�
ﻮ
ﺳ
اﻹ
و
ﺔ
ﻣ
ﻼ
الﺴ
و
ﺎن
ﻳﻤ
اﻹ
و
ﻦ
ﻣ
ﺎﻷ
ﺑ
ﺎ
ﻴﻖ ل ِﻤﺎ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
»ا� أ�ﺮﺒ ،الﻠﻬﻢ أ ِﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُّ َ
ﻚ َّ ُ
و�ﺮﻰﺿ ،ر�ﻨﺎ ور�
ا�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن
و ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﺳﻼم و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداری و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮی ﻧﻮ ﮔﺮدان ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و
ﱠ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮاﻟﻠﻪ اﺳﺖ« .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از اﺑﻦ

ﱠ
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ) ،و ﻧﺰد
وی اﯾﻤﺎن در ﺑﺪل اﻣﺎن اﺳﺖ( آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ )ﺣﺎﻃﺒﯽ( آﻣﺪه ،و در وی ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ

ﻣﮫﺘﺎب ﻧﻮ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﻼل ﺧ� ورﺷﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﮫﺘﺎب ﺧﯿﺮ و رھﻨﻤﻮﻧﯽ« ،و
َ ُ َ
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ
� اﻟﻘﺪ ِر َ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ ﺧ ِ
� ﻫﺬا الﺸﻬ ِﺮ ،وﺧ ِ
َ ِّ
ﺮﺷهِ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه و ﺧﯿﺮ ﻗﺪر را ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ﺷﺮ آن ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« ،ﺳﻪ ﺑﺎر  .٢اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۹ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم رﻋﺪ ،اﺑﺮ و ﺑﺎد

ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َّ
َ َْ َْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ
وﻗﺘﯽ ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺻﺎﻋﻘﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ﻻ �ﻘﺘُﻠﻨﺎ ﺑِﻐﻀ ِﺒﻚ َوﻻ �ﻬ ِﻠﻜﻨﺎ
َ َ َ َ ََْ َ َ
ﺑِ َﻌﺬاﺑِﻚ َوﺎﻋ ِﻓﻨﺎ �ﺒﻞ ذلِﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻏﻀﺒﺖ ﻣﮑﺶ و ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺖ ھﻼک

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱۰ /۲ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۸۶ /۴
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۷۶ /۴ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﮕﺮدان و ﻗﺒﻞ از آن ﻋﺎﻓﯿﺖﻣﺎن ﺑﺪه«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ،
َّ
َ َُ َ
� َﻣﺎ أُرﺳﻠَ ْ
� َﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎَ ،و َﺧ ْ َ
�ﻫﺎَ ،و َﺧ َ
ﻚ َﺧ َ
ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ إ� أﺳﺄل
ﺖ ﺑِ ِﻪ،
ِ
َ ِّ ُ
ُ ُ َ ْ َ ِّ َ
ْ
َ ِّ
رﺳﻠﺖ ﺑِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ازﺗﻮ ﺧﯿﺮ
َوأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎَ ،وﺮﺷ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺮﺷ ﻣﺎ أ ِ
آن را ،ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را در آن اﺳﺖ و ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از

ﺷﺮ ان ،ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ و ﺷﺮ اﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  ،٢و ﻧﺰد
اﺑﻮداود از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﺮ را در ﮐﻨﺎره آﺳﻤﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﺎر را
ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﻮد آن را زود ادا ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�
ُ ُ َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ﺮﺷ َﻫﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﺮش ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .و اﮔﺮ ﺑﺎران
ا� أﻋﻮذ ﺑِ
َّ
ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ َﺻ ِّﻴﺒﺎ َﻫ ِﻨيﺌﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎران ﮔﻮارا«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در

ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ اﺑﺮ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در ﮐﻨﺎرهای از ﮐﻨﺎرهھﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ در آن ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺖ
َّ
ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺧﻮد را روﺑﺮوی ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
َّ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ َ
إِﻧﺎ �ﻌﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
ﺮﺷ ﻣﺎ أ ْر ِﺳﻞ ﺑِ ِﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ از ﺷﺮ اﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ
َّ
َ
ُ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ« و اﮔﺮ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬ َّﻢ َﺻ ِّﻴﺒًﺎ ﻧﺎﻓِ ًﻌﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﺑﺎران ﻧﺎﻓﻊ« ،دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را دور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻤﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﯽﺳﺘﻮد  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ﻟَ َﻘ ً
ﺤﺎ ﻻ َﻋﻘ ً
ﻴﻤﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ِ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۹۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .آﻟﺒﺎﻧﯽ و اﺑﻮداوود ) (۵۰۹۹ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۵۰و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ
) (۱۰ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۸۶ /۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﻣﻄﺮ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و اﺑﻦ ارﻃﺄة ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۸۸۹

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٧٥

ﻣﺜﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻋﻘﯿﻢ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ا� اﺳﺎلﻚ
اﻟـﻬﺪى واﻟﻌﻔﺎف واﻟﻐ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ھﺪاﯾﺖ ،ﺗﻘﻮی ،ﻋﻔﺎف و ﻏﻨﺎ

ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ« .٢
و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺮﺳاﻲﻓ ﻲﻓ أَ ْمﺮيَ ،و َﻣﺎ أَﻧ ْ َ
وی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ا ْﻏﻔ ْﺮ ﻲﻟ َﺧﻄﻴئَﻲﺘ َو َﺟ ْﻬ�َ ،و� ْ َ
ﺖ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َّ
َ َْ
ُّ
ْ
ْ
ُ َ َ ْ
َ
ِّ
َ
َ
أﻋﻠ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣ ِّ� ،الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ ِﺟﺪي َوﻫ ْﺰ ِ�َ ،وﺧ َﻄ ِﻲﺌ َو� ْﻤ ِﺪيَ ،و� ذلِﻚ ِﻋﻨ ِﺪي ،الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ
َ َ َْ َ َ ْ َ
َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ْ
َ ْ َْ
ِّ َ ْ َ ْ َ ِّ
تَ ،و َﻣﺎ أَ ْ َ
ﺖ ال ُﻤﻘﺪ ُم،
ﺖ أﻋﻠ ُﻢ ﺑِ ِﻪ ِﻣ� ،أﻧ
ﺮﺳ ْرتَ ،و َﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ،وﻣﺎ أﻧ
ِﻲﻟ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ وﻣﺎ أﺧﺮ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ِّ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
وأﻧﺖ الﻤﺆﺧﺮ ،وأﻧﺖ ﻰﻠﻋ
ﻳﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻄﺎﯾﻢ و ﺟﮫﻠﻢ ،اﺳﺮاﻓﻢ
در ﮐﺎرم و آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﺑﻪ آن از ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮی ﺑﺒﺨﺸﺎی .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﮔﻨﺎه ّ
ﺟﺪﯾﻢ ،ﺷﻮﺧﯿﻢ ،ﺧﻄﺎﯾﻢ و
ﻗﺼﺪﯾﻢ را ﺑﺒﺨﺸﺎی و ھﻤﻪ آن ﻧﺰدم ھﺴﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﻮدهام ،و آﻧﭽﻪ را ﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم دادهام و آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﺑﻪ آن از ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ھﺴﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،ﺗﻮ

ﭘﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻧﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« .٣

َّ
و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
ﺎي اﻟَّﻲﺘ � َ
ﻴﻬﺎ َﻣ َﻌ ِ َ ْ ْ
أَ ْﺻﻠ ْﺢ ﻲﻟ دﻳ� َّاﺬﻟي ُﻫ َﻮ ﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْمﺮي َوأَ ْﺻﻠ ْﺢ ﻲﻟ ُد ْ�ﻴَ َ
آﺧ َﺮ ِ�
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﺎﻲﺷ َوأﺻ ِﻠﺢ ِﻲﻟ ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
ِّ
ِّ
ُ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
َْ َ
ََ َ َ ًَ
َْ
ت َر َ
َ ْ َ
َ َ َ
اﺣﺔ ﻲﻟ ِﻣ ْﻦ ﻞﻛ َ ٍّ
� َواﺟ َﻌﻞ الﻤﻮ
ﺮﺷ«،
ِ
اﻟ ِﻲﺘ ِ�ﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ ِدي واﺟﻌﻞ اﺤﻟﻴﺎة ِز�ﺎدة ِﻲﻟ ِﻲﻓ ﻞﻛ ﺧ ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دﯾﻨﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ اﺻﻼح ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺮم اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎﯾﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ
اﺻﻼح ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ام اﺳﺖ ،و آﺧﺮﺗﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ اﺻﻼح ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

اﺳﺖ ،و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ زﯾﺎدﺗﯽ در ھﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮگ را ﺑﺮاﯾﻢ راﺣﺘﯽ از ھﺮ ﺷﺮ ﺑﮕﺮدان« .٤
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۶۸ /۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده .ﻃﺒﺮاﻧﯽ )/۷
 (۳۷ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۶۴ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۵/۱۰
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۷۲۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۸۹اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۸۳۲اﺣﻤﺪ ).(۴۱۶ /۱
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۳۹۸ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۱۹
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۲۰

٤٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ﻚ َﺧ َ
ﺎﺻ ْﻤ ُ
ﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ لﻚ أﺳﻠﻤﺖ و�ِﻚ آﻣﻨﺖ وﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮ�ﺖ و�ِﻴﻟﻚ أ�ﺒﺖ و�ِ
ْ
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُّ َّ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ ْ
اﻹ� ُﺲ
و
ﻦ
اﺠﻟ
و
ﻮت
ﻤ
�
ﻻ
ي
اﺬﻟ
الﻠﻬﻢ ِإ� أﻋﻮذ ﺑِ ِﻌﺰﺗِﻚ ﻻ ِإﻪﻟ إِﻻ أﻧﺖ أن ﺗ ِﻀﻠ ِ� أﻧﺖ اﻟﻰﺤ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
� ُﻤﻮﺗﻮن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﻼم آوردم ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آوردم ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻨﮑﻪ

ﮔﻤﺮاھﻢ ﺳﺎزی ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ زﻧﺪهای ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮی ،و ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ« .١
و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﺜﺮ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ
َ ْ َْ
َ ُ َ ِّ َ ْ ُ ُ
َ
َ
ﻮب� ،ﺒِّﺖ ﻗﻠ ِﻲﺒ َﻰﻠﻋ ِدﻳ ِﻨﻚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻗﻠﺐھﺎ ،ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺮ
ﺑﻮد» :ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠ ِ
دﯾﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدان«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ َ َ َّ َّ ُ ْ
َ َ
ََ
َّ ُ َّ َ
َ َ
اﺤﻟَﻠ ُ
ﻴﻢ
ارث ِﻣ� ﻻ إِﻪﻟ ِإﻻ ا� ِ
»الﻠﻬﻢ ﺎﻋ ِﻓ ِ� ِﻲﻓ ﺟﺴ ِﺪي وﺎﻋ ِﻓ ِ� ِﻲﻓ ﺑ ِ
ﺮﺼي واﺟﻌﻠﻪ الﻮ ِ
َ ْ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َْ
اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َّ� َر ِّب اﻟْ َﻌﺎلَﻤ َ
ﺎن َّ َ ِّ ْ َ ْ
ﻴﻢ و
اﻟﻜ ِﺮ�ﻢ ﺳﺒﺤ
�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در
ِ
ِ
ِ
ِ
ا� رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ

ﺟﺴﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ در ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎ ،و آن را ﺗﺎ آﺧﺮ ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻧﮕﻪ دار ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎر و ﮐﺮﯾﻢ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر

ﻋﺮش ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ« .٣
و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی و اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ ِّ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ْ
َ َ ِّ
ﺮﺴ
�
و
�
ﺪ
اﻫ
»رب أ ِﻋ� وﻻ ﺗ ِﻌﻦ ﻰﻠﻋ واﻧﺮﺼ ِ� وﻻ �ﻨﺮﺼ ﻰﻠﻋ واﻣﻜﺮ ِﻲﻟ وﻻ �ﻤﻜﺮ ﻰﻠﻋ و ِ ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ِّ ْ َ ْ َ َ َ َّ ً َ َ َ َّ ً َ َ َ َّ ً َ َ
ْ َ
ﻚ ﻣ ْﻄ َﻮ ً
اﺎﻋ
ال ُﻬﺪى ِﻲﻟ واﻧﺮﺼ ِ� ﻰﻠﻋ ﻣﻦ �ﻰﻐ
ﻰﻠﻋ رب اﺟﻌﻠ ِ� لﻚ ﺷﺎﻜرا لﻚ ذﺎﻛرا لﻚ رﻫﺎﺑﺎ ل ِ
َ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َّ ً ُ ً َ ِّ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ
ﺐ َد ْﻋ َﻮ� َو َ�ﺒِّ ْ
اﻏﺴ ْﻞ َﺣ ْﻮ�َﻲﺘ َوأَﺟ ْ
ﺖ ُﺣ َّ
ﺠ ِﻲﺘ
لﻚ � ِﺒﺘﺎ إِﻴﻟﻚ أواﻫﺎ ﻣ ِﻨيﺒﺎ رب �ﻘﺒﻞ ﺗﻮ� ِﻲﺘ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َْ
َ ْ ُْ َ ََ
َواﻫ ِﺪ ﻗﻠ ِﻲﺒ وﺳﺪد لﺴﺎ� واﺳﻠﻞ ﺳ ِﺨ
ﻴﻤﺔ ﻗﻠﻲﺒ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﮐﻤﮑﻢ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻤﮏ ﻣﮑﻦ ،ﻧﺼﺮﺗﻢ ﺑﺪه و ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺼﺮت ﻣﺪه ،ﺑﺮآﯾﻢ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎز ،و
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۱۲۰ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬﮐﺮ ) (۶۷اﺣﻤﺪ ).(۳۰۲ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۸۰و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۱۱۶ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۸۸ /۲ﻃﺒﺮاﻧﯽ
) (۲۳۴ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۸۰ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ).(۵۳۰ /۱

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﺴﺎز ،ھﺪاﯾﺘﻢ ﻧﻤﺎ و ھﺪاﯾﺘﻢ را آﺳﺎن ﮔﺮدان ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﻐﺎوت ﻧﻤﻮده ﻧﺼﺮﺗﻢ ﺑﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺮا ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﺎﮐﺮ ،ذاﮐﺮ ،ﺗﺮﺳﻨﺪه ،ﻣﻄﯿﻊ ،ﺟﻮاب دھﻨﺪه -
ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه  -ﺑﮕﺮدان ،ﺗﻮﺑﻪام را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،ﮔﻨﺎھﻢ را ﺑﺸﻮی ،دﻋﺎﯾﻢ را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ،دﻟﯿﻞ و

ﺣﺠﺘﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎز ،ﻗﻠﺒﻢ را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ ،زﺑﺎﻧﻢ را اﺳﺘﻮار ﺳﺎز و ﮐﯿﻨﻪ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﯿﺮون ﮐﺶ« .١
و در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه» :او اﻫﺎ ﻣﻨیﺒﺎ« .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س  -ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺑﻮد» :ا� إﻧﺎ �ﺴﺄلﻚ مﻮﺟﺒﺎت رﻤﺣﺘﻚ

وﻋﺰاﺋﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ والﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻞﻛ إﺛﻢ واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻞﻛ ﺑﺮ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ واﻨﻟﺠﺎة ﻣﻦ اﻨﻟﺎر«،
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺣﻤﺘﺖ را ،اﺳﺒﺎب واﻗﻌﯽ آﻣﺮزﺷﺖ را ،ﺳﻼﻣﺘﯽ از ھﺮ ﮔﻨﺎه

را ،ﻏﻨﯿﻤﺖ از ھﺮ ﻧﯿﮑﯽ را و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ و ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﮐﺘﺎب أذﮐﺎر ﻧﻮوی ) (۴۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻋﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮد» :ا� اﻏﻔﺮﻨﻟﺎ ذﻧﻮ�ﻨﺎ وﻇﻠﻤﻨﺎ وﻫﺰﻨﻟﺎ وﺟﺪﻧﺎ وﻋﻤﺪﻧﺎ ،و� ذلﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ را ،ﻇﻠﻢ ﻣﺎ را ،ﺷﻮﺧﯽ ﻣﺎ را ،ﻋﻤﻞ ﺟﺪی ﻣﺎ را و ﻗﺼﺪی و ﻋﻤﺪی ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺎی ،و

ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ھﺴﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ دو ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد آن دو و ﺑﺰار از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َّ
ْ
َ ْ ُ
َ ْ ْ ُ
دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﻮر اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ َﻣﺎ أﺧ َﻄﺄت َو َﻣﺎ � َﻌ َّﻤﺪت َو َﻣﺎ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
ﺖ َوﻣﺎ � َﻌ َّﻤﺪت« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻧﭽﻪ را ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدم و
أﺮﺳرت وﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ وﻣﺎ ﺟ ِﻬﻠ

آﻧﭽﻪ را ﻋﻤﺪی اﻧﺠﺎم دادم ،آﻧﭽﻪ را ﺳﺮی ﻧﻤﻮدم و آﻧﭽﻪ را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﻪ

ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪم و آﻧﭽﻪ را ﻋﻤﺪی اﻧﺠﺎم دادم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۷۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﻮن ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۵۱وی آن را ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮداوود )(۱۵۱۱ -۱۵۱۰
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۲۵ /۱
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۳ /۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۲ /۱۰آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۹۶ /۳
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۷ /۴و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۱ /۱۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۲ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
ُ ُ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْ
أﺣﺴﻨ
ﺖ ﺧﻠ ِﻲﻘ ﻓﺄﺣ ِﺴ ْﻦ ﺧﻠ ِﻲﻘ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﻠﻘﻢ را ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدهای ،اﺧﻼﻗﻢ را ھﻢ
ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺎز«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ

اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
َ ِّ ْ
ْ
َّ َ
ْ
اﻏﻔ ْﺮ َو ْ
الﺴ ِبﻴﻞ اﻷﻗ َﻮ َم« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،رﺣﻤﻢ ﻧﻤﺎ،
ار َﺣ ْﻢ َواﻫ ِﺪ ِ�
»رب ِ
و ﺑﻪ راه اﺳﺘﻮارﺗﺮ ھﺪاﯾﺘﻢ ﮐﻦ« .٢

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﻳﺎ و� اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ ﺛبﺘ� ﺑﻪ ﺣﻰﺘ أﻟﻘﺎك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﻼم و اھﻞ

اﺳﻼم ،ﻣﺮا ﺑﺮ اﺳﻼم ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدان«  .٣رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۷۴ ۱۷۶
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﺴﺮﺑﻦ اﺑﯽ ارﻃﺎت ﻗﺮﯾﺸﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل
ُ ُ ُ ِّ َ َ
َّ ُ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ
ﻮر ﻠﻛ َﻬﺎ َوأ ِﺟ ْﺮﻧﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺧ ْﺰ ِي
م
اﻷ
ﻲﻓ
ﺎ
ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﻠﻬﻢ أﺣ ِﺴﻦ ﺎﻋ ِﻗﺒتﻨ ِ
ِ
ُّ ْ َ َ َ َ
اب
اﻵﺧ َﺮ ِة« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻓﺮﺟﺎم ﻣﺎ را در ھﻤﻪ اﻣﻮر ﻧﯿﮏ ﮔﺮدان ،و از
ِ
اﺪﻟ�ﻴﺎ وﻋﺬ ِ
رﺳﻮاﯾﯽ دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب آﺧﺮت اﻣﺎنﻣﺎن ده«  ،٤و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﻓﺰوده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻼ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮد« .ھﯿﺜﻤﯽ) (۱۰/۱۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
اﺣﻤﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۸ /۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ) (۴۰۳ /۱و از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۱۸۱و
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ).(۱۲۷۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۸۹ /۳اﺣﻤﺪ ) (۳۰۳ /۶در آن ﯾﮏ راوی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از ام ﺳﻠﻤﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۰۶ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۶ /۱۰
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۱ /۴و ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۹۱ /۳

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٧٩

و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد ھﺮ دوی آﻧﺎن از اﺑﻮﺻﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َّ ُ ِّ َ ْ َ ُ َ
ﺎي َوﻏ َ� َم ْﻮ َ
ﻚ ﻏﻨَ َ
ﻻي« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻏﻨﺎی ﺧﻮد و
ِ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬ َّﻢ ِإ� أﺳﺄل ِ
ﻏﻨﺎی ﻣﻮﻻﯾﻢ  ١را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی
اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
َ
َ
ِّ
َّ
ُ َ
و ﻧﺰد ﺑﺰار از ﺛﻮﺑﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ْﺳﺄلﻚ
َ ْ َُ َ ََ َ
َّ ِّ َ
َ ُ َّ ْ َ َ
ََْ َ ُْْ َ َ
� َوأن �ﺘﻮب َّ
ﻰﻠﻋ َوأن اردت ﺑﻌﺎدك ﻓﺘﻨﺔ أن
ﺎت وﺗﺮك الﻤﻨﻜﺮ ِ
اﻟﻄﻴﺒ ِ
ات وﺣﺐ الﻤﺴﺎ ِﻛ ِ
ﺗﻘﺒﻀ� ﻏ� ﻣﻔﺘﻮن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﭘﺎﮐﯽھﺎ را ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و
ﺗﺮک ﻣﻨﮑﺮات و دوﺳﺘﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪام را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اراده

ﻓﺘﻨﻪای را ﻧﻤﻮدی ،ﻣﺮا ﺑﺪون اﻓﺘﺎدن در دام ﻓﺘﻨﻪ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﯽ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۸۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�
اﺟﻌﻞ اوﺳﻊ رزﻗﻚ ﻰﻠﻋ ﻋﻨﺪ ﻛﺮﺒ ﺳ� واﻧﻘﻄﺎع ﻋﻤﺮي« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻓﺮاخﺗﺮﯾﻦ

رزﻗﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ در وﻗﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻨﻢ و اﻧﻘﻄﺎع ﻋﻤﺮم ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان«  .٤اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۲ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻋﺎھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و آﻣﻮزش آن ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺟﻤﻠﻪ
دﻋﺎھﺎ ،دﻋﺎی ﺟﺎﻣﻊ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﺎ ﺳﻮای آن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪ ،و درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺖ،
ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ در آن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ،دﻋﺎھﺎی ﮐﺎﻣﻞ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮی  ،«-ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
 -١اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﭘﯿﺮو ،دوﺳﺖ
دارﻧﺪه ،ﻏﻼم ،ﺧﺴﺮ و ...اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۵۳ /۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ).(۱۸۱ /۱۰
 -٣ﺣﺴﻦ .ﺑﺰار در اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۱ /۱۰
 -٤ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۲ /۱۰

٤٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َّ
ِّ َ َ ُ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از آن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ :الﻠ ُﻬ َّﻢ إ� أ ْﺳﺄلﻚ ِﻣ ْﻦ
ْ
ْ َّ ِّ ُ ِّ
َ َ َْ
َ ُ
ُْ
اﺨﻟ َ ْ ُ ِّ َ
َ
آﺟ ِﻠ ِﻪَ ،ﻣﺎ َﻋ ِﻠ ْﻤﺖ ِﻣﻨﻪ َو َﻣﺎ ل ْﻢ أﻋﻠ ْﻢَ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
الﺮﺸ ﻠﻛ ِﻪ َﺎﻋ ِﺟ ِﻠ ِﻪ
� ﻠﻛ ِﻪ ﺎﻋ ِﺟ ِﻠ ِﻪ و ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ َُ
ْ َّ َ
َ ُ
َ
َ َ َ
ُْ
َ
آﺟ ِﻠ ِﻪَ ،ﻣﺎ َﻋ ِﻠ ْﻤﺖ ِﻣﻨﻪ َو َﻣﺎ ل ْﻢ أﻋﻠ ْﻢ ،وأ ْﺳﺄلﻚ اﺠﻟَﻨﺔَ ،و َﻣﺎ ﻗ َّﺮ َب إﻴﻟْ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗ ْﻮ ٍل أ ْو � َﻤ ٍﻞَ ،وأ ُﻋﻮذ
و ِ
ْ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ََ َ َ
اﺨﻟ َ ْ
� َﻣﺎ ﻣﻨﻪ َﺳﺄلﻚ �ﺒْ ُﺪ َك
ﺎر ،وﻣﺎ ﻗﺮب إﻴﻟﻬﺎ ِﻣﻦ ﻗﻮ ٍل أو �ﻤ ٍﻞ ،وأﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ
ِ
ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
ُ َ َُ ٌ
َو َر ُﺳﻮلﻚ � َّﻤﺪ ص واﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎذﺑﻚ ﻣﻨﻪ ﻋﺒﺪك ورﺳﻮلﻚ �ﻤﺪ ص،
َْ َ ْ َْ َ َ َُ َ ً
ََ ْ َُ َ
ﻚ َﻣﺎ ﻗَ َﻀﻴْ َ
وأﺳﺄل
ﺖ ِﻲﻟ ِﻣ ْﻦ أم ٍﺮ أن ﺠﺗ َﻌﻞ ﺎﻋﻗِﺒَﺘﻪ َرﺷﺪا« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ھﻤﻪ
ﺧﯿﺮ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ،آﻧﭽﻪ از آن راﻣﯽ داﻧﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ،
و ﺑﻪ ﺗﻮ از ھﻤﻪ ﺷﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ،آﻧﭽﻪ از آن را ﻣﯽداﻧﻢ و آﻧﭽﻪ را
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و از ﺗﻮ ﺟﻨﺖ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از
آﺗﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و از ھﺮ ﻗﻮل و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد ،و از ﺗﻮ از ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﺌﻮال
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص آن را از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص از آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻪ ،و از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ

ھﺮ اﻣﺮی را درﺑﺎره ﻣﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدهای ،ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ رھﯿﺎﺑﯽ و رﺷﺪ ﺑﮕﺮداﻧﯽ«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﻓﺰوده:
)اﻋﻮذ ﺑﮏ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر و ﻣﺎ ﻗﺮب اﻟﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ(  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در أذﮐﺎر ﻧﻮوی )ص (۵۰۶آﻣﺪه ،و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻻدب
اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۴از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم ،وی ﮐﺎری داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی او ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ،
دﻋﺎھﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﺟﺎﻣﻊ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪم ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
دﻋﺎھﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺪاماﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ «...و دﻋﺎ را ﺗﻮأم ﺑﺎ زﯾﺎدت ﺣﺎﮐﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش دﻋﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۹۰از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻋﺎی
زﯾﺎدیﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن را ﺣﻔﻆ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﻋﺎی
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۵۲۲ ،۵۲۱ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﯿﻔﺰوده ،و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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زﯾﺎدی ﻧﻤﻮدی و ﻣﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن دﻋﺎ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :ا� اﻧﺎ �ﺴﺎلﻚ ﻣﻦ ﺧ� ﻣﺎ
ﺳﺎلﻚ ﻣﻨﻪ ﻧبﻴﻚ �ﻤﺪ ص ،وﻧﻌﻮذﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺎذ ﻣﻨﻪ ﻧبﻴﻚ �ﻤﺪ ص ،واﻧﺖ
اﻟـﻤﺴﺘﻌﺎن ،وﻋﻠﻴﻚ اﺒﻟﻼغ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﯽات ﻣﺤﻤﺪ ص از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ،
ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ات ﻣﺤﻤﺪ ص از آن ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ،

و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﻮت ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ«  .١ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص  (۹۹ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻌﺎذه و ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
ِّ َ
َّ
ْ َ
َ
َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ ْ
اﺒﻟﺨﻞَ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋﺬاب
»الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟ َﻌﺠﺰ َواﻟﻜ َﺴﻞ ،واﺠﻟﻦﺒ والﻬﺮم و
َْ ْ ََ ُ ُ َ ْ َْ َْ ْ َ َ َْ َ
ﺎت« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﮐﺴﻞ،
اﻟﻘﺮﺒ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ الﻤﺤﻴﺎ والﻤﻤ ِ

ﺗﺮس ،ﭘﯿﺮی و ﺑﺨﻞ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ازﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺘﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮدن
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :وﺿﻠﻊ اﺪﻟﻳﻦ وﻏﻠﺒﺔ الﺮﺟﺎل« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و از ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ

ﻗﺮض و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺮدان« .٢
و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ْ
ﺮﺷ ﻣﺎ ل ْﻢ أ� َﻤﻞ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
»الﻠﻬﻢ ِإ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺮﺷ ﻣﺎ ﻋ ِﻤﻠﺖ و ِﻣﻦ
از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهام ،و از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدهام ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .٣
ِّ
َّ
و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از دﻋﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺑﻮد» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ�
َ ُ ُ َ
َ َ
َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ َْ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َز َ
ﻴﻊ َﺳﺨ ِﻄﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
�ﻞ ﺎﻋ ِ�ﻴ ِﺘﻚ ،وﻓﺠ
ﻮ
ﻚ
ﺘ
ﻤ
ﻌ
ﻧ
ال
و
ﺤﺗ
و
،
ﺎء ِة ﻧِﻘﻤ ِﺘﻚَ ،و ِ
ِ
ِ
ﻤﺟ ِ
ِ
أﻋﻮذ ﺑِ
ِ ِ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۲۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۰۶
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۱۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از زوال ﻧﻌﻤﺘﺖ ،ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﺎﻓﯿﺘﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪن اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ و ھﻤﻪ ﻗﮫﺮ و

ﺧﺸﻤﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .١
و از زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
َّ
ْ َ
ِّ َ ُ َ
ْ ْ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ :وی ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻌﺠ ِﺰ َواﻟﻜ َﺴ ِﻞ،
َْ
َ ُْ ْ َ ْ ُ ْ
َّ َ
ََْ َ
ﺨﻞَ ،وال ْ َﻬ َﺮ َو َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ْ
اﻫﺎ َوز�ﻬﺎ أَﻧ ْ َ
َّ ُ َّ
ﺖ َﺧ ْ ُ
� َﻣ ْﻦ َز�ﻫﺎ،
آت �ﻔ ِﻲﺴ �ﻘﻮ
مِ
ﺮﺒ  ،الﻠﻬﻢ ِ
واﺠﻟ ِ
ِ
ِ
ﻦﺒ واﺒﻟ ِ
َ
ْ
ِّ
َّ
ُ ُ َ ْ َ
َْ
ََ
َْ َ
َ ْ
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ
ُ َّ
ﺐ ﻻ �ﺸ ُﻊَ ،و�ﻔ ٍﺲ ﻻ �ﺸﺒَ ُﻊَ ،و َﻣ ْﻦ دﻋ َﻮ ٍة ﻻ
أﻧﺖ و ِﻴﻟﻬﺎ ومﻮﻻﻫﺎ  ،الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻗﻠ ٍ
� ُ ْﺴﺘَ َ ُ َ َ
ﺠﺎب لﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﺗﺮس ،ﺑﺨﻞ ،رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻘﻮاﯾﺶ را ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان و ﭘﺎﮐﺶ ﺑﺴﺎز ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﺎک ﺳﺎزد ،و ﺗﻮ وﻟﯽ و ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺴﺘﯽ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮده

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .٢
و ﻧﺰد اﻣﺎمھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ
اﻨﻟﺎر َو َﻋ َﺬاب َّ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓِﺘْﻨَ ِﺔ َّ
ﺎر
اﻨﻟ
ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ِّ ْ
َ
ﺮﺷ اﻟ ِﻐ َ� َواﻟﻔﻘﺮ« ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺘﻨﻪ آﺗﺶ و ﻋﺬاب آﺗﺶ ،از ﺷﺮ ﻏﻨﺎ و
وﻣﻦ
ﻓﻘﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .٣

و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی از ﻗﻄﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
َ
َْ
َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َّ ِّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ
ﺎل َواﻷﻫ َﻮا ِء« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ
»الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮ ِ
ات اﻷﺧﻼ ِق واﻷ�ﻤ ِ

ﺗﻮ از ﻣﻨﮑﺮات اﺧﻼق ،اﻋﻤﺎل و ﺧﻮاھﺸﺎت ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٤ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

و ﻧﺰد اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َ ُْ ُ َ ْ
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ
َْ َ
اﺠﻟ ُ َﺬامِ َو َﺳﻴِّ
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ َ َ
ﺮﺒ
ﺊ اﻷﺳﻘﺎمِ « ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
و
ﻮن
ﻨ
اﺠﻟ
و
ص
ِ
ِ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِ
ِ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ ،ﺟﺬام ،و ﻣﺮضھﺎی ﺑﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .٥
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۳۹
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۲۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۴۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۹۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۲ /۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ).(۱۱۴ /۱

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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و ﻧﺰد ن دو از اﺑﻮﯾﺴﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد:
ْ
َ ُ َ
َْ
َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ ِّ
»الﻠﻬﻢِ ،إ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ الﻬﺪمِ  ،وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
اﻟﺮﺘديَ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻐ َﺮ ِق َواﺤﻟ َ َﺮ ِق
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ َ ْ
َ ُ َ َْ َ َ
َ
ُ َْ
َواﻟـﻬﺮمَ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ أن �ﺘَﺨ َّﺒ َﻄ ِ� الﺸﻴْ َﻄﺎن ِﻋﻨﺪ ال َﻤ ْﻮ ِتَ ،وأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ أن أ ُمﻮت ِﻲﻓ َﺳبﻴﻠﻚ
ََ ُ ُ َ َ ْ َُ َ َ ً
ﺪﻟﻳﻐﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻨﺰل و واﻗﻊ
ﻣﺪﺑﺮا وأﻋﻮذ ﺑِﻚ أن أمﻮت ِ

ﺷﺪن در آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از اﻓﺘﺎدن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻏﺮق ﺷﺪن ،ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﭘﯿﺮ
ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺮا ﭘﺎﻣﺎل ﯾﺎ
دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺳﺎزد،و ﺑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﮐﻪ در راھﺖ روی ﮔﺮدان ﺑﻤﯿﺮم ،و از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺟﺎن دھﻢ«  .١اﯾﻦ ﻟﻔﻆ اﺑﻮداود اﺳﺖ.
و ﻧﺰد آن دو ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ْ
َّ
َ َّ ُ ْ
َّ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َّ
ِّ َ ُ َ
ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ اﺠﻟ ُ ِ
اﺨﻟﻴَﺎﻧ ِﺔ ﻓ ِﺈ� َﻬﺎ
ﻮع ﻓ ِﺈﻧﻪ ﺑِئ َﺲ الﻀ ِﺠﻴﻊ ،وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ِ
ْ َُ
ْ َ
اﺒﻟ َﻄﺎﻧﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑِئﺴ ِ
ﺖ ِ

ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺑﺪی اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺧﯿﺎﻧﺖ رﻓﯿﻖ ﺑﺪی اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﻻذﮐﺎر )ص (۴۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ
ِّ
َّ
ُ َ
و ﻧﺰد آن دو رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ
َْ ْ َ
ْ ِّ َ َ ِّ َ
ﺎق َو ُﺳﻮ ِء اﻷﺧﻼ ِق« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﻘﺎق ،ﻧﻔﺎق و اﺧﻼق
ﺎق واﻨﻟﻔ ِ
ِﻣﻦ الﺸﻘ ِ
ﺑﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮﺻﻮل ) (۲/۸۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ والﻜﺴﻞ ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻌﻴﻠﺔ
واﺬﻟﻟﺔ واﻟـﻤﺴﻜﻨﺔ ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻮق والﺸﻘﺎق واﻨﻟﻔﺎق والﺴﻤﻌﺔ والﺮ�ﺎء ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ

ﻣﻦ الﺼﻤﻢ واﺒﻟ�ﻢ واﺠﻟﻨﻮن واﺠﻟﺬام وﺳﻴﺊ اﻷﺳﻘﺎم« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺳﺨﺖ دﻟﯽ ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﻓﻘﺮ ،ذﻟﺖ و دروﯾﺸﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و
ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻓﺴﻖ ،ﺷﻘﺎق ،ﻧﻔﺎق ،ﺧﻮدﻧﮕﺮی و ﺷﮫﺮت و رﯾﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .وﺑﻪ ﺗﻮ از ﮐﺮی ،ﮔﻨﮕﯽ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۵۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۴۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۲۶۴ /۸
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ).(۱۵۴۶

٤٨٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﯾﻮاﻧﮕﯽ ،ﺟﺬام و اﻣﺮاض ﺑﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص
ْ َ َ
ﺎﻋﺔ ُّ
ْ َ َ ُّ
ُّ
َّ ُ ِّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ
الﺴﻮءَِ ،و ِﻣ ْﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬ َّﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻳﻮمِ الﺴﻮءَِ ،و ِﻣﻦ ﻴﻟْﻠ ِﺔ الﺴﻮءَِ ،و ِﻣﻦ ﺳ ِ
الﺴﻮء ﻲﻓ َد ْ َ َ
الﺴﻮءَِ ،وﻣ ْﻦ َﺟﺎر ُّ
َﺻﺎﺣﺐ ُّ
ار ال ُﻤﻘﺎﻣ ِﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از روز ﺑﺪ ،از
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٢
ﺷﺐ ﺑﺪ ،از ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪ ،از ھﻤﺮاه ﺑﺪ ،و از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺪ در ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ :ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ )اﻟﺒﺰار( ﮐﻪ
وی ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
اﺣﻤﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،از
َ
ْ
ْ
ِّ
َّ
ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُْ
َْ
ُ َّ
ﻦﺒ وﻓِﺘﻨ ِﺔ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﺴﺖ» :الﻠﻬﻢ إِ� أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﺒﻟﺨ ِﻞ واﺠﻟ ِ
ْ
الﺼ ْﺪر و َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ْ
َّ
ﺮﺒ و ُﺳﻮ ِء اﻟ ُﻌ ُﻤ ِﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺑﺨﻞ ،ﺑﺰدﻟﯽ ،ﻓﺘﻨﻪ ﺳﯿﻨﻪ،
ِ
ِ
ِ
ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﺑﺪی ﻋﻤﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ُ ُ
َ
�ﻠ َ
ﻴﺬ ُﻛ َ
ﺎت
ﻤ
ﺑ
ﺎ
ﻤ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ س را در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أ ِ�
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ِّ َ ْ
َّ َّ َّ
َّ
ْ ُ ِّ َ ْ َ
� ﻻﻣ ٍﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺗﺎم
ِ
ا� اﺘﻟﺎﻣ ِﺔِ ،ﻣﻦ ﻞﻛ ﺷﻴﻄ ٍ
ﺎن وﻫﺎﻣ ٍﺔ ،وﻣﻦ ﻞﻛ � ٍ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ھﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﮔﺰﻧﺪه و از ھﺮ ﭼﺸﻢ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﻨﺪه ،در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ«  .٤اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻦ از ﺟﻦ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻦھﺎ ﺑﺮای او دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ
اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺗﯿﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﻨﺒﺶ

ﺗﻤﯿﻤﯽ س ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را درک ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :اری ،ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﻦھﺎ ﺑﺮای او دﺳﯿﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم داد؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎنھﺎ در
آن ﺷﺐ از وادیھﺎ و ﮐﻮهھﺎ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺷﯿﻄﺎن
ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺖ آن آﺗﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ روی رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ،
آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰدش ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﮕﻮ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴۳ /۱۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۹۴ /۱۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲۰ /۷
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۵۶ /۸از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ).(۴۵ -۴۴ /۵

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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َّ َّ َّ ْ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ ُ َ
�ﻠ َ
ﺮﺷ َﻣﺎ َ� ْ� ُل ﻣ َﻦ َّ
الﺴ َﻤﺎ ِء َو ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ِّ
ر
ذ
و
ﻖ
ﻠ
ﺧ
ﺎ
ﻣ
ﺮﺷ
ﻦ
ﻣ
ﺔ
ﺎﻣ
اﺘﻟ
ﺮﺷ
ا�
ﺎت
ﻤ
ﻦ
ﻣ
و
أ
ﺮ
�
و
أ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
»أﻋﻮذ ﺑِ ِ ِ ِ
َّ َ ً َ ْ ُ ُ َ
َﻣﺎ َ� ْﻌ ُﺮ ُج � َ
ﺨﺑ ْ� ﻳَﺎ َر ْ َ
اﻨﻟ َﻬ َ ْ َ ِّ ُ ِّ َ
ﻴﻬﺎ َو ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ﺮﺷ ﻓِ َﻦﺘ الﻠَّﻴْﻞ َو َّ
ﻤﺣ ُﻦ«.
ِ
ِ
ﺎرﻗﺎ �ﻄﺮق ِ ٍ
ﺎر ٍق إِﻻ ﻃ ِ
ﺎر و ِﻣﻦ ﺮﺷ ﻞﻛ ﻃ ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺗﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ،آﻓﺮﯾﺪه و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ،و از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﺷﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺷﺐ و روز ،و از ﺷﺮ ھﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺪ در ﺷﺐ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽآورد ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ای رﺣﻤﻦ« ،آن ﮔﺎه آﺗﺶ آﻧﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن داد  .١ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﯾﮑﯽ
از آن دو ] -اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ[  -اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ آوردن اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ
را در اﻟﻤﻮﻃﺎ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﮑﺤﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﺎ ﻓﺮق در اﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﺎذه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮدن ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ
اﺣﻤﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺪﻋﻮات از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدم ،آن ﮔﺎه اﻋﺮاﺑﯿﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮادری دارم ،و از
دردی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :دردش ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :وی دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻔﯿﻔﯽ دارد ،ﻓﺮﻣﻮد:
»وی را ﻧﺰدم ﺑﯿﺎور« ،وی او را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﯿﺰھﺎی
زﯾﺮ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮد :ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﭼﮫﺎر آﯾﻪ از اول ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،اﯾﻦ دو آﯾﺖ:
َ ُ َ
ٞ
﴿��ٰ ُه� ۡم إِ�ٰهٰ �َ ٞحِد﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۶۳ :و آﯾﺖ اﻟﮑﺮﺳﯽ ،و ﺳﻪ آﯾﻪ از آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ،و ﯾﮏ
َ َ َّ ُ َ َّ َ ٓ َ َّ ُ
� �ن ُهۥ � إِ� ٰ َه إِ� ه َو﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۸ :و ﯾﮏ آﯾﻪ از اﻋﺮاف:
آﯾﻪ از آل ﻋﻤﺮان﴿ :ش ِهد ٱ
َ َّ ُ
� ُم ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻻﻋﺮاف [۵۴ :و آﺧﺮ ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﯿﻦَ �َ ﴿ :ت َ� ٰ َ� ٱ َّ ُ
� ٱل ۡ َمل ُِك ٱ ۡ َ
﴿ر �
� ُّق﴾
َ
]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن .[۱۱۶ :و ﯾﮏ آﯾﻪ از ﺳﻮره ﺟﻦَ ﴿ :و�نَّ ُهۥ تَ َ� ٰ َ ٰ
� َج ُّد َر ّ� ِ َنا﴾ ]اﻟﺠﻦ .[۳ :و ده آﯾﻪ از
ُ ۡ ُ َّ ُ َ
� أ َح ٌد  ،﴾١و ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ.
اول ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ،و ﺳﻪ آﯾﻪ از آﺧﺮ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ،و ﴿قل ه َو ٱ
آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۹ /۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۹۵ /۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲۸ /۵در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

٤٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ را وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ در ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﯾﺎد داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻃﺮد آﻧﭽﻪ در ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﯽدﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
آنھﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
وﻟﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آنھﺎ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﺗﻮ دور
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ
َ ُ ُ َ
�ﻠ َﻤﺎت َّ َّ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ
ات
ا� اﺘﻟﺎﻣ ِﺔ ِﻣﻦ ﻏﻀ ِﺒ ِﻪ و ِﻋﻘﺎﺑِ ِﻪ وﺮﺷ ِﻋﺒﺎ ِدهِ و ِﻣﻦ ﻫﻤﺰ ِ
ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ :أﻋﻮذ ﺑِ ِ ِ ِ
َّ َ
ﺎﻃ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
ون« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺗﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻏﻀﺒﺶ ،ﺗﻌﺬﯾﺒﺶ ،ﺷﺮﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ،
� وأن �ﺮﻀ ِ
الﺸﻴ ِ ِ
از وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎنھﺎ و از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ھﻨﻮز
ﺟﺰ ﺷﺐھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ ھﻨﻮز ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
آﻣﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮدی ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را در ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ از ﻣﻦ دور
ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﯿﺮی در ﺑﯿﺸﻪاش ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ھﻢ داﺧﻞ ﺷﻮم ﭘﺮوا ﻧﺪارم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﱠ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﯾﻠﯽ آﻣﺪه ،و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮداود ،ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -و
ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از
ﺟﺪش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﺧﻮاب ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﱠ
َّ َّ َّ
َ ُ ُ َ َ
ﺎت« ...و دﻋﺎ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ا� اﺘﻟﺎﻣ ِ
»أﻋﻮذ ﺑِ� ِﻠﻤ ِ
ﺎت ِ
ﻋﻤﺮو ب آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آن را ﺑﺮ ورﻗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽآوﯾﺨﺖ  .٢و دررواﯾﺘﯽ

 -١ﻣﻮﺿﻮع )ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ( .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۸۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۲۷ /۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۹۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۲۸ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻟﺼﻐﯿﺮ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ » و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٨٧

ﻧﺰد ﻧﺴﺎﺋﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را
َ ُ
ﺴﻢ اﷲ ،أ ُﻋﻮذ
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪی ﺑﮕﻮِ ِ �» :
َّ َّ َّ
َ َ
ﺎت« ،ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ا� اﺘﻟﺎﻣ ِ
ﺑِ� ِﻠﻤ ِ
ﺎت ِ
و ﻣﺎﻟﮏ در اﻟﻤﻮﻃﺎ ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺧﻮاﺑﻢ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺷﮕﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ «...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از وﻟﯿﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﺧﻮف و وﺣﺸﺘﯽ را در ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﮕﻮ «...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی دﺷﻮاری ،اﻧﺪوه و ﻏﻢ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش دﻋﺎی دﺷﻮاری ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س
اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  ،-اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از
ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ،و
َ َ َ َّ
ﻪﻟ ِإﻻ
دﺳﺘﻮرم داد ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻮاری و ﯾﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ آن راﺑﺮ زﺑﺎن آورم» :ﻻ إِ
َ ْ
َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
َْ
اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َّ� َر ِّب اﻟْ َﻌﺎلَﻤ َ
ﺎن َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُّ ْ َ ْ
ﻴﻢ و
�« .
ا� اﺤﻟ ِﻠﻴﻢ اﻟﻜ ِﺮ�ﻢ ﺳﺒﺤ
ِ
ِ ِ
ِ
ا� و�ﺒﺎرك ا� رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدﺑﺎر و ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎک و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۸آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ )ص (۱۹۴آﻣﺪه ،و
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ اذﮐﺎر )ص (۲۲۳ﮔﺬﺷﺖ.

ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آن را ﺑﺮ ورﻗﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽآوﯾﺨﺖ« ﺑﻘﯿﻪ آن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹۱ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﻪ ) (۶۳۰اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۱۱۳ /۲
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آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ دﺷﻮاری ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ آﻣﻮزش داد

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮی دﺷﻮاری
َ َ ُّ َ َ ُّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ﻤﺣ ِﺘﻚ أﺳﺘ ِﻐﻴﺚ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای زﻧﺪه و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ،ﺑﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ ﻰﺣ ﻳﺎ �ﻴﻮم ﺑِﺮ
رﺣﻤﺘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
اﻣﺮی ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،و اﻧﺪوھﺶ ﻣﯽداد ،ﯾﺎ ﺑﺮ وی رﻧﺠﯽ و دﺷﻮارﯾﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ
َ ًْ
ا� َر ِّ� ﻻ أُ ْ ُ
ا� َّ ُ
ﻣﯽﮔﻔﺖُ َّ » :
ﺮﺷك ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ِ
وی ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽآورم«  .٢و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰد وی و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را آﻣﻮﺧﺖ ،ﮐﻪ آنھﺎ را ھﻨﮕﺎم دﺷﻮاری ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورم ...و آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺳﺘﻮﻧﮫﺎی در را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻨﯽ
ﱠ ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دﺷﻮاری ،ﯾﺎ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺨﺘﯿﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﻟﻠﻪ،اﻟﻠﻪ
ً
رﺑﻨﺎ ،ﻻﻧﺸﺮک ﺑﻪ ﺷﯿﺌﺎ ،،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ
ﱠ
ﻧﻤﯽآورﯾﻢ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ آﻣﺪه ،و
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :اﷲ ،اﷲ ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ« .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در وﻗﺖ
َّ ُ ْ َ ُ ْ
َ
ﻪﻟ إﻻ َّ ُ
دﺷﻮاری ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ إ َ َ
ﻴﻢ ،ﻻ إ َ َ
ا� َر ُّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌﻈ ُ
اﺤﻟَﻠ ُ
ﻴﻢ
ﻈ
ﻌ
اﻟ
ا�
ﻻ
إ
ﻪﻟ
ﻴﻢ ،ﻻ ِإ َﻪﻟ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُّ ْ
َ
ْ
َّ ُ َ ُّ َّ َ َ
ات واﻷر ِض ورب اﻟﻌﺮ ِش الﻜﺮ�ﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ
إِﻻ ا� رب الﺴﻤﺎو ِ
و ﺑﺮدﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ

 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) .(۳۵۲۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ).(۱۵۲۵

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎر زﻣﯿﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد« .١
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺤﻔﻪ اﻟﺬاﮐﺮﯾﻦ ) (۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺛﻮﺑﺎن س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺮی او ص را
ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﷲ ،اﷲ ر� ﻻ اﺮﺷك ﻲﺑ ﺷيﺌﺎ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی اﺑﻮدرداء و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ
َ ْ َ َّ ُ َ
ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺣﺴ ِﻰﺒ ا� ﻻ
َْ
َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ ُ َ َ ُّ ْ َ ْ
ﻴﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،
ِإﻪﻟ ِإﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺗﻮ�ﺖ وﻫﻮ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدم و او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ« ،ھﻔﺖ ﺑﺎر،

ﺑﻪ آن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎذب ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اراده و ھﺪﻓﺶ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۱۰۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪوه ،ﻏﻢ ﯾﺎ دﺷﻮاری ﻧﺎزل ﺷﻮد ﯾﺎ از ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،از
وی ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد» :اﺳﺎلﻚ ﺑﻼ � إﻻ اﻧﺖ رب الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ ورب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ،
واﺳﺎلﻚ ﺑﻼ � إﻻ اﻧﺖ رب الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ ورب اﻟﻌﺮش الﻜﺮ�ﻢ ،واﺳﺎلﻚ ﺑﻼ � إﻻ

اﻧﺖ رب الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ واﻻرﺿ� الﺴﺒﻊ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﻦ ،اﻧﻚ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﻰﺷء ﻗﺪﻳﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻋﺮش ﺑﺰرگ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﮐﺮﯾﻢ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و آﻧﭽﻪ در آن

ھﺎﺳﺖ ھﺴﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻮ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎ ھﺴﺘﯽ« .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺎز و ﺣﺎﺟﺘﺖ را
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﻦ .٤
 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۳۴۶ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷۳۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ).(۱۵۲۵
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻮداوود ) (۵۰۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۷۴۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ).(۲۴۸ /۱
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دﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮف ﺳﻠﻄﺎن

ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ دﻋﺎ از ﻃﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮش

ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او
َ َ َ َّ
ﻻ َّ ُ
ا�
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﯾﺎد داد ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﺳﻠﻄﺎن و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او راﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإ
ْ َ ْ ُ َّ ِّ
ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ِّ
َْ
َ َ ِّ ْ َ ْ
� َرب
ﻴﻢ ،واﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
اﺤﻟ ِﻠﻴﻢ اﻟﻜ ِﺮ�ﻢ ﺳﺒﺤﺎن ِ
ا� رب الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ ورب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ
اﻟْ َﻌﺎلَﻤ َ
�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدﺑﺎر و ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
ِ

آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ را ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن
اﺳﺖ« ،و در ﭘﮫﻠﻮی اﯾﻦھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ا� اﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷ ﻋﺒﺎدك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲۹۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﱠ
اﺑﻮراﻓﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ درآورد،
َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ِّ
ا� َرب
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﺰدت داﺧﻞ ﺷﺪ ﺑﮕﻮ» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� اﺤﻟ ِﻠﻴﻢ اﻟﻜ ِﺮ�ﻢ ﺳﺒﺤﺎن ِ
َ ْ
َْ
اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َّ� َر ِّب اﻟْ َﻌﺎلَﻤ َ
َْْ
ﻴﻢ و
�«  ،٢و ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ
ِ
ِ ِ
اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺣﺠﺎج ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺮﺒُ َّ ،
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ آﻣﺪی ،ﮐﻪ از ﻗﮫﺮ و ﺧﺸﻢ وی در ﻗﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی ﺑﮕﻮ» :اﷲ أَ ْ� َ ُ
ا�
ْ َ ْ َ ً َّ ُ َ َ ُّ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
ُ
ﺮﺒ ،أَ َ
ﺎ� َّاﺬﻟي ﻻ إ َ َ
أَ ْ� َ ُ
ﻪﻟ إِﻻ ﻫ َﻮ،
ﺰ
ﻋ
ﺑ
ﻮذ
ﻋ
أ
،
ر
ﺬ
ﺣ
أ
و
ﺎف
ﺧ
أ
ﺎ
ﻤ
م
ﺰ
ﻋ
أ
ا�
ﺎ،
ﻴﻌ
ﻤﺟ
ﻪ
ﻘ
ﻠ
ﺧ
ﻦ
ﻣ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ َ ِّ َ ْ َ ُ
ُ
ُْ ْ
ُ
َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َّ َ َ
ﻼن وﺟﻨﻮ ِدهِ،
الﻤﻤ ِﺴ ِﻚ الﺴﻤﺎو ِ
ات الﺴﺒﻊ أن �ﻘﻌﻦ ﻰﻠﻋ اﻷر ِض إِﻻ ﺑِﺈِذﻧِ ِﻪِ ،ﻣﻦ ﺮﺷ �ﺒ ِﺪك ﻓ ٍ
َ ْ ِّ َ ْ
َّ َ َ ُ
ُ
َوأَ ْ�ﺒَﺎﻋﻪ َوأَ ْﺷﻴَ
� ْﻦ ﻲﻟ َﺟ ً
ﺎرا ِﻣ ْﻦ َ ِّ
ﺮﺷ ِﻫ ْﻢَ ،ﺟﻞ �ﻨﺎؤ َكَ ،و َﻋ َّﺰ
ا�
،
ﺲ
�
اﻹ
و
ﻦ
اﺠﻟ
ﻦ
ﻣ
ﻪ
ﻋ
ﺎ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﺧﺮاﺋﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق ) (۱۰۳۶از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﻋﻠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺮﻣﺬی
) (۳۵۰۴از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎرث اﻻﻋﻮر .ﺣﺎرث ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ ﺧﺮاﺋﻄﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دارای ﺷﻮاھﺪ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۶۹۲۹اﺣﻤﺪ ).(۲۰۶ /۱

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٩١

َ ُ َ َََ َ َ ْ ُ َ
ﻪﻟ َ� ْ ُ َ
ﻚَ ،وﻻ إ َ َ
�ك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺟﺎرك ،و�ﺒﺎرك اﺳﻤ
ِ
ھﻤﻪ ﺧﻠﻘﺶ ﺑﺎ ﻋﺰتﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﺣﺬر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺰتﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهاش ،از ﺷﺮ ﺑﻨﺪه ات ﻓﻼن و ﻋﺴﺎﮐﺮش و ﭘﯿﺮواﻧﺶ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
دﻧﺒﺎﻟﺶ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﻨﺎه دھﻨﺪهام از ﺷﺮ آﻧﺎن ﺑﺎش ،ﺛﻨﺎء و
ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ در ﭘﻨﺎھﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺰت اﺳﺖ ،اﺳﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ و

ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺳﻪ ﺑﺎر  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ
را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﺎ ﻓﺮق اﻧﺪک در اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۷ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻻدب
اﻟﻤﻔﺮد )ص (۱۰۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ
َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
ات
از ﺷﻤﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﮐﺒﺮ و ﻇﻠﻢ وی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬﻢ رب الﺴﻤﺎو ِ
ْ ْ ِّ َ ْ
َ ً ْ ُ
َْ
ُ ْ
َّ ْ َ َ َّ ْ َ ْ
اﻹ� ِﺲ
الﺴﺒ ِﻊ ،ورب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِﻈ ِ
ﻴﻢ� ،ﻦ ِﻲﻟ ﺟﺎرا ِﻣﻦ ﻓﻼن واﺣﺰاﺑﻪ وأﺷﺎﻋﻪ ِﻣﻦ ِ
اﺠﻟﻦ و ِ
َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ
ﻪﻟ َ� ْ ُ َ
ﺎؤ َكَ ،وﻻ إ َ َ
ﻳﻔﺮﻃﻮا ﻰﻠﻋ وأن ﻳﻄﻐﻮا ،ﻋﺰ ﺟﺎرك ،وﺟﻞ �ﻨ
�ك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ای
ِ

ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎی ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ ،از ﺗﺠﺎوز و ﻇﻠﻢ ﻓﻼن ،ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن وی و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،از اﻧﺲ و ﺟﻦ ،ﭘﻨﺎھﻢ ﺑﺪه ،ﭘﻨﺎھﻨﺪه ات ﺑﺎ ﻋﺰت اﺳﺖ و ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و

ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از وی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺪش ﺑﺮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۱۰۴از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه�» :ﻦ ﻰﻟ ﺟﺎرا
ﻣﻦ ﺮﺷ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن  -ﻫﻤﺎن ﻛﻰﺴ را ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اراده دارد  -وﺮﺷ اﺠﻟﻦ واﻻ�ﺲ

واﺗﺒﺎﻋﻬﻢ آن ﻳﻔﺮط ﻰﻠﻋ اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻋﺰ ﺟﺎرك وﺟﻞ ﺛﻨﺎؤك ،وﻻ � ﻏ�ك« .ھﯿﺜﻤﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۵۸ /۱۰ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

٤٩٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

) (۱۰/۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺟﻨﺎده ﺑﻦ اﺳﻠﻢ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻏﯿﺮ
وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
دﻋﺎھﺎی ﻗﻀﺎی دﯾﻦ ﻋﻠﯽ س و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﮑﺎﺗﺐ

١

ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۹۵از اﺑﻮواﺋﻞ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﮑﺎﺗﺒﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺘﺎﺑﺘﻢ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﮑﻢ ﻧﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﻧﯿﺎﻣﻮزم ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮه ﺻﯿﺮ
ْ
َّ
ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺗﻮ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻃﺮﻓﺖ ادا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﻛ ِﻔ ِ�
َ َ ْ
َ ْ َ َ
َ
َ َ َ َ َ
ِﺤﺑﻼلِﻚ � ْﻦ ﺣ َﺮا ِمﻚ َوأﻏ ِﻨ ِ� ﺑِﻔﻀ ِﻠﻚ � َّﻤ ْﻦ ِﺳ َﻮاك« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺣﻼﻟﺖ از
ﺣﺮاﻣﺖ ﮐﻔﺎﯾﺘﻢ را ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺖ از ﻏﯿﺮ ﺧﻮدت ﺑﯽﻧﯿﺎزم ﺳﺎز«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ اﻧﺼﺎری

اﺑﻮداود ) (۲/۳۷۰از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدی از اﻧﻀﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
)و در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد( ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ،ﭼﺮا ﺗﻮ را در ﻏﯿﺮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟« ﮔﻔﺖ :رﻧﺞھﺎ و ﻓﮑﺮھﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و دﯾﻦھﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن را ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ رﻧﺠﺖ را
از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ،و دﯾﻨﺖ را از ﻃﺮف ﺗﻮ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد:
ْ
ْ
َّ ِّ َ ُ َ
َ ُ َ
»وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدی ﺑﮕﻮ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ إِ� أ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ ال َﻬ ِّﻢ َواﺤﻟ َ َﺰ ِن َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُْ ْ
ُْ ْ َ َ ُ ُ َ
الﺮ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ َﻏﻠَﺒَﺔ َّ
اﺪﻟﻳْﻦ َو َ� ْﻬﺮ ِّ
ﺟ
ﺑ
ﻮذ
ﻋ
أ
و
،
ﻦﺒ
واﺠﻟ
ﻞ
ﺨ
ﺎل«،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻟﻌﺠ ِﺰ واﻟﻜﺴ ِﻞ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ واﺒﻟ ِ
ِ
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از رﻧﺞ و اﻧﺪوه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺳﺴﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،و ﺑﻪ
ﺗﻮ از ﺑﺨﻞ و ﺑﺰدﻟﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻏﻠﺒﻪ دﯾﻦ و ﻗﮫﺮ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدان ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺪوھﻢ را از ﻣﻦ دور ﻧﻤﻮد و دﯾﻨﻢ را از ﻣﻦ ادا ﮐﺮد .٣
 -١ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ در ﺑﺪل آن
آزاد ﮔﺮدد.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۶۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۵۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روز ﺟﻤﻌﻪ از وی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎزش را ﮔﺰارد ،ﻧﺰد ﻣﻌﺎذ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﻌﺎذ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﻧﺰدم ﯾﮏ وﻗﯿﻪ
ﻃﻼﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم وﻟﯽ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻧﮕﺎھﻢ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻌﺎذ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻋﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ دﯾﻨﯽ
ﭼﻮن ﺻﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن را از ﺗﻮ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ﺻﯿﺮ ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ  ،-ای ﻣﻌﺎذ ﺧﺪاوﻧﺪ را
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ُ
ﺎءَ ،وﺗ ِﻌ ُّﺰ
�ع الﻤﻠﻚ ِمﻤﻦ �ﺸ
دﻋﺎ ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ» :الﻠﻬﻢ ﻣﺎلِﻚ الﻤﻠ ِﻚ ﺗﺆ ِ� الﻤﻠﻚ ﻣﻦ �ﺸﺎء ،و� ِ
ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ِّ
ُ
اﻨﻟ َ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻳﺮ ،ﺗُﻮ ِﻟ ُﺞ الﻠَّﻴْ َﻞ ﻲﻓ َّ
ﺎءَ ،وﺗُ ِﺬ ُّل َﻣ ْﻦ � َ َﺸ ُ
َﻣ ْﻦ � َ َﺸ ُ
ﻞﻛ َ ْ
ﺎر ،وﺗﻮ ِﻟ ُﺞ
ﻬ
ﺎء ِ�ﻴَ ِﺪ ِك اﺨﻟ� ِإﻧﻚ ﻰﻠﻋ
ِ
ِ
ﺎء ﺑ َﻐ ْ
ﻲﺤ ﻣ َﻦ ال ْ َﻤﻴِّﺖَ ،و ُﺨﺗْﺮ ُج ال ْ َﻤﻴِّ َ
اﻨﻟ َﻬ َ
َّ
ﻲﺤَ ،وﺗَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ � َ َﺸ ُ
ﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َ ِّ
ﺎر ِﻲﻓ الﻠَّﻴْﻞَ ،و ُﺨﺗْﺮ ُج اﻟْ َ َّ
�
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ََ ُ ُْ َ ََُْ َ ْ ََ ُ َْ
ُْ
اﺪﻟ ْ�ﻴَﺎ َواﻵﺧ َﺮة َو َرﺣ َ
ﺣ َﺴﺎب َر ْ َ
ﻤﺣ َﻦ ُّ
ارﻤﺣْ ِ�
ﻴﻤ ُﻬ َﻤﺎ� ،ﻌ ِﻄﻲ ﻣﻦ �ﺸﺎء ِﻣﻨﻬﻤﺎ ،و�ﻤﻨﻊ ﻣﻦ �ﺸﺎء،
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ًََْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ﻤﺣﺔ �ﻐ ِﻨي� ﺑِﻬﺎ �ﻦ رﻤﺣ ِﺔ ﻣﻦ ِﺳ َﻮاك«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را
ر
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﯽ را ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﯿﺮی و ھﺮ ﮐﺴﯽ را
ﺧﻮاھﯽ ﻋﺰت ﻣﯽدھﯽ و ھﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،ھﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ،
و ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﺐ را در روز ﻣﯽدرآری ،و روز را در ﺷﺐ ﻣﯽدرآری ،و زﻧﺪه را از
ﻣﺮدهﻣﯽ ﺑﺮآری ،و ﻣﺮده را از زﻧﺪه ﻣﯽﺑﺮآری ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺧﻮاھﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر روزی ﻣﯽدھﯽ .ای
رﺣﻤﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت و رﺣﯿﻢ آن دو ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯽ از آن دو ﻣﯽدھﯽ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﯽ ﺑﺎز ﻣﯽداری ،ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻨﺎن رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن از رﺣﻤﺖ ﻣﺎ ﺳﻮاﯾﺖ ﻏﻨﯿﻢ

ﮔﺮداﻧﯽ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۰۱۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻣﺮزوق آﻣﺪه ،و وی را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از ﻣﻌﺎذ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻋﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻣﻮزم ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﮐﻨﯽ؟ اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﻮه اﺣﺪ
دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻃﺮف ﺗﻮ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ای ﻣﻌﺎذ ﺑﮕﻮ» :ا� ﻣﺎلﻚ اﻟـﻤﻠﻚ «...و
آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻨﺪه» :ﺗﻮﻟﺞ اﻟﻠﻴﻞ« ﺗﺎ آﺧﺮش ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :رﻤﺣﺎن اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة ،ﺗﻌﻄﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ �ﺸﺎء ،وﺗﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ �ﺸﺎء«،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۶ /۱۰

٤٩٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﮫﺮﺑﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،آنھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺨﻮاھﯽ از آنھﺎ

ﺑﺎز ﻣﯽداری«  ...١و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
دﻋﺎی ﺣﻔﻆ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻣﻮزش اﯾﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ص
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲/۱۹۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن از ﺳﯿﻨﻪام رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻗﺎدر اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،آﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﻮزم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ]ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﺪ[ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣﻮزی ،و آﻧﭽﻪ را در ﺳﯿﻨﻪ ات
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﺎزد؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﻓﺮﻣﻮد:
»وﻗﺘﯽ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰ ﭼﻮن آن ﺳﺎﻋﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و دﻋﺎ در آن ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ ،و ﺑﺮادرم ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ
َ َۡ َۡ َۡ ُ َ ُ
� ۡم َر ّ ٓ
�﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ ،[۹۷ :ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ﴿ :سوف أستغفِر ل
ِ
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ در وﺳﻂ آن ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ در اول آن ﺑﺮﺧﯿﺰ و
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰار ،در رﮐﻌﺖ اول ﺳﻮره ﺣﻤﺪ و ﯾﺎﺳﯿﻦ را ﺑﺨﻮان ،در رﮐﻌﺖ دوم
ﺳﻮره ﺣﻤﺪ و ﺣﻢ اﻟﺪﺧﺎن را ﺑﺨﻮان ،و در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﺳﻮره ﺣﻤﺪ و اﻟﻢ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﺴﺠﺪه را
ّ
اﻟﻤﻔﺼﻞ را ﺑﺨﻮان ،وﻗﺘﯽ از ﺗﺸﮫﺪ ﻓﺎرغ
ﺑﺨﻮان ،و در رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺳﻮره ﺣﻤﺪ و ﺗﺒﺎرک
ﺷﺪی ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آر ،و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻨﺎ را ﻧﯿﮑﻮ دار ،و ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ
 و آن را ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم ده  -و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎنﻣﻮﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ آﻣﺮزش ﺑﻄﻠﺐ ،و ﺑﻌﺪ در آﺧﺮ آن
َّ
ََ ً َ ََْ َْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
ﺮﺘك ال ْ َﻤ َ
الﻠ ُﻬ َّﻢ ْ
ار َﻤﺣْ� ﺑ َ ْ
ي�،
ﻨ
ﻌ
�
ﻻ
ﺎ
ﻣ
ﻒ
ﻠ
�
ﺗ
أ
ن
أ
�
ﻤﺣ
ار
و
،
�
ت
ﻴ
ﻘ
�
أ
ﺎ
ﻣ
ا
ﺪ
ﺑ
أ
ﺎﻲﺻ
ِ
ﻌ
ﺑﮕﻮ» :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َّ
َ َْ َ
َ ُْْ
ُ ْ َ َّ َ
َ َ ِّ
َ ُْ
ُ َّ َ َ َّ َ َ
ات َواﻷر ِض ذا اﺠﻟﻼ ِل
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الﺴﻤﻮ ِ
ات واﻷر ِض ذا اﺠﻟﻼ ِل و ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۲۰۱ /۱و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۶ /۱۰و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﻴﻢ« ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺮک ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ
ِ
� اﻟﻌ ِﻈ ِ
وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ
ِ
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯿﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،و رﺣﻤﻢ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ

ارﺗﺒﺎط و ﻧﻔﻊ ﻧﺪارد ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ در آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ راﺿﯿﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آن ﮐﺮده
ﱠ
ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،١از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ایاﻟﻠﻪ و ای رﺣﻤﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯿﺖ و ﻧﻮر و ﺟﮫﺖ
ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ را اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﯽ ،و ﺑﻪ
ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،ﮐﻪ آن را ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﻦ راﺿﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﺰﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﱠ
آن ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ای اﻟﻠﻪ و ای رﺣﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯿﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻮر و ﺟﮫﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ دﯾﺪهام را ﻣﻨﻮر ﺳﺎزی ،زﺑﺎﻧﻢ را ﺑﻪ آن روان ﮔﺮداﻧﯽ ،ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ
آن ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎزی ،ﺳﯿﻨﻪام را ﺑﻪ آن ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﻪ آن ﻏﺴﻞ دھﯽ ،ﭼﻮن ﻏﯿﺮ از
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽدھﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﻮت ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﯾﻦ را ﺳﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ،ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ،ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪا دﻋﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ھﺮﮔﺰ ﺧﻄﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد« .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ )ﺟﻤﻌﻪ( را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ :در ھﻤﭽﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮫﺎر آﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﻓﺮا را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،و وﻗﺘﯽ آن را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم از ﻧﺰدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز ﻣﻦ ﭼﮫﻞ آﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آﻧﺮا ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮم
و وﻗﺘﯽ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﻢ از ﻧﺰدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز
اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽﺷﻨﻮم و وﻗﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺣﺮﻓﯽ از آنھﺎ را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،آن ﮔﺎه

 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺼﺪ رﺳﯿﺪن را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا از داﺋﺮه ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﺎﻻ و ﺑﺮﺗﺮ
اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ھﺴﺘﯽ« .١
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی اﺻﺤﺎب ش دﻋﺎھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ا� إ� اﺳﺎلﻚ اﺬﻟي ﻫﻮ ﺧ� ﻲﻓ ﺎﻋﻗﺒﺔ امﺮي ،ا� اﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴ� )ﻣﻦ( اﺨﻟ�
رﺿﻮاﻧﻚ واﺪﻟرﺟﺎت اﻟﻌ� ﻲﻓ ﺟﻨﺎت اﻨﻟﻌﻴﻢ« ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ،
ﮐﻪ در ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎرم ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﻧﭽﻪ از ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪھﯽ ،آن را رﺿﺎﯾﺘﺖ و

درﺟﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻨﺖھﺎی ﻧﻌﯿﻢ ﺑﮕﺮدان«  .٢و ﻧﺰد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ وی از ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﻦ ﻗﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� اﺟﻌﻞ ﺧ� ﻋﻤﺮي
اﺧﺮه ،وﺧ� ﻋﻤ� ﺧﻮاﺗﻤﻪ ،وﺧ� اﻳﺎ� ﻳﻮم اﻟﻘﺎك« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﯿﺮ ﻋﻤﺮم آﺧﺮش را
ﺑﮕﺮدان ،و ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻠﻢ ﻋﻤﻞھﺎی آﺧﺮی ام را ﺑﮕﺮدان ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزھﺎﯾﻢ روزی را ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻣﺎﺟﺸﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ در دﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺎلﻚ
ﺗﻤﺎم اﻨﻟﻌﻤﺔ ﻲﻓ اﻻﺷﻴﺎء ﻠﻛﻬﺎ ،والﺸﻜﺮ لﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻰﺘ ﺗﺮﻰﺿ و�ﻌﺪالﺮﺿﺎ ،واﺨﻟ�ة ﻲﻓ ﻤﺟﻴﻊ ﻣﺎ
ﻳ�ﻮن ﻓﻴﻪ اﺨﻟ�ة ﺠﺑﻤﻴﻊ ﻣيﺴﻮر اﻻمﻮر ﻠﻛﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﻌﺴﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺮ�ﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺮاﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷﻮی ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻌﺪ از رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪﯾﺖ ،و از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ در ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ

در آن ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ھﻤﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرھﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و دﺷﻮاریھﺎی آن ،ای ﮐﺮﯾﻢ« .٣
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﻣﺪاﺋﻨﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از دﻋﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
اﯾﻦ ﺑﻮد» :ا� ﻫﺐ ﻲﻟ اﻳﻤﺎﻧﺎ و�ﻘﻴﻨﺎ وﻣﻌﺎﻓﺎة وﻧﻴﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻤﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ،

ﻋﺎﻓﯿﺖ و ﻧﯿﺖ ﺑﺒﺨﺶ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻣﻮﺿﻮع )دورﻏﯿﻦ( .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۷۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﺣﻤﺪ در )اﻟﺰھﺪ( و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۶۰ /۶ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدی را ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺎورده.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٩٧

دﻋﺎھﺎی ﻋﻤﺮ س
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�
إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ أن ﺗﺄﺧﺬ� ﻰﻠﻋ ﻏﺮة أو ﺗﺬر� ﻲﻓ ﻏﻔﻠﺔ أو ﺠﺗﻌﻠ� ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﮕﺬاری ام ﯾﺎ از

ﻏﺎﻓﻠﯿﻦ ﺑﮕﺮداﻧﯽام«.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ازﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� اﺟﻌﻞ ﻋﻤ�
ﺻﺎﺤﻟﺎ ،واﺟﻌﻠﻪ لﻚ ﺧﺎلﺼﺎ ،وﻻ ﺠﺗﻌﻞ ﻻ ﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺷيﺌﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻤﻠﻢ را ﺻﺎﻟﺢ

ﮔﺮدان ،و آن را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدان ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ در آن ﭼﯿﺰی ﻣﮕﺮدان« .و ﻧﺰد
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺑﺨﺎری در اﻻدب از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در
دﻋﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﺗﻮﻓ� ﻣﻊ اﻻﺑﺮار ،وﻻ ﺠﺗﻌﻠ� ﻲﻓ اﻻﺮﺷار،
وﻗ� ﻋﺬاب اﻨﻟﺎر ،واﺤﻟﻘ� ﺑﺎﻻﺧﻴﺎر« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﻤﯿﺮان ،و در اﺷﺮار

ﻣﮕﺮداﻧﻢ ،و از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﺎھﻢ دار ،و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻘﻢ ﺳﺎز«.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت از ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﺎﻋﻓﻨﺎ واﻋﻒ ﻋﻨﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﺎﻓﯿﺖﻣﺎن

ده ،و از ﻣﺎ درﮔﺬر« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﺣﻔﺼﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی از ﭘﺪرش
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ارزﻗ� ﻗﺘﻼ ﻲﻓ ﺳبﻴﻠﻚ ،ووﻓﺎة ﻲﻓ ﺑ� ﻧبﻴﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﮫﺎدت در راھﺖ را ،و وﻓﺎت در ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت را ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺑﮕﺮدان« ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻣﺮش را در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺟﺎری
ﻣﯽﺳﺎزد.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ا� اﻏﻔﺮ ﻲﻟ ﻇﻠ� و�ﻔﺮي«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻇﻠﻢ و ﮐﻔﺮم را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺸﺎی« ،ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
ﻇﻠﻢ را داﻧﺴﺘﯿﻢ ھﺪف از ﮐﻔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :إن اﻹ�ﺴﺎن ﻟﻈﻠﻮم ﻛﻔﺎر« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﭙﺎس اﺳﺖ«.
و ﻧﺰد ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إن ﻛﻨﺖ ﻛﺘبﺘ� ﻲﻓ الﺴﻌﺎدة

٤٩٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺄﺛبﺘ� ﻓﻴﻬﺎ و�ن ﻛﻨﺖ ﻛﺘبﺘ� ﻲﻓ الﺸﻘﺎوة ﻓﺎ�� ﻣﻨﻬﺎ  ،وأﺛبﺘ� ﻲﻓ الﺴﻌﺎدة ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﻤﺤﻮ ﻣﺎ
�ﺸﺎء وﺗثﺒﺖ وﻋﻨﺪك أم الﻜﺘﺎب« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﻣﺮا در اھﻞ ﺳﻌﺎدت ﻧﻮﺷﺘﻪای ،در
آن ﺛﺎﺑﺘﻢ دار ،و اﮔﺮ ﻣﺮا در اھﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪای ،از آن ﻣﺤﻮم ﻧﻤﺎ ،و در اھﻞ ﺳﻌﺎدت ﺛﺎﺑﺘﻢ
ﺳﺎز ،ﭼﻮن ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاھﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاھﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪاری ،و ﮐﺘﺎب

اﺳﺎس ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر اﯾﻦ را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۱۹از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب را در دل ﺷﺐ در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در زﻣﺎن ]ﻋﺎم[ اﻟﺮﻣﺎده  ١دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ا� ﻻﺗﻬﻠﻜﻨﺎ ﺑﺎلﺴن� ،وارﻓﻊ ﻋﻨﺎ اﺒﻟﻼء« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺤﻄﯽ ھﻼک

ﻣﺴﺎز ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ را از ﻣﺎ ﺑﺮدار و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد«.
و ﻧﺰد وی ) (۳/۳۲۰ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب در
زﻣﺎن رﻣﺎده ازاری را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ ،و ﭼﺎدرش ﭘﻨﺞ  ٢و ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد ،و
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﻻ ﺠﺗﻌﻞ ﻫﻠﻜﺔ اﻣﺔ �ﻤﺪ ص ﻰﻠﻋ رﺟ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﻼ ﮐﺖ

اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﺮ ﭘﺎھﺎی ﻣﻦ ﻣﮕﺮدان«.
ﺑﺨﺎری ،ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از
َّ َ َ ْ ْ َ ْ
زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ﻻ ﺠﺗ َﻌﻞ �ﺘ ِ�
َ َ ُ َ َّ
َ ْ َ ً َ َ ً ُ َ ُّ
ْ َ
َ َْ َ
اﺣﺪة� ،ﺎﺟ ِ� ﺑِﻬﺎ ِﻋﻨﺪك ﻳَ ْﻮ َم اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣ ِﺔ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ِ�ﻴ ِﺪ رﺟ ٍﻞ ﺻ� ر�ﻌﺔ أو ﺳﺠﺪة و ِ
ﻗﺘﻠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی ﻣﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ

آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدت در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺣﺠﺖ ودﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۴۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۴از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﺎﻣﻪاش را ﺑﺮ آن ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ

 -١ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ و ﻗﺤﻄﯿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد ﭘﻨﺞ ﮔﺰ و ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۵۳ /۱و ﻣﺎﻟﮏ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد ).(۳۰

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٤٩٩

َّ
ﭘﺸﺖ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ
َ َ
َْ َ
َ َ ْ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ْ
ﻚ َ� ْ َ
� ُم َﻀﻴِّ ٍﻊ َوﻻ ُﻣﻔ ِّﺮ ٍط«.
ﺮﺸت َر ِ� َّﻴ ِﻲﺘ ﻓﺎﻗ ِﺒﻀ ِ� إِﻴﻟ
ﻛ ِﺮﺒت ِﺳ� وﺿﻌﻔﺖ ﻗﻮ ِ� واﻧت
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﻨﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،ﻗﻮﺗﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و رﻋﯿﺘﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا

ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮدت در ﺣﺎﻟﯽ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﻪ ھﻢ دﭼﺎر اﻓﺮاط و از

ﺣﺪ ﮔﺬری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ«.
و ﻧﺰد وی ) (۱/۵۳از اﺳﻮدﺑﻦ ھﻼل ﻣﺤﺎرﺑﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ا� إ� ﻏﻠﻴﻆ ﻓﻠﻴ� ،وﺷﺤﻴﺢ ﻓﺴﺨ�
وﺿﻌﻴﻒ ﻓﻘﻮ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﻏﻠﯿﻂ و درﺷﺘﻢ ﻧﺮﻣﻢ ﺳﺎز ،و ﺑﺨﻠﯿﻢ ﺳﺨﯿﻢ ﺳﺎز ،و

ﺿﻌﯿﻔﻢ ﻗﻮی ام ﮔﺮدان«.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﺎزهای ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﺣﺎﻻ از دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و آن را ﺑﺮای
اھﻞ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮ از وی ﺑﯽﻧﯿﺎز ھﺴﺘﯽ ،وی
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽداد ﮐﻪ :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺗﻮﺳﺖ،
»ا� اﻏﻔﺮﻪﻟ وﺠﺗﺎوز ﻋﻨﻪ واﺤﻟﻘﻪ ﺑنﺒﻴﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،از وی درﮔﺬر ،و

ﺑﻪ ﻧﺒﯽ اش ﻣﺤﻠﻘﺶ ﮔﺮدان« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻣﺪرک رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺮده ﺧﺎک اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪ
ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� اﺳﻠﻢ اﻴﻟﻚ اﻻﻫﻞ واﻟـﻤﺎل واﻟﻌﺸ�ة وذﻧﺒﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺎﻏﻔﺮﻪﻟ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺎل و اﻗﺎرب را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﭙﺮده و ﮔﻨﺎھﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﯿﺎﻣﺮز« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۹/۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎھﺎی ﻋﻠﯽ س
ُ َ ْ َ ْ َْ َ
ﻗﺎﺿﯽ ﯾﻮﺳﻒ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﺟﻬ ِﺪ اﺒﻟﻼ ِء،
َّ َ
َ
َ َ َْْ َ
َود َر ِك الﺸﻘﺎ ِءَ ،وﺷ َﻤﺎﺗ ِﺔ اﻷﻋﺪا ِء وأﻋﻮذﺑﻚ ﻣﻦ الﺴﺤﻦ واﻟﻘﻴﺪ والﺴﻮط« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﺗﻮ از
ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ،درک ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺧﻨﺪه دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از زﻧﺪان ،در ﺑﻨﺪ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاخ و ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﯿﺘﻢ در اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .م.

٥٠٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻓﺘﺎدن و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮردن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
دﯾﻨﻮری از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :ا� أن ذﻧﻮ� ﻻ ﺗﺮﻀك ،وآن رﻤﺣﺘﻚ اﻳﺎى ﻻ ﺗﻨﻘﺼﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و رﺣﻤﺘﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ ﻣﺎه ﻧﻮ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ�
أﺳﺄلﻚ ﺧ� ﻫﺬا الﺸﻬﺮ وﻓﺘﺤﻪ وﻧﺮﺼه و�ﺮ�ﺘﻪ ورزﻗﻪ وﻧﻮره وﻃﻬﻮره وﻫﺪاه ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ
ﺮﺷه وﺮﺷ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ وﺮﺷ ﻣﺎ ﺑﻌﺪه« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻓﺘﺤﺶ ،ﻧﺼﺮﺗﺶ،
ﺑﺮﮐﺘﺶ ،رزﻗﺶ ،ﭘﺎﮐﯿﺶ و ھﺪاﯾﺘﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮش ،ﺷﺮ آن ﭼﻪ در آن ھﺴﺖ و ﺷﺮ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺨﻌﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻣﮑﻨﻒ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،وی ﺑﺮ او ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻼم داد ،ﺑﺎز
وی را در ﻗﺒﺮش داﺧﻞ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ا� ﻋﺒﺪك ووﺪﻟ ﻋﺒﺪﻳﻚ ،ﻧﺰل ﺑﻚ وأﻧﺖ ﺧ�
ﻣ�ول ﺑﻪ ،ا� وﺳﻊ ﻪﻟ ﻣﺪﺧﻠﻪ ،واﻏﻔﺮﻪﻟ ذﻧﺒﻪ ،ﻓﺎﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﻻ ﺧ�ا وأﻧﺖ أﻋﻠﻢ ،ﺎﻛن
�ﺸﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﻧﺖ وأن �ﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻨﺪهات اﺳﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﯽﺳﺰد ،ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺪﺧﻠﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ وﺳﯿﻊ ﺑﮕﺮدان ،ﮔﻨﺎھﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺗﻮ

ﺧﻮدت داﻧﺎﺗﺮی ،وی ﺷﮫﺎدت ﻣﯽداد ،ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮاﻟﮫﯿﺎج اﺳﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ را ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ا� ﻗ� ﺷﺢ ﻧﻔﻲﺴ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا از ﺑﺨﻞ ﻧﻔﺴﻢ

ﻧﮕﻪ دار« .و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺰود ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوور ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ از ﺑﺨﻞ
ﻧﻔﺴﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮم ،دزدی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،زﻧﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺎﮔﮫﺎن
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۴/۳۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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٥٠١

ﱠ
دﻋﺎھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س

ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :در ﺷﺒﯽ

ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺌﻮال ﮐﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺪام دﻋﺎ را ﻧﻤﻮدی؟
َ َْ
ََْ
َََ َ َ
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ
ﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻻ ﻳَ ْﺮﺗَ ُّﺪَ ،وﻧَﻌ ً
ﻚإ َ
ﻴﻤﺎ ﻻ �ﻨﻔ ُﺪَ ،و ُم َﺮا�ﻘﺔ ﻧ ِبﻴِّﻚ ِﻲﻓ أﻰﻠﻋ
ِ
ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄل ِ
ُْ ْ
ََ َ
�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪای ،ﻣﻦ از ﺗﻮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﺪاد
درﺟ ِﺔ أﺠﻟﻨﺔ ،ﺟﻨﺔ اﺨﻟ ِ

ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﺑﺪ و ھﻤﺮاھﯽ ﻧﺒﯽ ات را در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺟﻨﺖ ،ﺟﻨﺖ ﺑﺮﯾﻦ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﮐﻤﯿﻞ از ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ زﯾﺎده
ﻧﻤﻮدن ﻗﺼﻪ ﻧﻤﺎزش و دﻋﺎﯾﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۲۷از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب از ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺳﺌﻮال ﮐﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
ﱠ
از آن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﻋﺎﯾﯽ دارم ،ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ آن

را ﻓﺮو ﮔﺬارم» :ا� إ� أﺳﺎلﻚ اﻳﻤﺎن ﻻ ﻳبﻴﺪ «...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و اﻓﺰوده:
ََْ
َ ُ َّ َ َ ْ
� ﻻ �ﻨﻘ ِﻄ ُﻊ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ...و
»وﻗﺮة � ٍ
روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد« .٣
ﱠ
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﱠ
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎ،
ََ َْ َ ْ
ﺖ َوﻋ ُﺪ َك َﺣ ٌّﻖ،
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮدم و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻢ» :ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ أﻧ
َُ
َ َ ُ َ َ ٌّ َ ْ َ َّ ُ َ ٌّ َ َّ ُ َ ٌّ َ ُ ُ ُ َ َ ٌّ َ َّ َ
و ِﻟﻘﺎؤك ﺣﻖ ،واﺠﻟﻨﺔ ﺣﻖ ،واﻨﻟﺎر ﺣﻖ ،ورﺳﻠﻚ ﺣﻖ ،و
اﻨﻟ ِب ُّﻴﻮن َﺣ ٌّﻖَ ،و� َّﻤ ٌﺪ ص َﺣ ٌّﻖ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻋﺪه ات ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎﺗﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ،آﺗﺶ ﺣﻖ
اﺳﺖ ،رﺳﻮﻻﻧﺖ ﺣﻖاﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ ﺣﻖاﻧﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ص ﺣﻖ اﺳﺖ«  .٤اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
ﱠ
 -١وی ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺣﻤﺪ ) (۴۰۰ /۱و ﺣﺎﮐﻢ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻓﺮزﻧﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﭘﺪرش ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻧﮕﺎ :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ.
 -٤ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۸ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۸۸ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

) (۱/۱۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺴﺎم از ﺷﺮﯾﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ را
ﱠ
در ﻣﯿﺎن ﻋﻮن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺑﺎز آن را از ﻃﺮﯾﻖ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۳از ﺷﻘﯿﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :ر�ﻨﺎ أﺻﻠﺢ ﺑيﻨﻨﺎ ،واﻫﺪﻧﺎ ﺳﺒﻞ اﻹﺳﻼم ،و�ﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت
إﻰﻟ اﻨﻟﻮر ،واﺮﺻف ﻋﻨﺎ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻄﻦ ،و�ﺎرك ﻨﻟﺎ ﻲﻓ أﺳﻤﺎﻋﻨﺎ وأﺑﺼﺎرﻧﺎ
وﻗﻠﻮ�ﻨﺎ وأزواﺟﻨﺎ ّ
وذر�ﺎﺗﻨﺎ ،وﺗﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﺘﻟﻮاب الﺮﺣﻴﻢ ،واﺟﻌﻠﻨﺎ ﺷﺎﻛﺮ�ﻦ
ﻨﻟﻌﻤﺘﻚ ،ﻣﺜن� ﺑﻬﺎ ،ﻗﺎﺋﻠ� ﺑﻬﺎ ،وأﺗﻤﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﺻﻼح آور،
ﺑﻪ راهھﺎی اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ ،از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ،ﻓﻮاﺣﺶ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن را از
ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ،ﺑﺮای ﻣﺎ در ﮔﻮشھﺎی ﻣﺎن ،ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺎن ،ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎن ،ھﻤﺴﺮھﺎﯾﻤﺎن و
ذرﯾﻪھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺑﻪ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﺎ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻌﻤﺘﺖ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آن را ﺑﺮ زﺑﺎن آرﯾﻢ و آن را ﺑﺮای

ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدان« .١
ﱠ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﻮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد -
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
الﺴﺎﺑ َﻐﺔ اﻟَّﻲﺘ أَ ْ� َﻌ ْﻤ َ
ﻚ َّ
ﺖ ﺑِ َﻬﺎ،
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﻠﻬﻢ إِ� أﺳﺄلﻚ ﺑﻨﻌﻤ ِﺘ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ
َ َ َّ
ْ َ َّ َ َّ ُ َّ َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
َََْْ
اﺬﻟي أﻓﻀﻠﺖ ﻲﻠﻋ أن ﺗﺪ ِﺧﻠ ِ� اﺠﻟﻨﺔ ،الﻠﻬﻢ أد ِﺧﻠ ِ�
اﺬﻟي ا�ﺘﻠﻴت ِ�َ ،و�ِﻔﻀ ِﻠﻚ ِ
َو�ﻼﺋِﻚ ِ
ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ
اﺠﻟﻨﺔ ﺑِﻔﻀ ِﻠﻚ ،وﻣﻨﻚ ور
ﻤﺣ ِﺘﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻣﻦ اﻧﻌﺎم ﻧﻤﻮدهای ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن آزﻣﻮدهای و ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ارزاﻧﯽ
ﻓﺮﻣﻮدهای ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻨﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ،اﺣﺴﺎن و رﺣﻤﺘﺖ

داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﮔﺮدان« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�
إن ﻛﻨﺖ ﻛﺘبﺘ� ﻲﻓ أﻫﻞ الﺸﻘﺎء ﻓﺎ�� وأﺛبﺘ� ﻲﻓ أﻫﻞ الﺴﻌﺎدة« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ

ﻣﺮا در اھﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ از آن ﻣﺤﻮم ﮔﺮدان ،و در اھﻞ ﺳﻌﺎدت ﺛﺎﺑﺘﻢ ﺳﺎز«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۶۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب ) (۴۹۰ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۸۶ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۸۵ /۱۰اﻣﺎ اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد:
ْ
ً َْ َ َ َ
َّ ُ َّ ْ
َ ً
ﻳﻤﺎﻧﺎ َو َ� ِﻘﻴﻨﺎ َو�ﻬ ًﻤﺎ ،أ ْو ﻗﺎلَ :و ِﻋﻠ ًﻤﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻤﺎن ،ﯾﻘﯿﻦ و
»الﻠﻬﻢ ِزد ِ� إِ
ﻓﮫﻢ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ  -ﺑﯿﻔﺰای«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
و زد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم  ٢و ﺑﺮای ورود ﻧﺰدش اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻧﺪک درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻣﻨﺰل ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ﱠ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وی ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ آل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺒﯿﻦ ،آﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﺎز ﺑﺮای وی
ﺑﺎر ﺳﻮم ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آری :ﻓﺮﻣﻮد» :اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي

وﻫﺒﻨﺎ ﻫﺬااﻴﻟﻮم واﻗﺎﻨﻟﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺜاﺗﻨﺎ – و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮔﻔﺖ  -ولﻢ ﻳﻌﺬﺑﻨﺎ ﺑﺎﻨﻟﺎر« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روز را ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و در آن ﺧﻄﺎھﺎﯾﻤﺎن را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮد ...و

ﺑﺎ آﺗﺶ ﺗﻌﺬﯾﺐﻣﺎن ﻧﻨﻤﻮد« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ
ﺮﺷﻫﺎ
� أﻫ ِﻠﻬﺎ ،وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ
�ﻫﺎ وﺧ ِ
 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإ� أﺳﺄلﻚ ِﻣﻦ ﺧ َِو َ ِّ َ ْ َ
ﺮﺷ أﻫ ِﻠﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪا ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ آن و ﺧﯿﺮ اھﻠﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آن و

ﺷﺮ اھﻠﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
داﺧﻞ ﻗﺮﯾﻪای ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� رب الﺴﻤﺎوات وﻣﺎ أﻇﻠﺖ ،ورب الﺸﻴﺎﻃ� وﻣﺎ
أﺿﻠﺖ ،ورب الﺮ�ﺎح وﻣﺎ أذرت ،أﺳﺎلﻚ ﺧ�ﻫﺎ وﺧ� ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وأﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺮﺷﻫﺎ وﺮﺷ ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎنھﺎ و آﻧﭽﻪ را ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﯿﻄﺎنھﺎ و
آن ﭼﻪ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎدھﺎ و آن ﭼﻪ را ﺑﻪ ھﻮا ﺑﻠﻨﺪﻧﻤﻮده و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۵ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۸ /۱۰
 -٢ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »آﻣﺪم« ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮف رﺑﻂ »از« ﺑﻌﺪ از »ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﻧﺰد«
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۸۱ /۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۹ /۱۰

٥٠٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ و ﺧﯿﺮ آﻧﭽﻪ را در آن ھﺴﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ آن و ﺷﺮ آﻧﭽﻪ در

آن ھﺴﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  .١ھﯿﺜﻤﯽ  (۱۰/۰۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺘﺎده اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﻣﻌﺎذ و ﺑﻼل ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۳از ﺛﻮره ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ْ ُ َ
َّ ُ َّ َ ْ َ َ
ﺖ اﻟ ُﻌﻴُﻮنَ ،وﺎﻏ َر ِت
وﻗﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺗﮫﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﺎﻣ ِ
َّ
ْ ْ
َ َّ َ ٌ
ﻮم ،الﻠَّ ُﻬ َّﻢ َﻃﻠَﻲﺒ لﻠْ َ
ﻲﺣ َ� ُّﻴ ٌ
اﻨﻟ ُ
ﻮمَ ،وأَﻧ ْ َ
ﺠ ُ
ﺠ َّﻨﺔ ﺑَﻄ ٌ
ﺊَ ،و َﻫ َ
ُّ
ﺖ َ ٌّ
ﺎر ﺿ ِﻌﻴﻒ ،الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌﻞ ِﻲﻟ
اﻨﻟ
ﻦ
ﻣ
�
ﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ُ ً َ ُ ُّ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ُْ ُ ْ َ َ
ﺎﻣ ِﺔِ ،إﻧﻚ ﻻ ﺨﺗ ِﻠﻒ ال ِﻤ
ِﻋﻨﺪك ﻫﺪى ﺗﺮده ِإﻲﻟ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ﻴﻌﺎد« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭼﺸﻢھﺎ

ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺘﺎرهھﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﻮ زﻧﺪه و ﻗﯿﻮم ھﺴﺘﯽ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮐﻮﺷﺶ و ﻃﻠﺒﻢ ﺑﺮای
ﺟﻨﺖ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ ،و ﻓﺮارم از آﺗﺶ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدت ھﺪاﯾﺘﯽ ﺑﮕﺮدان  ٢ﮐﻪ

آن را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺗﻮ وﻋﺪهات را ﺧﻼف ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ«  .٣اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۵ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮوه از زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻧﺠﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻪام از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ در
اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻼل س از ﻓﺮاز آن ھﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮای ﻓﺠﺮ اذان ﻣﯽداد ،ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن
ﻣﯽآﻣﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺠﺮ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ آن را ﻣﯽدﯾﺪ ﻗﺎﻣﺘﺶ را
َّ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ﻰﻠﻋ ﻗُ َﺮ�ْﺶ أَ ْن ﻳُﻘ ُ
ﻴﻤﻮا
راﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ أﻤﺣﺪك وأﺳﺘ ِﻌﻴﻨﻚ
ِ
ٍ
َ َ
ِدﻳﻨﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ و از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺪد ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺖ را
ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اذان ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ وی را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﺒﯽ آن ﮐﻠﻤﺎت را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  .٤اﺑﻮداود اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺶ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ھﻨﺪ  -زن ﺑﻼل  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺶ
َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ ْ
ﻼﻲﺗ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ ﺠﺗﺎوز �ﻦ ﺳيﺌ ِﺎﻲﺗ واﻋﺬر ِ� ﺑِ ِﻌ ِ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۷۵ /۹ﻗﺘﺎده اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۹/۱۰
 -٢ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ» :ﺑﺮاﯾﻢ در ﻧﺰدت ﻋﮫﺪی ﺑﮕﺮدان« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴ /۲۰ﺳﻨﺪ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۸۵ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٥٠٥

از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ درﮔﺬر ،و ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ھﺎﯾﻢ ﻣﻌﺬورم دار«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﺪ را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
دﻋﺎی زﯾﺪ و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش
َْ ْ َ َ ُ ُ َ َ
َّ
ِّ َ َ ُ َ
َْ
ﻚ أ ْن ﺗَ ْﺪ ُﻋ َﻮ َ َ َّ
ﻲﻠﻋ َر ِﺣ ٌﻢ
ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ْﺳﺄلﻚ ِﻏ َ� اﻷﻫ ِﻞ َوالﻤﻮ�َ ،وأﻋﻮذ ِﺑ
َ َُْ
� َﻄﻌﺘﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻏﻨﺎی ﺧﺎﻧﻮاده وﻣﻮﻻ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻤﯽ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۱۴از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد:
»ا� ﻫﺐ ﻲﻟ ﺣـﻤﺪا ،وﻫﺐ ﻲﻟ �ﺪا ،ﻻ�ﺪ اﻻ ﺑﻔﻌﺎل وﻻ ﻓﻌﺎل اﻻ ﺑﻤﺎل ،ا� ﻻ
ﻳﺼﻠﺤ� اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻ اﺻﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺒﺨﺶ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ رﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎر

ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎل ﮐﻢ ﻣﺮا اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺻﻼح ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ«.
دﻋﺎھﺎی اﺑﻮدرداء س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۹از ﺑﻼل ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء س
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﻘﻠﺐ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﭘﺮاﻧﺪﮔﯽ

ﻗﻠﺐ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺮاﻧﺪﮔﯽ ﻗﻠﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ در ھﺮ وادی
ﻣﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۱/۲۲۰از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﺗﻮﻓ� ﻣﻊ اﻻﺑﺮار ،وﻻ ﺗﺒﻘ� ﻣﻊ اﻻﺮﺷار« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن

ﺑﻤﯿﺮان ،و ﺑﺎ اﺷﺮار ﺑﺎﻗﯿﻢ ﻣﮕﺬار« .و از ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﻻ ﺗبﺘﻠ� ﺑﻌﻤﻞ ﺳﻮء ﻓﺎدﻲﻋ ﺑﻪ رﺟﻞ ﺳﻮء« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

ﺑﺪی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن آدم ﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم«.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۳۷ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲۵ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و در ﻧﺰد وی ) (۱/۲۲۳ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﺑﻮدرداء
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ أن ﺗﻠﻌﻨ� ﻗﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﺎء« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از

اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﺒﺮم ﮐﻪ ﻗﻠﻮب ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻌﻨﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻗﻠﺐھﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ]و ھﻤﯿﻦ ﻟﻌﻨﺖ اﺳﺖ[.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۴از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ دﻣﺸﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ اول ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪم ،از
ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺮدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� ﺧﺎﺋﻒ مﺴﺘﺠ�
ﻓﺎﺟﺮ� ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻚ ،وﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘ� ﻓﺎرزﻗ� ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ،ﻻﻣﺬﻧﺐ ﻓﺎﻋﺘﺬر ،وﻻ ذوﻗﻮة
ﻓﺎﻧﺘﺮﺼ ،وﻟ�ﻦ ﻣﺬﻧﺐ مﺴﺘﻐﻔﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ وﺣﺸﺖ زده ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ از
ﻋﺬاﺑﺖ اﻣﺎن ده ،و ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﻮاﯾﻢ ،از ﻓﻀﻠﺖ ﺑﺮاﯾﻢ رزق ده ،ﻧﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم ﮐﻪ ﻣﻌﺬرت

ﺑﺨﻮاھﻢ  ،١و ﻧﻪ از ﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﮔﻨﺎھﮑﺎرم و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ اﺑﻮدرداء ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،و آنھﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ،از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺎﻣﻮزاﻧﯿﺪ.
و ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۹از ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺣﺰن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﯿﺨﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد» :ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ الﺮﺸ ﻻ
�ﻠﻂ ﻰﺷء« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮی ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ھﻤﺮاھﺶ ﺧﻠﻂ

ﻧﺒﺎﺷﺪ« .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ]ﺷﯿﺦ[ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻮدرداء.
و ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﻋﻮذ ﺑﻚ أن ﺗﻌﺮض ﻰﻠﻋ
أﻲﺧ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ رواﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤ� ﻣﺎ �ﺴﺘﻲﺤ ﻣﻨﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم،
ﱠ
از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﻢ ﺑﺮ ﺑﺮادرم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﭼﯿﺰی را ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
دﻋﺎھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۸از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﺻﻔﺎ
َ
َّ ُ َّ ْ ْ َ
َ َ
ا�ﻴَ ِﺘﻚ َو َﻃ َﻮا ِ�ﻴَ ِﺔ َر ُﺳﻮل ِ ِﻚ .ا� ﺟﻨب� ﺣﺪودك.
دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد» :الﻠﻬﻢ اﻋ ِﺼﻤﻨﺎ ﺑِ ِﺪﻳ ِﻨﻚ َوﻃ َﻮ ِ
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ) :ﻻ ﻣﺬﻧﺐ ﻣﻌﺬور ﻓﺄﻋﺘﺬر( ،ﻧﻪ »ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﻌﺬورم ﮐﻪ ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﻢ«.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ا� اﺟﻌﻠ� ﻣـﻤﻦ �ﺒﻚ ،و�ﺐ مﻼﺋ�ﺘﻚ ،و�ﺐ رﺳﻠﻚ ،و�ﺐ ﻋﺒﺎدك الﺼﺎﺤﻟ�.
ا� ﺣﺒب� اﻴﻟﻚ واﻰﻟ مﻼﺋ�ﺘﻚ واﻰﻟ رﺳﻠﻚ واﻰﻟ ﻋﺒﺎدك الﺼﺎﺤﻟ� .ا� �ﺮﺴ�
لﻠيﺮﺴى ،وﺟﻨب� اﻟﻌﺮﺴى ،واﻏﻔﺮ ﻲﻟ ﻲﻓ اﻻﺧﺮة واﻻو� ،واﺟﻌﻠ� ﻣﻦ اﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺘﻘ� .ا�
ۡ ُ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ
ب ل� ۡم﴾ واﻧﻚ ﻻ ﺨﺗﻠﻒ اﻟـﻤﻴﻌﺎد .ا� اذ ﻫﺪﻳت� لﻼﺳﻼم
ج
و� أست ِ
إﻧﻚ ﻗﻠﺖ﴿ :ٱدع ِ
ﻓﻼ ﺗ�ﻋ� ﻣﻨﻪ وﻻ ﺗ�ﻋﻪ ﻣ� ﺣﻰﺘ ﺗﻘﺒﻀ� واﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،ﻣﺮا ﺑﺮ دﯾﻨﺖ،
ﻃﺎﻋﺘﺖ و ﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮﻟﺖ ﻧﮕﻪ دار .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا از ﺣﺪودت ﺑﺎز دار .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﮑﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،رﺳﻮﻻﻧﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮدت ،ﻣﻼﺋﮑﺖ ،رﺳﻮﻻﻧﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺻﺎﻟﺤﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮدان .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ آﻣﺎده و آﺳﺎن ﮔﺮدان ،و از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎزم دار ،و ﺑﺮاﯾﻢ در آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎی ،و ﻣﺮا از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺘﻘﯽ ﺑﮕﺮدان .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ
ای» :دﻋﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ« و ﺗﻮ وﻋﺪهات را ﺧﻼف ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدی ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮا از آن ﺑﯿﺮون ﻣﮑﻦ و آن را از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﮑﻦ ،ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﯽ

ﻗﺒﻀﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﻢ« .وی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ،و دﻋﺎی ﻃﻮﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،و در ﻋﺮﻓﻪ و ﺟﻤﻊ  ١و ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﺮه  ٢و در ﻃﻮاف دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۴از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
ْ ْ
َّ
ُ ِّ
َ
َ ْ َ
ﻋﻤﺮب وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ اﺟ َﻌﻠ ِ� ِﻣ ْﻦ أ�ﻈ ِﻢ ِﻋﺒَﺎ ِد َك ﻧ ِﺼﻴﺒًﺎ ِﻲﻓ ﻞﻛ
َْ َْ ُُ َْ َ َ َُ ً َْ
َ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ َ ْ ً َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ًّ َ ْ ُ ُ
ﺮﺿا ﺗ� ِﺸﻔﻪَ ،وﻻء
ﻮرا �ﻬ ِﺪي ،ورﻤﺣﺔ ﺗنﺮﺸﻫﺎ ،و ِرزﻗﺎ ﺗبﺴﻄﻪ ،و
� �ﻘ ِﺴﻤﻪ اﻟﻐﺪاة ،وﻧ
ﺧ ٍ
ﺗَ ْﺮ َ� ُﻌ ُﻪَ ،وﻓﺘْﻨَ ًﺔ ﺗَ ْ ُ َ
ﺮﺼ�ﻬﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در ھﺮ
ِ
ِ

ﺧﯿﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ از ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آن ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزی ،رزﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،ﺿﺮری ﮐﻪ دور

ﻣﯽﺳﺎزی ،ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ﺑﮕﺮدان«  .٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را
ازوی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰدﻟﻔﻪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻨﯽ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۶۸ /۱۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۴ /۱۰

٥٠٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
دﻋﺎھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس س

َّ
ِّ َ َ ُ َ
ﺑﺰار از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِإ� أ ْﺳﺄلﻚ
ْ َ َّ
َ ُ َ ْ َْ َ
ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
ﺎوات َواﻷ ْرض ،أن ﺠﺗ َﻌﻠ ِ� ِﻲﻓ ِﺣ ْﺮ ِز َكَ ،و ِﺣﻔ ِﻈﻚ،
اﺬﻟي أﺮﺷﻗﺖ ﻪﻟ الﺴﻤ
ﺑﻨﻮر َوﺟ ِﻬﻚ ِ
ِ
َ َ َ َ َْ َ ََ َ
ارك ،وﺤﺗﺖ ﻛﻨ ِﻔﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺟﮫﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ از
و ِﺟﻮ ِ
١
آن روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮا در ﭘﻨﺎه ،ﺣﻔﻆ ،اﻣﺎن و زﯾﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﯽ« .

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
وﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۱۰۰از ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا� ﻗﻨﻌ� و�ﺎرك ﻲﻟ ﻓﻴﻪ ،وأﺧﻠﻒ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺎﻏﺋﺒﺔ ﺨﺑ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،

ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان ،و در آن  ٢ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،و ﺑﺮ ھﺮ ﻏﺎﺋﺒﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺘﯽ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺎش« .٣
و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎﺿﯽ از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ا� ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻔﺎﻋﺔ �ﻤﺪ الﻜﺮﺒى ،وارﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻋﻄﻪ ﺳﺆﻪﻟ ﻰﻓ اﻻﺧﺮة
واﻻو� ﻛﻤﺎ آﺗﻴﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ومﻮﻰﺳ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ الﺴﻼم« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ،و درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪش را ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدان ،و ﺳﺌﻮاﻟﺶ را در آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ ﺑﺪه،

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﺮاھﯿﻢ و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم دادی« .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )(۳/۵۱۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ ،ﻗﻮی و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام اﻟﺪرداء ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ س ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ا� إ� أﺳﺎلﻚ الﺮﻰﺿ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،و�ﺮد اﻟﻌيﺶ ﺑﻌﺪ اﻟـﻤﻮت ،وﺬﻟة اﻨﻟﻈﺮ اﻰﻟ
وﺟﻬﻚ ،والﺸﻮق اﻰﻟ ﻟﻘﺎﺋﻚ ﻲﻓ ﻏ� ﺮﺿاء مﺮﻀة وﻻ ﻓﺘﻨﺔ مﻀﻠﺔ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از
ﺗﻮ رﺿﺎی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،ﺳﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ،ﻟﺬت دﯾﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ و ﺷﻮق ﻟﻘﺎﯾﺖ را،

ﺑﺪون ﻋﺎﺋﺪ ﺷﺪن ﺿﺮر ﻣﻀﺮ و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ،ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ« .و ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۵۹ /۱۰و ﺑﺰار ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۸۴ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﭽﻪ رزق دادهای.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻮف .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۶۸و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۲۷۲۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب
) (۱۰۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۶۰۴۲

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٥٠٩

دﻋﺎھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آنھﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
دﻋﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه س» :اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺣﺐ ﻟﻘﺎءک ﻓﺎﺣﺐ ﻟﻘﺎﺋﯽ«

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۳۹از ﻣﻘﺒﺮی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮوان ﻧﺰد وی در
ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺷﻔﺎ دھﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ» :ا� إ� أﺣﺐ ﻟﻘﺎءك ﻓﺎﺣﺐ ﻟﻘﺎﻰﺋ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ

ﻣﻼﻗﺎﺗﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ را دوﺳﺖ ﺑﺪار« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻣﺮوان ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻄﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﮔﺬﺷﺖ.
دﻋﺎی اﺻﺤﺎب ل وﻗﺘﯽ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺎه داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﻗﺮﯾﻪای ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪاص وﻗﺘﯽ ﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﺎه داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ» :ا� ادﺧﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ

ﺑﺎﻻ ﻣﻦ وأﻻﻳﻤﺎن ،الﺴﻼﻣﺔ واﻻﺳﻼم ،ورﺿﻮان ﻣﻦ الﺮﻤﺣﻦ ،ﺟﻮار ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﻦ ،اﯾﻤﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﺳﻼم ،رﺿﺎﻣﻨﺪی رﺣﻤﺎن و ﭘﻨﺎه از ﺷﯿﻄﺎن

داﺧﻞ ﮔﺮدان«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪاش از
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه :در آن رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺰار از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﻮم
وﻗﺘﯽ وارد ﻗﺮﯾﻪای ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪای آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،از ﭼﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ا� اﺟﻌﻞ ﻓﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ رزﻗﺎ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در آن ﺑﺮای ﻣﺎ رزق ﺑﮕﺮدان«.
ﮔﻔﺖ :از ﺳﺘﻢ واﻟﯿﺎن و ﻗﺤﻂ ﺑﺎران ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۳۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۶۵ /۶ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۹ /۱۰آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن رﺷﺪﯾﻦ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺸﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۲۰۹

٥١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﻋﺎی اﻧﺲ س
ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۹۳از ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ س وﻗﺘﯽ
ﺑﺮای ﺑﺮادرش دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺟﻌﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة ﻗﻮم اﺑﺮار ،ﻟيﺴﻮا ﺑﻈﻠﻤﺔ وﻻ
ﻓﺠﺎر ﻳﻘﻮمﻮن الﻠﻴﻞ و�ﺼﻮمﻮن اﻨﻟﻬﺎر« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی دﻋﺎی ﻗﻮم ﻧﯿﮑﺎن را
ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻇﺎﻟﻢاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﺎﺟﺮ ،در ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روز را روزه

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﱠ
آﻧﭽﻪ را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در وﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪن رﻋﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﱠ
ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۱۰۶از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی وﻗﺘﯽ
ُ ْ َ َ َّ
ُ َ ِّ ُ َّ ْ
الﺮﻋ ُﺪ ِﺤﺑَ ْﻤ ِﺪ ِه
اﺬﻟي �ﺴﺒﺢ
رﻋﺪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن ِ
ْ َ َ ُ
َ
َوال َﻤﻼﺋِ�ﺔ ِﻣ ْﻦ ِﺧﻴﻔ ِﺘ ِﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺎﮐﯽ اﺳﺖ ذاﺗﯽ را ﮐﻪ رﻋﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ وی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

و ﻣﻼﺋﮏ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮف وی )ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪش را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(« .و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻢ
دادن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای اھﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﻣﺸﮑﺎة آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ را :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ...
ﺗﺎ آﺧﺮش ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ش

دﻋﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ و دو ﻣﺮد دﯾﮕﺮ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻠﺐ و ﻋﻤﺮو و ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ،ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ و ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ در ﯾﮏ وﻓﺪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرك اﷲ ﻓﻴ�ﻢ ،ا� أﺳﻤﻚ ﺑﻬﻢ اﻻﺳﻼم ،واﻳﺪﻳﻬﻢ اﻹﺳﻼم«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﺳﻼم را ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﺮدان و اﺳﻼم را ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت ده«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای اﺳﻌﺪ ﺑﻦ زراره
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﺪرم ﮐﻮر ﺷﺪ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش را از دﺳﺖ داد ،ﻣﻦ
رھﻨﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪم ،و اذان را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﺎﻫﺎی اﺻﺤﺎب

٥١١

اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ اﺳﻌﺪﺑﻦ زراره س ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﭘﺪر ،ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اذان را ﻣﯽﺷﻨﻮی ﺑﺮای اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﯽ و
ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺪوم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻧﻘﯿﻊ ﺧﻀﻤﺎت در ھﺰم »اﻟﻨﺒﻴﺖ ﺣﺮه« ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﯽ ﺑﯿﺎﺿﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ داد ،ﮔﻔﺘﻢ :در آن روز ﺗﻌﺪادﺗﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﻞ ﻣﺮد ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎی ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۴۳از اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﺷﺨﯿﺮ از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮﺑﻦ واﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ ﻧﻈﺮ و رأی وی را درﯾﺎﺑﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ
ﱠ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﺑﺮای ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﺑﺮای زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﯿﺎﻣﺮز.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن روﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻨﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ
ھﻤﯿﻦ را از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﻓﺰود :ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞھﺎی ﻧﻮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻋﺬاب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

