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ﻣﻘﺪﻣﻪي ﻣﺆﻟﻒ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺎس از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ اﺷﺮف اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ و
ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺗﺮاﺷﯿﺪن آن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ » ...ﹶﺣ ﹾﺬ ﹶو ا ﹾﻟ ﹸﻘ ﱠﺬ ﹺة ﺑﹺﺎ ﹾﻟ ﹸﻘ ﱠﺬ ﹺة«...

و از اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ
ْ
ُ ُ َ
يعوهُ � ۡه َت ُدوا﴾ ]اﻟﻨﻮر [٥٤ :ﺗﺮﺟﻤﻪ:
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ�﴿ :ن ت ِط
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ِين �ال ِفون
»و اﮔﺮ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ« .و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فليحذرِ ٱ�
َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
َ َ
� ۡن أ ۡم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
اب أ ِ� ٌم﴾ ]اﻟﻨﻮر .[٦٣ :ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﺘﻨﻪای ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﮐﺮﯾﻤﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻨﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ
ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و رﺳﺘﮕﺎری در ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ,ﻫﻤﺎﻧﺎ
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ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺷﻨﻮای دﻋﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﲈ ﻛﺜﲑ ﹰا .

ﯾﻤﻦ -اﻟﺤﺪﯾﺪة

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻨﺔ ٩ ،ﺻﻔﺮ ١٤٢٨ﻫ
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺻﺎﺑﯽ

ﻓﺼﻞ اول:

واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ  ١ﺳﯿﺒﯿﻞ
 -1از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ...» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎ
را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﺶﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.«...
]ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻷوﺳﻂ« ).(٩٤٢٢)(١٩٤/١٠
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ) :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه( ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »إﴍاﻗﺔ أوﱄ اﻟﻨﹸﻬﯽ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺬ

ﻣﻦ اﻟﻠﺤﯽ« ﺻﻔﺤﻪی  ٣٣-٣١آﻣﺪه اﺳﺖ[.

 -٢از ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ

و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
]ﺑﺨﺎری در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ).(٢٢٧٠)(١٤٦-١٤٥/٤
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ) :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه( ،ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻹﺷﺮاﻗﺔ« از ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﺮﯾﻤﯽ،
ﺻﻔﺤﻪی .[٣٦-٣٥
 -٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ...» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎ
 -١در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ در ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ
رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ از ﺗﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

6

ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ رﯾﺶ در اﺳﻼم

را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .«...
]ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻷوﺳﻂ« ).(٧٣٧٦)(١٨٥-١٨٤/٨
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮﻫﯿﺐ« ﺷﻤﺎره )) :(٢٧٢٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه([.
 -٤از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
رﯾﺶﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
]اﻟﻄﺤﺎوی در »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻵﺛﺎر«.
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ) :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه( در ﺳﻨﺪ آن أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻧﺠﯿﺢ ﭘﺪر
ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ« از
آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره.[٢١٠٧ :
 -٥از ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب :ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص از آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪ و او
ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
]اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) ،(٥٤٥٢ﺑﯿﻬﻘﯽ ) (١٥١/١و در »ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن« ) ،(٢٢٢/٥اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ
اﻟﺨﻀﺮﻣﯽ در »ﺣﺪﯾﺜﻪ« ،اﺑﻮﻋﺮوﺑﺔ اﻟﺤﺮاﻧﯽ در »ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺠﺰرﯾﯿﻦ«.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره )) :(٢٨٣٤اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ
اﺳﺖ و رﺟﺎل آن ﺛﻘﺎت اﺳﺖ([.
 -٦از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮ ه  :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :رﯾﺶﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
]اﻣﺎم أﺣﻤﺪ (٨٦٧٢)(٣٠٥/١٤) :و ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ دﯾﮕﺮ )(٧١٣٢
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ /در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره  ١٠٦٧آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وی در »اﻟﻤﺴﻨﺪ« آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -٧از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
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ﮐﻨﯿﺪ ،رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«] .ﺑﺨﺎری  ٥٥٥٣و ٥٥٥٤
و ﻣﺴﻠﻢ  .٢٥٩و ﻟﻔﻆ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[.
 -٨از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮة  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﯾﺶﻫﺎ را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«] .ﻣﺴﻠﻢ.[٢٦٠:
 -٩أﺑﯽآُﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﻫﻞ ﮐﺘﺎب
رﯾﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ او ص در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«.
]أﺣﻤﺪ )(٢٢٢٨٣)(٦١٣/٣٦؛ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ﺷﻤﺎره ،٧٩٢٤ :ﺑﯿﻬﻘﯽ در
»ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن«.
ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ﻧﯿﺰ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« از آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ١٢٤٥ :و »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ«
ﺷﻤﺎره.[٧١١٤ :
 -١٠رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و او را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد؛ وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص را ﺧﻮاﻧﺪ آن را ﭘﺎره ﮐﺮد؛ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ
آن را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﺪ ،١
ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺰارش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ ﺑﺎذان ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺷﻼقزﻧﺖ را ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻣﺮدی )رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص( ﮐﻪ در ﺣﺠﺎز
اﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﺎذان ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ  -ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای داﻧﺎ
ُ ُ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد -و ﻣﺮدی از ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧ ﱠﺮﺧﺴﺮة ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ را ﻣﺄﻣﻮر
ﮐﺮد و ﻧﺎﻣﻪای ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه آن دو ﺑﻪ ﮐﺴﺮی )ﻣﺤﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس( ﺑﺮود و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد )رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص(
 - ١ﺑﺨﺎری  ۶۴و  ۲۷۸۱و  ۴۱۶۲و  ۶۸۳۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب.
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ﺑﺮو و ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ و ﺧﺒﺮ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور .آن دو ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﻧﺨﺒﻪای از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻃﺎﺋﻒ رﺳﯿﺪﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ :او در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدان ﻃﺎﺋﻔﯽ از دﯾﺪن آن دو ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و
ﺑﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺿﺮری
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن ﻣﺮد )ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﺮی( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!.
آن دو ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺴﺮی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎذان ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮای وی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ و او ﻣﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ؛
اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪه و از ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،و اﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ ]و
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﯿﺎﯾﯽ[ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ او ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﺖ را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ را
وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد» :وای ﺑﺮﺷﻤﺎ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪای ﻣﺎ -ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﺮی -ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻟﯽ ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﻢ و ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮم« ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن دو ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ«،
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آﺳﻤﺎن ﺧﺒﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﮐﺴﺮی را ﺷﯿﺮوﯾﻪ را ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و او را در ﻓﻼن ﻣﺎه و ﻓﻼن ﺷﺐ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و وﻗﺘﯽ آن ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﭘﺴﺮ
ﮐﺴﺮی )ﺷﯿﺮوﯾﻪ( ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ.
واﻗﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﯿﺮوﯾﻪ ﺷﺐ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ده ﺷﺐ
از ﺟﻤﺎدی اﻷوﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻟﺤﻈﻪای از ﺳﺎﻋﺖ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ
ﻧﮕﺬﺷﺖ.
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]ﻃﺒﺮی در »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻤﻠﻮك« ) (٦٥٦-٦٥٥/٢و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت«
)٢٥٨/١و  (٤٤٩و اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(٢٥٥٠٢) (٢٢٦/٥
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ »ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة« از ﻏﺰاﻟﯽ ﺻﻔﺤﻪی) (٣٨٩ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت«
از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ
ﺑﺸﺮان در »اﻷﻣﺎﻟﻲ« از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺳﺴﺖ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮي« از آﻟﺒﺎﻧﯽ /ﺻﻔﺤﻪ .[٥٠

ﻓﺼﻞ دوم:

واﺟﺐ ﺑﻮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ
 -١١از اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﯿﺒﯿﻠﺖ را ﺑﮕﯿﺮ.«...
]اﻣﺎم اﺣﻤﺪ )١٣٤/٢٩و  (١٧٥٩٣) (١٣٥و).(١٧٥٩٤
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /آن را در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺎره  ٥٠ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻮادﻋﯽ  /در )اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ(
) (٣٠٢-٣٠١/٤آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -١٢از أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺗﺮک:
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ. ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻦ. از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ. ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﻫﺎر. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.]ﻣﺴﻠﻢ[٢٥٨ :
 -١٣از ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪم و
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﺑﺮوم و ]ﻏﺬا را[ ﮐﺒﺎب ﮐﺮد و ﮐﺎردی ﮔﺮﻓﺖ و از آن
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]ﮔﻮﺷﺖ[ ﺑﺮای ﻣﻦ ]ﻗﻄﻌﻪای[ ﺟﺪا ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻼل آﻣﺪ و اذان ﺳﺮ داد.
]رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص[ ﮐﺎرد را ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮش داد« و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻧﺒﺎری ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ ﻣﺴﻮاک ﮔﺬاﺷﺖ و
ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﺮ روی ﻣﺴﻮاک ﻣﯽﮔﺬارم و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
]اﺑﻮداود ١٩٠:و اﻟﺘﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ﺷﻤﺎره.[١٦٨ :
و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« ﺷﻤﺎره  ١٨٨آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -١٤از زﯾﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺧﻮد را ﻧﮕﯿﺮد
از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«] .اﺣﻤﺪ ) (١٩٢٦٣)(٧/٣٢و ﺗﺮﻣﺬی ﺷﻤﺎره  ٢٧٦١و ﻧﺴﺎﺋﯽ در
»اﻟﮑﺒﺮی« ﺷﻤﺎره  ١٤و در »اﻟﺼﻐﺮی« )(١٥/١و ) (١٣٠-١٢٩/٨و ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ُ
ﺣﻤﯿﺪ
ﺷﻤﺎره  ٢٦٤و ﺑﯿﻬﻘﯽ در »اﻵداب« ﺷﻤﺎره  ٦٩٢و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﺼﻐﯿﺮ« و اﻟﻀﯿﺎء.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره  ٦٥٣٣آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ  /در »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ).[(٣٠١/٤

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ از ﻓﻄﺮت اﺳﺖ
 -١٥از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮة  رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻓﻄﺮت اﺳﻼم اﺳﺖ:
 ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ. و ﻣﺴﻮاک زدن. و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ. -و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ.
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ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و رﯾﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ«.
]اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (١٢٢١)(٢٣/٤و ﺑﺨﺎری در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) ,(١٤٠-١٣٩/١رﻗﻢ
اﻟﺘﺮﺟﻤﻪ .٤١٩ :و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ )ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره (٣٣٢-٣٣١/٧) ,٣١٢٣ :ﻗﺴﻤﺖ اول[.
 -١٦از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ  :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻓﻄﺮت:
 ﻣﻀﻤﻀﻪ ]ﮐﺮدن آب در دﻫﺎن[. و اﺳﺘﻨﺸﺎق ]آب در ﺑﯿﻨﯽ[. و ﻣﺴﻮاک زدن. و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﯿﺒﯿﻞ. و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﻫﺎر. و ﺷﺴﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن. و ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺪن ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ. و ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن.ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«] .اﺣﻤﺪ ) (١٨٣٢٧) (٢٦٨/٣٠و اﺑﻮداود ﺷﻤﺎره ٥٥ :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﺷﻤﺎره ٢٩٦ :و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ﺷﻤﺎره ٦٤١ :و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎره ١٦٢٧ :و ﺑﯿﻬﻘﯽ) (٥٣/١و
ﻃﺤﺎوی در »ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻵﺛﺎر« ) (٢٩٩/٤و در »ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر« ﺷﻤﺎره.٦٨٤ :
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره ٢٢٢٢ :و در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود«
ﺷﻤﺎره  ٥٤و در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ﺷﻤﺎره ٢٩٦ :آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه([.
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 -١٧از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ده ﭼﯿﺰ از ﻓﻄﺮت اﺳﺖ:
 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ. و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ. و ﻣﺴﻮاک زدن. و اﺳﺘﻨﺸﺎق آب. و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ. و ﺷﺴﺘﻦ ﻻی اﻧﮕﺶﺗﻬﺎ. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﻫﺎر. و اﺳﺘﻨﺠﺎء.زﮐﺮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺼﻌﺐ ﮔﻔﺖ :دﻫﻢ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻀﻤﻀﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
]ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ٢٦١ :و اﺣﻤﺪ ) (١٣٧/٦و اﺑﻮداود ﺷﻤﺎره ٥٣ :و ﺗﺮﻣﺬی ﺷﻤﺎره:
 ٢٧٥٧و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (١٢٦/٨و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺷﻤﺎره ٢٩٣ :و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺷﻤﺎره.[٨٨ :
 -١٨از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮة  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻄﺮت ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ )ﯾﺎ ﭘﻨﺞ
ﭼﯿﺰ از ﻓﻄﺮت اﺳﺖ(:
 ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﻫﺎر. و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ. و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ. و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺒﯿﻞ.ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٥٥٥٠ :و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.٢٥٧ :
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]ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (٩) (٦٥/١ﺑﺎ ﻟﻔﻆ » ...ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﯿﺒﯿﻞ  «...ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ
ﺷﺎذ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
 -١٩از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻓﻄﺮت ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن
ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«] .ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٥٥٤٩ :و .[٥٥٥١

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:

رﯾﺶ رﺳﻮل اﷲ ص
 -٢٠از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺷﺪﻧﺪ] .و در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ,ﺷﺨﺼﯽ
اﻋﺮاﺑﯽ  ١ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﻤﺎن ﻓﻘﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ .درﺳﺖ ﭘﺲ از آن ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺎره اﺑﺮ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در
دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎ آﺳﻤﺎن را
در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪم آب ﺑﺎران از رﯾﺶ وی
رﯾﺰان ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن روز ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎرﯾﺪ و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدای آن روز و
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪی دﯾﮕﺮ .و آن اﻋﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ وﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻟﻬﺎﯾﻤﺎن را آب ﺑﺮد؛ ﭘﺲ ﺑﺮای ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ.
]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ[ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪا آن را در اﻃﺮاف ]ﺷﻬﺮ[ ﻣﺎ
ﻗﺮار ﺑﺪه ﻧﻪ ﺑﺮ ]ﺷﻬﺮ[ ﻣﺎ« و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺑﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮد ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن اﺑﺮ ﺑﻮد و اﺑﺮی ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و رودﺑﺎری در ﻗﻨﺎة

 -١اﻋﺮاﺑﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﻮل ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ آن اﻋﺮاب
اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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)ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ از آن ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ
از ﺑﺎران زﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ] .ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٨٩١ :و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[٨٩٧ :
ُ
ُ
 -٢١ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﮔﻔﺘﻢ :از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪهای ﻣﺎ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدان .ﮔﻔﺖ :او ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺷﺒﯽ
از ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ! ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرم را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ«،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم و آﻧﭽﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽداری دوﺳﺖ
دارم؛ او ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪی وی ﻗﻄﻊ
ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮﯾﻪی او ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﺶ
]ﻧﯿﺰ[ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و ﮔﺮﯾﻪی وی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻼل آﻣﺪ
و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان ﮔﻔﺖ ,وﻗﺘﯽ ]ﺑﻼل[ وی )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( را دﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ,ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺑﺮای ﭼﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده-
ای و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟! ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﻨﺪهی ﺷﺎﮐﺮی ﻧﺒﺎﺷﻢ ,اﻣﺸﺐ ﺑﺮ
َّ
ﻣﻦ آﯾﻪای ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و وای ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در آن ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ﴿ :إِن ِ�
لس َ� ٰ َ� ٰت َوٱ ۡ�َ� ِض َوٱ ۡخت َ� ٰف ٱ َّ ۡ�ل َوٱ�َّ َهار � َ� ٰت ّ ِ�ُ ْو� ٱ ۡ�َ ۡل َ
َخ ۡلق ٱ َّ
ٰ
ب ] ﴾١٩٠آل
�
ِ
ِ ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻋﻤﺮان .[١٩٠ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﺐ و روز ﺑﺮای
ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ«] .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) .(٦٢٠) (٣٨٧-٣٨٦/٢ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ  /آن را ﻧﯿﮑﻮ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ» ،اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺤﻦ« ).(٥١٣/٢
و ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« از ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ /ﺷﻤﺎره ،٦٨ :و اﺳﻨﺎد آن
را ﺟﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -٢٢از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ... :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻗﺒﺾ روح
ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺳﺮش و ﻧﻪ در رﯾﺸﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
]ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٣٣٥٤ :و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[٢٣٤٧ :
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 -٢٣از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮ ]وی ص[ ﻋﻄﺮ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آن آﺛﺎر روﻏﻦ ﻋﻄﺮ در ﺳﺮ و
رﯾﺸﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ] .ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٥٥٧٩ :و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[(٤٤) ١١٩٠:
ﺳﺮ
 -٢٤از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی  آﻣﺪه اﺳﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ِ
]ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن[ زﯾﺎد روﻏﻦ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﺎ آب رﯾﺸﻬﺎﯾﺶ را زﯾﻨﺖ ﻣﯽداد.
]اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﯽ در »اﻟﻤﻌﺠﻢ« و ﺑﯿﻬﻘﯽ در »ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن« ).(٢٢٦/٥
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره ٧٢٠ :آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
ُ
 -٢٥از أم َﻣ َﻌﺒﺪ ل :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ...رﯾﺸﺶ ُﭘ ُﺮﭘﺸﺖ ﺑﻮد...

]ﺑﻐﻮی در »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ« ) (٣٧٠٤) (٢٦٤-٢٦١/١٣و ﺣﺎﮐﻢ )(١٢-١٠/٣

) ،(٤٣٣٣ﭼﺎپ ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ و ﺑﯿﻬﻘﯽ در »دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة« ).(٢٧٦/١
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ »ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة« ﻏﺰاﻟﯽ ﺻﻔﺤﻪ ١٧٩ :آورده اﺳﺖ،
آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ »زاد اﻟﻤﻌﺎد« ) (٥٧/٣و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﺑﺮ
»ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ« ﺑﻐﻮی ﻧﯿﺰ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -٢٦از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب  :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ...دارای رﯾﺶ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﻮد...
]ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی« ) .(٩٣٢٨) (٤١٢/٥اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
َ ﱢ
 -٢٧از أﺑﯽ َﻣ َ
ﻌﻤﺮ :ﺑﻪ ﱠ
ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻷرت  ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص در ﻧﻤﺎز
ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ]ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره[ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ وی ص ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن رﯾﺸﺶ.
]اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره٧١٣ :و  ٧٢٦و  ٧٢٧و .[٧٤٤
ﺴﻮر ﺑﻦ َﻣ َ
 -٢٨از ﻣ َ
ﺨﺮ َﻣﺔ  - در داﺳﺘﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﺔ  -آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ِ
ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن رﯾﺶ
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ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ,و ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷ َﻌﺒﺔ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و در ﮐﻨﺎر وی
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در دﺳﺘﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻮد و زرهای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد؛ و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺮوة ﺑﻪ رﯾﺶ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﻣﯽزد ]ﻣﻐﯿﺮة  [ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ رﯾﺶ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻧﺰن ،ﻋﺮوة ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد
ُ
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪُ :ﻣ ِﻐ َﯿﺮة ﺑﻦ ﺷ َﻌﺒﺔ] ...ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره[٢٥٨١ :
ُ
 -٢٩از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ َﺳ َ
ﻤﺮة  آﻣﺪه اﺳﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ...رﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺘﯽ داﺷﺖ...
]اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[٢٣٤٤ :
 -٣٠از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ  :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص  ...رﯾﺶ اﻧﺒﻮﻫﯽ داﺷﺖ...
]اﺣﻤﺪ ) (٦٨٤) (١٠١/٢و ).(٧٩٦) (١٧٩/٢
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره.٤٨٢٠ :
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﺤﻘﯿﻖ »اﻟﻤﺴﻨﺪ« آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ در »زواﺋﺪ اﻟﻤﺴﻨﺪ« ) (٩٤٤) (٢٥٧-٢٥٦/٢و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
) (٦٣١١) (٢١٧/١٤ﺑﺎ ﻟﻔﻆ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص  ...دارای رﯾﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد...
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
ﺑﻐﻮی در »ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ« ) (٣٦٤١)(٢٢١/١٣ﺑﺎ ﻟﻔﻆ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص  ...دارای
رﯾﺶ ﭘﻬﻨﯽ ﺑﻮد...

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:

رﯾﺶ ﺻﺤﺎﺑﻪ 
َ
 -٣١از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮐﻪ ﮔﻔﺖَ :ﺳﻬﻠﺔ ﺑﻨﺖ ُﺳ َﻬﯿﻞ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص آﻣﺪ و
َُ
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ از ﺻﻮرت اﺑﯽ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ از داﺧﻞ
ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻢ ]ﮐﺮاﻫﺖ دارد[؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ ﺑﺪه«.
ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وی ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ام ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﻣﺮد
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ :او دارای رﯾﺶ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :او را ﺷﯿﺮ ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در
ﺻﻮرت اﺑﯽ ﺧﺬﯾﻔﺔ وﺟﻮد دارد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود«] .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره[١٤٥٣ :
 -٣٢از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮی اﯾﺴﺘﺎده و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ ,ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ را ﯾﺎد ﮐﻦ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ,آﯾﺎ از اﯾﻨﻬﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺒﺮ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎهﻫﺎی آﺧﺮت

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ از آن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
از آن ﻧﺠﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ از آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ«.

]ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .و ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ  /در »اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ« ) (٧١/٢و
»اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ« ) (٢٧٥/٢آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
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 -٣٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮﻫﺮ َﺑ َ
ﺮﯾﺮة ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ُﻣ ِﻐﯿﺚ ،در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﻣﯽﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
اﺷﮑﻬﺎی وی ﺑﺮ رﯾﺸﺶ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ,رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﻋﺒﺎس! آﯾﺎ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﯾﺮة ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﯿﺚ و ﻧﻔﺮت ﺑﺮﯾﺮة از ﻣﻐﯿﺚ ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟« ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ]ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺮة[ ﻓﺮﻣﻮد» :او را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﮕﺮدان«،
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد]» :ﻧﻪ[ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم.
]ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره.[٤٩٧٩ :
 -٣٤از اﺑﯽﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ]ﻏﻨﺎﯾﻢ[
را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم ﻫﺪﯾﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ و ﻗﺒﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺮب ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد و ذرهای از
آن را ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺼﺎر در دروﻧﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ُ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدش ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋ َﺒﺎدة ﺑﻪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺼﺎر در دروﻧﺸﺎن از ﺗﻮ
ﺣﺮﺟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺧﻮدت و
ﻗﺒﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺮب ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺼﺎر ﭼﯿﺰی ﻋﻄﺎ ﻧﻨﻤﻮدی؛ ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﺳﻌﺪ ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﻮﻣﻢ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻣﻨﻈﻮرم ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ! ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮﻣﺖ را در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﮐﻦ« .ﺳﻌﺪ رﻓﺖ و ﻣﺮدم در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻋﺪهای از رﺟﺎل
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﺼﺎر
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﭙﺎس
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ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او از اﻫﻞ آن ﺑﻮد را ﺛﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر!
ﺳﺨﻨﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺰد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﻮد؟ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاون ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺷﻤﺎ
اﻟﻔﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ و رﺳﻮﻟﺶ دارای ﻣﻨﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﺰد ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮدی و ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده آﻣﺪی و ﻣﺎ ﺗﻮ را ﯾﺎری ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﻃﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدی و ﺗﻮ را ﭘﻨﺎه دادﯾﻢ ،و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدی و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ ،در دروﻧﺘﺎن
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر! ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی از دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن در
درون ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدم ﺗﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮدﺗﺎن وﮐﯿﻞ
ﻧﻤﻮدم؟ ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪاوﻧﺪ؟ و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﮔﺮ
ﻫﺠﺮت ﻧﺒﻮد ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدم؛ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ راﻫﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﻧﺼﺎر ﺑﻪ راﻫﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ راﻫﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر از آن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺑﻪ اﻧﺼﺎر رﺣﻢ ﮐﻦ و
ﭘﺴﺮان اﻧﺼﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮادﮔﺎن اﻧﺼﺎر« .ﮔﻔﺖ :و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ رﯾﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺨﺸﺶ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص
راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
]اﺣﻤﺪ ) (١١٧٣٠) (٢٥٥-٢٥٣/١٨و ﺑﯿﻬﻘﯽ در »دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة« ).(١٧٧-١٧٦/٥
ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ /در »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﻦ« ) (١٤/٤آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﺑﺮ »اﻟﻤﺴﻨﺪ« آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﻣﻮي  ١ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و ﮐﻨﺪن آن ﺣﺮام اﺳﺖ
 -٣٥از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﯾﯽ در راه اﺳﻼم ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای او ﻧﻮری در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
]اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (٢٩٨٣)(٢٥١/٧و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ).(٦٧/١
ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎد آن ﻗﻮی اﺳﺖ[.
 -٣٦از اﺑﯽ اﻣﺎﻣﺔ  :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای او ﻧﻮری در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
]ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در »ﻣﺼﻨﻔﺶ« ﺷﻤﺎره.(٢٦١/٥)٩٥٤٨ :
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﺳﻨﺎد آن ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ وﺟﻮد دارد و ﺣﺪﯾﺚ »ﺣﺴﻦ
ﻟﻐﯿﺮه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.

 -٣٧از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ُﻣ ﱠﺮة  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ در راه اﺳﻼم ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای او ﻧﻮری در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
]اﺑﻮداود ٣٩٩٧ :و ﺗﺮﻣﺬی ١٦٣٤ :و ﻧﺴﺎﺋﯽ (٢٧/٦) :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ٢٥٢٢ :و اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (٣٠٩/٥و ﺑﯿﻬﻘﯽ ).(١٦٢/٩
 -١ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ »ﻣﻮ« ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻫﺎی ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﻤﺎن رﯾﺶ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی« ﺷﻤﺎره (٢٢٧/٢) ١٦٣٤ :آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -٣٨از أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ] :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی
ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪش را از ﺳﺮ و رﯾﺸﺶ ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﺮاﻫﺖ داﺷﺖ.
]اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در »ﺻﺤﯿﺤﺶ« ﺷﻤﺎره.[٢٣٤١ :
 -٣٩از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
»ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻮﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮدی در اﺳﻼم ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ او ﺣﺴﻨﻪای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻮﺳﻂ آن درﺟﻪاش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود«.
]ﺑﯿﻬﻘﯽ در »ﺷﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن« ).(٦٣٨٧) (٢١٠/٥
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره ١٢٤٣ :و در »ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ« ﺷﻤﺎره ٣٧٤٨ :آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺷﻤﺎره  ٣٧٨٩ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص از ﮐﻨﺪن ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده:
»آن ﻧﻮر ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ«.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ »ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻟﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد اﺑﻮ داود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ در راه اﺳﻼم ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای او ﻧﻮری در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﺣﺴﻨﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ و
ﺧﻄﺎﺋﯽ را از وی ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﺑﻮداود ﺷﻤﺎره  ٤١٩٩ﭼﺎپ ﻋﻮاﻣﺔ ).(٤٦٠/٤
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« ﺷﻤﺎره ٤٢٠٢ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺮﻣﺬی ﺷﻤﺎره ٢٨٢١ :و ﻧﺴﺎﺋﯽ) (١٣٦/٨و در »اﻟﮑﺒﺮی« ﺷﻤﺎره ٩٣٣٧ :و اﺣﻤﺪ
) ١٧٩/٢و ٢٠٧و  (٢١٠و ﺑﯿﻬﻘﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ« ) (٣١١/٧و ﺑﻐﻮی ﺷﻤﺎره.[٣١٨١:
 -٤٠از اﺑﯽﻫﺮﯾﺮة  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ را
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ آن ﻧﻮری در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ در راه اﺳﻼم
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای او ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺣﺴﻨﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻄﺎﺋﯽ از وی ﭘﺎک
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آن درﺟﻪاش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود«.
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (٢٩٨٥) (٢٥٣/٧و ﻗﻀﺎﻋﯽ در »ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﻬﺎب« ﺷﻤﺎره.٢٩٨٣ :
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره ١٢٤٣ :آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﺑﺮ »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن« آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
َ
َ
 -٤١از اﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ ﱡ
اﻟﺴﻠﻤﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋ َﺒ َﺴﺔ  آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ در راه اﺳﻼم ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای او ﻧﻮری در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
]اﺣﻤﺪ )١١٣/٤و  (٣٨٦و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺷﻤﺎره ٩٥٤٥ :و ﺗﺮﻣﺬی ﺷﻤﺎره ١٦٣٥ :و
ﻧﺴﺎﺋﯽ) (٢٦/٦و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (٢٩٨٤) (٢٥٢/٧و ﺑﯿﻬﻘﯽ )١٦١/٩و .(٢٧٢
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی« ﺷﻤﺎره ١٦٣٥ :آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط در ﺗﺤﯿﻘﻘﺶ ﺑﺮ »ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن« آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.

ُ
 -٤٢از ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮری

اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ]آن ﻣﻮ[ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد!«.
]اﺑﻦ ﻋﺪی ) (١٤٧٠/٤و اﺑﻦ اﺑﯽﻋﺎﺻﻢ در »اﻟﺠﻬﺎد« ﺷﻤﺎره ١٦٨ :و ﺑﯿﻬﻘﯽ در
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»اﻟﺸﻌﺐ اﻹﯾﻤﺎن« ) (٦٣٨٨) (٢٠١/٥و اﺣﻤﺪ ) (٢٣٩٥٢) (٣٧٦/٣٩و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
»اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (٣٠٤/١٨و در »اﻷوﺳﻂ« ﺷﻤﺎره  ٥٤٨٩و ﺑﺰاز ﺷﻤﺎره.٣٧٥٥ :
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره ١٢٤٤ :آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ[.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:

رﻧﮓ ﮐﺮدن رﯾﺶ ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از رﻧﮓ ﺳﯿﺎه
 -٤٣از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮة  آﻣﺪه اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
]ﻣﻮ و رﯾﺶ[ ﺧﻮد را ]از روی ﺑﺪﻋﺖ[ رﻧﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«.
]ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره  ٥٥٥٩و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.٢١٠٣ :
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ) :اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﯾﺶ را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ([.
َ َ
 -٤٤از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﺔ روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ آﻣﺪم و ﺳﺮ و
رﯾﺸﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎه ﺛﻐﺎﻣﺔ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد]» :رﻧﮓ[ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از رﻧﮓ ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ«.
]اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[(١٦٦٣/٣)٢١٠٢ :

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ :ﺧﻼل ﮐﺮدن  ١رﯾﺶ در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 -٤٥از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻫﺮﮔﺎه وﺿﻮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮ از آب ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ دﻫﺎن ﺧﻮد وارد
 -١ﺧﻼل ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺴﺘﻦ ﻻی رﯾﺶﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ دادن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻂ آن رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺧﻼل ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﺰوﺟﻞ
ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
]اﺑﻮداود ﺷﻤﺎره ١٤٥ :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺷﻤﺎره ٤٣١ :و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
) (٢٠٤/٦و ﺑﻐﻮی ) (٤٢١/١و ﺣﺎﮐﻢ) (١٤٩/١و ﺑﯿﻬﻘﯽ ) (٥٤/١و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
»اﻟﺼﻐﯿﺮ« ) (٣١٧/١و در »اﻷوﺳﻂ« ).(٤٦٦/٣
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« ﺷﻤﺎره ١٤٥ :و در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ﺷﻤﺎره ٣٤٦ :آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.
 -٤٦از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
رﯾﺶ ﺧﻮد را ﺧﻼل ﻣﯽﻧﻤﻮد.
]ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و دارﻣﯽ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺑﯿﻬﻘﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ و
ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﺷﯿﺒﺔ.
و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ  /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ﺷﻤﺎره ٤٣٠ :آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ:

ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ
 -٤٧از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد ...» :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
]اﺣﻤﺪ ) (٥١١٤) (١٢٣/٩و اﺑﻮداود ) (٤٠٢٧) (٣٩١/٤ﭼﺎپ ﻋﻮاﻣﺔ.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ /در »ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« ،ﭼﺎپ ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف )(٥٠٤/٢
) (٤٠٣١ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
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 -٤٨از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری آﻣﺪه اﺳﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺎ از
ﺳﻨﺘﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،وﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﺐ و ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻗﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺳﻮﺳﻤﺎری وارد ﺷﻮﻧﺪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟«] .ﺑﺨﺎری
ﺷﻤﺎره  ٣٢٩٦و  ٦٨٨٩و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[٢٦٦٩ :

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ:

ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ
 -٤٩از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻟﻌﻦ ﻓﺮﻣﻮد] .ﺑﺨﺎری
ﺷﻤﺎره.[٥٥٤٦ :
 -٥٠از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ب ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ از زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
]اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ).(٦٨٧٥) (٤٦٢/١١و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ﻧﯿﺰ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ[.

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ:

اﻃﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺨﻠﻮق ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ

 -٥١از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن وﺟﻮد دارد اﻃﺎﻋﺖ از ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد« ] .١ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره:
 ٤٠٨٥و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ١٨٤٠ :و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ﺷﻤﺎره ١٠٩ :و اﺣﻤﺪ ) (٩٤/١و اﺑﻮ داود ﺷﻤﺎره:
 ٢٦٢٥و ﻧﺴﺎﺋﯽ) .(١٨٧/٢ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺷﻤﺎره.[١٨١ :

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ:

آﯾﺎ دوﺳﺖ داري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺶﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ
را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﺎﯾﺪ

 -٥٢ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﻨﯿﺪم از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد«] .ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[٢٨٧٨ :
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻣﯿﺮان ﻋﺎدل و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺆﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آﻧﻬﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺮاﻣﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ:

اﺑﻮﺟﻬﻞ رﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﻖﺗﺮ از او ﺑﻪ
رﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 -٥٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺟﻬﻞ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟«.
ﭘﺲ از آن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رﻓﺖ و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮ ﻋﻔﺮاء او را زده ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺣﺎل ﻣﺮدن ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ اﺑﻮﺟﻬﻞ ﻫﺴﺘﯽ؟ و رﯾﺶ وی را ﮔﺮﻓﺖ .و او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﱠ
ِﺧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﮐﺸﺘﯿﺪ وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟.
]ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ٣٧٤٥ :و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره.[١٨٠٠ :

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ:
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎء

 -۱ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ  /در »ﻣﻔﺘﺎح دار اﻟﺴﻌﺎدة« )۱۳/۲و ۱۸۷و
 ،(۲۱۵و در »اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن« ﺻﻔﺤﻪ ،۱۹۴ :درﺑﺎره اﯾﻦ
َ ٓ َ ُ
ُ ۡ َََ ُۡ ُ َ
�ون ] ﴾٢١اﻟﺬارﯾﺎت[۲۱ :
� أنفسِ� ۚم أف� �ب ِ
ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :و ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﯿﺰ در وﺟﻮدﺗﺎن ]ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ[ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﯾﺪ؟«.
اﻟﻔﺼﻞ.٩٥ :

 -۲ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﺣﺰم در »اﻟﻤﺤﻠﯽ« ) (۲۲۰/۱ﻣﺴﺄﻟﺔ ،۲۷۰ :و در
»ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع« ﺻﻔﺤﻪ.۱۵۷ :
 -۳ﻧﻘﻠﯽ از اﺑﻦ ﺣﺰم درﺑﺎرهی اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء در واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ و
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﯿﺒﯿﻞ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺒﺤﻮث ) (۱۰۹/۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
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 -۴ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ در »اﻻﻗﺘﻀﺎء« ﺻﻔﺤﻪ ۵۳ :و در »اﻟﻔﺘﺎوی
اﻟﮑﺒﺮی« ) (۵۳/۱و در »اﻻﺧﺘﯿﺎرات« ﺻﻔﺤﻪ ،۶ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺠﺎﻣﻊ«
از رازﺣﯽ ﺻﻔﺤﺔ ۷۰ :آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۵ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺳﻌﺪی در »اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ« ﺻﻔﺤﻪ.۱۱۹ :
 -۶ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻋﺜﻤﯿﻦ در »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« ) (۱۳۱-۱۲۳/۱۱و در
»ﺷﺮح رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« ).(۱۲۰۵-۱۲۰۳) (۳۶۱/۳
 -۷ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ) (۴۴۴-۴۴۱/۴و ) (۴۷۵-۴۷۲/۶و
).(۳۸۰-۳۶۸/۸
 -۸ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ در »أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن« ).(۵۵۱-۵۵۰/۴
 -۹ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﻣﻀﺎر اﻻﺑﺘﺪاع« ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب رازﺣﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ۶۹ :آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۱۰ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم آﻟﺒﺎﻧﯽ در »آداب اﻟﺰﻓﺎف« ﺻﻔﺤﻪ ۲۱۰ :و »ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻨﺔ«
ﺻﻔﺤﻪ۱۳۱ :و .۸۳-۷۹
 -۱۱ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﻣﻘﺒﻞ در »إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ« ﺻﻔﺤﻪ.۲۱۹ :
 -۱۲ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﻓﻮزان در »اﻹﻋﻼم ﺑﻨﻘﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام«.
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ٓ َ
� َءاد َم﴾
 -۱۳ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻐﻮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ﴿ :ولقد كرمنا ب ِ
]اﻹﺳﺮاء.[۷۰ :
 -۱۴ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ« ).(۱۲۹/۵
 -۱۵ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﻤﻐﻨﯽ« از اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) (۱۱۷/۱۲ﭼﺎپ اﻟﺘﺮﮐﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و در ﻣﻮی رﯾﺶ دﯾﻪ وﺟﻮد دارد؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﯿﺎﺑﺪ«.
 -۱۶ﻧﻮوی در »رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« ،ﺑﺎب :ﻓﻀﻞ ﻣﺴﻮاک ﮐﺮدن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی
ﻓﻄﺮت) :ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن رﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﯽﺷﻮد :ذرهای از آن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﻮد(.
 -۱۷ﻧﻘﻞ ﺣﻠﺒﯽ در رﺳﺎﻟﻪاش ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
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»ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺠﺰ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ«.
 -۱۸ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻌﻼم ﺷﺮح ﻋﻤﺪة اﻷﺣﮑﺎم« از ﺑﺴﺎم ).(۷۵-۷۴/۱
 -۱۹ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ« از اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ).(۱۴۶-۱۴۲/۲۴
 -۲۰ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ زﯾﺪ ﻣﺪﺧﻠﯽ در »اﻷﻓﻨﺎن اﻟﻨﺪﯾﺔ« ).(۱۱۶-۱۱۴/۱
 -۲۱ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺷﯿﺦ ﻓﻮزان ﺣﻔﻈﻪاﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺨﻠﺺ اﻟﻔﻘﻬﯽ« ﺟﺰء دوم,
ﮐﺘﺎب :اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺎب :ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻟﺪﯾﺎت؛ دﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ» :دﯾﺔ اﻟﻠﺤﯿﺔ ،دﯾﺔ
ﮐﺎﻣﻠﺔ«.
 -۲۲ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز  /در »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« ﺧﻮدش ):(۱۴۱-۱۳۹/۳۰
»ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﺑﺪون ﺷﮏ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ,و ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص

آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﯿﺒﯿﻠﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﺶﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«  ١ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد ،و ص

ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ

ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«  ،٢ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺤﺶ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده

اﺳﺖ ،و ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺳﯿﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و رﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد

را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ«  ،٣ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آن را در

ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ول ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮام
 -١ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب :اﻟﻠﺒﺎس ،ﺑﺎب :ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎره ۵۸۹۲ :و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب :ﻃﻬﺎرت،
ﺑﺎب :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻄﺮت ،ﺷﻤﺎره.۲۵۹ :
 -٢ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب :اﻟﻠﺒﺎس ،ﺑﺎب :ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎره.۵۸۹۲ :
 -٣ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب :ﻃﻬﺎرت ،ﺑﺎب :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎن ﻓﻄﺮت ،ﺷﻤﺎره.۲۶۰ :
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ﺑﻮدن ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن آن را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﯿﺒﯿﻞ و ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮑﺮدن آن ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .و اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ ﻓﺮض ﺑﻮدن
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن رﯾﺶ و رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﺳﯿﺒﯿﻞ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .و ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﯾﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه و ﺷﺨﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ن
ُ ۡ َ ۡ َ
َّ
ۡ َ ِ ُ ُّ َ َ
َ
َ
َ
يل ٱ�ِ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم [١١٦ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ
ت ِطع أ�� من ِ� ٱ��ض ي ِ
ضلوك عن سب ِ ِ
از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ را از راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ«.

و ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص و ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺰرﮔﻮار
اﯾﺸﺎن  و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را اﺳﻮة
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ راه آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪه ﺑﺮای اﺳﻮه ﺑﻮدن ﻣﻌﺘﺒﺮ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :لق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱ� ِ
ُۡ ٌَ َ َ ٞ
ح َسنة﴾ ]اﻷﺣﺰاب [٢١ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ را اﺳﻮهی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
أسوة
َ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
اع ٱ َّ َ
�﴾
ﻗﺮار دادﯾﻢ« .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
]اﻟﻨﺴﺎء [٨٠ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻫﺮﮐﺲ از رﺳﻮل اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده

ُ َ ُ ُ
ٓ َ ُ
اﺳﺖ« .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما َءاتٮ ٰ� ُم ٱ َّلر ُسول فخذوهُ َو َما
ُ َۡ َ َ ْ
َ
� َهٮ ٰ� ۡم �ن ُه فٱنت ُهوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» .[٧ :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪش و از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ«.
و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﻣﻦ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﺎ ورزدم« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﺎ ﻣﯽورزد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ وارد ﺑﻬﺸﺖ
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ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺑﺎ ورزﯾﺪه اﺳﺖ«  ،١ﺑﺨﺎری در
ﺻﺤﯿﺤﺶ آن را آورده اﺳﺖ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻫﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺮ اﺗﺒﺎع دﯾﻨﺶ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را از
اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﺑﺪارد.

 -١ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب :اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺎب :اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺴﻨﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ،ﺷﻤﺎره.۷۲۸۰ :

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهي ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن و دﺳﺖ
ﻧﺰدن ﺑﻪ رﯾﺶ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ
» -۱ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ« »ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﯽ« از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎﺻﻤﯽ اﻟﺤﻨﺒﻠﯽ.
» -۲واﺟﺐ ﺑﻮدن رﻫﺎ ﮐﺮدن رﯾﺶ و ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن آن« »وﺟﻮب
اﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ وﲢﺮﻳﻢ ﺣﻠﻘﻬﺎ وﺗﻘﺼﲑﻫﺎ« از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز.

» -3ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟ ﹸﻜﺘﹼﺎب ﰲ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ ،وﺧﱪ اﻵﺣﺎد« .از ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﺑﺎز ./

» -4رﯾﺶ در ﻧﮕﺎه دﯾﻦ« )اﺷﺎره ﺑﻪ آن در آداب زﻓﺎف( »اﻟﻠﺤﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻳﻦ«
)أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ آداب اﻟﺰﻓﺎف( از ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ ./

» -5رد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه داده ﺗﺎ رﯾﺶ آراﯾﺶ ﺷﻮد« »اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﻦ أﺟﺎز
ﲥﺬﻳﺐ اﻟﻠﺤﻴﺔ« از ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ :ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﻮد اﻟﺘﻮﯾﺠﺮی ./

» -۶واﺟﺐ ﺑﻮدن رﻫﺎ ﮐﺮدن رﯾﺶ« »وﺟﻮب إﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ« از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زﮐﺮﯾﺎ ﮐﺎﻧﺪﻫﻠﻮی.

» -۷ﺷﻤﺲ اﻟﻀﺤﻲ ﰲ إﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﯽ« ﺗﻔﺮﯾﻆ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز از ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر دﻫﻠﻮی ﺑﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪث ﺳﻠﻔﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻏﺮﺑﺎء اﻫﻞ
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ﺣﺪﯾﺚ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن.
» -۸ﺣﮑﻢ دﯾﻦ در رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن« »ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻠﺤﻴﺔ
واﻟﺘﺪﺧﲔ« .از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺤﻠﺒﯽ.

» -9اﳉﺎﻣﻊ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﻠﺤﻴﺔ« از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رازﺣﯽ .ﺗﻘﺪﯾﻢ:
ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﺔ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺎﻣﻊ اﻟﺒﺪﻋﺔ :ﻣﻘﺒﻞ اﺑﻦ ﻫﺎدی اﻟﻮادﻋﯽ./
» -10إﴍاﻗﺔ أوﻟﯽ اﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﯽ« از اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺮﯾﻤﯽ .و رد ﺑﺮ »ﺷﻤﺲ اﻟﻀﺤﯽ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﯽ« از ﺻﺎدق ﺑﯿﻀﺎﻧﯽ.

» -11أدﻟﺔ ﲢﺮﻳﻢ ﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﻴﺔ« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻘﺪم.

» -12اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻟـﲈذا؟« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

» -۱۳اﻹﳚﺎز واﻟﻌﺮض ﰲ أن إﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻓﺮض« ﺟﻤﻌﻪ وأﻋﺪه :اﺑﻮدﺟﺎﻧﺔ
ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﺑﺮ اﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد .ﺗﻘﺪﯾﻢ :ﻓﻀﯿﻠﺔ ﺷﯿﺦ دﮐﺘﺮ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ.

» -۱۴ﺗﻨﺒﻴﻪ ذوي اﻟﻌﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻠﺤﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﺮﺳﻮل  «از أﺑﺊ ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﻮد اﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺮﻣﯿﺢ.

» -۱۵إﻗﺎﻣﺔ اﳊﺠﺔ ﺑﺬﻛﺮ أدﻟﺔ وﺟﻮب إﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﻴﺔ ،وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺎوی« از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ آل ﺟﺎر اﻟﻠﻪ.

» -16اﻟـﻤﻨﺘﻔﯽ ﰲ اﻋﻔﺎء اﻟﻠﺤﯽ« از ﻓﻮزی اﻷﺛﺮی.

» -17اﻟﻠﺤﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ و ﻓﻘﻬﻴﺔ« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺠﺪﯾﻊ.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ.

