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ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب ش از ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،از ﭘﺪران ،ﭘﺴﺮان ،ﺑﺮادران ،زﻧﺎن،
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،اﻣﻮال ،ﺗﺠﺎرتھﺎ و ﻣﺴﮑﻦھﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ أ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص و ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺴﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ اﮐﺮام و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎب ﺗﺮك ﮐﺮدن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را :ﻗﻄﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺮای
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺳﻼم

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س و ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرش در روز ﺑﺪر
َ َ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از اﺑﻦ ﺷﻮذب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح در روز ﺑﺪر ﺑﻪ

ﭘﺴﺮش اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﻣﺘﻌﺮض ﻣﯽﺷﺪ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س از وی روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﭘﺪرش ]در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد[ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ أ درﺑﺎره وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
َ َّ ۡ
ُ َ ٓ ُّ َ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
َّ َ َ
ۡ
� ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون ب ِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر يوادون من حاد ٱ� ورسو�ۥ ولو �نوا
﴿� ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
ب � قُلُو�ه ُم ٱ� َ
َ ََٓ ُ ۡ ۡ ََۡٓ ُ ۡ ۡ ۡ َ َُ ۡ ۡ َ ََُ ۡ ْ َ َ َ
ي� ٰ َن﴾
ءاباءهم أو ��ناءهم أو إِخ� ٰ�هم أو عشِ ��ه ۚم أو ٰٓ��ِك كت ِ
ِِ ِ
]ﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.٢ [۲۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﺪران ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آنھﺎ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .١

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۰۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۶۵ /۳اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ).(۱۰۱ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺼﻪ دو ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرانﺷﺎن

ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٢از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س  -ﮐﻪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ را ﻧﯿﺰ درک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﺷﺪم ،و ﺑﺎ ﭘﺪرم در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردم ،و از وی درﺑﺎره ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی را ﺷﻨﯿﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ و
او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه زدم  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :او را ﮐﺸﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن،
دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ،و او را رھﺎ ﻧﻤﻮدم ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد  .٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺮﺳﻞ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﱠ
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ در ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرش
ﱠ
ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی از ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽ  ٤در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﻠﻌﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺒﺸﻪ ﺑﺮ
ﱠ
ﱠ
ﻣﺎ ﻏﺒﺎر راه را رﯾﺨﺖ .آن ﮔﺎه ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺰت داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺮش را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآورم؟
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرت ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ ،و ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻧﯿﮑﻮ دار!!«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ  ٦ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﱠ
ﱠ
ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﻗﺘﻞ ﭘﺪرش را ﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺪرت را ﻧﮑﺶ«.
ﱠ
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪوﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﱠ
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۷و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۶۵اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﻮذب ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﯿﺪ از اﺑﻦ ﺷﻮذب ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۹/۲۷
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۷ /۹ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٤اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .م.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۲۷۰۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۱۸ /۹
 -٦ھﯿﺜﻤﯽ ).(۹/۳۱۸

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﱠ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯽ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ ﺳﺮش را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورم .ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺰرج ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ وی ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﱠ
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ و رﻓﺖ و
آﻣﺪ او در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ او را ﺑﮑﺸﻢ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺆﻣﻨﯽ را
در ﺑﺪل ﮐﺎﻓﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی
رﺣﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« .٢ -١
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﱠ
از ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﭘﺪرش از ﻧﯿﺎم
ﺑﺮآورده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﯾﻦ را در ﻧﯿﺎم ﻧﻤﯽاﻧﺪازم ،ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ،و ﻣﻦ ذﻟﯿﻞ ھﺴﺘﻢ! ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻦ ذﻟﯿﻞ ھﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،و از وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد .٤ -٣
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در روز ﺑﺪر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﯾﻮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را در روز اﺣﺪ دﯾﺪم و از ﺗﻮ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ
اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻣﯽدﯾﺪم ،از ﺗﻮ روی ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﺪم .١ -٥
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۱۸ /۳ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ) (۷۶ /۲۸ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ
) (۲۲ /۴ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آن ﺗﺎ ﻋﺎﺻﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻦ
ﱠ
ﱠ
ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ب در ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪرانﺷﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻧﮫﺎ را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۱۸ /۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷۴آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۷۵اﯾﻦ را از اﯾﻮب ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد واﻗﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در روز ﺑﺪر ﻣﺒﺎرز ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﭘﺪرش اﺑﻮﺑﮑﺮ س
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب در ﮐﺸﺘﻦ ﭘﺪر وی واﻗﻊ ﺷﺪ
اﺑﻦ ھﺸﺎم از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻏﯿﺮ وی از اھﻞ ﻋﻠﻢ در ﻣﻐﺎزی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب  -ﮐﻪ از ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ  -ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را آن ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮐﻪ در ﻧﻔﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﭘﺪرت را ﮐﺸﺘﻪام،
اﮔﺮ ﻣﻦ وی را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدم ،از ﮐﺸﺘﻦ و ﻗﺘﻞ وی ﻣﻌﺬرت ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ داﯾﯽام
ﻋﺎص ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ اﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه را ﮐﺸﺘﻢ .اﻣﺎ ﭘﺪرت ،ﻣﻦ ازﻧﺰد وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
را ،ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﺮاﺷﺪ ،ﻣﯽﺧﺮاﺷﯿﺪ  ،٢آن ﮔﺎه دﺳﺖ از وی
ﮐﺸﯿﺪم ،و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﻠﯽ ﻗﺼﺪﺟﺎن او را ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .٣
ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش را دﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎه در روز ﺑﺪر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﺎن داد ،ﺗﺎ
ﻣﺮدهھﺎ  ٤در روز ﺑﺪر ﺑﻪﺳﻮی ﭼﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.و در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﻮدش
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ای اھﻞ ﭼﺎه ،آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺣﻖ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺣﻖ
ﯾﺎﻓﺘﻢ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﻓﺮﻣﻮد:
»آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮایﺷﺎن وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ س ﭘﺪرش را دﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺮاھﯿﺖ را در ﭼﮫﺮه وی اﺣﺴﺎس ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ
ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را دﯾﺪی ﺑﺪت آﻣﺪ؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺪرم ﻣﺮد ﺑﺎ وﻗﺎر و ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻓﺘﺎد ﻣﺮا

در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ
را ﺑﻪ ]ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ[ ﺧﻮدت ﻧﻔﻊ رﺳﺎن« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ )(۸/۱۸۶از واﻗﺪی ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۴۹۴ /۸ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۷۵ /۳ﮐﻪ وی و ذھﺒﯽ در ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزد .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب و اﻹﺻﺎﺑﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وی راﻣﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدی ،و او ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻋﻤﺮ س را ﺧﻮش آﻣﺪ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺧﻮار و ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ .آنﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۲۴اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۹۴آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ُ
ﻗﺼﻪ ُﻣ ْﺼ َﻌﺐ ﺑﻦ ﻋ َﻤﯿﺮ س ﺑﺎ آن ﺑﺮادرش ﮐﻪ در روز ﺑﺪر اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻧﺒﯿﻪ ﺑﻦ وھﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺪار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ،آﻧﺎن را در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻮﻋﺰﯾﺰﺑﻦ ھﺎﺷﻢ  -ﺑﺮادر اﺻﻠﯽ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س -
ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮادرم ﻣﺼﻌﺐ در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰدم ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﻣﺮا اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وی ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺪش را ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎز ﭼﻮن ﻣﺎدرش
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ او را در ﺑﺪل ﻓﺪﯾﻪ از ﻧﺰدت آزاد ﺳﺎزد!! اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﻢ از ﺑﺪر ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدم ،و آﻧﺎن ،وﻗﺘﯽ ﻏﺬای ﻇﮫﺮ و ﺷﺐﺷﺎن
را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ،ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ھﺮ ﯾﮏﺷﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،آن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﻦ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮده آن را دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ او ﺑﺪون
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺼﻌﺐ ﺑﺮای اﺑﻮﯾﺴﺮ
 او ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -آﻧﭽﻪ را ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:ای ﺑﺮادر ،ﺳﻔﺎرﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟! ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮادرم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮ .ﺑﻌﺪ
ﻣﺎدرش از ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻓﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻪ آن آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :ﭼﮫﺎرھﺰار درھﻢ ،ﺳﭙﺲ ﭼﮫﺎرھﺰار درھﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن آزاد ﮐﺮد .٣-٢
واﻗﺪی از اﯾﻮب ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آن روز اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ  -ﮐﻪ
ﺑﺮادر ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س ﺑﻮد  -دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ُﻣ ْﺤ ِﺮزﺑﻦ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ھﺸﺎم در ﺳﯿﺮه ) (۱۹۴ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۲۴/۳و آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و
ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده :ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ).(۱۱۵ /۲
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۳۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ).(۱۹۷ /۲
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ﻧﻀﻠﻪ  ١اﻓﺘﺎد ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺮز ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺪش را ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺎز ،ﭼﻮن وی ﻣﺎدری در ﻣﮑﻪ دارد،
ﮐﻪ از ﻣﺎل زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ،ﺳﻔﺎرﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺮز ﺑﺮادرم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻮ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎدرش در ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﺎﯾﯽ وی ﭼﮫﺎر
ھﺰار ﻓﺮﺳﺘﺎد .٣ -٢
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و دﺧﺘﺮش اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ امﺣﺒﯿﺒﻪ ب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب وارد

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﺠﻨﮕﺪ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺪت آﺗﺶ ﺑﺲ و ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او را ﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮد .وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد دﺧﺘﺮش امﺣﺒﯿﺒﻪ ل
رﻓﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ام ﺣﺒﯿﺒﻪ آن ﻓﺮش را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ]و
ﺑﺮداﺷﺖ[ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮش ﻧﺪﯾﺪی ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮش را
ﻻﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ آن ﻓﺮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺠﺲ و
ﻣﺸﺮک ھﺴﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .٦ -٥
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س درﺑﺎره ﭘﺴﺮاﻧﺶ و ﭘﺮﺳﺘﻮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٧از اﺑﻮاﻻﺣﻮص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﭼﻮن دﯾﻨﺎر  ٨ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن

 -١در اﺻﻞ »ﻓﻀﻠﻪ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﯾﻠﻌﯽ ) (۳/۴۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۸/۷۰
 -٥ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۸۰آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :و ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮش وی ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ.
 -٦ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷۰/۸اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ) (۳۰ /۴ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ).(۱۵۴ /۲
 -٧اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۳۳
 -٨ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن ﭼﻮن ﻃﻼ داﺷﺘﻨﺪ .م.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او اﯾﻦ را از ﻣﺎ درک ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺒﻄﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﻏﺒﻄﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟
آن ﮔﺎه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﻮﺗﺎه اﺗﺎق ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎک ﻗﺒﺮھﺎﯾﺸﺎن ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ

از اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺸﮑﻨﺪ .و از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ :او در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ داﺷﺖ ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در ﺻﻔﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،و در ﻋﻘﺪش ﻓﻼﻧﻪ و ﻓﻼﻧﻪ  -دو زن ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه و ﺟﻤﺎل  -ﻗﺮار داﺷﺖ ،و از آﻧﺎن
ﭘﺴﺮی داﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﻣﻘﺒﻮل ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺟﯿﺮﺟﯿﺮ  ٢ﻧﻤﻮد ،و
ﻓﻀﻠﻪ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺖ ،آن ﮔﺎه او آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ ھﻤﻪ آل
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮگ ﺧﻮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎن ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺮگ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﺸﮏ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره اﺳﯿﺮان ﺑﺪر

ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اھﻞ رأی ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻈﺮ و رأی
اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻧﺪارم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻓﻼن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ  -از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﻤﺮ
 ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ ،ﻋﻘﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺴﭙﺎری ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺣﻤﺰه را ﺑﺮﻓﻼن  -ﺑﺮادرش  -اﺟﺎزه دھﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ
ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﻣﺪاراﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺼﻪھﺎی اﻧﺼﺎر در
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ  ٣رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﺎدری ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺷﯽ ،و ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﻮارﯾﺖ را
در آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ دﺷﻤﻦﻣﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﺑﻪ ﻣﺎ
 -١ﻏﺒﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺗﻤﻨﺎی ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪون ﺣﺴﺪ.
 -٢آواز ﮐﺮد.
 -٣وی ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از وی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻋﺰت داد ،و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارﯾﻢ ،و اﮔﺮ
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺷﺘﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺑﻪ آن ﻋﺪه از اﻗﻮام ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﻗﻮاﻣﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ ازﻣﺤﺒﺖ آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮی ھﺮﮔﺰ از ﺗﻮ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﯿﻮرزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ أ از ﺗﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﻮ
راﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را ﺳﺘﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺳﺎﯾﻪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .٢ -١
ﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﺰول آﯾﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻮ از ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮی ،و ﺗﻮ از ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮی .ﻣﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،آن ﮔﺎه ﺗﺎ ﻧﯿﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه
ﻧﮑﻨﻢ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪارم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺧﻮد و ﻣﺮگ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآورم ،ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﺷﻮی ،ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮی ،و ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ داﺧﻞ
ﺷﺪم ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷
ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
ُ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
ّ
� عل ۡي ِهم ّم َِن ٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن
﴿ َو َمن يُطِعِ ٱ� وٱلرسول فأو ٰٓ��ِك مع ٱ�ِين ��عم ٱ
َ ّ ّ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َّ
ل� ٰل ِ َ
لصدِيقِ� وٱلشهداءِ وٱ
ح�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۶۹ :
ِ
وٱ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻤﺮاه ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ،از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و ﺻﺪﯾﻘﺎن و ﺷﮫﯿﺪان و ﺻﺎﻟﺤﺎن« .٣

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۸۱ /۲ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ از اﺑﻮﺑﮑﺮ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۴۸۷۷از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﱠ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۴/۲۴۰از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
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و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآورم ،اﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﻢ
و و ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﻢ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
داﺧﻞ ﺷﻮم ،در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و دوﺳﺖ دارم
ﮐﻪ در درﺟﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪاد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
ّ
� عل ۡي ِهم ّم َِن ٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن﴾
﴿ َو َمن يُطِعِ ٱ� وٱلرسول فأو ٰٓ��ِك مع ٱ�ِين ��عم ٱ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۶۹ :
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺧﻮاﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد .٢ -١
ﻗﺼﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽای ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را ﺑﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ؟ وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪهای؟« ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ
ﮐﻪ دوﺳﺖ داری« .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﯽﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری« ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪﯾﻢ .اﻧﺲ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را دوﺳﺖ دارم ،و اﻣﯿﺪوارم ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن دارم ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻢ .٣
و در رواﯾﺘﯽ از ﺑﺨﺎری آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﺗﺪارک
دﯾﺪهای؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی ﺗﺪارک ﻧﺪﯾﺪهام ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را

رواﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻋﺎﺑﺪی از وی ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۵۵۹ /۱۲در آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﺷﺪه اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۱۷۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۳۹
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دوﺳﺖ ﻣﯽدارم .ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ داری« .ﮔﻔﺖ ١ :و ﻣﺎ ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آری« ﺑﻌﺪ ﻣﺎ در آن روز ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﺷﺪﯾﻢ  .٢و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی از وی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺎری
ﭼﻨﺎن ﺧﻮش و ﻣﺴﺮور دﯾﺪم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ آﻧﻄﻮر ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮐﺴﯽ ﻣﺮدی را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ
ﺧﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارد« .٣
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ÷ :ای اﺑﻮذر ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری

ﻧﺰد اﺑﻮداود از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدی ﻗﻮﻣﯽ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ای اﺑﻮذر ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را دوﺳﺖ دارم .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻮذر آن را اﻋﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﯿﺰ آن را اﻋﺎده ﮐﺮد .٥ -٤
ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ﭼﺎرهای ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎغ ﯾﮫﻮدﯾﯽ وارد ﺷﺪ ،و
ﺑﺮای او ھﻔﺪه ﺳﻄﻞ آب ﮐﺸﯿﺪ ،و ھﺮ ﺳﻄﻞ در ﺑﺪل ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ،و ﯾﮫﻮدی وی را درﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎری داد ،و او ھﻔﺪه ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺠﻮه  ٦را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد،
 -١اﻟﺒﺘﻪ راوی ،ﮐﻪ اﻧﺲ س اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ
ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﺎص ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۶۱۶۷
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۳۸۷) (۲۳۸۵
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۴۲۹ ۴۳۱ ۴۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۲۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۷۲۷۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٦ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﯾﻦھﺎ را از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی؟« ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ﻣﻦ از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽای ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﺷﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن
ﮐﺎری ﮐﻪ ازآن ﺑﺮایﺗﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ واداﺷﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ
ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف وی
ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺎﯾﻪای  ١در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت آﻣﺎده ﺳﺎزد ،اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ« .٣ -٢
ُ ْ
ﻗﺼﻪ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و او را
دﮔﺮﮔﻮن ﯾﺎﻓﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﭼﺮا دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻤﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺷﮑﻤﻢ آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﮕﺮی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،داﺧﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﺷﺘﺮھﺎی ﺧﻮد را آب ﻣﯽدھﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺳﻄﻞ ﯾﮏ
ﺧﺮﻣﺎ] .آن ﺷﺘﺮھﺎ را[ ﺑﺮاﯾﺶ آب دادم ،و ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم ،و آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آوردم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﮐﻌﺐ اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﻧﻤﻮدی؟« ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری ،ای ﮐﻌﺐ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ،آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ،از ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰش اﺳﺖ ،و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻔﺎﻇﯽ ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﺳﺎز« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮد ،٤
و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻌﺐ ﭼﻪ ﺷﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد
وی آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﻣﮋده ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﮐﻌﺐ« ،ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ ﺟﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺒﺎرک
ﺑﺎد! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮر ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﺎدرم اﺳﺖ ،ای رﺳﻮل
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﺗﺠﻔﺎف« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﻗﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺴﺘﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮﮔﺴﺘﻮان روﭘﻮش
و زره ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ اﻟﺰﻣﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ آن را ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ روی اﺳﺐ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .م.
َ
َ
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۳۲۱آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺣﻨﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن ﺣﻨﺶ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺒﯿﺲ رﺣﺒﯽ واﺳﻄﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۱۷۸ /۱
 -٤ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .م.
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ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺎدر ﮐﻌﺐ ﭼﻪ ﺗﻮ را آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻌﺐ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺖ« .٢-١
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﺑﺮاء و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ُﺣ َﺼﯿﻦ ﺑﻦ َو ْﺣ َﻮ ح اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﺑﺮاء ب ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ داری اﻣﺮ ﮐﻦ ،از ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و از آن ﺧﻮﺷﺶ
آﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﭘﺪرت را ﺑﮑﺶ« .او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را دوﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد ﭼﻮن ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺸﺪهام«.
ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻠﺤﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در زﻣﺴﺘﺎن در ھﻮای ﺳﺮد ،ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت وی آﻣﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ اھﻞ ﺧﺎﻧﻮاده وی ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﻠﺤﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم ،و ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﻋﺠﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ وی درﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺐ
ﺑﺮ او ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻣﺮا دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ،
و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﻋﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ وی از
ﯾﮫﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ او آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ.
و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،وی آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻗﺒﺮش اﯾﺴﺘﺎد ،و
ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎ
ﻃﻠﺤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﻮ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺑﺨﻨﺪی و او ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪد« .٢ -١

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻌﺐ ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺖ«.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۷۱۷۵ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۰۰۳و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۷۱

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﺑﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﮐﻦ  -ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺖ را  -ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻨﺖ اﻣﺮ ﺑﮑﻨﻢ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﺎز
دوﺑﺎره ﻧﺰد وی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ :دﺳﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﭼﻪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ اﺳﻼم ،ﻓﺮﻣﻮد» :و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ واﻟﺪﯾﻨﺖ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،و ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم  -وی ﻣﺎدری داﺷﺖ ،ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارﺗﺮ ﺑﻮد  -آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻃﻠﺤﻪ ،در
دﯾﻦ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در دﯾﻦ ﺗﻮ ﺷﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ« .ﺑﻌﺪ اﺳﻼم
آورد ،و اﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ و درﺳﺖ ﺷﺪ  ،٣ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻧﻤﻮد،
و او را ﺑﯿﮫﻮش ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻃﻠﺤﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺷﺒﺶ
وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ« ،ﻃﻠﺤﻪ در دل ﺷﺐ ﺑﻪ
ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﻧﻨﻤﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ]آﻣﺪه ﺑﻮد[ ،و او را از آﻧﭽﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد وی ارﺳﺎل
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺰﻧﺪهای وی را ﻧﮕﺰد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ درﮔﺬﺷﺘﻢ ،از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ او
ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وی را از ﻣﺮگ و ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ] .راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]دﺳﺖ ﺧﻮد را[ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺨﻨﺪد ،و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺨﻨﺪی« .١ -٤
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۰آﻣﺪه ،و ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ و اﺑﻦ اﻟﺴﮑﻦ
اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۲۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮداود
ﱠ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ] .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮآﻧﭽﻪ اﺑﻮداوود در ﻣﻮردش ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ[ )ﻣﺤﻘﻖ(.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۸ /۴و اﺑﻮداوود )ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن( ) (۳۱۵۹ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ
).(۲۰۹۹
 -٣ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﺎن و اﺳﻼﻣﺶ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﻮد .م.
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻦ اﻟﺴﮑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۲۲۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ُﺣﺬاﻓﻪ و ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ س ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰاح و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،زﯾﺮا ﺑﺮای او
ﺷﮑﻤﯽ اﺳﺖ  ٢ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .٤ -٣
ﱠ
َ َ
اﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪ
ذی
ﺑﻦ
ﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠ
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه
ِ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ادرع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ

آﻣﺪم ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ رﯾﺎﮐﺎر اﺳﺖ،
ﱠ
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ذی اﻟﺒﺠﺎدﯾﻦ اﺳﺖ« .ﺑﻌﺪ وی در ﻣﺪﯾﻨﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و از ﺗﮑﻔﯿﻦ
و ﺗﺠﮫﯿﺰش ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺴﺪش را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ وی
ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی رﺣﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ«،
و ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺶ وﺳﯿﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی وﺳﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ،ﺑﻌﻀﯽ
اﺻﺤﺎب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮ وی ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪی؟ ﮔﻔﺖ» :او ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ« .٦ -٥
ُ
َ
ﻗﺼﻪھﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،زﯾﺪﺑﻦ د ِﺛﻨﻪ و ﺧ َﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی ش در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٧از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮاب رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﺎﯾﺖ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۷۲ /۸ﺷﻤﺎره ) (۸ /۶۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۶۵ /۹
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ واﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
ُ
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۴آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ وی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋ َﺒﯿﺪه رﺑﺬی آﻣﺪه و
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۵۵۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۴۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در آن
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه اﻟﺮﺑﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۲۸۶ /۲
 -٧اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۵۴

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٤٥

ﻋﺼﺒﺶ از اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺻﺪا ﮐﻦ.
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ .١
و ﻗﻮل زﯾﺪﺑﻦ دﺛﻨﻪ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ھﻨﮕﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای زﯾﺪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺗﻮ در اھﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم
اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻤﺪ را در ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﺶ ﮐﻪ در آن ھﺴﺖ ﺧﺎری ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اذﯾﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻦ در
اھﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ!! اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺮدم را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻗﻮل ﺧﺒﯿﺐ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را
ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪش دادﻧﺪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ!! ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﺎری ﮐﻪ در ﻗﺪﻣﺶ ﺑﺨﻼﻧﺪ آزاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ...در ﺑﺨﺶ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ وﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا ﮔﺬﺷﺖ.
اﺻﺤﺎب و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮدﺷﺎن

ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ در وﻗﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﭘﺪرش و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی وی ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
ْ
َ ّ
اﺑﻮﺑﺸﺮ ﺳﻤﻮﯾﻪ در ﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻮد از اﻧﺲ س در ﻗﺼﻪ اﺳﻼم آوردن
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺷﺒﻪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ِ
اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ

وی دراز ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ دﺳﺖ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ وی ﻣﯽﺑﻮد و اﺳﻼم ﻣﯽآورد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺖ را
روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد .٢
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ
ﭘﺪرش اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آورد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺷﯿﺦ را در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟«
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،از

 -١در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻧﻈﺮ دراﯾﺖ و ﺻﺤﺖ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺷﮏ اﺳﺖ) .ﻣﺤﻘﻖ(.
 -٢ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را ازﯾﻦ وﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﻼم آوردن ﭘﺪرم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭼﺸﻢ
روﺷﻨﯽ ﺗﻮ را اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ« .٢ -١
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺎس ب در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در روز
ﺑﺪر اﺳﯿﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎس س در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد ،و او را ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر اﺳﯿﺮ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺼﺎر او را ﺑﯿﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎس ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪام ،اﻧﺼﺎر
ﺧﯿﺎل ﮐﺸﺘﻦ او را دارﻧﺪ« .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺖ» :آری« ،آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد اﻧﺼﺎر آﻣﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس را آزاد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آزادش ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻋﻤﺮ س او را ﮔﺮﻓﺖ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ وی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺎس اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎوری ،ﺑﺮاﯾﻢ از اﺳﻼم آوردن ﺧﻄﺎب ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ از اﺳﻼم آوردن ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .٣
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ:
اﺳﻼم ﺑﯿﺎور ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎوری ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻤﺎن آوردن ﺧﻄﺎب ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪم ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺳﺒﻘﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .٤
از ﺷﻌﺒﯽ  ٥رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺎس س در ﯾﮏ ﮐﺎری ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س اﺻﺮار ﻧﻤﻮد و
ﮐﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﻧﺰدت
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۸۲۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪة ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۲۰

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ
ﻋﻤﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ص ھﺴﺘﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﱠ ﱠ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺪرت از ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ:اﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ! ]ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[
ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ او از ﭘﺪرم ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،وﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ .٢ -١
ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺎس س ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ؟ ﻋﺒﺎس
ﮔﻔﺖ :ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ .آن ﮔﺎه او را آورد و ﺑﺮای او ﺷﮫﺎدت داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ س اﻣﺎرت
آن را ﺑﻪ وی ﻧﺪاد ،و ﮔﻮﯾﯽ ﺷﮫﺎدت او را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ب
ﱠ
درﺷﺘﯽ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دﺳﺖ ﭘﺪرت را ﺑﮕﯿﺮ .و ﺳﻔﯿﺎن
از ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﻣﻦ
ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن ﺗﻮ از اﺳﻼم آوردن ﺧﻄﺎب ،اﮔﺮ اﺳﻼم ﻣﯽآورد ،ﺧﻮشﺗﺮ ﺑﻮدم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص.
ُ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری در ﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اواﯾﻞ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ
و او را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﺮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ دﻓﻦ
ﺷﺪن وی ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺖ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻗﻮم ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از ﻣﺮگ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ درﮔﺬﺷﺘﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
درﮔﺬﺷﺖ آن ﮔﺎه ﺧﺒﺮش ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و در اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻒ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن او را ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﯿﺖ ﺧﺒﺮ
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۴
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲۰ /۴ﺳﻨﺪش ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۱/۲۵۷
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ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او ﺑﻪﺳﻮی وی آﻣﺪه ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺎ دﻓﻦ ﺷﺪن ﻣﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را )ھﻤﭽﻨﺎن( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﻮﯾﻢ ،و ﻣﯿﺖ را ﻧﺰد وی
ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﺳﺎنﺗﺮ و ﺑﺪون ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن ﻣﮑﺎن ،ﺟﺎی ﺟﻨﺎزهھﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﺟﻨﺎزهھﺎ ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهھﺎﯾﺸﺎن
را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ آن در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ وی
داﺷﺖ

و ﺣﺎﮐﻢ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﯿﭽﮑﺲ را از ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺪﯾﺪم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺪرت ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .١
اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ادب اﺻﺤﺎب ش در ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺗﺮﻣﺬی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﯾﺎران ﺧﻮد از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
اﻧﺼﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻧﯿﺰ در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﯿﭽﮑﺲ از آﻧﺎن ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ
و ﻋﻤﺮ ،ﮐﻪ ھﺮدو ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ
ﻃﺮف وی ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد .٣ -٢

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۱۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺸﻔﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ) (۲/۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۶۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۷۵۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٤٩

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﻃﺮاف وی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن ﭼﻨﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮھﺎی ﻣﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎﺣﺐ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺧﻼق آﻧﺎن« .٢ -١
ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮداوود و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )و ﺗﺮﻣﺬی
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ( ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ
دور و ﺑﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ  .٣اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺴﻨﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ).(۳۶۷ /۱
ھﯿﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺆاﻟﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﭙﺮﺳﻢ وﻟﯽ از ھﯿﺒﺖ وی دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .٤
اﺻﺤﺎب و ﻃﻠﺐ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ آب وﺿﻮ و آب ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻧﺼﺎر ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻮن وﺿﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﺎ آب ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﻮد را ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،آب ﺑﯿﻨﯽ وی را ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﮫﺎ و
ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۸۷آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از راوﯾﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ سرواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ،
ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و ﯾﺎراﻧﺶ در اﻃﺮاف وی ﭼﻨﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺴﻨﻪ ) (۱/۳۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۱ /۱ﺷﻤﺎره ) (۴۷۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۴۸۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۲۶۵۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۸۵۵ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۳۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۴۳۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 ٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﺴﻨﺔ ) (۱/۳۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را ،ﺧﺪا و رﺳﻮل او دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﻪاش آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ« .٢ -١
ﻗﻮل ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﺗﻌﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻃﺮف اﺻﺤﺎب ش
در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ  ٣ﻧﺰد ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ وی از ِﻣ ْﺴ َﻮرﺑﻦ َﻣﺨﺮﻣﻪ و ﻣﺮوان ﮔﺬﺷﺖ

ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺮوه ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد.

ﻋﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آب ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺮدی از آنھﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،و او آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را
اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ آن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن وﺿﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮ آب
وﺿﻮی وی ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺻﺪاھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺰد وی ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﺮوه ﺑﻪ
ﻃﺮف ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در وﻓﺪھﺎﯾﯽ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن رﻓﺘﻪام ،و ﻧﺰد ﻗﯿﺼﺮ و ﮐﺴﺮی و ﻧﺠﺎﺷﯽ ]در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺎن[ رﻓﺘﻪام ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ او را ﭼﻨﺎن اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ را ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث درﺑﺎره ﻃﻠﺐ ﺗﺒﺮک اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ آب وﺿﻮی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ُ َ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮداس ﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ آب وﺿﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﻧﻤﻮد و وﺿﻮ ﮐﺮد،
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ھﻤﻪاش را ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ واداﺷﺖ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ .اﻓﺰود» :اﮔﺮ دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎﻧﺖ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ ) (۹۵۵۱در ﺳﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱/۲۲۰
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ﺷﺪ ادا ﮐﻨﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽﺗﺎن را
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ« .٢ -١
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اوﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﱠ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮ و ﺑﺮﯾﺰ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﻧﺒﯿﻨﺪ« ،وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺪا ﺷﺪ ،آن ﺧﻮن را ﻧﻮﺷﯿﺪ .و وﻗﺘﯽ
ﱠ
ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮن را ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺖ :آن را در
ﻣﺨﻔﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادم ،ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ از ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ آن
را ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺧﻮن را ﻧﻮﺷﯿﺪی؟ ﺷﺮی از ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺷﺮی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﺪ!!« اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﮔﻔﺖ :و آنھﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وی اﺳﺖ از ھﻤﺎن ﺧﻮن اﺳﺖ .٤ -٣
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥ازﮐﯿﺴﺎن ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س
ﱠ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻃﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ
ﱠ
را در آن اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎرغ ﺷﺪی؟« ﮔﻔﺖ :آری .ﺳﻠﻤﺎن س ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ واﻗﺪ ﻗﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۶۵۱۷در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﻘﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۵۴۶ /۱
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۵۴و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل
ﺑﺰار رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ھﻨﯿﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۷آﻣﺪه ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻗﻮل اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه
ﮐﻪ :اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺑﻮد ،از ﻗﻮت ﺧﻮن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد.
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۳۰ – ۳۲۹ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۷۰ /۸
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۳۰

٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮن ﺣﺠﺎﻣﺘﻢ را ﺑﻪ وی دادم ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را در آن اﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد« .ﺳﻠﻤﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وی آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :آن را ﻧﻮﺷﯿﺪی؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﺷﮑﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ زد و
ﮔﻔﺖ» :ﺷﺮی از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺷﺮی از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ،آﺗﺶ ﺗﻮ را ﺟﺰ در ھﻤﺎن
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻟﮫﯽ  ١ﻣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .٣ -٢
ﺳﻔﯿﻨﻪ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻔﯿﻨﻪ  ٤رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺠﺎﻣﺖ  ٥ﻧﻤﻮد )و ﺑﻌﺪ از آن(
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻮن را ﺑﺮدار ،و در ﺟﺎﯾﯽ دور از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم دﻓﻦ ﻧﻤﺎ« ،آن
ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای رﻓﺘﻢ و ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪم ،و آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم و او
ﺧﻨﺪﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻤﻪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .٦
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن در روز اﺣﺪ و آﻧﭽﻪ درﺑﺎره وی ﮔﻔﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن
در روز اﺣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﺧﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺧﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را

 -١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ] :وان ﻣﻨﻜﻢ اﻻ واردﻫﺎ[.
ً
 -٢و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺨﺘﺼﺮا رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ) (۳۳۰ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﺪ اﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﻣﻮﻻی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ وی را ﻟﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻟﺴﺎن
اﻟﻤﯿﺰان ) (۱۵ /۳ﺑﺮای ﮐﯿﺴﺎن ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
 -٤وی ﻣﻮﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ.
 -٥ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﯿﻎ زدن و ﻣﮑﯿﺪن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را
»ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺸﺖ و ﻣﯿﺎن دو ﮐﺘﻒ« ﺑﺎ ﺷﺎخ ﯾﺎ آﻟﺖ ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﺎخ ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺧﺮاش ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﻣﯽدھﻨﺪ و آن ﮔﺎه ﻣﻘﺪاری ﺧﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﯿﺪن ﺑﺎﺷﺎخ ﺧﺎرج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۶۴۳۴) (۹۴ /۷در ﺳﻨﺪ آن ﺑﺮﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﻨﺔ )و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺑﺮاھﯿﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﮑﯿﺪ و آن را ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺧﻮن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،ﺧﻮن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮن وی ﺧﻠﻂ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۷۰ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد وی ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن وی اﺟﻤﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ﺣﺪﯾﺚ ام ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ ا َﻣﯿ َﻤﻪ در ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﻣﯿﻤﻪ ،و او از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﺎﺳﻪای از ﭼﻮب داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮد و آن را زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺎری
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺶ ،آن ﮔﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن
را ّ
ﺳﺮه  -ﺧﺎدم ام ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎ وی آﻣﺪه ﺑﻮد  -ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :از آﺗﺶ ﺑﻪ دﯾﻮاری ﭘﻨﺎه ﺑﺮد« .٣ -٢

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﯾﻮب در ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﯾﻮب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورد ،و در ﻣﻨﺰل اﺑﻮاﯾﻮب ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﻨﺰل اول ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و اﺑﻮاﯾﻮب
در ﻣﻨﺰل دوم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد
آورد ،ﮐﻪ وی در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻗﺮار دارد ،و وی در
ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و وﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮاﯾﻮب را ﺧﻮاب ﻧﺒﺮد ،و از اﯾﻦ در
ھﺮاس اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﺗﺤﺮک ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻏﺒﺎر اﻧﺪازد ،و وی را اذﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﻣﺪادان ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ وام
اﯾﻮب دﯾﺸﺐ ﭼﺸﻢ ﻧﺒﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :و آن ﺑﺮای ﭼﻪ ای اﺑﻮاﯾﻮب؟! ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﻪ ﯾﺎدم آوردم

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۹۹۸در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﻤﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮐﺴﯽ
وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﺣﮑﯿﻤﻪ
ﮐﻪ ھﺮدویﺷﺎن ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۸۹ /۲۴در ﺳﻨﺪ آن ﺣﮑﯿﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻣﯿﻤﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
ﮐﺴﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ :اﻟﻤﯿﺰان ) (۵۸۷ /۱و در ﺳﺨﻦ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۷۱ /۸ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺣﮑﯿﻤﻪ ...ﺛﻘﻪ اﺳﺖ(.

٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪای ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ ﺳﺮت
ﻏﺒﺎر ﺑﺮﯾﺰد ،و ﺣﺮﮐﺘﻢ اذﯾﺘﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و وﺣﯽ ھﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»ای اﺑﻮاﯾﻮب ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﻧﺪھﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﮫﺎ را ده ﻣﺮﺗﺒﻪ در
ﺑﺎﻣﺪاد ،و ده ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺷﺐ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،در ﺑﺪل آﻧﮫﺎ ده ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺖ داده ﺷﻮد و ده ﮔﻨﺎه از
ﺗﻮ ﭘﺎک ﮔﺮدد ،و ده درﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدی ،و آنھﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رھﺎ ﮐﺮدن
ده ﻏﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻟﻪ اﻟـﻤﻠﻚ وﻟﻪ اﳊﻤﺪ ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ«» ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ
ﯾﮏ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ او راﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد« .٢ -١

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮاﯾﻮب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺰدم آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺗﻮ
در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ .ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺪن زﯾﺎد ﻣﺮدم ﺑﺮایﻣﺎن
آﺳﺎن و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«] .اﺑﻮاﯾﻮب ﮔﻮﯾﺪ[ و ﮐﻮزهای را ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ،و آﺑﺶ
رﯾﺨﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ و ام اﯾﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﻣﻠﺤﻔﻪای ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻟﺤﺎﻓﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ
آن آب را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮﺳﺪ و اذﯾﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﻏﺬا ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ
ﻣﯽداد ،در ﺻﺪد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎی ﺧﻮردن وی ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و از آن ﺟﺎھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ آن
ﻃﻌﺎم را دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و در آن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖھﺎی وی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .و ﻣﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ]در
ﺧﻮردن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻃﻌﺎم[ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از رد ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﺎم و ﻧﺨﻮردن
وی دﯾﺪم ﺑﻪ او ﻋﺮض ﮐﺮدم وی ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در آن ﻏﺬا ﺑﻮی اﯾﻦ ﺳﺒﺰی را اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدم ،و ﻣﻦ ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﻮی آن از ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ« .٤ -٣
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۴ /۴اﯾﻦ داﺳﺘﺎن از ﻃﺮق ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎری رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۶۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه :ﻣﺎ ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ...ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۹۵ /۲آﻣﺪه .ﻧﮕﺎ :اﻻﺻﺎﺑﺔ ) (۴۰۵ /۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
در ﺑﺨﺎری ) (۸۵۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٥٥

و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎق ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
رواﯾﺖ آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺘﺎع ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ،و اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ،
و ﻣﺘﺎﻋﺶ اﻧﺪک ﺑﻮد .١
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺎس ب در ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎودان واﻗﻊ ﺷﺪ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ،٢اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب  ٣رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس س ﻧﺎوداﻧﯽ در راه ﻋﻤﺮ س داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد
را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻋﺒﺎس دو ﺟﻮﺟﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺎودان رﺳﯿﺪ،
ﺧﻮن آن دو ﺟﻮﺟﻪ در آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ روی ﻋﻤﺮ س رﯾﺨﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
درآوردن آن ﻧﺎودان اﻣﺮ ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮔﺸﺖ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد را در آورد و ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ
را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس س ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
ﻋﺒﺎس س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دوﺷﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮو و آن را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد!! و ﻋﺒﺎس س ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد .٤

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﯾﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ از
اﺑﻮاﯾﻮب ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۰۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
.۴/۱۲ -٢
ﱠ
 ٣در اﻟﻄﺒﻘﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۳ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎس ب را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد،و او
ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﺎودان را در ھﻤﺎن ﺟﺎی ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ھﻤﺎن
ﱠ
ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۴/۲۰۶از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
و در رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ وی »ﻣﯿﺮاث« ،ﺑﻪ ﻋﻮض »ﻣﯿﺰاب« ]ﻧﺎودان[ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺸﺎم اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از
ﱠ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و اﺻﺤﺎب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی اﺑﻦ
ً
ﻋﻤﺮب را دﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻨﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪا
ﱠ
ُ
آن را ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗ َﺴﯿﻂ رواﯾﺖ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻠﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،از
ﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ
روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺑﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ُ
َ
ﻗﺼﻪ ا َﺳﯿﺪﺑﻦ ُﺣﻀﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺣﺎﮐﻢ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س
ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ ،ﺧﻨﺪهرو و ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روزی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،و ﺑﺎ
ﻗﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﮐﻤﺮ وی زد ،وی ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﮐﺮدی ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮ« ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﻮ
ﭘﯿﺮاھﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ،
و اﺳﯿﺪ وی را ﺑﻐﻞ ﻧﻤﻮده و از ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺑﻮﺳﯿﺪن را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ .٣
ُ َ
ﺳﻮادﺑﻦ ﻏﺰﯾﻪ و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺷﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺑﺪر
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ّ
ﺣﺒﺎن ﺑﻦ واﺳﻊ و او از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص

ﺻﻔﻮف اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را در روز ﺑﺪر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮد ،و در دﺳﺘﺶ ﺗﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم را ﺑﻪ آن
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه از ﻧﺰد ﺳﻮادﺑﻦ ﻏﺰﯾﻪ س  -ﺣﻠﯿﻒ ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﻧﺠﺎر ،ﮐﻪ از ﺻﻒ
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱/۲۵۴
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ).(۳/۲۸۸
 -٣ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ذھﺒﯽ در اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ س ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۰۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺳﯿﺪﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٥٧

ﺟﻠﻮﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  -ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ وی زد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎش ،ای ﺳﻮاد«،
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪاص اذﯾﺘﻢ ﻧﻤﻮدی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻗﺼﺎﺻﻢ را ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را
ﺑﮕﯿﺮ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﮑﻤﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ای ﺳﻮاد ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر واداﺷﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻮدﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﭘﻮﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او ﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ .٣-٢
ﻗﺼﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی در ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺷﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻧﮓ زردی
رﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و در دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺎﺧﻪای از ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﻔﺖَ » :و ْرس  ٤را دور ﮐﻦ« و ﺑﺎ آن ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ آن ﻣﺮد زد و ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ را از اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم؟« در اﺛﺮ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺎﺻﻢ را ﺑﺪه ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﯿﺮی؟
ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﺳﺖ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮ« در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آن ﻣﺮد ﺷﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻮﺳﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ .٦ -٥
ﻗﺼﻪ ﺳﻮاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺷﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٧از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﻮادﺑﻦ ﻋﻤﺮو را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
دﯾﺪ  -اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﭼﺎدر  -و ﮔﻔﺖ :ﺧﻂ ﺧﻂ  ١ورس ورس ،ﺑﻌﺪ از

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۸۴ /۲در اﺳﻨﺎد آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
 -٤ورس ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮ .م.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) .(۱۸۰۳۸از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
 -٧اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۷۲

٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﺑﺎ ﭼﻮﺑﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺴﻮاﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ وی زد ،و آن ﺑﻪ ﺷﮑﻢ وی اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و در ﺷﮑﻤﺶ
اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ھﻤﭽﻨﺎن  ،٣از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺳﻮاده ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ٤ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺒﯽ از زﻋﻔﺮان زﯾﻨﺖ ﻣﯽداد ،و ﺧﻮد را آن
ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﻣﯽدﯾﺪ،
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﮑﻪ
ﭼﻮﺑﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪﺳﻮی او اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺠﺮوﺣﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،و او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺼﺎص ﺑﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﮑﻪ ﭼﻮب را ﺑﻪ او داد  -ﺑﺮ ﺗﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
دو ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﻮد  -و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آنھﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم وی را ﺗﮫﺪﯾﺪ و زﺟﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ]در ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮاھﻨﺶ[
ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ وی را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﺷﺎﺧﻪ را اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺧﻮد را
ﺑﺮ وی آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪش ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﺗﺎ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮا در ﺑﺪل آن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ .٦ -٥
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﺑﺮاء و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻗﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ از ُﺣ َﺼﯿﻦ ﺑﻦ َو ْﺣ َﻮ ح ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ

ﺑﺮاء ب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ،و
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ .و ﺑﻮﺳﯿﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺲ از وﻓﺎت وی،
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه »ﺧﻂ ﺧﻂ« و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ از »ﺣﻂ ﺣﻂ« ،ﮐﻪ »دور ﮐﻦ دور
ﮐﻦ« را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ »ورس را ازﺧﻮد دور ﮐﻦ ورس را از ﺧﻮد دور ﮐﻦ« .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷۲ /۳در ﻃﺒﻘﺎت از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
 -٣اﻟﮑﻨﺰ ).(۷/۳۰۲
 -٤اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﻮادﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی ﮔﺬﺷﺖ و وی را ﺳﻮاده و ﺳﻮاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ را ﺑﻐﻮی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) .(۱۸۰۳۹از ﺣﺴﻦ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٥٩

ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ از
اﯾﺸﺎن در ﻧﮕﻬﺪاری وی ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ

ﻗﺼﻪ زن اﻧﺼﺎری وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز اﺣﺪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪاھﺎ و ﻓﺮﯾﺎدھﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه زن ﻣﺤﺮﻣﻪای از اﻧﺼﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎ ]ﺟﻨﺎزهھﺎی[ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ،
ﺷﻮھﺮ و ﺑﺮادرش روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﺶ اول روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪرت ،ﺑﺮادرت ،ﺷﻮھﺮت،
ﭘﺴﺮت ،و ]در ھﺮ ﺑﺎر[ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺶ روﯾﺖ اﺳﺖ،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎس وی را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر
و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪهای دﯾﮕﺮ ﭘﺮوای ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ھﻼ ک ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺪارم! .٢ -١
و ﻧﺰد ﺑﺰار از زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص  -ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ  -ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و
ﮐﺸﺘﻪھﺎ زﯾﺎد ﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ﻣﺤﻤﺪص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه زنھﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و زﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ .وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﺟﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص و ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﺣﺎل وی دﯾﮕﺮ ﻏﻢ و ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺖ  .٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺻﻔﻮان آﻣﺪه ،و ﻣﺠﮫﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻨﺎر زﻧﯽ از ﺑﻨﯽدﯾﻨﺎر ،ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ،ﺑﺮادر ،و ﭘﺪرش
در روز اﺣﺪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮگ آﻧﺎن را ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ای
ﱠ
ام ﻓﻼن ،او ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ،ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ،ﺗﺎ

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۷۴۹۹در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۵ /۶
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ).(۶/۱۱۵

٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را
دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ آﺳﺎن اﺳﺖ! .٢ -١
آﻧﭽﻪ از اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ روز اﺣﺪ در ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز
اﺣﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮ از ﭘﺸﺖ وی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد - ،و
او ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﻮد  -و ﭼﻮن ﺗﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﯿﺮش ﺑﻪ ﮐﺠﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر
 ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ  -ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺳﯿﻨﻪام ]در دﻓﺎﻋﺖ[ ﺟﻠﻮیﺳﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻗﻮی ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮا
ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﻣﺮا دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎ .٣
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺘﺎده در دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ھﺪﯾﻪ ﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را در روز اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﺑﺎ آن ﺗﺎ آن وﻗﺖ در ﭘﯿﺶ روی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﯿﺮ زدم ،ﮐﻪ دو ﻧﻮﮐﺶ ﺷﮑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﺟﺎﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪم ،و ﺗﯿﺮھﺎ را ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ھﺮﮔﺎه
ﺗﯿﺮی از ﻣﻘﺎﺑﻞ روی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف آن ﻣﯽﺑﺮدم ،ﺗﺎ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﺮ
ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺘﺎده س ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۴۲ /۳آﻣﺪه .ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ) .(۵۳۲ /۲ﻣﺸﮑﻞ
آن ﻧﯿﺰ اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۵اﯾﻦ را از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی در
ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽاش ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺒﺮ روی آورد و ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻣﺎ
وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ
اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺣﻮض ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدهام« ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهای دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ آن ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ
او آﺧﺮت را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد« .و اﯾﻦ را ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ س دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﭘﺮ
اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪران ،ﻣﺎدران ،ﺟﺎﻧﮫﺎ و اﻣﻮال
ﺧﻮد را در ﺑﺪل ﺗﻮ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ آن
ﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد .٢ -١
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺎﻃﻤﻪ ل

َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َّ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﴿إِذا جاء ن
� ٱ� ِ
َۡۡ
َوٱلفت ُح  ﴾١ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
داده ﺷﺪ« .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ

ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ از اھﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪی« ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی
را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدی و ﺧﻨﺪﯾﺪی ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ از اھﻠﻢ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪی« و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻟﺤﺎظ ﺧﻨﺪﯾﺪم .١ -٣
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۳۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ) (۲۷ /۴۱۳ /۷در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ ﺳﻤﻌﺎن اﻻﺳﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۴۸۹ /۲ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ھﻼل ﺑﻦ ﺧﺒﺎب ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در
وی اﻧﺪﮐﯽ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.

٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن دردش ﮐﻪ
در آن درﮔﺬﺷﺖ دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ در ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ ،و او
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن او را دوﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺖ و ﭼﯿﺰی در ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ :و او ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ او را از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد،
ﮐﻪ او در اﯾﻦ درد ﺧﻮد وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد،
ﮐﻪ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ از اھﻞ وی ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪم .اﯾﻦ
را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی از وی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را از ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده .در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را از ﮔﺮﯾﻪ و ﺧﻨﺪهاش
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع
داد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم ﺳﯿﺪ زﻧﺎن اھﻞ ﺟﻨﺖ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﻨﺪﯾﺪم.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﻋﻼء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭼﻮن ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
ل ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ درﮔﺬﺷﺘﻢ ﺑﮕﻮ:
ﱠ
اﻧﺎ ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ،ﭼﻮن ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن از ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻮﺿﯽ
اﺳﺖ« .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :و از ﺷﻤﺎ ھﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :و از ﻣﻦ ھﻢ«.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎذ س
اﺣﻤﺪ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او را
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪاش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ھﻤﺮاھﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎذ ﺳﻮار ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﻮاری وی ﭘﯿﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻌﺎذ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﭘﺲ از اﻣﺴﺎل ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯽ ،و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪم و ﻗﺒﺮم ﻣﺮور ﮐﻨﯽ« ،آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪوه از ﺟﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۳۰ /۱۱اﻻوﺳﻂ ) (۸۸۳ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۱۶۷ /۷
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۲۴۷
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۲/۳۱۲
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و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻘﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ« .٢ -١
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب در ﺧﻮف از ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻧﺼﺎراﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎنﺷﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ آنھﺎ را
ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﻨﯽ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،ﮐﻪ در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،و دو ﻃﺮف آن
را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﺎری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﻣﺮدم :ﻣﺮدم زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﮏ
در ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی از اﻣﺮﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺤﺴﻦ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﮔﻨﮫﮑﺎرﺷﺎن درﮔﺬرد« .٤ -٣
ﻗﻮل ام ﻓﻀﻞ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از ام ﻓﻀﻞ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺰدش آﻣﺪم ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺮدم ،آن ﮔﺎه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟« ام ﻓﻀﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻮ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ،و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮ ،ای رﺳﻮل
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﺣﻤﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻌﺎذ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﮔﺮﯾﻪ از
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ« .و رﺟﺎل ھﺮدو ﺳﻨﺪھﺎ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮراﺷﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ُﺣ َﻤﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮدو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢اﺣﻤﺪ ) (۲۳۵ /۵ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۱۲
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۰/۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار از اﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﮐﻨﻮن
اﺳﻤﺎی اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺪون اوﻟﺶ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻗﻮل :آن ﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﱠ
اﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ،و اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮدویﺷﺎن از رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۵۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺰار ) (۲۷۸۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا از ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ« .٢ -١
وداع و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت درﺑﺎره ﺗﮑﻔﯿﻦ ،ﻏﺴﻞ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰھﺎ
ﱠ
ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺎ و ﻧﺒﯽ ﻣﺎ ،ﭘﺪر و

ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪاﯾﺶ ،ﺷﺶ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاق و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرﻣﺎن ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ
دارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺟﺎی ﺑﺪھﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺎن ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ رزق ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖﺗﺎن ﺑﺪارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻮلﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﻣﯽﮔﺬارم .ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه آﺷﮑﺎر ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و
ﺷﮫﺮھﺎﯾﺶ ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َۡ
َ َ َ َ ٗ َ ۡ َٰ َ ُ
َ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ٗ
ۡ َ
﴿ت ِلك ٱ َّ� ُار ٱ�خِرة �علها ل ِ�ِين � ي ِر
�دون ُعل ّو� ِ� ٱ�� ِض و� فساد�ۚ وٱل�قِبة
ل ِۡل ُم َّتق َ
� ] ﴾٨٣اﻟﻘﺼﺺ.[۸۳ :
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺮای آﺧﺮت را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺴﺎد

ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮑﻮ از آن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران اﺳﺖ«.
و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ َ َّ َ َ ۡ ٗ ّ ۡ ُ َ َ
ك ّ� َ
�ن﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ.[۶۰ :
﴿ ِ� جهنم مثوى ل ِلمت ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ دوزخ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﮑﺒﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟«.

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۴ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد آﻣﺪه ،و ﮔﺮوھﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۹ /۶در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد اﻟﻘﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ )/۲
 (۳۶۵و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۴ /۹

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﺟﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﺪرةاﻟﻤﻨﺘﮫﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ اﻟﻤﺄوی ،و ﺟﺎم ﭘﺮﮔﺸﺘﻪ و رﻓﯿﻖ اﻋﻠﯽ«  -وی را
ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  -ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﮐﯽ ﻏﺴﻞ ﻣﯽدھﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان
اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ،ﻗﺮﯾﺒﺘﺮ و ﻗﺮﯾﺒﺘﺮ ﺷﺎن« .ﮔﻔﺘﻢ :در ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺗﮑﻔﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﻢ ،ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻪ ﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ در ]ﭘﺎرﭼﻪ[ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻀﺮ ،«١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ و آﻧﮕﺎه ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،و از ﻃﺮف ﻧﺒﯽ ﺗﺎن ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺧﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻏﺴﻞ دادﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻢ در ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪام در ﭘﮫﻠﻮی ﻗﺒﺮم
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﻧﺰدم ﺑﯿﺮون روﯾﺪ ،ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
دوﺳﺖ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﻢ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯿﮑﺎﺋﻞ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻠﮏ
اﻟﻤﻮت ﺑﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد .و ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﻪ ﻣﻼﺋﮏ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪﺷﺎن رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﻮج ﻓﻮج داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ وﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و درود و ﺳﻼم
ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪهای  -وی را ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  -و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪهای و ﺟﯿﻎ
زﻧﻨﺪهای اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﺮدان اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻧﻤﺎز ﮔﺰارﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ،
و ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ]ﺳﻼم ﻣﺮا[ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﻦﺗﺎن داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ]ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﯾﺪ[ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﺧﻮد را - ،وی را
ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  -ﺑﺮوی ،و ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در دﯾﻨﻢ از اﻣﺮوز ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺒﺮت
داﺧﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ زﯾﺎدی ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ آﻧﺎن
را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ« .١ -٢

 -١در ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ :ﻣﺼﺮی آﻣﺪه ،و آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه اﺣﻤﺴﯽ
ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ وی ،و ﭼﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ را در اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ
ﻃﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ازدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ وی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺮق اﻧﺪﮐﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ
ﱠ
اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺮه از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺼﻞ اﻻﺳﻨﺎد ﺟﺰ
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درﮔﺬﺷﺖ و وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﺼﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﮔﻔﺘﻨﺪ
اﺣﻤﺪ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﺑﺎﺑﻨﻮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ ﻧﺰد

ﻋﺎﯾﺸﻪل رﻓﺘﻢ ،و از وی اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺣﺠﺎب را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،ھﻤﺮاھﻢ ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،درﺑﺎره ﻋﺮاک ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد زدم .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ:
ﻣﮑﻦ ،ﺑﺮادرت را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﺮاک ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﯿﺾ؟ درﺑﺎره ﺣﯿﺾ آﻧﭽﻪ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﻮدم
در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ درب ﻣﻨﺰﻟﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﮐﻠﻤﻪای را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ .وی ص روزی ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﺎز
ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮐﻨﯿﺰ ،ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ در
دروازه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﺬار ،و ﺳﺮم را ﺑﺴﺘﻢ .ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﺰدم ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺮم درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﻣﻦ ھﻢ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﻌﺪ از
آن رﻓﺖ ،و اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺎر ﺷﺪه آورده ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﻦ داﺧﻞ
ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارم ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﯿﺎن
ھﻤﻪﺗﺎن ﺑﮕﺮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم ،از وی
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش در ﺷﺎﻧﻪام ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺳﺮم دور داد ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ وی از ﺳﺮم ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،آن ﮔﺎه از دھﻨﺶ آب
ﺳﺮدی ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻢ از آن ﻟﺮزﯾﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ وی
ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺘﻢ .آن وﻗﺖ ﻋﻤﺮ و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﻪب آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه دادم ،و ﺣﺠﺎﺑﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد

ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۵۶از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اﺳﻨﺎد وی واﻗﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﺰار ).(۸۴۷

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮐﺸﯿﺪم ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪﺳﻮی وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﭼﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ!! ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ  :١دروغ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ
ﻣﺮد ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮ ھﺴﺘﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ ،و ﻣﻦ ﺣﺠﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،و او ﺑﻪ وی
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﻧﺎﷲ واﻧﺎاﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن!« ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن،
از ﻃﺮف ﺳﺮ وی آﻣﺪ و دھﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :و
اﻧﺒﯿﺎه! ﺑﻌﺪ از آن دوﺑﺎره ﺳﺮ وی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدن دھﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ وی را
ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :واﺻﻔﯿﺎه! ﺑﺎز ﺳﺮ وی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدن دھﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :واﺧﻠﯿﻼه! ]و ﮔﻔﺖ [:ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،وﻓﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آن
ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ ّ َّ ٞ
َ
ت �� ُهم َّم ّي ِ ُتون ] ﴾٣٠اﻟﺰﻣﺮ.[۳۰ :
﴿إِنك مي ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ]» :ای ﻣﺤﻤﺪ[ ﺗﻮ ﻣﯽﻣﯿﺮی ،و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮد«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﯾﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ،
َ
َ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ُّ ُ ُ َ ْ َّ َ ۡ ُ َ َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
نقلَ ۡب ُت ۡم َ َ ٰٓ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱ
﴿وما �مد إِ� رس
�
َ
َ ۡ َٰ ُ ۡ َ َ َ َ
نقل ِۡب َ ٰ
� َعقِ َب ۡيهِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
أع�بِ� ۚم ومن ي
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ دوره ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺮ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮدد.«...
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س اﻓﺰود :ای ﻣﺮدم

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه .و در آﻧﭽﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۲از اﺣﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ] :ﻋﻤﺮ[
ﮔﻔﺖ دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و در ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ.
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اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ داری  ١ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وی
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .٣ -٢
ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﮑﻔﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﮫﯿﺰ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﯾﻢ دروازه را ﺑﻪ روی ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه اﻧﺼﺎر ﺻﺪا
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ داﯾﯽھﺎی وی ھﺴﺘﯿﻢ .و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻣﺎن در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ! و ﻗﺮﯾﺶ
ﺻﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﻋﺼﺒﻪ  ٥وی ھﺴﺘﯿﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﺮ
ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮد از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ]ﮐﻪ
داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ[ :ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻗﻮم ﺧﻮد وی را ،از او دور ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد  ،٦دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺣﻘﯽ دارﯾﻢ ،ﭼﻮن او
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎن در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ،و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﻗﻮم ﺧﻮدش ﺑﻪ وی اوﻟﯽ ﺗﺮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺎس ب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه ﻧﺪارد وارد ﺷﻮد .٧
 -١در اﺻﻞ »ﺳﺒﯿﻪ« آﻣﺪه ﮐﻪ »زن اﺳﯿﺮ ،و ﻣﺮوارﯾﺪی را ﮐﻪ ﻏﻮاص ﺑﺮآورده ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و در
اﻟﺘﯿﻤﻮرﯾﻪ »ذواﺷﺒﻪ« آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت درﺳﺖ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۴۲آﻣﺪه
»ذو اﺳﺒﻘﯿﻪ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
)» (۲/۲۶۸ذوﺷﯿﺒﻪ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ و ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪی را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﺎ
اﻧﺪک زﯾﺎدت .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۲/۲۶۷
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﺑﺎﺑﻨﻮس ﻣﺨﺘﺼﺮا رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۹ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۳ /۹
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۶۱
 -٥ﻋﺼﺒﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺮد از ﻃﺮف ﭘﺪر را ﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٦ﯾﻌﻨﯽ از آل ﺑﯿﺖ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۲۷۸ /۲ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ ب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ س داﺧﻞ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را دﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮ« ،و ﺑﻪ وی ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺰد او ﺑﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در را ﺑﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎس س ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
در اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و ﻋﻠﯽ س ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻓﺪاﯾﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﺑﻮدی ،و در ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺧﻮﺷﺒﻮ ھﺴﺘﯽ!! و ﺑﻮی ﺧﻮش و ﮔﻮاراﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﺷﺪ،
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﺒﻮﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!! ﻋﺒﺎس س ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،و ﻣﺜﻞ زن ﮔﺮﯾﻪ  ١ﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ،
اﻧﺼﺎرﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدی از آﻧﺎن را ،ﮐﻪ ﺑﻪ او اوس اﺑﻦ ﺧﻮﻟﯽ  ٢ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و در
ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﻮزهای را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و او را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ س او را ﻏﺴﻞ داد ،وی دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻦ داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻓﻀﻞ ﻟﺒﺎس وی را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺼﺎری آب را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽداد ،و ﺑﺮ
ھﻤﺎن دﺳﺖ ﻋﻠﯽ س ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺎرﭼﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ .٤-٣

 -١در ﻧﺺ »ﺧﻨﯿﻦ« آﻣﺪه ،آن ﻧﻮع از ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا از ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮآﯾﺪ ،و از ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
 (۰۷-۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﻄﻘﺎت واﻹﺻﺎﺑﻪ .و در اﻟﻤﺠﻤﻊ ھﯿﺜﻤﯽ ،ﺣﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی در ﺿﻤﻦ ﺿﻌﻔﺶ ﺣﺴﻦ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﱠ
) (۲/۶۳ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣و درﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺎ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ«.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۹۰۸در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
).(۳۶۵ /۲

٧٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ وی ﺑﺪون اﻣﺎم ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرغ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ زﻧﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻃﻔﺎل داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ وی
ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻏﻼمھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ وی ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻣﺎﻣﺖﺷﺎن ﻧﻨﻤﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

و واﻗﺪی از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﻗﺒﺮش ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮ وی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ اﻣﺎﻣﺖﺷﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .واﻗﺪی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪای را
ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺪرم ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﮑﻔﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺗﺨﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶﺷﺎن را داﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮدو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ اﳞﺎ اﻟﻨﺒﻰ ورﲪﻪ اﷲ

وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«» ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاو و ﺑﺮﮐﺎت وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ای ﻧﺒﯽ« ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر

ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺳﻼم دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ اﻣﺎﻣﺖﺷﺎن

ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ  -ﮐﻪ ھﺮدو در ﺻﻒ اول روﺑﺮوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ وی آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد
اﺑﻼغ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ،و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﯾﻨﺶ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای او
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻤﺎن آورده ﺷﺪ  .١ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭘﺲ ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ ﻗﻮل ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ
وی را اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎ را ﺑﺮ وی ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۶ /۴و ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲۵۴ /۷و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۶۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۵۹ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮐﻨﯽ و ﻣﺎ را ﺑﻪ او  ،١ﭼﻮن وی ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن دﻟﺴﻮز و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد .در ﻋﻮض اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وی
ً
ھﺮﮔﺰ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،و ﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺑﺪا ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ ،و ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﯿﻦ،
و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮان داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﺎن زﻧﺎن ،و ﺑﻌﺪ ھﻢ اﻃﻔﺎل ]ﯾﮑﯽ ﭘﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ[ .٣ -٢
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ از ﭘﺪرش و او

از ﺟﺪش و او از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای او اﻣﺎﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ .او در زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻣﺎمﺗﺎن اﺳﺖ،
آن ﮔﺎه ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﻒ ﺻﻒ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻋﻠﯽ روﺑﺮوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮﮐﺎت وی .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ وی آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد ،و
در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻨﺶ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﮐﻠﻤﻪاش ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺎ
را ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮕﺮدان ،و ﻣﺎ را ﺑﺎ وی ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎ ،و ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﯿﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ وی
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ز آن زﻧﺎن ،و ﺑﻌﺪ ھﻢ اﻃﻔﺎل ]ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ[ .٥
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﮔﺮﯾﻪﺷﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاق و ﺟﺪاﯾﯽ وی

ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽاش

اﺑﻦ ﺧﺴﺮو از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س
در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را دﯾﺪ ]ﭼﯿﺰی را[ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻏﻼم ﺧﻮد را
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۶۹از واﻗﺪی از ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۷۰
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﻌﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﺮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ دوﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﮐﻤﺮم ﺷﮑﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ وی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ .١
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺣﻤﺪ و ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ای ﻋﻤﺮ،
ﺑﻌﺪ ﺷﮫﺎدت را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ُّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ ۡ ُ َ َ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
نقلَ ۡب ُت ۡم َ َ ٰٓ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱلرسل ۚ أفإِين مات أو قتِل ٱ
﴿وما �مد إِ� رس
�
َ َۡ ُ
أع�ٰبِ� ۡم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد
ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوره ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد و ھﻤﻪ ﻣﺮدم آن را از وی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ھﺮ
ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪی اﯾﻦ را ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪم ،ﺣﺘﯽ
ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﺗﻮان ﺣﻤﻠﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم وی اﯾﻦ را ﺗﻼوت
ﻧﻤﻮد ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٣ -٢
ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻋﺜﻤﺎن س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﺮداﻧﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﺮگ وی ﻧﺎراﺣﺖ و دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۴۵۴
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۸۴
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ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺧﻠﻂ ﺷﻮد ،و ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ درﮔﺬﺷﺖ وی دﻟﺘﻨﮓ و
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺮجھﺎی  ١ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم  -و ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  -ﻋﻤﺮ س از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪوھﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ ھﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام ،ﻋﻤﺮ س ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س داﺧﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﻨﺪازم! ﻣﻦ از ﭘﮫﻠﻮی ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﻪ او ﺳﻼم
دادم ،وﻟﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺮا ﻧﺪاد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﻼم دادن
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻋﻠﯽ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﯾﺮﺑﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد،
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺖ و
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟!.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ام ﺳﻠﻤﻪ ل
واﻗﺪی از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﯾﻢ وﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺧﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎن ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه
وی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ،ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای ﮐﻠﻨﮓھﺎ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ام ﺳﻠﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،و اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪا
ﻟﺮزﯾﺪ ،و ﺑﻼل ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ اذان داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ذﮐﺮ ﮐﺮد  ٣ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﺎ اﻓﺰود ،و ﻣﺮدم ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﻗﺒﺮ وی
 -١در ﻧﺺ »اﻃﻢ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺪف از آن :دژﯾﺎﮐﻮﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﮫﺎرﮔﻮش ھﻤﻮاره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
دﻓﺎع و دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ »اﻃﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۸۴
 -٣ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ »اﺷﻬﺪ ان ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ« ﮔﻔﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ درب ﺑﻪ رویﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .آه ،ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻮد! و ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﻣﺼﯿﺒﺖ از دﺳﺖ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای
ﻣﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ!! .٢ -١
ﺿﺠﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﮔﺮﯾﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮذؤﯾﺐ ھﺬﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﺷﺪم و اھﻞ آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺿﺠﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺣﺠﺎج وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺗﮫﻠﯿﻞ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺿﺠﻪ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﮔﺮﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٣
ﺣﺎﻟﺖ اﺻﺤﺎب ش در ﻣﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪ
ﱠ
ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در وﻗﺖ
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص واﻟﯽ ﻣﮑﻪ و ﮐﺎر دار آن َﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ س ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ،اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺠﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و ﻋﺘﺎب
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از درهھﺎی ﻣﮑﻪ رﻓﺖ .آن ﮔﺎه ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س ﻧﺰدش آﻣﺪ
و ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺗﻮان ﺣﺮف زدن را ﻧﺪارم! ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﻣﻦ از ﻃﺮﻓﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آن ﮔﺎه ھﺮدو
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﮫﯿﻞ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﭘﺲ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ای ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از آن
ﮐﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد .ورﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﯿﻞ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س در روز ﺑﺪر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﻮد  -ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺛﻨﺎﯾﺎی وی را ﺑﮑﺸﯽ؟  ٤ﺑﮕﺬار آن را ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﺮار دھﺪ ،ﮐﻪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۷۱آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۱اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﻌﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب
درﺑﺎره وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤ﻣﻮﺻﻮف در زﻣﺎن ﮐﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و آنھﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در وﻗﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی وی در ﺑﺪر ﻋﻤﺮ س درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزد!« و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﺎر ﻋﺘﺎب و ﻣﺎﺣﻮل وی ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻀﺒﻮط ﮔﺮدﯾﺪ .١
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ل را ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺪان ﻧﺪﯾﺪم ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﺧﻨﺪه در ﯾﮏ ﻃﺮف دھﻨﺶ
اﻧﺪﮐﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب درﺑﺎره وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ :اﻣﺮوز وﺣﯽ را از دﺳﺖ
دادﯾﻢ.
اﺑﻮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺮوی در دﻻﺋﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ھﻨﮕﺎم درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز وﺣﯽ و ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را
از دﺳﺖ دادﯾﻢ .٣
ﻗﻮل ام اﯾﻤﻦ درﺑﺎره ﻓﻘﺪان وﺣﯽ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ام اﯾﻤﻦ ل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻓﺎت
ﮐﺮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ وﺣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .٤
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﻧﺰد ام اﯾﻤﻦ ﺑﺮوﯾﻢ و زﯾﺎرﺗﺶ ﮐﻨﯿﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮای
ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وی را ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﺎ او از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮق را اراﺋﻪ داﺷﺖ .م.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲/۸۴
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۱۲ /۱
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﺣﯽ از آﺳﻤﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺣﺮف وی آن دو را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ آورد ،و ھﺮدو ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۵/۲۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  ،٢ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ از اﻧﺲ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۶۴از
اﻧﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻃﺎرق س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ ام اﯾﻤﻦ س ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ام
اﯾﻤﻦ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮ ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۶۴ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﺮ روز و ﺷﺐ ﺗﺎزه و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،و
اﮐﻨﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﻣﺮدم از ﻗﻮل وی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴۸ /۴و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱۶۴ /۸از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی

و ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی
ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی در ﻓﺘﻨﻪ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻗﺒﻞ از وی وﻓﺎت ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ او را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽاش
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۳۹آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۴۴۶از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۴۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ھﺎﺷﻢ  -راوی ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺎﻟﮏ -
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۵۴
 -٢در ﻣﺼﻨﻒ ).(۵۶۶ /۸
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .آن را در ﻣﻮﻃﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺑﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ آن را در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب )(۴۴۶ /۳
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻣﺮﺳﻞ ﻋﺮوه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۶۵ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺮوه
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﺪ ،ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮔﻔﺖ :وای از ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺪرم!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ﺑﺮ ﭘﺪرت ھﯿﭻ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،ﭘﺮوردﮔﺎری را ﭘﺎﺳﺦ دادی ﮐﻪ ﻃﻠﺒﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ای ﭘﺪرم ،ﺟﻨﺖ اﻟﻔﺮدوس ﺟﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ای ﭘﺪرم ،ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺖ را ﺑﻪ ﺟﺮﺋﯿﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻓﻦ ﺷﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ آﯾﺎ
ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺎک اﻧﺪازﯾﺪ؟! .١
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ،آﯾﺎ ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در ﺧﺎک دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟! ﺣﻤﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﺎﺑﺖ  ٢وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮھﺎﯾﺶ ﺑﮫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .٣
اﺷﻌﺎر ﺻﻔﯿﻪ ﻋﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ل در رﺛﺎء
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
ﻒ ﻧﻔﺴﻰ وﺑﹺ ﱡﺖ ﻛﺎﻟـﻤﺴﻠﻮب
ﹶﻟـ ﹾﻬ ﹶ

ﺐ
ﹶار ﹸﻗ ﹸ

ﺣﲔ ﻗﺎﻟﻮا ان اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ اﻣﺴﻰ

واﻓﻘﺘﻪ

ﻣﻦ

ﺣﲔ

ﻫـﻤﻮم
ﺟﺌﻨﺎ

وﺣﴪة

ﻻل

ﺑﻴﺖ

ارﻗﺘﻨﻰ
ﳏﻤﺪ

ﻟﻴﺖ

ﻓﺎﺷﺎب

اﻟـﻤﺤﺮوب

اﻟﻠﻴﻞ

ﻓﻌﻠﺔ

اﻧﻰ

ﹸﺳﻘﻴﺘﻬﺎ

ﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻘﺬال

ا

ﺑﺸﻌﻮب
اﻟـﻤﻜﺘﻮب
ﻣﺸﻴﺐ

 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۴۶۲
 -٢وی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﺷﺎﮔﺮد اﻧﺲ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۸۳اﯾﻦ را از وی
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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رأﻳﻨﺎ

ﻓﻌﺮاﻧﻰ

ﺑﻴﻮﺗﻪ

ﻟﺬاك

ﻣﻮﺣﺸﺎت
ﻃﻮﻳﻞ

ﺣﺰن

ﻟﻴﺲ
ﺧﺎﻟﻂ

ﻓﻴﻬﻦ

ﺑﻌﺪ

اﻟﻘﻠﺐ

ﻋﻴﺶ

ﻓﻬﻮ

ﻏﺮﻳﺐ

ﻛﺎﻟـﻤﺮﻋﻮب

و ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻻ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻨﺖ رﺧﺎء ﻧﺎ
وﻛﺎن

ﺑﻨﺎﺑﺮا

ﻧﺒﻴﻨﺎ

رﺣﻴﻤـﺎ

ﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ اﺑﻜﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﻟـﻤﻮﺗﻪ
ﻛﺎن

ﺗﻚ

ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﻛﻴﺎ
وﻟﻜﻦ

ﻟـ ﹴ
ﻬﻮج

ﻛﺎن

ﺑﻌﺪك

آﺗﻴﺎ

ﻗﻠﺒﻰ

ﻟﻔﻘﺪ

ﳏﻤﺪ

اﷲ

رب

ﳏﻤﺪ

اﻳﺘﻤﺘﻪ

و

ﺗﺮﻛﺘﻪ

ﻳﺒﻜﻰ و ﻳﺪﻋﻮﺟﺪه اﻟﻴﻮم ﻧﺎﺋﻴﺎ

ﻓﺪ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ اﻣﻰ وﺧﺎﻟﺘﻰ

وﻋﻤﻰ

وﻋﻴﺎﻟﻴﺎ

ﺻﱪت و ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎدﻗﺎ
ﹶ

و ﹸﻣ ﱠﺖ ﺻﻠﻴﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻠﺞ ﺻﺎﻓﻴﺎ

اﻓﺎﻃﹺ ﹶﻢ
ار

ﻋﲆ

وﻛﻨﺖ

ﺑﻨﺎﺑﺮا

وﱂ

ﺟﺎﻓﻴﺎ

ﺻﲆ
ﺣﺴﻨﺎ

ﻓﻠﻮان رب اﻟﻌﺮش اﺑﻘﺎك ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻚ

ﻣﻦ

اﷲ

اﻟﺴﻼم

ﲢﻴﺔ

وﻣﻦ ﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذاك اﳌﻜﺎوﻳﺎ
ﻋﲆ ﺟﺪﹶ ﹴ
ث اﻣﺴﻰ ﺑﻴﺜﺮب ﺛﺎوﻳﺎ
ﹶ
وﻧﻔﴘ

ﻗﴫه

ﺳﻌﺪﻧﺎ وﻟﻜﻦ اﻣﺮه ﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ
وادﺧﻠﺖ ﺟﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪن راﺿﻴﺎ

١

ھﯿﺜﻤﯽ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وﻓﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺻﻔﯿﻪ ل در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻗﺪﻛﺎن

ﺑﻌﺪك

اﻧﺒﺎء

و ﹶﻫﻨﹾ ﹶﺒ ﹶﺜﺔ

٣

ﻟﻮﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﱂ ﺗﻜﺜﺮاﻟـﺨﻄﺐ

ھﯿﺜﻤﯽ  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺻﻔﯿﻪ را درک ﻧﻨﻤﻮده

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۲۰ /۲۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۹۲۹
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۳۹
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۲۱ /۲۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻔﯿﻪ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ:
ھﯿﺜﻤﯽ ).(۳۹ /۹
 -٤ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۹/۳۹

٧٩
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ُ
اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری و ﺑﻐﻮی از ﻏ َﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ آنھﺎ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ و آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :١
اﻻﱃ

اﻟﻮﻳﻞ

ﳏﻤﺪ

ﻋﲆ
اﺑﻴﺖ

ﻟﻴﲆ

ﻗﺪﻛﻨﺖ
آﻣﻨﺎ

اﱃ

ﰲ

ﺣﻴﺎﺗﻪ

ﺑﻤﻘﻌﺪ

اﻟﻐﺪ

ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب در وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ س و ﭘﯿﺮزﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺷﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﭼﺮاﻏﯽ را در ﺧﺎﻧﻪای دﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻣﻮﯾﯽ را ﭼﻮب ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮﯾﺴﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﲆ

ﳏﻤﺪ

ﺻﻼة

اﻻﺑﺮار

ﻗﺪﻛﻨﺖ ﻗﻮاﻣﺎ ﹶﺑ ﹺﻜ ﱠﻰ اﻻﺳﺤﺎر
ﹶ
ﻫﻞ

ﹶ ﹾﲡ ﹶﻤ ﹸﻌﻨﻰ

ﺻﲆ
ﻳﺎ
وﺣﺒﻴﺒﻰ

ﻋﻠﻴﻚ
ﻟﻴﺖ

اﻟـﻤﺼ ﹶﻄ ﹶﻔﻮن
ﺷﻌﺮ

اﻻﺧﻴﺎر

واﻟـﻤﻨﺎﻳﺎاﻃﻮار

اﻟﺪار

ھﺪﻓﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺳﭙﺲ در را زد ،آن زن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ
ﮐﺎر؟ و ﻋﻤﺮ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآورد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه در را ﺑﺮای وی ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و او داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎن
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ،و او آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ آن رﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن  ٢ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﯽ،
ﮔﻔﺖ) :و ﻋﻤﺮ ،ﻓﺎﻏﻔﺮﻟﻪ ﯾﺎ ﻏﻔﺎر(» ،ﻋﻤﺮ را ،ای ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ او را ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ« ،ﺑﻌﺪ
ﻋﻤﺮ س راﺿﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .٣
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۳۹ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ِﺑﺸﺮﺑﻦ آدم ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۷/۸۹
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدت و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻧﺲ ب در وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ از
اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ ﺳﺮازﯾﺮ
ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻣﺜﻨﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺬارع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺷﺐ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﺻﺤﺎب و زدن دﺷﻨﺎم دﻫﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َ
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻏ َﺮﻓﻪ ﮐﻨﺪی و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﺣﺮﻣﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث
ﮐﻨﺪی س  -ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺖ  -ﻧﺼﺮاﻧﯿﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﺷﻨﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،آن ﮔﺎه او را ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار داد ،و ﺑﯿﻨﯽ اش را ﺷﮑﺎﻓﺖ ،وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س
ﱠ
ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﮫﺪه دادهاﯾﻢ ،ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﮫﺪی ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ دﺷﻨﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﮫﺪه
ﺳﭙﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎﯾﺸﺎن آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در آن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻋﮫﺪه آﻧﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور
ﺷﻮد در دﻓﺎع از اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ،و اﯾﺸﺎن را در اﺟﺮای اﺣﮑﺎمﺷﺎن آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و رﺳﻮﻟﺶ ص ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و ]ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ[ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻌﺮض ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ .٣
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث س  -ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ِﻋﮑﺮﻣﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ در ﯾﻤﻦ در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺮ
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۶۸
 -٢ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۷/۲۰
ُ
َ
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۱۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از ﺣﺮﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد وی ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۱۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺼﺮاﻧﯿﯽ از اھﻞ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻨﺪﻗﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت
ﮐﺮد ،آن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﻏﺮﻓﻪ او را زد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س رﺳﯿﺪ .وی ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﮫﺪ
دادهاﯾﻢ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢ -١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻏﺮﻏﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮐﻨﺪی س -
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺖ  -از ﻧﺰد ﻣﺮدی از اھﻞ ذﻣﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،و او را ﺑﻪ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﺷﻨﺎم داد ،و ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﻋﺎص س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﮫﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻋﮫﺪ ﻧﺒﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ درﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺎ را اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎ آوردن ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎ آوردن ﻓﺮﻣﺎن وی در ﺳﺮﯾﻪ ﻧﺨﻠﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٣از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ روﻣﺎن از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﱠ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ س را ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﺒﺮی از اﺧﺒﺎر ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎوری« ،و ﺑﻪ ﻗﺘﺎل اﻣﺮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻮد ،و ﺑﺮای وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود
ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،و ﭼﻮن دو روز ﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدی ،ﻧﺎﻣﻪات را
ﺑﮕﺸﺎ ،و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮت ﻧﻤﻮدهام ﺑﺴﻮﯾﺶ ﺑﺮو ،و ھﯿﭽﮑﺲ از ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﮑﻦ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو روز راه ﭘﯿﻤﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺸﻮد ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ
ﭘﯿﺶ رو ،و از آﻧﺠﺎ اﺧﺒﺎر ﻗﺮﯾﺶ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن را ﮔﺰارش ﺑﺪه ،وﻗﺘﯽ
ﱠ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺗﺐ ﻟﯿﺚ آﻣﺪه ،و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ
ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻟﯿﺚ ﺛﻘﻪ ﻣﺄﻣﻮن اﺳﺖ ،و ﮔﺮوھﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۰۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۶۱ /۱۸ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۲۰۰ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۹/۵۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺷﻨﻮم و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
رﻏﺒﺖ ﺷﮫﺎدت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
روﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا
از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزم ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺎ وی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺑﺤﺮان  ١رﺳﯿﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﺰوان ب ﺷﺘﺮی را ﮐﻪ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮارش ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن آن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و
ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن،
ﱠ
ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻐﯿﺮه ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﮔﺬر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ]اﻣﻮال[ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺮﮐﺐ از
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آن را از ﻃﺎﺋﻒ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﱠ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،واﻗﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف
آﻧﺎن رﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ آﻧﺎن او را ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ادای ﻋﻤﺮه
آﻣﺪهاﻧﺪ ،و از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﻮم  -ﯾﻌﻨﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
درﺑﺎره آﻧﺎن  -در آﺧﺮﯾﻦ روز رﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ،
آﻧﺎن را در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را واﮔﺬارﯾﺪ اﻣﺸﺐ داﺧﻞ ﺣﺮم ﺷﺪه،
و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ در اﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
ﱠ
واﻗﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد و او را از ﭘﺎی درآورد ،و ﻋﺜﻤﺎن
ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻐﯿﺮه ﻓﺮار ﻧﻤﻮد و از آﻧﺎن ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﺎروان را ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آوردﻧﺪ ،وی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﻣﺎه ﺣﺮام اﻣﺮ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم!« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن دو اﺳﯿﺮ و ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،و از آن
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن ﻗﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت از ﮐﺮده ﺧﻮد ﻧﺎدم و
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﻨﺪی و ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ در ﻣﺎه
ﺣﺮام ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ،در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺮدان را اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎه ﺣﺮام را ﺣﻼل
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ!! آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
 -١ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮع در ﺣﺠﺎز.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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م َِن ٱلق ۡت ِل﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۱۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻮ را از ﺟﻨﮓ در ﻣﺎه ﺣﺮام ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ؟ ﺑﮕﻮ ﺟﻨﮓ در آن ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،و

ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از راه ﺧﺪا ،و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﺑﺎز داﺷﺘﻦ از ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ،و ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن اھﻞ

ﻣﺴﺠﺪ از آن ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ،و اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ )ﺷﺮک( ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻗﺘﻞ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺘﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و دو اﺳﯿﺮ را در ﺑﺪل ﻓﺪﯾﻪ رھﺎ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ
ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﺰوهای ﺑﻮد؟ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ َ
ون َر ۡ َ
� َ
ت
اج ُروا﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿أو��ِك يرج
﴿إِن ٱ�ِين ءامنوا وٱ�ِين ه
َّ
ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۱۸ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ...آن ﮔﺮوه اﻣﯿﺪوار

رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ« .١

ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٢ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را از ُﺟ ْﻨ ُﺪ ب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﮔﺮوھﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺎرث س را ﺑﺮ آﻧﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﺑﻪ ﻋﻮض وی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او
ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ،و اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن را ﺟﺰ در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ» :ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﯾﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﮑﻦ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ را
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و اﺳﺘﺮﺟﺎع  ٣ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ﻣﯽﺷﻨﻮم و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮم.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :دو ﺗﻦ از ھﻤﺮاھﺎن وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ
ﱠ
 -١اﯾﻨﮫﺎ ھﺸﺖ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ س ﻧﮫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻮد .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را
از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻘﺎل از ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ
را ﻃﺒﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺒﺎط اﺑﻦ ﻧﺼﺮ از ّ
ﺳﺪی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۲۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۹/۱۱
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺎﷲ واﻧﺎﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« .م.
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ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در رﺟﺐ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ .ﭘﺲ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦھﺎ را در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
ٞ
ُۡ
َّ
َۡ َُ َ َ َ
� َر ِام ق َ
لش ۡهر ٱ ۡ َ
ال �ِيهِ� قل ق َِتال �ِيهِ كبِ� ﴾ٞﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
ِت
�لونك ع ِن ٱ
﴿� ٔ
ٖ
ِ
َ
َۡۡ
ۡ َُۡ ۡ َُ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َوٱلفِتنة أ�� م َِن ٱلقت ِل﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۱۷ :
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﯿﺮی  ١ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎداﺷﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،آن وﻗﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ُ
َّ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ ُ َ
ون َر ۡ َ
اج ُروا ْ َو َ
ِين َه َ
� َ
� ٰ َه ُدوا ْ � َ
ِين َء َام ُنوا ْ َوٱ َّ� َ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ
ت
يل ٱ�ِ أو��ِك يرج
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٱ َّ�ِ َوٱ َّ ُ
� � ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٢١٨اﻟﺒﻘﺮة.[۲۱۸ :
ۚ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در راه ﺧﺪا
ﺟﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را دارﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن

اﺳﺖ« .٢
ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎ آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ

ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در روز اﺣﺰاب
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ]ﻧﻤﺎز[ ﻋﺼﺮ را در ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﮕﺰارﻧﺪ« .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را در راه
درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ]ﻧﻤﺎز[ﻋﺼﺮ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ را از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و او ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﻨﻤﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ از ﻏﺰوه

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ .م.
ﱠ
 -٢اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۵۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۱۱۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۷۰ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺠﺎی ﻋﺼﺮ ،ﻇﮫﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﺣﺰاب ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و زره ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ  ١و ﺑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮد.
ُد َﺣﯿﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺬرت در ﺗﺮک ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ!« در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﻮف زده ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ]ﻧﻤﺎز[ ﻋﺼﺮ را
در ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ھﻤﻪ ﺳﻼح ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ
ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻤﻮد .و ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ] :ﻧﻤﺎز را[ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻮن ھﺪف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺟﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﻤﺎز را ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ ،و ﻣﺎ در اﻣﺮ ﻣﻮﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮔﺎه ﮔﺮوھﯽ ]ﻧﻤﺎز[ ﻋﺼﺮ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب از ﺧﺪاوﻧﺪ ادا ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و ﮔﺮوھﯽ ﻧﻤﺎز را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻆ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آن
ﮔﺎه آن را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو
ﮔﺮوه را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد .٣ -٢
َ
ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎ آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ُﺣﻨﯿﻦ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮدم را در روز
ﺣﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺎس ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻦ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ای اﺻﺤﺎب ﺷﺠﺮه  «٤و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
او ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻟﺒﯿﮏ ،ﻟﺒﯿﮏ .و ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪان ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه زره ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
 -١در ﻧﺺ» :اﻟﻼﻣﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﮐﻪ :زره را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻼح را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :و زره ﯾﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺑﻦ اﺑﯽ ھﺬﯾﻞ و او ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻋﺎﯾﺸﻪ ب ،اﯾﻦ را
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۱۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۸۰ ،۷۹ /۱۹
 -٤اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﺳﭙﺮش را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪ ﺗﻦ آﻧﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ھﻮازن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن  ١اول ﺑﺮای اﻧﺼﺎر
ً
ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪا ﺧﺰر ج ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،و آﻧﺎن در وﻗﺖ ﺟﻨﮓ ﭘﺮ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮ رﮐﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻗﻮم ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻻن
ﹺ
ﹺ
ﻴﺲ« » ٢اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻣﺮدم
اﻟﻮﻃ ﹸ
ﹶﲪ ﹶﻰ ﹶ

ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،٣ﮐﻪ اﺳﯿﺮان دﺷﻤﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻋﺪهای را ھﻢ ﺷﮑﺴﺖ داد ،و
اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ  .٤و ﻧﺰد اﺑﻦ وھﺐ از
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎس س آﻣﺪه ...آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﺒﺎس ،اﺻﺤﺎب ﺳﻤﺮه را ﺻﺪا ﮐﻦ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺻﺪای
ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪنﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮔﺎوھﺎ ﺑﺮ اوﻻدﺷﺎن
ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﻟﺒﯿﮏ ،ﯾﺎﻟﺒﯿﮏ!  ٥اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٦
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در ﻧﻘﺾ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﮑﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ اھﻞ
ُ
ﻣﮑﻪ داﺧﻞ ﻣﻌﺎھﺪه ﺻﻠﺢ ﺷﺪ] ،ﻗﺒﯿﻠﻪ[ ﺧﺰاﻋﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،و
ً
ً
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎس س ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،اوﻻ اﻧﺼﺎر را ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا ﺧﺎص
ﺧﺰرج را ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد .م.
 -٢ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺷﺪت اﻣﺮ و ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در آن روز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :و ﻗﺒﻞ از آن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎرات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺻﻞ »وﻃﯿﺲ« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ »ﺗﻨﻮر« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣و در اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ« .و اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۷ -۱۶۶ /۵و اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺎس و ﺣﺎﮐﻢ آن را از ﺟﺎﺑﺮ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
ﺷﯿﺒﺔ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۷۵۲و ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻟﺒﺎﻧﯽ.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۱ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ درازیاش
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﯾﺶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺰاﻋﻪ در ﺻﻠﺢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ
در ﺻﻠﺢ ﻗﺮﯾﺶ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ و ﺧﺰاﻋﻪ ﺟﻨﮓ در ﮔﺮﻓﺖ  ،١و ]در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ[ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ را ﺑﺎ دادن ﺳﻼح و ﻃﻌﺎم ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن روی آورد ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ]در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ[ ﺑﺮ ﺧﺰاﻋﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻗﺮﯾﺸﯽھﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ھﺮاس اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ رو و ﺻﻠﺢ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدان ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎ.
آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ راﺿﯽ و ﺑﺪون ھﯿﭻ دﺳﺖ آوردی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد« .وی
ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻔﺎد ﺻﻠﺢ را ﺑﺮﻗﺮار داﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ
ﻧﻤﺎ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﺪارم ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ ،و ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻌﺎھﺪه وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺟﺪﯾﺪ
آن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮫﻨﻪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﺪﯾﺪ آن را  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار آن را  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮده درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﻣﺮوز دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺪﯾﺪم،
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ل آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺳﺮدار زﻧﺎن ﻗﻮﻣﺖ ﮔﺮدی؟ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارم ،ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا و
رﺳﻮل اوﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ ،و ﺑﻪ وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻣﺮد ﮔﻤﺮاھﯽ ﻧﺪﯾﺪم ،ﺗﻮ رھﺒﺮ و ﺳﯿﺪ
ﻣﺮدم ھﺴﺘﯽ ،ﺧﻮدت ﻣﻌﺎھﺪه را ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدان و ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه وی
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ زد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدم را از ﻃﺮف ﯾﮏ دﯾﮕﺮﺷﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽدھﻢ  ،٢ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﻧﺰد اھﻞ ﻣﮑﻪ آﻣﺪ ،و آﻧﺎن را از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﮐﺮد ،آﻧﺎن
 -١در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎ ھﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪاوت و ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻨﯽ
ﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﺧﺰاﻋﻪ داﺧﻞ ﻧﺒﺮد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻗﺮﯾﺶ در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ،ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎری
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﻮژﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای درک ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺳﯿﺮت در ﺑﺨﺶ
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻧﻘﺾ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و اﺑﺘﺪای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ای ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﺟﻨﮓ را آوردهای ﺗﺎ ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺧﺒﺮ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮای ﻣﺎ آوردهای ﺗﺎ در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ  .١ﺣﺪﯾﺚ را در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۱۶۲آﻣﺪه ،ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﺤﺎب ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺑﺪر

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻟﺼﻐﯿﺮ از اﺑﻮﻋﺰﯾﺰ ﺑﻦ ُﻋ َﻤﯿﺮ ﺑﺮادر ُﻣ ْﺼ َﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ب رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روز ﺑﺪر در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺮان ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ
اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻏﺬای ﻇﮫﺮ
و ﺷﺐ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ]ﻧﺎن[ ﮔﻨﺪم ﻣﯽدادﻧﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ رواﺣﻪ س در ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی و ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س
روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ،آﻧﮕﺎه وی در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ« .٤
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز
ﱠ
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را

 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ) (۵۱ /۸ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ وﻋﺪهای
در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻗﺮﯾﺶ آﺗﺶ ﺑﺲ اﻋﻼن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢ وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۹۱ /۲۲و اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۱۴۶ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ )(۸۳۲
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۰۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

٨٩
ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﱠ
 »ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ«  -ﺷﻨﯿﺪ و در ﺑﻨﯽ ﻏﻨﻢ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦرواﺣﻪ از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ،و
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
رواﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۳۰۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب و ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻄﺎء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
ﱠ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﻗﺮار داﺷﺖ ]ﻗﻮل[وی را ﺷﻨﯿﺪ
ﱠ
و ﻧﺸﺴﺖ] ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ داﺧﻞ ﺷﻮ« .٢
و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف را اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻧﺰد دروازه
ﱠ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﯿﺎ« .٣
ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن

اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :روزی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪی را دﯾﺪ  ٤و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ از ﻓﻼن  -ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر  -اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد ،و آن
را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﺳﻼم داد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از او روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺸﻢ و اﻋﺮاض ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ ،و از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺘﻐﯿﺮ
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۹۱۲۸در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۳۲ /۱و اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۳۱۶ /۹اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻗﺒﻞ از آن ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آن ﮔﺮد و ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.

٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﮔﻨﺒﺪ ﺗﻮ را دﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻨﺒﺪ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و آن را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ھﻤﻮارش ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و آن را ﻧﺪﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮔﻨﺒﺪ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺎﺣﺐ وی از
اﻋﺮاض ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،و ﻣﺎ او را از ﻗﻀﯿﻪ آ ﮔﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
او آن را ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺖ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ وﺑﺎل اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮوری و ﻻزم اﺳﺖ«  -ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .-١و اﺑﻦ
ً
ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را ﻣﺨﺘﺼﺮا رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪھﺎ از
آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،و آن را ﻧﺪﯾﺪ ،و از آن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ
ﻗﻀﯿﻪ را ﺷﻨﯿﺪ آن را ﻣﻨﮫﺪم ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ
ﮐﻨﺪ« .٢
آﺗﺶ زدن ﭼﺎدر ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
دوﻻﺑﯽ  ٣از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش و او از ﺟﺪش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ اذاﺧﺮ  ٤رﻓﺘﻢ ،و ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ؟« ﻣﻦ ﮐﺮاھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن درک ﻧﻤﻮدم آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻨﻮر را ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و در ﺗﻨﻮر
اﻧﺪاﺧﺘﻤﺶ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﺎدر را ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آن
را در ﺗﻨﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهات ﻧﺪادی؟« .٥
ُ
ﻗﺼﻪ ﺧ َﺮﯾﻢ در ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن زﻟﻒھﺎﯾﺶ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ازارش
اﺣﻤﺪ ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﮫﻞ اﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﯿﻪ ﻋﺒﺸﻤﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮﯾﻢ اﺳﺪی اﮔﺮ درازی زﻟﻒھﺎﯾﺶ و
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺳﺮدی و ﮔﺮﻣﯽ و درﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻟﻤﻨﺬری.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۲۳۷اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۶۱ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﺳﻠﻤﻪی اﺳﺪی ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۷۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۴۴۰ /۲
 -٣اﻟﮑ ّﻨﯽ ).(۲/۴۴
 -٤ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺑﻮداوود ) (۴۰۶۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۶۰۳اﺣﻤﺪ ) (۱۹۶ /۲ﻧﮕﺎ :زاد اﻟﻤﻌﺎد ).(۱۳۸ /۱
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اﺳﺒﺎل ازارش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ!»اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﺗﯿﻐﯽ را
ﺑﺮداﺷﺖ و زﻟﻒھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد ،و ازارش را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد .٢ -١
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﻨﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻃﻼ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﺮوی و ﺑﻪﺟﺎ آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َْ
َ ّ
َ
ُ َ
ﺎﺣﻖ ﺑﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﮐﻨﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪﺳﻮی ِھﺮﻗﻞ ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺟﺜﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﺴ ِ
رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﮐﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻃﻼ اﺳﺖ! ھﻨﮕﺎﻣﯽ آن را دﯾﺪم ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪم ،وی ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن اﻋﺰاز ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد .٣
ﺣﺪﯾﺚ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق  ٤از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی داﯾﯽ ام ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻣﺮوز ﻣﺎ را از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻊ داﺷﺖ ،ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده.
وﻟﯽ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،وﺣﺪﯾﺚ را در اﺟﺎره زﻣﯿﻦ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل  ٥آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﺣﺰم از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﺑﺠﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج س ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮد
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺧﻮدش ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :وی داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۰۸۹اﺣﻤﺪ ) (۱۸۰ /۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۸۳ /۴از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ؛
ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺒﺸﺮ از
ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ھﺮدو ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۲۲۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤در ﻣﺼﻨﻒ ).(۱۴۴۶۴
 -٥ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ).(۸/۷۳
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ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دو رﮐﻌﺖ
]ﻧﻤﺎز[ ﻧﺨﻮاﻧﺪم ،و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ وارد ﺷﻮد ،ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺮدد« ،و ﭼﺎدر ﺧﻮد را
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽآورد .١
ﻗﺼﻪ دﺧﺘﺮ اﻧﺼﺎری در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
دﺧﺘﺮ اﻧﺼﺎری را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»وی را دﯾﺪهای؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ وی ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﻮن اﯾﻦ در اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺤﺒﺖ و
اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ« .آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،و آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و در ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺮده  ٢ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ .آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم و
ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدم ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد زن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ازدواج ﻧﻤﻮدم اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن
ھﺮﮔﺰ ﻣﺜﻞ او ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮب و ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .٤ -٣

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ،
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ او اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۳/۴۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺺ »ﺧﺪر« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و ھﺪف از آن ﭘﺮدهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان زده ﻣﯽﺷﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۸۸آﻣﺪهاﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ) (۵۱۸ – ۵۱۵ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۷۳ /۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۲ /۱دارﻣﯽ
) (۱۳۴ /۲اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۸۶۶اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲ /۲۴ /۱۷ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸۴ /۷اﺣﻤﺪ )/۲۴۵ – ۱۴۴ /۴
 (۲۴۶ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۹۶و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۸۵۹
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اﺑﻮذر س و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری و ﺑﻪﺟﺎی آوردن اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران
َ
اﺑﻮداود از ﻣﻌﺮور ﺑﻦ ُﺳ َﻮﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺑﻮذر س را در َر َﺑﺬه  ١دﯾﺪم ﮐﻪ

ﭼﺎدر ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﻏﻼﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻗﻮم
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮذر ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻏﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﮏ
ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻣﻞ  ٢درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻏﻼﻣﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮذر
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی  ٣را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻮد ،و وی را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻃﻌﻨﻪ زدم،
و او از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮذر ،ﺗﻮ
ﺷﺨﺼﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮ ﻋﺎدت ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ« ،و اﻓﺰود» :اﯾﻦھﺎ  ٤ﺑﺮادران ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ داده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺧﻠﻖ ﺧﺪا را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .٥
اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ» :آﻧﮫﺎ
ﺑﺮادران ﺷﻤﺎاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادرش را زﯾﺮ دﺳﺘﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او از آﻧﭽﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد،
و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،و وی را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮان آن را ﻧﺪارد ﻣﮑﻠﻒ
ﻧﺴﺎزد ،و اﮔﺮ وی را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را ﻧﺪارد ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وی در آن ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ« .٧ -٦
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و ﺗﺸﺪد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﻮف ب در ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
 -١رﺑﺬه ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮذر س در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در ﻧﺺ »ﺣﻠﺔ« آﻣﺪه و ھﺪف از آن ﺟﺎﻣﻪ و ازار ورداء ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﻣﻪای را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 -٣وی ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ س ﺑﻮد.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼمھﺎ .م.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵ /۵۷ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ).(۷۸۲۲
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۹۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۷اﯾﻦ را از ﻣﻌﺮور ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۳۷اﯾﻦ را از ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٧ﺑﺨﺎری ) (۳۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۱۱

٩٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١و اﺑﻦ َﻣ ِﻨﯿﻊ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س از زﯾﺎدت ﺷﭙﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
وی اﺟﺎزه داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ]ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ[ رﺳﯿﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ آﻣﺪ.
ﻋﻤﺮ س ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭘﯿﺮاھﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ آن را
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﭘﺎره ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ
از ﺷﭙﺶ ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدی ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻧﻪ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ُﻋﯿﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻊ وی و ﻧﺰد ﻣﺴﺪد و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ب داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ او ،ﺑﻮد و
ﭘﯿﺮاھﻨﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﮔﺮﯾﺒﺎن وی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺎرهاش ﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ! ﻃﻔﻞ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪی ،و ﻗﻠﺒﺶ
را ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﯽ! ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ؟! .٢
ﭘﺎره ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ّ
ﺟﺒﻪ )ﭘﺎﻟﺘﻮی( ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ب

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺧﺎﻟﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :اﯾﻦ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ آﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻮف اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﻮف ھﺴﺘﯽ؟ و ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف اﺳﺖ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﺸﺎن
آن را ﭘﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .٣

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۳/۹۲
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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در ﺑﺨﺶ اﺻﺤﺎب و ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺧﻼﻓﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺨﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در
آن آﻣﺪه ﺑﻮد :و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ  -و
ﭘﺎﻟﺘﻮی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ب روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ
دارد ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ او اﺑﺮﯾﺸﻢ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ]ﭘﻮﺷﯿﺪن[ آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﮫﺠﻮر اﺳﺖ؟! ﭘﺲ ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﺶ را ﭘﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮی و
ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ س و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن دﮐﻤﻪھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﭘﯿﺮاھﻦ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪه ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﺒﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﺪ ،و ﻣﺮدی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ  ،١ﮐﻪ دﮐﻤﻪھﺎﯾﺶ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ]ﻧﻤﺎزت را[ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﻮی ﻧﻤﯽروم.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺖ و دﮐﻤﻪھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ
ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﮕﯿﺮ .٢
ﻋﻠﯽ س و ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺒﺎی ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﺎری ﺗﺎ آن را ﭘﺎره ﮐﻨﺪ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  ٣از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن اﻟﻘﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم در ﮔﺬﺷﺖ ،و

ﺑﻪ ﺻﺪدﯾﻨﺎر در راه ﺧﺪا وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی
ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن و ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﺶ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻗﺒﺎﯾﻢ را ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرهاش ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ
ﻋﺜﻤﺎن س آن ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﮕﺬار ،و او ﻣﺮا رھﺎ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ! از ﻋﺜﻤﺎن س ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮادرم درﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ
ً
 -١ﻃﯿﻠﺴﺎن ﻧﻮﻋﯽ از ﻟﺒﺎس ﻋﺠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺸﺎد و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دوش ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ زردﺷﺘﯿﺎن و ﺧﻮاص و ﻣﺸﺎﯾﺦ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۱/۵۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﺪدﯾﻨﺎر در راه ﺧﺪا وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از
ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ھﻢ ﻓﺘﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ ،و ﻏﯿﺮ از ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ ﻓﺘﻮی داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮدﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن ھﺪاﯾﺖ داد و ھﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﻼم آوردﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﺠﺮت دﺳﺘﻮر داد و ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺷﺎم ﻣﺠﺎھﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ،و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهات و ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻔﻘﻪ
ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی و ﺑﻪ آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ ،و آن را
ﺧﻮدت و ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ]ﺛﻮاب[ ھﻔﺘﺼﺪ درھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آن
ﮔﺎه ﻣﻦ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و از آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وی
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :از ﻣﻦ ﭼﻪ دﯾﺪی؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ ﻓﺮجھﺎی
زﻧﺎن و اﺑﺮﯾﺸﻢ را ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﻨﺪ« .و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪم .ﺑﻌﺪ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و آن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ .٢ -١
ُ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد ﺷﻼق زدن ﻗﺪاﻣﻪ داﯾﯽ ﺣﻔﺼﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﯽ او
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻣﻈﻌﻮن را واﻟﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،وی داﯾﯽ ﺣﻔﺼﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﺮ ش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﺟﺎرود س ﺑﺰرگ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﺪاﻣﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺣﺪی از ﺣﺪود اﻟﮫﯽ را دﯾﺪم و آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﺑﻌﺪ او
اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وی را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ او را ﻣﺴﺖ دﯾﺪم ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺎدت
ﺧﻮب ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪی!
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻗﺪاﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﺎ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺰد وی ﺑﯿﺎﯾﺪ و او آﻣﺪ ،ﺟﺎرود ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﮐﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺧﺼﻢ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺎھﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎھﺪ ،ﻋﻤﺮ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۵۳۸از ﻋﻠﯽ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۱۱۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﻓﺰود :ﺗﻮ ﺷﮫﺎدت ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﻮدی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎرود ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺪ ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎری ﮐﻦ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺧﺼﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪارم زﯾﺮا
ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺟﺎرود ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽدھﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺗﻮ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺖ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﯽ؟ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ در ﺷﮫﺎدت ﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ داری ،ﺑﻪﺳﻮی دﺧﺘﺮ وﻟﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و از
وی ﺑﭙﺮس ،وی ھﻤﺴﺮ ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻮد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ھﻨﺪ دﺧﺘﺮ وﻟﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
او را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،و او ﺑﺮ ﺷﻮھﺮش ﮔﻮاھﯽ داد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻗﺪاﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﺪ را
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺟﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا؟ ﻗﺪاﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ْ
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ ُ َ ٞ
اح � َ
ت جن
ِيما َطعِ ُم ٓوا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۹۳ :
﴿ليس � ٱ�ِين ءامنوا وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﻨﺎھﯽ در آﻧﭽﻪ ﺧﻮردﻧﺪ

ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :در ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﯽ ،ﺗﻮ اﮔﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪی ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
درﺑﺎره ﺷﻼق زدن ﻗﺪاﻣﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺮ آن
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وی را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ
رزوی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻼق زدﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﺷﻼق زدن ﻗﺪاﻣﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او دردﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وی را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯽ.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ وی ﺧﺪاوﻧﺪ را زﯾﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ،١ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،آن ﮔﺎه اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد و او ﺷﻼق زده ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﻗﺪاﻣﻪ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و او را ﮐﻨﺎر زده از وی ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﺣﺞ
ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺪاﻣﻪ ﻧﯿﺰ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ او ﻗﮫﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺞ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺞ ﺧﻮد
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ او در زﯾﺮ ُد ﱠره )ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ( ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﯽ ﺷﻮد ﻧﺰدم ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﯽ ﺷﻮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪرا ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺟﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ و
آن ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س در ﺳﻘﯿﺎ  ١ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ :زود ﻗﺪاﻣﻪ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﺧﻮاﺑﻢ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﻗﺪاﻣﻪ آﺷﺘﯽ ﮐﻦ ،ﭼﻮن وی ﺑﺮادر ﺗﻮﺳﺖ ،او را زود ﻧﺰدم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻗﺪاﻣﻪ
آﻣﺪﻧﺪ] ،وی از آﻣﺪن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ[ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای او ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ  .٢اﯾﻦ را اﺑﻮﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﻟﺴﮑﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .٣
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺎزهای ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﱠ
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮدی را در ﺟﻨﺎزهای دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه
ً
ھﺴﺘﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .٤
ﺧﻮف اﺻﺤﺎب ش ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﺸﺎن

ﺧﻮف اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ از ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ در ﺑﺪر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن روز  -روز ﺑﺪر
 ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زور وﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آنھﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ روﺑﺮو ﺷﺪ او را ﻧﮑﺸﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﺑﻦ ھﺸﺎم
ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺳﺪ روﺑﺮو ﺷﺪ او را ﻧﮑﺸﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا روﺑﺮو ﺷﺪ او را ﻧﮑﺸﺪ ﭼﻮن وی ﺑﻪ زور و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺎ ﭘﺪران ،ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،و
ﻋﺒﺎس را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﻮم ﺷﻤﺸﯿﺮم را در ﮔﻮﺷﺘﺶ ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺮم ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،و او ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮ ﺣﻔﺺ  -ﻋﻤﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا در آن روز ﺑﺎ
 -١ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ).(۱۷۷۶
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ  -آﯾﺎ روی ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ﻣﯽﺷﻮد؟« ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را  ١ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از آن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ در آن روز ﮔﻔﺘﻢ :در اﻣﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻢ و ھﻤﻮاره از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﺎدت آن را از ﻣﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﺑﻌﺪ وی
در روز ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .٣ -٢
ﺧﻮف اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ از ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﺼﻪ ﺗﻮﺑﻪاش
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﭘﺪرش از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ را ﺑﯿﺴﺖ

و ﭘﻨﺞ ﺷﺐ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺪاﺧﺖ،
و )ﺧﺪاوﻧﺪ(  ٤در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن رﻋﺐ و ﺧﻮف اﻧﺪاﺧﺖ ،و رﺋﯿﺲﺷﺎن ﮐﻌﺐ ﺑﻦ اﺳﺪ
]ﭘﯿﺸﻨﮫﺎداﺗﯽ را[ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﯾﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺑﺮای ﻗﺘﺎل ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺒﯿﺨﻮن زﻧﻨﺪ .آﻧﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﻧﻪ ھﻢ ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ را ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از
ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر س ﮐﻪ
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن وی ﺑﻮدﻧﺪ  ،٥ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و از وی درﺑﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  -ﯾﻌﻨﯽ ذﺑﺢ ﺷﺪن  -ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺸﯿﻤﺎن و ﻧﺎدم ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روی آورد ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  .٧ -٦و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ  ١از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در
 -١ﮔﺮدن اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ را.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۵و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۲۳اﯾﻦ را از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۸۶ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم.
 -٥اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮد .م.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۷/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۱۴۲ /۳ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۲۶۲ /۲ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد آن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ :ص .۳۳۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر
ﻣﯿﺪھﯽ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻮان ﺟﻨﮓ را ﻧﺪارﯾﻢ .آنﮔﺎه اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻃﺮف ﺣﻠﻖ ﺧﻮد
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ،و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮑﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺪ .آن
ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺳﺘﻮﻧﮫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺖ ،ﮔﻤﺎن
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ وی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺐ در آنﺟﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ از وی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ از ﺣﻠﻔﺎی ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟« در آن
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ وی را ﻓﺘﻨﻪای
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﺰدم ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره وی آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﻦ او را از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﯽدھﻢ« .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ از اﺑﻮاﻻﺳﻮد از ﻋﺮوه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﻣﻐﺎزی ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮف ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وی

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺧﺒﺮ وی را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآورم ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و او
را در ﺧﺎﻧﻪاش در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮواﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ،و از اھﻞ آﺗﺶ ﮔﺮدﯾﺪهام .آن ﻣﺮد ﻧﺰد )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص(
آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ او اﯾﻨﻄﻮر ،و اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺮﺗﺒﻪ
آﺧﺮ ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﺗﻮ از
اھﻞ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ از اھﻞ ﺟﻨﺖ ھﺴﺘﯽ!« .٢

 -١اﻟﺒﺪاﯾﻪ ).(۴/۱۱۹
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۳۶۱۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻄﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ازدﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس ب رواﯾﺖ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
َّ َّ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ۡ
َ ُ
ِب � � َتا ٖل فخورٖ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۱۸ :
﴿إِن ٱ� � �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻣﻐﺮور را دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و در را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او را ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺛﺎﺑﺖ
وی را از آﻧﭽﻪ از آﯾﻪ ﺑﺮ وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﻗﻮﻣﻢ را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ از
آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﻪ ﺧﯿﺮ وﻓﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻧﺎزل
ﻧﻤﻮد:
َ
َ
َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َ ٰٓ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ ۡ َ ٰ َ ُ
� ۡم فَ ۡو َق َص ۡ
� َو� � َه ُروا ُ�ۥ
�
ٱ
ت
و
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � تر�عوا أص�ت
ِ
ِِ
َۡ
ب ِٱلق ۡو ِل﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و

در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺳﺨﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ«.
ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وی ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،و او ﮐﺴﯽ
را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺛﺎﺑﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد ،و آن اﯾﻨﮑﻪ
وی اﻧﺴﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ
را داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  ،١و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .٢

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۷۰ /۲
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺲ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﭘﺪرم ﺷﻨﯿﺪم .و
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۳۵اﯾﻦ را از ﻋﻄﺎ از دﺧﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﻪ ھﻼ ک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
از اﯾﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ﺳﺘﻮده ﺷﻮﯾﻢ ،و
ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺘﻮده ﺷﺪن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﻣﺎ را از ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و ﻣﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﻣﺎ را از ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﺪاﯾﺖ ﻧﮫﯽ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺻﺪاﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺛﺎﺑﺖ آﯾﺎ راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮی ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺮﺳﯽ و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮی؟«
ﮔﻔﺖ :آری ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،و در روز ]ﺟﻨﮓ
ّ
ﻋﻠﯿﻪ[ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺮوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم در ﭘﯿﺮوی از ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ
داﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد و در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و
در روز آن را ﭘﮫﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎزش ]اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﺎ او[ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  ١ﺣﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آﻧﺎن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،از اﻋﻤﺎل آﻧﭽﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان
آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد،
و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دوامﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ« .و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ :و آل ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .٣ -٢
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدم در اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد
را اﻧﺪاﺧﺖ

 -١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﻔﻞ و ﻧﻤﺎزھﺎی ﺗﮫﺠﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۱۱۵۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۸۲
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اﺑﻮداود از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
روز ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه را دﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ھﻤﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آن را اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ]اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎی ﺧﻮد را[ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  .١ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ً
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻌﺪ از آن را اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﺑﺪا اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻢ«،
و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎی ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .٣ -٢
ﭘﯿﺮوی ﻋﺜﻤﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ازار ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدن
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺶ ﺧﺎرﺟﻪ

ﺑﻦ ﮐﺮز را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺒﺮ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و او ﺑﺎ
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺑﮕﻮﯾﯽ ]از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻼحھﺎ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﮑﺎن دادهاﻧﺪ ،و ﻗﻠﺒﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪای
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪﺳﻮی ذات ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم
اوﺑﺎش ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺪهای ،ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
اﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ ،و ﺣﺮم اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻣﺎلﺷﺎن ﺣﻼل ﺑﮕﺮداﻧﯽ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﻢ ﺟﺰ ﺟﮫﺖ وﺻﻞ رﺣﻢھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪهام ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﯿﻦ و
دﯾﻦﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮی از دﯾﻦﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺘﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن،
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« ،آن ﮔﺎه وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮓ و
ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮ س را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ آﯾﺎ
ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮاﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪارم ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ] ،دﯾﮕﺮان[ اﻗﺎرب زﯾﺎدی
دارﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن س را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺎ ﺳﻮاری
ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ آﻣﺪ ،و آﻧﺎن او را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۲۲۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۳۵۵۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۶۵۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۹۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه داد ،و
او را ﺑﺮ زﯾﻦ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﭼﺮا ﻣﻦ
ﺗﻮ را اﯾﻨﻘﺪر ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ازارت را دراز ﮐﻦ  -ازار وی ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﺑﻮد -
ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ازار ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .و او در ﻣﮑﻪ آﻧﭽﻪ را
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﻪ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻨﺎدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﻤﻮد :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ،روح اﻟﻘﺪس ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ وی در زﯾﺮ درﺧﺖ ﻃﻠﺢ  ١ﻗﺮار
داﺷﺖ ،و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َّ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ َّ
لش َ
ج َرة ِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۱۸ :
﴿لقد ر ِ� ٱ� ع ِن ٱلمؤ ِمن ِ� إِذ �بايِعونك �ت ٱ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ آن درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ راﺿﯽ و
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪ«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮد از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﱠ
دﯾﮕﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ]ﺧﺪا[ﻃﻮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﯿﻢ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ وی ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻢ
درﻧﮓ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﻃﻮاف ﻧﮑﻨﻢ ،ﻃﻮاف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .٣ -٢و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ) (۲۰۸اﯾﻦ را از اﯾﺎس
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! ازارت را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺖ دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ
دراز ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎی ﺧﻮد ازار ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ و ﻣﺎ
ﻧﻘﺶ ﻗﺪم او را ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و زﯾﺪ ش در ﺟﻤﻊ آوری ﻗﺮآن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

 -١درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﺧﺎرداری اﺳﺖ در رﯾﮕﺴﺘﺎن ،ام ﻏﯿﻼن و ﻣﻐﯿﻼن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ
از ﭘﺪرش ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۵۱۱ /۸
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ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ،١اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از زﯾﺪﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
س ﻧﺰدش ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺰدم آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در
اﯾﻦ رزﻣﮕﺎه  -ﯾﻌﻨﯽ روز ﯾﻤﺎﻣﻪ  -داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﻗﺘﻞ در رزﻣﮕﺎهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ﺷﻮد ،و ﻗﺮآن از دﺳﺖ ﺑﺮود ،و
ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ آن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ او  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب  -ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪام را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ وی را ﺑﺪان ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﮔﺸﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮی رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ آن ﺑﻮد .زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﻧﺰد وی ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺟﻮان ﻋﺎﻗﻠﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻤﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و وﺣﯽ
را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯽ ،ﭘﺲ ﻗﺮآن را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ .زﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻮھﯽ ازﮐﻮهھﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از اﻣﺮش ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﻢ
ﺛﻘﯿﻠﺘﺮ و ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را
ﻧﻨﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﻨﻪام را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را ﮔﺸﻮده
ﺑﻮد ﮔﺸﻮد ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪم ،ﮐﻪ آن دو ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﻤﻊ آوری ﻗﺮآن از ورﻗﻪھﺎ ،ﺳﻨﮓھﺎ  ،٢اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﺷﺎﻧﻪ ،ﺷﺎﺧﻪھﺎی
ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺮدان ﻧﻤﻮدم ،و آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﻧﺰد ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری س
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻏﯿﺮ از وی ﻧﯿﺎﻓﺘﻤﺶ:
ٞ
َ
ََ
َ ُ
ٓ ُ
َ
ُ ۡ َ ٌ َ
﴿لق ۡد َجا َء� ۡم َر ُسول ّم ِۡن أنفسِ�م ع ِز
�ز عل ۡيهِ َما عن ُِّت ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :رﺳﻮﻟﯽ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮیﺗﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ رﻧﺠﮫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ اﺳﺖ« .ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﻮره ﺑﺮاءه.

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱/۴۶۱
 -٢اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮓھﺎی ﻧﺎزک و ﺳﻔﯿﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آنھﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ او ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدﻧﺪ .٢ -١
اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺳﻮق دادن ارﺗﺶ اﺳﺎﻣﻪ

و ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺬﺷﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ از آﺳﻤﺎن
ﺑﯿﻔﺘﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﺮبھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻋﺪﻧﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺷﯿﺨﯿﻦ ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[ و اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ...ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز و
زﮐﺎت ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪ و ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد ﺧﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﭼﻮن زﮐﺎت ﺣﻖ ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﮫﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ادا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪھﻨﺪ و از
ﻣﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﺎن رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺬﺷﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از وی ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺳﮓھﺎ ﭘﺎھﺎی ازواج رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﻢ ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮق داده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و
ﻧﻪ ھﻢ ﺑﯿﺮﻗﯽ راﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺳﺎﻣﻪ را اﻋﺰام ﮐﺮد.
اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺳﯿﻒ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
س ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮا
ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ آن ھﻢ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﻋﺰام
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ در ﻗﺮﯾﻪھﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ آن را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﻢ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﻦ ارﺗﺸﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ دارم؟! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮأت ﻧﻤﻮدهام!! ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ آورﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺸﯽ را ﻧﮕﻪ دارم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺣﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ!! ای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﺎ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۲۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۹۸۶اﺣﻤﺪ ) (۱۰ /۱ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۱۰۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ارﺗﺸﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺑﺮ اھﻞ ﻣﺆﺗﻪ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﺠﻨﮓ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﺬاری ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد ﺳﯿﻒ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
رﯾﺶ ﻋﻤﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ،و ﮔﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب! ﮐﺴﯽ را
ﻏﯿﺮ از اﻣﯿﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟! و اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ ب درﺑﺎره ﻟﺒﺎس و ﻃﻌﺎم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮب ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﺖ ﻧﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﻮﺷﯽ و
ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻌﺎﻣﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮری ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در رزق
وﺳﻌﺖ آورده ،و ﺧﯿﺮ را اﻓﺰون ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺰد ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت دﻋﻮا
ﻣﯽﮐﻨﻢ  ،٢آﯾﺎ آن ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاری،
آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ ﺣﻮادث را ﺑﺮای او ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ آورد ،و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ آن را ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن  ٣در ھﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدم ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪﺷﺎن را درک ﻧﻤﺎﯾﻢ .٤
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ
ُ
َھ ّﻨﺎد از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در ﻣﯿﺎن

ﻋﺪهای از ﯾﺎران ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺮاھﻦ ﭘﻨﺒﻪای آورده ﺷﺪ ،و او آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و
ﺗﺎ ھﻨﻮز از اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﺗﺮﻗﻮهاش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای راﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺒﺎﺳﯽ داد ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ،و در زﻧﺪﮔﯽ ام ﺧﻮد را ﺑﻪ آن آراﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺳﺎزم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮم روی آورد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را
ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۴۸
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در دﻋﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﻣﯽﮔﺬارم .م.
 -٣رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س .م.
 -٤اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۹از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و رواﯾﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
و ﻣﺠﻤﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره در زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮ س ﮔﺬﺷﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮدش آورده ﺷﺪ ،و او آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از
ْ َ ْ ُ َّ َّ
ََ ُ
اﺬﻟي َﻛ َﺴﺎ� َﻣﺎ أُ َ
و
ارى ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﻮ َر ِ� َوأﺠﺗَ َّﻤﻞ ﺑِ ِﻪ ِﻲﻓ َﺣﻴَ ِﺎﻲﺗ« ﺗﺮﺟﻤﻪ:
�
ِ
آن ﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
ِ
ِ
»ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ داد ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﻢ را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ،و در زﻧﺪﮔﯽ ام
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزم« ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪھﺪ ،و او ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﮐﮫﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آن را ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ،
ﺗﺎ آن وﻗﺖ در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ،و در اﻣﺎن ﺧﺪا و در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎر از آن ﻟﺒﺎس
ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ در ﻣﺮده و زﻧﺪهاش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد
ﱠ
را دراز ﻧﻤﻮد ،و درآن زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را دﯾﺪ  ،١و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﺗﯿﻎ را
ﺑﯿﺎور ،وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﯿﻎ را آورد ،و ﻋﻤﺮ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را در دﺳﺘﺶ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ
ﺧﯿﺎﻃﯽ را ﻧﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺪوزد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ را ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪم
ﮐﻪ رﺷﺘﻪھﺎی آن ﭘﯿﺮاھﻦ در اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻮد ،و او آن را ﻧﻤﯽدوﺧﺖ .٢
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  :٣ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﯿﻐﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﻢ را ﺑﮑﺶ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎن ،و زﯾﺎدی آن را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ھﺮدو ﻃﺮف آﺳﺘﯿﻦھﺎ را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮدم ،و دھﻦ آﺳﺘﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻮازی و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر ،اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﺑﮕﺬارش ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و آن ﭘﯿﺮاھﻦ ﺗﺎ ﭘﺎره ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎرھﺎ
را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ.
اﻗﻮال اﺻﺤﺎب در دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و رﮐﻦھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ

ﺑﺨﺎری از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ رﮐﻦ  ٤ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
 -١ﯾﻌﻨﯽ :آﺳﺘﯿﻦھﺎﯾﺶ را از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ درازﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۴۵
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪم .آن ﮔﺎه ﺑﺮ آن دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﯿﺰ دور ﻧﻤﻮدن ]در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ[ ﭼﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی اﻧﺠﺎم
دادﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ  ،١و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻻ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ
رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ،
و دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯿﻢ .٣ -٢
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و دار ﻗﻄﻨﯽ در اﻟﻌﻠﻞ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ از ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ :وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ« ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪش .ﺳﭙﺲ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺣﺞ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ ،و اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ
ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻣﺖ .٤
و اﺣﻤﺪ  ٥از ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن س ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدم ،و
ﺑﺮ رﮐﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﮐﻦ ﻏﺮﺑﯽ  ٦ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻗﺮار دارد رﺳﯿﺪﯾﻢ دﺳﺖ وی را دراز ﮐﺮدم ﺗﺎ ]ﺑﺮ
آن[ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و اﺳﺘﻼم ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻃﻮاف ﻧﻨﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ] :ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدم[ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
وی را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو رﮐﻦ ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،اﻓﺰود :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ در او
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ را ﺑﮕﺬار .٧

 -١ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮه اﻟﻘﻀﺎء ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدی را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻗﻮﺗﯽ از
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺸﺎن دھﺪ«.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۱۶۰۵
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﺣﻤﺪ ).(۱/۷۰
 -٦ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف وی رﮐﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۰ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب و ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ درﺑﺎره ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺒﯿﺬ واﻗﻊ ﺷﺪ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا آل

١

ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﺮﺑﺖ ،آب و ﻋﺴﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و آل ﻓﻼن ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺒﯿﺬ
ﻣﯽدھﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﻞﺗﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی دارﯾﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻪ ﻣﺎ
ﺑﺨﯿﻞ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی دارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺒﺶ ﺳﻮار ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺎ از اﯾﻦ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺒﯿﺬ  -ﺑﻪ او
دادﯾﻢ ،و او از آن ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺴﺎزﯾﺪ!« .٢
از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ  ٣ﺗﻤﺎم رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
درﺑﺎره اﯾﻦ آب ﮐﺸﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽدھﯿﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ،
ﮐﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ را از ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﺧﻮد آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻋﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﻣﯽداد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺎﺳﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺒﯿﺬ را
ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﮐﺎﺳﻪای از آنھﺎ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص داد و او ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب
ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺴﺎزﯾﺪ!« اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺒﯿﺬ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص» ،ﺧﻮب
ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺴﺎزﯾﺪ«.
ﻗﺼﻪھﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﭘﯿﮕﺮی آﺛﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﻋﺮﻓﺎت ﺑﻮدم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی رﻓﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او رﻓﺘﻢ و ﻧﺰد اﻣﺎم آﻣﺪ و ﺑﺎ وی ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورد ،ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﻦ و ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﺄزﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ  ،٤و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺘﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﺶ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ وی را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ :وی ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وی ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﮐﻪ
 -١آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۳۱ /۲
 -٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۶
 -٤ﺗﻨﮕﺎﯾﯿﺴﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺰدﻟﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎت.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﻮد ،وی دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
و ﺑﺰار ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :روی
ﺑﻪﺳﻮی درﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ و زﯾﺮ آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤ -٣
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﺛﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
زﯾﺮ درﺧﺘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ آن درﺧﺖ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺶ آب
ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﺮدد .٦ -٥
و اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدﯾﻢ ،وی ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﺮا ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن
ﻧﻤﻮدم  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۱۰از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی در
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﻪ ﺑﻮد و زﻣﺎم ﺳﻮاری ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ]اﯾﻨﺴﻮ و آﻧﺴﻮ[ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺪم ﺑﺨﻮرد  -ﯾﻌﻨﯽ ]ﻗﺪم ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺟﺎی[ ﻗﺪم ﻣﺮﮐﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
 .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در وﻗﺖﭘﯿﮕﯿﺮی اﺛﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽدﯾﺪی ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ! اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۶۱ﺑﻪ

 -١در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و از راوﯾﺎن آن در ﺻﺤﯿﺢ ]ﺑﺨﺎری[ رواﯾﺖ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢و اﺳﻨﺎد ﻻﺑﺄس ﺑﻪ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۱۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﻣﻮﺛﻖ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۱ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦ﺣﺴﻦ .ﺑﺰار ) (۱۲۹ /۸۱ /۱در آ» ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﮫﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺷﯿﺨﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۷ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ).(۱۵۹ /۱۳
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ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۷از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺛﺎر و ﭘﯿﮕﺮدھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۳۱۰از ﻋﺎﺻﻢ اﺣﻮل از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را ﮐﺴﯽ در ﭘﯿﮕﯿﺮی آﺛﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽدﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ وی را آﻓﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﺘﺮی ﺑﭽﻪاش را در زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺛﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺛﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ب ﺟﺪیﺗﺮ و ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد.
ﱠ
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ﺧﻮف و ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﺖ را در ﻗﺮآن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ اش را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺸﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد  .١و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از
ﱠ
ﱠ
اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ اﺳﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ؟
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ص را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از وارد ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در
ﻣﻨﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ و او را از ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :دو رﮐﻌﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آن ﮔﺎه وی را دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
وای ﺑﺮ ﺗﻮ! آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،و ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آوردهام! ﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺨﻮان ﯾﺎ ﺑﮕﺬار.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ُ
اﺑﻮﻣ ِﻨﯿﺐ ُﺟ َﺮ ِﺷﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
َ
َ
َۡ ِ ََۡ َ َ ۡ ُ
� ۡم ُج َن ٌ
�ذا َ َ
اح﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۱ :
� ۡ� ُت ۡم ِ� ٱ��ض فليس علي
﴿
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.«...

 -١ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ).(۴۲۷۶

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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و ﺣﺎﻻ در اﻣﻦ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﻧﻤﺎز را ﻗﺼﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .١
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد و ﺑﯿﮫﻘﯽ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب را دﯾﺪم ﮐﻪ دﮐﻤﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺳﺒﺒﺶ را از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد .٣ -٢
ُ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗ ﱠﺮه و ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -از ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻗﺸﯿﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه از ﭘﺪرش س ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺰﯾﻨﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم .و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
دﮐﻤﻪھﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه دﺳﺘﻢ را در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭘﯿﺮاھﻦ وی داﺧﻞ ﻧﻤﻮدم و ﺧﺎﺗﻢ  ٤را
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم .ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻓﺮزﻧﺪش را )ھﺮﮔﺰ( در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
دﮐﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و در ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه :دﮐﻤﻪھﺎی ھﺮدویﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺑﻮد .٦-٥
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ،اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،اﻗﺎرب و اﻣﺘﺶ داﺷﺖ

ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﺻﺤﺎب درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺄﯾﯿﺪش از اﯾﺸﺎن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ُﻋ ْﺠﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی در ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل

ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺎ اﻧﺼﺎریھﺎ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺎن ﺑﻪ وی اوﻟﯽﺗﺮ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮب
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۴ /۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﻣﮫﺮ ﻧﺒﻮت را.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۳/۲۳۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۴۶۰ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۵۷۸اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۵۴۵۲و اﺑﻮداوود و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ .آﻟﺒﺎﻧﯽ
آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﺟﻨﺠﺎل ﻧﻤﻮدﯾﻢ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺼﺎرﯾﻢ ،ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ،
ﭘﯿﺮویاش را ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه او ﺟﻨﮕﯿﺪهاﯾﻢ و ﻓﺪاﺋﯿﺎن وی در ﻗﻠﺐ دﺷﻤﻨﺶ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ وی اوﻟﯽﺗﺮ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻢ ،و ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﻗﺎرب و اھﻞ و اﻣﻮال را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و
در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و در آﻧﭽﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اوﻟﯽﺗﺮ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻢ .و ﺑﺮادران ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻤﯽ ﻣﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
اﻗﺎرب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯿﻢ ،و در آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،و در آﻧﭽﻪ ﺷﺎھﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﻢ  ،١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اوﻟﯽﺗﺮ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻢ .آن
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ«؟ آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﻣﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ!« ،و او را از ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮﻣﺎن ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮ آﻧﺎن رد ﻣﯽﮐﻨﺪ!« و او را از ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن رد ﻣﯽﮐﻨﺪ!« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﻢ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،ﭘﺪر وﻣﺎدرﻣﺎن ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ،ای
ﱠ
ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﻣﻦ ﺑﺮادرﺗﺎن ھﺴﺘﻢ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی را
ﱠ
ﺑﺮدﯾﻢ! و »اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ،ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﻌﺒﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی را ﺑﺮدﯾﻢ!» ،و اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ،ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ«،
ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ،و ھﻤﻪ ﻣﺎن راﺿﯽ و از ﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .٣ -٢
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻟﺪ از اذﯾﺖ اھﻞ ﺑﺪر و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم از اذﯾﺖ
ﺧﺎﻟﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از

ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺎﻟﺪ
ھﯿﭻ ﻣﺮدی را از اھﻞ ﺑﺪر اذﯾﺖ ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯽ ﻋﻤﻞ وی را
 -١ﯾﻌﻨﯽ :در ﮐﺎرھﺎ و ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ و ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮرداﺷﺘﯿﻢ .م.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن اﺑﻮﻣﺴﮑﯿﻦ اﻧﺼﺎری آﻣﺪه ﮐﻪ وی
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ و در ﺑﻌﺾﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۳۳ /۱۹در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۴ /۱۰

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم دھﯽ« ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺎﻟﺪ را اذﯾﺖ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن وی ﺷﻤﺸﯿﺮی از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
وی را ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﺑﺮآورده اﺳﺖ« .١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ب ﻣﺠﺎدﻟﻪای واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﻮف از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﯾﺎ دو
روز از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻣﮑﻦ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﻪ ُﻣ ّﺪ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ« .ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﯿﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و زﺑﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﻣﺮا از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدی ،و زﺑﯿﺮ وی را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﺎن اھﻞ ﺑﺪراﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮاﻧﺪ«  .٢و ﻧﺰد ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻔﺶ« .٤ -٣
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ
ﱠ
ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻮای اﻧﺒﯿﺎ و رﺳﻮﻻن ،و از اﺻﺤﺎﺑﻢ ﭼﮫﺎرﺗﻦ را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ ،و آﻧﺎن را اﺻﺤﺎﺑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
ﱠ
) (۷/۱۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۴۰۹از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﻮد ﮐﻪ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵۴ ،۱۱ /۱۳از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۳۸۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ« ،و ﮔﻔﺖ» :در ھﻤﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .و اﻣﺘﻢ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻣﺘﮫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،و
از اﻣﺘﻢ ﭼﮫﺎر ﻗﺮن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ :ﻗﺮن اول ،دوم ،ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم« .٢ -١
ﺳﻔﺎرش و وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت
ﭘﯿﻤﺒﺮص ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎن ﮐﻦ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ را درﺑﺎره
ﺳﺎﺑﻘﻪ داران اواﯾﻞ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ آن
را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻋﻮﺿﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﺪﯾﻪای« .ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۱۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ» :ﺷﻤﺎ
را درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﻪ داران اواﯾﻞ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان آﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ«  ،٣و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زﯾﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮫﻨﻪاش را ﺑﺮ ﺧﻮد
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮدم و اھﻞ ﺑﺎزار از وی
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﺮا
در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺧﻮرد و ﺧﻮراک ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﺧﻮرم و ﻣﺤﻞ اﺳﺮار ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺧﻄﺎﮐﺎرﺷﺎن
درﮔﺬرﯾﺪ« .٥ -٤
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دﺷﻨﺎم دادن اﺻﺤﺎﺑﺶ

ُ ْ ُ
ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ذﺧﺸﻦ س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎد

ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ وی ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ وی رأس ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  .-٦ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﺻﺤﺎﺑﻢ را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ«  .٧ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ و در ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺰار ) (۲۷۶۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶ /۱۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ).(۷۸۴
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ زﯾﺪ اﺷﮫﻠﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٥ﺑﺨﺎری ) (۳۸۰ ،۳۷۹۹از اﻧﺲ.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ).(۲۷۷۹

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را دﺷﻨﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﻣﺮدم ھﻤﻪ وی
ﱠ
را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  ،١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮاش آﻣﺪه و
و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﺻﺤﺎﺑﻢ را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺻﺤﺎﺑﻢ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺮا ﺑﻪ دﺷﻨﺎم دادن اﺻﺤﺎﺑﻢ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ،و
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ« .٣
ﺑﯿﻢ دادن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب از ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺑﺪی
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ُﺟ َﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب آﻣﺪ و

ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﮐﻨﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭼﻪ ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٤
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد» :در ﺧﺎﻧﻮادهام ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ ﺷﻮﯾﺪ« .٦ -٥

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۶۲۸۵ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۱۴۲ /۱۰
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ).(۴۷۷۱
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﱠ
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺛﻘﻔﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
 -٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۶۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۳۸۶۰ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۴۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ل دﺧﺘﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪاص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب را ﺑﺮ دو ﻃﺮف
ﺑﻐﻠﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در دﺳﺘﺶ دﯾﮕﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻃﻌﺎم ﮔﺮم وﺟﻮد
داﺷﺖ ،و آن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن دﯾﮓ را ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺲ وی را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا ﺑﺪان ﻓﺮاﻧﺨﻮاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آن روز ھﺮﮔﺎه
ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻦ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ
ﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎ« .٢ -١
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ :اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺟﺎھﻞﺗﺎن را آ ﮔﺎه ﺳﺎزد و ﮔﻤﺮاهﺗﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﮔﺮداﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﻣﯿﺎن رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و روزه
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﺪ ﺑﺒﺮد داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد« .٤ -٣
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺣﺴﺎن ﮐﻨﺪ ،و او در دﻧﯿﺎ ﻋﻮض آن را ﺑﺮاﯾﺶ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﻣﮑﺎﻓﺎت وی ﻓﺮدا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ« .٦ -٥

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۶۹۵۱
َ
ﻼﺑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و او
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی ﻏ ِ
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را در ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻘﻪھﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ از ﺛﻘﻪھﺎ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن در رواﯾﺖ وی از اﺷﺨﺎص ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮑﺮھﺎ
وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ]ﻣﺆﻟﻒ[ :اﯾﻦ را از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۷۷ /۱۱
 -٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺰﻧﺎد آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۴۴۶ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۶۷ /۱

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ازدواﺟﺶ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﮫﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ از رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﺟﺰ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد« .٢ -١
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺮﯾﺶ

اﺣﻤﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻇﻔﺮی س ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی آﻧﺎن را دﺷﻨﺎم داد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﻗﺘﺎده ،ﻗﺮﯾﺶ را دﺷﻨﺎم ﻣﺪه ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮداﻧﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن و ﻓﻌﻠﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﻞ اﯾﺸﺎن ﺣﻘﯿﺮ و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،و
وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺒﻄﻪ ورزی ،اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺨﻮت و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم« .٤ -٣
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﯾﺶ
را ﻋﺰت و اﮐﺮام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺧﻮد را از آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺨﻮت و ﺳﺮﮐﺸﯽ
ً
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﺣﺘﻤﺎ وی را از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم«  .٦ -٥و ﻧﺰد
اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺶ
ﻧﺨﻮت و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،وی را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم« .١ -٧
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل آن
دو ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۵۵۷
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﺴﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻨﺪ را ﺑﺮ ﻣﺮﺳﻞ
ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰار ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﻣﺴﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﺑﺰار در
ﱠ
ﻣﺴﻨﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و درﺑﺎره ﺑﻌﺾ
رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۸۴ /۶
 -٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۳۸۴ ،۴۳۸۲و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۵ /۱۰
 -٧و رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎﻧﺖ را در
ﻗﺮﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ، -ﭼﻮن اﻣﯿﻦ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ اﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﺶ
ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد ،و ﻗﻮی ﻗﺮﯾﺶ از ﻗﻮی ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن دو ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد« .٣ -٢
ﺑﺰار از رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻗﻮﻣﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ« ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ آﻧﺎن را ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﺎن را ﻧﺰدت داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮی؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮم« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ از ﻏﯿﺮﺗﺎن ھﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺧﻮاھﺮزادهھﺎی ﻣﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ  ٤و ﻏﻼمھﺎی
ﻣﺎن ھﻤﺮاه ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎن از ﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺮزادهھﺎی ﻣﺎن از
ﻣﺎﯾﻨﺪ،ﻏﻼمھﺎی ﻣﺎن از ﻣﺎاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟ دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻘﯿﺎناﻧﺪ ،اﮔﺮ از
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دوﺳﺘﺎن ﺧﺪاﯾﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻋﻤﺎل
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت از ﺷﻤﺎ اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و روی
ﮔﺮداﻧﯿﻢ« ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻗﺮﯾﺶ اھﻞ
اﻣﺎﻧﺖاﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﻋﯿﺐ و ﻟﻐﺰشھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽاش
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺳﺎزد« ،اﯾﻦ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ .٦ -٥
ﺑﺪ دﯾﺪن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ،اﻧﺼﺎر و ﻋﺮب
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۵۸ /۶
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۶۹۲اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۴۶۹در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن و ﻣﻮﻣﻞ
ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ.
 -٤در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ »ﺑﺮادرزادهھﺎی ﻣﺎن« آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺻﻮاب ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آﻧﮫﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص» :اﻳﻦ اﺧﺖ اﻟﻘﻮم ﻣﻨﻬﻢ«» ،ﺧﻮاھﺮزاده ﻗﻮم از آﻧﺎن اﺳﺖ«.
 -٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ روﯾﺶ در آﺗﺶ اﻧﺪازد« ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺰار
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار و اﺳﻨﺎد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۴۰ /۴ﺑﺰار ).(۲۷۸۰

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻐﺾ
و ﺑﺪ دﯾﺪن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و اﻧﺼﺎر ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻐﺾ و ﺑﺪ دﯾﺪن ﻋﺮب ﻧﻔﺎق« .٢ -١
ﻗﺮﯾﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد

اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم وارد
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻗﻮﻣﺖ از ھﻤﻪ اﻣﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،داﺧﻞ ﺷﺪی و
ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪی .ﮔﻔﺖ» :و آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﻗﻮﻣﻢ
از ھﻤﻪ )اﻣﺘﺖ( ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد! ﮔﻔﺖ» :آری« ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ ﭼﺮا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮگ
آﻧﺎن را درو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺖﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از
آن ﯾﺎ در آن ھﻨﮕﺎم ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻠﺦھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮیھﺎی آن
ﺿﻌﯿﻒھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد« ] .٤در ﻧﺺ »دﺑﯽ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه[ و
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف از آن ﻣﻠﺦھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎل ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻮم ﺗﻮﺳﺖ«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،آﯾﺎ از زھﺮ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺮﯾﺶ را
ﻣﺮگ درو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮدم در ھﻼ ک
ﺷﺪناﻧﺪ«  .٥ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻘﺎی ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﻣﺮدماﻧﺪ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻼ ک ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ« .٧ -٦
ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻣﯽآﯾﻨﺪ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۴۶ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ھﺴﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۳۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﺎن را اھﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۹۰ /۶
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه.
 -٦ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺰار ﺑﻌﻀﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ اول ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و در ﺑﻘﯿﻪ رواﯾﺖھﺎ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۴ /۶در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۴۵۴ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ اﯾﻤﺎن در اﯾﻤﺎن داری ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻣﻼﯾﮏ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮراﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺳﺰد ،و ﭼﻪ آﻧﺎن را از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻧﺒﯿﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد و ﻧﺒﻮت ﻋﺰت
داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮراﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺳﺰد ،و ﭼﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺷﮫﺪا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮراﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺳﺰد ،و
ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ در
ﭘﺸﺖھﺎی ﻣﺮداناﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،و
ﺗﺼﺪﯾﻘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ورق ﻣﻌﻠﻖ  ١را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ اﯾﻤﺎن در اﯾﻤﺎناﻧﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺰار اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﻼﺋﮏ ،ﮔﻔﺖ» :و ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟ ﺑﻠﮑﻪ
ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺒﯿﺎ ،ﻓﺮﻣﻮد» :و ﭼﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ
ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ورق ﻣﻌﻠﻖ
را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ
 ﯾﺎ ]ﮔﻔﺖ[ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن  -در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ«  .٤و ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﻮاب اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از دو اﺳﻨﺎد ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺰار ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺟﻤﻌﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮫﺎر را ﺻﺮف
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س ھﻤﺮاه ﻣﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ
 -١ھﺪف ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۱۶۰
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ).(۱۰/۶۵
 -٤ﺑﺰار ) (۲۸۳۹ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؟ ھﻤﺮاھﺖ اﺳﻼم آوردﯾﻢ و ھﻤﺮاھﺖ ﺟﮫﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ،
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ« .٢ -١
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورده ،و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورده و
ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ« ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ .٤ -٣
ﺗﻤﻨﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﮐﺎش ﺑﺮادراﻧﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ

ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ اھﻞ و ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ ﻓﺪﯾﻪ
ﺑﺪھﺪ«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ  ٦ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ زﻧﺎد آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺜﺶ
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و در وی ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺮادراﻧﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ«  .٧ھﯿﺜﻤﯽ  ٨ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ؟« ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺻﺤﺎﺑﻢ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﺮادراﻧﻢ آﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻣﺮا ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ« .١ -٩

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱۰۶ /۴اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۵۵۹در ﺳﻨﺪ آن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﺋﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ درﯾﮏ از اﺑﯽ ﻣﺤﯿﺮز از اﺑﯽ
ﺟﻤﻌﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ) (۱۰۶ /۴آن را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ) (۱۶۹۱۴ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۴۸ /۵ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۹۲۴و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۷ /۱۰
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۸۴۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺰﻧﺎد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۴۷۹ /۱
.۱۰/۶۶ -٦
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲۵ /۷ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۷۱۰۸
 -٨ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۱۰/۶۶
 -٩در رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻣﺤﺘﺴﺐ اﺑﻮﻋﺎﺋﺬ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻦ ﻋﺪی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪ،
و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ ﺟﺴﺮ
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ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﺎل اﻣﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اول آن ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
آﺧﺮش« .٣ -٢
ﱠ
و ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﮏ ﺳﯿﺎﺣﯽ
دارد ﮐﻪ ﺳﻼم اﻣﺘﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ  ،٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد :زﻧﺪﮔﯽام
ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮایﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد  ،٥و وﻓﺎﺗﻢ ﺑﺮایﺗﺎن
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﺪا را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ
ﺷﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ« .٧ -٦
ﻋﺬاب اﯾﻦ اﻣﺖ در دﻧﯿﺎ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺑﺮده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﯾﺰﯾﺪ س ھﻢ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺮھﺎی ﺧﻮارج آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺳﺮی را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ آﺗﺶ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزاده اﯾﻨﻄﻮر ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪاص
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﺴﺐ،
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ واﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۳۳۹
َ
َ
ْ
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺑﺰار ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺰﻋﻪ و ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ََ
اﻏﺮﮐﻪ ھﺮدو ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﻋﺒﯿﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺪارد .و ﺑﺰار و ﻏﯿﺮ وی اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮان
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۱۰/۶۸
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻟﻔﺘﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﻃﺮﻗﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ درﺟﻪ
ﺻﺤﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﻣﻨﺎوی ) (۵/۵۱۷ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۹ /۴ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۸۵۴
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ آن .ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۴۳ /۳اﺣﻤﺪ ) (۴۴۱ ،۳۸۷ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۹۱۴ﻧﮕﺎ:
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۱۷۴
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﺎن وی را از اﺣﮑﺎم ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ.
 -٦ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲ /۸۱ /۳و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﺧﺒﺎر اﻻﺻﺒﮫﺎن ) (۲۰۵ /۲و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ
) (۲ /۱۸۹۱۹در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻈﺶ ﺑﺮ او اﺷﮑﺎل وارد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ او از رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۹۷۵و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۷۴۶و ).(۲۷۴۷

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٢٥

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﺬاب اﯾﻦ اﻣﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۳/۸۵
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۸/۳۰۸از اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
ﻟﻔﻆ آن در ﻣﺮﻓﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب اﯾﻦ اﻣﺖ را در دﻧﯿﺎ ،ﻗﺘﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ«  .١و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﺎن در
اﻷوﺳﻂ ،و رﺟﺎل اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺑﺮده س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻧﺰد ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﯿﺮون ﺷﺪم و او را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻢ،
وی ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۷/۲۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن و اﻣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎره وﻋﯿﺪ ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺮدم ،آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؟! اﮔﺮ اھﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﯽﻋﺪد و ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺟﺰا ﺧﻮاھﺪ داد« .٤ -٣
و ﻧﺰد ﺑﺰار از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ
ﻣﻘﺘﻮل را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟«  -ﺳﻪ ﺑﺎر  ،-ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ،
ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ اھﻞ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۷۳۸
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۰۱۷
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی
را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۳۳ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻔﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ) (۷۶ /۳ﺗﻘﺮﯾﺐ ).(۲۲ /۲

١٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪﺷﺎن را داﺧﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﻣﺎ را ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازد« .٢ -١
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ اﺳﺎﻣﻪ و ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد

اﺣﻤﺪ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی
ُﺣﺮﻗﻪ  ٣ﺟﮫﯿﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ھﺠﻮم آوردﯾﻢ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ووﻗﺘﯽ روی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر وی را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ،آن
ﮔﺎه اﻧﺼﺎری از وی دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻦ او را ﮐﺸﺘﻢ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺳﺎﻣﻪ آﯾﺎ وی را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی؟!

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﻘﻂ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:وی آن را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﺎش ﺟﺰ در آن روز اﺳﻼم ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدم .٤
اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد

رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺳﺎﻣﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٥؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ.

ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺳﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را داری؟« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ او را

ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،آن ﻗﺪر آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﺳﺎﺑﻘﻪای در
اﺳﻼم ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ و در ھﻤﺎن روز اﺳﻼم ﻣﯽآوردم و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم ،آن ﮔﺎه

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ داودﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ و ﻏﯿﺮوی از ﺿﻌﯿﻔﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ).(۳۳۴۸
 -٣ﻗﺒﯿﻠﻪای اﺳﺖ از ﺟﮫﯿﻨﻪ.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۴۲۶۹ﻣﺴﻠﻢ ).(۹۶
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﯽ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﺸﻮی.
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ً
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪم ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺑﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ای اﺳﺎﻣﻪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ .١

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮداس ﺑﻦ ﻧﮫﯿﮏ
را ﻣﻦ و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ وی ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :أﺷﻬﺪ

أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻤﺶ رھﺎﯾﺶ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ...

و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﻃﺤﺎوی ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ،

اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﮔﻔﺖ و ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪی؟!« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮف از ﺳﻼح ﮔﻔﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻗﻠﺒﺶ را ﭘﺎره ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را داری؟!« و آﻧﻘﺪر آن را ﺑﺮ

ﻣﻦ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آرزو ﮐﺮدم در آن روز اﺳﻼم ﻣﯽآوردم .٣ -٢
اﻋﺮاض ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺑﮑﺮﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ

دوﻻﺑﯽ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺑﮑﺮﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺮﯾﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺎ و ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮ ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدم و او ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم از ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻤﺶ .و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و از ﻣﻦ ﻗﺼﺎص
ﺧﻮاﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی او وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َّ َ ٗ
﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ٍِن أن َ�ق ُتل ُمؤم ًِنا إِ� خ َ�ٔا﴾ ]اﻧﺴﺎء.[۹۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ.«...
آن ﮔﺎه از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ .٤
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺆﻣﻦ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻢ ) (۸/۱۹۲اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۶۴۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۴۷۵۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﯿﺜﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای
را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ھﺠﻮم آورد ،ﭘﺲ ﻣﺮدی از ﻗﻮم دوﯾﺪ و ﻣﺮدی از ﺳﺮﯾﻪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮد وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ ،وی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد و او را
زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص رﺳﯿﺪ ،و درﺑﺎره وی ﺣﺮف
ﺗﻨﺪی ﮔﻔﺖ :و آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ رﺳﯿﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻗﺎﺗﻞ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وی و از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف وی
ﺑﻮدﻧﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺶ اداﻣﻪ داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،او آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻗﺘﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وی و از
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف وی ﺑﻮدﻧﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ آن ﺷﺨﺺ ﺻﺒﺮ ﻧﻨﻤﻮد و ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺮای
ﺑﺎر ﺳﻮم ﮔﻔﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف
وی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮا ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﮑﺸﻢ«  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ .٢-١ -
ﻧﺰول آﯾﻪ درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻘﺪاد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ زﺑﺎن
آورده ﺑﻮد

ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد س ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎل زﯾﺎدی داﺷﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ
»اﺷﻬﺪان ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ،وﻟﯽ ﻣﻘﺪاد ﺑﻪﺳﻮی وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﻣﺮدی
از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل وی ،ﻏﯿﺮ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻟﯿﺜﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺑﻐﻮی و
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۹۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﻄﯿﺐ آن را
در اﻟﻤﺘﻔﻖ واﻟﻤﻔﺘﺮق ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۹آﻣﺪه ،از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۱۶و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۴۸از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۸۲۹اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۵۹۷۲

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ً
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؟! اﯾﻦ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدی ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺪاد
وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻘﺪاد را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ ،ای ﻣﻘﺪاد آن ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻻ إﻟﻪ

إﻻ اﷲ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺸﺘﯽ؟! ﻓﺮدا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را داری؟« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن

ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ
َ
ْ َ
ۡ
ُ ْ
َ
� ۡ� ُت ۡم � َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا َ َ
﴿ ٰٓ
يل ٱ َّ�ِ � َتبَ َّي ُنوا َو� َ� ُقولوا ل َِم ۡن �ل َ ٰٓ
�
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
َ ۡ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ َ ُ َ َ َ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ٞ
إِ��م ٱلس�م لس
ت مؤمِنا تبتغون ع َرض ٱ�يوة ِ ٱ��يا ف ِعند ٱ�ِ مغان ِم كثِ�ة ۚ
َ ُ
َك َ� ٰل َِك ُك ُ
نتم ّمِن � ۡبل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا )ﺑﺮای ﺟﮫﺎد( ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ

و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم داد ،ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ را

ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﺪ.«...
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻘﺪاد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮد ﻣﻮﻣﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﮐﺎﻓﺮ اﯾﻤﺎﻧﺶ را
ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ اﯾﻤﺎﻧﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪی! و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻮ
اﯾﻤﺎﻧﺖ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﻣﮑﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺘﯽ« .٢ -١
َ ﱢ
َ ّ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ اﺿﺒﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ُﻣﺤﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻢ
ﱠ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ َﺣ ْﺪ َرد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن :اﺑﻮﻗﺘﺎده ،ﺣﺎرث ﺑﻦ رﺑﻌﯽ و ﻣﺤﻠﻢ ﺑﻦ
َ
ﺟﺜﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ِإﺿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺿﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ اﺿﺒﻂ اﺷﺠﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺗﻮﺷﻪ و ﻣﺸﮏ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ از
ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼم اﺳﻼم ﺳﻼم ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ از وی دﺳﺖ
ﺑﺎزداﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﻪ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ]در ﺟﺎھﻠﯿﺖ[
ﻣﯿﺎن وی و او ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺷﺘﺮ و ﺗﻮﺷﻪاش را ﮔﺮﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ،و ﻗﺮآن درﺑﺎره ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪاﺳﺖ :و در ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ
را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و دار ﻗﻄﻨﯽ در اﻻﻓﺮاد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ).(۲۲۰۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ
ْ َ
َۡ
ُ ْ
َ
� ۡ� ُت ۡم � َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا َ َ
﴿ ٰٓ
يل ٱ َّ�ِ � َتبَ َّي ُنوا َو� َ� ُقولوا ل َِم ۡن �ل َ ٰٓ
�
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ُ َّ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ٗ َ ۡ َ ُ َ َ َ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ٞ
إِ��م ٱلس�م لس
ت مؤمِنا تبتغون ع َرض ٱ�يوة ِ ٱ��يا فعِند ٱ�ِ مغان ِم كثِ�ة ۚ
َ ُ َ
َ َ ٰ َ ُ ُ ّ َ ۡ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ َ
� �ن ب ِ َما � ۡع َملون
ك�ل ِك كنتم مِن �بل �من ٱ� علي�م �تبين ۚوا إِن ٱ
َخب ٗ
��] ﴾٩٤اﻟﻨﺴﺎء.[۹۴ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا )ﺑﺮای ﺟﮫﺎد( ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ،
و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم داد ،ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺮ

ﺷﻤﺎ اﻧﻌﺎم ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آ ﮔﺎه اﺳﺖ« .٢ -١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺤﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﻪ را در ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ اﺿﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼم اﺳﻼم ﺳﻼم ﮐﺮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﯿﻨﻪای ﺑﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻠﻢ وی را ﺑﻪ ﺗﯿﺮی زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ،
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻋﯿﯿﻨﻪ و اﻗﺮع ب ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،اﻗﺮع ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮوز
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎ و در ﮔﺬر ﻓﺮدا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه .ﻋﯿﯿﻨﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن وی
ھﻤﺎن دردی را ﮐﻪ زﻧﺎﻧﻢ از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭼﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﭽﺸﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﻢ ﮐﻪ دو ﭼﺎدر ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ آﻣﺪ و در ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﻣﺮزد« ،آن ﮔﺎه وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎد و
ﭼﺎدرش ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و روز ھﻔﺘﻢ از وی ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ
دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﺶ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۴/۲۲۴
آﻣﺪه ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ
) (۹/۱۱۵و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۸۲ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۱ /۶اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ).(۲۲۲ /۵

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ«  ،١ﺑﻌﺪ وی را در ﮐﻨﺎرهھﺎی ﮐﻮه
اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َ
ْ
َّ َ
� ۡ� ُت ۡم � َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا َ َ
﴿ ٰٓ
ب
س
يل ٱ�ِ � َتبَ َّي ُنوا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.٣ -٢ [۹۴ :
ِ
ِ
ِ ِ
ﻗﺼﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺰﻧﺪ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ،وﻟﯽ او ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد از ﻗﺘﻞ وی ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺼﻪاش را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﯾﺎد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﻤﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا
ﻗﻠﺒﺶ را ﭘﺎره ﻧﻨﻤﻮدی؟! از ﻗﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد« .و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮد ﻗﺎﺗﻞ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه
ﺧﺎﻧﻮادهاش آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :دﻓﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﺎز دﻓﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎز دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺧﺒﺮ
داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﯿﻦ از ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدن وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را در ﻏﺎری از
ﻏﺎرھﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ« .٥ -٤
َ
ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﺟ ِﺬﯾﻤﻪ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و در اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ »ﺣﺮﻣﺖﺗﺎن را« ﻧﯿﺎﻣﺪه ،و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد :وﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت دھﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۲۲۲ /۵در آن وﮐﯿﻊ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ
ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪی »ﻋﻦ« )از( رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ).(۱۸۷۲۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ُ
ﺪﻟﺞ ﺑﻦ ُﻣ ﱠﺮه  ١ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ و ھﻤﺮاھﺶ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ از ﻋﺮب و ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻣ ِ
ﺑﻨﯽ ﺟﺬﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎت ﺑﻦ ﮐﻨﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم وی را دﯾﺪﻧﺪ،
ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼح را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﻼح را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و دﺳﺖھﺎیﺷﺎن از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺪهای از اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
رﺳﯿﺪ ،دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری ام
را از آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻪ ﺗﻮ اﺑﺮاز ﻣﯽدارم« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ:سﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و »ای ﻋﻠﯽ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮو ،و ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎ ،و اﻣﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ را زﯾﺮ ﻗﺪم ھﺎﯾﺖ ﺑﮕﺮدان« .آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س رﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺰد آﻧﺎن رﺳﯿﺪ ،و دﯾﻪ ﺧﻮنھﺎ و اﻣﻮال از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
آﻧﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺘﯽ دﯾﻪ ﻇﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺳﮓ در آن آب ﻣﯽﺧﻮرد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و وﻗﺘﯽ
دﯾﻪ ﺧﻮن و ﻣﺎل را ﭘﺮداﺧﺖ و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎل ﻧﺰدش اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻠﯽ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﻮن و ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺑﺪون دﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط از
ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺑﺪل آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﻢ .وی
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪی و ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدی« ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و روی
ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺑﻐﻞھﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری ام را ﺑﻪ ﺗﻮ از آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ
اﻧﺠﺎم داد اﺑﺮاز ﻣﯽدارم« ﺳﻪ ﺑﺎر  .٢و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ سﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ :ﺟﺬﯾﻤﻪ
 ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن در اﺑﺮاز اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ روشﻧﯿﮑﻮﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم آوردﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﯽدﯾﻦ
ﺷﺪﯾﻢ ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺧﺎﻟﺪ آﻧﺎن را اﺳﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮای ھﺮ
 -١دو ﻗﺒﯿﻠﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮدن .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ )/۳
 (۴۷-۴۶و ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ).(۶۸ – ۶۷ /۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻣﺮدی از ﻣﺎ اﺳﯿﺮی داد ،و ﺧﺎﻟﺪ روزی ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﯿﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺳﯿﺮم را ﻧﻤﯽﮐﺸﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎﺑﻢ اﺳﯿﺮش را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﺎﻟﺪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺰاری ام را ﺑﻪ ﺗﻮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻟﺪ اﺑﺮاز ﻣﯽدارم« دوﺑﺎر  .١ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ
اﯾﻦ را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه :در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در آن ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در اﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﻧﺘﻘﺎم
ﭘﺪرت را ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرم را ﮐﺸﺘﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ اﻧﺘﻘﺎم
ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻓﺎﮐﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه را ﮔﺮﻓﺘﯽ ،و ﺷﺮی در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
رﺳﻮل ص رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﮕﺬار ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ]ﮐﻮه[ اﺣﺪ )ﺑﺮاﯾﺖ( ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ و آن را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯽ ،ﯾﮏ
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن رﻓﺘﻦ و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه رﻓﺘﻦ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ« .٢
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺻﺨﺮ اﺣﻤﺴﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ْ
اﺑﻮداود از َﺻﺨﺮاﺣﻤﺴﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻗﻮم ﺛﻘﯿﻒ ﺟﻨﮕﯿﺪ،
ْ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ َﺻﺨﺮ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﺳﺐ ﺳﻮاران ﺑﻪ ﻣﺪد و ھﻤﮑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺘﺢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺻﺨﺮ ﺗﻌﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﭙﺮد ﮐﻪ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺼﺮ  ٣را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ رھﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و آﻧﺎن را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ رھﺎ ﻧﻨﻤﻮد .و ﺻﺨﺮ
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺛﻘﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺣﺎل آﻣﺪن ھﺴﺘﻢ و اﯾﺸﺎن در ﺟﻤﻊ ﺳﻮاران ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۱ ،۱۵۰ /۲ﺑﺨﺎری ) (۴۳۳۹ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۳۷ /۸ﻧﮕﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۵۸ – ۵۷ /۸
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻃﺎﺋﻒ را.

١٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺪا ﮐﺮده ﺷﻮد) :اﻟﺼﻠﻮه ﺟﺎﻣﻌﻪ(  ١و ﺑﺮای اﺣﻤﺲ ده ﺑﺎر دﻋﺎ ﻧﻤﻮد» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای اﺣﻤﺲ در اﺳﺒﺎن و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز« .ﺑﻌﺪ ﻗﻮم آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ
س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺻﺨﺮ ﻋﻤﻪام را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و وی در آﻧﭽﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺻﺨﺮ وﻗﺘﯽ ﻗﻮم اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺧﻮنھﺎ و اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را در اﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻤﻪ
ﻣﻐﯿﺮه را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎر« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او وی را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺑﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن از اﺳﻼم ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ،و آن آب را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا و ﻗﻮﻣﻢ را آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدان ،ﻓﺮﻣﻮد» :آری« ،و
وی را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻠﻤﯽھﺎ اﺳﻼم آوردﻧﺪ و ﻧﺰد ﺻﺨﺮ آﻣﺪﻧﺪ و از
وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎرد ،وﻟﯽ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺳﻼم آوردﯾﻢ ﻧﺰد ﺻﺨﺮ آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ آبﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪھﺪ،
وﻟﯽ از دادن آن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺻﺨﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﻼم
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﻮال و ﺧﻮنھﺎیﺷﺎن را در اﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،آبﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺴﭙﺎر«.
ﮔﻔﺖ :آری ،ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،و روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم از ﻓﺮط ﺣﯿﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ھﻢ ﮐﻨﯿﺰ  ٢را ﮔﺮﻓﺖ و ھﻢ آب را .٤ -٣
اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮐﺮاﻫﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ
 -١اﯾﻦ ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .م.
 -٢ﻋﻤﻪ ﻣﻐﯿﺮه را.
 -٣اﯾﻦ را اﺑﻮداود ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اﺳﻨﺎد آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۴/۳۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ،دارﻣﯽ ،اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﺑﺰار ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﻪ ) (۳/۴۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ را در ﻣﺴﻨﺪش و ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ
ﺷﺎھﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۸۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد
) (۹/۱۱۴رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۳۰۶۷اﺣﻤﺪ ) (۳۱۰ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود ) (۶۷۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٣٥

اﺣﻤﺪ ،دارﻣﯽ ،ﻃﺤﺎوی و ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از اوس ﺑﻦ اوس ﺛﻘﻔﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻗﺒﻪای در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار
داﺷﺘﯿﻢ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :او را ﺑﮑﺸﻨﺪ« .ﺑﻌﺪ وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ :ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ«،
ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،و
وﻗﺘﯽ آن را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮنھﺎ و ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ آن ،و
ﺣﺴﺎبﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« .١
ﱠ
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از وی اﺟﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ او ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﯽ .وﻟﯽ ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ؟«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﮔﺰارد؟« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ
ﻧﻤﺎزی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﺎن ھﻤﺎن ھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪهام« .٣-٢
اﻣﺘﻨﺎع ﻋﺜﻤﺎن س از ﺟﻨﮓ در روز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪن در ﻣﻨﺰﻟﺶ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮑﯽ از
اﺻﺤﺎﺑﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮﺑﮑﺮ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﺮ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ«،
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻋﻠﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺜﻤﺎن؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ«،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﺑﻪ ﻣﻦ[ ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﺎر ﺑﺮو ،و ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ
و رﻧﮓ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻮم اﻟﺪار ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و در آن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﺮدﯾﺪ،

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۸ /۴
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۱۶۸۸۸ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۵۰۶ﻣﺸﮑﺎة ).(۴۴۸۱

١٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺨﯿﺮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﮫﺪی
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .٢ -١
اﺳﺘﺸﮫﺎد ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺧﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮن ﺷﺨﺺ ]ﻣﺴﻠﻤﺎن[ ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﭘﺲ از ازدواج زﻧﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮ وی ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺮ وی ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻗﺘﻞ اﺳﺖ« ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ
زﻧﺎ ﻧﻤﻮدهام و ﻧﻪ در اﺳﻼم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪام ﺗﺎ ﻧﻔﺴﻢ را در ﺑﺪل وی ﺑﻪ ﻗﺼﺎص
ﺑﺴﭙﺎرم و ﻧﻪ ھﻢ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردهام ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهام .ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی
ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ .٤ -٣
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ  ٥س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺑﻮد در ﻣﻨﺰل ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،از آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻼط  ٦ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :روزی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﻓﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ رﻧﮕﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﺣﺎﻻ ﻣﺮا
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﮐﻔﺎﯾﺖ
آﻧﺎن را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﻣﺮدی
 -١اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۴۶اﯾﻦ را از اﺑﻮﺳﮫﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن و ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :اﺑﻮﺳﮫﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ھﻤﺎن روز ﺑﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵۲ /۶و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن) (۱۱۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(۹۱
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۰۳ /۷اﺣﻤﺪ ) (۶۳ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۶۴۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥وی اﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﺑﻦ وھﺐ اﻧﺼﺎری اﺳﺖ.
 -٦ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﻼﻣﺶ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺰوج ﺷﺪﻧﺶ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ را ﺑﻪ
ﻏﯿﺮﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ« .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻧﻪ در اﺳﻼم )ھﺮﮔﺰ( زﻧﺎ
ﻧﻨﻤﻮدهام ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺪﯾﻠﯽ را ﺑﺮای دﯾﻨﻢ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺪان ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﻤﻨﯽ
ﮐﺮدهام ،وﻧﻪ ھﻢ ﻧﻔﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪام ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ .٢ -١
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از ﻗﺘﺎل
آﻧﺎن
٣
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺿﺮ و ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ

ﻋﺜﻤﺎن س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد ،از ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﻳﺎ اﻳـﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻻﺗﻘﺘﻠﻮﲏ واﺳﺘﺘﻴﺒﻮﲏ ،ﻓﻮاﷲ ﻟﺌﻦ ﻗﺘﻠﺘﻤﻮﲏ ﻻﺗﺼﻠﻮن ﺟـﻤﻴ ﹰﺎ اﺑﺪ ﹰا ،وﻻ

ﲡﺎﻫﺪون ﻋﺪوا ﲨﻴﻌ ﹰﺎ اﺑﺪ ﹰا ،وﻟﺘﺨﺘﻠﻔﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﲑوا ﻫﻜﺬا  -وﺷﺒﻚ ﺑﲔ اﺻﺎﺑﻌﻪ  -ﺛﻢ ﻗﺎل :ﻳﺎ

ﻗﻮم ﻻﳚﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻘﺎﻗﻲ ان ﻳﺼﻴﺒﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺻﺎب ﻗﻮم ﻧﻮح اوﻗﻮم ﻫﻮد او ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ ،وﻣﺎ

ﻗﻮم ﻟﻮط ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺒﻌﻴﺪ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺮدم ﻣﺮا ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ  .٤ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯿﺪ
ً
ً
ً
اﺑﺪا ﯾﮑﺠﺎی ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﮔﺰارﯾﺪ ،و اﺑﺪا ﯾﮑﺠﺎی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺟﮫﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺣﺘﻤﺎ
اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ  -و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﯾﮕﺮ
داﺧﻞ ﻧﻤﻮد  ، -و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم دﺷﻤﻨﯽ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮایﺗﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم ھﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ ،رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ،و ﻗﻮم ﻟﻮط از ﺷﻤﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ«.
ﱠ
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ،دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ در ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ را ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻨﻦ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۷/۱۷۹آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۶از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۵۰۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰ /۵۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۵۳۳اﺣﻤﺪ ) (۶۲ ،۶۱ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
در اﻻرواء ) (۲۱۹۶و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۴۹
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ از آن ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ دارﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻐﯿﺮه ب در ﯾﻮم اﻟﺪار اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺣﻤﺪ از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﻣﺎم ﻋﺎﻣﻪ ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﻣﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ :ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ
و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺠﻨﮓ ،ﭼﻮن ﺗﻮ را ﺗﻌﺪاد و ّﻗﻮت ھﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻘﯽ و آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ .ﯾﺎ
دروازهای ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن دروازه ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﺸﺎی و ﺑﺮ ﺳﻮاری ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻦ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﺳﺎن ،ﭼﻮن آﻧﺎن ھﺮﮔﺰ در ﺻﻮرت ﺑﻮدﻧﺖ در ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﺑﺮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن اھﻞ ﺷﺎماﻧﺪ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ھﻢ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺳﺖ .ﻋﺜﻤﺎن
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮم و ﺑﺠﻨﮕﻢ ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در اﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﻮن رﯾﺰی ّ
ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﮑﻪ ﺑﺮوم ،و آﻧﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ،ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﮑﻪ ﮐﺠﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺼﻒ ﻋﺬاب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ،و اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاھﻢ ﺑﻮد .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ،ﭼﻮن اھﻞ ﺷﺎماﻧﺪ و
در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ از دار ھﺠﺮﺗﻢ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﺪا
ﻧﺨﻮاھﻢ ﺷﺪ .٢ -١
ﻋﺜﻤﺎن س و ﻧﮫﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب از ﻗﺘﺎل در ﯾﻮم اﻟﺪار

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﻮم اﻟﺪار ﻧﺰد
ﻋﺜﻤﺎن وارد ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻗﺘﺎل ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه
آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را و ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺑﮑﺸﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .آن ﮔﺎه
ﱠ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﺠﻨﮕﯿﺪم  .٤و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۲۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و رﺟﺎل آن ،ﺟﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای وی از ﻣﻐﯿﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۷ /۱ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان و ﻣﻐﯿﺮه ﻣﻨﻘﻄﻊ
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۳/۴۸ -٣
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در ﻣﻨﺰل ھﻤﺮاھﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻈﻔﺮ ھﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﺎن ھﻢ ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮕﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را
درﺑﺎره ﻣﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ  ،٢ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻣﺮدی ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ
ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﺮﯾﺰاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻤﭽﻨﺎن
از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﻮم اﻟﺪار ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻨﮓ ،ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺘﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﱠ
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺎﻣﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س در ﯾﻮم اﻟﺪار ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﻤﺎ
از ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﺳﻼح ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز دارد .وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن اﻧﺼﺎراﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد دروازه ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،دوﺑﺎره  ٤اﻧﺼﺎر ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ،ﻧﺨﯿﺮ  .٥وی  ٦ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آن روز ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن در ﻣﻨﺰل ھﻔﺘﺼﺪﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ آﻧﺎن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ
ﱠ
اﯾﺸﺎن را ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮونﺷﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﺮ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش ﺑﻮدﻧﺪ .٧
ﱠ
وی  ٨ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﺰد
ﻋﺜﻤﺎن ب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ دﺳﺖھﺎی ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮی؟! اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد ،ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ زد
و ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم ﺑﺮآورده و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻻزم
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه .ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﺰد
.۳/۴۹ -١
 -٢ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ«.
 -٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۴۸
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر اول در ﯾﺎری رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺑﺎر دوم در ﯾﺎری و ﻧﺼﺮت ﺗﻮ .م.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٦اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۴۹
 -٧ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٨ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۵/۲۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،و اﮔﺮ ﺟﻨﮓ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ ،وﻟﯽ
ﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آن ﮔﺎه ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا در
ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﺧﻢ ﻣﺮﮔﺒﺎری در
ﺳﺮش ﺧﻮرد.
اﻣﺘﻨﺎع ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س از ﺟﻨﮓ
اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﺴﺮش ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

ای ﭘﺪرم ،ﻣﺮدم )ﺑﺮ دﻧﯿﺎ( ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،آﯾﺎ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻢ؟! ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰم ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮاﯾﻢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺑﻪ آن زدم از وی ﺑﺮﮔﺮدد و اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮی را
ﺑﺪان زدم آن را ﺑﮑﺸﺪ .از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﭘﻨﮫﺎن و
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .٢ -١
و در ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﻮ از اھﻞ ﺷﻮری ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دو ﭼﺸﻢ ،و زﺑﺎن و دو ﻟﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻓﺮ را از ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ .ﻣﻦ ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدهام و ﺟﮫﺎد را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .٤ -٣
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺳﺎﻣﻪ و ﻣﯿﺎن ﺳﻌﺪ ب و ﻣﺮدی در اﻣﺘﻨﺎع از ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۲۸۳آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۴از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﭘﺪرش
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﮐﻢ ،آﯾﺎ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
 -٢اﺣﻤﺪ ) (۱۷۰ /۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۶۹۵ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۴از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۰۱از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
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اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
ً
ذواﻟﺒﻄﻦ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺑﺪا ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س
ً
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺑﺪا ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ .آن ﮔﺎه

ﻣﺮدی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ُّ
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
َّ
ِين � ُهۥ ِ�ِ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۳۹ :
﴿و�تِلوهم ح� � ت�ون ف ِتنة و��ون ٱ�

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و دﯾﻦ ھﻤﻪاش از آن ﺧﺪا

ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻣﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و دﯾﻦ ھﻤﻪاش از آن ﺧﺪا
ﺑﻮد .٢
ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﻣﺘﻨﺎع از ﺟﻨﮓ در ﻓﺘﻨﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ

ﺑﺨﺎری  ٣از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :دو ﻣﺮد در ﻓﺘﻨﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ و ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی؟! ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺮا اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ
َ ُ ُ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮن ﺑﺮادرم را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖَ ﴿ :و� ٰتِلوه ۡم
َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ ٞ
� � ت�ون ف ِت َنة﴾؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،٤و دﯾﻦ ھﻤﻪاش از
ح
ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .و
ﱠ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ از ﻃﺮﯾﻖ ُﺑﮑﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ واداﺷﺘﻪ
ﮐﻪ :ﺳﺎﻟﯽ ﺣﺞ ﮐﻨﯽ و ﺳﺎﻟﯽ ھﻢ ﻋﻤﺮه ،و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ( ﻷ )را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯽ؟! و
ﺧﻮدت ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪی را ھﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽداﻧﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ،اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺎ

.۴/۴۸ -١
 -٢اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ازاﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۰۹آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣ص .(۶۴۸
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻗﺴﻄﻼﺋﯽ.

١٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ،روزه رﻣﻀﺎن ،ادای زﮐﺎت و
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی:
َ ُۡ ۡ َ ۡ ُ ْ ََ
ْ
َ ٓ ََ
ِ� ٱ� َت َتلوا فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما﴾  -ﺗﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ .١
ان مِن ٱلمؤ ِمن
﴿�ن طا�ِفت ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ.«...
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ ٞ
� � ت�ون ف ِت َنة﴾؟ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۳۹ :
﴿و�تِلوهم ح
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ«.

ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﮐﻪ اﺳﻼم اﻧﺪک ﺑﻮد و ﻣﺮد در
دﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻌﺬﯾﺒﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﻼم زﯾﺎدت ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن ب ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻋﺜﻤﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  ،٢وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا وی را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ،وی ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
داﻣﺎدش اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ  .٤ -٣و ﻧﺰد
ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی:
ۡ ۡ َ ََُۡ ْ
َ ٓ ََ
ان م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ� ٱ�تتلوا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۹ :
﴿�ن طا�ِفت ِ
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﺠﻨﮕﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ای ﺑﺮادر زادهام ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻮم و ﻧﺠﻨﮕﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺖ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ ۡ ۡ
ٗ
﴿ َو َمن َ�ق ُتل ُمؤم ِٗنا ُّم َت َع ّ ِمدا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء [۹۳ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﮑﺸﺪ.«...

َ َ
َّ
� َء إ ِ ٰٓ
� تَ ِ ٓ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷَ ﴿ :ح َّ ٰ
� أ ۡم ِر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۹ :
 -٢و آن در ھﻨﮕﺎم ﻓﺮارش در روز اﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ََ َ َ
ُ
﴿ َولق ۡد �فا َعن� ۡم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۵۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮد«.
 -٣اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۹۲از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۲از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۴۵ ،۴۵ /۴

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٤٣

ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ ٞ
� � ت�ون ف ِت َنة﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۳ :
﴿و�تِلوهم ح
١
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ  ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
و ﻧﺰد وی ھﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،و داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد ،و آن ﻣﺜﻞ
ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ .٣ -٢
ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﻦ ﺻﻔﻮان درﺑﺎره اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش
ﱠ
ﱠ
از اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ  ٤ﺑﺮاء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ش روزی در
ﺣﺠﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد از ﭘﮫﻠﻮیﺷﺎن ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از وی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻮاﻓﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ﻓﺮاﯾﺶ ﺧﻮان.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻮاﻓﺶ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده آن دو ﻧﺰدش آﻣﺪ و
ﱠ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﺗﻮ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .وی ﻧﺰد آن دو آﻣﺪ و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯽ؟  -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ  ، -ﭼﻮن اھﻞ ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﯾﻤﻦ ،اھﻞ ﻋﺮاق و اﮐﺜﺮ اھﻞ
ﺷﺎم ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺗﺎن را
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎیﺗﺎن آوﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺧﻮنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﺳﺖھﺎیﺗﺎن ﻣﯽﭼﮑﺪ ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺘﻨﺎع اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ

از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ اﺳﺖ  ٥ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺰد
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮدم و ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺪﺷﺎن ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۶۵
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ درﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۶۵۱
 -٤ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۸/۱۹۲
 -٥اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۹۳

١٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻮ راﺿﯽاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
روح در ﺑﺪﻧﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﺎﻣﺖ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮی ،ﯾﺎ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮی! وی ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ اوﻟﺶ را ﮔﻔﺖ .ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ و ﭼﯿﺰی از وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .١
ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره ﺗﻔﺮق و اﺟﺘﻤﺎع
ھﻤﭽﻨﺎن  ٢از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ُﺳ َﻤﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:

اﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﺮدم را ﺑﺮایﺷﺎن اﺳﺘﻮار ﮐﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ راﺿﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ .وی ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﻣﺸﺮق ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ؟!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی در ﺻﻼح اﻣﺖ ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد؟!
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص از دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰهای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﻣﻦ از اﻧﺘﮫﺎی
آن ﺑﮕﯿﺮم  ٣و ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻋﻮض دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در اوﺳﺖ
ََ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ!  .٤ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﻄﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﯿﺴﺖ! ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن را رﯾﺨﺘﻪام ،ﻧﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖﺷﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪام .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ دو ﺗﻦ
ھﻢ در ﺗﻮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ آن  ٥ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺮدی
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻠﯽ.

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۱۱از ﺣﺴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۱۱
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﺪﺳﺖ و ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در آن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .م.
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۴/۱۱۱
 -٥ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼﻓﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  ١رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﻓﺘﻨﻪ اول
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽروی ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮕﯽ؟ ﮔﻔﺖ :در وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺖھﺎ در ﺑﯿﻦ رﮐﻦ و

دروازه  ٣ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻈﺮت
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﱠ
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ در ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ
ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻤﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻢ  ،٤و وﻗﺘﯽ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮم ،و وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮم.
و از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در زﻣﺎن اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ،و زﻣﺎن
ﺧﻮارج و ﺧﺸﺒﯿﻪ  ٥ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاری و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺾﺷﺎن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ
]ﻣﺜﺒﺖ[ ﻣﯽدھﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ .او ﭘﺎﺳﺦ ]ﻣﺜﺒﺖ[ﻣﯽدھﻢ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﺨﯿﺮ .٦
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب و ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪن ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﻃﻠﺐ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪاش ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ

ﺣﺎﮐﻢ  ٧از اﺑﻮاﻟﻐﺮﯾﻒ  ٨رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺪﻣﺔاﻟﺠﯿﺶ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
دوازده ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن از ﺗﯿﺰی ﺑﺮ ﻗﺘﺎل اھﻞ ﺷﺎم ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﻋﻤﺮﻃﻪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺻﻠﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ش
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۹۴
 -٢در ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ س.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺖھﺎ در ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .م.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼه ،ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح ﮔﻔﺘﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﯾﻢ .م.
 -٥ﺧﺸﺒﯿﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺨﺘﺎر اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٦اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۵اﯾﻦ را از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۳/۱۷۵ -٧
 -٨در اﺻﻞ »اﻟﻌﺮﯾﻒ« آﻣﺪه ،و درﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﮐﻤﺮھﺎی ﻣﺎ از ﻏﻀﺐ و ﺧﺸﻢ ﺷﮑﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ ،ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﯿﻞ  ١ﮐﻨﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺬل اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ«» ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﺎن« ،ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:

ای اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ اﯾﻦ را ﻣﮕﻮ ،ﻣﺆﻣﻨﺎن را ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪام ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪم آﻧﺎن را در ﻃﻠﺐ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮑﺸﻢ .٢
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ  ٣از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ش ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺧﻄﺎﺑﻪای ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮاد ﮐﻦ ،و
آﻧﭽﻪ را در آن ﺑﻮدی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮ ،آن ﮔﺎه ﺣﺴﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ اولﺗﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮنھﺎی آﺧﺮﺗﺎن را
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ از رﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ ﺗﻘﻮی اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺠﺰ
ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎ او در آن از ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﺑﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ﻣﺎ آن را ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺻﻼح اﻣﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ص و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
َ َ َّ ُ ۡ َ ٰ َ ٌ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
ِ�﴾ ]اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱۱۱ :
﴿لعلهۥ ف ِتنة ل�م وم�ٰع إِ� ح ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ«.
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ اﯾﻦ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم .٥ .٤
َُ
ُ
ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻦ س ﺑﺮای ﺟ َﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ

ھﻤﭽﻨﺎن  ١از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺎن ﺧﻼﻓﺖ ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎدات ﻋﺮب در دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،
 -١در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب» :اﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ« آﻣﺪه.
 -٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۳۷۲ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﯿﺐ
ﺑﻐﺪادی اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۱۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ).(۱/۳۷۴
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﯿﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ ﺗﻨﺎزل ﺧﻮد را اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮو ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺸﻮرت داده
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
 -٥اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ) ،(۳/۱۷۵و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۷۳از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

١٤٧

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪم ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮنھﺎی اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم،
ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﮫﺮ و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن اھﻞ ﺣﺠﺎز ﺑﮕﯿﺮم؟! ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺘﻨﺎع اﯾﻤﻦ اﺳﺪی از ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺮوان و آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  :٢ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان ﺑﺎ ﺿﺤﺎک ﺑﻦ
ُ
ﻗﯿﺲ ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻤﻦ ﺑﻦ ﺧ َﺮﯾﻢ اﺳﺪی س ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﺎ ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ[ ﺑﺠﻨﮕﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻋﻤﻮﯾﻢ در ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﯿﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺠﻨﮕﻢ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﺋﺘﯽ از
آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﻢ آوردهای ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ،و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ و دﺷﻨﺎﻣﺶ
داد ،و اﯾﻤﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻟﺴﺖ

ﻣﻘﺎﺗﻼ

أﻗﺎﺗﻞ

ﻣﺴﻠﻤـ ﹰﺎ

ﻟﻪ

ﺳﻠﻄﺎن

رﺟﻼ
ﰱ

ﻏﲑ

وﻋﲆ

ﻳﺼﲆ

ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺎن آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ

ﺷﻰء

ﻓﻠﻴﺲ

ﻋﻴﺸﻰ

اﺛﻤﻰ

ﻣﻌﺎذ اﷲ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ و ﻃﻴﺶ

ﺑﻨﺎﻓﻌﻰ

ﻣﺎﻋﺸﺖ

٣

ﮔﻔﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻏﻔﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻧﺰد ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س
آﻣﺪ ﻣﻦ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ
 -١ﺣﺎﮐﻢ ).(۳/۱۷۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۹۴۷
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
ﱠ
رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ وی ﮔﻔﺖ (:و ﻟﺴﺖ اﻗﺎﺗﻞ رﺟﻼ ﯾﺼﻠﯽ) ،و ﮔﻔﺘﻪ (:ﻣﻌﺎذاﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ و ﻃﯿﺶ )و
ﮔﻔﺘﻪ :آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺪون ﺟﺮﻣﯽ ﺑﮑﺸﻢ .و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻏﯿﺮ زﮐﺮﯾﺎﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی رﺣﻤﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۹۳اﯾﻦ را از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم و ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

١٤٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﺮ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ .ﮔﻔﺖ :از دوﺳﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺸﯿﺮی از ﭼﻮب ﺑﮕﯿﺮ« ،و ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی از ﭼﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪام .٢-١
ﱠ
اﻣﺘﻨﺎع ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س از ﻗﺘﺎل ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ
ﱠ
ﺑﺰار از اﺑﻮاﻻﺷﻌﺚ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

اﺑﯽ اوﻓﯽ س ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﻤﺮاھﻢ ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ  ،٣ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ص ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از
اﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻪﺳﻮی اﺣﺪ روی آورم و ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺑﺸﮑﻨﻢ و در ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،اﮔﺮ
در ﺧﺎﻧﻪام ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :در ﭘﺴﺨﺎﻧﻪات ﺑﻨﺸﯿﻦ ،اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ وارد
ﺷﺪ ،ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﮕﻮ :ﮔﻨﺎه ﻣﻦ و ﮔﻨﺎه ﺧﻮدت را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮ ،و از اﺻﺤﺎب
آﺗﺶ ﺑﺎش ،و اﯾﻦ ﺟﺰای ﺳﺘﻤﮑﺎران اﺳﺖ« .ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﺷﮑﺴﺘﻪام ،اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮ ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺷﻮد ،داﺧﻞ ﭘﺴﺨﺎﻧﻪام ﻣﯽﺷﻮم ،و وﻗﺘﯽ در ﭘﺴﺨﺎﻧﻪام ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﻢ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ آن اﻣﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٥ -٤
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را دﯾﺪی ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓ در
ﺣﺮه روی ﺑﯿﺎور و آن را ﺑﻪ آن ﺑﺰن ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻣﺠﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮگ ّ
ﻣﻘﺪری« ،و ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺪان اﻣﺮم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدم .٧ -٦

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۰ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۰۱ /۷
 -٣ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ» :ھﻤﺮاھﺶ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۰۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۳۳۵۷ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
 -٦ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٧رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ).(۱۶۱

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٤٩

از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ  ١ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﻪ ﻣﻦ
داد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﻦ ،و وﻗﺘﯽ دو ﮔﺮوه
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﯾﺪی ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰن ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن زﺑﺎن و
دﺳﺘﺖ را ﻧﮕﻪ دار ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﺷﺪهای ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر و
ﻣﺠﺮﻣﯽ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﮐﺎر ﻣﺮدم آن وﺿﻊ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،وی
ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺳﻨﮓ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش زد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺷﮑﺴﺖ.
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ھﻢ
اﺣﻤﺪ از ِر ْﺑﻌﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدی در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم دﯾﮕﺮ

ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ،اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪام ﻣﯽﺷﻮم ،و اﮔﺮ ﻧﺰدم ﮐﺴﯽ وارد ﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﮕﯿﺮ ،ﮔﻨﺎه ﻣﻦ و ﮔﻨﺎه ﺧﻮدت را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮ .٣ -٢
ْ
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و واﺋﻞ ﺑﻦ ُﺣﺠﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]ﺧﺒﺮ[ﻇﮫﻮر رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم
و ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮدش روﺑﺮو ﺷﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﻗﺪوﻣﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺑﻪ ] آﻣﺪن[ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت داده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﺰدﺗﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ« .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ÷ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ،و
ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻨﻢ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭼﺎدرش را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﻣﺮدم را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدش
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ از وی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ:

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۲۰
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﻏﯿﺮ ھﻤﺎن ﻣﺮد ﻣﺒﮫﻢ ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۸۹ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .اﺑﻮداوود ) (۴۲۶۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻮذر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

١٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دوری ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،از
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺣﻀﺮﻣﻮت ،داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﺟﺒﺎر ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﺳﺖ ،ای
ﺣﺠﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮ و در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪازد«.
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﻣﺮا در ﻣﻨﺰﻟﯽ دور از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻔﯿﺎن را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای واﺋﻞ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان زﻣﯿﻦ
ﮐﻒ ﭘﺎھﺎﯾﻢ را ﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻣﺮا در ﻋﻘﺒﺖ ﺳﻮار ﮐﻦ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽورزم،
وﻟﯽ ﺗﻮ از ﭘﺴﺮان ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺴﺘﯽ ،و ﮐﺮاھﯿﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ و ﻋﯿﺐ
ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮم .ﮔﻔﺖ :ﮐﻔﺸﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻨﺪاز ﮐﻪ ﺑﻪ آن از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب ]ﭘﺎی[ ﺧﻮد را
ﻧﮕﻪ دارم .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻟﺒﺎس ﻣﻠﻮک را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﻮرد ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮم ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه:
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﻣﺮدی را از ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ ُﺑ ْﺴﺮﺑﻦ اﺑﯽ ارﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪهام ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ
ﻟﺸﮑﺮت ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎم را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻧﺪاز و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻌﺘﻢ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺮﺳﺎن ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﺳﯽ ،ﺑﻌﺪ از آن
داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮ و ھﺮ ﮐﺲ از ﺑﯿﻌﺘﻢ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺮﺳﺎن ،و اﮔﺮ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ را
زﻧﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی ،او را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور .وی ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،و واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ را زﻧﺪه ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،و او را ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد ،و
ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺷﺘﺮت؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،زﻣﺎﻧﻢ آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﮐﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد ،و آن روش ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﺳﻼم آﻧﭽﻪ را
ﻧﻤﻮدم ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را از ھﻤﮑﺎری و ﻧﺼﺮت ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮ
را ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺮد و داﻣﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺟﻨﮕﯿﺪی ﮐﻪ وی ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ! ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن در ﻧﺴﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮم؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن
ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮادر از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ اوﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﺑﺠﻨﮕﻢ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ از ھﺮدویﺗﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؟ و دﻟﯿﻞ

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭼﺸﻤﺶ را دوﺑﺎره ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﻮدش ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﭼﻮن ﭘﺎره ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪﺳﻮیﺗﺎن آﻣﺪ ،و آن را ﺷﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد ،و آﻣﺪﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻧﺪ و زﺷﺘﺶ ﮔﻔﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ای واﺋﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﺷﻤﺸﯿﺮ در اﺳﻼم
اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮد از ھﺮدویﺷﺎن ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮ« .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪهای؟  ١و ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،وﻟﯽ
ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪهام .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽآوردم! ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ در وﻗﺖ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﻧﺰد ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮ آن زد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﻮل
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ آﻧﺎن را
دوﺳﺖ دارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪ ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺪ ﺑﺮدن ﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﺪ ﺑﺮده اﺳﺖ« .ﮔﻔﺖ:
ھﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدی.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ در ﺷﺎماﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﻮادهام در ﮐﻮﻓﻪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهات را
ده ﺗﻦ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺣﻀﺮﻣﻮت ﺑﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ ،و ﺑﺮای
ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ از آن ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺘﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره ﻓﺘﻨﻪھﺎ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﯾﺪ از ﺷﻤﺎ
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را
واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺪان ﻃﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ھﯿﭻ
ﮐﺲ واﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ اﺑﺎ ورزﯾﺪم .و ﻋﻤﺮ س ﻣﺮا
ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ اﺑﺎ ورزﯾﺪم ،و ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ وﻟﯽ اﺑﺎ ورزﯾﺪم ،و ﺑﯿﻌﺖﺷﺎن را
ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم .ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮاﯾﻢ وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ اھﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
واﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ام ﺣﮑﻢ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﮐﻪ
ﺗﻮ را واﻟﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم ،و واﺋﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و ﻋﺰﺗﺶ ﮐﻦ و ﺣﻮاﯾﺠﺶ را ﺑﺮآورده
ﺳﺎز .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،درﺑﺎره ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻧﻤﻮدی! ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺰت
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﻮدن ﮐﺴﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش را دﯾﺪم ﮐﻪ
وی را ﻋﺰت و اﮐﺮام ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻮدت را ﻧﯿﺰ .و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ از وی
ﺧﻮﺷﻨﻮد و ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪم .و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ .٢ -١
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ درﺑﺎره ﻗﺘﺎل ﻣﺮوان و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻗﺮاء
ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٣از اﺑﻮاﻟﻤﻨﮫﺎل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ زﯾﺎد اﺧﺮاج ﺷﺪ ،ﻣﺮوان
٤

د رﺷﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﻣﮑﻪ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮاء ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺑﺼﺮه
ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮد از ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ س.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ وارد ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و او در ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ
از ﻧﯽ داﺷﺖ در روز ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،و ﭘﺪرم از وی ﺟﻮﯾﺎی
ﺳﺨﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﺮزه آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وی ﺑﻪ
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﺮﯾﺶ ﺧﺸﻤﻨﺎک ھﺴﺘﻢ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب دارم ،ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﻋﺮﺑﮫﺎ ،در ﺟﺎھﻠﯿﺖﺗﺎن در ﻗﻠﺖ و ذﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯿﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم و ﻣﺤﻤﺪ ص
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﻓﺴﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم اﺳﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮوان  ، -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﺪ ،و آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮای
دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﺪ ،و اﯾﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن را ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ را ﻧﮕﺬاﺷﺖ،
ﭘﺪرم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن را

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﺣﺠﺮ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ )) (۴۹ -۴۶ /۲۲و اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۴۳ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
.۸/۱۹۳ -٣
ﱠ
 -٤وی ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اھﻞ ﺑﺼﺮه او را ﭘﺲ از وﻓﺎت ﯾﺰﯾﺪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ھﻤﺎن ﮔﺮوه ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ  -و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  -و ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ از اﻣﻮال
ﻣﺮدم و ﭘﺸﺖ ﺳﺒﮏ از ﺧﻮنھﺎی آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .١
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره ﻗﺘﻞ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﺷﻤﺮﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﻓﺎﺟﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن
ﮔﺎه ﺗﻮ از وی ﻓﺎﺟﺮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ.
ﺧﻮدداری از ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ،
و ﺗﮑﻪ ھﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ زده ﺷﻮد؟
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺷﮫﺮی را ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ در
آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺘﺢ ﮐﻨﯿﺪ .٤
ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺴﻠﻤﺎن از دﺳﺖ ﮐﻔﺎر

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
دﺳﺖ ﮐﻔﺎر ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﻢ از ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .٥
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ درﺑﺎره ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن

 -١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از اﺑﻮاﻟﻤﻨﮫﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۱۳/۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۸۰
.۹/۴۲ -٣
 -٤ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺰد وی ]ﺑﻪ
ً
ﺟﺎی »دھﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﻮد«» ،ﺗﮑﻪ ھﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ«[ »ھﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﻮد« ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۳۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ س  -ﮐﻪ از اھﻞ ﻋﻘﺒﻪ و ﺑﺪر ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد،
آن ﮔﺎه ﻣﺮدی آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و در زﯾﺮ ]ﭘﺎی[ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﮐﻔﺶ ھﺎﯾﻢ ،ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آنھﺎ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟!« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،آن را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ
اﻧﺠﺎم دادم ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟«  -دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺑﺎر  .٢ -١ -و ﻧﺰد ﺑﺰار ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﮐﻔﺶ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﻣﺰاح ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎدآوری ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ« .٤ -٣
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ  -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ  -از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺮدی را ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺧﻮاب ﺑﺮد ،آﻧﮕﺎه
ﻣﺮدی ﺗﯿﺮی را از ﺗﯿﺮدان وی ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﻣﺮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺘﺮاﺳﻨﺪ« .٥
و ﻧﺰد اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ص
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺴﯿﺮی را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدی از
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﱠ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ھﺎﺷﻤﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن
اﺑﻦ اﻟﺴﮑﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۹۴ /۲۲در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﮫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
) (۱۷۶ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۶۲
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﯾﻦ و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ﺑﻦ ﺣﯿﺎن در »ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ«و ﻣﻨﺬری ﺑﻪ ﺷﻌﻒ آن اﺷﺎره ﮐﺮده
و آ ﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۶۱و ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲۵۳ /۶آن را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ آن ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۸۰۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٥٥

آﻧﺎن ﺧﻮاب ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ از آنھﺎ ﺑﻪﺳﻮی رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮد رﻓﺖ و آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و
او ﺗﺮﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ« .٢ -١
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﯿﺮداﻧﯽ  ٣داﺷﺖ ،ﮐﺴﯽ از ﻗﻮم آن را ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺳﻼم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﺮدان ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را
ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ« .٥ -٤
ﺳﺒﻚ ﺷﻤﺮدن و ﺣﻘﯿﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻋﻄﺎء و ﻋﺮوه درﺑﺎره اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ش
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٦از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺎﻣﻪ س در ﭘﻠﻪ در ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
در ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺘﺎد ،و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺷﮑﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﻮن
را از وی ﭘﺎک ﮐﻦ« ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ داﻧﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و زﺧﻢ وی را ﻣﯽﻣﮑﯿﺪ ،و از دھﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﺳﺎﻣﻪ
دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﻪ او زﯾﻮرات ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و او را
ﺷﻮھﺮ ﻣﯽدادم« .٨ -٧
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۰۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۴۱۸۴و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ).(۲۸۰۵
 ٣در ﻧﺺ »ﻗﺰن« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آن ﺗﯿﺮداﻧﯽ اﺳﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد و درآن ﺗﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ.
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﮔﺮ
وی ﻋﺒﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۹ /۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۸۰۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۵۴ /۶
.۴/۴۳ -٦
 -٧اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٨ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۷ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۲۷۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد واﻗﺪی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪب را در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﺑﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،وی ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آب
ﺑﯿﻨﯽاش ﺑﻪ دھﻨﺶ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل وی را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺘﮑﺮه
دﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ روﯾﺶ و ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ ﻧﻤﻮد.
ً
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﺪا او را دور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .٢ -١
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن
از ﻋﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ،
ﺑﻌﺪ وی آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﯿﺎه و ﭘﮫﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد ،اھﻞ ﯾﻤﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ؟! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮای زﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ،ﮐﻪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ دارد؟ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺪاد اﯾﺸﺎن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﮏ داﻧﺴﺘﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻃﺮفﺷﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﯾﻤﻦ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ .٥ -٤
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواﺳﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۹۷۶و اﺣﻤﺪ ) (۲۲۲ ،۱۳۹ /۶و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴۳ /۴و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ )(۱۱۳۱ /۳
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۴۶/۲آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﻘﻠﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ دارای ﺷﻮاھﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۰۱۹و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۵۲۷۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۴/۴۴ -٣
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۴۳ /۴ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺳﻨﺎد آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک
اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٥٧

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ
ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﮫﺎ را ﭼﯿﺰی ﻧﺪاد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺎوات ﻧﻨﻤﻮدی؟! ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺷﺮ و ﺑﺪی ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮدن و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردن ﻣﺴﻠﻤﺎن

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻤﺎن ،ﺻﮫﯿﺐ و ﺑﻼل ش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد
ﻣﺴﻠﻢ  ٢از ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن،

ﺻﮫﯿﺐ و ﺑﻼل ش ﮔﺬﺷﺖ ،آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﺪا ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﮔﻠﻮی دﺷﻤﻦ
ﺧﺪا ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﻗﺮﯾﺶ و ﺳﯿﺪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورده ﺑﺎﺷﯽ؟! اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آورده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردهای« ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰد آنھﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای ﺑﺮادراﻧﻢ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردم؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ای
ﺑﺮادر .٤ -٣
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺻﮫﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ اﺳﯿﺮی ﮐﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮای
وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﮫﯿﺐ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺻﮫﯿﺐ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺮ ﻣﻦ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ .ﺻﮫﯿﺐ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۹آﻣﺪه .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ھﻤﯿﻦﻗﺪر ﺷﺮ و ﺑﺪی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۲/۳۰۴ -٢
 -٣اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) ۱/۳۴۶و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۱۸۱از ﻋﺎﺋﺬﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۰۴

١٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻮد  ،١و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﻣﯽﺑﯿﻨﻤﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﯿﺮم از ﻧﺰد ﺻﮫﯿﺐ ﮔﺬﺷﺘﻢ ،و ﮔﻔﺖ :در ﮔﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎی
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود» :اﮔﺮ وی را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را
اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدهای« .٢
ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدن ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ

ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و ﺑﻪ او »ﺧﺮ« ﻟﻘﺐ داده ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را در ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯽ ﺷﻼق زده ﺑﻮد .روزی وی را
آوردﻧﺪ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﻼق زده ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺘﺶ ﮐﻦ،
ﭼﻘﺪر زﯾﺎد آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ  -او ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ »ﺧﺮ« ﻟﻘﺐ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﯽ از
روﻏﻦ و ﻣﺸﮑﯽ از ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اھﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽآﻣﺪ و
]ﻗﯿﻤﺖ[ آن را از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،او را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﺎع وی را ﺑﺪه .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ،و آن ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .روزی وی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آورده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ ...:و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٥ -٤
اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،و ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع ش در اﯾﻦ ﺑﺎره

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﮔﺮدﻧﺶ زده ﻣﯽﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری.(۲۷۸۰) .
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۱۷۶
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ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آورده ﺷﺪ و او را ﺷﻼق زد ،ﺑﺎز وی آورده ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر او را ﺷﻼق زد ،ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ،
ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ .آنﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻟﻌﻨﺘﺶ ﮐﻦ ،ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ! و
ﭼﻘﺪر زﯾﺎد ﺷﻼق زده ﻣﯽﺷﻮد! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وی را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن او ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .٢ -١
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺷﺮاﺑﺨﻮاری آورده ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و آنھﺎ وی را زدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن وی را ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد زد ،و
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد زد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺲ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ
اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﻮر داد و او را ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺑﻌﺪ وی را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻗﻮم ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﺿﺪ وی دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪهای
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪای ،رﺳﻮاﯾﺶ ﮐﻦ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻧﻤﺎ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﺮادرﺗﺎن ھﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﺪاﯾﺘﺶ ﮐﻦ« ،و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه» :اﯾﻨﻄﻮر ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن را ھﻤﮑﺎری
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ« .٤ -٣
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدی را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادرش را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ دروازهای
از دروازهھﺎی ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .٦ -٥

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۶از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻌﯿﻤﺎن ،ﯾﺎ اﺑﻦ ﻧﻌﯿﻤﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ) (۱۳۵۵۲از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ
ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۶۷۷۷از اﺑﻮھﺮﯾﺮه.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۵۱آﻣﺪه.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ اﺳﻨﺎد آن را ﺧﻮب )ﺟﯿﺪ( داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۷۹۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۳ /۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪل درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻏﻼمھﺎی ﺧﻮد را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد

اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی آﻣﺪ و در ﭘﯿﺶ روی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دو ﻏﻼم دارم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻢ و ﻣﯽزﻧﻢ،
ﭘﺲ روش ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و دروغ آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﺬﯾﺐ
ﺗﻮ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد) ،اﮔﺮ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ آنھﺎ( ﺑﻪ ﻗﺪر ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻔﺎف و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ  ،١اﮔﺮ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ آنھﺎ
از ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﻤﺎن زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺮای آنھﺎ از ﺗﻮ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد«  .٢آن 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
َ َّ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
� ب َنا َ
سب َ
ٰ
ٰ
�
� ] ﴾٤٧اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۴۷ :
ِ ِ
حب ٖة مِن خرد ٍل �تينا بِهاۗ و� ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺗﺮازوھﺎی ﻋﺪل را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﺳﺘﻤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﺧﺮدل )ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺎ آن

را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺧﻮدم و آﻧﺎن ﺧﯿﺮی ﺟﺰ ﺟﺪاﯾﯽ آنھﺎ
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ آزاد ھﺴﺘﻨﺪ .٣
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ در وﻗﺖ دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی اﺑﻮﺑﮑﺮ س را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرت ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۶۵اﺣﻤﺪ ) (۵۸۰ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۸۰۳۹و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۹۹آﻣﺪه ،و در  (۵/۴۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ،
و راوﯾﺎنﺷﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد دﺷﻨﺎم داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪه ،و ﺗﺒﺴﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی در دﺷﻨﺎم ﺧﻮد زﯾﺎدت ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی
وی را ﭘﺎﺳﺦ داد .آنﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،وی ﻣﺮا دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد و ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدی ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی را رد ﻧﻤﻮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪی و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻠﮑﯽ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی را ﭘﺎﺳﺦ دادی ﺷﯿﻄﺎن
در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،و ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ« .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺳﻪ ﭼﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺣﻖاﻧﺪ :ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻇﻠﻤﯽ روا داﺷﺘﻪ ﺷﻮد و
او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از آن ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﺼﺮت او را ﻗﻮی
ﻣﯽﺳﺎزد ،و ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ دروازه ﻋﻄﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽآورد ،و ھﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ دروازه ﺳﺌﻮال را ﺑﻪ ھﺪف زﯾﺎدت ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاﯾﺶ در ﻗﻠﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ« .٢ -١
ﻋﻤﺮ س و ﻧﺬر ﻧﻤﻮدن ﻗﻄﻊ زﺑﺎن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻨﺎم ﻣﻘﺪاد
اﺣﻤﺪ وﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺮان در اﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺑﮫﯽ
ﱠ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﻘﺪاد س را دﺷﻨﺎم داد ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ

زﺑﺎﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از وی ﺧﻮاھﺎن ﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﺪ.

ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺑﮫﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﻘﺪاد ش
ﱠ
ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س وی را دﺷﻨﺎم داد ،و ﻣﻘﺪاد ﺷﮑﺎﯾﺖ وی را ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮد،
ﱠ
ﻋﻤﺮ س ﻧﺬر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﺑﺎن وی را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از
ﭘﺪرش ﺗﺮﺳﯿﺪ  ،٣ﻣﺮداﻧﯽ را ﺟﮫﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮداود رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۶ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۶۴۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۰ /۸
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :وﻗﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش زﺑﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﺑﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﺷﻨﺎم دھﺪ ،زﺑﺎﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﯿﺒﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی ﻣﺮدی را ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺷﮫﺎدت ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻨﺎن ﺷﺪی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﮫﺰا ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎرم ﻗﺮآن را ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .١
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﻌﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره واﻗﻊ ﺷﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ و ﺳﻌﺪ ب ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﻮد .و ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﻋﯿﺒﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎﻟﺪ را ﻧﻤﻮد ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ!! .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻃﺎرق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٣
ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدی را ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺣﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻠﻤﯽ  ٤ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ،و ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺷﮫﺎدت داد ،ﮐﻪ وی ﺑﺎ زﻧﯽ زﻧﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در ھﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﭘﺲ
 -١ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎرم ﻗﺮآن را ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ( ﺷﺎھﺪی از
رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۹۱۸از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻮاﺳﻄﯽ دارد ..آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻣﺬی و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۹۷۵و ﻣﺸﮑﺎة ) (۲۲۰۳ﺿﻌﯿﻒ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ،
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪی ﺣﺴﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۹۴
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺎﻋﺰ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر داد ،و او ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﮔﻨﺎھﺶ را[ ﺑﺮ وی
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻔﺴﺶ او را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻋﺘﯽ راه ﭘﯿﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮده ﺧﺮی
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده و ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .١و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟«
آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﺮده اﯾﻦ ﺧﺮ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ« آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا  -ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ  -ﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮرد؟
ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره آﺑﺮوی ﺑﺮادرﺗﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،از ﺧﻮردن ﺧﻮد ﻣﺮده ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ]و
ﺑﺪﺗﺮ[ اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،وی اﮐﻨﻮن در ﻧﮫﺮھﺎی ﺟﻨﺖ اﺳﺖ
و در آﻧﮫﺎ ﻏﻮﻃﻪ ﻣﯽزﻧﺪ« .٣ -٢
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ اﻟﻤﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻧﯽ را رﺟﻢ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺎره
آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮی« .٥ -٤
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ درﺑﺎره ﺻﻔﯿﻪ و زن دﯾﮕﺮی

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺘﻢ :از ﺻﻔﯿﻪ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ  -ﺑﻌﻀﯽ راوﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﺪﻓﺶ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻮدن وی اﺳﺖ  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط
ﺷﻮد ،آن را آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزد« ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺳﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ  ٦را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺲ ﮐﻪ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ورم ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۹۳آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻷدب )ص  (۱۰۸ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن وﻟﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﻔﺘﺢ )(۱۰/۳۶۱
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۴۲۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۳۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺳﻨﺎد
آن ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺎﺗﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ) (۱۳۳۴ /۹ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٦ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از وی اﻧﺠﺎم داد .م.

١٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ» :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﮐﻪ ﺳﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻮد« .١
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ھﻤﭽﻨﺎن از وی رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﺘﺮ ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد زﯾﻨﺐ ب ﺷﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺘﺮی ﺑﻪ وی ﺑﺪه« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﯾﮫﻮدی ﻣﯽدھﻢ؟
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻤﺸﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و در ﻣﺎهھﺎی ذی اﻟﺤﺠﻪ ،ﻣﺤﺮم و ﻣﺪﺗﯽ از ﺻﻔﺮ
]از وی[ ﺟﺪاﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۲۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را
در ﻣﺎهھﺎی ذی اﻟﺤﺠﻪ و ﻣﺤﺮم دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰدش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .زﯾﻨﺐ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم.
و در ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ داﻣﻦ دراز اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻨﺪاز ،ﺑﯿﻨﺪاز« ،و ﻣﻦ
ﭘﺎرﭼﻪای از ﮔﻮﺷﺖ را اﻧﺪاﺧﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .٢
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﺎن ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،دوﺳﺖ دارم آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد  ،٤آن ﮔﺎه زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن و اﺑﺮوان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص آنھﺎ را دﯾﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد» :دھﻦھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ،ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ:
»از ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو زدنﺗﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ھﻤﺼﺒﺤﺖ ﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی راﺳﺘﮕﻮ و ﺻﺎدق
اﺳﺖ!« .٦ -٥
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۵۰۲و ) (۲۵۰۳اﺑﻮداوود ) (۴۷۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود )(۴۰ /۱۰
و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۳۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۶۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود ) (۹۹۹ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۸/۱۲۸ -٣
 -٤ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﻮ در ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯽ .م.
 -٥ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۴۸آﻣﺪه ،ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۳۱۳ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ذم اﻟﻐﯿﺒﺔ در اﺳﻨﺎد آن ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪ و ھﻨﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۸۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٦٥

اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭼﻘﺪر ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ! ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻓﻼن ﭼﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺼﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و
ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺧﻮردﯾﺪ« .و ﻟﻔﻆ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﯽ را دﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻼن ﭼﻘﺪر ﻧﺎﺗﻮان و ﻋﺎﺟﺰ
اﺳﺖ! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮادرﺗﺎن را ﺧﻮردﯾﺪ ،و ﻏﯿﺒﺘﺶ ﻧﻤﻮدﯾﺪ« .٢ -١
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻣﻌﺎدﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎق اول رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﭽﻪ را در وی ﺑﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮ وی ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ« .٤ -٣
و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش و او از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آنھﺎ ﻣﺮدی را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﻃﻌﺎم داده
ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺒﺶ زﯾﻦ  ٥ﻧﮕﺮدد ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»وی را ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در وی اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادرت را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وی اﺳﺖ ﯾﺎد ﮐﻨﯽ« .٧-٦
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ  -ﻟﻔﻆ از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و راوﯾﺎن وی ﻧﯿﺰ راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  -از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از وی درﺑﺎره او ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۵آﻣﺪه اﺳﺖھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد اﯾﻦ دو رواﯾﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ،و ﺑﺮای وی ﺣﻤﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۱۵۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اوﺳﻂ ) (۴۶۱ /۲۸۴ _۲۸۳ /۱ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﺰ
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺴﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ./ «.و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۴ /۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۸۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۹ /۲۰در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ،ﺻﺪوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٥ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻻن ﻧﮕﺮدد .م.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٧ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۸۳۶

١٦٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»ﺧﻮد را ﺣﻼل ﺑﮕﺮدان  «١ﮔﻔﺖ :از ﭼﯽ ﺧﻮد را ﺣﻼل ﺑﮕﺮداﻧﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادرت را ﺧﻮردی!« .٣ -٢
ﻗﺼﻪ دو دﺧﺘﺮ ﮐﻪ از ﻃﻌﺎم روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ

اﺑﻮداود ،ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ذم ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮏ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪادهام اﻓﻄﺎر ﻧﮑﻨﺪ« ،ﻣﺮدم روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮوب
ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه
ﺑﺪه ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،دو دﺧﺘﺮ از اھﻞ ﺗﻮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از آﻣﺪن ﻧﺰدت ﺣﯿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز دوﺑﺎره
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و او از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﺎز ﻧﺰد وی آﻣﺪ و او از وی روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ وﮔﻔﺖ» :آن دو روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوز را در ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده روز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﺑﺮو و آنھﺎ را اﻣﺮ
ﮐﻦ ،اﮔﺮ روزه دار ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دوﺷﺎن اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﻪ ﻃﺮف آنھﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آﻧﺎن را ﺧﺒﺮ داد ،و ھﺮدو اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪای از ﺧﻮن را
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎزﮔﺸﺖ و او را ﺧﺒﺮ داد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ آنھﺎ در ﺷﮑﻢھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ھﺮدویﺷﺎن را آﺗﺶ ﻣﯽﺧﻮرد«  .٤اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ از رواﯾﺖ

 -١ﯾﻌﻨﯽ از اﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و در آﻧﭽﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹۴ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده آﻣﺪه» :ﺧﻼل
ﮐﻦ« ﮔﻔﺖ :از ﭼﯽ ]دﻧﺪانھﺎی ﺧﻮد را[ ﺧﻼل ﮐﻨﻢ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮردهام؟!.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﻣﻨﺬری در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺔ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻟﻔﻆ آن از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و راوﯾﺎن آن راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎھﺪ آن
از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۶۰۸و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۸۳۷
 -٤ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در »اﻟﻐﯿﺒﺔ« ) (۳۱/۵۵-۵۲و اﻟﺼﻤﺖ )/۱۶
 (۱۷۰در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﺎن اﻟﺮﻗﺎﺷﯽ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺑﺪر .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۶۱۲

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٦٧

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ از ﻋﺒﯿﺪ ﻣﻮﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻦ« ،و او رﯾﻢ و
ﺧﻮن و زرد آب و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﺳﻪ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮش ﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻦ« و او ﻧﯿﺰ رﯾﻢ و ﺧﻮن و زرد آب و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه و ﻏﯿﺮ آن
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دو از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﺣﻼل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ﺑﻮد اﻓﻄﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮدﻧﺪ« .٢ -١
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ آنھﺎ را ﻣﯽﻧﻤﻮد

ﺣﺎﻓﻆ ﺿﯿﺎء ﻣﻘﺪﺳﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺨﺘﺎره از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺮبھﺎ در ﺳﻔﺮھﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺮد ،آن دو ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ آدم ﭘﺮ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺪارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و از ﺗﻮ ﻧﺎن ﺧﻮرش
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آن دو ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﺧﻮردهاﻧﺪ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ آﻣﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از ﭼﻪ ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﺧﻮردهاﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادرﺗﺎن! ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ وی را در ﻣﯿﺎن دﻧﺪاﻧﮫﺎی ﺛﻨﺎﯾﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« ﭘﺲ آن دو ب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،ﮔﻔﺖ:
»از وی ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ« .٤ -٣

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۱ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱۶۸۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۲۱۶ /۴آن را ﺑﻪ ﺿﯿﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ در اﻟﻤﺨﺘﺎرة ارﺟﺎع داده اﺳﺖ .رﺟﺎل
آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻨﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

١٦٨
ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻮرتھﺎ و اﻣﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ
١

ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻋﻤﺮ س از ﺷﺮاﺑﺨﻮاران و ﺗﺮک آنھﺎ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﺧﺮاﺋﻄﯽ از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ش ﺷﺒﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﻏﯽ در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮایﺷﺎن روﺷﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن در
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ دروازه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و در ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ آوازھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ اﺳﺖ ،و آنھﺎ اﮐﻨﻮن ﺷﺮاب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ َ
ْ
﴿ َو � �َ َّس ُسوا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.

و ﻣﺎ ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س از آنھﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎل رھﺎ ﮐﺮد .٢
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﻣﺮدی و ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﺮدی
از ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آنﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﻓﻼن ﺑﺮوﯾﻢ و
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﺮدو ﺑﻪ ﻣﻨﺰل وی آﻣﺪﻧﺪ ،و دروازه او را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ھﻤﺴﺮش ﭼﯿﺰی رادر ﻇﺮف ﺑﺮای وی ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮی روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،آن
ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ وی را از ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺴﺲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺴﺲ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻦ

 -١ھﺪف ﺗﺠﺴﺲ اﻣﻮر و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و از آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺶ ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ).(۱۸۹۴۳
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ﻋﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :او را از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن دﯾﺪی آ ﮔﺎه ﻣﺴﺎز ،و در ﻧﻔﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ وی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ھﺮدو ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .١
و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺟﮫﺖ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺒﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و در ﯾﮏ وﻗﺖ
ﺷﺐ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن ﮔﺮوھﯽ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ
ﻓﺴﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! آﯾﺎ ﻓﺴﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! آن ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد .٢
داﺧﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای از ﺑﺎﻻی دﯾﻮار در ﺧﺎﻧﻪاش

ﺧﺮاﺋﻄﯽ از ﺛﻮر ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺻﺪای ﻣﺮدی را در ﺧﺎﻧﻪای ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وی از راه
دﯾﻮار ﺑﺮ وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در
ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺤﻔﻮظ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽدارد ،ﮔﻔﺖ :و ﺗﻮ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﻠﻪ
ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﻣﻦ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺪا را ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﻮ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدهای! ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ َ
ْ
﴿ َو � �َ َّس ُسوا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
ﺗﻮ ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮدی .و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
ُۡ ْ ۡ َ
﴿ َو�توا ٱ�ُ ُيوت م ِۡن �بۡ َ� ٰب ِ َها﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و در ﺧﺎﻧﻪھﺎ از دروازهھﺎی آن در آﯾﯿﺪ«.
ﺗﻮ از دﯾﻮار ﺑﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﺪی ،و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﺪی! و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
َ َ ۡ ُ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ُ َ ٰٓ ۡ
﴿� تدخلوا �يوتا �� �يوت ِ�م ح� �ستأ� ِسوا و�سل ِموا
� أهل َِها﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۲۷ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ اھﻞ آن

ﺳﻼم ﻧﮑﻨﯿﺪ ،داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ«.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

١٧٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﺮی در ﺗﻮ ﺳﺮاغ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،آن ﮔﺎه او
را ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻤﻮد .١
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﺳﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﱠ
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد روﺷﻨﯽ آﺗﺸﯽ را دﯾﺪ ،و آن روﺷﻨﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ در ﺧﺎﻧﻪای اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﺧﻞ
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در دل ﺷﺐ ﺑﻮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮐﮫﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺷﺮاﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﻨﯿﺰ آوازﺧﻮاﻧﯽ در ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﻣﺮد ﮐﮫﻦ ﺳﺎل ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ وی ھﺠﻮم آورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﻣﺸﺐ
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﺮ زﺷﺖﺗﺮی ﻧﺪﯾﺪم ،آن ھﻢ از ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﺟﻞ ﺧﻮد را دارد!! آن ﮔﺎه
وی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :آری ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ اﻧﺠﺎم
دادی زﺷﺖﺗﺮ اﺳﺖ! آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ از ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه  ٢و ﺑﺪون
اﺟﺎزه وارد ﻣﻨﺰل ﺷﺪی؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،و ﺑﻌﺪ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺧﻮد را دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را ﻣﺎدرش ﮔﻢ
ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﻣﻐﻔﺮت ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از اھﻞ
ﺧﻮد ھﻢ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮا ﻋﻤﺮ دﯾﺪ ،و ﺑﻪ آن اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﭘﯽ در
ﭘﯽ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﻌﺪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ س را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
آن روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آﻣﺪ ،و در آﺧﺮھﺎی ﻣﺮدم
ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻤﺮ س وی را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﯿﺦ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﺰدش
آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاب ﺑﮕﻮ  ،٣وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از وی دﯾﺪه ،او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،و او را آﻧﻘﺪر ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه
دھﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺮده ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ را از ﺗﻮ دﯾﺪم ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻧﺪادهام ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮ و ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮوﯾﻢ .م.
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ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻦ،
آن ﮔﺎه دھﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺮده ﮔﻔﺖ :و ﻣﻦ ھﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ
ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻪام،
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .١
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﺛﻘﻔﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﺛﻘﻔﯽ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻧﺰد وی وارد ﺷﺪ ،و دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از ﺗﺠﺴﺲ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ارﻗﻢ ب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
او راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ از ﺗﺠﺴﺲ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را رھﺎ ﻧﻤﻮد .٣ -٢
ﺳﺘﺮ و ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن

راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره

ھﻨﺎد و ﺣﺎرث از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﺧﺘﺮی دارم ،ﮐﻪ وی را در ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ او را ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻣﺎ درک ﻧﻤﻮد و اﺳﻼم آورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم آورد ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ وی ﻻزم ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺗﯿﻐﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﮑﺸﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻌﻀﯽ از رگھﺎی ﮔﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد،
و ﺗﺪاویاش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد،
اﮐﻨﻮن ﻗﻮﻣﯽ وی را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﻗﻀﯿﻪ وی آﮔﺎه ﮐﻨﻢ؟ ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) (۱۹۸۴۴اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ از ﻋﻤﺮ و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺮﺳﻞ
اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﮔﺮ اﺣﺪی را از اﻣﺮ وی ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯽ ﺗﻮ را ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ او را
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ]دﺧﺘﺮ[ ﻋﻔﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﮑﺎح ﮐﻦ .١
و ﻧﺰد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :دﺧﺘﺮی زﻧﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ وی
ﺣﺪ ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ آنھﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﺑﻪاش ﻧﯿﮑﻮ و اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد ،و از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ او ﺑﺪون ﺧﺒﺮ دادن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪھﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮب ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﻪ آن را اﻓﺸﺎ ﺳﺎزد ،آن
ﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع وی را ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وی را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﺧﺘﺮان
ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺑﻪ ازدواج ﺑﺪھﯿﺪ .٢
ﻗﺼﻪ وی و ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﮫﺎر زن

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﻔﻠﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای  ٣ﮐﻪ در آن ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و او را ﮔﺮﻓﺘﻢ و
ﺑﺮاﯾﺶ داﯾﻪای را ﺑﻪ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﮫﺎر زن ﻧﺰد وی ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او را ﻣﯽﺑﻮﺳﻨﺪ ،و
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﺎدر ویاﻧﺪ؟ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ آنھﺎ ﻧﺰدت آﻣﺪﻧﺪ
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،و او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ زﻧﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎدر اﯾﻦ
ﻃﻔﻞ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﻧﻨﻤﻮدی! زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ وی را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺳﺘﺮش را ﺑﺪری ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﺰدت آﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از
ﭼﯿﺰی ﺳﺌﻮال ﻣﮑﻦ ،و ﺑﻪ ﻃﻔﻞﺷﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ .٤
اﻣﺮ اﻧﺲ درﺑﺎره ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻦ زﻧﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﺮز رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه

ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﯾﻮب آورد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﮫﺎن اﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ س آﻣﺪ و ﻧﺸﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ای ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ھﻤﺮاھﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻨﯿﺰم
اﺳﺖ ،و زﻧﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ وی را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺴﭙﺎرم ،ﺗﺎ ﺣﺪ را ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﺳﺎزد ،ﮔﻔﺖ:
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺼﺮی دارای رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮدان ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و اﯾﻦ را ﺑﺮ وی ﺑﭙﻮﺷﺎن ،ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﻣﮑﻦ ،و از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ،و ﺗﺎ آن ﻗﺪر ﺑﺮ ﻣﻦ
اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪم .١
ﻗﺼﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﺎﺗﺐ س ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ

اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از دﺧﯿﺮ اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﺎﺗﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﻣﻦ
ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن را ﺑﺮ آنھﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ
آﻧﺎن وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎ و ﺗﮫﺪﯾﺪﺷﺎن ﮐﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ از
آن ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن را ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻋﻘﺒﻪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرﺗﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ دﺧﺘﺮ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪهای را از ﻗﺒﺮش
زﻧﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ« .٣ -٢
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮدرداء و ﭘﺴﺮش درﺑﺎره ﮐﺎر ﻓﺎﺳﻘﺎن دﻣﺸﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﺑﺨﺎری  ٤از ﺑﻼل ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﻪ اﺑﻮدرداء س ﻧﻮﺷﺖ:
]ﻓﮫﺮﺳﺖ[ ﻓﺎﺳﻘﯿﻦ دﻣﺸﻖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻘﯿﻦ دﻣﺸﻖ ﭼﻪ
ﮐﺎر ،و از ﮐﺠﺎ آﻧﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ؟ ﭘﺴﺮش ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آنھﺎ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﻢ آﻧﺎن را
ﻧﻮﺷﺖ .اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ؟ آنھﺎ را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﻮدت ﺷﺮوع ﮐﻦ ،و ﻧﺎمھﺎی آنھﺎ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۷آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻗﺼﻪ ،و ﺑﺪون آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺎﮐﻢ
ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ .و ﻣﻨﺬری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل ﺳﻨﺪھﺎی اﯾﺸﺎن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ در آن ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﺸﯿﻂ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۹۲اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۹۱۷ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۸۴ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۲۶۵و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۴۰۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪار اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﺑﯽ اﻟﮫﯿﺜﻢ اﺳﺖ و وی ﻣﺠﮫﻮل
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻋﺠﻠﯽ وی را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وی را ﻣﻘﺒﻮل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻷدب ).(۱۸۸

١٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺮ و ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره واﻗﻊ ﺷﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد ،و ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻮﯾﯽ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺑﻮی را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد و وﺿﻮ ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺟﺮﯾﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ
ﻗﻮم وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ھﻢ ﺳﺮدار ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮدی! و در اﺳﻼم ھﻢ ﺳﺮدار ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯽ! .١
ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻔﻮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪ

ﺑﺨﺎری از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﺎ زﺑﯿﺮ و ﻣﻘﺪاد ش
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺿﻪ ﺧﺎخ  ٢ﺑﺮﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ در داﺧﻞ ھﻮدج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ،و آن را از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .آن ﮔﺎه ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
اﺳﺐھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺗﺎﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺿﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و آن زن داﺧﻞ ھﻮدج را
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و )ﺑﻪ او( ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ را
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری ،ﯾﺎ ﻟﺒﺎسھﺎ را ]از ﺗﻨﺖ[ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ آن را از زﯾﺮ ﮔﯿﺴﻮھﺎی
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد ،و ﻣﺎ آن را ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص آوردﯾﻢ ،و در آن از ﻃﺮف ﺣﺎﻃﺐ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻣﮑﻪ ]ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه[ ﺑﻮد ،و آنھﺎ را از ﺑﻌﻀﯽ
ﮐﺎرھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﺎﻃﺐ اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﺴﺒﯿﺪه در ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮدم
 ﯾﻌﻨﯽ :ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدم  -و از ﺧﻮد آنھﺎ ﻧﺒﻮدم ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺶ ﻗﺮاﺑﺖھﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮالﺷﺎن را
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ از
اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد آنھﺎ اﺣﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از ﺧﻮﯾﺸﺎوداﻧﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺪاد از دﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻨﻤﻮدهام و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ وی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
راﺳﺖ ﮔﻔﺖ« ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ را ﺑﺰﻧﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺳﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٧٥

»وی در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺗﻮ را ﭼﻪ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ]اﺣﻮال[ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪر آ ﮔﺎه ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪهام«  .١آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮرهای را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
ُ َ ٓ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
خذوا ع ُد ّوِي َوع ُد َّو� ۡم أ ۡو ِ�َا َء﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
َ َ ۡ َ َّ َ َ ٓ َ َّ
يل﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۱ :
ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿�قد ضل سواء ٱلسب ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﺮا و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ...ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ از
راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ« .٢
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س آﻣﺪه ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻧﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام ،ﻣﻦ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﺪ ،و اﻣﺮ وی را ﺑﺮای او ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدم ،و ﻣﺎدرم ﻧﺰد آن ھﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻢ
اﺣﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او  ٣ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺳﺮ اﯾﻦ را ﻧﺰﻧﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﺪر را ﻣﯽﮐﺸﯽ؟ ﭼﻪ ﺗﻮ را آ ﮔﺎه ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اھﻞ ﺑﺪر آ ﮔﺎه
ﺑﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آنﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ!« .٥ -٤
ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﯾﮏ دزد

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﻣﻄﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آورده
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﺘﺮی را دزدی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۰۰۷ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۹۴
 -٢و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺟﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص .م.
 -٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد وی ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۸۴آﻣﺪه ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۱۳۷
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۳ﮔﻔﺘﻪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۵۰ /۳
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دزدی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ دزدی ﻧﻤﻮدهام ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ دزدی ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻨﺒﺮ ،او را ﺑﺒﺮ و
اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﺑﺒﻨﺪ ،و آﺗﺶ را ﺑﯿﻔﺮوز و ﻗﺼﺎب را ﺻﺪا ﮐﻦ ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ
آﻣﺪن ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دزدی ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،و او را
رھﺎ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا وی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺖ اﻗﺮار
ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وی اﻣﺮ ﮐﺮد و دﺳﺖ وی
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ؟ اﻣﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭼﺮا او را
ﻧﺒﺨﺸﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ» :آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺣﺪود را ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ« .٢ -١
دﺳﺘﻮر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﺑﺎره ﻣﺴﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﻣﺎﺟﺪ ﺣﻨﻔﯽ

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺮادر زاده ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
آورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﺑﺪھﯿﺪ ،و دھﻨﺶ را ﺑﻮ  ٣ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ او را ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ ،و ﺳﺨﺖ ﺗﮑﺎﻧﺶ دادﻧﺪ ،و دھﻨﺶ
ﱠ
را ﺑﻮ  ٤ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از وی ﺑﻮی ﺷﺮاب را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ او
را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﻓﺮدا وی را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آوردن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای دﺳﺘﻮر داد ،و ﺳﺮ
آن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﺮم ﺷﺪﻧﺶ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﻼد ﮔﻔﺖ :ﺑﺰﻧﺶ ،و دﺳﺘﺖ را
ﱠ
ﺑﺮﮔﺮدان ،و ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﻘﺶ را ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او را ﺑﺪون ﻣﺸﻘﺖ زد ،و ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن دﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮد .ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺎﺟﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :زدن ﻣﺸﻘﺖ آور ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :زدن اﻣﺮا ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وی ﮐﻪ :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮدان ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ؟
ﮔﻔﺖ :دﺳﺖ ﺧﻮد را زﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ و زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺣﺪ را ﺑﺮ وی در
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۲۸در اﺳﻨﺎد آن اوﺑﻤﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﻪ از اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﻪ از اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﺎ و ازار ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺄدﯾﺐ ﻧﻤﻮدی ،و ﻧﻪ ھﻢ رﺳﻮاﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪی.
ﱠ
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺑﺮای
ﯾﮏ واﻟﯽ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ ﺣﺪی ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﻮد ،و او آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدی از
اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ،او ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورده ﺷﺪ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ اﻧﮕﺎر ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﯿﻖﺗﺎن ھﻤﮑﺎر ﺷﯿﻄﺎن ھﺴﺘﯿﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﻔﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺑﺮای ﯾﮏ واﻟﯽ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ ﺣﺪی
ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﻮد ،و او آن را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺪارد« .و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮاﻧﺪ:
ََۡۡ ُ ْ ََۡ ۡ َ ُ ْ
ح ٓوا﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۲۲ :
﴿و�عفوا و�صف
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و درﮔﺬرﻧﺪ« .١

و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺪی ﮐﻪ در
اﺳﻼم ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ وی ﺷﮫﺎدت داده
ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﮔﺮدد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﺟﺎری ﺷﺪ،
ﺑﻪ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﺎز ﻣﯽدارد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﺮادرﺗﺎن ھﻤﮑﺎر ﺷﯿﻄﺎن ھﺴﺘﯿﺪ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را رھﺎ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآوردﯾﺪ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای اﻣﺎم وﻗﺘﯽ ﺣﺪی آورده
ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ آن را ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .٣ -٢
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ) (۱۳۵۱۹اﺣﻤﺪ ) (۴۳۸ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۳۱ /۸ﺣﺎﮐﻢ
) (۳۸۳-۳۸۲ /۴و آن را ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ذھﺒﯽ در ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۸۲ /۴در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا أﺑﻮﻣﺎﺟﺪة در
اﻟﻤﯿﺰان ذﮐﺮش رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ درﺑﺎرهاش
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺮق )در اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ( ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۸۳ ۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ).(۱۳۳۱۸

١٧٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺷﻼق زدن ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ و ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪﺳﻮی او

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ در ﻃﻠﺐ
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد آﻣﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻗﺮض دار
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ در ھﺮاس ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻔﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮی و اﮔﺮ ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ را
ﺑﺪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻮ را از ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪم ،و ﺧﻮدم ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻨﯽ ﺗﯿﻢ ھﺴﺘﻢ ،و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮا ﺷﻼق زد و ﺳﺮم را
ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،و روﯾﻢ را ﺳﯿﺎه ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ وی ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺟﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
را ﻋﮫﺪ ﮐﺮدهام :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ آن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﺑﺰﻧﻢ ،ﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزی ،ﭼﻮن آنھﺎ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم و ﺑﺎ
آنھﺎ ﺑﺨﻮرم و ﺑﻨﻮﺷﻢ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
ﺗﻮ اﯾﻦ را در ﺑﺪل ﺑﻮدن اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮای ﻋﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادی ،و ﻣﻦ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ از
ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم ،اﯾﻦ ﭼﻮن زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎن ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﻟﺘﻴﻤﻰ أﺧﱪﲏ ﺑﻜﺬا وﻛﺬا ،واﻳﻢاﷲ اﲏ ان

ﻋﺪت ﻷﺳﻮدن وﺟﻬﻚ وﻻﻃﻮﻓﻦ ﺑﻚ ﰲ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈن أردت أن ﺗﻌﻠﻢ ﺣﻖ ﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﻚ ﻓﻌﺪ

ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﺎس أن ﳚﺎﻟﺴﻮه وﻳﻮاﻛﻠﻮه ،ﻓﺈن ﺗﺎب ﻓﺎﻗﺒﻠﻮ ﺷﻬﺎدﺗﻪ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ﺗﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ دوﺑﺎره اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی روﯾﺖ را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻤﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺣﻖ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺮد و ﻣﺮدم را اﻣﺮ
ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﺷﮫﺎدﺗﺶ را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ« .٢ -١

 -١و ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﺳﻮاری داد و دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ).(۲۱۴ /۱۰

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٧٩

ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻮن و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻟﮏ آن را
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﻼم ھﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮردهام ،و ﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﻤﻮدهام ،و
اﺑﻮﻗﺘﺎده و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وی ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ وی را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺿﺮار
ﺑﻦ ازور اﺳﺪی س را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و او ﮔﺮدﻧﺶ را زد ،و ﺧﺎﻟﺪ ھﻤﺴﺮ وی ام ّ
ﻣﺘﻤﻢ را ﺑﺪﺳﺖ
آورد ،و ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه و ازدواج ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ وی ﺑﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :وی زﻧﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻨﮕﺴﺎرش ﮐﻦ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وی را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .وی ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮده ،و ﺧﻄﺎ ﮐﺮده  ١اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،او را ﺑﮑﺶ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را ﻧﻤﯽﮐﺸﻢ ،ﺗﺄوﯾﻞ
ﻧﻤﻮده ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ او را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻦ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ً
داد :ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ اﺑﺪا داﺧﻞ ﻏﻼف ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .٢
ﺑﺪ دﯾﺪن ﮔﻨﺎه و ﻧﻪ ﮔﻨﻬﮑﺎر

ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮدرداء و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از دﺷﻨﺎم دادن ﮔﻨﮫﮑﺎر

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﺎن او را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ او را در ﭼﺎھﯽ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ وی را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآورﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮادرﺗﺎن را دﺷﻨﺎم
ﻧﺪھﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﯽ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ وی
را ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وی را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،او ﺑﺮادر ﻣﻦ
اﺳﺖ  .٣و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ) (۴/۲۰۵از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﺑﺮادرﺗﺎن را دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،ﺑﺮ وی از ھﻤﮑﺎران ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪای ،رﺳﻮاﯾﺶ ﮐﻦ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻧﻤﺎ ،وﻟﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ،

 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۷۴آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۵از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده.

١٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﻮن ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص درﺑﺎره ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ وی ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وی ﺧﯿﺮی را ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪاش ﺑﻪ ﺷﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮ وی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻔﺎی ﺳﯿﻨﻪ از ﮐﯿﻨﻪ  ١و ﺣﺴﺪ

ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرت داد

اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﻣﺮدی از اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺷﻮد« ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات آب وﺿﻮﯾﺶ از رﯾﺸﺶ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ،
و ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮدای آن روز ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز آن ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،و ﭼﻮن روز ﺳﻮم ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ و ﺑﺎز آن ﻣﺮد ﭼﻮن ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ
ﱠ
اوﻟﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو )ﺑﻦ اﻟﻌﺎص( ب
وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدم ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺳﻪ روز ﻧﺰدش داﺧﻞ ﻧﺸﻮم ،اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﺎی ﺑﺪھﯽ اﯾﻦ
ﱠ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،ﮔﻔﺖ :آری ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ :وی ﺑﺎ او ھﻤﺎن
ﺳﻪ ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و او را ﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ در ﺷﺐ
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ،
ﱠ
]و ھﻤﻨﯿﻄﻮر ﻣﯽﺑﻮد[ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
از وی در ﮔﻔﺘﺎرش ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﺶ را ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﻤﺮم ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﭘﺪرم ھﯿﭻ ﺧﺸﻢ و ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺒﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮐﻨﻮن ﻣﺮدی از
اھﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد« ،و در ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
 -١در ﻧﺺ »ﻏﺶ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ و ﻓﺘﺢ ھﺮدو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﯾﻞ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﮐﯿﻨﻪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺳﯿﺎھﯽ دل ،ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ،ﻧﯿﺮﻧﮏ ﺑﺎزی از روی ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﺑﺮای زﺑﺎن زدن ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ و ﮐﻼه ﺑﺮداری ،و ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻮم ﻧﺺ ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .م.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺗﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮم ،و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آن اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ؟ وی
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﻢ ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺪی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻣﺮا
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﻢ ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺪی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮐﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﺣﺪی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ و ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ
ﱠ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺒﮫﻢ را ﺳﻌﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮادرزادهام ،ﻋﻤﻠﻢ ﺟﺰ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺪی ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﻨﻪ
ﺑﻪ دل ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪهام  -ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ  . -و ﻧﺴﺎﺋﯽ در رواﯾﺘﯽ از رواﯾﺎت
ﱠ
ﺧﻮد و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ اﻓﺰودهاﻧﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی ﺑﺰار ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎق ﺣﺪﯾﺚ از اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۴/۳۳۸درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و آن ﻣﺮد را ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ آن
آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ دﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در
ﱠ
ﻗﺒﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ و ﻧﻪ آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
را ﻧﺪارم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .١
ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ و درﺧﺸﺶ روی اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ در ﻣﺮﯾﻀﯽاش

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ روﯾﺶ درﺧﺸﺶ و ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ﭼﺮا روﯾﺖ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ و درﺧﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﻋﻤﻠﻢ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰدم ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺮ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۶ /۳و ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ ).(۸۶۳
.۳/۱۰۲ -٢
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از دو ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ارﺗﺒﺎط و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎک ﺑﻮد.
ﱠ
ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮی ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
دﺷﻨﺎم داد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﻪ
ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آﯾﻪای در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﻢ ،و دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﻣﻦ از ﺣﺎﮐﻤﯽ از ﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ
ً
ﺧﻮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ اﺑﺪا ﻧﺰد وی
ﺑﺮای دادﺧﻮاھﯽ ،ﻗﻀﯿﻪای را ﻧﺒﺮم ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺎران در ﺷﮫﺮی از ﺷﮫﺮھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎرﯾﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﻧﺪهای از ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .٢ -١
ﻣﺪارا و ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم

ﻣﺪارای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه

اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮای ورود ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :او ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺪ آن ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺖ  ،«٣ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی داﺧﻞ
ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،و اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در وی ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن او ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ،و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﺳﺖ« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺪن ﻣﺮد ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺮای وی ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﺧﻮش ﺣﺎل ﻧﺸﺪ ،وﻗﺘﯽ وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا،
ﻓﻼن اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او آﻧﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﯽ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮش و ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪی ،و ﺑﺮای
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۳۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۲ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۹۶ /۱۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۵۸۴ /۹
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎﺳﺖ .م.
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ﻓﻼن آن ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﯽ ،وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اول اﻧﺠﺎم دادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
وی اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﺷﺮﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ و زﺷﺖ ﺧﻮﯾﯽاش از وی ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد«  ١ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۱۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻌﺾ آن
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص  (۱۹۰اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده..و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ّ
ﻋﺴﺎل س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه
ﻣﺮدی از ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﺮادر ﻗﻮم
و ﺑﺪ ﻣﺮدﯾﺴﺖ« ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،وی را ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ وی را دﯾﺪی ﮔﻔﺘﯽ :اﯾﻦ ﺑﺪ ﺑﺮادر ﻗﻮم و
ﺑﺪ ﻣﺮدﯾﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ او راﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪی؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :وی ﻣﻨﺎﻓﻖ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﺎﻗﺶ ﺑﺎ وی ﻣﺪارا ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ وی دﯾﮕﺮی را درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ« .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ از ﭘﯿﺶ روی آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ و
ﻗﺮﯾﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮﯾﺪه آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ:
آری ،در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ از ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و از ھﻤﻪﺷﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ
 ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ، -ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻢ درﺑﺎره وی ﺗﻮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاو آ ﮔﺎه ﮐﺮدم ،و ﺗﻮ ﺧﻮدت داﻧﺎﺗﺮی ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮایﺷﺎن اھﻤﯿﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« .٣
ﻗﻮل اﺑﻮدرداء درﺑﺎره ﻣﺪارای اﺻﺤﺎب ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در روی اﻗﻮاﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
دﻧﺪانھﺎی ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ،٥ﮐﻪ دلھﺎی ﻣﺎ آﻧﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۶۰۵۴و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۳۱۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۶۱اﺣﻤﺪ ).(۱۵۸ /۶
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۴/۱۹۱
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﺎره آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۲۲
 -٥ھﺪف ﺧﻨﺪﯾﺪن اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻧﺪاﻣﺖ وی از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ از
اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺶ

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ را آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :رﻓﯿﻖﺗﺎن ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ وی ﺳﻼم
داد و ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﺗﯿﺰی ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم ،و از وی ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ،وﻟﯽ او اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺗﻮ روی آوردم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ«  -ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  ، -ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ )و ﺳﻼم داد( ،و روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﺮوع ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و روی ھﺮدو زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻇﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮدم  -دو ﻣﺮﺗﺒﻪ  -آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﺪردی ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ
ﻣﺮا ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ«  - ٢دو ﻣﺮﺗﺒﻪ  -و ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س اذﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺸﺪ .٣
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ،
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،و ﻋﻤﺮ س ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س آن را
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎدآوری ﺷﺪ،
و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادرت از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای او ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﯽ ،و ﺗﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
 -١اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺮﺑﯽ در ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ و دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و دﯾﻨﻮری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﻢ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۱/۴۰۳آﻣﺪه ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۲/۱۶۲
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۳۶۶۱
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﻖ ﻧﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ھﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و
ھﯿﭻ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از او ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از
او ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره دوﺳﺘﻢ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻣﺮا ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ
ً
ﮔﻔﺘﯽ :و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ او را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﻧﺎم ﻧﻤﯽﻧﮫﺎد ،ﺣﺘﻤﺎ او را ﺧﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ،
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺮادرﯾﻢ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم درﯾﭽﻪھﺎ را ﺟﺰ درﯾﭽﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ورﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﱠ
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ در وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ )رﺿﯽاﻟﻠﻪ
ﻋﻨﮫﻦ(
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﮔﺎھﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ھﻤﺘﺎھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را از آن ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮد ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﻤﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و در ﮔﺬرد و ﺗﻮ را از آن ﺣﻼل ﺳﺎزد ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﺳﺎزد و ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ام ﺳﻠﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ او
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ.
آﻣﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ب و راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ وی

ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٣از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از وی اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ﺑﺪھﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
آری ،آن ﮔﺎه ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
وی را راﺿﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ،ﻣﺎل ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ را

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۳۷۱ ،۳۷۲ /۱۲
.۸/۱۰۰ -٢
.۶/۳۰۱ -٣
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا و رﺿﺎی رﺳﻮل او و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدم،
ﺑﻌﺪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺿﯽ ﺷﺪ  .١ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۷از ﻋﺎﻣﺮ( ﺷﻌﺒﯽ )ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﻤﺮ س از ﻣﺮدی ﮐﻪ وی را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪ

اﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﻼن را ﺑﺪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﺗﻮ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﻣﻨﺰل زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،آﯾﺎ ﻣﻦ در اﺳﻼم رﺧﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردهام؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهام؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺪﻋﺘﯽ را ﭘﺪﯾﺪ
آوردهام ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ َ ْ ََ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
ُ ْ َ
ِ� َوٱل ۡ ُم ۡؤم َِ�ٰت ب َغ ۡ
ون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
� َما ٱ�ت َس ُبوا �ق ِد ٱ ۡح َت َملوا ُ� ۡه�ٰ ٗنا
﴿وٱ�ِين يؤذ
ِ
ِ ِ
�ثۡ ٗما ُّمب ٗ
ينا ] ﴾٥٨اﻻﺣﺰاب.[۵۸ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ آزار
ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﮫﺘﺎن و ﮔﻨﺎه آﺷﮑﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ«.
و ﺗﻮ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
وی ﻧﻪ در اﺳﻼم ﺷﮑﺎف و رﺧﻨﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،و ﻧﻪ ،ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ،و آن ﻗﺪر ﺑﺮ وی
اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺨﺸﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش

ﺑﺰار از رﺟﺎء ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
در ﺣﻠﻘﻪای ﮐﻪ در آن اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،در آن
ﱠ
ﺣﺎل ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻼم داد ،و ﻗﻮم ﺳﻼم وی را ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ]ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد[ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :و ﻋﻠﯿﮏ
ﱠ
اﻟﺴﻼم و رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ ،و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺎ وی از ﺷﺐھﺎی ﺻﻔﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮدهام ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
 -١ﻣﺮﺳﻞ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۰۱ /۶ﺷﻌﺒﯽ ﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﺷﻌﺒﯽ ﻋﻤﺮ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ از او ﻣﻌﺬرت ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﱠ
داﺧﻞ ﺷﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اﺟﺎزه
ﱠ
ﺧﻮاﺳﺖ و او ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ھﻨﮕﺎم
ﻋﺒﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﮕﻮ ،ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ وی
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ آﺳﻤﺎن ھﺴﺘﻢ ﭼﺮا در روز ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺎﻣﺎ
ﺟﻨﮕﯿﺪی ،ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی آنھﺎ را زﯾﺎد ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﯿﺎھﯽ ﻟﺸﮑﺮی
را زﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ زدم ،وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم  -ﯾﺎ
ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ  .-ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻮاز ﻧﺪارد؟ ﮔﻔﺖ :آری ،وﻟﯽ ﻣﻦ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﯽ در ﭘﯽ
روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﭘﺪرم از ﻣﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»روزه ﺑﮕﯿﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﻦ ،و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﺧﻮاب
ﱠ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم و اﻓﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،از ﭘﺪرت اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻦ« .ﺑﻌﺪ او در روز ﺻﻔﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون ﺷﺪم  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ازﺣﺴﯿﻦ ش

ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از رﺟﺎء ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻼم داد ،و ﻗﻮم ﺟﻮاب ﺳﻼم وی را
ﱠ
دادﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺎﻣﻮش
ﱠ
ﺷﺪﻧﺪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :و ﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم و رﺣﻤﺔاﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ ،و روی
ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮم ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ
آﺳﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :او ھﻤﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺎ وی ،و او ﺑﺎ ﻣﻦ از ﺷﺐھﺎی ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﮐﻠﻤﻪای ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ وی از ﻣﻦ راﺿﯽ ﮔﺮدد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ).(۲۶۳۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ! آن ﮔﺎه اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﺮدا ﻧﺰد وی ﻧﻤﯽروی؟ ﮔﻔﺖ :آری] ،ﻣﯽ روم[،
ﭘﺲ ﺑﺎ ھﻢ وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻧﺰد وی ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﻢ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ و او اﺟﺎزه داد و ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺗﺎ آن
وﻗﺖ اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،و او داﺧﻞ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ او را
دﯾﺪ وﺧﻮد در ﭘﮫﻠﻮی ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای وی دور ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺴﯿﻦ
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻨﺸﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ را رھﺎ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮد و
اﺑﻦ ﻋﻤﺮو در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﺸﺴﺖ ،و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻗﺼﻪ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ آﺳﻤﺎن
ھﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ
ّ
آﺳﻤﺎن ھﺴﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﻮ را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ وﭘﺪرم در روز ﺻﻔﯿﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪی؟ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺪرم از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آری ،وﻟﯽ ﭘﺪرم ﻋﻤﺮو از ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﱠ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺧﻮاب ﮐﻦ ،و روز ﺑﮕﯿﺮ و اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎ ،و از ﻋﻤﺮو اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻦ« .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ روز ﺻﻔﯿﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ داد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﮔﺮوهﺷﺎن را
زﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،ﻧﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪم ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زدم و ﻧﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﺣﺴﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻮاز ﻧﺪارد؟ ﮔﻔﺖ :آری،
]راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﯽ وی از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .١
ﻣﺮﻓﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻧﺮﺳﯽ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ
در اﺣﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﻼص ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ روی ﻣﯽآورد ،و ﻣﺮا ﻣﺤﻞ رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ادای آن ﻧﯿﺎز را ﻓﯿﺼﻠﻪ و اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را
ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺟﺘﯽ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزم ،ﺑﺮاﯾﻢ
از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺮی دﻧﯿﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .٢
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺑﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،وی ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﯾﺴﺘﺎدن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،دارﻣﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮزﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ زﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮﻟﻪ ل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
وی از ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﺑﺮای
وی ﺧﻢ ﻧﻤﻮد و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن زن ﺿﺮورت ﺧﻮد را
رﻓﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وی را از ﺑﺎﻻی ھﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪ!! اﯾﻦ
ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ او ﺗﺎ ﺷﺐ از ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ او ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﻣﺮﻓﻮع ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺸﺘﻢ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری  ١در ﺗﺎرﯾﺨﺶ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺣﺰن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮ ﺧﻮد در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﺑﺎ وی روﺑﺮو
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،وی اﯾﺴﺘﺎد و او ﺑﺮاﯾﺶ در ﺳﺨﻦ درﺷﺘﯽ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه
ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺪﯾﺪهام ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﺮا از ﮔﻮش ﻓﺮا
دادن ﺑﻪ وی ﺑﺎز ﻣﯽدارد!! اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﮔﻮش ﻓﺮا داد ،و
درﺑﺎرهاش آﻧﭽﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ َ
َۡ
ج َها﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۱ :
﴿قد س ِمع ٱ� قول ٱل ِ� ت�ٰدِلك ِ� زو ِ
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻟﻠﻪ ﺳﺨﻦ آن زن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻨﯿﺪ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﻋﺘﮑﺎﻓﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ  -ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار
ً
اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮا  ،-از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص

 -١اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺒﯿﺮ ).(۲۴۵ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

در اﻋﺘﮑﺎف ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺳﻼم داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺖ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :آری ،ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﻼن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻮاﻻت دارد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ
ادای آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ وی درﺑﺎره ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪ و
از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ھﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را در آن ﺑﻮدی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدی؟
وی ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ ،ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ  ١ﺷﻨﯿﺪم  -و
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ  -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز و ﺣﺎﺟﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭘﯿﺎده ﺑﺮود ،و ﺑﻪ رﻓﻊ آن ﻗﺎدر ﮔﺮدد ،از اﻋﺘﮑﺎف ده ﺳﺎل ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
روز ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن او و آﺗﺶ ﺳﻪ ﺧﻨﺪق ﺑﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از دو ﮐﻨﺎره آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ  ٢ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۲/۲۷۲
آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و زﯾﺎدت در زﯾﺎرت اﻧﺼﺎر
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص زﯾﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل وی ﻣﯽآﻣﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۱۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن راوﯾﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری در )ادب( ) ٥ص  (۵۲از اﻧﺲ
 -١ﯾﻌﻨﯽ از وﻓﺎﺗﺶ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .م.
 -٢و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ) (۳۹۶۵ھﯿﺜﻤﯽ اﺳﻨﺎد آن را در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۹۲ /۸
ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﺑﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻻوﺳﻂ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ
وی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ھﻤﭽﯿﻨﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎدش ھﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ./ (.آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۶۶۲و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۵۳۴۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۵۷۳
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۹۸ /۴در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۳ /۸
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۴۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ از اﻧﺼﺎر را زﯾﺎرت ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد
آنھﺎ ﻃﻌﺎم ﺻﺮف ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮ
ﺑﺴﺎﻃﯽ آب ﭘﺎﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد.
اﺻﺤﺎب و زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ دو ﻧﻔﺮ
از ﯾﺎران ﺧﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﻣﯽﺑﺴﺖ ،و ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در ﻧﺪﯾﺪن ﺑﺮادرش
ﻃﻮل ﻣﯽداد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻣﻦ
ﭼﻄﻮر ﺑﻮدی؟ و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺪون
داﻧﺴﺘﻦ اﺣﻮال ﺑﺮادرش ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺰاﻋﯽ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
ﱠ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س -
ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن را
ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ،
ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﺮادرش را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،آن ﮔﺎه ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺨﯿﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۴۴آﻣﺪه .و ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص (۵۲از ام
درداء ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س از ﻣﺪاﺋﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﭘﺎی ﭘﯿﺎده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻟﺒﺎس اﻧﺪروزد  -راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻠﻮار ﭘﺎﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎه  -ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺎ آﻣﺪ.
ﻋﺰت و اﮐﺮام زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪم ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ آن

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۳۳۸و ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۴ /۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۰۰ /۹ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﻨﻘﻄﻊ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﻨﺬری .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎﻟﺸﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن دﺧﺘﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﺳﻌﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
داﺧﻞ ﺷﺪ ،و او ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای او اﻧﺪاﺧﺖ و وی ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
داﺧﻞ ﺷﺪ و از اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی اﺳﺖ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺟﻨﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۰۷ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺰت ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻤﺎن ب ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺣﺎﮐﻢ  ٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد ،وی آن را ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺖ،
ﱠ
ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد،
وی آن را ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﺳﻠﻤﺎن ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد وارد ﺷﺪ ،و او ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را ﺑﺮای ﻋﺰت و اﮐﺮام او ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪازد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ« .٤
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ب در ﺣﺎﻟﯽ
وارد ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۹۶ /۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۵ /۶و ﺣﺎﮐﻢ ) (۶۷ /۳در آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
.۳/۵۹۹ -٣
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۹۹ /۳در آن ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﺰاﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻠﻤﺎن ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد وارد ﺷﻮد ،و او
ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮای ﻋﺰت و اﮐﺮاﻣﺶ اﻧﺪازد ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۱۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺰاﻋﯽ آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در
اﺳﻨﺎد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن
ﱠ
ﻓﺎرﺳﯽ ب وارد ﺷﺪ ،و ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮای او ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد وارد ﺷﻮد ،و او ﺟﮫﺖ اﮐﺮام و اﻋﺰای او ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را اﻧﺪازد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٢در اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﺰاﻋﯽ
آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﺸﯿﻂ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻧﺸﯿﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء
اﻟﺰﺑﯿﺪی س وارد ﺷﺪ ،و او ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را ﮐﻪ زﯾﺮﭘﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻋﺰت ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻪ از اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ )ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺼﻼه و
اﻟﺴﻼم(  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۴۶آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺰت ﻣﮫﻤﺎن اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری  ٤از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی س ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ
ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﺴﺮ وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﺑﻮد ،در آن روز ﺑﺮایﺷﺎن
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ]ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻪﺗﺮ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدم؟ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را از ﺳﺮ ﺷﺐ در ﻇﺮﻓﯽﺗﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۲۷ /۶در آن ﻋﻤﺮان اﻟﺨﺰاﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۴۷۸در آن ﻋﻤﺮان اﻟﺨﺰاﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﻗﻮف .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ﻣﻨﺬری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱۵۳۵ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﯿﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎم
ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( ﻣﻌﻠﻮل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻌﻠﻞ ).(۲۷۷ /۲
 -٤اﻷدب )ص.(۱۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل اﺑﻦ ﺟﺰء زﺑﯿﺪی درﺑﺎره ﻋﺰت ﻣﮫﻤﺎن
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن از ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء اﻟﺰﺑﯿﺪی س وارد ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﺧﻮد را ﻋﺰت
ﱠ
ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻪ از ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ و ﺳﻠﻢ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎد ﺑﺮای ﺑﻨﺪهای
ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻣﺎم اﺳﺒﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮوب ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻪ
ﻧﺎن و آب ﺳﺮدی اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﻋﺬاب ﺑﺎد ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎمھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﭼﻮن ﮔﺎو
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ] ،و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ[ای ﻏﻼم ﺑﺮدار ،و ای ﻏﻼم ﺑﮕﺬار!  ١و در آن ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را
ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺰت و اﮐﺮام ﻧﻤﻮدن ﺑﺰرگ و ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﻗﻮم

ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺎدرش ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻷوﺳﻂ از ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺠﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :او در

ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﺮ دروازه اﯾﺴﺘﺎد ،آن
ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﮔﻨﺠﺎﯾﺸﯽ ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :روی اﯾﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ« ،و
ﺟﺮﯾﺮ آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ]ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد[ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺰت ﻧﻤﻮدی ،ﺗﻮ را ﻋﺰت ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
٤

ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ او را ﻋﺰت ﮐﻨﯿﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﯿﺴﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
ﱠ
اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮای ﻏﻼمھﺎ و ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻧﮕﺎ :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۵۲۶۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻮن اﻟﻘﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۸
.(۱۰۵
.۸/۱۵ -٤

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺑﻮد ،و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻟﻨﮓ و ﯾﺎ ﭼﺎدر
ﺧﻮد را ﺑﺮای وی اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :روی اﯾﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ« ،و او آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺰت ﻧﻤﻮدی ﺗﻮ را ﻋﺰت
ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ او را ﻋﺰت
ﮐﻨﯿﺪ« .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ س در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،و او را ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ او را ﻋﺰت ﮐﻨﯿﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۱۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢﺷﺎن.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ

ﻋﺴﮑﺮی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ وی ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،او ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ را اﻧﺪاﺧﺖ ،وﻟﯽ او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در زﻣﯿﻦ در ﺗﻼش ﺑﻠﻨﺪی و ﻓﺴﺎد ﻧﯿﺴﺘﯽ ،و اﺳﻼم آورد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ،ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن را از ﺧﻮدت ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»آری ،اﯾﻦ ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ ،او را ﻋﺰت
و اﮐﺮام ﮐﻨﯿﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۵۴۶۱در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶ /۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۵۵۸۲در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶ /۸
 -٣اﺳﻨﺎد آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .دوﻻﺑﯽ در »اﻟﮑﻨﯽ« ) (۳۱۲و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ او در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ )/۱۰
 (۱ /۲۲ – ۲ /۲۱آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۰۸ /۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ان ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از رﺟﺎل آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺘﺴﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﯽ راﺷﺪ ﮐﻪ از وی در ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺎم
ﺑﺮدهاﻧﺪ /.اﻟﺒﺘﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻦ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس راهھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۱۲۰۵و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۶۹ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٩٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﺑﻮراﺷﺪ

دوﻻﺑﯽ  ١از اﺑﻮراﺷﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺻﺪ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﻢ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮو ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ھﻤﻪ
ﻧﺰد وی روﯾﻢ و اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪی ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮد ،ﺗﺎ
ھﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮدم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ
ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ:
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ« ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ورﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،ﮔﻔﺖ:

»وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ،
و ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﺑﻮﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻼت و اﻟﻌﺰی ھﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ اﺑﻮراﺷﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ھﺴﺘﯽ« ،و ﻣﺮا ﻋﺰت ﻧﻤﻮد و در ﭘﮫﻠﻮی ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و ﭼﺎدرش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﺳﻼم آوردم ،آن ﮔﺎه از ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻋﺰت ﻧﻤﻮدی ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻒ
ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪ ،او را ﻋﺰت ﮐﻨﯿﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
ﺗﺸﻮﯾﻖ رﺋﯿﺲ ﻗﻮم

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺰرگ ﻗﻮﻣﯽ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺟﻌﯿﻞ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮد ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن را ﭼﮕﻮﻧﻪ
 -١اﻟﮑﻨﯽ ).(۱/۳۱
 -٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﮑﻦ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۰۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۱۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۱/۳۵۳ -٣

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

١٩٧

ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﯿﺪی از ﺳﺎدات ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﻌﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ﭘﺮی زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻼن اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮدت ﺑﺎ وی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ و روش ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :او رﺋﯿﺲ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ،
و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
روﯾﺎﻧﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ در ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎد آن
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮذر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ از ﺟﻌﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﺒﺮده
اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ اﺑﻮذر و ﺟﻌﯿﻞ
را ﻣﺒﮫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در اﻟﻤﻐﺎزی از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ و اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺻﺪ
ﺗﺎ ﺻﺪﺗﺎ ]ﺷﺘﺮ[دادی ،و ﺟﻌﯿﻞ را ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،ﺟﻌﯿﻞ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮی زﻣﯿﻦ از ﻣﺜﻞ ﻋﯿﯿﻨﻪ و اﻗﺮع ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن دو
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺟﻌﯿﻞ را ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎزم« .٢
ﻋﺰت آل ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ
ﻣﺴﻠﻢ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﺣﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﺒﺮه و ﻋﻤﺮوﺑﻦ

ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺰد زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رﻓﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
زﯾﺪ ﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺪﺳﺖ آوردی! رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪی ،ﺻﺤﺒﺖ وی را ﺷﻨﯿﺪی،
ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدی و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪی ،ای زﯾﺪ ﺧﯿﺮ زﯾﺎدی را
ﺑﺪﺳﺖ آوردی! ای زﯾﺪ آﻧﭽﻪ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ای
ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺳﻨﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﻢ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﺑﻌﻀﯽ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ را

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۵۳ /۱اﺑﻦ وھﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﮑﻢ در ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ )(۲۸۵
از وﺟﮫﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﻦ وھﺐ .اﺳﺎد آن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۰۳۷
 -٢اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۵۳از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮرم ﻧﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی ﻧﺰد آﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﻋﻆ ﻧﻤﻮد و ﭘﻨﺪ داد ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ای ﻣﺮدم ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺸﺮی ھﺴﺘﻢ ،و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻣﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﻣﻦ دو ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ را در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارم :اول
آن ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ھﺪاﯾﺖ و ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
آن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ« ،و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :و اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ،
درﺑﺎره اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽآورم ،درﺑﺎره اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽآورم«.
آن ﮔﺎه ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای زﯾﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ وی ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ از اھﻞ ﺑﯿﺖ
وی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮاﻧﺶ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ویاﻧﺪ ،وﻟﯽ اھﻞ ﺑﯿﺖ وی ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ از
ﺻﺪﻗﻪ ،ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﮐﯽاﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آنھﺎ آل ﻋﻠﯽ ،آل
ﻋﻘﯿﻞ ،آل ﺟﻌﻔﺮ و آل ﻋﺒﺎساﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ از ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
آری  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۹۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ص را در اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎس س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﯾﺎران
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺒﺎس س
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای او ﺟﺎی ﮔﺸﻮد ،و او در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻧﺸﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﻓﻀﻞ را ،اھﻞ ﻓﻀﻞ
ﻣﯽداﻧﺪ« .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رو ﮐﺮد و ﺑﺎوی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۰۸اﺣﻤﺪ ) (۳۶۷ /۴ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۴۸ /۲و ).(۳۰ /۷
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۷۱۳ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻤﺎن ).(۲۰۵

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻋﻠﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﺒﺎس س ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا در آن
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﻠﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« .اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدی .ﮔﻔﺖ» :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺎس آﻣﺪ ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺻﺪاھﺎیﺗﺎن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورﯾﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ  ٢از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻨﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺟﺰ ﺑﺮای ﻋﺒﺎس س ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ،و آن ﻋﻤﻞ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،روزی ﻋﺒﺎس ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ وی داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ]از ﺟﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪی[« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،آنﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺒﺎس ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻋﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ،وﻟﯽ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺲ از وی ﺳﯿﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و
دوازده ﺗﻦ از آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ]ﭼﯿﺰی[ ﮔﻔﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ؟« .ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﯽ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ .ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ،وﻟﯽ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺲ از وی ﺳﯿﺎه ﺧﻮاھﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و
دوازده ﺗﻦ از آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﻨﺪ آن ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۱۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ وی ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرهاش
ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻣﻮﺿﻮع .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲۴۲ /۷ﻃﺒﺮاﻧﺮ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۷۱ -۱۷۰ /۱۹و ﻗﻀﺎﻋﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد
) (۱۱۶۴ﺧﻄﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد .ﻧﮕﺎ :اﻟﻶﻟﯽ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ) (۱۸۸ /۱و ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ) (۱۶۴و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۰۶۸و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۲۲۷ﺳﺨﺎوی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎی آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 ٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴۶ /۱۰در ﺳﻨﺪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارد :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۰۷ /۹
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ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻋﺒﺎس ب
ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  ١ھﻤﭽﻨﺎن از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش و ازﺟﺪش ش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و ﻋﻤﺮ س
در ﺳﻤﺖ ﭼﭙﺶ ،و ﻋﺜﻤﺎن س در ﺟﻠﻮی روﯾﺶ ،و او ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﻣﯽآﻣﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻋﺒﺎس س در ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎس

ﺣﺎﮐﻢ ازﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻗﺮﯾﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و اﯾﺸﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ روھﺎی ﺑﺎز روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی دﮔﺮﮔﻮن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ رگ ﻣﯿﺎن ھﺮدو ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ
ﻣﺮدم ﺗﺎ آن وﻗﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل وی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺮا درﺑﺎره ﻋﺒﺎس اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻋﻤﻮی ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﭘﺪر اوﺳﺖ«  .٢ھﻤﭽﻨﺎن  ٣از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه ﺑﺸﺎش و
ﺧﻮب روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺮهھﺎی دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺘﻐﯿﺮ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﺮد ﺗﺎ آن وﻗﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ

 -١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ).(۲۴۴ /۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۵۸و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲۳۶ /۷آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻤﻪی آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻔﺘﻪ اش :ﻋﻤﻮی ﺷﺨﺺ  ...ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۸۰۶ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
).(۴۱۰ ،۲۱۱۳
 -٣ﺣﺎﮐﻢ ).(۳/۳۳۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل وی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«  .١و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺼﻤﻪ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س روزی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺮاھﯿﺖ را در
ﭼﮫﺮهھﺎی آن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭼﺮا ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﺮاھﯿﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را در
ﭼﮫﺮهھﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای
ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎس را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﯾﺪ ،و ﻣﺆﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر آﻣﺪه ،و وی ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺎس ب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻋﺒﺎس

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﻋﺒﺎس ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﯿﺎور ،ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺑﻮدی و ﻣﯽﺑﻮدی ،و ﺑﺎ وی در ﺳﺨﻦ درﺷﺘﯽ ﮐﺮد .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا و ﻣﻨﺰﻟﺘﺖ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﯽﺑﻮد ،در ﻋﻮض آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ،
ﺟﻮاﺑﺖ را ﻣﯽدادم ،ﺑﻌﺪ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ راھﯽ رﻓﺖ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﻧﺰد
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س داﺧﻞ ﺷﺪ و آن را ﺑﺮای وی ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﻋﻤﺮ را ب
ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﺮدو ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
آوری ﺻﺪﻗﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردم ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﯿﺎور .وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﮫﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ
درﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا و ﻣﻨﺰﻟﺘﺖ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻤﯽﺑﻮد در ﻋﻮض آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺟﻮاﺑﺖ را ﻣﯽدادم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وی را
ﻋﺰت ﻧﻤﻮدهای ﺧﺪا ﻋﺰﺗﺖ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﭘﺪر اوﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۳۳ /۳ﺗﺮﻣﺬی و اﺣﻤﺪ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۱۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۵ /۱۷در ﺳﻨﺪ آن ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ) :اﻟﻤﺠﻤﻊ( ).(۲۶۹ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ً
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻪ دو ﺳﺎل را ﻗﺒﻼ از وی ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۷ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎس و ﺳﯿﻠﯽ زدن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺪرش را دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮد

ﺣﺎﮐﻢ  ٢از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﭘﺪر ﻋﺒﺎس را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او
دﺷﻨﺎم داد ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ وی ﺳﯿﻠﯽ زد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﺒﺎس را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﻠﯽ زده اﺳﺖ ،ﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
رﺳﯿﺪ ،وی ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از وی ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺮدهھﺎی ﻣﺎ
رادﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﻧﺪهھﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ« .٣
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﺮای ﻋﺒﺎس در ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺎن

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ھﺮ ﯾﮏﺷﺎن
ھﻨﮕﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺳﻮار ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮﮐﺐ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﺗﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪن وی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺴﺶ ﭘﯿﺎده
ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ از وی ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ .٤
ﻋﺜﻤﺎن و زدن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎس را ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورد  ٥و از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :او ﻣﺮدی را در ﻣﻨﺎزﻋﻪای ﮐﻪ در آن

 -١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲۳۸ /۷اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۲۷ /۴
.۳/۳۲۹ -٢
 -٣ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ،
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،و او
ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۱۱آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۴/۲۴
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از وی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ را ﻋﺜﻤﺎن س
اﻧﺠﺎم داد .م.
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ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺳﺒﮑﯽ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد زد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  ،١وی ﭘﺎﺳﺦ
داد :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻤﻮﯾﺶ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﻪ وی
اﺟﺎزه ﺑﺪھﻢ؟! ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﯽ و واﮔﺬار ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮای او

اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،و ﯾﺎراﻧﺶ در اﻃﺮاف وی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ و ﺳﻼم داد ،ﺑﻌﺪ از
آن اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در رویھﺎی
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺪامﺷﺎن ﺑﺮای وی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻃﺮف راﺳﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ای
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ .و او در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺎ ﺳﺮور و ﺧﻮﺷﯽ را در
ﭼﮫﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﺮای اھﻞ ﻓﻀﯿﻠﺖ ]اھﻞ ﻓﻀﻞ[  ٢ﻣﯽداﻧﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۳۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺮای ﻋﻠﯽ :ای ﻣﻮﻻی ﻣﺎ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﺑﺎح ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ در رﺣﺒﻪ ﻧﺰد
٤

ﻋﻠﯽ س آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ای ﻣﻮﻻی ﻣﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻻی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در روز
ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﯾﺶ ھﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻻﯾﺶ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮ وی اﻋﺘﺮاض ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .م.
 -٢ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ زﯾﺎدت اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻣﻮﺿﻮع )دروﻏﯿﻦ( .ﻧﮕﺎ :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ) (۳۷۱و اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﻦ ﺟﻮزی ) (۳۸۱ /۱و
ﺗﻨﺰﯾﻪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ) (۳۵۹ /۱و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۰۶۸
 -٤ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ در ﮐﻮﻓﻪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ«  .١رﺑﺎح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐﺷﺎن ﻧﻤﻮدم ،و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦھﺎ
ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۱۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وﻟﯽاش ھﺴﺘﻢ ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اوﺳﺖ

ﺑﺰار از ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد،
و ﻋﻠﯽ س را ﺑﺮ ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :دوﺳﺖﺗﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟« ﻣﻦ از وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ از وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد  -و ﻣﻦ ﻣﺮدی ﺑﻮدم ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم  -ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ وﻟﯽ اش
ھﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﯽ وﻟﯽ اوﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :در ﻣﻮرد وی ھﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪی ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۱۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﺎس اﺳﻠﻤﯽ س  -ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﻮد  -رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ھﻤﺮاه ﺳﻮاراﻧﺶ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او را در آن
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ روا داﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی
ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم از دﺳﺖ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ روزی در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد وی ﻧﺸﺴﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﻋﻤﺮو ﻣﺮا
ﱠ
اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدی« ،ﮔﻔﺘﻢ :اﻧﺎاﻟﻠﻪ و اﻧﺎﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن! ﺑﻪ ﺧﺪا و اﺳﻼم از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را
اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم! ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .٣

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۷۰ /۴ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺳﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ ).(۱۷۵۰
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵۸ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۸۵ /۵ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۵۲۴
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۸۳ /۳ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۲۲ /۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۲۰۲ﺑﯿﮫﻘﯽ )در اﻟﺪﻻﺋﻞ  (۳۹۵ /۵ﺑﺨﺎری
در ﺗﺎرﯾﺦ ) (۳۰۷ /۶ﺑﺰار ) (۲۵۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۹۲۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺑﺰار ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺳﻌﺪ از ﻏﻀﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ دﺷﻨﺎم داد

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﻋﻠﯽ س را دﺷﻨﺎم دادﯾﻢ آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ روی آورد ﮐﻪ
ﺧﺸﻢ در ﭼﮫﺮهاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،و ﻣﻦ از ﻏﻀﺐ وی ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم ،وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ!«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۷/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ  (۹/۱۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،و ﺑﺰار ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﺧﺪاش و ﻗﻨﺎن ﮐﻪ آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی در ﺣﻀﻮر ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﻧﺎﺳﺰا
ﱠ
ﮔﻔﺖ .ﻋﻤﺮﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻗﺒﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،و
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  ،٢ﻋﻠﯽ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ ﯾﺎد ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻮ
وی را اذﯾﺖ ﮐﻨﯽ ،اﯾﻦ را در ﻗﺒﺮش اذﯾﺖ ﮐﺮدهای .٣
ﻗﻮل ﺳﻌﺪ :اﮔﺮ اره ھﻢ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ھﺮﮔﺰ او را دﺷﻨﺎم ﻧﺨﻮاھﻢ داد

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻄﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ دﺷﻨﺎم دادن ﻋﻠﯽ س اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ھﻢ
وی را دﺷﻨﺎم دادی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﻌﺪ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اره ھﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮق ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ھﺮﮔﺰ وی را دﺷﻨﺎن ﻧﻤﯽدھﻢ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۷۰و ) (۳۴۲۴و ) (۶۹۳۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۰ /۹
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻠﯽ س و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﭘﺪر دوم ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۷۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ ) (۳۹۶۷و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۰ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و اﻣﺘﻨﺎع ﺳﻌﺪ از آن
اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ :ﭘﺪرش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﺳﻌﺪ ش را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﺑﻮﺗﺮاب  ١را دﺷﻨﺎم ﺑﺪھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺎن ﻣﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آنھﺎ را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از
ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﯾﮑﯽ از ﻏﺰوات وی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل وا
ﻣﯽﮔﺬاری؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا صﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﺎرون
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻧﺒﯿﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،و از او در روز ﺧﯿﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮق را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدی ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪا
و رﺳﻮﻟﺶ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ« .اﻓﺰود :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮدم ،آنﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ« ،و او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورده ﺷﺪ ،و ﭼﺸﻤﺶ درد ﻣﯽﮐﺮد،
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آب دھﻨﺶ را ﺑﺮ ﭼﺸﻢھﺎی وی ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐ او ﻓﺮﻣﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
َ
ُ
ُ
ٓ َ
ُ
ٓ ُ
َُۡ َ َ ْ َ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
﴿�قل � َعال ۡوا ن ۡدع � ۡ� َنا َءنا َو� ۡ� َنا َء� ۡم َو� َِسا َءنا َو� َِسا َء� ۡم َوأنف َس َنا َوأنف َس� ۡم﴾
]آل ﻋﻤﺮان.[۶۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ و زﻧﺎن ﺧﻮد و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ و ذاتھﺎی

ﺧﻮد و ذاتھﺎی ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﻢ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻠﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ش را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦھﺎ اھﻞ ﻣﻦاﻧﺪ« .٣ -٢
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻮزرﻋﻪ دﻣﺸﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺠﯿﺢ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﺞ ﻧﻤﻮد ،دﺳﺖ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را ب ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای
 -١اﺑﻮﺗﺮاب ﮐﻨﯿﻪ ﻋﻠﯽ س اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪ ﻣﺴﻤﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -٢ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ و ﺻﻮرت ﻣﺒﺎھﻠﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ س ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ) (۱/۲۰۸ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ اھﻞ ﻧﺠﺮان« ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺮح ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۳۷۰۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۰۶ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۲۴اﺣﻤﺪ ) (۵۲ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۱۲۱

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﻣﺎ ﻗﻮی ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ را از ﺣﺞ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﺖھﺎی آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻃﻮاف ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻃﻮاف ﺗﻮ ﻃﻮاف
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺳﻌﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺧﻞ داراﻟﻨﺪوه ﺳﺎﺧﺖ ،و او را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮔﻔﺖ.
ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ داﺧﻞ ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪی ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و دﺷﻨﺎم
دادن ﻋﻠﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدی؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ او در ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰدم ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک رﻓﺖ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ھﺎرون ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻧﺒﯿﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﺮاﯾﻢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ و
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روز ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐ وی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﺮاﯾﻢ از آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن
ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ داﻣﺎد وی ﺑﺮ دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺑﺮاﯾﻢ از وی
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﺳﺖ ،از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺰدم ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز در ھﯿﭻ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻧﺰدت داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﺳﭙﺲ
ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داد و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ  (۷/۳۴۱۰۳۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاض ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ دﺷﻨﺎم دھﺪ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺪﻟﯽ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ام ﺳﻠﻤﻪ ل وارد ﺷﺪم ،و
ﱠ
او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دﺷﻨﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﺎذاﻟﻠﻪ،
ﱠ
ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ

ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ،ﻣﺮا دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۰۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۲۴اﺣﻤﺪ ).(۲۸۵ /۱
 -٢در اﺻﻞ» :ﺧﺪﻟﯽ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲۳ /۶ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۲۱ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۸۸ /۳ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۶۸۱و
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۲۳۱۰و در اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ  ./ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﻟﺴﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ اﺿﻄﺮاب وﺟﻮد دارد.

٢٠٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
وی ،ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﱠ
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺪﻟﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﺑﻪ
ﱠ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دﺷﻨﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ:
آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺷﻨﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ دﺷﻨﺎم داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ! .١
ﻗﻮل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﺴﺐ و دﯾﻨﺶ

ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﻤﺘﻔﻖ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺻﺎدق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ،ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺳﺖ و دﯾﻨﻢ دﯾﻦ اوﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .٢
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﺣﺴﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺟﺎﺑﺮی در ﺟﺰء ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ش آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :از ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺪرم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ  ،٣اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺟﺎی
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺪرت اﺳﺖ ،و او را در ﺑﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ روزی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ﺣﺴﻦ آﻣﺪ و ﻧﺰد وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﻣﺎﺳﺖ .٤
ﻋﻤﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﺣﺴﯿﻦ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرم
ﱠ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.و اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﱠ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ھﺪف از ﭘﺪر اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

٢٠٩

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرت اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺗﻮ را ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد؟
آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺲ وی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ! ]ﺑﻌﺪ از آن
ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ س ﮔﻔﺖ[ اﻣﺎ ﺗﻮ را ای ﭘﺮرو ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد! ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮادرزادهام را ﻣﺰن ،وی راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرش اﺳﺖ .١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﺧﻄﯿﺐ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺪرت ﺑﺎﻻ ﺑﺮو ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﮐﻢ ،ﮐﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﻮﺧﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﮐﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺰدﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎوری
ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ روزی آﻣﺪم ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در دروازه
ﻗﺮار دارد ،و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﮐﻢ
ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﻣﺪم و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﱠ
را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ اﺟﺎزه از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮی ،آﻧﭽﻪ را در ﺳﺮھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ روﯾﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ  ،٢و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ .٣
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﺣﺴﻦ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و ﻋﻠﯽ س در
ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ راه ﻣﯽرﻓﺖ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﺎزی
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه او ﺣﺴﻦ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﺄﺑﻰ

ﺷﺒﻴﻪ

ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ

ﻟﻴﺲ

ﺷﺒﻴﻬ ﹰﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﭘﺪرم ،ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ« .٤

ﺑﻌﲆ

 -١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻣﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻤﺎ ص ﺑﻮده
اﺳﺖ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۳۷۵۰اﺣﻤﺪ ) (۸ /۱ﺣﺎﮐﻢ ).(۱۶۸ /۱

٢١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻋﻠﯽ س ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .١
اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺷﮑﻢ ﺣﺴﻦ

اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب روﺑﺮو ﺷﺪ ،و )ﺑﻪ او( ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را دﯾﺪم از آن ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﻦ ،وی ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را
ﺑﻮﺳﯿﺪ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﺎف وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را
ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻧﺎف وی ﮔﺬاﺷﺖ .و رﺟﺎل ھﺮدوی آنھﺎ ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻤﯿﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :آنﮔﺎه دھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻧﺎف وی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﺣﺴﻦ :ﯾﺎ ﺳﯿﺪی »ای آﻗﺎی ﻣﻦ«

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻘﺒﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
آﻣﺪ و ﺳﻼم داد ،و ﻗﻮم ﺟﻮاب ﺳﻼم وی را دادﻧﺪ ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎل او ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯿﮏ ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﮔﻔﺖ:
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :وی ﺳﯿﺪ اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۱۷۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﺮی ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۶۹آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۹۳ ،۲۵۵ /۲ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳ ،۲۲ ،۲۱ /۳اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۶۶۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۶۹ /۳اﺻﻞ آن در ﺑﺨﺎری )(۳۷۴۶
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﯿﺪ )آﻗﺎ و ﺳﺮور( اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی او ﺑﯿﻦ دو
ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢١١

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﺮوان در ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮوان ﻧﺰدش آﻣﺪ .ﻣﺮوان ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺮاه
ﺷﺪﯾﻢ ﺟﺰ درﺑﺎره دوﺳﺘﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺪهام .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از راه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺴﻦ وﺣﺴﯿﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن دو ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد وﻧﺰد آن دو
آﻣﺪ ،و از او ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﻨﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﮏ ﮐﮫﻨﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن
آب رﻓﺖ ،و آن وﻗﺖ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺪن زﯾﺎد ﻣﺮدم ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
از ﺷﻤﺎ آب ھﺴﺖ؟ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮏ
ﺧﻮد ﺑﺮد ﺗﺎ آب ﺑﯿﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﻄﺮهای آب ھﻢ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه« ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ او را از زﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ وی داد ،و ﻣﻦ
ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺎزوھﺎی وی را ھﻨﮕﺎم دادن او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را روی
ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد ،و او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﮑﯿﺪن آن ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آرام ﺷﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ،
و دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ وی را ﻧﺸﻨﯿﺪم ،و دوﻣﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه« ،و او وی را ﺑﻪ او داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ وی
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ھﺮدویﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺻﺪایﺷﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪم .ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ« ،و راﺳﺖ وﭼﭗ از ﺷﺘﺮھﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در وﺳﻌﺖ و ﻓﺮاﺧﯽ
راه ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ آنھﺎ
را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟!  ١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۱ ،۵۰ /۳۰اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲۱۱ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۰ /۸

٢١٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن و اﻫﻞ ﻓﻀﻞ

اﺣﺘﺮام اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،و اﺣﺘﺮام زﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺎرﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س روزی ﺳﻮار ﺷﺪ ،و
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رﮐﺎﺑﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻨﺎر ﺑﺮو ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد ھﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﺑﻌﺪ او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد ،و زﯾﺪ دﺳﺖ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .١
و ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رﮐﺎﺑﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﮐﻨﺎر ﺑﺮو ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .٢
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻦ ﺟﺮاح و ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ش ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﺎه ﮐﺎﺳﻪای
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﯽ آورده ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه داد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ص ﺣﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮ« ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮐﺎﺳﻪ را
ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮ ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻨﻮش ،ﭼﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﺰرگ ﻣﺎ را

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۵۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻏﯿﺮ از رزﯾﻦ رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۴۵ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۵ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۲۳از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ اﯾﻦ را
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﺷﻌﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺎرﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺎر را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻧﺠﺎر
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی رﮐﺎب زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر
ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ رﮐﺎب ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﻋﺰاز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪه،
و وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ دادن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ
ﱠ
ﺑﺨﺎری از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ )اﺑﯽ( ﺣﺜﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ

و ﻣﺤﯿﺼﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ودرﻣﯿﺎن درﺧﺖھﺎی ﺧﺮﻣﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﮫﻞ و ﺣﻮﯾﺼﻪ و ﻣﺤﯿﺼﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺪا ﺷﺪنﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺰرگ را ﺑﺰرگ
ﮔﺮدان«  -ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ  -ﺑﻌﺪ در ﻗﻀﯿﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺧﻮد را  -ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن را  -ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﯾﮫﻮد ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از اﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آنھﺎ ﻗﻮم ﮐﺎﻓﺮاﻧﺪ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
دﯾﻪ وی را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .٢
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ

ﺑﺰار از واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﺮ ﻇﮫﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ
رﺳﯿﺪ ،و ﻣﺎ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،و از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ آن را رھﺎ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪم ،او آﻧﺎن را از ﻗﺪوم ﻣﻦ ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪم،
و ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ،ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﻢ را داد و ﭼﺎدرش را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﮫﻦ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ وﻣﺮا ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد،
و ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ درود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی وی ﺟﻤﻊ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۷۱ /۸و ) (۲۲۷ /۳در ﺳﻨﺪ آن اﻷﻟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ )/۲
 (۴۶و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵ /۸
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۱۴۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۶۹اﺣﻤﺪ ) (۳۰۲۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۴۲۲ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۸-۵ /۸و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
).(۲۶۷۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوری از
ﺣﻀﺮﻣﻮت ،ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺪون اﮐﺮاه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ و دﯾﻦ او اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ« .واﺋﻞ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ  .١ھﯿﺜﻤﯽ)(۹/۳۷۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺠﺮ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﯿﭻ ﻃﻤﻊ و ﺗﺮس ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ« .و ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد ،و او را در
ﭘﮫﻠﻮی ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ وی ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا زﻣﺎن وی ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ«
واﺋﻞ ﮔﻔﺖ :اھﻠﻢ ،آﻧﭽﻪ را از ﺧﻮد داﺷﺘﻢ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ ،و دو ﺑﺮاﺑﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ« .و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۳۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر از ﻋﻤﻪاش
ام ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ دﺳﺖ ﺳﻌﺪ س
ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺧﻮن ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را در آﻏﻮش ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت و رﯾﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﻮاره ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را از ﺧﻮن ﻧﮕﻪ دارد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻌﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی درﮔﺬﺷﺖ.
و از ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺑﻨﯽ
ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﺮاﺣﺖ وی ﺑﺎز ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪ ،وی ﻧﺰد ﺳﻌﺪ آﻣﺪ و ﺳﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،و او ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪی
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ روﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و او ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۴۷۵در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ درﺑﺎرهاش در اﻟﻤﯿﺰان )(۵۱۱ /۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دارای ﻣﻨﺎﮐﯿﺮ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۹ /۲۲و در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری ) (۱۷۵ /۸اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸۰ /۲ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۷۳ /۹
.۳/۴۲۶ -٣

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢١٥

ﻗﻮی ھﯿﮑﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﻌﺪ در راه ﺗﻮ ﺟﮫﺎد
ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮﻟﺖ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ وی ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد ،ﭘﺲ روح او را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
وﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روح را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﭙﺬﯾﺮ« .وﻗﺘﯽ ﺳﻌﺪ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺷﻨﯿﺪ،
ﱠ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ .ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻌﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺮ او را در آﻏﻮش
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از آن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﺎدآوری ﮔﺮدﯾﺪ،
ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻌﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دﯾﺪﻧﺪ ﺳﺮ وی را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪای از آن ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در وﻓﺎت ﺳﻌﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎدرش
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﹺ
وﺟﺪﱠ ﹰا
ﹶﺣﺰاﻣﺔ
ﺳﻌﺪا
ﹸاﻣﻚ
ﹶو ﹾﻳ ﹸﻞ

در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﻌﺪ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮا از وی دروﻏﮕﻮﺗﺮﻧﺪ« .١
ﻋﻤﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﯿﻘﯿﺐ ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﺷﺎم ھﻤﺮاه ﻣﺮدم
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺷﺎم را ﯾﮑﺠﺎ ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﯿﻘﯿﺐ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺪوﺳﯽ س  -ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ و ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داری  ،٣از اﻧﺪازه
ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آن را
ﺑﻪ ﻧﮫﺎر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ  -و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﻌﯿﻘﯿﺐ س ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻣﺮض ﺟﺬام ﺑﻮد  -آن ﮔﺎه ﻣﻌﯿﻘﯿﺐ ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﻮرد ،و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺶ ﺧﻮدت ،و از

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۷ /۲ /۳
.۴/۸۷ -٢
 -٣وی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﺑﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺮف ﺧﻮدت ﺑﮕﯿﺮ ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و در ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و او اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﻮد.
ﻋﻤﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻮن اﻟﺪوﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻃﻔﯿﻞ

ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﺎ او در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﯾﻤﺎﻣﻪ رﻓﺖ ،و ﻃﻔﯿﻞ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و ﭘﺴﺮش ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﺑﺎ او ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ،
و دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺎه ﻃﻌﺎﻣﯽ آورده
ﺷﺪ ،و او از آن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ]اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی[ )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
دﺳﺘﺖ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰﻧﯽ ﻧﻤﯽﭼﺸﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻗﻮم ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪای از
ﺑﺪﻧﺶ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ او در ﺳﺎل ﯾﺮﻣﻮک ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ .١
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدن اھﻞ ﻓﻀﻞ

دﯾﻨﻮری از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ب
ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم را ]ﺟﮫﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰدت[ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،از اھﻞ ﻓﻀﻞ و ﺷﺮف و ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺷﺮوع ﮐﻦ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﺑﺪه .٢
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ رﺋﯿﺲ و ﺑﺰرگ

وﺻﯿﺖ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﺨﺎری  ٣از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﺪرش ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺧﻮد

ﭘﺴﺮاﻧﺶ را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮد را ﺳﺮور ﺧﻮد ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮم وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮد را
ﺳﺮور و رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﺎی و ﻣﻘﺎم ﭘﺪرﺷﺎن راﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻻن را
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﻷدب )ص.(۵۴
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رھﺒﺮ و رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺜﺎلﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻣﺎل و رﺷﺪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ،و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن از
ً
ﺑﺨﯿﻞ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و از درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم ﺟﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ،
ﭼﻮن اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ دﻓﻦ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﺮ ﻣﺪﻓﻨﻢ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﯾﻮرشھﺎی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮدم .١
اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف رأی و ﻋﻤﻞ

دﺳﺘﻮر و ارﺷﺎد ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻣﺮدم در روز ﺟﻤﻞ
ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٢از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن در روز ﺟﻤﻞ

]دو ﻟﺸﮑﺮ[ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻒھﺎی ﻣﺎ را درﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺗﯿﺮ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺑﻪ ﻧﯿﺰه ﻧﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺰﻧﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﻗﻮم آﻏﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺮمﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮد ،در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ھﻤﻪ ﻗﻮم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ :ای
ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ را  -ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و
ﭘﺮﭼﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد  -ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ] :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ [:ای ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س
دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﻣﺮوز ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ روھﺎﯾﺸﺎن اﻓﮑﻦ!!.
از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ  ٣ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻪ روز اھﻞ ﺟﻤﻞ را دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺠﻨﮕﯿﺪ ،و ﭼﻮن روز ﺳﻮم ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ،
ﱠ
ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ش ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺎ را ﻣﺠﺮوح
 -١اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۵۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۳۶ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.۸/۱۸۰ -٢
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۸/۱۸۱
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ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﻣﻦ از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﯽاﻃﻼع
ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و او ﺑﺎ آن وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و دو
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎرش را
دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪه را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و
ﻣﺠﺮوح را ﻣﮑﺸﯿﺪ ،و آﻻت ﺟﻨﮕﯽ آورده ﺷﺪه در ﺟﻨﮓ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻣﺎ ﺳﻮای آن ﺑﺮای
ورﺛﻪ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و از ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ ھﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ  .١و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد وی  ٢از ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ رﻓﺘﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :از ﭘﺪرت ﮐﺮﯾﻢﺗﺮ
در وﻗﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﺪﯾﺪم ،در روز ﺟﻤﻞ ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﻨﺎدی وی
ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،و ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ درﺑﺎره اھﻞ ﺟﻤﻞ

ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٣ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪ ﺧﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اھﻞ ﺟﻤﻞ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادران ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻐﺎوت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،و
ﺑﻌﺪ ]ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا[ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎ از آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
و از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س در روز
ﺟﻤﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺎدت دادنﺷﺎن ﺑﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،اﺣﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ٤و

ﻣﯿﺮاث ﭘﺴﺮان را ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﯽدھﯿﻢ .وی  ٥ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اھﻞ ﺟﻤﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ آنھﺎ ﻣﺸﺮکاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ از
ﺷﺮک ﻓﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ آنھﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺧﺪارا ﺟﺰ اﻧﺪک ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺲ آنھﺎ ﭼﻪاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادران ﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻐﺎوت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﻨﮓ را ھﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ .م.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۸/۱۸۱
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۸/۱۸۲
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺎدت دادنﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﯿﺮانﺷﺎن را رھﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﻢ .م.
 -٥ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۸/۱۷۳

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻃﻠﺤﻪ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﺶ درﺑﺎره ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ

وی ھﻤﭽﻨﺎن  ١از اﺑﻮﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﻮﻻی ﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﺮان
ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ وی از اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ وارد ﺷﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی او را
ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا و ﭘﺪرت
را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ درﺑﺎرهﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
�ر ُّم َت َ�ٰبل َ
� ُ ُ
﴿ َونَ َز ۡ� َنا َما ِ� ُص ُدورهِم ّم ِۡن غ ِّل إ ِ ۡخ َ� ٰنًا َ َ ٰ
ِ� ] ﴾٤٧اﻟﺤﺠﺮ.[۴۷ :
ِ
ِ
ٖ
ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ را از ﺳﯿﻨﻪھﺎی آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ
ﺑﺮادراﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮھﺎ روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ﻓﻼﻧﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ و ﻓﻼﻧﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :ﺣﺘﯽ[
او را از ﮐﻨﯿﺰھﺎی  ٢ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ
ﺳﺎلھﺎ ﻓﻘﻂ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم آن را ﭼﭙﺎول ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ای ﻓﻼن ﺑﺎ وی ﻧﺰد
اﺑﻦ ﻗﺮﻇﻪ ﺑﺮو و او را ھﺪاﯾﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﻏﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ را ﺑﺪھﺪ ،و زﻣﯿﻦ او را ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و دو ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺣﺎرث اﻋﻮر ﺑﻮد،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﺎدلﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،و در ﺟﻨﺖ ﺑﺮادران
٣

ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻌﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ ،اﮔﺮ آن
ﻣﻦ و ﻃﻠﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ،ای ﺑﺮادر زادهام ،اﮔﺮ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤اﯾﻦ را از اﺑﻮﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و از رﺑﻌﯽ ﺑﻦ ﺣﺮاش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻧﯽ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
ﻗﺼﺮ ﻓﺮو اﻓﺘﺪ ،و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ و آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭘﺲ آن ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺰد وی  ٥ھﻤﭽﻨﺎن از
اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز  ٦آﻣﺪ و ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س اﺟﺎزه

 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۸/۱۷۳
 -٢ھﺪف در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از وی ﻓﺮزﻧﺪی آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﺮ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﻮﻻی ﺧﻮد
ﻓﺮزﻧﺪ آورد آن را )ام وﻟﺪ( ﯾﺎ »ﻣﺎدر اوﻻد« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺪاق آن آﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد .م.
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۲۲۴
 -٥ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ).(۳/۱۱۳
 -٦اﺳﻢ وی ﻋﻤﺮو اﺳﺖ ،و او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﯿﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ س وی را راه ﻧﺪاد .اﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮓ آوران ]را ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه
ﺑﺪھﯽ[!  ١ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎک در دھﻨﺖ! ﻣﻦ آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ  -ش  ، -از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
�ر ُّم َت َ�ٰبل َ
� ُ ُ
﴿ َونَ َز ۡ� َنا َما ِ� ُص ُدورهِم ّم ِۡن غ ِّل إ ِ ۡخ َ� ٰنًا َ ٰ
ِ� ] ﴾٤٧اﻟﺤﺠﺮ.[۴۷ :
ِ
ِ
ٖ
ٍ
و از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :آرزوﻣﻨﺪم ﻣﻦ،
ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و آﯾﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاض ﻋﻤﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ و ﻗﻮﻟﺶ درﺑﺎره ﻋﺎﯾﺸﻪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س از ﻣﺮدی
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﻠﯿﺪ و دﺷﻨﺎم
داده ﺷﺪه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ،ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ وی ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۶۵ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﺗﺮﻣﺬی  ٢ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ای ﭘﻠﯿﺪ دور ﺷﻮ ،آﯾﺎ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻤﺎر س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرﻣﺎن ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ وی در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﻮﺳﻂ وی آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ
ﻋﺎﯾﺸﻪ را .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۷۴اﯾﻦ را از اﺑﻮواﺋﻞ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪن ]ﺑﻪ ﺟﻨﮓ[ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺎر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وی در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺳﻂ وی آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ را.
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٣

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻮب ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﻣﻮز از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﺑﻮد.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸۸۸و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۳۷۷۲اﺣﻤﺪ ).(۲۶۵ /۴

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٢١

ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف رأی

دﺳﺘﻮر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ و ﮔﻔﺘﺎرش درﺑﺎره وی

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۱از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س آﻣﺪم،
و از وی ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪای از ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و او آن را ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن
ﱠ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﺮ س آن را ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺪ  -ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  . -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ دﯾﺪم ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آن ﻃﻮر ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ از راه ﺳﯿﻠﺤﯿﻦ  ١روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ
و اﺳﺘﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم در آن داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و از آن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ در آن ﻗﻠﻌﻪ رﺧﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و در آن
داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺎن

ﺧﺸﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮدرداء ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﺷﺮﯾﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮدرداء س ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه
ﻗﺎرﯾﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻗﺘﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮال ﺷﻮد از ﻣﺎ ﺑﺨﯿﻠﺘﺮ و ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ،
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﻟﻘﻤﻪھﺎیﺗﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!! اﺑﻮدرداء از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ،و او اﺑﻮدرداء را از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ،
اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻓﺮﻣﺎ ،آﯾﺎ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ آن
ﻣﻮاﺧﺬهﺷﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟! ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ھﻤﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد رﻓﺖ ،و ﻟﺒﺎس وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد ،و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺸﯿﺪه و
آورد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ
ﺧﻮد وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ۡ
َ
ُ
﴿ول�ِن س��هم �قولن إِ�ما كنا �وض ونلعب﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«.
 -١اﺳﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۱۰

٢٢٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ داده ﺑﻮد و ﺗﮫﺪﯾﺪش در اﯾﻦ
ﻣﻮرد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ

ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﺪل ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ،
ﺣﻖ ﮔﻮﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ از ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ھﺴﺘﯽ ،آن ﮔﺎه ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دروغ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ از
وی را ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻮف او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﻮﺑﮑﺮ،
ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :ﻋﻮف راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،و ﺷﻤﺎ دروغ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺑﻮی ﻣﺸﮏ
ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ از ﺷﺘﺮ اھﻠﻢ ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﺑﻮدم .٢ ١
و ﻧﺰد اﺳﺪ  ٣ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ
ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه و او را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﻀﯿﻠﺖ دادﻧﺪ ،وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم ﺷﺮﯾﺮ! ای ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺮﯾﺮ! و ای ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺼﻮن! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ او آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ
دارم در ﺟﻨﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را در آن ﺑﻪ اﻧﺪازه دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ  .٤و ﻧﺰد
ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،وی اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ
وی ھﻤﺎن ]ﻋﻘﺎﺑﯽ[ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .٥و ﻧﺰد ﺧﯿﺜﻤﻪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ از زﯾﺎدﺑﻦ ﻋﻼﻗﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ

 -١اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدم.
 -٢اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣در اﺻﻞ :اﺳﯿﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ از وی در ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﮏ ﭼﺸﻢ رس ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮش و راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ .م.
 -٥ھﺪف ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﭘﺎک داﻣﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،و ﻋﻘﺎﺑﺶ ھﺸﺘﺎد دره اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﭘﺲ از ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س او را ﺑﻪ دره زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﺑﺨﺖ دروغ ﮔﻔﺖ!
اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﻦ و از ﭘﺪرم ،و از ﺗﻮ و از ﭘﺪرت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!! .١
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ داد

ﺧﯿﺜﻤﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮزﻧﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﺮا ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ
وی زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻞ از وی اﺳﻼم آوردهای ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﺗﺮ ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻋﺎﺋﺬه  ٢ﺑﺎﺷﯽ ،ﮔﻔﺖ :آری ،ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ در
ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﯽﮐﺸﺘﻤﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﯿﺮی از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺖ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ! اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺖ :وی در اﻣﺎﻣﺖ  ،٣ﭘﯿﺶ ﺷﺪن ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ ،ھﺠﺮت و رﻓﺘﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻏﺎر و اﻇﮫﺎر اﺳﻼم از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺖ ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را ذم ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺳﺘﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
�هُ ٱ َّ ُ
ن�وهُ َ� َق ۡد نَ َ َ
﴿إ َّ� تَ ُ ُ
�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۰ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ او را ﯾﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﯾﺎری ﻧﻤﻮد« .٤
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﻐﯿﺮه و ﻣﯿﺎن ﻣﺮد دﯾﮕﺮی واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺸﻢ ﻣﻐﯿﺮه

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺳﺒﯽ
ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮار ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮار ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ و ﭘﺪرت در ﺳﻮارﮐﺎری ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻢ! وﻗﺘﯽ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﻒ از »اﯾﻤﺎن« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪح اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ از ﺑﺎﻗﯽ آﯾﺖ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
َ َۡ
َۡ ۡ ُ ُ َ
ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ
� َز ۡن إ َّن ٱ َّ َ
� َم َع َنا﴾
حبِهِۦ �
� إِذ ه َما ِ� ٱلغارِ إِذ َ�قول ل ِ� ٰ ِ
ِ
﴿إِذ أخرجه ٱ�ِين �فروا ث ِ
ا� ٱثن ِ
]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۴۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان او را از )ﻣﮑﻪ( ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،در آن
ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ آن دو در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد )اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(  -ﮔﻔﺖ :ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ«.

٢٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ او اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪم ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ
و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻮزهاش را ﮐﺸﯿﺪم ،و از ﺑﯿﻨﯽاش ﺧﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻮاره ﻧﻤﻮد ،اﻧﺼﺎر
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻣﻦ ﻗﺼﺎص وی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای از
ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺎص اﯾﺸﺎن را از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدن
آنھﺎ از دﯾﺎرﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮایﺷﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺢاﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .١
ﻋﻤﺮ و زدن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ آزار ﺧﻮد را
دراز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ازارت را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :و ﺧﻮدت ای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ازارت را ﺑﺎﻻ
ﱠ
ﺑﺒﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎقھﺎﯾﻢ ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده آن ﻣﺮد را ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را رد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ .٢
و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻼء و او از ﺷﯿﺦھﺎی ﺧﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺎری ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻻﯾﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺧﺸﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ آن زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯽ؟! .٣
ﻋﻤﺮ و زدن ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻟﻐﺮﯾﺐ و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ و ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﻣﺮدی ﺑﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ ب ﺣﻘﯽ داﺷﺖ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن وی را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﺮس
او را ﺳﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ]اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎی ﺷﺪﯾﺪ[ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺘﻮرم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و
ﭘﺎرهاش ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺧﻮن را ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .٤

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن وی از ﻃﺮف او ﺑﺮ ﺷﯿﺨﯿﻦ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ام ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ وی
را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽدھﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺘﻞ وی را
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ او دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ھﺴﺘﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻋﺸﺎری و ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ و ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺷﻤﺸﯿﺮی را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺘﻞ وی را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ درﺑﺎره وی ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪ ،او ﮔﻔﺖ :در ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ھﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و او را ﺑﻪ ﺷﺎم
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد .٢
ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد

ﻋﺸﺎری از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ھﺴﺘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ را ھﻢ ﻧﺪﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را دﯾﺪم ﻣﯽﮐﺸﺘﻤﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﺪ  ٣ﺟﺎری
ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ،ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ
ً
ً
را ﻗﺒﻼ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺰا ﻣﯽدادم ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺟﺰای ﻗﺒﻞ از ﻧﮫﯽ را
ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪام ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦھﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ وی اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ وی ھﻤﺎن ﺳﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۸/۲۵۳
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
 -٣ﺣﺪ اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از آن ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ .م.

٢٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ،و ﭘﺲ از آنھﺎ ﺣﻮادﺛﯽ
را ﭘﺪﯾﺪ آوردهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻠﯽ س در ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﻧﺰد ﺧﯿﺜﻤﻪ  ،ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻐﺪادی ،ﺷﯿﺮازی ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻮﯾﺪ

ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را ﯾﺎد
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آنھﺎ را ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪم و
اﯾﻦ را ﺑﻪ او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ درﺑﺎره آنھﺎ در دل
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،آنھﺎ دو ﺑﺮادر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،و وزﯾﺮان وی
ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻠﯿﻐﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮا اﻗﻮاﻣﯽ دو ﺳﯿﺪ ﻗﺮﯾﺶ و دو ﭘﺪر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از
]ﮔﻔﺘﻦ[ آن ﭘﺎک ھﺴﺘﻢ و از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﺰارم ،و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺰا دھﻨﺪهام؟
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ را روﯾﺎﻧﯿﺪ ،و ﻧﻄﻔﻪ را از ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،ﮐﻪ آن دو را ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﺘﻘﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﺻﺪق و وﻓﺎ
ﯾﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ از رأی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﯿﭻ رأﯾﯽ را
ﭼﻮن رأی آنھﺎ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،و ھﯿﭻ دوﺳﺖ را ﻣﺜﻞ آن دو دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ص در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ او و ﻣﺮدم از آن دو راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ]در زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻗﺒﺾ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را ﺑﺮ آن  ١ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،و زﮐﺎت را ﺑﻪﺳﻮی او رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﭼﻮن آنھﺎ -
]ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت[  -ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ،و ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮای وی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،وﻟﯽ او آن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض وی آن را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮد ،و او ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ از ھﻤﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ،در دﻟﺴﻮزی از ھﻤﻪ دﻟﺴﻮزﺗﺮ و در
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری از ھﻤﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد ،و ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان اﺳﻼم آورده ﺑﻮد ،او را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
در ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و در ﻋﻔﻮ و وﻗﺎر او را ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ
 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺷﺎره ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وی را ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ در ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .م.
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ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و او ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد،
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺑﺎدا.
و ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت
ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ از آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﺪ دﯾﺪ ،و ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ راﺿﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز ﻋﻤﺮ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی
راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .و او ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و رﻓﯿﻘﺶ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و آﺛﺎر آن دو را
ﭼﻨﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﺎدرش را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و او ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﯿﻖ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد وﻧﺎﺻﺮ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﺑﺮ زﺑﺎن او ﺟﺎری ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن او ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﺳﻼم آوردن وی ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ھﺠﺮت او را ﻗﻮام دﯾﻦ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﻮب ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ دوﺳﺘﯽ او را ﺟﺎی داد ،و در ﻗﻠﻮب ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺗﺮس از
او را اﻓﮑﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را در ﺗﻨﺪی و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ داده
ﺑﻮد ،و در ﻗﮫﺮ و ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻧﻮح ﺗﺸﺒﯿﻪ داده ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آن دو
اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آنھﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﺸﺎن ،و ﭘﯿﺮوی اﺛﺎرﺷﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن دو را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن دو را
ً
ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از وی ﺑﯿﺰار ھﺴﺘﻢ .اﮔﺮ درﺑﺎره اﻣﺮ آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻼ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدم
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺆاﺧﺬه و ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪام
ﻧﺰدم آورده ﺷﻮد ،ﺑﺮ وی ھﻤﺎن ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺘﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﺖ ﭘﺲ ازﻧﺒﯽاش اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ در
ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻣﺮدی درﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن در آﺗﺶ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻮن وی ﭼﯿﺰھﺎی
ﻧﻮی را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﯽداﺷﺘﯽ او را ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﻪ ازدواج
ﻣﯿﺪادی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻋﻠﯽ اﻓﺰود :آﯾﺎ رأی ﺗﻮ از رأی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮش
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ و درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ در وﻗﺖ اراده اﻣﺮی از ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺘﺨﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺎره ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺨﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی ﺑﮫﺘﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ازدواج
دادن ]دﺧﺘﺮاﻧﺶ[ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﻮد؟ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮد را ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺖ را ﺑﺰﻧﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﮔﺮدﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .١
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﻧﻤﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﺳﺎﻟﻢ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺧﻮد ﻟﮑﻨﺖ داﺷﺖ ،و ﺻﺤﺒﺘﺶ درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ و
ﱠ
ﻋﺜﻤﺎن س را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﻤﺎ ای ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ،ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ،و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ داد رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪن دﻋﺎی ﺳﻌﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ را دﺷﻨﺎم داد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ س در راه
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ،ﺳﻌﺪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﻗﻮاﻣﯽ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﺎ از دﺷﻨﺎم دادن آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮ
ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ! ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ
اﻗﻮاﻣﯽ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﻣﺮوز او را ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮﮔﺮدان! آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮ ﻣﺎدهای آﻣﺪ ،و ﻣﺮدم راه را ﺑﺮای آن ﮔﺸﻮدﻧﺪ و
آن ﻣﺮد را ﭘﺎی ﻣﺎل ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺮدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻌﺪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد  .٣و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ  ١از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺳﻌﺪ س
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۹/۲۳۵
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٢٩

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س دﺷﻨﺎم داد ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ وی دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ﻧﺮی آﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺳﻌﺪ ﻏﻼم ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را آزاد ﻧﻤﻮد ،و
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺴﯽ دﻋﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدم ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار آن ﮔﺸﺖ ﻣﯽزدم ،ﺑﻪ اﺣﺠﺎر زﯾﺖ  ٢رﺳﯿﺪم ،و ﮔﺮوھﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﺳﻮارﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﻮار ﺑﻮد ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،و او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س را
دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص آﻣﺪ و ﻧﺰد
آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را دﺷﻨﺎم
ﻣﯽدھﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و راه را ﺑﺮای او ﮔﺸﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد وی اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮد ،ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ آﯾﺎ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم
آورد؟ آﯾﺎ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد؟ آﯾﺎ او ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد؟ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اوﺻﺎﻓﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﻣﺎد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ دﺧﺘﺮش ﻧﺒﻮد؟ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺮق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﻏﺰوات او ﻧﺒﻮد؟ ﺑﻌﺪ از آن روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ]ﻣﺮد[ ،وﻟﯿﯽ از اوﻟﯿﺎی ﺗﻮ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪه .ﻗﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻓﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ آن
ﺳﻨﮓھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،و دﻣﺎﻏﺶ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﺎن داد .٣
ﺧﺸﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را دﺷﻨﺎم داد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از رﺑﺎح ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻐﯿﺮه س در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،و ﻧﺰد
وی اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ در ﭼﭗ و راﺳﺘﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ

.۳/۴۹۹ -١
 -٢ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٣ﺣﺎﮐﻢ ) ،(۳/۵۰۰ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آنھﺎ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۶از اﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎق اول رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۹۵

٢٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺷﺪ آﻣﺪ :وﻣﻐﯿﺮه او را ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﯿﺮه دﺷﻨﺎم داد ،ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﻐﯿﺮه ،اﯾﻦ ﮐﯽ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را دﺷﻨﺎم داد ،ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﺗﻮ
دﺷﻨﺎم داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻮ ﻧﻪ آن را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﯽ! و ﻣﻦ ﺑﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻮش ھﺎﯾﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻗﻠﺒﻢ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ  -ﭼﻮن ﻣﻦ از وی دروغ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎﺗﻢ ﺑﺎ وی از
ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﺪ  -ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن در ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻃﻠﺤﻪ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،زﺑﯿﺮ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ) ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ( و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ« و ﻧﮫﻢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﻢ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺒﺮم ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و او را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ :ای ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﮫﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دادی ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﮫﻢ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ھﺴﺘﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دھﻢ .ﺑﻌﺪ از آن در ﭘﯽ
آن ﯾﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و روﯾﺶ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،از ﻋﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻮح ھﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .١
ﱠ
و وی  ٢ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺎزﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را واﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی
ﺧﻄﯿﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﻗﺮار
داﺷﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ
ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮدی از اھﻞ ﺟﻨﺖ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﻪ ﺗﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اھﻞ ﺟﻨﺖاﻧﺪ ،و
اﮔﺮ ﺑﺮ دھﻢ ھﻢ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻢ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮم .٣
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺑﻮداوود ) (۴۶۵۰ ،۴۶۴۹ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۴۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۳۴اﺣﻤﺪ )(۱۸۷/۱
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۹۱۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۱/۹۶
 -٣اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﺑﻦﻋﺴﺎﮐﺮ از رﺑﺎح ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٣١

ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺰرﮔﺎن

ﮔﺮﯾﻪ ﺻﮫﯿﺐ و ﻗﻮل ﺣﻔﺼﻪ در وﻗﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮردن ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺎ
ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آورده ﺷﺪ ،و آن از ﺟﺮاﺣﺖ وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺻﮫﯿﺐ س
ﮔﻔﺖ :وای ﻋﻤﺮ! و ای ﺑﺮادرم! ﭘﺲ از ﺗﻮ ﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ! ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ
ای ﺑﺮادرم! آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ آواز ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻮد ﻋﺬاب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
و اﺑﻮﺑﺮده از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ،
ﺻﮫﯿﺐ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ]ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ[؟
ﮔﻔﺖ :آری ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﺷﻮد ،ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮدد«  .٢و از ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻔﺼﻪ ب ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ای ﭘﺪر زن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﱠ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎن ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او را ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ داد ،و او ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم ،ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺴﺖ ﻣﺪح و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮑﻨﯽ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮدد ﻣﻼﺋﮏ آن را
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ ش
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ زﯾﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ س
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ اﻋﻮر ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮ اﺳﻼم ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ س در اﺳﻼم رﺧﻨﻪ و ﺷﮑﺎف ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،رﺧﻨﻪ و
ﱠ
ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .و از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﻣﺮگ ﻋﻤﺮس را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ روزی را ﭼﻮن
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۳/۳۶۲
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ).(۳۶۵۲ /۳
.۳/۳۷۲ -٣

٢٣٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﯾﻪ و اﻧﺪوه وی در آن روز ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ً
ﺳﮕﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،آن را ﺣﺘﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﻪ درﺧﺖ ﻋﻀﺎه  ١ھﻢ ﻓﻘﺪان ﻋﻤﺮ س را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س را دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮگ ﻧﻌﻤﺎن  ٢ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮد .٣
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﺛﻤﺎﻣﻪ ،زﯾﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻮاﻻﺷﻌﺚ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  -وی از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻮد  ، -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ
ﻋﺜﻤﺎن س رﺳﯿﺪ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮت ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد داد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
آن را ﻣﯽﺧﻮرد .٤
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٥از زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س در روزی ﮐﻪ ﻣﻨﺰل
ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س وﻗﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻓﺰود :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آه ،آه ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ .و از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی س  -ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺑﺪر ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﮑﻨﻢ و آن ﻃﻮر ﻧﮑﻨﻢ ،و ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻨﺪم.

 -١ھﺮ درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎردار ،واﺣﺪش »ﻋﻀﺎھﻪ« اﺳﺖ .م.
 -٢وی ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻧﮫﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷آﻣﺪه .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۰اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۳/۸۱ -٥
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ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺰرﮔﺎن

ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،اﺑﯽ و اﻧﺲ در ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺰار از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﻓﻦ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ را دﮔﺮﮔﻮن و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ
ھﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻧﺒﯽ
ﻣﺎن ص ﺑﻮدﯾﻢ و روھﺎیﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی وﻓﺎت ﻧﻤﻮد اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز وﻓﺎت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﺳﺖھﺎی ﻣﺎن را ھﻨﻮز از
دﻓﻦ وی ﻧﺘﮑﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎن را دﮔﺮﮔﻮن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .و ﻧﺰد وی  ٤ھﻤﭽﻨﺎن از
اﻧﺲ در ﺣﺪﯾﺚ ھﺠﺮت رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ وی در روز ورودش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻮدم ،و ھﯿﭻ روزی را ھﺮﮔﺰ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از روزی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ وارد
ﺷﺪ ﻧﺪﯾﺪم ،و ﺷﺎھﺪ وی در روزی ﺑﻮدم ،ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ ،و روزی را ھﺮﮔﺰ ﺑﺪﺗﺮ و ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ از
روزی ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪم.
ﻗﻮل اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٥از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺻﺤﺎب ﺷﻮری ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س آنھﺎ را و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آنھﺎ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ

 -١ﺑﺰار ).(۸۵۳
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۵۴
.۲/۲۷۴ -٣
.۱/۲۳۴ -٤
.۳/۳۷۴ -٥

٢٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺳﺖ آوردن آن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ھﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ س ﻧﻘﺼﯽ در دﯾﻦ و دﻧﯿﺎیﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن و ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﺿﻌﻔﺎ و ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ،
و ﺗﻌﺪادﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦھﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮان ،ﭼﻮن اﯾﻦھﺎ
اﯾﻨﻄﻮر و آﻧﻄﻮراﻧﺪ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻮدم ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از ھﺬﯾﻞ و ﺑﻼل ،و دو ﻣﺮد
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺎمھﺎﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهام ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و درﺑﺎره آن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
َ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ َ ّ ُ ُ َ
� ي ِر
�دون َو ۡج َه ُه﴾ ]اﻻﻧﻐﺎم.[۵۲ :
﴿و� �طردِ ٱ�ِين يدعون ر�هم ب ِٱلغدوة ِ وٱلع ِ ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آنھﺎ را ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺧﺪا را ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺰ رﺿﺎی او ﻧﻈﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺧﻮد

دور ﻣﮑﻦ« .٢
اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ  ٣از ﺳﻌﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آنھﺎ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ در
ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺻﮫﯿﺐ ،ﺑﻼل ،ﺧﺒﺎب ،ﻋﻤﺎر ش و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ و ﮔﺮوھﯽ از ﺿﻌﻔﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،٥
آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ در ﻋﻮض ﻗﻮﻣﺖ راﺿﯽ ﺷﺪهای؟ و آﯾﺎ ﻣﺎ زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ
ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦھﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮان ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮاﻧﯽ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۴۶
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺸﻤﺎره ).(۴۱۳
.۳/۳۱۹ -٣
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۴۶
 -٥در ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،و اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وی ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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٢٣٥

َ
َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ ْ َ
َ ُ َ
﴿ َوأنذ ِۡر بِهِ ٱ�ِين �افون أن �
� ٓوا إ ِ ٰ� َر ّ� ِ ِه ۡم﴾  ١ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿� َتكون
َ َّ
ل�ٰلِم َ
�﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم.[۵۲-۵۱ :
مِن ٱ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺸﺮ ﺷﺪن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ،

ﺑﯿﻢ ده ...در آن ﺻﻮرت ﺗﻮ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد« .٢
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم ﭘﺲ از ﻋﺘﺎب ﺷﺪﻧﺶ در ﻣﻮرد وی

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ] :ﻋﺒﺲ و ﺗﻮﻟﯽ[ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻦ ام
ﻣﮑﺘﻮم س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی اﻋﺮاض ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ٓ َۡ
َ
َّ
﴿ َعبَ َس َوتَ َو ٰٓ
�  ١أن َجا َءهُ ٱ� ۡ� َ ٰ
� ] ﴾٢ﻋﺒﺲ.[۲-۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :روی ﺗﺮش ﻧﻤﻮد و اﻋﺮاض ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ«.

ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻋﺰت ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٣و در ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و
َّ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖَ ﴿ :عبَ َس َوتَ َو ٰٓ
�  ﴾١درﺑﺎره اﺑﻦ ام

ﻣﮑﺘﻮم ﮐﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻦ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ

ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روی ﺧﻮد را از وی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف آن
دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺪﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« و او
َّ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪَ ﴿ :عبَ َس َوتَ َو ٰٓ
�  .٤ ﴾١و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۴۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۴۶ /۱اﺣﻤﺪ ) (۴۲۰ /۱ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﮐﺮدوس ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۳۲۲۳
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۳۳۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۴۸۴۸

٢٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺰول اﻣﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﺗﻤﯿﻤﯽ و
ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻓﺰاری آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺎ ﻋﻤﺎر ،ﺻﮫﯿﺐ ،ﺑﻼل و ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ﺣﺎرت ش
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﺿﻌﻔﺎی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را دﯾﺪﻧﺪ آﻧﺎن را
ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻓﺪھﺎی ﻋﺮب ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮبھﺎ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﻼمھﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺣﯿﺎ و ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪﯾﻢ آنھﺎ را از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آری« ،آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺲ ،آن ﮔﺎه ﺻﺤﯿﻔﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻠﯽ س را
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ  -و ﻣﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ  -ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷
ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
َّ
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� عل ۡي ِهم ّ ِم ۢن
� َ ٥٢و�� ٰل ِك � َت َّنا َ� ۡعض ُهم ب ِ َب ۡع ٖض ِ�قولوا أ�ؤ�ء من ٱ
ٱ
ِ
َ
َ
َّ
َ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ
َ َ
َۡ َٓ َۡ َ
ل�كِر َ
َّ ُ ۡ َ َ
ِين يُؤم ُِنون �� ٰت ِ َنا﴾
�ن � ٥٣ذا جاءك ٱ�
بين ِنا ۗ �ليس ٱ� بِأعلم ب ِٱ ٰ ِ
]اﻻﻧﻌﺎم.[۵۴-۵۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ،
از ﺧﻮد ﻣﺮان و دور ﻣﮑﻦ ،ﻧﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ و ﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن ،اﮔﺮ آﻧﺎن را
ﻃﺮد ﮐﻨﯽ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ آزﻣﻮدﯾﻢ،
ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﮔﺬارده ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺷﺎﮐﺮان را ﺑﮫﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟! ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﯾﻨﺪ.«...
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺤﯿﻔﻪ را اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺰدش آﻣﺪﯾﻢ و
ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ« ،و ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ زاﻧﻮﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﯿﺰد ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۴۶

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اك �ن ُه ۡم﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ.[۲۸ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و رﺿﺎی او را

ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،و ھﺮﮔﺰ ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﻨﺖھﺎی دﻧﯿﺎ از آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﮕﯿﺮ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ
ً
ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ او در آن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و او را وا ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ،اﺑﺪا
ﺗﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺧﺒﺎب ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻗﺮع ﺑﻦ
ﺣﺎﺑﺲ و ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ٣ :ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ،اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﺧﻮدت در ﺻﺪر ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و اﯾﻦھﺎ را ﺑﺎ ﺑﻮی
ﭘﺎﻟﺘﻮھﺎﯾﺸﺎن از ﻣﺎ دور ﮐﻨﯽ  -ھﺪفﺷﺎن اﺑﻮذر ،ﺳﻠﻤﺎن و ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮھﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﺒﻮد  -ﻧﺰدت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ
و از ﻣﺨﻠﺼﺎن ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و از ﺗﻮ ]ﻋﻠﻢ و اﺣﮑﺎم[ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
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اط ب ِ ِهم
�ادِ� َها﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ.[۲۹-۲۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ از ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر وﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻼوت ﮐﻦ ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺳﺨﻨﺎن او
را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ھﺮﮔﺰ ﻣﻠﺠﺄ و ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺟﺰ او ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ .ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۴۶ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۲۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۱/۳۴۵ -٢
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻘﻠﻮب .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ...آﺗﺸﯽ ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪ

ﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺳﺮاﭘﺮدهھﺎی آن«.
و آنھﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻘﺮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن را در آﺧﺮ ﻣﺴﺠﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت دادﻧﻢ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ« .١
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﻣﻄﺎﻃﯿﻪ و ﻣﻌﺎذ واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺎﻟﮏ از زھﺮی از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺲ

ﺑﻦ ﻣﻄﺎﻃﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪای آﻣﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺻﮫﯿﺐ روﻣﯽ و ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ ش
ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن اوﺳﯽھﺎ و ﺧﺰرﺟﯽھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺎرهاﻧﺪ؟ آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺒﺎن وی را ﮔﺮﻓﺖ و او را
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد و او را از ﻗﻮل وی آﮔﺎه ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺧﺸﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ) :اﻟﺼﻠﻮه
ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﭘﺮوردﮔﺎر
واﺣﺪ اﺳﺖ ،و ﭘﺪر ﭘﺪر واﺣﺪ اﺳﺖ ،و دﯾﻦ دﯾﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زﺑﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﻋﺮب
اﺳﺖ« .و ﻣﻌﺎذ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮﯾﺒﺎن وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :وی را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮕﺬار« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام واﻟﺪﯾﻦ

ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ او را از ادای ﺷﮑﺮ ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯿﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ از ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﺎدرم را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد دو ﻓﺮﺳﺦ راه در رﯾﮕﺴﺘﺎن ﮔﺮم و ﺳﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ

 -١اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ) (۱۵۶/۱۵اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۹۹ /۶اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۳۴۵ /۱
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۵۲ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۹۲۶

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٣٩

ﭘﺎرهای از ﮔﻮﺷﺖ را در آن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ﻣﯽﭘﺨﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،آﯾﺎ ﺷﮑﺮ وی را ادا
ﻧﻤﻮدهام؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﺣﺴﺎنھﺎی وی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ آﻣﺪه ،وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ دروﻏﮕﻮ،
و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻠﯿﻢ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی درﺑﺎره ﭘﺪرش

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮدی
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﻼن ،اﯾﻦ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﭘﯿﺶ روی وی راه ﻣﺮو ،ﻗﺒﻞ از
وی ﻣﻨﺸﯿﻦ ،او را ﺑﻪ اﺳﻤﺶ ﺻﺪا ﻣﮑﻦ ووی را در ﻣﻌﺮض دﺷﻨﺎم ﻗﺮار ﻣﺪه«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺮوه
ﺑﻦ اﻟﺒﺮﻧﺪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای اﺑﻮﻏﺴﺎن درﺑﺎره ﭘﺪرش
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﻏﺴﺎن ّ
ﺿﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﺑﺎ ﭘﺪرم

در ﭘﺸﺖ ﺣﺮه راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ روی ﭘﺪرت راه ﻣﺮو ،وﻟﯽ از ﻋﻘﺐ وی ﯾﺎ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ راه ﺑﺮو،
ﮐﺴﯽ را ﻣﮕﺬار ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و وی ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﭘﺪرت راه ﻣﺮو ﮐﻪ او
را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺨﻮر ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ او اﺷﺘﮫﺎی آن را ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻏﺴﺎن و اﺑﻮﻏﻨﻢ
راوی از وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﮫﺎد ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﺑﻮد
ﱠ
اﻣﺎمھﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ب رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و از وی ﺑﺮای ]رﻓﺘﻦ ﺑﻪ[ ﺟﮫﺎد اﺟﺎزه
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۹۳ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﻣﺪﻟﺲ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۷ /۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اوﺳﻂ ) (۴۱۵۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۳۷ /۸

٢٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آنھﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﻦ«  .١و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی آورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ھﺠﺮت و ﺟﮫﺎد ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﭘﺎداش را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺖ زﻧﺪهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ:
آری ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮدویﺷﺎن زﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :و اﺟﺮ و ﭘﺎداش را از ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺑﺮﮔﺮد و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﮑﻮدار«  .٢و در رواﯾﺘﯽ از اﺑﻮداود آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺠﺮت
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد آنھﺎ
ﺑﺮﮔﺮد و آنھﺎ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮﯾﺎﻧﺪی ﺑﺨﻨﺪان«  .٣ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را در ﯾﻤﻦ ﻧﺪاری؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :آنھﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮ اﺟﺎزه دادﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ ﺑﺮﮔﺮد ،و از اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه
ﺑﺨﻮاه ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺟﮫﺎد ﮐﻦ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎ«  .٤و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺟﮫﺎد را دوﺳﺖ دارم وﻟﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺖ
ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرم ھﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺣﺎل ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ وی ،ﺑﺎ ﺧﺪا
روﺑﺮو ﺷﻮ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دادی ،ﺗﻮ ﺣﺎﺟﯽ ،ﻋﻤﺮه ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺠﺎھﺪ ھﺴﺘﯽ« .٥
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۳۰۰۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۴۹اﺑﻮداوود ) (۲۵۲۹و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۶۷۱و ﻧﺴﺎﺋﯽ )(۱۰ /۶
اﺣﻤﺪ ).(۱۸۸ ،۱۶۵ /۲
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۵۴۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۵۲۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ).(۲۵۱۰
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۷۶۰و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۱۰ /۱آﻟﯿﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱۴۷۵
و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۱۹۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٤١

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدرش

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ
ﱠ
ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻪ اھﻞ آن ﺳﺘﻤﮕﺮﻧﺪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ  -ھﺪف ﺧﯿﺒﺮ اﺳﺖ  ، -و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮش ﻋﺎﺻﯽ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻧﺰد ﻣﺎدرش رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺳﺒﺎب ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﻦ،
ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ) ١ﺑﺮای ﺟﻨﮓ( دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽروی ،و ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺎدرش ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد و اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﺷﯿﺮی
ﮐﻪ از آن ﻣﮑﯿﺪه ﺑﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ
وی ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﻣﺸﮑﻠﺖ ﺣﻞ ﮐﺮده ﺷﺪ« .ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮھﺮﯾﺮه
آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از وی روﮔﺮدان ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺖ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺪون رﺳﯿﺪن ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرت ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،و ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﻪ
ﺷﯿﺮی ﮐﻪ از آن ﻣﮑﯿﺪه ﺑﻮدی ﺳﻮﮔﻨﺪت داد! آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺰد
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ در راه ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﮑﻪ او وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،و
ﺣﻖﺷﺎن را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ در راه ﺧﺪاﺳﺖ« .اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ دو ﺳﺎل
ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﮫﻢﮔﯿﺮی در ﻏﺰوات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او درﮔﺬﺷﺖ ٢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .٣
اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن و ﺗﺮک ﺟﮫﺎد
٤

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺳﻘﺎﯾﻪ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﮐﻪ زﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺴﺮم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺮود ،وﻣﻦ او را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻣﺎدرت ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﺪاده،

 -١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ »ﺟﮫﺎز« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »آﻣﺎدﮔﯽ« ﺑﺮای ﺟﻨﮓ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۲ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴۷ /۶) ،(۳۲۳ /۵
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻣﮑﻪ.

٢٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﺎ ﻣﺮگ وی را ﻧﺒﺮده اﺳﺖ دور ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺎداﺷﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ«  .١و ﻧﺰد
وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ ،آن
ﻣﺮد ﺧﻮاھﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﻮد ،و ﻣﺎدرش او را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد
ﻣﺎدرت ﺑﺎش ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﺗﻮ در ﺑﻮدن ﻧﺰد وی ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﭘﺎداش و اﺟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ در
ﺟﮫﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ و در ھﺮدو اﺳﻨﺎد رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﺐ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد
ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدرت زﻧﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺎی وی را ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﮕﯿﺮ ،ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺟﻨﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و وی ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و او از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی
را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺟﺎھﻤﻪ از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ در ﺟﮫﺎد آﻣﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر داری؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻼزﻣﺖ آنھﺎ را ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺖ زﯾﺮ
ﻗﺪمھﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۴/۱۷
اﯾﻦ را از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺟﺎھﻤﻪ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﺎھﻤﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮوم ،و آﻣﺪم ﺗﺎ از ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﻮرت ﺑﺨﻮاھﻢ،
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺎدر داری؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻼزﻣﺖ وی راﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺖ زﯾﺮ ﭘﺎی
اوﺳﺖ« ،ﺑﺎز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر و در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻮل.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻧﻌﯿﻢ ﻣﻮﻻی ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ادای ﺣﺞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و آن
را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در زﯾﺮش ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در زﯾﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۱۱ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن رﺷﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ )(۲۵۱ /۱
آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۱۰ /۱۱در ﺳﻨﺪ آن رﺷﺪﯾﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ آن .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۱۱ /۸ﻧﮕﺎ :اﻻرواء ).(۱۱۹۹
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ آن .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۹ /۲اﺣﻤﺪ ) (۴۲۹ /۳ﻧﮕﺎ :اﻻرواء ).(۱۱۹۹
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دﯾﺪم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﺮد آﻣﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا و دار
آﺧﺮت را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ھﺮدو زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ؟« ﮔﻔﺖ :آری،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮد ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ« و او از ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ ﺛﻘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻮﻻی ام ﺳﻠﻤﻪ ﻧﺎﻋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ھﻤﯿﻦ ]ﮐﻪ وی ﻧﺎﻋﻢ اﺳﺖ[درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و دو ﻓﺮزﻧﺪش ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻋﻤﺮ از دﺧﺘﺮ وی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ام ﮐﻠﺜﻮم را

ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺟﺰ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻦ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد« ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ،ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ش ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﻮﯾﺘﺎن ]ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد را[ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح دھﯿﺪ،
آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ زﻧﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه
ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ
دوری ﺗﻮ را ﻧﺪارم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ آنھﺎ ]او را[ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻋﻤﺮ س درآوردﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺎﻣﻪ و دادن روﻏﻦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹۴از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در زﻣﺎن

ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺎﻣﻪ س ﺑﻪ ﻃﺮف درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ رﻓﺖ و آن
را ﺷﮑﺎﻓﺖ و روﻏﻨﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ،و آن را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺧﻮراﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر وا ﻣﯽدارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۴۲ /۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۶ /۳ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۱۴ /۷اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۴ /۲ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
).(۴۶۲۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴ /۳در آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ )ﺟﮫﺎﻟﺖ( اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرم اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،او ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻢ ،آن را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮ اوﻻد و ﺗﺴﺎوی در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ

ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺮ

ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻮد و آن را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،وی در آن ﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻓﺘﺎد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم وی
را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻃﻔﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﮑﺸﺪ! ھﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺮاﯾﻢ
آورده ﻧﺸﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪهام« .١
ﺳﻮار ﺷﺪن ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻧﻤﺎز و دراز ﻧﻤﻮدن
ﺳﺠﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ

ﺑﺰار از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ﮐﻪ وی در ﺳﺠﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص او را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﺎز رﮐﻮع ﻧﻤﻮد و ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ اﯾﺴﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
وی را رھﺎ ﻧﻤﻮد و او رﻓﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در
اﺳﻨﺎد آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در ﺳﺠﺪه دﯾﺪم،
در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب آﻣﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ وی ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﮔﺸﺎده
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او از ﯾﮏ ﻃﺮف داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و او را ]ﺑﻪ ﭘﺪرش[ ﻧﺴﺒﺖ
ﱠ
ﻧﺪاده و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﺎرودی رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﻦ آن دو را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۶۳۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۵ /۹
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۵ /۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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) (۹/۱۷۵ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﺰد ﺑﺰار از
ﱠ
ﺑﮫﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا از ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،وی ﻣﯽآﻣﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
وی ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻦ ﻧﯿﺎوردن وی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ ،وﻣﯽ آﻣﺪ و در زﯾﺮ
ﺷﮑﻢ وی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﮔﺸﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺮون
ﺷﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
و در ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﺮ ﭘﺸﺖ وی
ﻣﯽﭘﺮﯾﺪﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آنھﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن
دو را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد آنھﺎ را ﺑﺮ زاﻧﻮی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۱۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آنھﺎ را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ب ﻣﯽآﻣﺪ  ٣و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ وی ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ و او ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدی؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﻣﺮا
ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ دور ﮐﻨﻢ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ذﮐﻮان آﻣﺪه ،وی را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ،
و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۶۳۷در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۶ /۹
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۵۳۶۸ ،۵۰۱۷
 -٣ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۴۲۸در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ذﮐﻮان ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ).(۳۹۹۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﺑﻮد

ﺑﺨﺎری  ١از اﺑﻮﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻋﺎص ب ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،وﻗﺘﯽ رﮐﻮع
ﻣﯽﻧﻤﻮد او را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۸/۳۹
از اﺑﻮﻗﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش و ﮔﻔﺘﺎرش درﺑﺎره آنھﺎ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ وی و دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ وی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﺎھﯽ آن را ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ
رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻮ اﯾﻦ دو را دوﺳﺖ ﻣﯽداری! ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
دو را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو را ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺮا
ﺑﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽھﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،و ﺑﺰار ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﻣﺠﺎه اﯾﻦ
را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﮑﯿﺪن زﺑﺎن ﺣﺴﻦ

اﺣﻤﺪ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ زﺑﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ب را  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﻟﺒﺶ را  -ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺰ زﺑﺎن ﯾﺎ ﻟﺒﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺬاب ﻧﻤﯽرﺳﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ
ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻮف ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻗﺮع در وﻗﺖ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺴﻦ س را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و
اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﻦ ده ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را
.۲/۸۸۷ -١
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۱۶ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۴۳
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۴۰ ،۲۸۸ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۶۶ /۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۴۰ /۳
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۹۳ /۴

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ھﻢ ﻧﺒﻮﺳﯿﺪهام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی
رﺣﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ  .١و ﺑﺨﺎری ) (۲/۸۸۷اﯾﻦ
را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اوﻻد و زﯾﺎرت وی از ﻓﺮزﻧﺪش اﺑﺮاھﯿﻢ

ﻧﺰد ﺑﺰار از اﺳﻮد ﺑﻦ ﺧﻠﻒ س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺣﺴﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﯿﻠﯽ ،ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﺮس اﺳﺖ« .٢
رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری  ٣از اﻧﺲ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮی  ٤داﺷﺖ و
آن را ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دھﻨﺪهای در ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺪﯾﻨﻪ داده ﺑﻮد ،ﺷﻮھﺮ آن زن آھﻨﮕﺮ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ
ھﺮﮔﺎھﯽ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪاش ﭘﺮ از دود  ٥ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺴﺮش را
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٦اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۸۷ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اوﻻد ﺧﻮد رﺣﻢ ﮐﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ وی در
ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن اوﻻد

ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رﻓﺖ ،و دو دﺧﺘﺮش
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ اوﺳﻪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد ،و آن زن ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از
دو دﺧﺘﺮش ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را داد ،و ﺑﻌﺪ آن ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در دھﻦ
ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی آن ﺧﺮﻣﺎ
را دو ﺷﻖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻧﺼﻒ آن را داد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
وارد ﺷﺪ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن زن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪ« .٧
 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۹۹۷از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﺳﺎﺋﺐ ) (۱۶ /۷رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۱۱۹۱آﻟﯿﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۹۹۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﻷدب )ص.(۵۶
 -٤وی اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ.
 -٥اذﺧﺮ :ﮔﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع دارد.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۷۶و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۸۹۰در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۸ /۸
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وﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ
ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و از وی ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﺳﻪ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد ،ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏﺷﺎن ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ آن زن ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ داد،
و آن دو ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎدرﺷﺎن آن ﯾﮏ
ﺧﺮﻣﺎ را ]ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد[ ﻧﯿﺰ دو ﺷﻖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ
ﻧﺼﻒ ﺧﺮﻣﺎ را داد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ وی
ﺑﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ رﺣﻢ ﻧﻤﻮد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺨﺎری  ٢از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،و او را در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮ وی
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ از
ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،و او ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ« .٣
و ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﻧﺰدش آﻣﺪ ،او وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮ وی ﻧﯿﺰ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و
او وی را در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺴﺎوات
ﻧﻨﻤﻮدی؟«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ از
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از وی ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﺣﻘﻮق ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺣﻖ
ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ از وی ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ درﮔﺬﺷﺖ در ﺗﺸﯿﯿﻊ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۸ /۳و اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۸۳۶در ﺳﻨﺪ آن ﺧﺪﯾﺞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۸ /۸
 -٢اﻷدب )ص.(۵۶
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۷۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۸۹۳در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۶ /۸

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺟﻨﺎزه وی ﺳﮫﯿﻢ ﮔﺮدی ،اﮔﺮ از ﺗﻮ ﻗﺮض ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪھﯽ ،اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪ و
ﺣﺎﻟﺘﺶ ﺑﺪ ﮔﺮدﯾﺪ او را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ﺑﺮای او ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،اﮔﺮ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺗﻌﺰﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را از ﻣﻨﺰل وی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺴﺎزی ﮐﻪ
ﺑﺎد را ﺑﻪﺳﻮی او ﺑﺒﻨﺪی و او را ﺑﻪ ﺑﻮی دﯾﮕﺖ اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺑﺮای او
ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺬﻟﯽ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ در رواﯾﺖ
وی آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﮔﺮ ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﺪ وی را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯽ« ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﮐﻪ وی را اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ
ﮐﻦ« ،ﺑﺎز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﻣﺮا اذﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ« ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺘﺎع  ٢ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آن را در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪاز ،و وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ
ﻧﺰدت آﻣﺪ ﺑﮕﻮ :ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ وی ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﻋﺰت ﮐﻨﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮫﻤﺎن ﺧﻮد را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن دارد ،ﺳﺨﻦ ﺧﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ« .٣
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ از ھﻤﺮاھﯽاش در ﯾﮑﯽ
از ﻏﺰوات ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص

ﺑﺮای ﻏﺰوهای ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ
را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﻨﺪ« ،ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﻮﺳﺘﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﺑﻮل ﻧﻤﻮدم،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۴۱۹ /۱۹ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۷۲۸و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۶۵ /۸
 -٢ھﺪف وﺳﺎﯾﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ،و از ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اھﻤﯿﺖ رأی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ،و ﺗﻮﺟﻪ
و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ از اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﻣﺎ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﮑﻦ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ّ
ﺣﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪت ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ ﺑﺎ زن ھﻤﺴﺎﯾﻪ و دزدی ﻧﻤﻮدن از وی

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ازﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره زﻧﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آن
راﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ده زن زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،از زﻧﺎ ﺑﻪ زن ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﺮ وی
آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ«  ،٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :درﺑﺎره ﺳﺮﻗﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آن را ﺣﺮام ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
از ده ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻤﻮدن از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮ وی آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۱۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل
آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﺗﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺳﻪ ﺗﻦ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ از ﻣﻄﺮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮذر ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدم ﺗﺎ وی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮذر ،ﺣﺪﯾﺜﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :آه ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮب  ! ٤ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدی آن را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬار.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺳﻪ ﺗﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺳﻪ ﺗﻦ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ« ،ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۴۷۹در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۰ /۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎه زﻧﺎ ﺑﺎ زن ھﻤﺴﺎﯾﻪ از زﻧﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ده زن دﯾﮕﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ،و ﻋﺬاب آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۸ /۶ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۰۳و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺒﯿﺮ ) (۵۴ /۸و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۰۴۳و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۶۵
 -٤در ﻧﺺ» :ﷲ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺑﻮک!« آﻣﺪه و اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺠﺐ از ﯾﮏ

ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ آن ﻣﺮاد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮادش ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﭼﻘﺪر
ﺷﺨﺺ ﺧﻮب و اﻧﺴﺎن ﺧﻮب ھﺴﺘﯽ .م.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آنھﺎ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﮐﯽاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﻧﯿﺖ ﺛﻮاب ﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ« ،و اﯾﻦ را ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﺗﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
ّٗ َ َّ
َّ َّ َ ُ ُّ َّ َ َ ُ َ
ٞ
ۡ
ِين يُ�ٰتِلون ِ� َسبِيلِهِۦ َصفا ك�� ُهم ُ�ن َ�ٰ ٞن َّم ۡر ُصوص ﴾٤
﴿إِن ٱ� �ِب ٱ�
]اﻟﺼﻒ.[۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ در راه او ھﻤﭽﻮن ﺑﻨﯿﺎن آھﻨﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎر

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :و دﯾﮕﺮ ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺪی دارد ،و او را اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او
ﺑﺮ اذﯾﺖ وی ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺎره وی را از ﻃﺮف او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ
ﻧﻤﺎﯾﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از
اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ رﺟﺎلﺷﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﺑﺪون ذﮐﺮ
ھﻤﺴﺎﯾﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻟﻐﺮﯾﺐ ،ﺧﺮاﺋﻄﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰد
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎی ﺧﻮد در ﺳﺘﯿﺰ
و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ات ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﻣﺮدم ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺰت رﻓﯿﻖ ﺻﺎﻟﺢ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دو ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ درﺑﺎره ﻋﺰت رﺑﺎح ﺑﻦ رﺑﯿﻊ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﺑﺎح ﺑﻦ رﺑﯿﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻏﺰا ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -و
ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاھﺎ دو ﺗﻦ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺳﻮﻣﯽ آن
را از ﺟﻠﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و در ﮐﻮهھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ  -و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ از ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای رﺑﺎح ﺗﻮ را ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« ،ﮔﻔﺘﻢ:
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم ،و اﯾﻦ دو رﻓﯿﻘﻢ ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ ،او از ﻧﺰد رﻓﯿﻖھﺎی ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۳ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۱ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۸۹ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱۷۹۱و ) (۲۵۶۹و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۶۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و آن دو ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪم
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﺎش ،و ﻣﻦ و ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ رﻓﯿﻖ
ﺻﺎﻟﺤﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ و ﺻﺤﺒﺖ وی را ﻧﯿﮑﻮ دارﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم در ﺟﺎﻫﺎﯾﺸﺎن

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﻤﺘﻔﻖ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺨﺮاق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮐﻨﺎر ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﻣﺮد ﺑﺎ وﻗﺎری ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﺑﻮد ،آن ﻣﺮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﺎ
وی ﻧﺸﺴﺖ ،و دﯾﮕﺮی ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ او ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ را داد] ،در اﯾﻦ ﺑﺎره[ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را در ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن
ﻗﺮاردھﯿﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮداود در
اﻟﺴﻨﻦ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ﺑﺰار ،اﺑﻮﯾﻌﻞ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در
اﻷدب و ﻋﺴﮑﺮی در اﻷﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻓﻘﯿﺮی ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل آﻣﺪ ،و او ﺑﻪ وی ﺑﻪ دادن ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮد ﺑﺎ وﻗﺎری آﻣﺪ و
او وی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ] :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص[ ﻣﺎ
را دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﻟﻔﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ  ٣ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﺳﻔﺮی ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ دﺳﺘﻮر ﻏﺬای ﻇﮫﺮ را داد ،آن
ﮔﺎه ﻣﺮد ﻏﻨﯽ و ﺑﺎوﻗﺎری آﻣﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :وی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ ،و آن ﻣﺮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و
ﺧﻮرد و رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺋﻠﯽ آﻣﺪ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ داده
ﺷﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ اﯾﻦ ﻏﻨﯽ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﻢ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﻄﺎی
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۷۲ /۵اﺣﻤﺪ ) (۱۵۱ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۰۷ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺴﺎﺋﯽ )(۹۸
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴۲ /۹
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۴۲اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۸۲۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۴۴ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ.
.۴/۳۷۹ -٣
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ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدی! ﮔﻔﺖ] :در ﻣﻘﺎﺑﻞ[ اﯾﻦ ﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾﺒﻨﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وی
را راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزد راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ
راﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن
ﻏﯿﺮ از وی ،وﻟﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ وی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮدن ،و اﺧﺘﻼفﺑﺮ راوی آن در ﻣﺮﻓﻮع
ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﺳﺨﺎوﺗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺷﺮح اﻹﺣﯿﺎء زﺑﯿﺪی ) (۵/۲۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻪای و ﺻﺪ دﯾﻨﺎر داد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را در ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ« .١
ﺳﻼم دادن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ  -ﮐﻪ راوﯾﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی اﻟﮑﺒﯿﺮ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر

و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ آوردهاﻧﺪ  -از ﻏﺮ  -اﻏﺮ ﻣﺰﯾﻨﻪ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ،وی ﻣﺮا در اﻋﻄﺎی آن ﻣﻌﻄﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم» ،ای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮو و ﺧﺮﻣﺎی وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮ« ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ]ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن[ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ در ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﻣﻦ وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺖ ،و او را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا وﻋﺪه ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،و ھﺮدو ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،و ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺮدی از دور ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻼم دادن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯿﺂورﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﺳﻼم دادن ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی از دور آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﻣﯽدادﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺎری در
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱ /۲۰۰ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن اﺻﺒﻊ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
دروغ اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﻪ اﻟﮑﻨﺪی ھﻢ ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﮫﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۸۹۴ﻣﺴﻠﻢ آن را در
ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۰۰ /۱و ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۸۴و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن در در ﺻﺤﯿﺢ
اﻻدب ) (۷۵۵و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۷۰۲ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﻷدب )ص (۱۴۵و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺧﺮاﺋﻄﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از زھﺮه ﺑﻦ ﺧﻤﯿﺼﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﻮار ﺑﻮدم ،ووﻗﺘﯽ از ﮐﻨﺎر ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻼم ﻣﯽدادﯾﻢ،
آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻼم ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺮ زﯾﺎدی را ﻧﺼﯿﺐ
ﺷﺪﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری در اﻷدب از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺳﻮار ﺑﻮدم ،و او ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﺴﻼم
ﱠ
ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺮ زﯾﺎدی را ﻧﺼﯿﺐ
ﺷﺪﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۲ ۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ و وﻋﻆ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺻﺤﺎب در آن

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی وﻋﻆ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺒﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ ،دﻧﯿﺎ
ﺷﻤﺎ را در ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وداﻣﻦھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮو اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﻟﺒﺎسھﺎ و زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ص در ﺟﻠﻮی ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻼم ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم داده ﺷﻮد  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و درﺧﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ دوﺑﺎره
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻼم ﻣﯽدادﯾﻢ .٣

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۸۷و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب ) (۷۵۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۰۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۲۷۰۶
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۰۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻷدب )ص (۱۴۸ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻃﻔﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎ وی ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎزار
ﱠ
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﺮ ھﺮ ﺳﻮداﮔﺮ و ﺗﺎﺟﺮ وﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺑﺮ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﱠ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﻣﯽداد) ،ﻃﻔﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
آﻣﺪم ،و او ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎزار ﺑﺮد(  ٢ﮔﻔﺘﻢ :در ﺑﺎزار ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﯽ ،و از ﭼﯿﺰھﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ ،و ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺟﻮﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮی و در ﻣﺠﻠﺲھﺎی )ﺑﺎزار( ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﯽ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎ
ﱠ
ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﻄﻦ  -ﻃﻔﯿﻞ ﺷﮑﻢ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ -
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼم ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﺪی ﺑﻪ او ﺳﻼم ﺑﺪه  .٣ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ
را از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼم ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺳﻼم ﻣﯽدھﯿﻢ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻷدب )ص (۱۴۸از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻼم ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﺳﻼم دادن ﺑﺮ وی ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ﯾﮫﻮدﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎری در ﭘﺸﺖ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺳﻼم داد .اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﯾﮫﻮدی ،ﭼﻪ ﺗﻮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻣﺮدی ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻼم ﻣﯽدھﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وای
ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼم را ﺗﺤﯿﺖ ﺑﺮای اﻣﺖ

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۱۰
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۹۶۱ /۲ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۰۰۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻻدب ) (۷۵۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺎ ،و اﻣﺎن ﺑﺮای اھﻞ ذﻣﻪ ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺑﮑﺮﺑﻦ ﺳﮫﻞ دﻣﯿﺎﻃﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺴﺎﺋﯽ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮ وی
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎرب اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﯾﺎد  ٢رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ را دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،وی ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،ﺧﺮد و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﻧﺒﯽ ﻣﺎ ÷ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻼم
رادر ﻣﯿﺎن ﺧﻮد آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﻢ .ﻧﺰد ﺑﺨﺎری  ٣از ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ
ﮐﺲ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﺳﻼم دادن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺟﻮاب ﺳﻼم

ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ« ،ﻓﺮﻣﻮد» :وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« .ﺑﻌﺪ از

آن دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﻟﺴﻼم

ﻋﻠﻴﻚ ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« .ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل

اﷲ ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« »ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ و

ﺑﺮﮐﺖھﺎﯾﺶ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وﻋﻠﻴﻚ« »و ﺑﺮ ﺗﻮ« ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻧﺰدت آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ«  ،٤ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۹ /۱۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۵۸۷و اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۰۶۴ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ (۳۳ /۸) :و اﻟﻶﻟﯽ ).(۱۵۵ /۲
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۶/۱۱۲
 -٣اﻷدب )ص.(۱۴۵
 -٤ﯾﻌﻨﯽ آن دو ﺗﻦ ﭼﯿﺰی از ﺳﻼم را ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ وﻣﻦ در ﺟﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻼم آنھﺎ آن را
ً
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ آن را ﮔﻔﺘﯽ ،ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺜﺎر ﻧﻤﻮدی .م.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

َ ُ ّ ُ َ َّ َ َ ْ َ
ۡ ٓ َ ُّ َ ٓ
ح ُّيوا بِأ ۡح َس َن مِن َها أ ۡو ُردوها﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۶ :
حيةٖ ف
﴿�ذا حيِيتم بِت ِ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و وﻗﺘﯽ ﺗﺤﯿﺖ داده ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺳﻼم ﺑﺪھﯿﺪ ،ﯾﺎ ھﻤﺎن

ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
و ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺗﺤﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪم« .
١

ﻗﺼﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«» ،وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،و
ﺧﻮاﺳﺖ از آن زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﻼم اﺧﺘﺘﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« ،و
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :رﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ«» ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮﮐﺎت وی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اھﻞ

ﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻻﺣﻖ آﻣﺪه ،ﻧﺴﺎﺋﯽ وی را
ﻗﻮی داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺣﻤﺪ ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده

اﺣﻤﺪ از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ و او از اﻧﺲ س ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ وی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم

ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را

ﻧﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ  -ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻼم داد  -و ﺳﻌﺪ در ھﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻮاب
ﺳﻼﻣﺶ را داد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺳﻌﺪ او را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ھﺮ ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دادی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ
رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻮاب آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﻮاﻧﯿﺪم ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻼمھﺎی زﯾﺎدی
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
َ ََ َ َ َ ُ
ﺎﻣ� ُﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﺧﻮرد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :أ�ﻞ ﻃﻌ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ ) (۱۱۲۶ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۸۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب
) (۷۵۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۴۷ ،۲۴۶ /۶اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۱۹۰ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۸
 (۳۳ﺳﯿﻮﻃﯽ اﺳﻨﺎد آن را در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ) (۶۰۵ /۲ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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َ
َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ
َ
َْ ُ
َّ
اﻷﺑ ْ َﺮ ُ
ار َو َﺻﻠﺖ ﻋﻠﻴ� ُﻢ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ َوأ� َﻄ َﺮ ِﻋﻨﺪ� ُﻢ الﺼﺎﺋِ ُﻤﻮن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﯿﮑﺎن ﻃﻌﺎمﺗﺎن

را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮایﺗﺎن درود ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،و روزه داران ﻧﺰدﺗﺎن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«  .١اﺑﻮداود
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

و اﯾﻦ را ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺼﺎر را زﯾﺎرت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل اﻧﺼﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻃﻔﺎل اﻧﺼﺎر ﺑﻪ دور وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و او
ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻼم ﻣﯽداد ،ﺑﺎری
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دروازه ﺳﻌﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم داد و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﻪ

اﷲ« ،ﺳﻌﺪ ﺟﻮاب داد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺸﻨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻼم

داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﻼم ﻧﻤﯽداد ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪ
ﺧﻮب ،واﻻ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ب
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س از ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ
او ﺳﻼم داد اﻣﺎ او ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻧﺪاد ،ﻋﻤﺮ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ب رﻓﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮادرت را ﺑﺪھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪم ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﺮف ﻣﯽزدم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﯿﻄﺎن ،او در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در ﺑﺪل ﺑﻮدن ھﻤﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻢ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن آورم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن آن
را در ﻧﻔﺴﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ،ای ﮐﺎش ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺎ را
از ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺎن ﻣﯽاﻧﺪازد ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدم و از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ :ﻣﺎ را از ﺳﺨﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد ﭼﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۶۲۵۳ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۴۷ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۷۰ /۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸۸از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺨﺘﺼﺮ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۷۴۷اﺣﻤﺪ ) (۱۳۸ /۳اﺑﻮداوود ) (۳۸۵۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٥٩

را از آن ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﯾﻢ را در وﻗﺖ ﻣﺮگ اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ او
آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۴آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻮﺻﯿﺮی در زواﺋﺪ
اﻟﻌﺸﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢اﯾﻦ را از ﻋﺜﻤﺎن س ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه
اﺳﺖ :آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﻨﺪازم!! از ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻢ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ،وﻟﯽ ﺳﻼﻣﻢ را
ﺟﻮاب ﻧﺪاد؟ آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﺳﺖ ﻋﻤﺮ س را ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﺮدویﺷﺎن ﻧﺰد
ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮادرت ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺰد
ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم داد و ﺗﻮ ﺟﻮاب ﺳﻼم وی را ﻧﺪادی ،ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ
واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ]اﯾﻦ را ﮐﺮدهای[ ،وﻟﯿﮑﻦ ای ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ اﯾﻦ از ﮐﺒﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ! ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﻮ از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺘﻪای و ﺳﻼم دادهای!! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ،
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺧﻮدت از ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ او
را از ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﭼﯿﺴﺖ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و
از ﺗﻘﺼﯿﺮم در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وی را از آن ﭘﺮﺳﯿﺪم ،و او
آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﻣﺖ در ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪای را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،و او آن را ﺑﻪ ﻣﻦ رد ﻧﻤﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ھﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ« .و
ﮐﻠﻤﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮔﻮاھﯽ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ
ﱠ
ﺣﻘﯽ ﺟﺰاﻟﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .٣
ﻗﺼﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ب
اﺣﻤﺪ از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ از ﮐﻨﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن س ﮔﺬﺷﺘﻢ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮدم ،و او ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ وﻟﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۲۰۰۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۴ /۸
.۲/۳۱۲ -٢
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۳۳ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(۸-۷ /۱
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ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺮا ﻧﺪاد ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ در اﺳﻼم ﭼﯿﺰ ﻧﻮﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ؟  -دو ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﮔﻔﺖ :و آن
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﺴﺠﺪ از ﮐﻨﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﮐﺮدم ،و او ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻣﺮا ﻧﮕﻔﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎزداﺷﺖ
ﮐﻪ ﺳﻼم ﺑﺮادرت را ﺟﻮاب ﻧﮕﻔﺘﯽ؟ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻤﻮدی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و ﺑﻪﺳﻮی او ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ
اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و
ﻗﻠﺒﻢ را ﭘﺮدهای ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اوﻟﯿﻦ دﻋﻮت را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و او را ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ و وﻗﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد داﺧﻞ ﮔﺮدد ،زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد زدم ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ،اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
واﻗﻌﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ دﻋﻮت را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی،
ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﺰدت آﻣﺪ و ﺗﻮ را ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آری ،دﻋﻮت ذی اﻟﻨﻮن
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ ْ ُ َ َّ
اﻟﻈﺎلﻤ َ
�« ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ» :ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ إِ� ﻛﻨﺖ ِﻣﻦ
ِِ
»ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﻮ از ھﺮ ﻋﯿﺐ ﭘﺎک ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺑﻮدم«،
ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش رادر ﭼﯿﺰی دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،دﻋﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﯽﮔﺮدد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی
ﺑﺨﺶ آﺧﺮ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در دﻋﺎ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶ /۱اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۰۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴ /۱

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٦١

ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎدن

ﱠ
ﻗﺼﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س ﺑﺎ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﺠﻠﯽ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﻗﻠﻌﻪای در ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﺰد وی داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﯾﺎر و ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،آن دو در
ﺷﮏ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن دو
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم و ﺑﺎ وی
ﻧﺸﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﯾﺎر و ﺻﺎﺣﺐ وی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮐﺎرﺗﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺖ از ﺷﺎم آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :وی ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﺑﻮدرداء  ١ﮔﻔﺖ :ھﺪﯾﻪ وی ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺎ ھﺪﯾﻪای ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺳﻠﻤﺎن اﻓﺰود :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد وی ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ھﺪﯾﻪای ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ از
ﻃﺮف ﻣﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد  ،٢ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻣﻮاﻟﯽ دارﯾﻢ و ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از آن ﺑﮕﯿﺮ .ﺳﻠﻤﺎن
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ھﻤﺎن ھﺪﯾﻪای را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ او آن را ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت
ﻣﯽﻧﻤﻮد دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد وی رﻓﺘﯿﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ او
ﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﻪ ھﺪﯾﻪای را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ؟ و ﭼﻪ
ھﺪﯾﻪای از ﺳﻼم ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻼم ﺗﺤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا .٣
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﻏﯿﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۲۰۱از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻤﺎن واﺑﻮدرداء ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﺧﺎت و ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﯾﻦ ﺑﺪﻧﺎم و ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺸﻮﯾﻢ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۷۰ /۱

٢٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ و ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن

ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻨﺪب ،اﺑﻮذر و اﺑﻮھﺮﯾﺮه درﺑﺎره روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﻨﺪب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻼم ﻧﻤﯽداد ،ﺑﺎ آنھﺎ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۳۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
و اﺣﻤﺪ و روﯾﺎﻧﯽ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را
از ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﺪهام ،ﺑﺎ ﻣﻦ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ س روﺑﺮو ﺷﺪ ،و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﻨﺐ
ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎھﺎن
ھﺮدوی آنھﺎ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ و ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روﺑﻮﺳﯽ و ﻧﮫﯽ وی از ﺧﻢ ﺷﺪن

دار ﻗﻄﻨﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻢ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮوﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :آری«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۹ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۰ /۸
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۸ /۲در آن ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۴۴۸و
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۴۲۱۱
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۶ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ راوی از اﺑﯽ ذر وﺟﻮد دارد .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۶۳۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۰۰۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۳۷ /۸ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۷۲۱وﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ
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از اﻧﺲ  ١س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادر
ﯾﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﺧﻢ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ« ،آن ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وی را در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺒﻮﺳﺪش؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ از دﺳﺖ وی
ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ او اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آری«  .٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ ،و رزﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ :و ﺑﺒﻮﺳﺪش ،اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻔﺮ
ﺑﯿﺎﯾﺪ« ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺗﺮﻣﺬی  ٣از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ،او آﻣﺪ و در را زد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮھﻨﻪ  ٤در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ - ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ او را
ﻗﺒﻞ از آن و ﺑﻌﺪ از آن آن ﭼﻨﺎن ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪم  -و او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ .٥
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
روش ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ و ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ از ﺳﻔﺮی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ روﺑﻮﺳﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٦ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل
وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻣﺤﺎﻣﻠﯽ از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮐﺴﯽ
از ﺑﺮادراﻧﺶ را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای از درازی اﻣﺸﺐ! و وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را

ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮب ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۵۲۶ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهام .ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »اﻻدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﻠﯽ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

 -١ﺗﺮﻣﺬی ).(۲/۹۷
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۲۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۷۰۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ).(۹۹۸ /۳
.۲/۹۷ -٣
 -٤ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮھﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎﯾﺶ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۳۲و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۵۱۶و ﻧﻘﺪ اﻟﮑﺘﺎﻧﯽ ) (۱۶ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٦ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۹۷و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۷۱۹ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ او روﺑﻮﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﺎ
او را در آﻏﻮﺷﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورد ،ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن روی زﻣﯿﻦ از وی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی
آﻣﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ وی روﺑﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ،ﭘﺎی و ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﺧﯿﺒﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را در آﻏﻮش
ﮐﺸﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ھﺮدو ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام اﯾﻦ دو ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺗﺮم ،ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﺪن ﺟﻌﻔﺮ!«  ٤و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی اﻓﺰوده اﺳﺖ :وی را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ وﺑﺎ او روﺑﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮد .٥
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻢ ﺑﺎ
٦

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدم ،و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ وﻟﯽ او آن را ﺑﺪ ﻧﺪﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ از وی ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻌﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از

٧

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زﯾﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد آﻣﺪه ،و وی ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل

 -١ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺣﺴﻦ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۰۱
.۴/۳۴ -٣
 -٤زﯾﺮا وی ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
از آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .م.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳۴ /۴ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۷ /۲و ﺣﺎﮐﻢ ).(۶۲۴ /۲
.۸/۴۲ -٦
.۸/۴۲ -٧
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ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ١از ﻋﻤﺮ س ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ :وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﺑﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و درﺑﺎره ﻣﻮﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻟﯿﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮداود  ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺬر وی ﻧﺎزل ﺷﺪ  ٤ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و دﺳﺖ
وی را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﻮﺳﯿﺪ  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺣﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ را اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮی در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺧﺼﺔ در
ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ) (۲/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری  ٦از ام اﺑﺎن دﺧﺘﺮ وازع و او از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﺪش وازع ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س
ﮔﻔﺖ :آﻣﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و
ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٧از ﻣﺰﯾﺪه ﻋﺒﺪی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺷﺞ س ﭘﯿﺎده
آﻣﺪ ،و دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در ﺗﻮ دو ﺧﺼﻠﺖ
و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎ آن ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺼﻠﺖ و اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﭘﯿﺪا و ﺧﻠﻖ ﺷﺪهای« ،اﺷﺞ ﮔﻔﺖ :ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ .٨
ﻋﻤﺮ و ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺳﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﻋﻤﺮ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮرﺟﺎء ﻋﻄﺎردی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ

ﻣﺮدم ﺟﻤﻊاﻧﺪ ،و درﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدی را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﻓﺪاﯾﺖ! اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﻮدی ھﻼ ک ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻮﺳﻪ ﮐﺮده
.۲/۱۴۳ -١
 -٢آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود ) (۱۱۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮداوود ).(۵۲۲۳
.۲/۱۸۱ -٣
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ وی.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۵ /۱۹در ﻣﻮرد اﻟﺤﻤﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۳۵۲ /۲
 -٦اﻷدب )ص .(۱۴۴
 -٧اﻷدب )ص.(۸۶
 -٨ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۸۴و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪه ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﺎل
ﻣﺮﺗﺪھﺎ ،آن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دادن زﮐﺎت اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ .١
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻹﺧﻼق ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﺎم آﻣﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س از وی
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ او اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻧﻤﻮده دﺳﺘﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ھﺮدو ﺑﻪ ﮐﻨﺎری
رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ و ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻌﺘﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ

ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺎرث ذﻣﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س
روﺑﺮو ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
ﮔﻔﺘﻢ :دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺒﻮﺳﻢ ،وی دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و آن را ﺑﻮﺳﯿﺪم .٣
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻗﺎری آﻣﺪه ،و وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل
وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت ﻧﺰد
ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺳﻮد داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدش وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،دﺳﺘﺶ را دراز ﻧﻤﻮد و دﺳﺖ وی را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن روی و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻤﺎﻧﺖ
درﺑﺎره ﭘﺮوردﮔﺎرت ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،واﺛﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎد ﺗﻮ را ،ﭼﻮن ﻣﻦ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهام ﺑﻪ
ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮ« .٥
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻟﺨﺮاﺋﻄﯽ در )اﻟﻤﮑﺎرم( )ص  (۲۷۸ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ) (۸۵۶ھﯿﺜﻤﯽ آن را در )اﻟﻤﺠﻤﻊ( )/۸
 (۳۷ﺑﻪ ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۴ /۲۲در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۲ /۸
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۹/۳۰۶
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۰۶ /۴اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۰۶ /۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۶۶۳و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۴۳۱۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺖ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع و اﻧﺲ و ﻋﺒﺎس
ﺑﺨﺎری  ١از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ رزﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ رﺑﺬه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ

ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰدش آﻣﺪم ،و ﺑﺮای وی ﺳﻼم
ﮐﺮدﯾﻢ ،او دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮدم ،وی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻒ ﭘﺎی ﺷﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد ،و ﻣﺎ
ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و آن را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ  .٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۹اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ
ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن  ٣از اﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﻧﺲ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدهای؟ ﮔﻔﺖ:
آری :و او آن را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن  ٤از ﺻﮫﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را
دﯾﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎھﺎی ﻋﺒﺎس س را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای ﯾﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺎﻃﻤﻪ ازوی

ﺑﺨﺎری  ٥از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺮدم را در ﺳﺨﻦ ،ﺻﺤﺒﺖ
و ﻧﺸﺴﺘﻦ از ﻓﺎﻃﻤﻪ ل ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺪﯾﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
وی راﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،و او را
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و دﺳﺖ وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را آورده در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،و او ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ او ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،وی در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺰدش وارد ﺷﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯿﺰی را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ ،و او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ و او ﺧﻨﺪﯾﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺑﺮای زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺮ زﻧﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻣﺘﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﺎه
 -١اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص.(۱۴۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ).(۹۷۳
 -٣اﻷدب )ص .(۱۴۴
 -٤اﻷدب )ص.(۱۴۴
 -٥اﻷدب )ص.(۱۳۸
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ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ]و ﻣﺜﻞ آنھﺎ[ اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ و ﮔﺎھﯽ
ﻣﯽﺧﻨﺪد!! از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻓﺎش ﮐﻨﻨﺪه
رازم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ ،وی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ از اھﻠﻢ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪی« ،آن ﮔﺎه ﺑﺪان ﻣﺴﺮور ﺷﺪم ،و آن ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ .١
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺰار از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ھﻼل و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهام اﯾﻦ را ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ھﻼل از ﭘﺪرش از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻇﺎھﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﻼل ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ھﻼل ﺑﻦ اﺑﯽ ھﻼل از ﭘﺪرش و از ﺟﺪش رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ،و رﺟﺎل ﺑﺰار ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻋﺠﻢھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻧﺨﯿﺰﯾﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۲/۱۴۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ
ﱠ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۴۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری در
ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۳۷۱۵ ،۳۶۲۳و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺎﺿﺎﺋﻞ ) (۹۹و اﺣﻤﺪ ) (۲۸۲ /۶و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۱۶۲۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۳۳۰ /۱۱
.۸/۴۰ -٢
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۳ /۵اﺑﻮداوود ) (۵۲۳۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮫﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻪ ﭘﺎرس ھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ :ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۸۳۶

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
راوﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری  ٢از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﯾﺪن ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ از دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ وی را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ وی
اﯾﺴﺘﺎدن را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪه  .٣اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺮاﻗﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻹﺣﯿﺎء ﮔﻔﺘﻪ ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،و اﺑﻮداود ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری  ٤از ﻧﺎﻓﻊ و او از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﻨﮑﻪ )ﻣﺮدی( ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮاﯾﺶ از ﺟﺎی
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ  .٥و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۰از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ س ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٦از اﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ واﻟﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س در
ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﻒ آوریاش اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟! و ﺑﺨﺎری  ٧از اﺑﻮﻣﺠﻠﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س
ﱠ
ﱠ
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﮔﺎه
اﺑﻦﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺪهھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪای را از آﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد آﻣﺎده ﺑﺒﻨﯿﺪ« .٨
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۷ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢اﻷدب )ص .(۱۳۸
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۳۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۷/۴و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ )/۳
 (۱۳۲ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۳۵۸
 -٤اﻷدب )ص .(۱۶۹
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۱۵۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۶/۲۸ -٦
 -٧اﻷدب )ص.(۱۴۴
 -٨ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۷۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ).(۱۰۰ ،۹۳ /۴
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ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻗﺮﯾﺸﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻨﮫﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺧﻮد را از ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ داد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺟﺎ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮادرش وی رادﯾﺪ ،ﺑﺮای او ﺧﻮد را از ﺟﺎی
ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ دھﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از واﺛﻠﻪ -
ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ اﺳﻘﻊ  -رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻨﮫﺎ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﺮای وی ﺧﻮد را از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ داد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺟﺎ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﺤﺎس ،ﺳﻤﺎﻋﯽ از اﺑﻮاﺳﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .و در ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺟﺎی ﮔﺸﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﯾﻨﺠﺎ ،و او در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺸﺴﺖ.
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ھﻤﻨﺸﯿﻦ اﻗﻮال اﺻﺤﺎب ش در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺨﺎری  ٣از ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻣﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺟﻤﻌﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،و

ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ را در ﻣﺴﺠﺪ در ﺣﻠﻘﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮددراز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﺎھﺎﯾﻢ را دراز ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم؟ ﺗﺎ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ  .٤و از
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻤﻨﺸﯿﻨﻢ اﺳﺖ  .٥و از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (۱۹۶۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﯿﻨﻦ اﻟﻤﺸﮑﺎة ).(۴۷۰۶
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۵ /۲۲ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۰ /۸
 -٣اﻷدب )ص.(۱۶۷
 -٤ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۱۴۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ).(۱۱۴۵

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٧١

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻤﻨﺸﯿﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاھﻢ وی ازﮔﺮدنھﺎی
ﻣﺮدم ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ در ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻗﺒﻮل اﻋﺰاز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ دو ﻣﺮد

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻟﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﭼﻮن از ﺗﮑﺮﯾﻢ و اﻋﺰاز ﺟﺰ ﻧﺎدان ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﯽزﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
اﺳﺖ .١
ﺣﻔﻆ راز ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺣﻔﻆ راز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﻔﺼﻪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ از ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ
ﺳﮫﻤﯽ س ﺑﯿﻮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  -ﺧﻨﯿﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺪﯾﻨﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س روﺑﺮو ﺷﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺖ در آورم ،وﻟﯽ او ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﺪاد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﻣﮑﺚ ﻧﻤﻮدم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد،
و او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی در آوردم ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدی ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯽ از اراﺋﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ وی را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ راز رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻓﺎش ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ وی ﺣﻔﺼﻪ را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻦ
او را ﻧﮑﺎح ﻣﯽﻧﻤﻮدم  .٣اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺑﺨﺎری ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۲۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢در اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۶۱
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۰۰۵اﺣﻤﺪ ) (۲۷ ،۲) ،(۱۲ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۸۳ /۶اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷ ،۶اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۴۰۳۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻧﺲ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری  ١از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
ﻧﻤﻮدم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم از ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻓﺎرغ ﺷﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﻧﺎﮔﺎه ]دﯾﺪم[ ﮐﻪ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮔﺎه اﯾﺴﺘﺎدم
و ﺑﻪ ﺑﺎزی آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﺷﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم
داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آن ﮐﺎر  ٣در دھﻦ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﻧﺰدش آﻣﺪم ،وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰد ﻣﺎدرم رﻓﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺎر؟ ﮔﻔﺘﻢ :آن راز
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :راز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،و ﻣﻦ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺲ از ﺧﻠﻖ ﻧﮕﻔﺘﻪام ،و اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﻮدم آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ  .٤ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در
ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺰت و اﮐﺮام ﯾﺘﯿﻢ

ﻣﺸﻮرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ازاﻟﻪ ﺳﺨﺘﯽ دلھﺎی آﻧﺎن

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﺨﺖ دﻟﯽ ﺧﻮد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﺘﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﮑﺶ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﺪه« .٥
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮدرداء س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و از ﻗﺴﻮت ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ

 -١اﻷدب )ص .(۱۶۹
 -٢اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف ﺧﻮاب ﭼﺎﺷﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻧﺼﺮ »ﻗﯿﻠﻮﻟﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .م.
 -٣ھﺪف راز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۷۵۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۸۲
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۳ /۲ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ ) (۲۵۴۵آن را ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ درداء اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از رواﯾﺖ »ﺑﻘﯿﻪ« آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) – (۲۵۴۴ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی  -ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺮم ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯽ؟ﺑﺮ
ﯾﺘﯿﻢ رﺣﻢ ﮐﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮش دﺳﺖ ﺑﮑﺶ و از ﻃﻌﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ او ﻃﻌﺎم ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺮم
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯽ«  .١و در اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۰ﮔﻔﺘﻪ،
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺰار از ﺑﺸﯿﺮ  ٢ﺑﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺟﮫﻨﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز اﺣﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮﺧﻮردم و ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺑﺎد« ،ﻣﻦ
ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮم دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪرت ﺑﺎﺷﻢ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺎدرت ﺑﺎﺷﺪ؟«  ٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۱ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام رﻓﯿﻖ ﭘﺪر

ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش رﻓﯿﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻮد

اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺧﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن راھﯽ ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و از ﺳﻮاری ﺷﺘﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺑﺮ آن ﺳﻮار
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و دﺳﺘﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﺎن
ﺧﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ از ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،آن ﮔﺎه ﺧﺮ را ﺑﻪ وی داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺳﻮار ﺷﻮ ،و دﺳﺘﺎر را ﺑﻪ او
داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﯿﻖھﺎی وی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﻣﻐﻔﺮﺗﺖ
ﮐﻨﺪ! ﺧﺮی را ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺣﺘﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪی ،و دﺳﺘﺎری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۸۴ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۱۴ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ .اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۸۵۴
 -٢ﺣﺎﻓﻆ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ) (۷۸ /۲اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۳۸۹ ،۲۶۹ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ
ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ دادی؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮد ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﺪرش ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اوﺳﺖ« ،و ﭘﺪر اﯾﻦ دوﺳﺖ
ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و آن را ﺑﺨﺎری در اﻷدب
ً
)ص  (۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮا رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ دو درھﻢ او را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟! ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»دوﺳﺘﯽ ﭘﺪرت را ﻧﮕﺎه دار ،و آن را ﻗﻄﻊ ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮرت را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٢
ﻧﯿﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ آنھﺎ

ﻧﺰد اﺑﻮداود از اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آﯾﺎ
ﻧﯿﮑﯽ و ﺣﻘﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﯾﺸﺎن آن را ادا ﮐﻨﻢ؟
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،دﻋﺎ ﺑﺮای آنھﺎ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮای ﺷﺎن ،ﺗﻨﻔﯿﺬ و اﺟﺮای وﺻﯿﺖﺷﺎن ﭘﺲ از
آنھﺎ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺰت رﻓﻘﺎی ﺷﺎن« .٣
ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻗﺼﻪ اﺑﻮاﯾﻮب س ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻨﮕﯽ در درﯾﺎ

ﺑﺨﺎری  ٤از زﯾﺎدﺑﻦ اﻧﻌﻢ اﻓﺮﯾﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آنھﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺟﻨﮕﯽ در درﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ] ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ [:ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س ﭘﯿﻮﺳﺖ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﺎر ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و او ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
در ﺣﺎﻟﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ روزه دار ھﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻗﺒﻮل دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ،
ﭼﻮن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺶ ﺣﻖ واﺟﺐ ﺑﺮ ﺑﺮادر
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد دارد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ واﺟﺐ ﺑﺮادرش را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﺪ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻣﯽدھﺪ ،وﻗﺘﯽ وی را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،دﻋﻮﺗﺶ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻋﻄﺴﻪ زد ﺟﻮاب وی را ﻣﯽدھﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،وی را ﻋﯿﺎدت

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۵۲اﺑﻮداوود ) (۵۱۴۳ﺗﺮﻣﺬی ).(۱۹۰۳
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۴۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب )ص  (۲۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۴۲اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۶۶۰ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۵۵ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻷدب )ص .(۱۳۴

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه وی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﻃﺎﻟﺐ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .١
اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب

و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ب ﺑﺮای ﻃﻌﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ آن ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎھﺎت و ﻓﺨﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .٢و اﺣﻤﺪ در
اﻟﺰھﺪ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س ازدواج ﻧﻤﻮد و او را  -در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد  -ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روزه دار
ھﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﻋﻮت را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .٣و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺳﻠﻤﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﻓﯿﻖ ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ  ٤داﺷﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺘﯽ و او ﺑﺮاﯾﺖ ھﺪﯾﻪای اھﺪا ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،آن را ﻗﺒﻮل
ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﮔﻮاراﯾﯽ آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد وی .٥
دور ﻧﻤﻮدن اذﯾﺖ از راه ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻗﺼﻪ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه
ﺑﺨﺎری  ٦از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ّﻗﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﺰﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اذﯾﺘﯽ

٧

را از راه دور ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪم و دور ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﻮدی واداﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎری را ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۲۲در آن اﻻﻓﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ:
اﮔﺮ ﭼﯿﺰ از آن ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ آن را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺖ .م.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦اﻷدب )ص.(۸۷
 -٧ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در راه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ و آزار ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﭼﻮب وﻏﯿﺮه.

٢٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را اﻧﺠﺎم دادم ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدی ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اذﯾﺘﯽ را از راه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دور ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای او ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﻗﺒﻮل ﮔﺮدد ،داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد« .١
ﺟﻮاب ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪه

روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ اﻣﺮ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﻳﺮﺣـﻤﻚ اﷲ«» ،ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:

»ﻳـﻬﺪﻳﻜﻢ اﷲ وﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻜﻢ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎﻟﺘﺎن را اﺻﻼح

ﮔﺮداﻧﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﺒﺎط ﺑﻦ ﻋﺰره آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ،

و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
»ﺑﮕﻮ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ«] ،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ[ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻳﺮﲪﻚ اﷲ«،
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ :ﻳـ ﹾﻬ ﹺﺪﻳﻜ ﹸﻢ اﷲ
َ
وﻳ ﹾﺼ ﹺﻠ ﹾﺢ ﹶﺑﺎ ﹸﻟﻜ ﹾﻢ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﻧﺠﯿﺢ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽداد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ  .٤اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ» :وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ- :
 -١ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۹۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۳۰۵ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۱۱ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۵۷ /۸
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۳۸اﺣﻤﺪ ) (۴۰۰ /۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۳۹از اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ )/۶
 (۷۹اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۹۴۶از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۲ /۱۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۵۷ /۸

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٧٧

� ۡم ُد ِ َّ�ِ َر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم َ
﴿ٱ ۡ َ
�  ،﴾٢وﻗﺘﯽ وی اﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ھﺴﺖ
ِ
ِ

ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻳﺮﺣـﻤﻚ اﷲﱠ« ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ] ،ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪه[ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻳﻐﻔﺮ

اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ« »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻄﺎ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ

آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
در ﭘﮫﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﳊﻤﺪ ﷲ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
ْ ْ ُ َّ
� رب
»ﻳﺮﲪﻚ اﷲ« ،ﺑﺎز ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﭘﮫﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻄﺴﻪ زد و ﮔﻔﺖ» :اﺤﻟَﻤﺪ ِ ِ
َ ْ ً َ ً َ ِّ ً ُ َ َ ً
اﻟﻌﺎﻟـﻤ� ﻤﺣﺪا ﻛ ِﺜ�ا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒ
ﺎر� ِ�ﻴ ِﻪ«» ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ،
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان ،ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﺮ آن ﻧﻮزده درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ« .٢
اﻣﺘﻨﺎع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﻮاب ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﻧﮕﻔﺖ

ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد  ،٣و ﺑﻪ دوﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ]ﮐﻪ ﭼﺮا؟[ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ ،و آن ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﻧﮕﻔﺖ«  .٤اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺷﺮﯾﻒ ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را
ﻧﮕﻔﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،و دوﻣﯽ ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﺶ را ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰدت ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮدم وﻟﯽ
ﺟﻮاﺑﻢ را ﻧﮕﻔﺘﯽ ،و اﯾﻦ ﻧﺰدت ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻮاﺑﺶ را ﮔﻔﺘﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدش ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻮ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدی ،و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮدم«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۵۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۲ /۱۰در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ و دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۶آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ آن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﱠ
 -٣ﮔﻔﺖ :ﯾﺮﺣﻤﮏاﻟﻠﻪ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۶۲۲۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۹۱
 -٥ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۳۲و اﺣﻤﺪ ) (۳۲۸ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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رﺑﻌﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ و ﻣﺄﻣﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص ،(۱۳۶ﺑﯿﮫﻘﯽ،
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ و ھﻤﺴﺮش

و ﺑﺨﺎری  ١از اﺑﻮﺑﺮده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪم،
ﮐﻪ وی در ﺧﺎﻧﻪام اﻟﻔﻀﻞ ] ٢دﺧﺘﺮ ﻓﻀﻞ[ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﺑﻮد ،ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮدم وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﻢ را
ﻧﮕﻔﺖ ،آن ﮔﺎه ام اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و او ﺟﻮاﺑﺶ را داد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﺧﺒﺮ دادم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻣﺎدرم ﺑﻪ او ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،و اﻓﺰود :ﻓﺮزﻧﺪم ﻋﻄﺴﻪ زد ﺟﻮاﺑﺶ را
ﻧﮕﻔﺘﯽ ،و او  ٣ﻋﻄﺴﻪ زد ﺟﻮاﺑﺶ را دادی؟! اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺴﻪ زد و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ ،ﺟﻮاﺑﺶ را
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و اﮔﺮ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﻧﮕﻔﺖ ،ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ« ،ﻓﺮزﻧﺪم ﻋﻄﺴﻪ زد وﻟﯽ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا
را ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ام اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻄﺴﻪ زد و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﺶ را ﮔﻔﺘﻢ] ،ﻣﺎدرم[ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ﮐﺮدی .٤
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﺑﺨﺎری  ٥از ﻣﮑﺤﻮل ازدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﭘﮫﻠﻮی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدم،

ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻄﺴﻪ زد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ» :ﻳﺮﺣـﻤﻚ اﷲ إن ﻛﻨﺖ

ﺣـﻤﺪت اﷲ«» ،اﮔﺮ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ«  ،٦و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻧﺎﻓﻊ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﻣﯽزد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ:

»ﻳﺮﺣـﻤﻚ اﷲ« ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻳﺮﺣـﻤﻨﺎ اﷲ واﻳﺎﻛﻢ وﻏﻔﺮﻟﻨﺎ وﻟﻜﻢ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را رﺣﻢ
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و

 -١اﻷدب )ص .(۱۳۷
 -٢وی ﺑﻨﺖ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣اﺷﺎره ﺑﻪ اماﻟﻔﻀﻞ ھﻤﺴﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ .م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۴۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥اﻟﻸدب )ص .(۱۳۶
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۳۶در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ زاذان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ
آن را ﻣﻮﻗﻮف ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۳۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص (۱۳۶ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻧﺎﻓﻊ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻋﻄﺴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪی ،ﭼﺮا در وﻗﺖ ﺣﻤﺪت ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ درود ﻧﮕﻔﺘﯽ .و
از ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﯾﺸﮑﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻋﻄﺴﻪ
ﱠ
ﱠ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ) :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ( ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ) :واﻟﺴﻼم
ﱠ
ﻋﻠﯽ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ( ،ﺗﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص  (۱۳۵از اﺑﻮﺟﻤﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻋﻄﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﻓﺎﻧﺎ اﷲ واﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ

اﻟﻨﺎر ،ﻳﺮﺣﻜﻢ اﷲ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از آﺗﺶ در اﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻢﺗﺎن

ﮐﻨﺪ« .١

ﻋﯿﺎدت ﻣﺮﯾﺾ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای وی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﯿﺎدت زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص

اﺑﻮداود از زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﻢ داﺷﺘﻢ ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
) (۱/۱۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری  - ٣ﻟﻔﻆ از ﺑﺨﺎری اﺳﺖ  -ﻣﺴﻠﻢ  ٤و اﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ از
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
در ﺳﺎل ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع در ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮا ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮﯾﻀﯽام ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ھﺴﺘﻢ ،و ﺟﺰ ﯾﮏ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
دارم دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ دو ﺛﻠﺚ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺼﻒ آن را؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﺳﻮم آن را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ ،و
ﯾﮏ ﺳﻮم ھﻢ ھﻨﮕﻔﺖ اﺳﺖ  -ﯾﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ  ، -اﮔﺮ ﺗﻮ ورﺛﻪ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺧﻮدت ﻏﻨﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۹۲۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) (۷۱۰ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۶۰۹ /۱۰
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۳۱۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ ) (۲۶۵۹ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۱/۱۷۳ -٣
.۲/۳۹ -٤
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ﺑﮕﺬاری ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮕﺬاری و دﺳﺖ ﺳﺌﻮال ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم دراز
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮ ھﺮ ﻧﻔﻘﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮ آن ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ دھﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاری« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭘﺲ از ﯾﺎران ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ از آنھﺎ ﭘﺲ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ ،ﺑﺮ آن
درﺟﻪ و ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﻗﻮاﻣﯽ از
ﺗﻮ ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارﻧﺪ و اﻗﻮام دﯾﮕﺮی از ﺗﻮ ﺿﺮر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﺠﺮت ﯾﺎران ﻣﺮا ﻗﺒﻮل و ﻧﺎﻓﺬ
ﻓﺮﻣﺎ ،و آنھﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان ،وﻟﯿﮑﻦ دروﯾﺶ و ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﻪ
اﺳﺖ!« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﮑﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺄﺳﻒ
ﻣﯽﺧﻮرد .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﯿﺎدت ﺟﺎﺑﺮ
ﱠ
ﺑﺨﺎری  ٢از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم،

آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﻢ آﻣﺪﻧﺪ :ﻣﺮا ﺑﯿﮫﻮش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن آب وﺿﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪم و دﯾﺪم ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ :،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا درﺑﺎره ﻣﺎل ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،درﺑﺎره ﻣﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ وی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪ ﻣﯿﺮاث ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ  .٣ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
را  ٤ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﯿﺎدت ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده

ﺑﺨﺎری  ٥از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺧﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﭘﺎﻻن آن ﭼﺎدر ﻓﺪﮐﯽ ﺑﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ ،و اﺳﺎﻣﻪ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع واﻗﻌﻪ ﺑﺪر ﺑﻮد وی
ﱠ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد وﺑﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل در آن ﺑﻮد  -و اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۲۹۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۲۸اﺑﻮداوود ) (۲۸۶۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۱۱۶ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ« اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (۳۹۰۷اﺣﻤﺪ ) (۱۶۸ /۱ﻣﺎﻟﮏ ).(۷۶۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ).(۲/۸۴۳
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۵۶۵۱
 -٤اﻷدب )ص .(۷۵
.۲/۸۴۵ -٥

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﱠ
اﺳﻼم آوردن  ١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد  -و در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻂ ازﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﱠ
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﯾﮫﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺲ
ﱠ
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدوﺧﺎک و ﻏﺒﺎر ﻣﺮﮐﺐ ،ﻣﺠﻠﺲ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺑﺎ ﭼﺎدرش ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻼم داد،
و اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮایﺷﺎن ﻗﺮآن ﺗﻼوت
ﱠ
ﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮد ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،اﮔﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺎ را در ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﺎن اذﯾﺖ ﻣﮑﻦ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ ﺑﺮای وی ﻗﺼﻪ ﮐﻦ .اﺑﻦ رواﺣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ،ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﯾﻦ را در ﻣﺠﻠﺲھﺎی ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﮕﻮ ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ.
آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﯾﮫﻮد ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را در آن وﻗﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺷﺪ و ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده آﻣﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای
ﱠ
ﺳﻌﺪ ،آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را اﺑﻮﺣﺒﺎب ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﻨﯿﺪی؟«  -ھﺪﻓﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﺳﺖ  ،-ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،او را ﻣﻌﺎف ﻧﻤﺎ و از وی درﮔﺬر ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ،اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺗﺎج ﻧﮫﻨﺪ و او را ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎج ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ داد رد ﺷﺪ ،او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ از وی دﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﯿﺎدت ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ

ﺑﺨﺎری ) (۲/۸۴۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد اﻋﺮاﺑﯿﯽ
ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدﺗﺶ داﺧﻞ
ﱠ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ« ]و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻼم
را ﻧﺰد اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ[ ،وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟! ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ  -ﯾﺎ ﻓﻮاره ﻣﯽﮐﻨﺪ  -و وی را ﺑﻪ ﻗﺒﺮھﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ،
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ آری« .٢
ﱠ
 -١ﻣﺮاد از اﺳﻼم آوردن در اﯾﻨﺠﺎ ﻇﺎھﺮ ﮐﺮدن اﺳﻼم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ
ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺮﮔﺰ اﺳﻼم ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق ﺧﻮد درﮔﺬﺷﺖ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۶۶۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۳۴۲ /۱۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﻼل در اﺑﺘﺪای ﻗﺪومﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

و ﺑﺨﺎری ) (۲/۸۴۴از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﻼل ب را ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ
ﻧﺰد آنھﺎ رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ﭼﻪ ﺣﺎل داری؟ و ای ﺑﻼل ﭼﻪ ﺣﺎل داری؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و
اﺑﻮﺑﮑﺮ س را وﻗﺘﯽ ﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻛﻞ

اﻣﺮء

ﹸﻣ ﹶﺼ ﱢﺒﺢ

ﹺأر ﹶد ﹾن

ﻳﻮﻣ ﹰﺎ

ﰱ

أﻫﻠﻪ

ﻤﻮت أدﻧﻰ ﻣﻦ ﹺﴍاك ﻧﻌﻠﻪ
واﻟـ ﹸ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﺷﺨﺺ در اھﻠﺶ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﺶ از ﺑﻨﺪ ﻧﻌﻠﺶ
ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«.
و ﭼﻮن از ﺑﻼل ﺗﺐ دور ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﹴ
ﹸ
ﺟﻠﻴﻞ
إذﺧﺮ و
ﺑﻮاد و ﺣﻮﱃ
أﻻ ﻟﻴﺖ ﹺﺷ ﹾﻌﺮ ﻫﻞ أﺑﻴﺘﹶﻦ ﻟﻴﻠ ﹰﺔ
ﹸ
وﻫﻞ

ﻣﻴﺎه

ﹶﳎﹶﻨﱠﺔ

ﹸ
ﻃﻔﻴﻞ
وﻫﻞ ﹶﻳ ﹾﺒﺪﹸ ﹶو ﹾن ﱄ ﺷﺎﻣ ﹲﺔ و

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ]دﯾﮕﺮ ھﻢ[ ﺷﺒﯽ را در درهای ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ،
ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻢ اذﺧﺮ و ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﯾﺎ روزی ھﻢ ﺑﺮ آﺑﮫﺎی ﻣﺠﻨﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮم ،و آﯾﺎ ]ﺑﺎر
دﯾﮕﺮی ھﻢ[ ﺷﺎﻣﻪ و ﻃﻔﯿﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪم و ﺧﺒﺮش دادم ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﮑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﮕﺮدان ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،و آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮕﺮدان ،و در ّ
ﻣﺪ  ١و ﺻﺎع آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز ،و ﺗﺐ آن را ﺑﻪ ﺟﺤﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪه« .٢
اﺟﺘﻤﺎع وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﯿﺮ در وﺟﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﺑﺨﺎری  ٣از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺪاﻣﯿﮏ از
ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز روزه دار ھﺴﺘﯿﺪ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوز ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهای ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
ّ -١
ﻣﺪ وزﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺎوی ﭼﮫﺎرم ﺣﺼﻪ ﺻﺎع ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﻣﺪ ﯾﮏ ﺻﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۶۷۷ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۸۰اﺣﻤﺪ ) (۸۹ﻣﺎﻟﮏ ).(۸۹۱
 -٣اﻷدب واﻟﻤﻔﺮد )ص.(۷۵
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»ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را ﻃﻌﺎم داده اﺳﺖ؟« اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ .ﻣﺮوان
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ در ﯾﮏ
روز در ﻣﺮدی ،ﺑﺎﻋﺚ داﺧﻞ ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .١
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺎدت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ش را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ را ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﺪ،
ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ ﺑﺎ وی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای او ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،اﮔﺮ از ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ]اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اداﻣﻪ دارد[ ،و ﺑﺮای وی ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ ﺑﺮای وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﺮای وی
ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،و ﺑﺮای وی ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۵۰
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺻﺤﺎب ﺷﻌﺒﻪ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺎدی از ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ
ﱠ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮ داوود ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ از ]ﻃﺮﯾﻖ[ ﻋﻠﯽ س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﭼﻨﺪﯾﻦ وﺟﻪ
ﱠ
ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۲۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ش را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای زﯾﺎرت آﻣﺪهای ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت آﻣﺪهام ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ٣ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ  ٤از اﺑﻮﻓﺎﺧﺘﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش را
ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س داﺧﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت
آﻣﺪهای ،ﯾﺎ ﺑﺮای زﯾﺎرت؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت آﻣﺪهام ،آن ﮔﺎه
ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ

-١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب ) (۵۱۵و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۲۸ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف .اﺑﻮداوود ) (۳۰۹۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﺣﻤﺪ ) (۱۲۱ ،۱۲۰ /۱و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
.۱/۹۱ -٤
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﺪ ،ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ ﺑﺮ وی از وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ او از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب درود
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ  ،١و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای وی در ﺟﻨﺖ ﺧﺮﯾﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺧﺮﯾﻒ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آب دھﻨﺪهای ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ و ﻋﯿﺎدت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﱠ
اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﻪ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ

ﻋﻠﯽ ب را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺣﺴﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽآﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻔﺴﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؟  ٤ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ
را ھﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﮕﺮداﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺎ را از رﺳﺎﻧﯿﺪن
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و
آﻧﺎن ﺑﺮای وی از ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ روز ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ ،و از ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ  .٥و اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۳/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ در ﮐﻨﺪه

ﺑﺨﺎری  ٦از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن س
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ را در ﮐﻨﺪه  ٧ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد،
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮض ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺮای وی ﮐﻔﺎره و ﺳﺒﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺎﺟﺮ
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻠﺶ آن را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺎز رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﭼﺮا رھﺎ ﺷﺪ  .٨وﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ
 -١ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .م.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۹۱ /۱اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۶۹ /۶ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
.۱/۹۷ -٣
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :در دﻟﺖ ﺑﺪ ﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .م.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۹۷ /۱
 -٦اﻷدب )ص.(۷۲
 -٧اﺳﻢ ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ در آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
 -٨ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب ) (۴۹۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن س ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی وی ﮐﻪ از ﮐﻨﺪه ﺑﻮد و ﺳﻠﻤﺎن ﻋﯿﺎدﺗﺶ
ﻣﯽﻧﻤﻮد داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻮﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻼ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن وی را ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮدی آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﺑﺎ ﻋﺰت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻓﺎﺟﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻼ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ او را ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽدھﺪ ،و او ﭼﻮن ﺷﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اھﻠﺶ آن را
ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎز رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ او را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و
ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او را در وﻗﺖ رھﺎ ﻧﻤﻮدن ،ﺑﺮای ﭼﻪ رھﺎﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮای ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻣﺮﯾﺾ

ﺑﺨﺎری  ٢از ﻧﺎﻓﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﻣﯽرﻓﺖ ،از وی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد وی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽاﻓﺰود  .٣و ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن  ٤از
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ھﺬﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﮫﺖ
ﻋﯿﺎدﺗﺶ رﻓﺖ ،و ﺑﺎ او ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﺑﻪ ﻃﺮف آن زن
ﱠ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد! .٥
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد

ﺑﺨﺎری  ٦از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ را
ْ َُ
أﺳﺄل
ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺰد ﺳﺮ وی ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن  -ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﻣﯽﮔﻔﺖ» :
ْ َْ َ
َ
َ َ َ َ َّ َ ْ
ﻈﻴﻢ أن �ﺸ ِﻔﻴَﻚ«» ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ
اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ رب اﻟﻌﺮ ِش اﻟﻌ ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺑﺪھﺪ« ،و اﮔﺮ در اﺟﻞ وی ﺗﺎﺧﯿﺮی ﻣﯽﺑﻮد ،از ﺗﮑﻠﯿﻒ و دردش

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۶
 -٢اﻷدب )ص.(۷۸
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ..ﺑﺨﺎری در ادب ) (۵۲۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ ) (۷۸ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻗﺮﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ص.(۷۸
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب ) (۵۳۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٦اﻷدب )ص .(۷۹

٢٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ  .١و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ْ ْ
َ
ْ
َ ْ َ َّ
اﺒﻟﺄ َس َر َّب َّ
ﻧﺰد ﻣﺮﯾﺾ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أ ْذ ِﻫﺐ َ
ﺖ الﺸ ِﺎﻰﻓ
ﺎس َ ،واﺷ ِﻒ أﻧ
اﻨﻟ ِ
ِ
ََ
ﻻﺷﺎﻲﻓ ِإﻻ أﻧﺖ«» ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ،ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﻧﺞ را ﺑﺒﺮ ،و ﺷﻔﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻮ

ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﺷﻔﺎ دھﻨﺪهای ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ«  .٢اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی  -وﺗﺮ ﻣﺬی
ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  ، -دورﻗﯽ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ آن را ،ﺑﻪ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ً َ
َ
ﺎء ﻻ ﻳُﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ« »ﺷﻔﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻔﺎی ﺗﻮ
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ» :ﻻ ِﺷﻔﺎء إِﻻ ِﺷﻔﺎؤك ِﺷﻔ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺣﺪاد در

ﻣﻌﺠﻤﺶ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻋﯿﺎدت
َْ
َ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ رﺧﺴﺎر راﺳﺖ وی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ ﺑﺄس،
َْ
ْ
َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ َ َّ
َّ
اﻨﻟ
ب
ر
س
ﺄ
ﺖ الﺸ ِﺎﻲﻓ ،ﻻ ﻳ�ﺸﻒ الﺮﻀ إﻻ أﻧﺖ«» ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد،
ﺎس ،اﺷ ِﻒ أﻧ
اﺒﻟ
ﺐ
ﻫ
ذ
ِ
أ ِ ِ

ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﻧﺞ را ﺑﺒﺮ ،ﺷﻔﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﺪ

ﺣﺎﻟﯽ را ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ دور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
َ
ْ
اﺒﻟ َ
ﺎس َر َّب َّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أ ْذ ِﻫﺐ ْ َ
ﺎس َواﺷ ِﻒ
اﻨﻟ ِ
ِ
َ ْ َ َّ
َ
ََ
َّ َ ً َ ُ َ
ﺎء ﻻ �ﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ«» ،ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ،ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﻧﺞ را ﺑﺒﺮ،
ﺖ الﺸ ِﺎﻲﻓ ﻻﺷ ِﺎﻲﻓ إِﻻ ِﺷﻔ
أﻧ

و ﺷﻔﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﺷﻔﺎ دھﻨﺪهای ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻋﯿﺎدت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻢ اﷲ

ﻻﺑﺄس«» ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ.

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ
ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدد ،ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻠﻤﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب ) (۵۳۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۵۹ /۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۶۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۷۹ /۷
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۴۴۵۹

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

٢٨٧

ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽای را دور ﮐﻨﺪ ،ﮔﻨﺎھﺖ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و در دﯾﻦ و ﺗﻨﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺖ ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«  .١در اﯾﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ آﻣﺪه و او ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۲۹۹
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺨﺎری  ٢از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻀﯽ
َْ
ﺐ
ﻫ
ذ
ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أ ِ ِ
ْ
َ ْ َ َّ
َ
َ َ َ َّ َ ُ
َ ً َ َُ
اﺒﻟ َ
ﺎس َر َّب َّ
َْ
ﺖ الﺸ ِﺎﻰﻓ ﻻ ِﺷﻔ
ﺎس َواﺷ ِﻒ أﻧ
ﺎء( ﻻ �ﻐﺎ ِد ُر َﺳﻘ ًﻤﺎ«» ،ای
ﺎء ِإﻻ ِﺷﻔﺎؤ َك ) ِﺷﻔ
اﻨﻟ ِ

ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ،ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﻧﺞ را ﺑﺒﺮ ،ﺷﻔﺎ ﺑﺪه و ﺗﻮ ﺷﻔﺎدھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،ﺷﻔﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻔﺎی ﺗﻮ

ﻧﯿﺴﺖ) ،ﺷﻔﺎﯾﯽ( ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد«  .٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ  ...٥و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن
ﻣﺮﺿﺶ ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺎل ﺷﺪ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ آن  ٦ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻣﺶ و
ﺑﺎ اﯾﻦ او را دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽدادﻣﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :ﺑﺎری[ دﺳﺖ ﺧﻮد را
َّ ُ َّ ْ ْ َ َ ْ
ﺤﻟ ْﻘ� ﺑ َّ
ﻴﻖ«» ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ،و ﺑﻪ رﻓﯿﻖ
�
ﺎلﺮ
ِ
ِ
از ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻰﻟ وأ ِ ِ
ِ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ ﮔﺮدان« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ وی ﺷﻨﯿﺪم.
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ

ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ درﺑﺎره ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻼم دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری  ٧از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺳﻼم ﻣﯽداد ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺳﻼم ﻣﯽداد  ١و وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ  ،آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد .٢

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۴ /۶در آن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺮﺷﯽ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۹ /۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ).(۲/۸۴۷
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۶۷۵و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻼم ).(۴۹-۴۶
.۲/۱۴ -٤
 -٥ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ از اﻣﺮاض را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد .م.
 -٦ﯾﻌﻨﯽ :دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ .م.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ).(۲/۹۲۳

٢٨٨
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ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده

ﻧﺰد اﺑﻮداود از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎ را در
ﻣﻨﺰلﻣﺎن زﯾﺎرت ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،ﭘﺪرم ﺟﻮاب آھﺴﺘﻪای ﮔﻔﺖ،
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارش ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎن زﯾﺎد
ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،ﺑﺎز ﺳﻌﺪ ﺟﻮاب آھﺴﺘﻪ داد،
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﺔ اﷲ« و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ آﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،و آھﺴﺘﻪ ﺟﻮاب
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻼم ﺑﺪھﯽ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ وی ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﻌﺪ ﺑﺮای
او ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن آب ﻏﺴﻞ دﺳﺘﻮر داد ،و او ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎﻣﻪای را ﮐﻪ رﻧﮓ
ﺷﺪه ﺑﺎ زﻋﻔﺮان و ﯾﺎورس ﺑﻮد ﺑﻪ او داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ

دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا�َّ اﺟﻌﻞ ﺻﻠﻮاﺗﻚ ورﻤﺣﺘﻚ ﻰﻠﻋ )آل( ﺳﻌﺪ«،
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،درود و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ )آل( ﺳﻌﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ« ،ﺑﻌﺪ ﻃﻌﺎم را ﺻﺮف ﻧﻤﻮد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺳﻌﺪ ﺧﺮی را ﮐﻪ ﭼﺎدری ﺑﺮ روﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای
او ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﯿﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻦ ،وﻣﻦ ھﻤﺮاھﯽاش
ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻮار ﺷﻮ« ،وﻣﻦ اﺑﺎ ورزﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮی ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدی« ،و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻼم ﻧﺪاد

ﺑﺨﺎری  ٤از رﺑﻌﯽ ﺑﻦ ﺣﺮاش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮون ﺷﻮ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﭼﻮن وی

 -١اول آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﺬان و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ و دوم در وﻗﺖ دﺧﻮل و ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ در وﻗﺖ ﺧﺮوج از
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺑﻮد .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۶۲۴۴
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۲۱ /۳اﺑﻮداوود ) (۵۱۸۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
 -٤اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص.(۱۵۸

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ آن  ١را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﺰدم ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪم ،و ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﮔﻔﺖ» :و ﻋﻠﯿﮏ داﺧﻞ ﺷﻮ« ٢ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮداود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۲/۱۴۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ«،
آﯾﺎ ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺷﻮد؟  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را

اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﻤﺮ س ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻄﯿﺐ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﻟﻔﻆ وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ اﻳـﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،اﻟﺴﻼم

ﻋﻠﻴﻜﻢ« ،آﯾﺎ ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺷﻮد؟ ،ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ

) (۵/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﮫﺖ دﺧﻮل
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ[ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺎ
ﻧﺰد وی آﻣﺪﯾﻢ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻔﯿﻨﻪ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ ،و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،وی در را
ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ زد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای وی ﺑﺎز ﮐﻦ«  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﺿﺮارﺑﻦ ﺻﺮد آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼم رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ص را .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۰۸۴اﺑﻮداوود ) (۵۱۷۷ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۰۷ /۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۸۱۸
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۰۳ /۱اﺑﻮداوود ) (۵۲۰۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۹۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۱۲۹و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸ /۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۵ /۸
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده از اﯾﺴﺘﺎدن روﺑﺮوی دروازه در وﻗﺖ
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه اﯾﺴﺘﺎده
اﺟﺎزه ﻣﺨﻮاه« ،و در رواﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و او در ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دروازه اﯾﺴﺘﺎدم و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دور
ﺷﻮ ،و ﺑﺎز آﻣﺪم و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ«  .١رﺟﺎل رواﯾﺖ دوم ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪھﺎی وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد

ﺑﺨﺎری  ٢از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﯿﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ وی را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺰﻧﺪ .٣
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٤از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﺷﮑﺎف
در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺎﺧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ
آن ﻣﯽﺧﺎرﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯽزدم« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢ ]ﻻزم[ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ« .٥
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از وی ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ
ﺑﺨﺎری  ٦از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺴﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻧﺼﺎر

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۸ /۶
.۲/۹۲۲ -٢
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۶۲۴۲
.۲/۱۰۲۰ -٤
 -٥ﺑﺨﺎری ).(۶۹۰۱
.۲/۹۲۳ -٦
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ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س آﻣﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ وی وﺣﺸﺖ زده و ﺧﻮﻓﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎزداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد« .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎوری ،آﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟ اﺑﯽ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽرود ]و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺰد وی
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد[ ،و ﻣﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮدم ،ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺧﺒﺮ دادم،
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .١و ﻧﺰد وی  ٢ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :از اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ ]ﻣﺴﺌﻠﻪ[ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺮا ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
در ﺑﺎزارھﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .٣
و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد وی  ٤از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای داﺧﻞ
ﺷﺪن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،آنﮔﺎه
ﱠ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﯾﺴﺘﺎدن در ﭘﺸﺖ دروازه ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮان
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؟! ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ دروازه ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را از ﮐﯽ ﺷﻨﯿﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم،
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی را ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﯿﺎوری ﺗﻮ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم و ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر آﻣﺪم ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آنھﺎ را
از ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮ آ ﮔﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽرود  ،٥آن ﮔﺎه اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری  -ﯾﺎ اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ب  -ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
 -١ﺑﺨﺎری ).(۶۲۴۵
.۲/۱۰۹۲ -٢
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۷۳۵۳
 -٤اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص.(۱۵۷
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺘﯽ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﺑﺮود ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪو
ﺳﻼم داد ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮای دوم ﺳﻮم ﺑﺎر ﺳﻼم داد ،وﻟﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده
ﻧﺸﺪ ،آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد ،آن را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ« ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻌﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺳﻼم ﻣﯽدادی ،ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،و ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﯿﺰ
ﻣﯽدادم ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ و اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻼم ﺑﺪھﯽ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻣﯿﻦ ﺑﻮدم! ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ،وﻟﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎوش ﻧﻤﺎﯾﻢ .١
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺼﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ش درﺑﺎره اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ  ٢آزاد ﮐﺮده ﺷﺪه وی دﺧﺘﺮ زﺑﯿﺮ

را ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮد وﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :وی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ] ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ[ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯽ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،داﺧﻞ ﺷﻮم؟ .٣
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺳﻠﻢ دروازه
ﻣﺮا ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻦ ،و از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﻣﮕﯿﺮ ،وی روزی ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﺗﻨﻢ دﯾﺪ و
ﱠ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ را ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ۰ب )ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ،
ﱠ
ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ،وﻟﯽ از ﻏﯿﺮ وی ﭼﯿﺰی را ﻣﮕﯿﺮ .اﺳﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﺑﯿﺮ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮ
دروازه ﺑﻮدم ،و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﺎر دارد،
آنﮔﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده در ﭘﺸﺖ ھﺮدو ﮔﻮﺷﻢ ﺿﺮﺑﻪای زد ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﻢ را درآورد،
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :زﺑﯿﺮ ﻣﺮا زد ،و از ﻗﻀﯿﻪ وی او را آ ﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :وی را داﺧﻞ ﮐﻦ ،و ﻣﻦ
او را ﻧﺰد ﻋﻤﻞ داﺧﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻏﻼم را ﭼﺮا زدی؟ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :وی ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را از داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ھﺮﮔﺰ از دروازه
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۰۷۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢در ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻮﻻه« آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻨﯿﺰ را ﻧﯿﺰ اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ھﻢ ﻣﺮا ﻣﻌﺬور ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﻧﺪه ﺑﺮای درﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ آن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری  ٢از زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س روزی ﻧﺰد وی
آﻣﺪ ،و از وی اﺟﺎزه ورود ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ اﺟﺎزه داد ،ﮐﻪ ﺳﺮش در دﺳﺖ
ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰش ﺑﻮد و آن را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آنﮔﺎه زﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ وی ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وی را ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺳﺮت را ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدی ﻣﻦ ﻧﺰدت ﻣﯽآﻣﺪم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺎر دارم ]ﻧﻪ ﺗﻮ[  .٣و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﱠ
از ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،و او ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد و ﭼﺎدری را روی ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﮕﻪ دارم  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری  ٥از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﺰد ﻣﺎدرم داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺪرم وارد ﺷﺪ و ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه
ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و در ﺳﯿﻨﻪام زد و ﻣﺮا ﺑﺮ ﺟﺎﯾﻢ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی؟!  ٦ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ را در اﻟﻔﺘﺢ ) (۱۱/۲۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٧از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻧﺬﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮای ورود ﻧﺰد
ﺣﺬﯾﻔﻪ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻪ وی ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻤﺖ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺪﻧﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! و ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﻣﺎدرم ھﻢ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ).(۳۰۹ /۳
 -٢اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص .(۱۸۹
 -٣ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۱۳۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۹ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۴۶ /۸
 -٥اﻷدب )ص .(۱۵۵
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری )ادب اﻟﻤﻔﺮد( ) (۱۰۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﻗﻮف و ﺿﻌﯿﻒ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ و در آن
ﻟﯿﺚ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٧ص .(۱۵۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاھﻢ؟ ]ﺣﺬﯾﻔﻪ[ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاھﯽ ،ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ  .١و اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻮﯾﺪ ﻋﺒﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮ دروازه وی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﺷﮑﺎف دروازه اﯾﺴﺘﺎدم و
ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و او از اﯾﻦ ﮐﺎرم آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه داد و
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :در اﺟﺎزه دادن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪ،
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﻦ را ﻋﻤﺪا ﻧﻨﻤﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن او را از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،درﺑﺎره ﺟﮫﺎد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﻻﺳﻮد و ﺑﺮﮐﻪ ﺑﻦ ﯾﻌﻠﯽ ﺗﻤﯿﻤﯽ را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا أ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﺳﻼم و ﺟﻮاﺑﺶ
اﺣﻤﺪ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﺳﻼم اﺳﺘﻮارﺗﺮ اﺳﺖ؟« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ،ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮب اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :روزه رﻣﻀﺎن ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ آن
ﻧﯿﺴﺖ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﮫﺎد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ« ﻓﺮﻣﻮد :اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻠﻘﻪھﺎی اﯾﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،و ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ«  .٣در اﯾﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ وی را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰد
ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ؟«
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری )ادب اﻟﻤﻔﺮد( ) (۱۰۹۰ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب و ﻧﻪ در ﺿﻌﯿﻒ
اﻻدب ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۹۳ ،۹۲ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۴۴ /۸ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه) .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۶ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۵ /۱۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۰۰۹و
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۰۳۰ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﺳﻨﺪ آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی دارد.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت ،و ﮔﻮﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺟﮫﺎد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺪ دﯾﺪن ﺑﺮای
ﺧﺪاﺳﺖ«  .١در اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱/۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ،و دوﺳﺘﯽ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺎر و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﺰ ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر را
دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ  .٢اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻤﺎر
ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ شاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ارﺗﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد  ،و ﻋﻤﻮم اﺻﺤﺎﺑﺶ در آن ارﺗﺶ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﻮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد و دوﺳﺘﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :وی ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻔﺖ دادن و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن دو ﻣﺮد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﱠ
در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ش .٣
ﺳﺌﻮال ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺎس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را زﯾﺎدﺗﺮ
دوﺳﺖ دارد
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  ، -روﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﻐﻮی ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از

اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻠﯽ و
ﻋﺒﺎس ب آﻣﺪﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺳﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۴ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۰ /۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۹ /۶اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۵۵۲در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۸۸ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ وی را در روز ﺻﻔﯿﻦ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ،ﻣﺎ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
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اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺎس اﺟﺎزه ورود ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ آنھﺎ را آورده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ،
ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه« ،آنھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدت آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اھﻞ ﺑﯿﺘﺖ را زﯾﺎدﺗﺮ دوﺳﺖ داری؟ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ را«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را از اھﻠﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻣﻦ ﺑﺮ وی ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﻮدهام ،اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ« .١
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ« ،ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻋﻤﻮﯾﺖ را در آﺧﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادی ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮدم ﻧﺰدت ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﯾﺸﻪ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :و از ﻣﺮدان؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :اﺑﻮﺑﮑﺮ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻌﺪ ﮐﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه« .٣
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻋﻤﺮو س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﯾﺸﻪ« ،وی ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﻢ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪرش«.
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
او ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ

اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی
ﮔﺬﺷﺖ ،وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ۡ َُ ُ
ِي َ� ۡ� َع َم ٱ َّ ُ
ول ل َِّ� ٓ
�
 -١درﺳﺖ زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﭘﺪر اﺳﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺳﺎﻣﻪ .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ�﴿ :ذ �ق
َ
َ َۡ ََۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
ت عل ۡيهِ أ ۡمسِك عل ۡيك َز ۡو َجك﴾ ]اﻻﺣﺰاب .[۳۷ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و )ﯾﺎد ﮐﻦ( ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮ
عليهِ و��عم
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺣﺴﺎن ﮐﺮده ﺧﺪا ﺑﺮ وی و اﺣﺴﺎن ﮐﺮدهای ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﮐﻪ ﻧﮕﻪ دار ﻧﺰد ﺧﻮد زن ﺧﻮد را«.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۸۱۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی« ) (۸۰۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۸/۶۷ -٤

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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»آﯾﺎ ﺑﻪ او ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪهای« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ او ﺑﻔﮫﻤﺎن« ،آنﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ
وی رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ دارم ،وی ﭘﺎﺳﺦ داد :ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی دوﺳﺖ داری دوﺳﺘﺖ ﺑﺪارد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۴۷آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ واﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ س ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﺎرث ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﺳﻼم داد و از ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ او را ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪهای؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮادرات ﺑﻔﮫﻤﺎن« ،آنﮔﺎه ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم و از ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ
را ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﻤﯽﮐﺮدم  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ھﺮدوی آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ از رق ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﺣﺴﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﮐﻪ ھﺮدویﺷﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺼﻪ ھﺎی اﺻﺤﺎب در ﻣﺤﺒﺖﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪا
ﱠ
ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﻪ ﺑﻦ ﺳﺮﺟﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﺑﻮذر س را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ وی
ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪهای؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻔﮫﻤﺎن«  ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺑﻮذر روﺑﺮو ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ دارم ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ھﻤﺎن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای او دوﺳﺖ داری دوﺳﺖ
ﺑﺪارد .آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و او را از ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آنھﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی از ﭘﮫﻠﻮی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﺬﺷﺖ ،وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:

 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۵۱۲۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود( ) (۴۲۷۴ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۶۶ /۱۲ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۴۱۷
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲۸۲ /۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد.
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ای اﺑﻮﻋﺒﺎس ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ وی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم  ١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آﻣﺪه ،و ﺟﻤﮫﻮر وی را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ  ،وﻟﯽ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری  ٢از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﻦ
روﺑﺮو ﺷﺪ ،و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ھﻤﺎن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای او دوﺳﺖ داری دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﮐﻪ ﻣﺮدی وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی را دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وی
ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدادم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ وی ﮐﻮر
اﺳﺖ  .٣و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﮐﻦ ،و
ﺑﺮای ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و ﻣﺮدی
ﻟﺬت و ﻃﻌﻢ اﯾﻤﺎن را ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎز و روزه وی زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ]اﻣﺮوز[ﺑﺮادری ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .٤در اﯾﻦ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ
آﻣﺪه ،و اﮐﺜﺮﯾﺖ وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۰/۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻗﺼﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ

ﺑﺨﺎری  ٥از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ  ٦ﮐﻪ ﺑﺮادزاده ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻃﺮف
ﱠ
ﻣﺎدرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب در
ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ آن را داده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ از اﯾﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۲۰۸در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺟﻮھﺮی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﺰ ﻧﻄﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
) (۲۷۳۲در )اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۴۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص .(۸۰
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب ) (۵۴۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۱۷ /۱۲در آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﺒﯿﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۰/۱
.۲/۸۹۷ -٥
 -٦وی اﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را از ﺗﺼﺮف ]در ﻣﺎﻟﺶ[ ﺑﺎز ﻣﯽدارم ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ً
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﺑﺪا ﺑﺎ
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ،اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﺎﻧﯽ را ﻧﺰد
وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وی ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ را در ﻣﻮرد وی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ
ھﻢ ﺧﻮد را در ﻧﺬر ﺧﻮد ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﻐﻮث ب  -ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ زھﺮه ﺑﻮدﻧﺪ -
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ،
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺮای وی ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﻮر و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی را در ﭼﺎدرھﺎی ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ورود
ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﻪ ﻣﺎن؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ھﻤﻪﺗﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ- ،
و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ اﺳﺖ  ، -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻦ زﺑﯿﺮ داﺧﻞ
ﺣﺠﺎب ﺷﺪ و ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻋﺎﯾﺸﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن وی و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﻮر و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن وی ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده از وی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ از
ﺟﺪاﯾﯽ و دوری ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﻪ ﺷﺐ
از ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺟﺪاﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ آن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ
ﮐﺜﺮت ﺗﺬﮐﺮ دادﻧﺪ و ﻣﺠﺎل را ﺑﺮ وی ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﮫﺎی آن دو ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد
و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺬر ﻧﻤﻮدهام ،و ﻧﺬر ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و آن دو ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮ
وی اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و در ھﻤﺎن ﻧﺬر ﺧﻮد ﭼﮫﻞ ﻏﻼم را آزاد
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺬر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ
ﭼﺎدرش را ﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١و ﺑﺨﺎری در اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص  (۵۹از ﻋﻮف ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ
ﻃﻔﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻮد ،و او ﻧﯿﺰ ﻧﯿﮑﯽ
ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ وی ﺑﻮد ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﺮ ﭼﻪ از رزق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺪون
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ).(۶۰۷۵ ،۶۰۷۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﻧﮕﻪ دارد ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖھﺎی وی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دﺳﺖھﺎی ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻧﺬر ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ وﯾﮋه داﯾﯽھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻟﯽ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .آن ﮔﺎه زھﺮیھﺎ ،داﯾﯽھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﻐﻮث و ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ب ﺑﻪ اﺑﻦ
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،داﺧﻞ ﺣﺠﺎب ﺷﻮ ،و او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ده ﻏﻼم ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ،و او آنھﺎ را آزاد ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی
ﻏﻼﻣﺎن اداﻣﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺗﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش در وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﻢ ﻋﻤﻠﯽ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ از ﻧﺬر ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪم  .١ﺻﺤﯿﺢ )(۱/۴۹۷
اﺻﻼح در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

ﻗﺼﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ اھﻞ ﻗﺒﺎ و اﺻﻼح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﺷﺎن

ﺑﺨﺎری  ٢از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اھﻞ ﻗﺒﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﻢ« .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٣از ﺳﮫﻞ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ﺻﻠﺢ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮیﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
ﱠ
اﺻﻼح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﯿﻦ در وﻗﺖ زﯾﺎرت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﺑﺨﺎری  ٥از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﻧﺰد
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ ]ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد[ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺧﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف وی
رﻓﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ وی ﭘﯿﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن زﻣﯿﻦ ﺷﻮره زاری ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۰۲۵
.۱/۳۷۱ -٢
 -٣ص.(۳۷۰
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۲۶۹۳
.۱/۳۷۰ -٥
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ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ دور ﺷﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺑﺪﺑﻮﯾﯽ ﺧﺮت ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﻤﻮد! آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﱠ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ! وﻣﺮدی از ﻗﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﺮﻓﺪاری
وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﺷﻨﺎم دادﻧﺪ ،آن ﮔﺎه رﻓﯿﻖھﺎی ھﺮدویﺷﺎن ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری آن دو ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آن دو ﮔﺮوه زد و ﺧﻮردی ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫﺎی ﺧﺮﻣﺎ
و ﺑﺎ دﺳﺖ و ﮐﻔﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ ُۡ ۡ َ ۡ ُ ْ ََ
ْ
َ ٓ ََ
ِ� ٱ� َت َتلوا فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۹ :
ان مِن ٱلمؤ ِمن
﴿�ن طا�ِفت ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ« .١
و در ﻋﯿﺎدت ﻣﺮﯾﺾ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺎﻣﻪ س ﮐﻪ ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺬﺷﺖ ،و در آن
آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﯾﮫﻮد ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ آراﻣﺶ دﻋﻮت
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ.
اﺻﻼح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن اوس و ﺧﺰرج

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوس و ﺧﺰرج دو ﻗﺒﯿﻠﻪ از اﻧﺼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺟﺎھﻠﯿﺖ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻧﺰد آنھﺎ آﻣﺪ ،آن ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺮدی از اوس ﺑﯿﺘﯽ را ﻣﺜﺎل زد ﮐﻪ در آن ھﺠﻮ ﺧﺰرج ﺑﻮد ،و ﻣﺮدی از ﺧﺰرج ﺑﯿﺘﯽ را ﻣﺜﺎل
زد ،ﮐﻪ در آن ھﺠﻮ اوس ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر او ﺑﯿﺘﯽ را ﺗﻤﺜﯿﻞ آورد ،و دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺘﯽ را ﺗﻤﺜﯿﻞ
آورد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎن دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﻼحھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای
ﻧﺒﺮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،و وﺣﯽ  ٢ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد آنھﺎ آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را دﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﻮد:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱ�قوا ٱ� حق �قاتِهِۦ و� �مو�ن إِ� وأنتم مسل ِمون ﴾١٠٢
]آل ﻋﻤﺮان.[۱۰۲ :
 -١ﺑﺨﺎری ).(۲۶۹۱
 -٢در اﺻﻞ» :اﻟﺤﯽ« آﻣﺪه وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ »وﺣﯽ« اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺮﺳﯿﺪن از وی ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺟﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﯾﻪھﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آنﮔﺎه آنھﺎ ﺻﻼحھﺎی ﺧﻮد را از ﺧﻮد دور ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻏﺴﺎن ﺑﻦ رﺑﯿﻊ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻓﺎی وﻋﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن

وﺻﯿﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو در وﻗﺖ وﻓﺎت ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮش ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ وی را ﺑﻪ
او وﻋﺪه داده ﺑﻮد
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ھﺎرون ﺑﻦ رﺑﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﻋﻤﺮوب ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ او درﺑﺎره دﺧﺘﺮم ﻗﻮﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺒﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﻠﺚ ﻧﻔﺎق روﺑﺮو ﺷﻮم ،و ﺷﻤﺎ
را ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح او درآوردم .٢
اﺣﺘﺮاز و ﺧﻮد داری از ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻗﺼﻪ دو ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره و آﻣﺪنﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داوری ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻼم داد ،و ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺪﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ وی را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ای ﻓﻼن ﺑﺮو و او را از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﻓﺖ ،و او را از واﻗﻌﻪ و ﮔﻔﺘﻪ آن ﻣﺮد آ ﮔﺎه ﮐﺮد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا وی را
ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،و ﺑﭙﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا وی را
ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ وی ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ از او ﺑﺎﺧﺒﺮم ،او را
ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ]ﭘﻨﺞ وﻗﺖ[ ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ آن را ھﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻤﺎزی
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻣﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از وی ﺑﭙﺮس ،آﯾﺎ وﺿﻮی آن ﻧﻤﺎز را
ﺧﺮاب ﻧﻤﻮدهام ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را از وﻗﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪام؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۵۹۳در ﺳﻨﺪ آن ﻏﺴﺎن ﺑﻦ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ) :اﻟﻤﺠﻤﻊ( ).(۸۰ /۸
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ وی ھﺴﺘﻢ ،و از او ﺑﺎﺧﺒﺮم ،ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ زﮐﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ھﺮ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد ،وی را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را ﻃﻌﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا از وی ﺑﭙﺮس ،آﯾﺎ ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻢ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ وی ھﺴﺘﻢ و
از او ﺑﺎﺧﺒﺮم ،ﻣﻦ وی را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ روزی روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ را ﮐﻪ
ھﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ در آن روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از وی ﺑﭙﺮس آﯾﺎ
ﻣﺮا دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ روزی از آن را ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺟﺰ روی ﮐﻪ در آن در ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدهام؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را از آن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل
) (۲/۱۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪح و ﺳﺘﻮدن ﯾﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ  -اﯾﻦ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ:
و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ در ﻣﺪح وی ﺳﺮوده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺮا ھﻢ ﮐﻼم ﺧﻮب ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻼم ﺗﻮ از آن اﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۱۱۹
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ راوﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻣﺪح ﺧﻼد ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺧﻼد ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﺪم،
وی در روﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﺪح ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺪح ﻧﻤﻮدن روﺑﺮوﯾﺖ اﯾﻦ واداﺷﺖ ،ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺆﻣﻦ ﭼﻮن در روﯾﺶ ﻣﺪح ﮐﺮده ﺷﻮد ،اﯾﻤﺎن در
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۵۶ /۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ اﻟﻄﻔﯿﻞ .ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۲۹۱ /۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻔﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۰ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۹ /۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻠﺒﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪح وی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮد

اﺑﻮداود از ﻣﻄﺮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮد :در وﻓﺪ ﺑﻨﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺗﻮ ﺳﯿﺪ ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ھﻤﻪ ﻣﺎن ﺑﮫﺘﺮ،
و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﮔﻔﺘﻪﺗﺎن را ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻔﺘﻪﺗﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن
ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺴﺎزد«.و رزﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮ آن
اﻓﺰوده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺮا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺮا در آن
ﱠ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل او ھﺴﺘﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
) (۲/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ :ای ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎ ،ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎ ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ھﻤﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻧﮑﺸﺎﻧﺪ و
ﻓﺮﯾﺐﺗﺎن ﻧﺪھﺪ ،ﻣﺮا در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﺮا ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ھﺴﺘﻢ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺪح ﻧﻤﻮد ،و روش وی در اﯾﻦ
ﺑﺎره

و اﺑﻮداود از اﺑﻮﺑﮑﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺳﺘﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﮔﺮدن رﻓﯿﻘﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدی!
ﮔﺮدن رﻓﯿﻘﺖ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدی« ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد
را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻓﻼن را ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ - ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪه اوﺳﺖ  -و
ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ] ،و ﺑﮕﻮﯾﺪ [:اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۵ /۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۹۱ /۳ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۹۵
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۰۶اﺣﻤﺪ ) (۲۴ /۴ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۴۰۲۱و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۴۵۵ /۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۵ ،۲۴ /۴
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اﯾﻦ را از او ﻣﯽداﻧﺴﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری
ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
دﯾﮕﺮی را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﺪح او ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد را
ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ«  .٢اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۸۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺤﺠﻦ اﺳﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری  ٣از رﺟﺎ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺟﺎ از ﻣﺤﺠﻦ اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺟﺎ ﮔﻔﺖ :روزی
ﺑﺎ ﻣﺤﺠﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اھﻞ ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ س را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
در ﯾﮑﯽ از دروازهھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺳﮑﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻧﻤﺎز را ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﻣﺴﺠﺪ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﻣﺤﺠﻦ ﭼﺎدر رﻧﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺮﯾﺪه ﮐﻪ آدم ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺤﺠﻦ آﯾﺎ ﭼﻮن ﺳﮑﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاری؟ ﻣﺤﺠﻦ ﺑﻪ او ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﻣﺤﺠﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه
اﺣﺪ رﻓﺘﯿﻢ  ،وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪﺳﻮی آن ﮔﻔﺖ» :آه از
ﻣﺎدرش ،ﻗﺮﯾﻪای ﮐﻪ اھﻠﺶ آن را در ﺣﺎل ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ آﺑﺎداﻧﯽاش ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﺟﺎل ﺑﻪ
آن ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺮ ھﺮ دروازهای از دروازهھﺎﯾﺶ ﻣﻠﮑﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد«،
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮد و رﮐﻮع ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﮐﯿﺴﺖ؟« ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﻓﻼن اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺲ ﮐﻦ ،وی را ﻧﺸﻨﻮان ﮐﻪ ھﻼ ﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ رﻓﺖ،
و ﻧﺰدﯾﮏ اﻃﺎقھﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﺎن داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ
)ﻋﻤﻞ دﯾﻦ( آﺳﺎﻧﺘﺮ آن اﺳﺖ« ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ .٤
و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۵/۳۲اﯾﻦ را از رﺟﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
 -١ﺑﺨﺎری ) (۶۰۶۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۰۰۰اﺑﻮداوود ) (۴۸۰۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۷۴۴
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۶۰۶۰
 -٣اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص.(۵۱
 -٤ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۴۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،و اﯾﻨﺴﺖ و آﻧﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،وی را ﻧﺸﻨﻮان ﮐﻪ
ھﻼ ﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﺣﺠﺮهھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و
دﺳﺖ ﻣﺮا رھﺎ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ آن
اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ آن اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﻘﯿﻖ از ﻣﺤﺠﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻓﻼن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
اﺳﺖ  -ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :از ھﻤﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد  ، -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»وی را ﻧﺸﻨﻮان ﮐﻪ ھﻼ ﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ  -دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮایﺗﺎن آﺳﺎﻧﯽ اراده ﺷﺪه اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۱۸۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺸﻢ ﻋﻤﺮ س در ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺑﺨﺎری در اﻷدب از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﮐﺮد ،آن
ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻗﻮم او را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺳﺘﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭘﺎی ﻣﺮد را ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﯽ،
ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،او را روﺑﺮوﯾﺶ در دﯾﻨﺶ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﺼﻤﺖ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻣﺮدی ﻋﻤﺮ س را ﺳﺘﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا و ﺧﻮدت را ھﻼ ک ﻣﯽﺳﺎزی!! .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﺟﺎرود

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﺼﻤﺖ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﻼق را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﺟﺎرود س آﻣﺪ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺋﯿﺲ رﺑﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻋﻤﺮ س و ﻣﺮدﻣﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۲ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۱۰ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۲ /۵
 -٣آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۷۵۷ /۳ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۳۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن
را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب« ).(۲۵۵

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎرود ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎرود ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
وی را ﺑﺎ ﺷﻼق زد ،ﺟﺎرود ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ؟ وﻟﯽ ﺗﻮ آن را ﺷﻨﯿﺪی ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ،ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺮﺳﯿﺪم آن در ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،آن را از ﺗﻮ دﻓﻊ ﮐﻨﻢ .١
ﻣﻘﺪاد و اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰه و ﺧﺎک ﺑﺮ روی ﻣﺪاﺣﺎن
ﻣﺴﻠﻢ  - ٢ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و اﺑﻮداود  ٣از ھﻤﺎم ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﻣﺮدی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﻤﻮد ،ﻣﻘﺪاد س رﻓﺖ و ﺑﺮ ھﺮدو زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ
 وی ﻣﺮد ﺿﺨﯿﻤﯽ ﺑﻮد  -و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺮ روی وی ﻧﻤﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن را دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺮ
ﭼﮫﺮه ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎک ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ«  .٤اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی  ٥و ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد
از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻣﻌﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪح ﻧﻤﻮدن ﯾﮑﯽ از
اﻣﺮا ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﻣﻘﺪاد س ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺎک ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺪاﺣﯿﻦ ﺧﺎک ﺑﭙﺎﺷﯿﻢ .٦
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و ﮔﻔﺘﺎرش در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص.(۵۱از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی

را ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻃﺮف
دھﻦ وی ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن را دﯾﺪﯾﺪ ﺑﺮ
رویﺷﺎن ﺧﺎک ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ«  .٧و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻄﺎ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را ﻣﺪح ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﺎک ﺑﺮ روی وی اﻧﺪاﺧﺖ ،و
ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن را دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﺮ رویﺷﺎن
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۲/۴۱۴ -٢
۵/۲۴۱ -٣
 -٤ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۰۰۲اﺣﻤﺪ ).(۵ /۶
۲/۶۲ -٥
 -٦ﻣﺴﻠﻢ ) (۳۰۰۲ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۳۹ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۳۹۳
- ٧ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۹۴ /۲
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ﺧﺎک ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و
اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻧﺎﻓﻊ س و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ:
ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم  -ﯾﺎ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم  ، -اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
ھﺴﺘﻢ ،وﻧﻪ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،وﻟﯽ ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﻣﯿﺪوارم و از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺗﺎ آن وﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﻼ ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﱠ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرود ،و دﯾﻨﺶ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﯿﺰی از آن ھﻤﺮاھﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد
ﻣﺮدی ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای او و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﮏ ﺿﺮر و ﻧﻔﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ :ﺗﻮ ،و ﺗﻮ! و درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از
ﺿﺮورت و ﮐﺎر او ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۱۱۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺻﻠﻪ رﺣﻢ و ﻗﻄﻊ آن

ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺶ را آن ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان و
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را ﺧﻮردﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻗﺮﯾﺶ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﻮ ،ﺑﺮادرت اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و ﮐﺜﺮت ﻋﯿﺎل وی را ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﻗﺮﯾﺶ را
آﻧﭽﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺎ ﻧﺰد وی ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از ﻧﺰد وی ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮدو ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺗﻮ ﺧﻮد
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻮﻣﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺮدی از آنھﺎ ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ھﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻠﯽ س را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮ س را ﺑﺎ ﺧﻮد
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۳۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۷

٣٠٩

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮداﺷﺖ ،و آن دو ﺗﺎ ﻏﻨﯽ ﺷﺪنﺷﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻌﻔﺮ ﺗﺎ
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎس ﺑﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ل ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ
اﯾﻦ ﻏﻼم را آزاد ﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وی را ﺑﻪ داﯾﯽ ات ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ
ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای او ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺖ در ﭘﯽ دارد«  .٢رﺟﺎل آن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ۡ
َ ُ ۡ َ ٰ َّ
� َحق ُه﴾ ]اﻻﺳﺮاء.[۲۶ :
ات ذا ٱلقر
﴿ َو َء ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮاﺑﺖ ﺣﻘﺶ را ﺑﺪه«.

٣

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺪک ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«  .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٤
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش از ﺑﺪی رﻓﺘﺎر ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد

ﻣﺴﻠﻢ  ٥از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﻗﺮﺑﺎﯾﯽ
دارم ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﮑﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ،و آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺮدﺑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آﻧﮫﺎ در ارﺗﺒﺎط

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۸۷۸در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۳ /۸
- ٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۱۸۸۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۳ /۸
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد .ذھﺒﯽ آن را اﻟﻤﯿﺰان ) (۵۵ /۴در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻪ از
ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی رواﻓﺾ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۲/۳۱۵ -٥

٣١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎ ﻣﻦ از راه ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯽ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮم ﻣﯽﭘﺎﺷﯽ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﯽ ،از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .١و اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری  ٢از اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﱠ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﻗﻮاﻣﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮم و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ و ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ھﻤﺎن رﻓﺘﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ ھﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﮑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﻠﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻤﮑﺎر ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .٣
ﻗﺼﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ

ﺑﺨﺎری  ٤از اﺑﻮاﯾﻮب ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻏﺮوب ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻤﯽ
ﻗﺴﻢ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻪھﺎﯾﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای دو ﺳﺎل ﺑﺎ وی ﻗﻄﻊ
راﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﻪاش ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﻪاش اﻓﺰود :ﻧﺰد وی
ﺑﺮﮔﺮد و از وی ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﺮا آن را ﮔﻔﺖ؟ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻋﻤﺎل ﺑﻨﯽ آدم ﻏﺮوب ھﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۵۸اﺣﻤﺪ ).(۴۸۴ ،۴۱۲ ،۳۰۰ /۲
 -٢اﻷدب )ص.(۱۱
 -٣ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۱ /۲ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﭽﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻷدب )ص.(۱۲

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ :ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺻﺤﺎﺑﻪ ازﺧﻮاﻫﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
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ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،وﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .١ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در اﯾﻦ اﺑﻦ ارﻃﺎت آﻣﺪه ،و ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ از ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯿﺰد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﺣﻠﻘﻪای ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ رﺣﻢ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﭼﻮن
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .٢

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۹۹۵و
ارواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۹۴۹و ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب ).(۱۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ:
اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
ﺑﺎﺑﯿﺴﺖ ،در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب وی ،و ﺻﻔﺎت اﯾﺸﺎن ،و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎب اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب ش
اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻗﻮال ﻋﺎﯾﺸﻪ ل درﺑﺎره اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻌﺪﺑﻦ ھﺸﺎم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﭘﺮﺳﯿﺪم
و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا از اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ
]ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ[ ،ﮔﻔﺖ :اﺧﻼق وی ﻗﺮآن ﺑﻮد  .١اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ و از ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی و آنھﺎ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن  ،٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۰اﯾﻦ را از ﺳﻌﺪﺑﻦ ھﺸﺎم از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻗﺘﺎده س ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺧﻼق را ﺑﺮای ﻣﺮدم آورده اﺳﺖ .و
اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۵۶از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۰ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل را از
اﺧﻼق رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :اﺧﻼق وی ﻗﺮآن ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﺿﺎی آن راﺿﯽ ،و ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ آن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ از زﯾﺪﺑﻦ ﺑﺎﺑﻨﻮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ و آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺳﻮره
اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﺑﺨﻮان:
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۴۶
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۹۳ ،۱۹۱ /۶
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َ
َ ََۡ ۡ ۡ
﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون ] ﴾١اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۱ :

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺆﻣﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ«.

ﺗﺎ ]آﯾﻪ[ دھﻢ ،اﻓﺰود :اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﺮوه و او از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎﺑﺶ و اھﻠﺶ او را ﺻﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻟﺒﯿﮏ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
ي� ] ﴾٤اﻟﻘﻠﻢ.[۴ :
﴿�نك لع
� خل ٍق ع ِظ ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺗﻮ از اﺧﻼق ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯽ«.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ وھﺐ از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺳﺮات رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺘﻢ :از اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ:
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
ي�  ،﴾٤و اﻓﺰود :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﻮد ،و ﻣﻦ
﴿�نك لع
� خل ٍق ع ِظ ٖ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدم و ﺣﻔﺼﻪ ل ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد و ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮو ﮐﺎﺳﻪ وی را ﭼﭙﻪ ﮐﻦ  ،٣ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ
ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﺳﻪ را ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﮕﺬارد ،او وی را ﭼﭙﻪ ﮐﺮد و ﮐﺎﺳﻪ
ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ و ﻏﺬا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را و آﻧﭽﻪ را از ﻃﻌﺎم در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و آن را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را
ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ داد وﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻇﺮف را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻇﺮفﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را در آن اﺳﺖ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ ]اﺛﺮ ﻏﻀﺐ ﺷﺪن از[ آن را در روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺪﯾﺪم .٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١و اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص.(۵۷
 -٣ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮدان.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۳۳۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ) (۲۱۴ /۱۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(۵۱۲
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻗﻮل زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﮔﺮوھﯽ ﻧﺰد ﭘﺪرش زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س وارد
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ وی ﺑﻮدم،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﺮای او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪم و
وﺣﯽ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﻣﺎ وﻗﺘﯽ دﻧﯿﺎ را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﻧﯿﺰ آن را ﯾﺎدﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ
آﺧﺮت را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻃﻌﺎم را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ،
او ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را از وی ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .٢
ﻗﻮل ﺻﻔﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﯽ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﯿﭻ
ﮐﺲ را ﻧﯿﮏ اﺧﻼقﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪم ،در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎ ﮐﻪ از ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ﻣﺮا در ﻋﻘﺐ ﺷﺘﺮ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﺧﻮاب ﺑﺮد و ﺳﺮم ﺑﻪ ﭼﻮب ﮐﺠﺎوه ﺧﻮرد ،وی ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای زن آھﺴﺘﻪ ،آھﺴﺘﻪای دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ« ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﮫﺒﺎء  ٣رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»ای ﺻﻔﯿﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺖ ﻧﻤﻮدم از ﺗﻮ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺑﯿﻊ ﺑﺮادرزاده
ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
اﻗﻮال اﻧﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻟﻄﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ھﯿﭻ ﻏﻼم ،ﮐﻨﯿﺰ ،و ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺳﺮد ﺑﺮاﯾﺶ آب ﻣﯽآورد

 -١اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص.(۵۷
 -٢ﺗﺮﻣﺬی )ص (۲۵اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن راﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۴۲
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷/۱۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎد
آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ داود در اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۸۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۰ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﺧﯿﺒﺮ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۱۲۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ ).(۴۱۵۸
 -٥اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص.(۵۷

٣١٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺎ روی و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺑﺸﻮﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﯽورزﯾﺪ  ١و ھﺮﮔﺎه ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪهای از
وی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﺮای وی ﺧﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و از وی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎن
ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد از وی ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آن را ﺑﻪ وی
ﻣﯽداد ،و دﺳﺘﺶ را ]از دﺳﺖ وی[ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺧﻮد را از ]دﺳﺖ[
وی ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ  ٢از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﺎدمھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻇﺮفھﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ در آن آب ﻣﯽﺑﻮد
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ھﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،وی دﺳﺖ ﺧﻮد را در آن داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺴﺎ
اوﻗﺎت آب در ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﺮد ﺑﺮای او ﻣﯽآﻣﺪ ،و او دﺳﺖ ﺧﻮد را در آن داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .٣
و ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ آن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ وی ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ
روﯾﺶ را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ از وی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﻮد از وی ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و
زاﻧﻮھﺎﯾﺶ در ﭘﯿﺶ روی ھﻤﻨﺸﯿﻨﺶ دراز ﮐﺸﯿﺪه دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ  .٤اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۹آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۹ﻣﺜﻞ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮداود از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدی را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
در ﮔﻮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺳﺮ ﺧﻮد را دور ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ھﻤﺎن ﻣﺮد ﺧﻮدش ﺳﺮ ﺧﻮد را دور ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدی
دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و او دﺳﺖ وی را رھﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮد ﺧﻮدش
دﺳﺖ وی را رھﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٥اﯾﻦ را اﺑﻮداود ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۹آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آب ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آب وﺿﻮی وی ﺗﺒﺮک ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ.
.۲/۲۵۶ -٢
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۲۴
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۷۱۶آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪی آن ﺻﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۸۱۳
 -٥ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۴۷۹۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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اﻗﻮال اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻧﺲ ب درﺑﺎره ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ

ﻧﺰد ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد آن را رھﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد،
وزاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﯾﺎ زاﻧﻮﯾﺶ از زاﻧﻮی ھﻤﻨﺸﯿﻨﺶ ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وی اﺣﻮال
ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺻﺤﺒﺘﺶ ﻓﺎرغ
ﻧﻤﯽﺷﺪ روﯾﺶ را از وی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ .١
وﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽآﻣﺪ ،و دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،او دﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ وی ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ،
و آن ﮐﻮدک ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﺑﺮد  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ھﻢ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﺰی از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎر و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری
در ﮐﺘﺎب اﻷدب در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ  ،٣ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ  ٤آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد  ٥از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ و دﺟﺎر ﻧﻘﺺ
ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎر دارم ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺎدر ﻓﻼن ،در ھﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﮐﺎرت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ«  ،٦آن ﮔﺎه ﺑﺎ آن زن در ﺑﻌﻀﯽ از راهھﺎ ﺧﻮد را ﺗﻨﮫﺎ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٧از اﻧﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻔﺮی آﻣﺪم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﺶ را رھﺎ ﻧﻨﻤﻮدم ،وی دﺳﺘﻢ را رھﺎ ﻧﮑﺮد .٨

 -١اﺳﻨﺎد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۴ /۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۷۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (۶۰۷۲) :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.۶/۳۹ -٤
.۲/۲۵۶ -٥
 -٦ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۲۶
 -٧دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص.(۵۷
 -٨در اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﻠﺪﺑﻦ اﯾﻮب آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٣١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا

ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺑﯿﻦ دو
ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ آن دو را ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮده ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮده از ھﻤﻪ ﻣﺮدم از آن دورﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وی ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﺪا از
آن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۵۷رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﻧﻪ ﺧﺎدﻣﯽ را زده اﺳﺖ و ﻧﻪ زﻧﯽ را و ﻧﻪ ھﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ،ﻣﮕﺮ در ﺟﮫﺎد در راه
ﺧﺪا ،و ھﺮﮔﺰ در ﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ آن دو ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮده ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﻮد از ھﻤﻪ ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دورﺗﺮ ﺑﻮد ،و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺘﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ]در ﺻﻮرت ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ[ او ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ
) ،(۲/۲۵۶اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪو ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی  ٣از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎرم ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺘﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،از
ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدش روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ھﺮﮔﺰ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از
ﻣﺤﺎرم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﺘﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،از ھﻤﻪﺷﺎن در آن ﻣﻮرد ﺧﺸﻤﻨﺎکﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،و
درﻣﯿﺎن دو ﭼﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺎن آن دو را ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه
ﻧﺒﻮده ،اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٤اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۵۶۰ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۷ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ )در ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ).(۲
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۸اﺣﻤﺪ ).(۲۳۲ /۶
 -٣اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص .(۲۵
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۴۵۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۷ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ).(۳۳۴
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻪ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻪ دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد و ﻧﻪ
ھﻢ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽداد
ﱠ
اﺑﻮداود ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺟﺪﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل را از اﺧﻼق

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪم ،از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وی ﻧﻪ ﺑﺪ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺪ زﺑﺎن و ﻧﻪ در
ﺑﺎزارھﺎ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺪی را ﺑﻪ ﺑﺪی ﺟﺰا ﻣﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﻮداود ﺷﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .١ -اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۰اﯾﻦ را از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و او از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و در ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻻی ﺗﻮأﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :وی ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ - ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺶ  -ﻧﻪ ﺑﺪ ﮐﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺪ زﺑﺎن ،و ﻧﻪ ھﻢ
در ﺑﺎزارھﺎ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه .آدم اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی را ﻗﺒﻞ از وی و ﺑﻌﺪ از وی
ﻧﺪﯾﺪم .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻪ دﺷﻨﺎم دھﻨﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﻪ ھﻢ ﻓﺤﺶ ﮔﻮﯾﻨﺪه ،وی در وﻗﺖ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :او را
ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش در ﺧﺎک«  ،٢اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن
ﱠ
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻪ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺪ زﺑﺎن،
وﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ،ﻧﯿﮏ اﺧﻼق ﺗﺮﺗﺎن اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺶ اﻧﺲ

ﻣﺴﻠﻢ  ٤از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۱۶و آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی ﺧﻮد
) (۱۶۴۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۰۲۹ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۲۱
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۰۹
.۲/۲۵۳ -٤
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رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻧﺲ ﺑﭽﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ھﻮﺷﯿﺎری اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ او را در ﺳﻔﺮ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او ﺑﺮاﯾﻢ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ آن
را اﻧﺠﺎم دادم ﻧﮕﻔﺖ :اﯾﻦ را ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی؟ و ﻧﻪ در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم:
ﭼﺮا اﯾﻦ را اﯾﻨﻄﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی؟  .١و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﯿﮏ اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻣﺮا روزی دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽروم ،و در دﻟﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن ھﺪاﯾﺘﻢ داده
ﺑﺮوم ،آن ﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﺷﺪم و ﺑﺮ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻋﻘﺒﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﺮف وی دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ،
و ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﯿﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮت ﻧﻤﻮدم رﻓﺘﯽ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
ﻣﯽروم  ،٢اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ وی را ﻧﻤﻮدم ،و از وی ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﺪارم ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻦ آن را اﻧﺠﺎم دادم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی؟ و ﯾﺎ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم :ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮدی؟ و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ده ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ اف
ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ در ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی؟ و ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻨﻤﻮدی؟ اﺑﻮرﺑﯿﻊ
اﻓﺰوده اﺳﺖ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎدم آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ وی را :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ  .٣و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ده ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدم ،او ﻣﺮا
ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ ﻧﻨﻤﻮده ﮐﻪ در آن ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ آن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،و او ﻣﺮا
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪش،
اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد  -ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺷﺪ« .٤
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدم ،و او ھﺮﮔﺰ ﻣﺮا دﺷﻨﺎﻣﯽ ﻧﺪاد ،ﺿﺮﺑﻪای ﻧﺰد ،زﺟﺮ ﻧﻨﻤﻮد ،در روﯾﻢ ﺗﺮش رو
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۱۰
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۰۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۳۱ /۳
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۱۱از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٥اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص.(۵۷
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ﻧﺸﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ و او ﻣﺮا در آن ﻋﺘﺎب
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ازاھﻠﺶ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻋﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،اﮔﺮ
ً
ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد« .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ﻣﻦ ھﺸﺖ ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ،ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻧﺰد وی
ﺑﺮد وﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﺤﻔﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ،
و ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ﮐﻦ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻦ ده ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را ﻧﻤﻮدم ،وی ھﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺰد ،دﺷﻨﺎﻣﻢ ﻧﺪاد ،و در روﯾﻢ ﺗﺮش رو ﻧﺸﺪ .١
اﺧﻼق اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ش
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم از ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺧﻼق و ﺛﺎﺑﺖﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ راﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﱠ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ش .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻗﺮﯾﺶ ،از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺻﻮرتھﺎی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ،
اﺧﻼق ﺑﮫﺘﺮ و ﺣﯿﺎی ﻓﺰوﻧﺘﺮ دارﻧﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه .٣
ﺷﮫﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺧﻼق اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در اﺧﻼق ھﺮ
ﯾﮏ از اﺻﺤﺎﺑﻢ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﺮادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح« .٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵۳آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ،
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۲/۲۶۶اﯾﻦ را از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۵۶
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵۳آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ آن اﺑﯽ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۶۶ /۳ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۱۳۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻋﺜﻤﺎن :وی ﺷﺒﯿﻪﺗﺮی اﺻﺤﺎﺑﻢ در اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮﯾﺸﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد دﺧﺘﺮش وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﺳﺮ ﻋﺜﻤﺎن س را ﻣﯽﺷﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ،
ﱠ
٢
ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ ،ﭼﻮن وی ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎﺑﻢ در اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
رﻗﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ب وارد ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪای در دﺳﺖ داﺷﺖ ،و
ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻧﺰدم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدم ،و ﮔﻔﺖ:
ﱠ
»اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :وی را ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﮐﻦ ،ﭼﻮن وی
ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎﺑﻢ در اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و
اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اﺧﻼق ﺟﻌﻔﺮ ،زﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ و ﭘﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ش
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﻣﻮﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ س ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺧﻠﻘﺖ و اﺧﻼق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ«  .٤اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﺟﻌﻔﺮ و زﯾﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﯾﻢ ،وی ﺑﻪ زﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ
ﺑﺮادر و آزاد ﮐﺮده ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ« ،زﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺖ  ،٥ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺧﻠﻘﺖ
واﺧﻼق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ« ،و اودر ﭘﯽ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻦ زﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻮ از ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ از ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ« ،وﻣﻦ در ﭘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻢ  .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۷۶ /۱
.۹/۸۱ -٢
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۶ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ).(۴۸ /۴
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۴۲ /۴از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٥ﻣﺮاد از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد از ﺧﻮﺷﯽ ﺧﯿﺰ ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﺎ روی
ھﺮدو ﭘﺎ ﺟﺴﺖ زﻧﺪ.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۵ /۸اﺣﻤﺪ ) (۱۵۸ /۱ﺑﺸﻤﺎره ) (۸۵۷و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۰۵ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )و ﻣﻦ در ﭘﯽ
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در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺖ» :اﺧﻼق ﺗﻮ ﭼﻮن اﺧﻼق ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻠﻔﺖ ﺗﻮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ از ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ ھﻢ ای ﻋﻠﯽ از ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ و ﭘﺪر
ﻓﺮزﻧﺪم ھﺴﺘﯽ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد اﺣﻤﺪﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻔﺎل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻘﯿﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻠﻤﻪای را ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در ﻋﻮض آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﱠ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﺟﻌﻔﺮ در ﺧﻠﻘﺖ و اﺧﻼق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺪرت ھﺴﺘﯽ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﻋﻤﺮ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺑﺤﺮﯾﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻮﯾﻢ ﺧﺪاش س ﮐﺎﺳﻪای را ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪه ﺑﻮد در آن ﮐﺎﺳﻪ ]ﻃﻌﺎم[ ﻣﯽﺧﻮرد ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺨﺸﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ ،و آن ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ ،و ﻣﺎ آن
را ﭘﺮ از آب زﻣﺰم ﻧﻤﻮده ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآوردﯾﻢ ،و او از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ و روی ﺧﻮد
ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن دزدی ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺎ ﻣﺘﺎع دﯾﮕﺮی از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد،
ﻋﻤﺮ س ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻋﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮﺟﺴﺘﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻢ( ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه و در آن ھﺎﻧﯽ ﺑﻦ
ھﺎﻧﯽ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﯿﻮد :ھﺎﻧﯽ ﺑﻦ ھﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
)ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺳﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن )ﺳﻤﺎع( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اھﻞ ﺗﺼﻮف ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺑﺪﻋﺖ
رﻗﺺ اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۴ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۶۰ /۱در ﺳﻨﺪ آن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﺎل
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۷۲ /۹
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۲۹ /۷و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﯿﻠﯽ در اﻟﻀﻌﻔﺎء.
.۷/۵۷ -٣
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ﭘﺪرش را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دزدﯾﺪ؟! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻧﻪ وی را دﺷﻨﺎم داد و ﻧﻪ ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻧﻤﻮد .١
ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ )ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ( ﺑﻦ ﺑﺪر س ﻧﺰد ﺑﺮادرزادهاش ﺣﺮﺑﻦ
ﻗﯿﺲ س آﻣﺪ - .وی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻗﺎرﯾﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺮ ﭼﻪ ﺟﻮان اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺸﻮرت وی ﺑﻮدﻧﺪ  -ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮادرزادهاش ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ،ﺗﻮ ﻧﺰد اﯾﻦ اﻣﯿﺮ روی داری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ اﺟﺎزه
ورود ﻧﺰدش ﺑﮕﯿﺮ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ) ،ﻋﻤﺮ( ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ھﯽ  ،٢ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﯽدھﯽ ،و ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺪل ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﻋﻤﺮ س ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی زﺷﺘﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺣﺮ ﮔﻔﺖ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ُ َۡۡ َ َُۡ ۡ ُۡۡ ََ ۡ ۡ َ ۡ َ
�ٰهل َ
ِ� ] ﴾١٩٩اﻻﻋﺮاف.[۱۹۹ :
﴿خ ِذ ٱلعفو وأمر ب ِٱلعر ِف وأع ِرض ع ِن ٱل ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮدن را ﻋﺎدت ﮔﯿﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻣﺮ ﮐﻦ و از ﻧﺎداﻧﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﺎ«.
و اﯾﻦ از ﺟﺎھﻼن اﺳﺖ!! .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ]ﺣﺮﺑﻦ ﻗﯿﺲ[اﯾﻦ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮد ،و او ﻧﺰد ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ از او ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدش آﯾﻪای از ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ او از ھﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺳﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل س ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺳﻠﻢ ﻋﻤﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﻮب ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ ﻧﺰد
وی ﻣﯽﺑﻮدم ﻗﺮآن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﺗﺎ ﻏﻀﺒﺶ ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ .و از ﻣﺎﻟﮏ دار رواﯾﺖ

 -١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺑﺸﺮان در أﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۰۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﮫﺪﯾﺪ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۶۴۲
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س روزی ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺷﻼق را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺰﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،وی آن را اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ] :ذات[ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎدم آوردی .١
ﱠ
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﻣﺼﻌﺐ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ب

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س از روزی
ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺶ در اﺣﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ،رﻓﯿﻖ و ﯾﺎر ﻣﻦ
ﺑﻮد ،و در ھﺮدو ھﺠﺮت ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ آﻣﺪ ،وی از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم رﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد
 ،وﻣﺮدی را ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﺧﻼقﺗﺮ و ﮐﻢ اﺧﺘﻼفﺗﺮ از وی ﻧﺪﯾﺪم .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺣﺒﻪ ﺑﻦ ﺟﻮﯾﻦ
ﱠ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد( س را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻗﻮم وی را ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﻣﺮدی ﻧﯿﮏ اﺧﻼقﺗﺮ و
ﱠ
از ﻧﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ،ﻧﯿﮏ ﻣﺠﻠﺲﺗﺮ و ﻣﺘﻘﯽﺗﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ!! آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ اﯾﻦ را از ﺻﺪق
ﻗﻠﺐھﺎیﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﻣﻦ درﺑﺎره وی ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﯾﻦھﺎ ،ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی
اﻓﺰوده اﺳﺖ :وی ﻗﺮآن راﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺣﻼل آن را ﺣﻼل داﻧﺴﺖ و ﺣﺮاﻣﺶ را ﺣﺮام ،ﻓﻘﯿﻪ
در دﯾﻦ ﺑﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ.
ﺣﺴﻦ اﺧﻼق اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از زھﺮی و او از ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﺮﮔﺰ ﺧﺎدﻣﯽ
را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺟﺰ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻪ او را ﻧﯿﺰ آزاد ﻧﻤﻮد و زھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎدﻣﺶ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻊ«» ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻟﻊ« ﺗﺎ ھﻨﻮز آن

را ﺗﻤﺎم ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم آن را ﺑﮕﻮﯾﻢ .و ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺎﺑﺮ در رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س در

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۳اﻣﺪه اﺳﺖ.
.۳/۸۲ -٢
.۳/۱۱۰ -٣
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از روی زﯾﺒﺎﺗﺮ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮدﺑﺎری و ﮔﺬﺷﺖ :ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ او در روز
ﺣﻨﯿﻦ ﻃﻌﻦ وارد ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﺑﺨﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺣﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺪهای از

ﻣﺮدم را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ،ﺑﻪ اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ س ﺻﺪ ﺷﺘﺮ داد ،و ﺑﻪ ﻋﯿﯿﻨﻪ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،و
ﺑﻪ ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داد ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ھﺪف از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و وی را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮدم .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ را
رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اذﯾﺖ ﺷﺪ ،و ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد«  ،١و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری آﻣﺪه ،ﮐﻪ
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در آن ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و
ﻧﻪ ھﻢ ھﺪف از آن رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺧﺒﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد وی آﻣﺪم و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ﺧﺪا ﻣﻮﺳﯽ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اذﯾﺖ
ﺷﺪ ،و ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮد« .٢
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ذی اﻟﺨﻮﯾﺼﺮه

در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و او ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ذواﻟﺨﻮﯾﺼﺮه  -ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ  -ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻦ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!!
ﻧﻮﻣﯿﺪ و زﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﺪم!! وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!« .ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﻣﻮرد وی اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﺬارش ،وی ھﻤﺮاھﺎﻧﯽ دارد ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۳۳۶
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۳۱۵۰

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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آنھﺎ ،و روزه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روزه آنھﺎ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد  ،١ﻗﺮآن را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ وﻟﯽ از ﮔﻠﻮھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ٢و از اﺳﻼم ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﯿﺮ از
ھﺪف ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮک آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی در آن ]از اﺛﺮ ﺧﻮن و ﻏﯿﺮه[ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰی در آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮕﺮدد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻪ ﭼﻮب آن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و در آن ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﭘﺮھﺎی آن ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ]ﺗﯿﺮ[ از ﺳﺮﮔﯿﻦ و ﺧﻮن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ  ،٣ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺮد ﺳﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزواﻧﺶ ﭼﻮن ﭘﺴﺘﺎن زن ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﮑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺟﻨﺒﺪ ،و اﯾﻦھﺎ در وﻗﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ،و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ  ٤وﻣﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدم ،و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن ﻣﺮد
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ و آورده ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم وی دارای ھﻤﺎن ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﺮ س در ﻣﺮگ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﱠ
ﱠ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

اﺑﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭘﺴﺮش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮاھﻨﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ او را در
آن ﮐﻔﻦ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را
داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ« ،و او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ س وی را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻧﮫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن دو اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار
دارم ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 -١ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﮐﺜﺮت ﻧﻤﺎز و روزه آن ھﺎﺳﺖ ،و ﺧﻮارج ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢ﻗﺮاﺋﺖ آنھﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﺒﻮلﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ھﺪف ﭼﻮن آھﻮ و ﻏﯿﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
آن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﯿﺰی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی از آن ھﺪف ﭼﻮن ﺧﻮن و ﻏﯿﺮه در آن ﭘﺲ از اﺻﺎﺑﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ از اﺳﻼم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .م.
 -٤ھﺪف ﺧﻮارج اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س در روز ﻧﮫﺮوان ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪ.
 -٥ﺑﺨﺎری ) (۶۱۶۳ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۰۹۸ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۳۷ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۱۰۲۳
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َُ

﴿ٱستغ ِف ۡر له ۡم أو � �ستغ ِف ۡر له ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۸۰ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻣﺮزش ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﯾﺎ آﻣﺮزش ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن«.
آن ﮔﺎه ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َ ُ َ ّ َ َ ٰٓ َ َ ّ ۡ ُ َّ َ َ َ ٗ
﴿و� تص ِل � أح ٖد مِنهم مات �بدا﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﺎز ﻣﮕﺰار« .١
ﱠ
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﺮ وی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،و او ﺑﻪﺳﻮی وی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،رﻓﺘﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻨﻪاش
ﱠ
اﯾﺴﺘﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! آﯾﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﻪ در روز ﻓﻼن،
ﻓﻼن و ﻓﻼن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ  -روزھﺎی وی را ﻣﯽﺷﻤﺮد ] -ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاری[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮ او زﯾﺎده روی ﻧﻤﻮدم ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ از ﻣﻦ
ﮐﻨﺎره ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪم و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ۡ َ
﴿ٱ ۡس َتغ ِف ۡر ل ُه ۡم﴾ )اﻵﯾﻪ( ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از ھﻔﺘﺎد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ً
ﺣﺘﻤﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﭘﯿﺎده رﻓﺖ ،و ﺑﺮ
ﻗﺒﺮش اﯾﺴﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از وی ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻣﻦ از ﺟﺮأت ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم ،ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ! ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ:
َ
َ َ ٗ
ۡ
﴿أ َح ٖد ّمِن ُهم َّمات �بَدا﴾ )اﻵﯾﻪ(.
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﺒﻀﺶ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﻗﺒﺮش اﯾﺴﺘﺎد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از
ﱠ
ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭘﺴﺮش ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﻌﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ درون
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۶۷۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۰
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۶۷۱اﺣﻤﺪ ).(۱۶ /۱
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ﻗﺒﺮش داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وی را داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ ]ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ[« ،ﺑﻌﺪ او از ﻗﺒﺮش ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آب دھﻦ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺗﺎ
ﻗﺪﻣﺶ زد ،و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری
ﱠ
از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ در ﻗﺒﺮش داﺧﻞ
ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و دﺳﺘﻮر داد و او ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪ ،و از آب دھﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﮐﻪ وی را ﺟﺎدو ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

اﺣﻤﺪ از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﯾﮫﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺟﺎدو
ﻧﻤﻮد ،وی روزھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷
ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﯾﮫﻮد ﺗﻮ را ﺟﺎدو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮھﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ در ﭼﺎه ﻓﻼن و
ﻓﻼن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻠﯽ
ﱠ
)رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ( را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او آن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد و آن را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﮔﻮﯾﯽ از رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ رھﺎ ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آن را ﺑﺮای آن ﯾﮫﻮدی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ آن ﯾﮫﻮدی آن را در روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ
درﮔﺬﺷﺖ وی دﯾﺪ  :٢اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از ﻋﺎﯾﺸﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﺎدو ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺣﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد زنھﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ  -ﺳﻔﯿﺎن  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺟﺎدو اﺳﺖ  -وی ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ آﯾﺎ
داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﭽﻪ از وی ﻓﺘﻮا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻮا داد ،دو ﻣﺮد ﻧﺰدم
آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻧﺰد ﺳﺮم و دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺮم ﺑﻮد ،ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎدو ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ وی را
ﺟﺎدو ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﯿﺪﺑﻦ اﻋﺼﻢ  -ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ زرﯾﻖ ﮐﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮫﻮد و

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۷۱ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۸۰۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۷ /۴ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۱۱۲ /۷
 -٣ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن.

٣٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮد  ، -ﮔﻔﺖ :در ﭼﻪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﺷﺎﻧﻪ ،و ﻣﻮی ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ،
در ﮐﺠﺎ؟ ﮔﻔﺖ :در ﻻی ﺷﮑﻮﻓﻪ و ﻣﯿﻮه ﻧﻮرس ﺧﺮﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺬﮐﺮ آن ،و در زﯾﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻨﮕﯽ  ١در ﭼﺎه ذروان«  .٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ آن ﭼﺎه آﻣﺪ و آن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ آﺑﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺣﻨﺎ اﺳﺖ ،و
درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮھﺎی ﺷﯿﻄﺎنھﺎ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﯿﺮون آورد ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا آن را آﺷﮑﺎر
ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺮ را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰم«  ،٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺶ ﻣﺎه درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ دو ﻣﻠﮏ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ راﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه را
ﺧﻮراﻧﺪه ﺑﻮد

ﺷﯿﺨﯿﻦ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :زن ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪهای را آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ آن زن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آوردﻧﺪ و او از آن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر  ،«-ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ وی را ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻧﻪ«  ،٥اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﺛﺮ آن ﻟﻘﻤﻪ زھﺮآﻟﻮد را ھﻤﯿﺸﻪ در زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :زﻧﯽ از ﯾﮫﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪهای را آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ« ،ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادی واداﺷﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
 -١ﺗﺤﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻌﺪ از ﺣﻔﺮ ﭼﺎه درﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﺎه را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﺑﮑﺶ ﺑﺮ روی آن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
 -٢ﭼﺎھﯽ از ﺑﻨﯽ زرﯾﻖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۷۶۶ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۸۹اﺣﻤﺪ ).(۵۷ /۶
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۵۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺨﺎری ) (۲۶۱۷اﺣﻤﺪ ) (۲۱۸ /۳اﺑﻮداوود ) (۴۵۰۸ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱۹۰
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ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ آن آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﺮدم را از ﺗﻮ راﺣﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ وی ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺸﺪ .و
اﺑﻮداود ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺣﻤﺪ و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ از آن
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ آن
را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،آﻣﺪه و اﻓﺰوده :ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از آن اﺣﺴﺎس درد
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام
ﺑﺴﺖ از آن اﺣﺴﺎس درد ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮد .اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد
آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮداود از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :زن ﯾﮫﻮدﯾﯽ از اھﻞ ﺧﯿﺒﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺒﺎب
ﺷﺪهای را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص اھﺪا ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺎزوی آن را ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﺧﻮرد ،و ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮدارﯾﺪ« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را
دﻧﺒﺎل زن ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدهای؟«
آن زن ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ داد؟ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﺳﺘﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮ داد« - .و آن ﺑﺎزو ﺑﻮد  ، -ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :از اﯾﻦ ﭼﻪ ھﺪف
داﺷﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺒﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯽ از ﺗﻮ راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از وی ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻘﺎﺑﺶ ﻧﮑﺮد ،و
ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وی از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻋﻘﺐ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ﺧﻮردﻧﺶ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮھﻨﺪ س ﮐﻪ
ﻣﻮﻻی ﺑﻨﯽ ﺑﯿﺎﺿﻪ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺗﯿﻎ وی را ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود از
اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺮﺑﻦ
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور ب درﮔﺬﺷﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
دﺳﺘﻮر داد و آن زن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ  .٢و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن ﻣﺮﺿﺶ ﮐﻪ در آن

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۵۱۲) (۴۵۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ ) (۹۷۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۵۸۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

درﮔﺬﺷﺖ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ:
»ای ﻣﺎدر ﺑﺸﺮ ،اﮐﻨﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺷﺎھﺮگ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺮ اﺛﺮ ھﻤﺎن ﺧﻮردن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرت در
ﺧﯿﺒﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮدم درک ﻧﻤﻮدم  ،٢ «١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺿﻤﻦ ﺷﺮف ﻧﺒﻮت ﺷﮫﯿﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﻪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
از زھﺮی از ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از ﺟﻌﺪه ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺻﻤﻪ ﺟﺸﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﻨﯿﺪم  -اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﭼﺎﻗﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻢ وی اﺷﺎره
ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد!« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺘﺮس ،اﮔﺮ آن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ھﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ
ﻧﻤﯽداد«  .٤ﺧﻔﺎﺟﯽ ) (۲/۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ھﺸﺘﺎد ﺗﻦ از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﺎ
ﺳﻼح از ﻃﺮف ﮐﻮه ﺗﻨﻌﯿﻢ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ آنھﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ - ،ﻋﻔﺎن

٥

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﻣﻌﺎرف ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »اﻧﻘﻄﺎع اﺑﮫﺮی« آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﮫﺮ ھﻤﺎن رگ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۸ /۳آﻣﺪه و ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۰۸ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۷۱ /۴ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وی :ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﺔ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻔﺔ
اﻻﺷﺮاف ) .(۴۳۶ /۳در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻌﺒﻪ ﮐﺴﯽ از وی رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت
ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ و اﻻ ﻧﻪ« آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۴۳۳۵و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۷۵۸ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
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َ ُ َ
َ َّ َ
ُ َّ
َّ َ
َۡ
ُ َۡ
﴿ َوه َو ٱ�ِي كف �يۡد َِ� ُه ۡم عن� ۡم َو�يۡدِيَ� ۡم �ن ُهم ب ِ َب ۡط ِن َمكة ِم ۢن َ� ۡع ِد أن
َۡ َ ُ َ َ
أظف َر� ۡم عل ۡي ِه ۡم﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۴ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اوﺳﺖ آﻧﮑﻪ دﺳﺖھﺎی ﮐﺎﻓﺮان را از ﺷﻤﺎو دﺳﺖھﺎی ﺷﻤﺎ را از آﻧﺎن در دل

ﻣﮑﻪ ،ﺑﻌﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎزداﺷﺖ« .١
اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻤﭽﻨﺎن
ﱠ
آن را ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ س ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﯽ ﺟﻮان ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ
آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ آﻧﮫﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪرت ﺷﻨﻮاﯾﯽ
آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ در ذﻣﻪ ﮐﺴﯽ آﻣﺪهاﯾﺪ؟  -ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮایﺗﺎن اﻣﺎن داده اﺳﺖ؟ «-ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ،
ُ َّ
َ َّ
آنﮔﺎه آنھﺎ را آزاد ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدَ ﴿ :وه َو ٱ�ِي كف﴾اﻵﯾﻪ  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ دوس

ﺷﯿﺨﯿﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ س ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :دوس ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ آنھﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ،
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دوس را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻦ،
و آنھﺎ را ﺑﯿﺎور ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،دوس را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻦ ،و آنھﺎ را ﺑﯿﺎور ،ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ دوس را ھﺪاﯾﺖ
ﮐﻦ و آنھﺎ را ﺑﯿﺎور« .٣
ﺑﺮدﺑﺎری و ﮔﺬﺷﺖ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ در إﯾﻀﺎح اﻹﺷﮑﺎل از اﺑﻮزﻋﺮاء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وزﻧﺎن و ﻧﯿﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮادهام در ﺑﺮدﺑﺎری ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۰۸اﺣﻤﺪ ) (۸۷۴اﺑﻮداوود ) (۲۶۸۸ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۲۶۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۸۷ /۴ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۱۹ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۴۵ /۶
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۴۳۹۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۲۴اﺣﻤﺪ ).(۴۴۸ ،۲۴۳ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮدم ھﺴﺘﯿﻢ ،و در ﻋﻠﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﮐﺬب را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎ ﻣﺮض ذﺋﺐ اﻟﮑﻠﺐ را ﻧﺎﺑﻮد و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﯿﺮانﺗﺎن را رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،و رﺳﻦھﺎ را از ﮔﺮدنﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .١
ﺷﻔﻘﺖ و رﺣﻤﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﯾﻪ اﻃﻔﺎل و ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮدی در ﺷﻔﻘﺖ

ﺷﯿﺨﯿﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ وارد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮم و
ﻣﯿﺨﻮاھﻢ آن را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻃﻔﻠﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮم و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻤﻢ از ﺷﺪت ﺧﻔﮕﯽ و ﺣﺰن ﻣﺎدرش از ﮔﺮﯾﻪ وی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ
اﻟﺼﻔﻮه )ص (۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم در
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :در آﺗﺶ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در روی وی ﺣﺎﻟﺖ او را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺗﻮ در آﺗﺶ اﻧﺪ«  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ و درﺷﺖ ﮔﻔﺖ

ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ در ﭼﯿﺰی  -ﻋﮑﺮﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ در ﺧﻮﻧﯽ  - ٤ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدم؟« اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ھﻢ ﻧﻨﻤﻮدی،
آن ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮ ﺧﯿﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﻮل ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ راﺣﺎﺿﺮ ﻓﮫﻢﺗﺮ ،زﯾﺮکﺗﺮ ،و ﻋﻘﻠﻤﻨﺪﺗﺮ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻧﺪﯾﺪم .اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۱/۴۰۰در ﻣﺸﻮرت اھﻞ رأی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۷۱۰ ،۷۰۹ﻣﺴﻠﻢ ) .(۴۷۰اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۷۸۹و اﺑﻮداوود ) (۷۸۰ھﺮدو از اﺑﯽ ﻗﺘﺎده.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۳اﺑﻮداوود ) (۴۷۱۸اﺣﻤﺪ ) (۹۶۸ ،۱۱۹ /۳ﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎزدارﯾﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ آن اﻋﺮاﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﺰد
ﻣﺎ آﻣﺪی و ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ دادﯾﻢ ،و ﺗﻮ آن ﺣﺮف ھﺎﯾﺖ را ﮔﻔﺘﯽ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدم؟« ،اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮف اھﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻧﺰد
ﻣﺎ آﻣﺪی ،و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،و ﺑﺮاﯾﺖ دادﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ آن ﺣﺮف ھﺎﯾﺖ را ﮔﻔﺘﯽ ،و در درون
اﺻﺤﺎﺑﻢ از آن ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪی آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﯿﺶ
روی آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮ ،ﺗﺎ آن از ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮود« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن اﻋﺮاﺑﯽ آﻣﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :رﻓﯿﻖﺗﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ او دادﯾﻢ ،و او
آن ﺣﺮفھﺎﯾﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺎ او را ]دوﺑﺎره[ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او دادﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای اﻋﺮاﺑﯽ آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ؟« اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از اھﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﺎل ﻣﻦ و
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺘﺮی داﺷﺖ ،و از ﻧﺰدش ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﻣﺮدم آن را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ و ﻓﺮار وی ﻧﯿﻔﺰودﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺎ
ﺷﺘﺮم ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ھﺴﺘﻢ و ﺑﮑﺎرش داﻧﺎﺗﺮم ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف آن
ﺷﺘﺮ رﻓﺖ و از ﻣﯿﻮه ﺧﺮﻣﺎی اﻓﺘﺎده در زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و آن
ﺷﺘﺮ آﻣﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و او ﭘﺎﻻﻧﺶ را ﺑﺮ آن ﺑﺴﺖ و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ  ١و اﮔﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وی داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﺪ«  .٢ﺑﺰار
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺟﺰ از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
]ﻣﺆﻟﻒ[ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ]ﺿﻌﻒ[ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۴۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد و
اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ و اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی در اﻟﻮﻓﺎء ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻔﺎﺟﯽ ) (۲/۷۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١از ھﯿﺜﻤﯽ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۴۷۶ﻣﺸﮑﻞ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺷﻔﻘﺖ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
دﯾﻨﻮری از اﺻﻤﻌﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺘﯽ
دﺧﺘﺮھﺎی ﺑﺎﮐﺮه در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهھﺎی  ١ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد،
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺰ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آنھﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ،
رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ!! .٢
ﺣﯿﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﻮل اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری درﺑﺎره ﺣﯿﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﯿﺎﺗﺮ از دﺧﺘﺮ
ﺑﺎﮐﺮه ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،و در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪ ،آن از
ﭼﮫﺮهاﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۳۶
آﻣﺪه ،و ﺗﺮﻣﺬی آن را در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص (۲۶و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۲رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۱۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺑﺰار ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﯿﺎ ھﻤﻪاش ﺧﯿﺮ اﺳﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ،
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻟﻤﻘﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﯿﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زردﯾﯽ را ﺑﺮ ﻣﺮدی دﯾﺪ و
ﺑﺪش آﻣﺪ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ وی را راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ زردی را از ﺧﻮد ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
 -١در ﻧﺺ »ﺧﺪر« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ھﺪف از آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﻪ اﻃﺎق ﮐﻪ ﭘﺮدهای ﺑﺮ آن زده
ﻣﯽﺷﺪ ،و دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐاﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۳۵۶۲ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۲۰
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روی ﮐﺴﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮑﺸﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی در
اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ و ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﯿﻮم واﻟﻠﯿﻠﺔ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻮداود از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
ﻣﺮدی ﭼﯿﺰی ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻓﻼن اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا
اﻗﻮاﻣﯽ اﯾﻨﻄﻮر ،و اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟«  ٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﺳﺘﺮ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اھﻠﺶ
ﱠ
ﺗﺮﻣﺬی  ٣از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﻄﻤﯽ و او از ﻣﻮﻻی ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﺮج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﻧﻨﻤﻮدم ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم .٤
ﺣﯿﺎی اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺣﯿﺎی ﻋﺜﻤﺎن س
اﺣﻤﺪ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮای وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﺎدر  ٥ﻋﺎﯾﺸﻪ ل را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،و ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ اﺟﺎزه داد،
و او ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ اﺟﺎزه داد ،و او ﺑﺎ اﺟﺮای
ﮐﺎرش از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ از وی اﺟﺎزه ورود
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﻧﺸﺴﺖ ]و ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل[ ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻦ«،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۰ /۳اﺑﻮداوود ) (۴۱۸۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۶۰ /۶اﺑﻮداوود ) (۴۷۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۲۶
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۳۴۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۶۶۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻻرواء
).(۱۸۱۲
 -٥در ﻧﺺ »ﻣﺮط« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺸﻤﯽ ﯾﺎ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﻧﯽ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ دور ﺧﻮد
ﭘﯿﭽﻨﺪ ،و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ھﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎدوﺧﺘﻪ را .م.
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ﺑﻌﺪ ﻣﻦ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺰد وی ﻓﺎرغ ﺷﺪم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭼﺮا
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪی ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺸﺪی؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای وی ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ« .ﻟﯿﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ از وی ﺣﯿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﯿﺎ ﻧﮑﻨﻢ« ،اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ
اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﺮﻓﻪ از ﺣﻔﺼﻪ ل ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ و داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮد و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و داﺧﻞ ﺷﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﺮ زاﻧﻮی ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ» :دور ﺷﻮ« .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﭘﺪرم و رﻓﻘﺎﯾﺶ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﺖ درﺳﺖ
ﻧﻤﻮدی و ﻧﻪ ھﻢ ﻣﺮا از ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﯽ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ از
وی ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﯿﺎ ﻧﮑﻨﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻼﺋﮏ از ﻋﺜﻤﺎن
ﺣﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ او داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮدی ،ﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮد«  .٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و در آن زﯾﺎدت ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،و در
ﺳﻨﺪش ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )۷/۲۰۳و (۲۰۴آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻔﺼﻪ ل
را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر زﯾﺎد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۰۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ل را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﺎن آﻣﺪه ،و او ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ درﺑﺎره ﺣﯿﺎی ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮﺑﮑﺮ ب
اﺣﻤﺪ  ١از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻋﺜﻤﺎن س و ﺷﺪت ﺣﯿﺎی وی را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ او در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،و دروازه ھﻢ ﺑﺮ وی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ھﻢ ﻟﺒﺎس
را از ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺎ آب ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد ،و ﺣﯿﺎ او را از راﺳﺖ ﻧﻤﻮدن
ﮐﻤﺮش ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۶اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺳﻔﯿﺎن از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻓﺮﻣﻮد :از ﺧﺪا ﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ
وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮم ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﻏﺮاب ﯾﺤﺼﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ھﻤﺴﺮم
ﻋﻮرﺗﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا؟« ﮔﻔﺖ :از آن ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺗﻮ را ﺑﺮای او ﻟﺒﺎس ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،اھﻠﻢ ﻋﻮرت ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻮرت آنھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« ،ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟  ٤ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﺑﺎ ﺳﺘﺮ اﺳﺖ« .٥

.۱/۷۴ -١
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۷۴ ،۷۳ /۱
.۳/۲۸۷ -٣
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :وﻗﺘﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻌﺪ از
ﱠ
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ،آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .م.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۲۹۴۳در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ اﻧﻌﻢ اﻻﻓﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ذھﺒﯽ در »ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼ« ) (۱۰ /۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از اﺑﻮﻣﺠﻠﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ
ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﮐﻤﺮم را راﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از اﺑﻮﻣﺠﻠﺰ و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻏﺴﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ وﻗﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮐﻤﺮش را ﺧﻢ ﻣﯽﮐﺮد
و راﺳﺖ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎد .و ﻧﺰد وی  ٣ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺎس را در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب از ﺗﺮس ﺑﺮھﻨﻪ ﺷﺪن
ﻋﻮرﺗﺶ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .وی ھﻤﭽﻨﺎن  ٤از ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﻧﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ازار در آب ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮم ،و ﺑﺎز ﺣﺸﺮ ﺷﻮم ،ﺑﺎز
ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﺎز ﺣﺸﺮ ﺷﻮم ،ﺑﺎز ﺑﻤﯿﺮم وﺑﺎز ﺣﺸﺮ ﺷﻮم ،از اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ!!.
ﺣﯿﺎی اﺷﺞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ س
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺷﺞ  -اﺷﺠﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ س  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺗﻮ دو ﺧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«،
ﮔﻔﺘﻢ :آن دو ﮐﺪام اﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮدﺑﺎری و ﺣﯿﺎ« ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦھﺎ از ﻗﺒﻞ در ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﺎ دو ﺧﻮﺑﯽ آﻓﺮﯾﺪه ،ﮐﻪ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮاﺿﻊ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۶۰
.۴/۸۴ -٢
.۴/۸۲ -٣
.۴/۸۴ -٤
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ) (۲۰۲ /۱۲) ،(۲۳۳۴ /۸ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۸۴آﻟﺒﺎﻧﯽ در
اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ ) (۴۵۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻗﺼﻪ وی ص ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻓﺮﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺖ،
و ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ از
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ را ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺒﯽ ﺑﮕﺮداﻧﻢ ،ﯾﺎ
ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل؟ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺪه
و رﺳﻮل«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
رﺟﺎل دو ﺗﻦ اول ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن و ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ در اول آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آﺧﺮش اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﯽﺧﻮرم ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ«  .٢و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ در ﺑﺨﺶ رد ﻣﺎل ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﯿﺎی  ٣ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از اﺑﻮﻏﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪهای ﻧﻘﻞ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮآن ﺑﻮد ،زﯾﺎد
ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺧﻄﺒﻪ را ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﺰارد و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮود ،ﺗﺎ وی از ﮐﺎر و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﮔﺮدد اﺑﺎ و ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﯽورزﯾﺪ .٤
اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻧﺴﺎﺋﯽ اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۳۱ /۲اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۲۱۳۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۹۲۰از ﻃﺮﯾﻖ وی اﺑﻮﺷﯿﺦ در اﺧﻼق اﻟﻨﺒﯽ )ص  .(۱۹۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹ /۹
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه »ﺣﯿﺎء« و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ »ﺗﻮاﺿﻊ« ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ھﻤﭽﻨﺎن از
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎب ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ھﺮ ﭼﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۷ /۸ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۰۹ /۳از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ  .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ در
اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲۲۹ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۰۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل اﻧﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺎﻟﯿﺴﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺴﯿﺎر ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺮ ﺧﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،دﻋﻮت ﻏﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
و اﮔﺮ او را در روز ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽدﯾﺪی ﺑﺮ ﺧﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻦ آن از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد!! .١
ﻗﻮل اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﻧﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺮ را ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ،
ﭘﺸﻢ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﯽدوﺷﯿﺪ و ﻣﮫﻤﺎن را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ از اﯾﻦ وﺟﻪ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ]ﺑﻘﯿﻪ[اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎدش ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس برواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ] :رﺳﻮل ﺧﺪا ص[ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﯽدوﺷﯿﺪ و دﻋﻮت ﻏﻼم را ﺑﺮ ﻧﺎن ﺟﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﺳﻨﺎد اﯾﻦ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدی از اھﻞ ﻋﻮاﻟﯽ  ٣ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ
ﺑﺮ ﻧﺎن ﺟﻮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،او آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٤رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی  ٥از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ﻧﺎن ﺟﻮ و ﭼﺮﺑﯽ  ٦ﺑﺪﺑﻮی دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ ،و آن را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و زرھﯽ از وی ﻧﺰد

 -١و در ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ]ﻣﺆﻟﻒ[ :ﺗﺮﻣﺬی از اﻧﺲ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﺮﯾﺾ را ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﺟﻨﺎزه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۵اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در دﻻﺋﻞ ) (۲۳۰ ،۲۲۶ /۱و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۰ /۲
 -٣اﻣﺎﮐﻨﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ،و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎﺣﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،و دورﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻪ آن از ﻃﺮف ﻧﺠﺪ ھﺸﺖ ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۷/ ۱۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۹ /۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۲۳
 -٦در ﻧﺺ» :اھﺎﻟﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎزﯾﺖ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ھﺮ
روﻏﻦ را ﮐﻪ ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﯾﮫﻮدﯾﯽ ]ﮔﺮو[ ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ آن ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ .١
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺻﺪا
ﻧﻤﻮد ،و در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽداد» ،ﻟﺒﯿﮏ ،ﻟﺒﯿﮏ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۰
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺟﺒﺎره ﺑﻦ ﻣﻐﻠﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﺑﻦ ﻧﻤﯿﺮ
وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ و رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪّ ،ﺗﻤﺎم و ﺧﻄﯿﺐ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ زﻧﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻓﺤﺶ ﻣﯽداد ،وی از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و آﺑﮕﻮﺷﺘﯽ  ٣را ﻣﯽﺧﻮرد ،آن زن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﻨﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام ﺑﻨﺪه از ﻣﻦ ﺑﻨﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ؟!« ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﻮر« ،آن زن
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او داد ،ﮔﻔﺖ :از آﻧﭽﻪ در دھﻨﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮران ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او داد ،و او ﺧﻮرد و ﺣﯿﺎ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ را ﺗﺎ وﻓﺎﺗﺶ ﭼﯿﺰ ﺑﺪ و زﺷﺖ ﻧﮕﻔﺖ  .٤اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻟﺮزﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺮﯾﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از روﺑﺮو ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و ﻟﺮزهاش
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﮕﯿﺮ و ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۳۱۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۹۳۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻﻞ آن در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۲۰۶۹اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ ) (۳۰۸ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۰ /۹
 -٣ﻧﺎن ﺗﺮﺷﺪهای ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮرﺑﺎ .م.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۰۰ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۱ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﯽﺧﻮرد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺷﺎن .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی در روز ﻓﺘﺢ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ﻟﺮزهاش ﮔﺮﻓﺖ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﺑﺰار از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ ،ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻔﺸﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ آن را درﺳﺖ ﮐﻨﻢ ،او آن را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ را دوﺳﺖ
ﻧﺪارم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﻣﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮدن از اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺧﺰاﻋﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در

ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺖ ،وی ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ
آن را دﯾﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،٣ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ!!« و ﺟﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺬاﺷﺘﺶ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮ
ھﺴﺘﻢ«  .٤و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس سﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﺪت ﺑﻘﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا،
اﮔﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮی ،ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﯿﺎنﺷﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ ﻋﻘﺒﻢ را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﺎدرم را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮا از اﯾﺸﺎن راﺣﺖ ﺳﺎزد  .٥رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را دارﻣﯽ  ٦از ﻋﮑﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس سﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻘﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۲۷۰اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳۱۲ﺧﻄﯿﺐ ) (۲۷۷ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ
) (۱۸۷۶و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۷۰۵۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۴۶۸در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۱ /۹
 -٣ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .م.
 -٤رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ) (۲۵۷ /۱۳ﺑﺰار ) (۲۴۶۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۱ /۹
 -٦دارﻣﯽ ).(۳۶ ،۳۵ /۱
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮐﻪ آنھﺎ ﺗﻮ را اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻏﺒﺎرﺷﺎن
ھﻢ ﺗﻮ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ از ﻓﺮاز آن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :آن ﮔﺎه داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ .١
اﻗﻮال ﻋﺎﯾﺸﻪ ل درﺑﺎره ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﺎﻧﻪاش

اﺣﻤﺪ از اﺳﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
وارد ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺪﻣﺖ اھﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد  .٢ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۱ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮوه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽدوﺧﺖ،
ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻣﯽدوﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﻋﻤﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮد از ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ،ﺣﺸﺮات ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪش
را ﻣﯽدوﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .٣
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺟﺎﺑﺮ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺰد ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
]آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ[آب وﺿﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺳﭙﺮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺻﺪﻗﻪای را ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﺄدﯾﻪاش را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .٤
و ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ
آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺗﺎﺗﺎری  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۸۰آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۱۹۳اﯾﻦ را از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۷۶اﺣﻤﺪ ).(۲۰۶ /۶
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۲/۱۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

٣٤٦
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) (۱/۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی  ٢از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ﭘﺎﻻن ﻓﺮﺳﻮدهای ﺣﺞ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﺎدری ﮐﻪ ﭼﮫﺎر درھﻢ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮ دوﺷﺖ داﺷﺖ ،و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ را ﺣﺠﯽ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ رﯾﺎ و ﺷﮫﺮت در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ« .٣
ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وارد ﻣﮑﻪ
ﺷﺪ ،ﻣﺮدم از ﺟﺎھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی او ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و او ﺳﺮ ﺧﻮد را از ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﭘﺎﻻن
ﺷﺘﺮش ﮔﺬاﺷﺖ  .٤و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روز
ﻓﺘﺢ در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻧﻪاش را از ﺧﺸﻮع ﺑﺮ ﺳﻮاری اش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد  .٥و اﺑﻦ
ﱠ
اﺳﺤﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ  ٦ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذی ﻃﻮی رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد درﺣﺎﻟﯽ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭼﺎدر ﺳﺮخ رﻧﮓ
ﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه ،و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪاش را ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﺰت و ﺷﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد دﯾﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را آﻧﻘﺪر از
ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد رﯾﺸﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻻن ﺑﺨﻮرد  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری  (۵۶۶۴) .اﺑﻮداوود ) (۳۰۹۶ﺗﺮﻣﺬی و اﺣﻤﺪ ).(۳۷۳ /۳
 -٢اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۲۴
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ) (۳۲۵ ،۳۱۹و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۸۹۰در آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﺎن
رﻗﺎﺷﯽ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻣﺎ ان ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﺼﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۳۳۹۳ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۱۶۹ /۶آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٦وی ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺦھﺎی اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۹ /۴آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﺪﯾﺚ
اﻧﺲ ) (۴۷ /۳وی ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٤٧

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﺣﻤﻞ ﻣﺘﺎﻋﺶ ،و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪهای از
ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺘﺶ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا داﺧﻞ ﺑﺎزار ﺷﺪم ،او ﻧﺰد ﺑﺰازھﺎ  ١ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﻠﻮاری را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ،
اھﻞ ﺑﺎزار وزن ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وزن ﮐﻦ و
زﯾﺎدت را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﺮدان« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻠﻮار را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ آن را از
وی ﺑﮕﯿﺮم و ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎﺣﺐ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺣﻤﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ آﯾﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ وی را
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺷﻠﻮار ﻣﯽﭘﻮﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،در ﺳﻔﺮ و
٢
اﻗﺎﻣﺖ ،در ﺷﺐ و روز ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺳﺘﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ«
اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ زﯾﺎد واﺳﻄﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺳﻨﺪ
آن اﺑﻦ زﯾﺎد آﻣﺪه ،و او و ﺷﯿﺨﺶ ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺴﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎض )(۲/۱۰۵
آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺿﻌﻒ وی ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﺶ ﺟﺒﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ .ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﻄﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.
و ھﯿﺜﻤﯽ  ٣ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وزن ﮐﻦ و زﯾﺎدت را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﺮدان« وزن ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺸﯿﻨﺪهام ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﯿﻦﻗﺪر ﺟﮫﻞ و ﺟﻔﺎ در دﯾﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ! آن
ﮔﺎه وی ﺗﺮازو را اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را
ﺑﺒﻮﺳﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪاص دﺳﺖ ﺧﻮد را از وی ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ! اﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻢھﺎ آن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدی از
ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ« ،ﺑﻌﺪ وزن ﻧﻤﻮد و زﯾﺎدت را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را
 -١رﺧﺖ ﻓﺮوشھﺎ.
 -٢ﻣﻮﺿﻮع .اﺣﻤﺪ ) (۳۲۵ /۴اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۱۶۲ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۴۶۰و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
) (۵۱ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهاش در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺒﯿﺮ )(۳۸۸ /۲ /۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ ).(۸۹
 -٣اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۵/۱۲۱

٣٤٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﻓﺖ  ...١و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ زﯾﺎد آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮاﺿﻊ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻤﺮ س و ﺳﻮار ﺷﺘﺮ ﺷﺪن در ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﺷﺘﺮی وارد ﺷﺎم ﺷﺪ ،و
آنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻢھﺎی اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮاریھﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارد  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .٣
ﻋﻤﺮ س و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﭼﯽ  ٤ﺑﺮای زﻧﺎن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺣﺰام ﺑﻦ ھﺸﺎم و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻧﺰد زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن زن ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎﭼﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﮐﺎﭼﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻼﻗﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻪ
وی ﻧﺸﺎن داد .و از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آرد را ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ  ٥ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﮐﻪ آب ﮔﺮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ آن را
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﯿﻨﺪازد ،و ﺑﺎ ﻣﻼﻗﻪاش آن را ﺑﮫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ در ﻓﺰوﻧﯽ و زﯾﺎدت آن ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ ،و از ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﮐﺘﻠﻪ ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .٦
ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻢ ﺷﻤﺮدن ﺧﻮد در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ

ﻣﺮوزی در اﻟﻌﯿﺪﯾﻦ از زر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺎی
ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻣﯽرﻓﺖ  .٧و دﯾﻨﻮری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺰوﻣﯽ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺻﺪا زد» :اﻟﺼﻠﻮه ﺟﺎﻣﻌﻪ«  ،٨ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۱۶۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۸۹
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در آﺧﺮت ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ،و ھﺪف ﮐﻔﺎر روم اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺬاﺳﺖ.
 -٥ﺧﻄﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ .م.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٨اﯾﻦ آوازی اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .م.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٤٩

ﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺰاوار
اوﺳﺖ و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ]ﺳﺎﺑﻖ[ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽدﯾﺪم
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪھﺎﯾﻢ از ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم ]ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن[ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪم ،و آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺮﻣﺎ
و ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و روز ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﭼﻪ روزی! و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺟﺰ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد  -ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی آن  -دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد :و ای ﺑﺮ ﺗﻮ ای اﺑﻦ ﻋﻮف! ﻣﻦ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدم ،و
ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﮐﯽ از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﺻﻞ آن را ﺑﻪ او ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻢ  .١و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از ﻣﺮدی
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ای ﻣﺮدم ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮراﮐﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎﯾﯽ از ﺑﻨﯽ ﻣﺨﺰوم داﺷﺘﻢ ،و
ﺑﺮای آنھﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽآورم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺖ ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه:
ﻣﻦ در ﻧﻔﺴﻢ ﭼﯿﺰی را درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺪر آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورم.
ﺳﻮار ﺷﺪن ﻋﻤﺮ س در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺴﺮی ﺑﺮ ﺧﺮ

دﯾﻨﻮری از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در روز ﮔﺮﻣﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﭘﺴﺮی ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﺮ از ﭘﮫﻠﻮی وی
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﻦ ،ﭘﺴﺮ از ﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،ﺗﻮ ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﻣﻦ در ﻋﻘﺒﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮم،
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن ﻧﺮم ﺳﻮار ﮐﻨﯽ و ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﺸﻦ ﺳﻮار ﺷﻮی ،ﺑﻌﺪ در
ﻋﻘﺐ ﭘﺴﺮ ﺳﻮار ﺷﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .٣
رﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﭘﺴﺮی ﺗﺎ او را از ﭘﺴﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ھﺬﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ،

در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻧﺎرس را ]از زﯾﺮ درﺧﺘﮫﺎی ﺧﺮﻣﺎ[ ﻣﯽﭼﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۳/۲۹۳ -٢
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

٣٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻄﺎب س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻼق ﺑﺎ او ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪھﺎ وی را دﯾﺪﻧﺪ در
ﻣﯿﺎن ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدم ،و آﻧﭽﻪ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدم در ازارم ﺑﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎد آن را ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﻪ ﻃﺮف
آن در ازارم ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﻧﺰد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﭽﻪھﺎ اﮐﻨﻮن در ﭘﯿﺶ روﯾﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد دارم ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ھﺮﮔﺰ ،ﺑﺮو ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﻢ آﻣﺪ.
ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﺳﻮار ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم در ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺎﻟﮏ و او از ﻋﻤﻮﯾﺶ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب
را دﯾﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،در ﻣﻌﺮس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ ﻏﻼﻣﯽ را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و داﺧﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺿﻊ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس در ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدی ﺗﻼش
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮ آوریھﺎی ﻣﺮدم را ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮار
ﺷﺪن ﺧﻮد و ﭘﯿﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻏﻼﻣﺎن در ﻋﻘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ را ﺑﺮ آنھﺎ ﻋﯿﺐ
ﮔﺮﻓﺖ .١
ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﺜﻤﺎن س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ
وی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮی ﺳﻮار دﯾﺪ ،و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش
ﱠ
ﻏﻼم وی ﻧﺎﺋﻞ ﺳﻮار ﺑﻮد .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روﻣﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س آب وﺿﻮی ﺷﺐ را ﺧﻮدش آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎدمھﺎ را دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺷﺐ ﺑﺮای آن ھﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن راﺣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد :ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ،
ﺷﺐ ﺑﺮای آن ھﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن راﺣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ از زﺑﯿﺮﺑﻦ

.۷/۹۰ -١
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۶۰
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻋﺜﻤﺎن س ھﯿﭻ ﮐﺲ از اھﻠﺶ را ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﻮد ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ وی را ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او آب وﺿﻮﯾﺶ را ﺑﺪھﺪ ،و ھﻤﯿﺸﻪ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .١
ﺗﻮاﺿﻊ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﻧﯿﺴﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮان ﻗﺮﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و او ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﻮن دوﺷﯿﺪن
اﺑﻦ ﻋﻔﺮاء  ٢ﺑﺪوﺷﻢ؟  .٣و در ﺳﯿﺮت ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن ش ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻏﯿﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه :وی ﻣﺮد ﺗﺎﺟﺮی
ﺑﻮد ،و ھﺮ روز ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی رﻣﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و
ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮی آن ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻋﻮض وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،و ﺑﺮای او ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ ،وی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﯾﻪ را ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽدوﺷﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
دﺧﺘﺮی در ﻗﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺷﯿﺮدهھﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ دوﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ را
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ
دوﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﺪهام ،از اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﯽدوﺷﯿﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی از ﻗﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﺳﺖ
داری ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ »ارﻏﺎء« ﺑﺪوﺷﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﺼﺮﯾﺢ؟«  ٤ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ارﻏﺎء ﺑﺪوش ،و ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ھﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ]آن دﺧﺘﺮ[ ﻣﯽﮔﻔﺖ وی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۶۰از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س را در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد در ﻣﺴﺠﺪ روی ﭼﺎدری ﺧﻮاب دﯾﺪم ،و
ھﯿﭽﮑﺲ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺒﻮد.
 -٢اﺑﻦ ﻋﻔﺮاء ﻣﺮدی اﺳﺖ از اﻧﺼﺎر.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ارﻏﺎء« و »ﺗﺼﺮﯾﺢ« دو ﻧﻮع ﺷﯿﺮ دوﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻮع اول
ﺳﺮﺷﯿﺮ ﭘﺮ از ﮐﻒ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻮع دوم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ از ﺗﻮاﺿﻊ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س
ﺑﺨﺎری  ١از ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺒﺎس ﻓﺮوش و او از ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س
را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ،و آن را در ﭼﺎدر ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ  -ﯾﺎ
ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ  :-ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ،
ﭘﺪر ﻋﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۵/۵۶
آﻣﺪه ،و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻐﻮی آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۵آﻣﺪه ،از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زاذان از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ھﻨﮕﺎم وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
در ﺑﺎزارھﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،راه ﮔﻢ ﮐﺮده را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﮔﻤﺸﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺑﻘﺎل ﮔﺬر ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻗﺮآن را ﺑﺮ وی ﺑﺎز ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
َ
ۡ
َ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ٗ
َ َ ٗ
ۡ َ
�دون ُعل ّو� ِ� ٱ�� ِض َو� ف َسادا﴾
﴿ت ِلك ٱ َّ� ُار ٱ�خِرة �علها ل ِ�ِين � ي ِر
]اﻟﻘﺼﺺ.[۸۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ﺳﺮای آﺧﺮت را ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﺒﺮ و ﻓﺴﺎد را

ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ«.
و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره اھﻞ ﻋﺪل و ﺗﻮاﺿﻊ از واﻟﯽھﺎ و اھﻞ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﺟﺮﻣﻮز رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،و دو ﻟﺒﺎس ﻗﻄﺮی ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ  :٥ازاری ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎق ،و ﭼﺎدر ﺑﻠﻨﺪی
 -١اﻷدب )ص.(۸۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۵۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب ) (۸۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺮﻓﻮع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع و دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۸۹
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻐﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۸/۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.۳/۱۸ -٤
 -٥در ﻧﺺ »ﻗﻄﺮﯾﺘﺎن« آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻧﻮﻋﯽ از ﭼﺎدرھﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ اﺳﺖ ،و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری دارد ،و ﺗﺎ ﺣﺪی
ﺧﺸﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺤﺮﯾﻦ آورده ﻣﯽﺷﻮد .و ازھﺮی
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ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ،و ﺑﺎ او ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا ،و
ﻓﺮوش ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺮازو را ادا ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﮔﻮﺷﺖ را ﭘﻒ و ﭘﺮﺑﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .١
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  -و ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه  -از اﺑﻮﻣﻄﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺮدی از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :ازارت را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ،زﯾﺮا آن ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،و در ﭘﺎﮐﯽ
ﻟﺒﺎﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻮی ﺳﺮت را اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻢ ﮐﻦ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س
اﺳﺖ ،و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ھﻤﺮاھﺶ اﺳﺖ ،وی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺘﺮھﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮﮐﺖ را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺮﻣﺎ آﻣﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﯽ  ٢ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﻻﯾﻢ از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮﺑﺎز
زد ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪه ،ﭼﻮن وی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮ و
ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎﻓﺮوش ]از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺳﺨﻦ[ اﺑﺎ ﻣﯽورزد،
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آن ﮔﺎه او ﺧﺮﻣﺎی
ﺧﻮد را ]در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﺶ [رﯾﺨﺖ و ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ او داد و ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دوﺳﺖ دارم از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺷﻮی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺮایﺷﺎن ادا ﻧﮑﺮدی
ﻣﺮا راﺿﯽ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﺴﺐﺗﺎن
روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎھﯽ رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزار ﻣﺎ
ﻣﺎھﯽ ﻃﺎﻓﯽ  ٣ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮای ﺑﺰازی آﻣﺪ ،و آن ﺑﺎزار ﮐﺮﺑﺎس ﺑﻮد ،و
ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ در ﻓﺮوش ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ درھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد
وی را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از وی ﭼﯿﺰی ﻧﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد دﯾﮕﺮی آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او وی را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻄﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﻪ
آن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۴۸رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮاد از ﺧﺎدم در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﯿﺰ اﺳﺖ .م.
 -٣ھﺪف ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آب ]ﺑﺪون ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ[ ﻣﯽﻣﯿﺮد وﺑﺮ روی آب ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ در ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد.

٣٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ،از او ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ آﻣﺪ و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را از وی ﺑﻪ
ﺳﻪ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و آن ﭘﯿﺮاھﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ دﺳﺖھﺎ و ﻗﻮزک ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺻﺎﺣﺐ ﭘﯿﺮاھﻦ آﻣﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻓﺮزﻧﺪت ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ درھﻢ
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از او دو درھﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ؟ و ﯾﮏ درھﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س آورده،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درھﻢ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺮاھﻦ دو درھﻢ ﺑﻮد ،و
ﭘﺴﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ درھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :او ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ وی او را ﮔﺮﻓﺘﻢ .١
ﺗﻮاﺿﻊ ﻓﺎﻃﻤﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﻄﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﯿﺴﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ  .٣و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻮه ﻋﺮب در اول ﺷﺐ ﻋﺮوس ﻧﺰد ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﺧﻞ
ﺷﺪ و در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ آرد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ھﺪف ام ﺳﻠﻤﻪ ل اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﻮاﺿﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از ﺳﻼﻣﻪ ﻋﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاھﺮ زادﮔﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﱠ
ﻗﺪاﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺑﺎدﯾﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ،ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )رﺿﯽاﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ( ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم ﺑﺪھﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ،و او را
در ﻣﺪاﺋﻦ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،در آن روز وی ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺗﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ او را ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﱠ
و ﺑﺮگھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺎﻓﺖ ،و ﺑﻪ او ﺳﻼم دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاھﺮزاده
ﻣﻦ اﺳﺖ و از ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ ،ﮔﻔﺖ» :وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ورﺣـﻤﻪ اﷲ« ،ﮔﻔﺘﻢ :او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۳/۳۱۲

 -٣ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،ﺧﻮد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ھﯿﭻ ﮐﺒﺮ و ﻏﺮوری،
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد .م.
.۸/۶۴ -٤
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۹۷

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س
آﻣﺪم ،و او را در ﺣﺎل ﭼﺮم ﺑﺎﻓﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم دادم ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ روﺣﻢ روﺣﺖ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن روحھﺎ ﻟﺸﮑﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روح ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺠﺎی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و روحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﺠﺎی
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ
وی ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎدم را دﻧﺒﺎل ﮐﺎری  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﻐﻠﯽ -
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺧﻮب ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ دو ﮐﺎر را ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :دو ﺷﻐﻞ را  ، -ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ وﻗﺖ آﻣﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن و ﻓﻼن
وﻗﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ را ادا ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدی ،اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ادا
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .٣
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺮه ﮐﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺧﻮاھﺮش را ﺑﻪ
ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح او درآورد ،وﻟﯽ او اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ آزاد
ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻘﯿﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ازدواج ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﺑﻮﻗﺮه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﺳﻠﻤﺎن ب ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد وی آﻣﺪ و از او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ او در ﺗﺮهزارش اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی رﻓﺖ ،و ﺑﺎ او در
ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺒﺪی ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،و در آن ﺗﺮه ﺑﻮد ،و ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را در دﺳﺘﻪ
ﺳﺒﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺳﻠﻤﺎن آﻣﺪﯾﻢ ،وی داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای اﺑﻮﻗﺮه
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۹۸از ﺣﺎرث
ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آﻧﭽﻪ را ﺳﻠﻤﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﺮﻓﻮع ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۱
 -٣اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۶۴و اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۲۱۸آﻣﺪه ،از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۹۸

٣٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺟﺎزه داد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﺪی ﻓﺮش اﺳﺖ ،در زﯾﺮ ﺳﺮوی ﺧﺸﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و دﯾﺪم
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ زﯾﺮ زﯾﻦ اﺳﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ
آزاد ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﮫﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻦ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان و او از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن را در ﺳﺮﯾﻪای ﮐﻪ اﻣﯿﺮ آن ﺑﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮی ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﺷﻠﻮاری
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮ آﻣﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻣﺮدی از ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدم ،و او اﻣﯿﺮ ﺳﺮﯾﻪای ﺑﻮد ،و از ﻧﺰد ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از )ﺟﻮاﻧﺎن(
ﱠ
ﺳﭙﺎھﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و آنھﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ اﻣﯿﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦھﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﺷﺎن ،ﭼﻮن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻣﺮوز
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ از ﺧﺎک ﺑﺨﻮری از آن ﺑﺨﻮر ،وﻟﯽ ﺑﺮ دو ﺗﻦ اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺎش و از دﻋﺎی
ﻣﻈﻠﻮم و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺘﺮس ،ﭼﻮن دﻋﺎی وی ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد  .٣و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺛﺎﺑﺖ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﺪاﺋﻦ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﻠﻮار ﮐﻮﺗﺎھﯽ  ٤و
ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺮک آﻣﺪ ،ﮐﺮک آﻣﺪ!! ﺳﻠﻤﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﯽ ]از ﺑﺎزیھﺎی ﺷﺎن[ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﻠﻤﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﯿﺮ ﭘﺲ از اﻣﺮوز اﺳﺖ .و از ھﺮﯾﻢ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮ ﺧﺮ ﺑﺮھﻨﻪای ﺳﻮار دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﻨﺒﻼﻧﯽ  ٥ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻪ اﻧﺘﮫﺎﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،وی ﻣﺮد دراز ﺳﺎق ،ﭘﺮﻣﻮی ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻃﻔﺎل را دﯾﺪم ﮐﻪ از دﻧﺒﺎل وی
ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ از اﻣﯿﺮ دور ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﺷﺎن ،ﭼﻮن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﭘﺲ از
اﻣﺮوز اﺳﺖ.

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۹۹
.۴/۶۳ -٢
 -٣ﯾﻌﻨﯽ دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺤﺘﺎج را ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٤در ﻧﺺ» :اﻧﺪرورد« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ھﺪف از آن ﺗﻨﺒﺎن ﻋﺠﻤﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زاﻧﻮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .م.
 -٥ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮد.
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و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س ﺑﺮ ﻣﺪاﺋﻦ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از
ﱠ
اھﻞ ﺷﺎم از ﺑﻨﯽ ﺗﯿﻢاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎری از اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ آﻣﺪ ،و ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻠﻮار ﮐﻮﺗﺎه و
ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،وی ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮدار  -او ﺳﻠﻤﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ -
ﺳﻠﻤﺎن آن را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم او را دﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ اﻣﯿﺮ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﯾﻦ
ﱠ
ﻧﯿﺘﯽ ﻧﻤﻮدهام ،و آن را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽﮔﺬارم .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻠﻤﺎن س ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﻪ آن ﮔﻮﺷﺖ  -ﯾﺎ ﻣﺎھﯽ  -ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺬام  ٣را
ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ وی ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ.
ﺗﻮاﺿﻊ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،در اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪاش ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ :از وی ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ س را ﺑﺮ ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،در اﺟﺎزه
ﻧﺎﻣﻪ وی ﻧﻮﺷﺖ :از وی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او
ﺑﺪھﯿﺪ .ﭘﺲ ﺣﺬﯾﻔﻪ از ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ب ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮ ﭘﺎﻻن ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ راھﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ھﻤﺎن ﺧﺮ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪاﺋﻦ ﺷﺪ ،اھﻞ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﺮداران ﻗﻮم از
وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در دﺳﺖ وی ﻗﺮﺻﯽ ﻧﺎن و ﺗﮑﻪای ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺧﺮی
روی ﭘﺎﻻن ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻋﮫﺪﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از ﻣﺎ
ﺑﺨﻮاه ،ﮔﻔﺖ :از ﺷﻤﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮرم ،و ﻋﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﺮم را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻗﺪوم وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای وی در راه در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ وی او را ﻧﺒﯿﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س او را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ دﯾﺪ ،ﮐﻪ از
ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺰدش آﻣﺪه ،او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮادرم
.۴/۶۳ -١
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۰
 -٣ﺟﺬام ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮﯾﻀﯽھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن داء اﻻﺳﺪ ،آ ﮐﻠﻪ و ﺧﻮره ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
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ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ!!  ١و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺣﺬﯾﻔﻪ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﺑﺮ ﺧﺮی روی ﭘﺎﻻﻧﯽ ﺳﻮار ﺑﻮد ،و در
دﺳﺘﺶ ﻧﺎن و ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺧﺮ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮرد .و ﻃﻠﺤﻪ
ﺑﻦ ﻣﺼﺮف در رواﯾﺖ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ھﺮدو ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻃﺮف آوﯾﺰان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﱠ
ﱠ
ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﯿﻢ اﺑﻮھﺬﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ]ﻧﺰدﯾﮏ[ دروازه ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻟﺒﺎس دوز ﺑﻮدم  ،٣وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﻗﺎﻃﺮی را ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻏﻼم ﺧﻮد
ﱠ
را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٤و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﺑﺎزار در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎری از ﭼﻮب ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ وا ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﺑﯽﻧﯿﺎزت ﮔﺮداﻧﯿﺪه

اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺒﺮ را دﻓﻊ و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﻢ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار داﻧﻪای ﺧﺮدل ﮐﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .٥اﯾﻦ را اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺜﻘﺎل ذرهای
از ﮐﺒﺮ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س :ﺳﻪ ﭼﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ رأس ﺗﻮاﺿﻊاﻧﺪ

ﻋﺴﮑﺮی از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ رأس ﺗﻮاﺿﻊ اﻧﺪ :اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻼم اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺻﺪر آن راﺿﯽ
ﮔﺮدد و رﯾﺎ و ﺷﮫﺮت را ﺑﺪ ﺑﺒﺮد .٦
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۷۷
 -٣رﻓﻮﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،رﻓﻮﮔﺮ ﮐﺎرش دوﺧﺘﻦ ﭘﺎرﮔﯽ و ﺳﻮراخ ﺟﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ،ﮐﻪ رد آن ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد .م.
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻤﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻠﺒﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۹۲ /۱۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۶۷۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ آن از ﻣﺴﻠﻢ ) (۹۱و اﺑﯽ داوود ) (۴۰۹۱و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۹۹۸و ) (۱۹۹۹و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۷۳و اﺣﻤﺪ ) (۴۵۱ ،۳۹۹ /۱اﺳﺖ.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺰاح و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺰاح ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺟﺰ ﺣﻖ را
ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی  ١از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺟﺰ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ«  .٢ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص (۴۱ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎﻧﺶ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  -ﮐﻪ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﻣﺮدی از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺰاح ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری ،آن ﮔﺎه
ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﺰاﺣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺧﻮد
ﻟﺒﺎس ﮔﺸﺎدی ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﭙﻮش ،و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﺑﮕﻮی ،و داﻣﻨﺖ را ﭼﻮن
داﻣﻦ ﻋﺮوس ﺑﮑﺶ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد،
ﻣﻦ ﺑﺮادری داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ :از
ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪ و او را ﻣﯽدﯾﺪ،
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﻣﺎﻓﻌﻞ اﻟﻨﻐﯿﺮ«» ،اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﻗﻨﺎری ﭼﻪ ﺷﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﻗﻨﺎرﯾﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﺎھﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
آن ﮔﺎه دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد و ھﻤﺎن ﺑﺴﺎط زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺟﺎروب ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن آبﭘﺎﺷﯽ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و ﻣﺎ در ﻋﻘﺒﺶ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮشﺷﺎن از ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد  .٤اﯾﻦ را ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﺟﺰ
اﺑﻮداود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۳۸۶
 -١اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۱۷
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۰۳اﺣﻤﺪ ) (۳۶۰ /۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۹۹۰آﻟﯿﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۷۲۶
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۴۰ /۷ﻧﮕﺎ :ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ).(۱۸۶۴۶
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۶۲۰۳ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱۵۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪه .و ﺑﺨﺎری آن را  ١ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﻤﲑ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻐﲑ«» ،ای اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ،ﻗﻨﺎری ﭼﻪ

ﺷﺪ؟«  ٢ﻟﻔﻆ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س وارد ﺷﺪ ،و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان وی را ﮐﻪ ﺑﻪ ا اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ
ﮐﻨﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ دﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺎ او ﻣﺰاح
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﻦ اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻨﺎری وی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺑﺎ ﻋﻤﲑ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻐﲑ«» ،اﺑﻮﻋﻤﯿﺮ ﻗﻨﺎری ﭼﻪ ﺷﺪه؟«.
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و ﺳﻮارﯾﯽ
از وی ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» ،ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﻗﻪ  ٤ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« ،ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﻗﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﺘﺮھﺎ را ﺟﺰ ﻧﺎﻗﻪھﺎ
ﻣﯽزاﯾﻨﺪ«  .٥اﯾﻦ را اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۶آﻣﺪه .و ﺑﺨﺎری در اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۴۱از اﻧﺲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۲۴اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ س ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪهام اﯾﻤﻦ ل را ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻧﺲ س
اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای دو
ﮔﻮش«  .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮاﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وی ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
 -١در اﻷدب )ص.(۴۲
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۱۲۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۵۰ﺗﺮﻣﺬی ).(۱۹۸۹
.۳/۵۰۶ -٣
 -٤ﺷﺘﺮ ﻣﺎده .م.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۷ /۳اﺑﻮداوود ) (۴۹۹۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۹۹۱ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۱۲۸
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۴۱۸۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ زاھﺮ

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ اﺳﻤﺶ زاھﺮ ﺑﻮد ،واز ﺑﺎدﯾﻪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﺪﯾﻪ ﻣﯽآورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود اﺳﺒﺎﺑﺶ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :زاھﺮ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺷﮫﺮ
ﻧﺸﯿﻦ او« ،او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﻗﺒﯿﺤﯽ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دوﺳﺘﺶ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ]ﺑﺎری[
رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی ﻣﺘﺎع ﺧﻮد راﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش
وی را ﺑﻐﻞ ﻧﻤﻮد ،او ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :رھﺎﯾﻢ ﮐﻦ ،ﮐﯿﺴﺖ؟ آن ﮔﺎه
ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮب ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻏﻼم را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﺮد؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽروﻧﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽروﻧﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
وﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ھﺴﺘﯽ .٣ «-اﯾﻦ اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ رﺟﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﺟﺰ ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ]از اﺋﻤﻪ ﺳﺘﻪ[دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده،
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۶آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﺪ از ﻣﺮدی از اﺷﺠﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ازھﺮ ﺑﻦ ﺣﺮام اﺷﺠﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﻣﺮد دھﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﯾﺎ ھﺪﯾﻪای را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﻖاﻧﺪ.
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ

اﺑﻮداود از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ورود ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺻﺪای ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
 -١اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص .(۱۶
 -٢و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۱ /۳ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۹۶ /۶ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ) (۲۳۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )(۵۷۹۰
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) (۱۹۶۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ ،وی را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺎزداﺷﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :دﯾﺪی ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻧﺠﺎﺗﺖ دادم« ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س روزھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،وﺑﺎز ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و آن دو را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺟﻨﮓﺗﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،در ﺻﻠﺢﺗﺎن ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﻧﻤﻮدﯾﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،آن وﻗﺖ دﺧﺘﺮی ﺑﻮدم ﮐﻪ زﯾﺎد ﭼﺎق ﻧﺒﻮدم ،وی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
»ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ« ،و آنھﺎ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪھﯿﻢ« ،و ﻣﻦ
ﺑﺎ او ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادم ،و از وی ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وی در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﺎق ﺷﺪم ،و آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺎز ﺑﺎ وی در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،وی
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ« ،و آنھﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪھﯿﻢ« ،ﺑﺎ وی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادم ،و از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﻪ آن«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار
داﺷﺖ ،و ﺣﺪی  -ﯾﺎ ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ  -ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺘﺮھﺎی زﻧﺎﻧﺶ رﺟﺰ و ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺟﻠﻮی روی وی ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای اﻧﺠﺸﻪ وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﺮ ﺷﯿﺸﻪھﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ«  .٣و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از اﻧﺲ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۷آﻣﺪه رواﯾﺖ اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری  ٤از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ام ﺳﻠﯿﻢ ل ﻧﯿﺰ
ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺠﺸﻪ آھﺴﺘﻪ ،ﮐﺎرواﻧﺖ ﺷﯿﺸﻪ ھﺎاﻧﺪ« ،اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۹۹۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود ) (۱۰۶۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۴ /۶ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۷ /۱۰اﺑﻮداوود ) (۵۵۷۸ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۷۰۷
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۱۴۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۳اﺣﻤﺪ ).(۱۱ /۳
 -٤اﻷدب )ص .(۴۱
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ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻠﻤﻪای را ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺑﺮ وی
ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ» :ﮐﺎرواﻧﺖ ﺷﯿﺸﻪ ھﺎﯾﻨﺪ« .١
ﻣﺰاح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﭘﯿﺮزﻧﯽ

ﺗﺰﻣﺬی  ٢از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﻣﺮا داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ام ﻓﻼن ،ﭘﯿﺮزن
داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد«] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ او ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺮی ﺧﻮد داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺪ:
َّ ٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ٓ
َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ۡ َ
ً
ٗ
﴿إِ�ا أ�شأ�هن إِ�شاء  ٣٥فجعل�هن �ب�ارا ] ﴾٣٦اﻟﻮاﻗﻌﺔ.[۳۶-۳۵:
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ آﻧﮫﺎ را آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ .و ھﻤﻪ را ﺑﮑﺮ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ« .٣

ﻣﺰاح اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺰاح ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮداود از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک در
ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،ﮐﻪ در ﻗﺒﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ ،ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﮐﺮدم ،ﺳﻼﻣﻢ را ﭘﺎﺳﺦ داده ﮔﻔﺖ» :داﺧﻞ ﺷﻮ« .ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﻪام ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ:
»ھﻤﻪ ات« ،داﺧﻞ ﺷﺪم .وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدی
ﻗﺒﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪام داﺧﻞ ﺷﻮم؟  ٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺰاح ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری  ٥از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺰاح ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮﺧﯽھﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ از ﮐﻨﺎﻧﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۲۶۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۱۷
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۲۳۲ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ
ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۵۰۰۰اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۴۲اﺣﻤﺪ ).(۲۲ /۶
 -٥اﻷدب )ص.(۴۱
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اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺰاح ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺰاحھﺎی ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ« .١
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﺑﮑﺎر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮاﻟﮫﯿﺜﻢ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ داده ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
وی از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮش امﺣﺒﯿﺒﻪ ل
ﻣﺰاح ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم  :٢ﻋﺮب ھﻢ ﺗﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ]دﯾﮕﺮ[ درﺑﺎرهات ﺷﺎخ ﺟﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :٣ﺑﯽﺷﺎخ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺎخ
دار ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :و ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ای اﺑﻮﺣﻨﻈﻠﻪ« .٤
اﺻﺤﺎب و زدن ﺗﺮﺑﻮز ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ درﺑﺎره ﻣﺰاح آﻧﺎن
ﱠ
ﺑﺨﺎری  ٥از ﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ

ﺗﺮﺑﻮز ﻣﯽزدﻧﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽآﻣﺪ ﻣﺮد ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ  ،٦ھﯿﺜﻤﯽ  ٧از ﻗﺮه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آنھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺰاج ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ھﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﺰاح ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﺳﺮود:
ﹺ
اﻟﻔﻠﻮس
ﺗﻔﺎرﻗﻪ
أن
وﻳﻜﺮه
ﻣﺎل اﻟﻨﱠﺪاﻣﻰ
ﳛﺐ اﻟـﺨﻤﺮ ﻣﻦ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺮاب را از ﻣﺎل ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﭘﻮل از او
ﺟﺪا ﮔﺮدد« .٨
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ذﮐﺮ ﻣﺨﺮﺟﺶ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۲۶۷از اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب ) (۴۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮕﺖ را.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۷۹ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زﺑﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :و دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ات ﻧﻪ
ﺑﯽﺷﺎخھﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎخ زدﻧﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﺷﺎﺧﺪاران.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻷدب )ص.(۴۱
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۲۶۶۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۰۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۷/۸۹ -٧
 -٨ھﺪف اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺨﯿﻞ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد از ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻣﺎل
ﺧﻮدش.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٦٥

ﻣﺰاح ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺒﻂ ب
اﺣﻤﺪ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺼﺮه
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻧﻌﯿﻤﺎن و ﺳﻮﯾﺒﻂ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﻪ ب ھﻢ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ  -اﯾﻨﺎن ھﺮدو ﺑﺪریاﻧﺪ
  ،و ﺗﻮﺷﻪ راه ھﻤﺮاه ﺳﻮﯾﺒﻂ ﺑﻮد ،ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪاﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻌﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺮﺧﻨﺪه و ﻣﺰاح ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای
ﻓﺮوش آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻏﻼم ﻋﺮﺑﯽ ﻗﻮی را از ﻣﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ،
]ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ[ ،ﮔﻔﺖ :او ]آدم[ زﺑﺎن داری اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ آزاد ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ او را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ و او را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ وی را
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،آن ﮔﺎه او را ﺑﻪ ده ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﺟﻮان از وی ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،و او آﻧﮫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ داد و
ﮔﻔﺖ :او اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪش ،ﺳﻮﯾﺒﻂ ﮔﻔﺖ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺮد آزاد ھﺴﺘﻢ! ﮔﻔﺘﻨﺪ:
از ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و رﯾﺴﻤﺎن را ﺑﺮ ﮔﺮدن وی اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه او اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﺰد آنھﺎ رﻓﺘﻨﺪ و
ﺷﺘﺮھﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و او راﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،و او و اﺻﺤﺎﺑﺶ
از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮاود ،ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ و روﯾﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ آن را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﻨﺪه را
ﺳﻮﯾﺒﻂ ﻗﺮار داده ،و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﻌﯿﻤﺎن و زﯾﺒﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر در ﮐﺘﺎب اﻟﻔﮑﺎھﺔ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را
از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را ﺳﻠﯿﻂ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و ﻏﯿﺮ وی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
وی را ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در
اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۱۲۶ ۳/۵۷۳ﺣﺪﯾﺚ ام ﺳﻠﻤﻪ را از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺰاح ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ  ٢از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص آﻣﺪ و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻦ آن ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص ﺑﺮای ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻧﺼﺎری س  -ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻟﻨﻌﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۶ /۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۷۱۹اﻣﺎ ﻧﺰد او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﯾﻂ و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ
ﻧﻌﯿﻤﺎن اﺳﺖ! آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۸۱۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ).(۳/۵۷۵
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اﯾﻦ را ذﺑﺢ ﮐﻨﯽ و ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺷﺘﮫﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻧﻌﯿﻤﺎن آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد،
ﺑﻌﺪ آن اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را دﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ذﺑﺤﺶ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ! آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻌﯿﻤﺎن ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او
را در ﺧﺎﻧﻪ ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﻔﺮهای ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
و ﺑﺮﮔﮫﺎ و ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ وی را ﻧﺪﯾﺪم ،و ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او در آن ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی را ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪ ،و روﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادی واداﺷﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ھﻤﺎنھﺎ اﻣﺮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی وی را ﭘﺎک
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎوان آن را ﭘﺮداﺧﺖ .١
ﻣﺰاح ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ
ﱠ
ﱠ
زﺑﯿﺮ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و او از ﺟﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ اھﯿﺐ زھﺮی ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺰرگﺳﺎل و ﮐﻮری در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،و
ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪوﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،وی روزی در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ادرار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث

ﺑﻦ ﺳﻮاد ﻧﺠﺎری س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و او را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ،
و او را ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ادرار ﮐﻨﺪ و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،وی ﭘﯿﺸﺎب ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ او
داد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﮐﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد؟ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ وی اﯾﻦ ﻃﻮر و آن ﻃﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ وی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺼﺎﯾﻢ او را آن ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای
ﺑﺰﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺧﻮب دردش ﺑﯿﺎﯾﺪ! ﺑﻌﺪ او ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
ﻣﺨﺮﻣﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س در ﮔﻮﺷﻪای از
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۵۷۰از زﺑﯿﺮﺑﻦ ﺑﮑﺎر و او از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ  -ﻋﺜﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ، -
ﻧﻌﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺮﻣﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻌﯿﻤﺎن را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وی ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﺮا
ﻧﺰدش ﺑﺮﺳﺎن ،ﺑﻌﺪ او را آورد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻌﯿﻤﺎن
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺑﺎ ھﺮدو دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻋﺜﻤﺎن س را ﻣﻮرد
ﺿﺮب ﻗﺮار داد ،و ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺗﻮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن س را زدی،
اﯾﻦ را ﺑﻨﯽ زھﺮه ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ﻧﻌﯿﻤﺎن را
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺧﺪا ﻧﻌﯿﻤﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺑﺪر ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .١
ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم ﺳﺨﺎوت ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺳﺨﺎت وی ص
ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم( ﺑﻪ ﺧﯿﺮ )ﺑﻮد ،و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد از ھﻤﻪ وﻗﺖھﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺟﺒﺮﯾﻞ در ھﺮ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﺑﺎ وی
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻗﺮآن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﯿﺮ از ﺑﺎد
روان ھﻢ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﺑﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۲/۱۹۵اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[ -از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ھﺮﮔﺰ ﺳﺆال ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﻪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﯾﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮاﺳﯿﺪ س
٤

ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻨﻌﺶ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ از اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۵۷۷آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آن را در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۵۷۰از ﺑﮑﺎر ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۱۵۵۴ ،۳۲۲۰ ،۱۹۰۲ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۰۸
- ٣ﺑﺨﺎری ) (۶۰۳۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۱۱
.۹/۱۳ -٤
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﯾﻞ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ّ
ﻣﻌﻮذ و ام ﺳﻨﺒﻠﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻮذ ﺑﻦ ﻋﻔﺮاء ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻮذﺑﻦ ﻋﻔﺮاء
ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺎزه و ﻧﻮرس ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎ درﻧﮓھﺎی ﺧﺮد ،و ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﺑﺎ درﻧﮓ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و زﯾﻮراﺗﯽ ھﻢ
از ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و او ص دﺳﺖ ﺧﻮد را از آن ﭘﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه :ﺑﻪ ﭘﺮی ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ زﯾﻮرات ﯾﺎ ﻃﻼ داد .و اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎرای«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ھﺮدوی
اﯾﻦھﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را از رﺑﯿﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۶آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ام ﺳﻨﺒﻠﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی
ھﺪﯾﻪای را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد ،وﻟﯽ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ از ﻗﺒﻮل آن ﺧﻮددارﯾﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
ﱠ
ادﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ داد ،و آن را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ش
ﺧﺮﯾﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻗﯿﻈﯽ آﻣﺪهو وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻗﺼﻪھﺎی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی وی ص در ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺎق اﻣﻮال ﮔﺬﺷﺖ.
ﺳﺨﺎوت اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺳﺨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب
ﺑﺪھﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺪه«  -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص س  -و او اﯾﺴﺘﺎده
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮐﻮﻓﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵۹ /۶ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۱۹۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۷۴ /۲۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۱۷۳ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۷۳در آن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﯿﻈﯽ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
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ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ آن ﻟﺒﺎسھﺎ ﺳﻌﯿﺪﯾﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺼﻪھﺎی ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﻔﺎق اﻣﻮال ﮔﺬﺷﺖ.
اﯾﺜﺎر

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ
از ﻣﺎ ﺧﻮد را از ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻨﺎر و درھﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ در
زﻣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ دﯾﻨﺎر و درھﻢ از ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .٢
ﺻﺒﺮ :ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺮاض

ﺻﺒﺮ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺷﺪت ﺗﺐ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﺣﺎﮐﻢ  -ﻟﻔﻆ از ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی ھﻢ دارد  -از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺐ داﺷﺖ و ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺳﺮش ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﺰدش
آﻣﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﭼﺎدر ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻘﺪر ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ
داری؟! ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﺟﺮ
ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﮔﺮدد« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮐﺪام ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :اﻧﺒﯿﺎ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻠﻤﺎ«،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎﻟﺤﺎن ،و ]ﮔﺎھﯽ[ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﯽﮐﺸﺖ ،و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ
ﻋﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺨﺘﯽ ،از ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻄﺎ،
ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ،

 -١اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ).(۱۳۴ /۶
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺾ آنھﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و
ﻗﺼﻪھﺎی اﯾﺜﺎر در ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺎس ،در ﻗﺼﻪھﺎی اﻧﺼﺎر و در اﻧﻔﺎق در ﺿﻤﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۲۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۰۷ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۴۴اﺣﻤﺪ ) (۹۴ /۳ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
).(۳۴۰۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷۰ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ  ١س و او از ﻋﻤﻪاش ﻓﺎﻃﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺗﺐ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪﯾﻢ،
وی دﺳﺘﻮر داد و ﻣﺸﮏ  ٢آﺑﯽ ﺑﺮ درﺧﺘﯽ آوﯾﺰان ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ زﯾﺮ آن ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و از آن
ﺑﺮ ﺳﺮش  ٣ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ،وی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﺗﺒﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ اﯾﻦ را از ﺗﻮ دور ﮐﻨﺪ] ،ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد[ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻧﺒﯿﺎاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ آﻧﮫﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ آنھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ آنھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ« .٤
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
دردی ﮔﺮﻓﺖ ،و از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﮫﻠﻮ زدن در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮ وی ﺧﺸﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﮐﻪ رﻧﺞ ﺧﺎری ﯾﺎ دردی ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن
ﯾﮏ ﺧﻄﺎی وی را ﻣﺤﻮ ،و ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه،
و اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺻﺒﺮ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص ﺑﺮ اﻣﺮاض

ﺻﺒﺮ اھﻞ ﻗﺒﺎ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﺗﺐ

اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ام ﻣﻠﺪ  ،٦ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ
 -١ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن.
 -٢در ﻧﺺ» :ﺳﻘﺎ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺸﮏ ،دﻟﻮ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن آب ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮫﻨﺪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ .م.
 -٣ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ .م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۶۹ /۶ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۰۴ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۴۵ /۲۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۹۹۶و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۱۶۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۶ /۳اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۸۹۲اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۲۹۳۵
 -٦ام ﻣﻠﺪم ﮐﻨﯿﻪ ﺗﺐ اﺳﺖ.
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ﻗﺒﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن از وی ﭼﯿﺰی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و از
آن ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آن را از ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ«،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  ١ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﺑﮕﺬارش  .٢در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۲۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ  -ﮐﻪ راوﯾﺎن وی ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ  -و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در
ﺻﺤﯿﺤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺐ ھﺴﺘﻢ،
ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﯽرﯾﺰاﻧﻢ و ﺧﻮن را ﻣﯽﻣﮑﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﻗﺒﺎ ﺑﺮو« ،و ﺗﺐ ﻧﺰد آﻧﺎن
رﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ اھﻞ ﻗﺒﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روھﺎﯾﺸﺎن زرد ﺷﺪه ﺑﻮد ،از
ﺗﺐ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آن را از ﺷﻤﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪش ﺗﺎ
ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻨﺎھﺎنﺗﺎن را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﮕﺬارش  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۳۰۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻻﺣﻖ آﻣﺪه ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺣﻤﺪ و
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﺳﻠﻤﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۶۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺐ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮﻣﺖ  -ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎﺑﺖ -
اﺑﻮﻗﺮه ﺷﮏ ﻧﻤﻮده  -ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪﺳﻮی اﻧﺼﺎر ﺑﺮو« آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ رﻓﺖ و
ھﻤﻪﺷﺎن را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺐ
داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺐ از اﯾﺸﺎن دور ﮔﺮدﯾﺪ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی آﻣﺪ و

 -١ﯾﻌﻨﯽ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۴۶ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ) (۱۵۶ /۶ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۹۳۵ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۴۴۲
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۴۶ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) ،(۳۴۱۳ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ھﻢ از اﻧﺼﺎر ھﺴﺘﻢ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام اﯾﻦ دو را
دوﺳﺖ داری :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ و آن از ﺗﻮ دور ﮔﺮدد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ و ﺟﻨﺖ
ﺑﺮاﯾﺖ واﺟﺐ ﮔﺮدد؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﺖ وی ﻋﻮﺿﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ  ٢ !١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۶۰آﻣﺪه ،و ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص (۷۳از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﺗﺐ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻓﻼن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را
ﺗﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  -در آن زﻣﺎن »وﻋﮏ«» ،ﺗﺐ« را »اﻋﺘﺒﺎط« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ  ، -ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﮐﻨﯿﻢ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ آن ﺑﭽﻪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺐ ﺳﮫﻢ اﻣﺘﻢ از دوزخ
اﺳﺖ«  .٣در اﯾﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ راﺷﺪ آﻣﺪه ،وی را اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ وی ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻋﺠﻠﯽ
او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮدرداء ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ،٤اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥و ھﻨﺎد از اﺑﻮﺳﻔﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای از ﻣﺮدم در ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﻋﯿﺎدش ﻧﺰد وی وارد
ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آﯾﺎ ﻃﺒﯿﺒﯽ را ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
دﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ھﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .٦و

 -١در ﻧﺺ »وﻻ اﺟﻌﻞ واﷲ ﳉﻨﺘﻪ ﺧﻄﺮا« آﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮردی ﮐﻪ دارای ارزش و وزن ﺑﺎﺷﺪ،
رد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۸۷ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۱۱۴ /۱و اﻻوﺳﻂ ) (۳۳۱۸در آن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
.۳/۱۴۱ -٤
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۴
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت وی ﻧﺰدش وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮدرداء از ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ داری؟ ﮔﻔﺖ :از
ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ اﺷﺘﮫﺎ داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﺖ را اﺷﺘﮫﺎ دارم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :او ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ (۷/۱۱۸) .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
را از ﻣﻌﺎوﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ ﻣﻌﺎذ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮ ﻃﺎﻋﻮن
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺎم

ﻃﺎﻋﻮن اﻓﺘﺎد ،و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺎﻋﻮن ﯾﮏ ﭘﻠﯿﯿﺪی و ﻋﺬاب اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از آن ﺑﻪ درهھﺎ و وادیھﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ س رﺳﯿﺪ ،وی
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﺼﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻮدم ،ﻋﻤﺮو از ﺷﺘﺮ اھﻠﺶ ﮔﻤﺮاهﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﺎﻋﻮن رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ دﻋﺎی ﭘﺒﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ص ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻧﯿﺰ آن ﺳﺒﺐ وﻓﺎت ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ س رﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺼﯿﺐ و ﺳﮫﻢ آل
ﻣﻌﺎذ را ﺧﻮب و واﻓﺮ ﺑﮕﺮدان ،و دو دﺧﺘﺮش درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﱠ
ﻣﺒﺎش  .٢ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ از ﺻﺎﺑﺮان ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ .و ﻣﻌﺎذ ﻧﯿﺰ در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺶ
ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﺮ خ رﻧﮓ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از
ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردم ،ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ھﯿﭻ
ﻋﺎﻟﻤﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ داد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ُﻣﺮدم ﻋﻠﻢ را از ﻧﺰد
ﱠ
ﱠ
ﭼﮫﺎر ﺗﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻦ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ،ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮدرداء ش  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر،
و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از وی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺜﯿﻤﯽ ) (۲/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۱۸
 -٢اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﮏ ﻓﻼن ﺗﮑﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﺮﯾﻦ .م.
 -٣اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۱۹۶ ،۱۹۵ /۳و ).(۲۴۸ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از وی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۳۱۲
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ و ﺻﯿﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ  ١و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :،و ﻟﻔﻆ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ ،ﻣﻌﺎذ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ و اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌﺮی ش در ﯾﮏ
روز ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻷ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
دﻋﺎی ﻧﺒﯽﺗﺎن ص ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ وﻓﺎت ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﮫﻢ آل ﻣﻌﺎذ را از اﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،و ھﻨﻮز ﻏﺮوب ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻨﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،وی از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ او را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و
ﺳﺨﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ؟ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادم و ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﺪرم ،ﺣﻖ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺎش ،ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ﻣﺮا ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ از ﺻﺎﺑﺮان ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ھﻤﺎن ﺷﺐ او را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﻓﺮدای آن
دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻌﺎذ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰع و ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎن
ﮐﻨﺪن ﺑﺮ او ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن اﺳﺖ ،و آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺟﺎن داد
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد ،و ھﺮﮔﺎه از ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ ھﻮش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺎور ،ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداد!! .٣
ﺻﺒﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻃﺎﻋﻮن
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺷﮫﺮﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ و او از را ﺑﻪ  -ﻣﺮدی از ﻗﻮﻣﺶ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮض ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑﺮایﺗﺎن رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺳﻂ دﻋﺎی ﻧﺒﯽﺗﺎن
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه و وﻓﺎت ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺳﮫﻤﺶ را ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن وی ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و
.۱/۲۷۶ -١
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۴۰
 -٣اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻣﻨﯿﺐ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۱۱ﮔﻔﺘﻪ،
ﺛﻘﻪاﻧﺪ! و ﺳﻨﺪش ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،او ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ
از وی ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﺮض ﺑﺮایﺗﺎن رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﻧﺒﯽﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه و ﻣﺮگ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﻗﺒﻞ ازﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺎذ
ازﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آل ﻣﻌﺎذ ﺳﮫﻢﺷﺎن را ﺑﺪھﺪ ،آنﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪش
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دﻋﺎ
ﻧﻤﻮد ،و در ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﻃﺎﻋﻮن ﺑﺮآﻣﺪ ،ﻣﻦ وی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﺑﻌﺪ ازآن ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﭽﻪ در
ﺗﻮﺳﺖ ﭼﯿﺰی از دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی درﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،وی ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻣﺮض وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻮن آﺗﺶ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن ﺑﻪ
ﮐﻮهھﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ ،آنﮔﺎه او واﺛﻠﻪ ھﺬﻟﯽ س ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ھﻤﺼﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،و ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺧﺮم ﺷﺮﯾﺮﺗﺮی!! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
آﻧﭽﻪ را ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،١
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن
ﻣﺮض را از اﯾﺸﺎن دﻓﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رﺳﯿﺪ ،و از رأی
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎس ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن را ﺑﺪ ﻧﺪﯾﺪ .٢
ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ درﺑﺎره ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :در ﺷﺎم ﻃﺎﻋﻮن واﻗﻊ ﺷﺪ آ ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص س
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن در درهھﺎ و وادیھﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﯾﺪ،
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ س رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ او را در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ
آن ﺷﮫﺎدت و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و دﻋﺎی ﻧﺒﯽﺗﺎن ص اﺳﺖ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﮫﻢ ﻣﻌﺎذ و اھﻠﺶ را از
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺪه .اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت رﺣﻤﺖ را ﻓﮫﯿﻤﺪم ،وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی
ﻧﺒﯽﻣﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن در دﻋﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺗﺐ ﯾﺎ ﻃﺎﻋﻮن«  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،٣ -ھﻨﮕﺎﻣﯽ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﻢ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۴۸ /۵ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﻣﻌﺎذ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

٣٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دﯾﺸﺐ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻋﺎﯾﯽ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺖ» :آن را ﺷﻨﯿﺪی؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﺘﻢ را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺤﻄﯽ ھﻼک ﻧﺴﺎزد ،و او اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ از
ﻣﻦ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪم  -ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﺗﺐ ﯾﺎ ﻃﺎﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ« ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ .١
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح و ﺧﺎﻧﻮادهاش از
ﻣﺮض ﻋﻤﻮاس در ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺼﯿﺐ و ﺣﺼﻪ ات در آل )اﺑﻮ(
ﻋﺒﯿﺪه را ﻧﯿﺰ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،آن ﮔﺎه در ﺧﻨﺼﺮ  ٢اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه آﺑﻠﻪای ﺑﺮآﻣﺪ ،و وی ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﺮﮐﺖ
اﻧﺪازد ،ﭼﻮن وی وﻗﺘﯽ در ﭼﯿﺰ اﻧﺪک ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪازد زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه ﺣﺎرﺛﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س وی راﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﺗﺎ از وی ﺑﻪﭘﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟  -اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد  ، -و وﺿﻌﯿﺖ آن
در ﻧﻔﺲ ﺣﺎرث ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻃﺎﻋﻮن را دﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ،
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،در ﻋﻮض آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ .٣
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪن

ﺻﺒﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪن :ﺻﺒﺮ زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س ﺑﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪﻧﺶ

ﺑﺨﺎری  ٤از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺸﻤﻢ درد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻋﯿﺎدﺗﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای زﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﺸﻤﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدی؟«
ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﺛﻮاب آن را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای زﯾﺪ ،اﮔﺮ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و اﺑﻮﻗﻼﺑﻪ ﻣﻌﺎذ را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﻷدب )ص.(۷۸

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٧٧

ﭼﺸﻤﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدی ،و ﺛﻮاب آن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺛﻮاب
ّ
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .١و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت
زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ وارد ﺷﺪم ،و او از ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ای زﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽات از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،و ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدی و اﺟﺮ آن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۲/۳۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺟﻌﻔﯽ آﻣﺪه ،و درﺑﺎره وی ﺳﺨﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺛﻮری و
ﺷﻌﺒﻪ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت وی در ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ات
ﺑﺮ ﺗﻮ ھﯿﭻ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻮر ﺷﻮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﯽ
ﺑﻮد؟« ﮔﻔﺖ :در آن ﺻﻮرت  ،ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﺟﺮ آن را از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪون
ﺣﺴﺎب داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮی ،و او ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻮر ﺷﺪ  .٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را از زﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ
را در اﻟﮑﺒﯿﺮ از زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰود اﺳﺖ :ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﻮر ﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺷﺖ را ﺑﻪ وی اﻋﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن درﮔﺬﺷﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺎد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺑﻨﺖ ﺑﺮﯾﺮ
ﺑﻦ ﺣﻤﺎر را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺒﺮ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪن

ﺑﺨﺎری  ٤از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،وی را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۵۳۲و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۱۵ /۵
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۶ /۳در آن ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻓﻀﯽ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .وﺧﯿﺜﻤﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺧﯿﺎﺻﺔ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۱ /۵ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۴۷۹ /۶ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۰۹ /۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺒﺎﺗﺔ ﺑﻨﺖ ﺑﺮﯾﺪ ذﮐﺮش
در ﮐﺘﺐ رﺟﺎل ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻷدب )ص .(۷۸

٣٧٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دوﺳﺖ
ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺮدو ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ آھﻮﯾﯽ از آھﻮھﺎی ﺗﺒﺎﻟﻪ  ١ﺑﺎﺷﺪ .٢
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ اوﻻد ،اﻗﺎرب و دوﺳﺘﺎن

ﺻﺒﺮ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش اﺑﺮاھﯿﻢ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﺮاھﯿﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص ﺟﺎن ﻣﯽداد ،و ﭼﺸﻢھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺸﻢ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد ،و ﻗﻠﺐ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺟﺰ آﻧﭽﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را راﺿﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ آن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ«.
و ﻧﺰد وی  ٤ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد داﺧﻞ ﺷﺪ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﺎن ﻣﯽداد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺖ
ﭼﺸﻢھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!! ﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺮدم را از ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﮫﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ وﻋﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺷﺪن ،و راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و آﺧﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اول ﻣﺎن
ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺑﺮ وی اﻧﺪوھﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻧﺪوه ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮ وی ﻏﻤﮕﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ،
ﭼﺸﻢ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﻗﻠﺐ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﻧﺎراﺿﯽ ﮔﺮداﻧﺪ،
آن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﺎﻗﯽ دوره ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ وی در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .٥

 -١ﺗﺒﺎﻟﻪ :ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ.
 -٢و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۸۵ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۱/۹۰ -٣
.۱/۸۸ -٤
 -٥اﯾﻦ را وی ) (۱/۸۹ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﺶ

ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد وی
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻃﻔﻠﯽ از وی در ﺣﺎل ﻣﺮگ اﺳﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﮔﺮد ،و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ
را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎل اوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽدھﺪ ﻧﯿﺰ از آن اوﺳﺖ ،و ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد وی دارای ﯾﮏ
وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،وی را اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﺛﻮاب آن رااز ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ« .ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :وی ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﯽ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش و ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،ﻃﻔﻞ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ داده
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﺟﻨﺒﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺷﮏ زد ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
رﺣﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در ﻗﻠﺐھﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﺣﻢ را رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﻤﺰه

ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ وی اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﻨﻈﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻨﻈﺮی را
دردﻧﺎﮐﺘﺮ از آن ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد،
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪه رﺣﻢ و اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺑﻮدی ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻧﺪوه و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﺑﮕﺬارم ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﮑﻢھﺎی درﻧﺪﮔﺎن  -ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ آن  -ﺣﺸﺮت ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ را ﭼﻮن ﻣﺮده ﺗﻮ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد« .آن
ﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
ۡ َ
ْ ۡ
﴿�ن َ�� ۡب ُت ۡم � َعاق ُِبوا ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِۡب ُتم بِهِ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ [۱۲۶ :ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آﯾﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪی ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮ دھﯿﺪ«.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۲۸۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۹۲۳اﺑﻮداوود ) (۳۱۲۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۵۸۸اﺣﻤﺪ ).(۲۰۴ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻗﺴﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺎره داده و از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب
ورزﯾﺪ  .١در اﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮی ﻣﺮی آﻣﺪه و وی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۹۷اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺰه س اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد :ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ زﻧﺎن ﻣﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ وی را دﻓﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ،و وی را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ در
ﺷﮑﻢھﺎی درﻧﺪﮔﺎن و ﭼﯿﻨﻪ دانھﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن ﺟﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن ﭼﻪ را در وی دﯾﺪ ،اﻧﺪوھﮕﯿﻨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪم،
ﺳﯽ ﻣﺮد آﻧﮫﺎ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد« ،آنﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
ۡ َ
ْ ۡ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ َّ ّ ٞ
ِل� ٰ� َ
�ن
﴿�ن َ�� ۡب ُت ۡم � َعاق ُِبوا ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِۡب ُتم بِهِۖۦ َول�ِن ص��م لهو خ� ل
ِِ
ُ َ
] ﴾١٢٦اﻟﻨﺤﻞ .[۱۲۶ :ﺗﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿ َ� ۡمك ُرون﴾.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪی ﺷﺪه ﮐﯿﻔﺮ

دھﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ...و ﺣﯿﻠﻪ و ﻣﮑﺮ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر داد و او ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ ﻧﮫﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ وی ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ،
و ﺳﭙﺲ ﺷﮫﺪا را ﮐﻨﺎر وی ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ھﺮﮔﺎه ﺷﮫﯿﺪی آورده ﻣﯽﺷﺪ ،در ﭘﮫﻠﻮی وی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ وی و ﺷﮫﺪا ھﻔﺘﺎد ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮد و ﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن را ﺗﺮک ﮐﺮده  .٢در اﯾﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﯾﻮب ﺑﻦ راﺷﺪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۲۰ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺪوه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،ﺑﺰار ،ﺑﺎوردی ،دارﻗﻄﻨﯽ در اﻷﻓﺮاد و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از

اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،و ﺑﻪ ﻓﺮدای آن ﻧﯿﺰ ﻧﺰد وی آﻣﺪم،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۷۹۵در ﺳﻨﺪ آن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ اﻟﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۹۷ /۳ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۳ ،۶۲ /۱۲ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ).(۱۲۰ /۶
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ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﺮوز از ﺗﻮ دﯾﺪم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺷﻤﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آنﮔﺎه
دﺧﺘﺮ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﮔﺮﯾﺎن دوﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و آوازش ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﯾﻦ ﺷﻮق دوﺳﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ اﺳﺖ« .٣
اﻧﺪوه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن

ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن را در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ  .٤اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۸۸از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺷﮏھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪم
ﮐﻪ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد.
ﺻﺒﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﺮگ

ﺻﺒﺮ ام ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ س در روز ﺑﺪر ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻮﺻﻮف در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻮد  ،٥و او را ﺗﯿﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ رﺳﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺎدرش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :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 آن وﻗﺖ ﺣﺮام ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  ، -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهای؟! آن ھﺸﺖ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻓﺮدوس
 -١ﺑﺰار ) (۲۶۷۵اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۵۳۲ /۷
.۳/۳۲ -٢
 -٣اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ).(۴۶۲ /۵
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۹۸۹وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی،
) (۷۸۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺘﺎل را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮد در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻋﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۴آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٢از اﻧﺲ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :اﮔﺮ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ آن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺣﺎرﺛﻪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻨﺖ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«  .٣و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را  ،٤از ﺣﺼﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺧﺜﻌﻤﯽ
س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺣﺎرﺛﻪ آن ﯾﮏ
ﺟﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺖھﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ،و او در ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺻﺒﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﯾﻞ  ،٥رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی
آﻣﺪه :ام ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﮔﺮ در ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮم ،و اﮔﺮ در آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺣﺎرث -
ﯾﺎ ﺣﺎرﺛﻪ  -آن 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!!.
ﺻﺒﺮ ام ﺧﻼد ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٦از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس س ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻣﺮدی
از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻼد س ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﺎدرش آﻣﺪ،
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدرﺧﻼد! ﺧﻼد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب
آﻣﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﻼد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ،و ﺗﻮ ﻧﻘﺎﺑﺪار ھﺴﺘﯽ! ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻼد را از
دﺳﺖ دادهام ،ﺣﯿﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای او اﺟﺮ دو ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﭼﺮا ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﭼﻮن او را اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ«  .٧اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۹۸۲ﺗﺰﻣﺬی ) (۳۱۷۴۱اﺣﻤﺪ ).(۲۷۲ ،۲۶۴ ،۲۶ /۳
.۹/۲۷۳ -٢
 -٣اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷۳آﻣﺪه ،و ﺣﺎﮐﻢ ) ،(۳/۲۰۸و اﺑﻦﺳﻌﺪ ) (۳/۶۸از
اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٤ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۷۵آﻣﺪه.
 -٥ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۶آﻣﺪه.
.۳/۸۳ -٦
 -٧ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۵۹۱و ) (۲۴۸۸اﺑﻮداوود ) (۲۴۸۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﺑﻮداوود )(۵۳۵
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٨٣

ﺑﻦ ﺷﻤﺎس از ﭘﺪرش و از ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس از
ﭘﺪرش از ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۵۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ:
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺻﺒﺮ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻮت ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن

ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﯿﻢ ﻧﺰد اﺑﻮاﻧﺲ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﺮای
ﭼﯿﺰی آﻣﺪهام ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮی ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮم ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﻤﻮد ،و او
را ﻧﺒﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهای؟ ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاب ﺣﺮام ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﺑﻮاﻧﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ ،وی ﻣﺸﺮک در ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س
ﻧﺰد ام ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،و ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮک ﺑﺎﺷﯽ ازدواج
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ھﺪﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ھﺪﻓﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﺖ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را و ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص را
ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻼم آوردی از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﻼم راﺿﯽ ﺷﻮم ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﺑﺮو،
وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ] ،اﻧﺲ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ [:وی دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪﯾﻢ ،او ﮐﻼم ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻋﺰت اﺳﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد« ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻪﻟ إﻻ َّ ُ
ﺳﻼم داد و ﮔﻔﺖ» :أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻ إ َ َ
ا� َوأَ َّن ُ�َ َّﻤ ًﺪا َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ«» .ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ِ ِ
ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ام ﺳﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح او ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﻼم آوردﻧﺶ درآورد ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮای او ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آورد و آن ﺑﭽﻪ راه رو ﺷﺪ ،و ﭘﺪرش ﺑﻪ وی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮوﯾﺪه و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﻃﻔﻞ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﯿﻢ ﭘﺴﺮم
ﭼﻪ ﺣﺎل دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب اﺳﺖ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮری ،اﻣﺮوز ﻏﺬای
ﻇﮫﺮت را ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدم؟ ام ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻏﺬای ﻇﮫﺮش را ﺑﻪ وی ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻢ ،و ﺑﻌﺪ
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻋﺎرﯾﺘﯽ را ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن ﻋﺎرﯾﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺎرﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻋﺎرﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و
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ﻋﺎرﯾﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻨﮫﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻗﺮاری و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻪ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮت دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﻧﺠﺎ در
ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وی داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﭘﺮده را از وی ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪ  ،١و
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،و او را از ﻗﻮل ام ﺳﻠﯿﻢ آ ﮔﺎه ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻓﺮﻣﻮد» ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی را در رﺣﻢ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺻﺒﺮش ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ام ﺳﻠﯿﻢ آن ﻃﻔﻞ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺲ ﻧﺰد ﻣﺎدرت ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎف ﭘﺴﺮت را
ﺑﺮﯾﺪی ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﭽﺸﺎﻧﯽ و او را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ﻣﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آوردﻧﺶ ،و در ﺟﻠﻮی روی وی ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻪ داﻧﻪ
ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور«  ٢ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آنھﺎ را آوردم ،او داﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن را اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ
آن را در دھﻦ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻮﯾﺪ و ﺣﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺲ دھﻦ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و آن را
در دھﻦ وی اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻃﻔﻞ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و زﺑﺎن ﺧﻮد را در دھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« ،و اﻓﺰود» :ﻧﺰد ﻣﺎدرت
ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ و او را ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻣﺘﻘﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
٥
اﻟﺮﻣﺎدی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در رواﯾﺘﯽ در ﻧﺰد ﺑﺰار ھﻤﭽﻨﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ :ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ازدواج ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻮﺑﯽ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ﻓﻼن ﻏﻼﻣﻢ آن را
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٦
٤

از اﻧﺲ  ٧س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س ﭘﺴﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد،
اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و آن ﻃﻔﻞ در ﮔﺬﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺴﺮم
 -١ﮔﻔﺖ» :إﻧﺎﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن«.

 -٢ﺧﺮﻣﺎی »ﻋﺠﻮه« ،ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺮﻣﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۲۶۶۹ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۶۱ /۹
.۹/۲۶۱ -٤
 -٥اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ.
 -٦و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۳۱۶از اﻧﺲ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻗﺼﻪ اﺳﻼم
آوردن اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٧ﺑﺨﺎری ).(۲/۸۲۲
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ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :وی در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد ،آن ﮔﺎه ﻏﺬای ﺷﺐ را ﺑﺮای وی
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و او ﻏﺬای ﺷﺐ را ﺻﺮف ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ وی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﻃﻔﻞ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و او را ﺧﺒﺮ داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :دﯾﺸﺐ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ
ﺷﺪﯾﺪ؟«  ١ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه« ،و او ﺑﭽﻪای ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد،
اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :وی را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎوری ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد ،و ]ﻣﺎدرش[ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺎ وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻃﻔﻞ را ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ وی ھﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن
ﺧﺮﻣﺎھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻮﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ از دھﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و در دھﻦ ﻃﻔﻞ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎ آن
ﱠ
ﮐﺎﻣﺶ را ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺖ  .٢و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی  ٣آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آن دو در ﺷﺐﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ« ،ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای )آن دو( ﻧﻪ اوﻻد دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ .٥ -٤
ﱠ
ﺻﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ  ٦از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب در روز

ﻃﺎﺋﻒ ھﺪف ﺗﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﮫﻞ ﺷﺐ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص زﺧﻤﺶ ﺗﺎزه
ﮔﺮدﯾﺪ و درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ب رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﮔﻮﯾﯽ از ﮔﻮش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و از ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺧﺪاﯾﯽ را اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ دل ﺗﻮ را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ و ارادهات را ﺑﻪﺳﻮی رﺷﺪ اﺳﺘﻮار
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎز دوﺑﺎره داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮم :آﯾﺎ
ﱠ
از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را زﻧﺪه دﻓﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :إﻧﺎﷲ وإﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن«،

 -١ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :أﻋﺮﺳﺘﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ« .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۴۷۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۵۱۰ ،۵۵۰۹
.۱/۱۷۴- ٣
ﱠ
 -٤درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻪ ﭘﺴﺮ دﯾﺪم.
 -٥ﺑﺨﺎری ).(۱۳۰۱
.۳/۴۷۷ -٦
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ای ﭘﺪرم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ای
دﺧﺘﺮم ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ اﻟﮫﺎم و وﺳﻮﺳﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :اﻟﮫﺎﻣﯽ از ﻣﻠﮏ ،وﺳﻮﺳﻪای از ﺷﯿﻄﺎن،
]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وﻓﺪ ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و آن ﺗﯿﺮ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،و آن را
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؟ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﺮادر
ﺑﻨﯽ ﻋﺠﻼن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﺦ داده ﺑﻮدم ،ﺑﺮ آن زه
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺧﻮدم آن را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ذﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و داﯾﺮه ﺣﻔﺎﻇﺖ او وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .١
ﺻﺒﺮ ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻮذر ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن س
ﻓﺮزﻧﺪی ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﮑﻪای ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﺮا ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ،ﮐﻪ اﮔﺮ وی را ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺳﺪ،
از وی در ﻗﻠﺒﻢ ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ - ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۱۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ازاﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺗﻮ ﻣﺮدی
ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪای ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ آنھﺎ را از دار
ﻓﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در دار ﺑﻘﺎ ذﺧﯿﺮهﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮادرش زﯾﺪ

ﺣﺎﮐﻢ  ٣از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺼﯿﺒﺖ زﯾﺪﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ و
ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﻋﻤﺮ س ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادرش زﯾﺪ را دﯾﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،آن ﭼﻨﺎن ﺑﺮادرم
را ﮐﺸﺘﻪای ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺎد ﺷﺮق ﻣﯽوزد ﻣﻦ وی را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .٤

 -١و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۹۸اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ذﻟﯿﻞ
ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و او را ﺑﺮای ھﺮدویﺗﺎن وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ).(۱۶۱/۱
.۳/۲۲۷ -٣
 -٤و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۹۸از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺣﺎﮐﻢ  ١از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه س ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﯿﺪ ،ﺻﻔﯿﻪ ل در ﻃﻠﺐ وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮده
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ب ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎدرت
ﺑﮕﻮ ،و زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻪات ﺑﮕﻮ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﻤﺰه ﭼﻪ ﺷﺪ؟ آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و او ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺮ
ﻋﻘﻞ وی ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ« ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ وی ﮔﺬاﺷﺖ و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺻﻔﯿﻪ
اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪ  ٢و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ وی اﯾﺴﺘﺎد و دﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،او را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ از ﭼﯿﻨﻪ
دان ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﮑﻢ درﻧﺪﮔﺎن ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﺪ«  ،٣ﺑﻌﺪ از آن درﺑﺎره ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر
داد ،و ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻪ ﺗﻦ و ﺣﻤﺰه ش را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ آنھﺎ
ھﻔﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﻤﺰه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﻧﻪ ﺗﻦ را
ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ھﻔﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﻤﺰه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎز
ﻧﻪ ﺗﻦ را ﻣﯽآوردﻧﺪ و آنھﺎ ھﻔﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪ  .٤اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۱۱۸آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ]ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ[ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﺳﻨﺎد ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد
آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﺰار ،اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :در روز اﺣﺪ زﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﺘﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺖ
ﮐﻪ او آنھﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :زن ،زن« .زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ او ﻣﺎدرم
ﺻﻔﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او  -ﮐﻪ زن ﻗﻮی و ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮد  -ﻣﺮا
.۳/۱۹۷ -١
 -٢ﮔﻔﺖ» :إﻧﺎﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن«.

 -٣در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ واﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه :ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۹۷ /۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۳ ،۶۲ /۱۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۱ /۶
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در ﺳﯿﻨﻪام ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯽ زد و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻦ دور ﺷﻮ ،زﻣﯿﻦ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ داده اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﯾﺴﺘﺎد و دو ﺟﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮادرم ﺣﻤﺰه آوردهام ،ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن وی ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،او را در اﯾﻦ دو ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن دو ﺟﺎﻣﻪ را آوردﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺣﻤﺰه
را در آنھﺎ ﮐﻔﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮی وی ﻣﺮد ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ از اﻧﺼﺎر ﻗﺮار دارد ،و
)ﺑﻪ وی( ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺰه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
اﺣﺴﺎس ﺣﯿﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺰه در دو ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻔﻦ ﺷﻮد ،و اﻧﺼﺎری ﺑﺪون ﮐﻔﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺷﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺼﺎری ،و آنھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ
اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ،و ھﺮ ﯾﮏ
را در ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ زﻧﺎد آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﺳﯿﺮت از زھﺮی و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ و
ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻗﺘﻞ ﺣﻤﺰه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ آﻣﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺮادرش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،زﺑﯿﺮ س ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدرم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدی ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ،ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﻣﺜﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ
ﱠ
ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟! إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺻﺒﺮ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺛﻮاب و
اﺟﺮ آن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ،آن ﮔﺎه زﺑﯿﺮ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ داد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :راھﺶ را ﺑﺎز ﮐﻦ« ،ﺑﻌﺪ وی ﻧﺰد ﺣﻤﺰه آﻣﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻐﻔﺮت
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ و او دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .٢
ﺻﺒﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮش

اﺣﻤﺪ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ س روزی از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ] :از[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻗﻮﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۵ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۴۰۱ /۳اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۸۶ﻧﮕﺎ :اﻻرواء ) (۱۶۵ /۳ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ارواء ) (۷۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ
ھﻤﻪی رﺟﺎل آن ﺟﺰ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺰﻧﺎد ﮐﻪ ﺣﻔﻈﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﺤﯽ ﺑﻦ ذﮐﺮﯾﺎ ﺑﺮ او ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۴۰۱ /۳ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢آن ھﻤﺎن در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٨٩

»ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،و او در وﻗﺖ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ،١و ﺑﻌﺪ
َّ ُ ْ
ُ َ ََ ْ ْ
َ ًْ ْ
َ
ُ
ْ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬ َّﻢ أﺟﺮ ِ� ِﻲﻓ م ِﺼﻴب ِﻲﺘ وأﺧ ِﻠﻒ ِﻲﻟ ﺧ�ا ِﻣﻨﻬﺎ« »ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا در ﻣﺼﯿﺒﺘﻢ ﭘﺎداش
ﺑﺪه ،و از آن ﺑﮫﺘﺮی را ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻮض ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد« .ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رااز
وی ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
در ﻣﺼﯿﺒﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش ﺑﺪه ،و از آن ﺑﮫﺘﺮی را ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻮض ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪهام ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﺰدم اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ در آن وﻗﺖ
ﭘﻮﺳﺘﯽ را دﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻮاد دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ او
اﺟﺎزه دادم ،و ﺑﺎﻟﺸﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ و او
ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﯾﻨﻄﻮرﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ زﻧﯽ ھﺴﺘﻢ
ﮐﻪ رﺷﮏ ﺷﺪﯾﺪی دارم ،و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن
ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻦ زﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و دارای ﻋﯿﺎل ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ از رﺷﮏ ﯾﺎد
ﻧﻤﻮدی ،آن را ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد ،و آﻧﭽﻪ از ﺳﻦ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ
را رﺳﯿﺪه ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻋﯿﺎل ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی ،ﻋﯿﺎل ﺗﻮ ﻋﯿﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﭙﺮدم ،ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺧﺪاوﻧﺪ از
اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﮫﺘﺮی را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد  .٢اﯾﻦ راﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۴/۹۱آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻢ ) (۸/۶۳ ۶۴اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،ﺷﺎﺷﯽ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از ﺣﺞ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،و در ذی اﻟﺤﻠﯿﻔﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﭽﻪھﺎی اﻧﺼﺎر در ھﻤﺎن
ﺟﺎ ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ س روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و او را از ﻣﺮگ
ھﻤﺴﺮش آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن

 -١ﺑﮕﻮﯾﺪ» :إﻧﺎﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« .م.

 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۱۱اﺣﻤﺪ ) (۲۸ /۴اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۴۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا ﻣﻐﻔﺮﺗﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯽ ،و از ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮ ﺧﻮد را از
ﺟﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﯽﺳﺰد ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را درﺑﺎرهاش
ﮔﻔﺖ!! ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎره وی ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
»ﻋﺮش ﺑﻪ وﻓﺎت ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻟﺮزﯾﺪ!!« ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۲و ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۲۸۹اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۱۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺰد
ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻋﺮش ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮگ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻟﺮزﯾﺪ« .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۰۹آﻣﺪه،
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ...و آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎدھﺎی آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺻﺒﺮ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﻋﺘﺒﻪ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺧﺒﺮ

وﻓﺎت ﺑﺮادرش ﻋﺘﺒﻪ س رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :او
ﺑﺮادر ﻧﺴﺒﯽام ﺑﻮد ،و ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از وی ﻣﯽﺑﻮدم  ،٣اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮ و ﺛﻮاب و ﻃﻠﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم و او ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ رﺿﺎی
ﺧﺪا ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﺧﯿﺜﻤﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵۲ /۴اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۰۷ /۳اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۴۵ /۳اﺻﻞ آن در ﺑﺨﺎری )/۵
 (۴۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۶۶از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۴/۲۵۳
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﺒﻞ از وی ﻣﯽﻣﺮدم.
.۴/۹۴ -٤
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ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﻋﺘﺒﻪ ب رﺳﯿﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
رﺣﻤﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ آدم ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺒﺮ اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﺑﺮ وﻓﺎت ﺧﻮاھﺮش زﯾﻨﺐ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻂ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ

را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺨﺖ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻮر ﺑﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،و وی از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﺣﻤﺪ ،از ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﺮو ﺗﺎ ﻣﺮدم
اذﯾﺘﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ وی ازدﺣﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم و ھﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮارت و ﮔﺮﻣﯽ
آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﺳﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎش ،ﺑﺎش .٢
ﺻﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ،٣اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻗﺮﯾﺶ ﺳﺮداران ﻣﺮدماﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ
داﺧﻞ دروازهای ﺷﻮد ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ وی در آن داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل
او را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرد زده ﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﮫﯿﺐ دﺳﺘﻮر
داد ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪھﺪ ،و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﻌﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و
ﻃﻌﺎم داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺟﻨﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﻃﻌﺎم آورده ﺷﺪ ،ﺳﻔﺮهھﺎ ﭘﮫﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم از ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪوھﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
درﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وی ھﻢ ﺧﻮردﯾﻢ ،و ھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از وی ھﻢ
ﺧﻮردﯾﻢ و ھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و از ﺧﻮردن ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﻋﺒﺎس س دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻧﻤﻮد و ﺧﻮرد ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و

.۸/۸۰ -١
 -٢ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺖ ﺑﺎش ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ.
.۴/۱۹ -٣
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮردﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س را داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﺮداران ﻣﺮدماﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۷آﻣﺪه ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ وی ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻣﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻮت اﻗﺎرب

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ،دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻋﯿﯿﻨﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی را ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮگ آﺳﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن
دﺷﻮار ،وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺖﺗﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺟﺮﺗﺎن را ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﺪ  .٢و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ب را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻌﺰﯾﺖ داد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺷﻮی،
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻢﺗﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺪل ﭘﺴﺮت ﺑﺮاﯾﺖ
ﻋﻮﺿﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ﻗﺪر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﺷﺪه ،و ﻣﺄﺟﻮر ھﺴﺘﯽ ،و اﮔﺮ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﻨﮫﮑﺎری .٣
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ

ﺻﺒﺮ ﯾﮏ زن اﻧﺼﺎری ﺑﺮ ﻣﺮض ﺻﺮع

٤

ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﮑﻪ ﺑﻮد ،زن اﻧﺼﺎرﯾﯽ
ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺧﺒﯿﺚ  ١ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۱۹ /۴در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﺴﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ )ص (۴۰۱ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ً
 -٤ﺻﺮع ﯾﺎ  ،Epilepsieﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻼج و ﺗﺸﻨﺞ و اﺣﺴﺎس درد و
ﺧﻔﮕﯽ و ﺳﺴﺘﯽ در اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و دﻧﺪاﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
ھﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدھﺪ و ﭼﮫﺮهاش ﮐﺒﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎﺗﯽ در ﻋﻀﻼت ﭼﮫﺮهاش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و آن
ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎرﺿﻪ
ﻣﻐﺰی ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٩٣

ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داری ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯽ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽآﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث
ﻧﻤﻮده ،ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺧﺒﯿﺚ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎزد ،آنﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای او دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آﻣﺪن آن ﺧﺒﯿﺚ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮدهھﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آن آوﯾﺰان ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آن ﻣﯽﮔﻔﺖ:
دور ﺷﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاری و ﺣﻘﺎرت ،و آن ﺧﺒﯿﺚ از وی ﻣﯽرﻓﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﻄﺎء س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ زﻧﯽ ازاھﻞ ﺟﻨﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ] ،ﻧﺸﺎن ﺑﺪه[ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮض
ﺻﺮع ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزم ،درﺑﺎرهام ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ و ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎﺗﻮ را ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪھﺪ« ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﺴﺎزم ،و از ﻣﻦ دور ﻧﺸﻮد  .٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای او دﻋﺎ
ﻧﻤﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻄﺎء ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :وی ھﻤﯿﻦ زن را ﮐﻪام زﻓﺮ ل اﺳﺖ و زن دراز و ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻮد در ﭘﺮده ﮐﻌﺒﻪ دﯾﺪ .٤
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻮد
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻮد ،ﻣﺮدی

ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﺎ آن زن ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
وی دراز ﮐﺮد ،آن زن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮک را ﺑﺮده و اﺳﻼم را آورده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﺮد او را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ
دﯾﻮاری اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻨﺪهای ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺮ را اراده ﻧﻤﻮده ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪهای ﺧﯿﺮ را اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺰای ﮔﻨﺎھﺶ را زود ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهای

 -١ﺧﺒﯿﺚ :ھﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﻟﻔﻆ »و از ﻣﻦ دور ﻧﺸﻮد« در ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۵۶۵۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۷۶اﺣﻤﺪ ).(۳۴۷ ،۳۴۶ /۱
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺮ را اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻨﺎھﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﺗﺎ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺰا
ﺑﺪھﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ :ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ و او آن را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ھﻤﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ
اﺳﺖ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﺎزهای ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮدم ،ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،وی
اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ھﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻣﺮوزی از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻔﺶ ﻋﻤﺮ س ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :إﻧﺎﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ
ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺖ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،و او آن را
ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ھﻤﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ .٢

ﻋﻤﺮ و اﻣﺮ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ،و ﺻﺒﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ
ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س درﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی روم و
ھﺮاس ﺧﻮد از آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ
ﺷﺪﺗﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽآورد ،و ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ دو آﺳﺎﻧﯽ
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ ُ ۡ
َ
� ل َعل� ۡم �فل ُِحون ﴾٢٠٠
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱص ِ�وا وصابِروا ورابِطوا وٱ�قوا ٱ
]آل ﻋﻤﺮان.[۲۰۰ :

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ ) (۹۸۱۷اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۴۵۵اﺣﻤﺪ ) (۲۷ /۴رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻋﻨﻌﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪون داﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺷﺎھﺪ دارد :ﺗﺮﻣﺬی ) (۶۴ /۲اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۷۴ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﺳﻤﺎء ) (۱۵۴۵از اﻧﺲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع.
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق اﺳﺖ ..ﻧﮕﺎ:
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۲۲۰ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۳۰۸
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ و از ﺧﺪا

ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ« .١
ﺷﮑﺮ

ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﺠﺪه ﺑﺮای
ﺷﮑﺮ ﺳﯿﺪﻧﺎ

ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی اﻃﺎق ﺧﻮد رﻓﺖ و ]در آن[ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد و ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺟﺎن وی را در آن ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و )ﻧﺸﺴﺘﻢ( ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟« ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آن ﭼﻨﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻧﺖ را در آن ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺎرت داده ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ
ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ وی رﺣﻤﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺎرم ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮ وی ﺳﻼم
ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻷ( ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮدم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۲۸۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وی ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،آنﮔﺎه آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﺟﺎﻧﺶ در آن ﻗﺒﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﺮا؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ ،و آن را ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر
ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،و
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﺰدم آﻣﺪ  ٣و در آﺧﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻣﺘﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۸از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﺜﻤﺎن س دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺻﺒﺮ وی
ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺶ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻗﺮآن.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۱ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۹۰ /۱۰اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۸۵۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر.

٣٩٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻮ داﻧﺎﺗﺮی ،و آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و در آﺧﺮش ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﻣﺘﺖ
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ داﻧﺎﺗﺮی ای ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را در اﻣﺘﺖ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزم ،آن
ﮔﺎه ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدم ،و ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﮐﺮان را دوﺳﺖ ﻣﯽداد« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۸۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﮑﺴﮑﯽ و او از
ﻣﻌﺎذ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ او ﻣﻌﺎذ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را در اﺗﺒﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺪه ،و او آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﻌﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زﯾﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا
آﻣﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰول وﺣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﮔﻔﺖ» :ﭼﺎدرم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه« ،ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﻣﺮدم ]ﮐﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎص ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ[ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ﮔﺎه در
ﮔﻮﺷﻪای دور از ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺖ ]و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ[ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪه ذﮐﺮ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد،
ﺑﻌﺪ ﺳﻮره ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺳﺠﺪه را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دو ﻣﯿﻞ دور ﺑﻮد،
و ﻣﺮدم از ﺳﺠﺪه وی ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﺮدم ﭘﺮ ﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻋﺎﯾﺸﻪ س ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از وی ﭼﯿﺰی را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﺠﺪه را
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
اﻣﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺑﺪون ﺣﺴﺎب داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا اﻣﺘﺖ زﯾﺎدﺗﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنھﺎ را زﯾﺎد ﺑﺨﻮاه ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ:
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺑﺨﺸﺶ اﻣﺘﺖ را ﺧﻮاﺳﺘﯽ  .٢در
اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲/۲۸۹ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم دﯾﺪن ﯾﮏ ﻣﺮد آﻓﺖ زده

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از ﭘﮫﻠﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ ﻣﺮض داﯾﻤﯽ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﻧﺰد وی
ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ از ﻧﺰد وی ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد .٣
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۲ /۲۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۸۸ /۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ).(۲۸۹ /۲
ﱠ
 -٣در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲/۲۸۹آﻣﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٩٧

ﺷﮑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻠﺶ را از ﺳﺮﯾﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را از اھﻞ ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﺗﻮ
را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﻘﺖ اﺳﺖ ﺷﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ« ،ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﺧﯽ
ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ،
او را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﺣﻖ ﺷﮑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﮑﺮدم؟« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺮ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ داد

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و او ص ﯾﮏ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ وی داد ،ﮔﺪا آن را اﻧﺪاﺧﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﯾﮏ
ﱠ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد ،ﮔﺪا ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺮو ،و وی را اﻣﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ھﻤﺎن ﭼﮫﻞ درھﻤﯽ را
ﮐﻪ ﻧﺰدش ھﺴﺖ ﺑﻪ وی ﺑﺪھﺪ« .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺪاﯾﯽ
ﱠ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ،
ﻧﺒﯿﯽ از اﻧﺒﯿﺎ ،ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﻣﺜﻘﺎل ذرهھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ھﺴﺖ؟« ﺑﻌﺪ دﯾﺮﮔﯽ آﻣﺪ و از وی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ داد ،وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻧﺒﯿﯽ از اﻧﺒﯿﺎ!! ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻢ اﯾﻦ
ﺧﺮﻣﺎ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﮐﺖ آن ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد .آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر داد ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ وی ﺑﺪھﻨﺪ و آن ﻣﺮد ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮد ﮐﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ .٢

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ).(۴۳۹۰
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

٣٩٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮﻟﺶ درﺑﺎره ﺷﮑﺮ و
ﺻﺒﺮ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺑﺮ ﺿﺠﻨﺎن  ١ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای
ﺧﻄﺎب ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪم ،و او ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ درﺷﺘﺨﻮی و ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﮫﺪه دار اﻣﺮ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺷﺪم ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺜﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻳﺒﻘﻰ اﻹﻟﻪ وﻳﻮد اﻟـﻤـﺎل واﻟﻮﻟﺪ
ﻻﳾء ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﺮ اﻻ ﺑﺸﺎﺷﺘﻪ
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺟﺰ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯿﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و

ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .٢
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﻮب .٣

و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دوﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﻮﻧﺪ:
٤
ﻣﺮﮐﺐ ﺷﮑﺮ و ﻣﺮﮐﺐ ﺻﺒﺮ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺪامﺷﺎن را ﺳﻮار ﺷﻮم
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ ]ﺑﻪ اﻣﺮاض[ و در ﻣﻮرد ﻣﺮد دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ از ﻋﮑﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س از ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺮد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﺬام ،ﮐﻮر ،ﮐﺮ و ﮔﻨﮓ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﭘﯿﭽﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﺑﺶ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از وی  ٥ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ از ﺧﺪاﺳﺖ  .٦و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ساز ﻣﺮدی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺎل و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در راه ﺗﻮ

 -١ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﮑﻪ.
 -٢ﻣﺤﻔﻮظ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻻﺷﯽء ﻓﯿﻤﺎﺗﺮی ﺗﺒﻘﯽ ﺑﺸﺎﺷﺘﻪ«» ،در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺎﺷﺘﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺑﻪ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٣٩٩

اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻋﺎﻓﯿﺖ داده ﺷﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم داد ،و ﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﮔﻔﺘﺎرش درﺑﺎره
اھﻞ ﺷﮑﺮ

ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺷﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﺳﻼم داد ،و او ﺳﻼم وی را ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ  .٢و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ب ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ رزﻗﺖ از دﻧﯿﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻦ،
ﭼﻮن رﺣﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ در رزق ﻓﻀﯿﻠﺖ داده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﺑﻪ آن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ داده ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری وی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺮﮔﺰاری وی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ادای
ھﻤﺎن ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او رزق داده و ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ  .٣و دﯾﻨﻮری از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﺷﮑﺮ زﯾﺎدﺗﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن زﯾﺎدت را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ
�دن� ۡم﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۷ :
﴿شكر�م �زِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ« .٤
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻋﺜﻤﺎن در روﺑﺮو ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر زﺷﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺮ زﺷﺖ و ﺑﺪی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،وی ﺑﻪ ﻃﺮف آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺛﺮ زﺷﺘﯽ را دﯾﺪ ،و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺧﺪا
را ﺳﺘﻮد ،و ﻏﻼم ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۶۰

٤٠٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﻋﻠﯽ درﺑﺎره ﻧﻌﻤﺖ و ﺷﮑﺮ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻌﻤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺮ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎدت اﺳﺖ ،و ھﺮدوی آﻧﮫﺎ در رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ از
ﺑﻨﺪه ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدد ،اﻓﺰوﻧﯽ و زﯾﺎدت از ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و
ﻋﺴﮑﺮی از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،و در زﯾﺎدت و ﻓﺰوﻧﯽ را ﺑﺒﻨﺪد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﻋﺎ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،و در اﺟﺎﺑﺖ را ﺑﺒﻨﺪد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺑﻪ را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و در ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺨﺸﺶ را ﺑﺒﻨﺪدو از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ ُ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ
ۡ
جب ل�م﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۶۰ :
و� أست ِ
﴿ٱدع ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ
�دن� ۡم﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۷ :
﴿شكر�م �زِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ«.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
َ
ۡ ُُ ٓ ۡ ُ ُ
و� أذك ۡر� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۵۲ :
﴿ٱذكر ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
ور� َّرح ٗ
� َ� ِد ٱ َّ َ
﴿ َو َمن َ� ۡع َم ۡل ُس ٓو ًءا أ ۡو َ� ۡظل ِۡم َ� ۡف َس ُهۥ ُ� َّم � َ ۡس َت ۡغفِر ٱ َّ َ
� َ� ُف ٗ
ِيما ﴾١١٠
ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﺪ ،ﺧﺪا را آﻣﺮزﮔﺎر

و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .١
ﻗﻮل اﺑﻮدرداء ،ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺳﻤﺎء درﺑﺎره ﺷﮑﺮ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ھﺮ ﺷﺐ و روزی ﮐﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪهام ،و ﻣﺮدم ﺑﻼﯾﯽ را در آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،آن را ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪا
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٠١

ﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪهام .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻓﮫﻤﺶ ﮐﻢ و ﻋﺬاﺑﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .١
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ
آب ﺻﻔﺎ را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،و آن آب ﺑﺪون اذﯾﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﺪون اذﯾﺖ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﺷﮑﺮ ﺑﺮ
وی واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٢و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰد اﺳﻤﺎء ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را در
ﺳﺒﺪی ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،و او آن را ﮔﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد .٣
اﺟﺮ و ﭘﺎداش

اﺟﺮ وﭘﺎداش ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن
ھﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ و ﻋﻠﯽ ب ھﻤﺮاھﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﺑﺖ ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ ﭘﯿﺎده
ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ازﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﻦ در اﺟﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎزﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ« .٤
اﯾﻦ را ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۶۱آﻣﺪه ،و ﺑﺰار اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آن
دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻮار ﺷﻮ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺗﻮ ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﯾﻢ ...و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۶۹آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :در اﯾﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺑﮫﺪﻟﻪ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ وی ﺣﺴﻦ اﺳﺖ،
و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻌﻠﯿﺔ ) (۱/۲۲۰ ۲۱۰ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را از وی ﺑﻪ
ھﺮدو وﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۲۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ رﺟﺎل آن ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱۸ ،۴۱۱ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۱۶۸۸و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ).(۲۲۴ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص
ﺗﮑﻠﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺛﻮاب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ وداﻋﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ«  ،١آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۱۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻﺧﻀﺮ آﻣﺪه ،ﺟﻤﮫﻮر وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺣﺪﯾﺚ
وی در اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ،ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺐ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺗﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ«  .٣رﺟﺎل وی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﻔﺘﺢ )(۳/۳۹۵
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و زﯾﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ وارد
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺐ ﻣﺪﻧﯿﻪ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﻧﺒﯽ ﺧﻮد دور ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ] ،و دﯾﺪم[ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر در ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ،
آن ﮔﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺿﻌﻒ و ﻣﺮﯾﻀﯿﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم
ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤
ﻗﺼﻪ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺣﺮص وی ﺑﻪ ﺛﻮاب

اﺣﻤﺪ از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم روز ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ
 -١اﻟﺒﺘﻪ در اﺟﺮ و ﭘﺎداش.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۹۱ /۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۸۲۸ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۲۳۰اﺣﻤﺪ ) (۴۲۵ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۰۱۵ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
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دروازهاش ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ]ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺿﺮورﺗﯽ
ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،و ﭘﯽ در ﭘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ

وﺑﺤﻤﺪه« ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ،ﯾﺎ ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و

ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،روزی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻢ ﺑﺮ او و ﺧﺪﻣﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ای
رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﻢ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،در اﯾﻦﺑﺎره
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﯽ و زاﯾﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و در آن رزﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا درﺑﺎره آﺧﺮﺗﻢ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن
وی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻨﺰﻟﺖ ]ﺑﻠﻨﺪی[ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ اوﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﮔﻔﺖ» :ای رﺑﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،از ﺗﻮ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ ،و او ﻣﺮا از آﺗﺶ رھﺎ ﺳﺎزد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای رﺑﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﻢ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻨﺰﻟﺖ
]ﺑﻠﻨﺪی[ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻻﯾﻖ آن ھﺴﺘﯽ ،در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﯽ و زاﯾﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در آن رزﻗﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای آﺧﺮﺗﻢ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺮا ﺑﺮ
ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺠﺪه ﯾﺎری ﮐﻦ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۳۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ  ٢از رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود آن
را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و در ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺐ را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و آب وﺿﻮ و ﺿﺮورت وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآوردم] ،ﺑﺎری[ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :از
ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه« ،ﮔﻔﺘﻢ :از ﺗﻮ رﻓﺎﻗﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ات را در ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۸۹اﺣﻤﺪ ) (۵۹ /۴اﺑﻮداوود ).(۱۳۲۰
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۲ /۵ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۴۲۹ /۲
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اﯾﻦ«؟ ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻧﻔﺴﺖ ﯾﺎری
ﮐﻦ« .١
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﺣﺎرث و ﻃﻠﺐ ﺛﻮاب از ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  -و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  -از ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺮﺷﯽ  ٢ﻣﻨﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮات در وﻓﺪی ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش رﺳﯿﺪم او را ﺑﻪ ﺗﺤﯿﺖ ﻋﺮب ﺗﺤﯿﺖ داده،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺻﺒﺢﺗﺎن ﺑﺨﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﯿﻪ ،ﺗﺤﯿﺖ
داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻼم دادن ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ« .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل

اﷲ« ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :وﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم«  ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﺒﺎر

ﺑﻦ ﺣﺎرث ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﺣﺎرث ھﺴﺘﯽ« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ ﺣﺎرث
ھﺴﺘﻢ ،و اﺳﻼم آوردم و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﺎری ﺳﻮارﮐﺎری از ﺳﻮارﮐﺎران ﻗﻮﻣﺶ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺳﺒﯽ داد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدم و ھﻤﺮاھﺶ ]ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻨﺎن[ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﯿﮫﻪ اﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا
ﻣﻦ ﺷﯿﮫﻪ اﺳﺐ ﺣﺮﺷﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ از
ﺷﯿﮫﻪ آن اذﯾﺖ ﺷﺪی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را اﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮدم .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از اﺧﺘﻪ
ﮐﺮدن اﺳﺒﮫﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﮔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎﻣﻪای ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﺗﻤﯿﻢ داری از وی ﺧﻮاﺳﺖ ]ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد[ ،ﮔﻔﺘﻢ :ازوی ﻋﺎﺟﻞ
ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ آﺟﻞ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ از وی ﻋﺎﺟﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪهام،
وﻟﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم در ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮﺳﺪ .٣
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ و ﻗﻮل ﻋﻤﺮو در اﯾﻦ ﺑﺎره

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۲۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢درﺳﺖ ﺣﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺪس ،ﺑﻪ دو ﻓﺘﺤﻪ ،ﺷﺎﺧﻪای از ﻟﺨﻢ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺎری از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ داد،
و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاد ،ﮔﻮﯾﯽ آنھﺎ ﺑﺮ وی ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺒﺒﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺰع آنھﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،و ﻗﻮم دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﺧﯿﺮ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ وا ﻣﯽﮔﺬارم ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﺗﻐﻠﺐ اﺳﺖ« ،ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺷﺘﺮھﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ در ﺑﺪل ]اﯾﻦ[
ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۲/۵۱۸از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎدرش را ﻃﻮاف ﻣﯽداد
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده

ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ و ﻋﻤﺮ ب از ﻃﻮاف ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺎدرش ﺑﺎ وی ﺑﻮد ،و او را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و رﺟﺰ  ٢ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»اﻧﺎ ﻣﻄﻴﺘﻬﺎ ﻻﻧﻔﺮ* وإذا اﻟﺮﻛﺎب ذﻋﺮت ﻻاذﻋﺮ* وﻣﺎ ﺣـﻤﻠﺘﻨﻲ وارﺿﻌﺘﻨﻲ اﻛﺜﺮ* ﻟﺒﻴﻚ

اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺳﻮاری وی ھﺴﺘﻢ و ﻓﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ﺳﻮاری ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،دوره ﺣﻤﻞ و ﺷﯿﺮدادن وی ﺑﺮاﯾﻢ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﺴﺘﺎدهام«.
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺑﯿﺎ داﺧﻞ ﻃﻮاف ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮد و
ھﻤﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ،و اﻋﺮاﺑﯽ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻣﺎدرش را ﻃﻮاف داده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»أﻧﺎﻣﻄﻴﺘﻬﺎ ﻻأﻧﻔﺮ* وإذا اﻟﺮﻛﺎب ﹸزﻋﺮت ﻻ أذ ﹾﻋﺮ* وﻣﺎ ﹶﺣـ ﹶﻤ ﹾﻠﺘﹺﻨﻲ وأرﺿﻌﺘﻨﻲ أﻛﺜﺮ* ﻟﺒﻴﻚ
اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ«.

و ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:

إن

ﺗﱪﻫﺎ

ﻓﺎﷲ

أﺷﻜﺮ

ﻳـﺠﺰﻳﻚ

 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۱۴۵
 -٢ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻔﺎﺧﺮت ،ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .م.

ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ

اﻻﻛﺜﺮ

١
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ وی ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰارﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﭼﯿﺰ اﻧﺪک ﺑﺮاﯾﺖ
ﭘﺎداش زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽدھﺪ« .٢
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از ﺷﺘﺮ ﺧﻮد و ﭼﺮاﻧﻨﺪه آن ﺑﺮای ﺧﺪا و ازدواﺟﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﻮاب
٤
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎران ﻧﺠﺪه ﺣﺮوری ﺑﺮ ﺷﺘﺮی
ﱠ
ﺷﺘﺮی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﻧﻨﺪه آن آﻣﺪ و

ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺶ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﯾﺎران ﻧﺠﺪه ﺑﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
وﻟﯽ از ﻧﺰدﺷﺎن ﻓﺮار ﻧﻤﻮدم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺗﻮ را واداﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی
و ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮی ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ او
دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮم؟ ]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او ﺑﺮای وی
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ،آنﮔﺎه آزادش ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﺷﺘﺮت را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟  -و ﻧﺎم آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮد  -ھﻢ اﮐﻨﻮن
آﻧﺠﺎ در ﺑﺎزار ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺎدرم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدر را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺴﺘﺎد ،دوﺑﺎره ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﺎدرش را ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از آن ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﭘﺲ ﭼﺮا ﻃﻠﺒﺶ
ﻧﻤﺎﯾﻢ؟! .٥

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ) (۷۹۲۵در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﺎد رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.
 -٢اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۰
 -٤ﯾﮑﯽ از زﻋﻤﺎی ﺧﻮارج.
 -٥در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۴۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺳﺮاج در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را از ﻃﺮﯾﻖ
وی ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۵از
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﻔﺼﻪ ل
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ّ
ﻗﻮل ﻋﻤﺎر س در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻔﯿﻦ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی و او از ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺻﻔﯿﻦ در ﮐﻨﺎره ﻓﺮات ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻣﻦ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ اﻓﺮوزم و ﺧﻮد را در آن اﻧﺪازم اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ آب اﻧﺪازم و ﻏﺮق ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ ،و اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺿﺎی ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮداﻧﯽ .٢
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮی را ﮐﻪ
اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ از دو ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
ً
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ]وﻗﺘﯽ[ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﮑﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ آﺧﺮت ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻪ دﻧﯿﺎ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ روی آورده اﺳﺖ .٤
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در ﻋﺒﺎدت ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی از روزھﺎ را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻋﻤﻞ وی داﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،و
ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﭽﻪ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص داﺷﺖ!  ٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻪ
اﻟﺼﻔﻮه )ص (۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ورم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ازدواج ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺮدﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﺎداش و اﺟﺮ داده ﻣﯽﺷﻮی ،و اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
.۳/۲۵۸ -١
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۳اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی از ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۸۷
ﱠ
 -٤ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٥ﺑﺨﺎری ) (۱۹۸۷و ) (۶۴۶۶ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۸۳اﺣﻤﺪ ).(۱۷۴ ،۵۵ ،۴۳ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻨﺎھﺎن ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﻌﺪی ات را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻨﺪه ﺷﺎﮐﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟!«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۸آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۳۸۴ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻣﻐﯿﺮه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﻋﺒﺎدت
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ وی زھﯿﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س ھﻤﯿﺸﻪ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺐ را ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از اوﻟﺶ،
ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٣و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب در
ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﯿﻠﯽ آﻣﺪ و ﻣﺮدم را از ﻃﻮاف
ﺑﺎزداﺷﺖ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ زﺑﯿﺮ آﻣﺪ و ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن آب ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد .٤
ﱠ
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻗﻄﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ھﻔﺖ روز
روزه وﺻﺎل  ٥ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ رودهھﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ  .٦و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
ﱠ
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ھﻔﺖ روز روزه وﺻﺎل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﻦ ﺷﺪ ،آن را ﺳﻪ روز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .٧
ﺷﺠﺎﻋﺖ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۱۳۰و ) (۶۴۷۱ ،۴۱۳۶ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۹۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۴۱۲اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۳۱ﻧﺴﺎﺋﯽ )/۳
.(۲۱۹
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۵۶
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥روزه وﺻﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز روزه ﮔﯿﺮد و اﻓﻄﺎر ﻧﮑﻨﺪ.
 -٦اﯾﻦ روش وی اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :روزه وﺻﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﯾﻦ وﯾﮋه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد.
- ٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﺼﻪ آن دو و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ :ﻗﻮل اﻧﺲ و ﻋﻠﯽ درﺑﺎره

ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  -ﻟﻔﻆ از ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  -از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺒﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آنھﺎ ﺑﻪﺳﻮی
ﺻﺪا رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎ آنھﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﺳﺒﯽ از اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻮد ﺳﻮار
ﺑﻮد و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ« ،و اﻓﺰود» :اﯾﻦ را  ١ﺑﺤﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن اﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ  .٢و
ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﺳﺐ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻨﺪوب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺳﻮار ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ» :اﺛﺮی از ﺗﺮس ﻧﺪﯾﺪم ،و اﯾﻦ را ﺑﺤﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ« ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻮاری و
ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ  .٣و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﯾﻢ ،و او ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد .٤
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺣﻨﯿﻦ و ﻗﻮل ﺑﺮاء در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی از ﺑﺮاءﺑﻦ ﻋﺎزب ب ﺷﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﯿﺲ وی را ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ از ]ھﻤﺮاھﯽ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روزﺣﻨﯿﻦ ﻓﺮار
ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟ او ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮار ﻧﻨﻤﻮد .ﻣﺮدم ھﻮازن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﻮدﻧﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻏﻨﺎﯾﻢ
ﺷﺪﯾﻢ ،و آنھﺎ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺳﻔﯿﺪش
دﯾﺪم ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن  ٥س ﺟﻠﻮی ﻗﺎﻃﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ »أﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻻ ﻛﺬب«،
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺐ را ،ﻣﺮاد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﺎﻻ ک اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۲۸۲۰و ) (۳۰۴۰ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۰۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۶۸۷اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۷۷۲
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۰۷
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥او اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

٤١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»ﻣﻦ ﺑﺪون دروغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﻢ«  ،١و در رواﯾﺘﯽ از ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﺑﺪون دروغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﻢ« ،و در رواﯾﺘﯽ از ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺪون
دروغ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ھﺴﺘﻢ«  ،٢و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از آن از ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻧﺰد
ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺮاء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻻﻛﺬب * أﻧﺎ اﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟـﻤﻄﻠﺐ * اﻟﻠﻬﻢ ﱠﻧﺰل ﻧﴫك«» .ﻣﻦ ﺑﺪون دروغ ﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﺼﺮﺗﺖ راﻧﺎزل ﮐﻦ« .ﺑﺮاء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ و ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ

ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،و ﺷﺠﺎع ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﭘﻨﺎه ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد  .٤و ﻗﺼﻪھﺎی ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ،ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﺳﻌﺪ ،ﺣﻤﺰه ،ﻋﺒﺎس،
ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﻔﻮا ،اﺑﻮدﺟﺎﻧﻪ ،ﻗﺘﺎده ،ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع ،اﺑﻮﺣﺪاد ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ،
ﱠ
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻮﻣﺤﺠﻦ ،ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش را در
ً
ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب در ﺟﮫﺎد ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری

ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ و او از ﭘﺪرش و از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را در زﯾﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و آن را ﺧﻮرد ،و آن ﺷﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
در زﯾﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻢ و آن را ﺧﻮردم ،و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ از ﺧﺮﻣﺎھﺎی
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از آن ﺑﺎﺷﺪ«  .٥اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ھﻤﺎن ﻟﯿﺜﯽ و از رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۹آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۸۶۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۷۶
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۲۸۷۴
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۳۱۷
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۳ ،۱۸۳ /۲اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ً
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮرده ﺧﻮد را ﻗﺼﺪا اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای وی ﻃﻌﺎﻣﯽ آورده
ﺷﺪ ،و او آن را ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آن را ﻧﻌﻤﺎن س آورده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
از ﻓﺎﻟﮕﻮﯾﯽ  ١اﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻃﻌﺎم دادﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد ﺑﻐﻮی از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻦ ﻧﻌﯿﻤﺎن س ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و دارای ﺷﮑﻞ روﺷﻦ
و درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :،آﯾﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﻧﻤﯽﺷﻮد ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﹺ
اﻟﻌﻘﻮق .ﺻﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺪاﻫﺎ وﻓﻘﻮ ،وﲢﺮم ﻣﻦ اﻟﻌﺮوق .ﻳﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﺣﻢ
»ﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﻌﻘﻮق .ﻟﻌﻠﻬﺎ ﹶﺗ ﹾﻌﻠﻖ أو ﺗﹸﻔﻴﻖ« .٢

آن ﮔﺎه ﺑﻪ وی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و روﻏﻦ داد ،و او ﻣﻘﺪاری آن را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س آورد و او از

آن ﺧﻮرد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺮاغ  ٣ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺎ آورد ،و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ آن را از ﮐﺠﺎ
]آورده[ اﺳﺖ؟ .٤
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻏﻼﻣﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻣﺎﻟﯿﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﻏﻼم ﺷﺒﯽ ﺑﺮای وی ﻃﻌﺎﻣﯽ آورد ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻟﻘﻤﻪای از آن ﺧﻮرد ﻏﻼم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ھﺮ ﺷﺐ ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪی و اﻣﺸﺐ
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ آن واداﺷﺖ ،اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﺮای آنھﺎ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﮐﺮدم  ،٦و آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه دادﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آن روز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺮوﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻪ
 -١ﮐﮫﺎﻧﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﺎﻣﺾ و ﻧﺎﻣﻔﮫﻮماﻧﺪ .م
 -٣ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ» :دادﻧﺪ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ و ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۴/۳۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۱
 -٦رﻗﯿﻪ ﻧﻤﻮدم.
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ﻣﻦ دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا ھﻼ ک ﮐﻨﯽ  .١آن ﮔﺎه دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻠﻖ ﺧﻮد ﻓﺮو
ﺑﺮد و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮوع ﮐﺮد ،و آﻧﭽﻪ را ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آب ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺗﺸﺖ آب را ﺧﻮاﺳﺖ و از آن
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﺪا
رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪم ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﺟﺴﺪی
ﮐﻪ از ﺣﺮام ﻧﻤﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آﺗﺶ ﺑﻪ آن ﺳﺰاوار اﺳﺖ«  ٢ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از
ﺑﺪﻧﻢ از اﯾﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻤﻮ ﮐﻨﺪ .٣
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ب
ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺷﯿﺮی را ﻧﻮﺷﯿﺪ و
ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺷﯿﺮ را از ﮐﺠﺎ
آوردی؟ وی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر آﺑﯽ رﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺪﻗﻪ آب
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن از ﺷﯿﺮھﺎی آنھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ دوﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن را در اﯾﻦ ﻇﺮف آب
رﯾﺨﺘﻢ ،ﻋﻤﺮ س اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را داﺧﻞ دھﺎن ﻧﻤﻮد و آن را اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٥از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و از او ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﯿﻢ .و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ روزی درﮐﻮﻓﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و
 -١و در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺮا ھﻼ ک ﮐﻨﯽ«.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۱ /۱از اﺑﻮﺑﮑﺮ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ و دارﻣﯽ د اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و
ﺣﺎﮐﻢ از ﺟﺎﺑﺮ .ﻣﻨﺎوی آن را در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۲۲ /۵ﻣﺸﮑﻞ دار داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۵۱۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﭘﺪرش از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ھﮑﺬا ﻣﻨﮑﺪرﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر از ﭘﺪرش از ﺟﺎﺑﺮ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﻮزی
در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۹۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ از زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۶۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﻣﺎﻟﮏ ) (۲۲۷ /۱ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ ).(۵۷۷۱
.۳/۲۹۰ -٥
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ﺑﺮ دروازهای اﯾﺴﺘﺎد و آب ﺧﻮاﺳﺖ ،آنﮔﺎه دﺧﺘﺮی ﺑﺎ آﻓﺘﺎﺑﻪای و دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،
ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮ :اﯾﻦ ﻣﻨﺰل از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :از ﻓﻼن ﻗﺴﻄﺎل ،وی ﮔﻔﺖ:
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ از ﭼﺎه ﻗﺴﻄﺎل آب ﺑﻨﻮش ،و ﻧﻪ ھﻢ در ﺳﺎﯾﻪ
ﻋﺸﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه  ١ﺑﻨﺸﯿﻦ .٢
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎذ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س دو زن داﺷﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ]ﻧﻮﺑﺖ[ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﺑﻮد از ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮش وﺿﻮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن
ھﺮدویﺷﺎن در ﻣﺮﯾﻀﯿﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم ﻋﺎﯾﺪ ﺣﺎلﺷﺎن ﮔﺮدﯾﺪ وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم در آن
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮدو در ﯾﮏ ﺣﻔﺮه دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و او در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻗﺮﻋﻪ
اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﮐﺪامﺷﺎن اول در ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ
از ﯾﺤﯿﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ دو زن داﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﻮد ،از ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی آب ھﻢ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﮫﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻒ  ٤اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ وی را در وﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺶ دﯾﺪی؟  ٥اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،و ﻣﺮدم از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٦
ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او را در ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

 -١ﻋﺸﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﻋﺸﺎر ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺠﺎرت را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۵آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در رﺟﺎل آن ﮐﺴﯽ راﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۳۴
 -٤ﻋﺮﻓﺎت.
 -٥اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺶ از ﻋﺮﻓﺎت.
 ٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۹اﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺟﻨﮓ
ﻧﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ ،او را در درهای ﮐﻪ ﭘﺮ از
درﺧﺖ ﻋﻀﺎء  ١ﺑﻮد ﺧﻮاب ﭼﺎﺷﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺮدم در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را
در آن آواﯾﺰان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی
ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮم را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻦ
ﺧﻮاب ﺑﻮدم و ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮھﻨﻪ در دﺳﺘﺶ اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﱠ
ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺘﻢ:اﻟﻠﻪ ،ﮔﻔﺖ  :٢ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﱠ
اﻟﻠﻪ ،آن ﮔﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﻧﯿﺎم اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﺸﺴﺖ«  .٣و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﮐﺎر
را ﻧﻤﻮد ﻣﻮاﺧﺬه و ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮد.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺤﺎرب و ﻏﻄﻔﺎن
در ﻧﺨﻞ  ٤ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و آنھﺎ ﻏﻔﻠﺘﯽ رااز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮدی از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
او ﻏﻮرث ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ« آن ﮔﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮ از دﺳﺖ وی اﻓﺘﺎد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد؟« ﮔﻔﺖ:
اﺳﯿﺮﮔﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎش ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﮫﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺠﻨﮕﻢ ،و ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻏﻮرث ﻧﺰد ﯾﺎران ﺧﻮد آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :از ﻧﺰد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدﺗﺎن آﻣﺪم ،و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٥اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١درﺧﺖ ﺑﺰرگ و ﺧﺎرداری اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺎر دوم.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۲۹۱۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۴۳
 -٤ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻧﺠﺪ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۱۶۹ ،۱۶۸ /۳

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺗﻮﮐﻞ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص
ﺗﻮﮐﻞ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س
اﺑﻮداود در اﻟﻘﺪر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻧﻤﺎز ﻧﻔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ] ،ﺑﺎری[ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺣﺮاﺳﺖ وی آﻣﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﺗﻮ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :از اھﻞ آﺳﻤﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ از اھﻞ
زﻣﯿﻦ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﮑﻪ از اھﻞ زﻣﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ در آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﻧﺸﻮد در زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ،و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺲ دو ﻣﻠﮏ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از وی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪر وی ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرش آﻣﺪ او را ﺑﺎ ﻗﺪرش وا
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺎﯾﻪ و ﺳﭙﺮی ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺟﻠﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ
از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﻃﻌﻢ و ذاﺋﻘﻪ اﯾﻤﺎن را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﭼﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،از وی ﺧﻄﺎ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد آن دو ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ س
آﻣﺪ در آن آرام ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده وی درﺑﺎرهاش ﻣﺘﺮدد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺳﺮی
در ﺗﻤﺎس ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و او را ﺳﻮﮔﻨﺪ دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ھﺮ ﺑﻨﺪهای دو
ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ازوی در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ  ، -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ آﻣﺪ او و ﻗﺪر را ﺑﺎ ھﻢ وا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻣﺠﻠﺰ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی )از ﻣﺮاد( در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ وی در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮد ﺣﺮاﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮاد ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺮد دو ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را از آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻗﺪر آﻣﺪ ،او را ﺑﺎ ﻗﺪر وا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و اﺟﻞ و ﻗﺎﯾﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ .١

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۵از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺜﯿﺮ و
ﻏﯿﺮ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ از ﺗﻮ ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ وی ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮد اﺟﻞ وی
ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،و او در ﮐﻨﺞ دﯾﻮاری ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،دﯾﻮار ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن
آن دو ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﻮار اﻓﺘﺎد.
ﱠ
ﺗﻮﮐﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻇﺒﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ھﻤﺎن

ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ در آن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س وی را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ داری؟ ﮔﻔﺖ :از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ اﺷﺘﮫﺎ داری؟ ﮔﻔﺖ :رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم را،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺖ دﺳﺘﻮر ﻧﺪھﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد ﻃﺒﯿﺐ  ٢ﻣﺮا ﻣﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺮ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آن ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ دﺧﺘﺮاﻧﻢ از ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟! ﻣﻦ دﺧﺘﺮاﻧﻢ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ
ھﺮ ﺷﺐ ﺳﻮره واﻗﻌﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ً
ﺳﻮره واﻗﻌﻪ را ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﺑﺪا او را ﻓﺎﻗﻪای ﻧﻤﯽرﺳﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮدرداء ب در ﺻﺒﺮ ﺑﺮ
ھﻤﻪ اﻣﺮاض ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ

اﻗﻮال ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮذر ،ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﻔﺮج و ﻋﺴﮑﺮی در اﻟﻤﻮاﻋﻆ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ھﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارم ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮم ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ در آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ھﺴﺖ ،ﯾﺎ
 -١اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص.(۲۱۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺴﺎﮐﺮ ) (۳۴۶۱ /۱اﺑﻦ ﺳﻨﯽ ) (۶۷۴در ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ و دﯾﮕﺮان .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از
ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ اﺷﮑﺎل دارد :اﻧﻘﻄﺎع و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ آن و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن راوﯾﺎن آن و اﺿﻄﺮاب و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن اﺑﯽ ﻃﯿﺒﺔ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻣﻨﺎوی و آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺿﻌﻒ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۲۸۹
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در آﻧﭽﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ  .١و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ  ٢از ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺑﻮذر س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﺮ از ﻏﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺮﯾﻀﯽ از ﺻﺤﺖ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ! ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮذر را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،وی
آرزو ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ :ﮐﺎش در ﻏﯿﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺘﻦ رﺿﺎ ﺑﺮ
ﺗﺼﺮف ﻗﻀﺎ اﺳﺖ  .٣و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻦ در دھﺪ و راﺿﯽ ﮔﺮدد ،ﻗﻀﺎ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ﻧﮕﺮدد ،ﻗﻀﺎ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﱠ
ﻣﯽﺷﻮد  .٤و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ]ﮐﺎش[ در دﻧﯿﺎ ﻃﻌﺎم ﮐﻔﺎف ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدن و ﺷﺐ
ﮐﺮدن در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ را ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻔﺲ اﻧﺪوه و
ﺑﯽﻗﺮاری از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ آﺗﺶ ﭘﺎرهای را ﺑﻪ دﻧﺪان ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده،
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد!!.
ﺗﻘﻮی

ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ اھﻞ ﻗﺒﻮر و ﻗﻮل وی درﺑﺎره ﺗﻘﻮی

دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻗﺒﻮر،
ای اھﻞ ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺷﺪن و ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪن ،ای اھﻞ وﺣﺸﺖ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺒﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪو اوﻻد ﯾﺘﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺷﻮھﺮھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺰد
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻤﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺟﻮاب دادن اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۳۷

٤١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ای ﮐﻤﯿﻞ ،ﻗﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد  .١و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ]ﻧﺰد ﺧﺪا[ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮔﺮدد؟! و ﻧﺰد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﺒﺪ ﺧﯿﺮس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮔﺮدد؟ .٢
اﻗﻮال اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﻮدرداء و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ درﺑﺎره ﺗﻘﻮی

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺪاﻧﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ را از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮی زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﻢ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ  .٣و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ،
ﺧﻮاب زﯾﺮﮐﺎن و اﻓﻄﺎر آﻧﺎن!! ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﺑﯽ اﺣﻤﻘﺎن و روزه آﻧﺎن ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
و ﻣﺜﻘﺎل ذرهای از ﻧﯿﮑﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮی و ﯾﻘﯿﻦ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻐﺮوران ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮهھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،اﻓﻀﻞﺗﺮ و راﺟﺢﺗﺮ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﮔﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎزم را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در
آن اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
� م َِن ٱل ۡ ُم َّتق َ
﴿ َ� َت َق َّب ُل ٱ َّ ُ
�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲۷ :
ِ
ﱠ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻟﻠﻪ ﻓﻘﻂ از ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  ٥آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ]رﺿﺎی [ﺧﺪا ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ
از آن را از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ وی ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ آن را از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﺰ ) (۲/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ .(۱/۲۱۱
.۲/۴۳ -٥
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ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ]ﺑﺮ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻮدﻧﺶ[ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن ﺑﺮ ﺳﺮ او از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ را ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .١
ﺧﻮف

ﺧﻮف ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهای؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا ]ﺳﻮره ھﺎی[ ھﻮد،
اﻟﻮاﻗﻌﻪ ،واﻟﻤﺮﺳﻼت ،ﱠ
ﻋﻢ ﯾﺘﺴﺎءﻟﻮن و اذا اﻟﻤﺸﺲ ﮐ ﱢﻮ َر ْت ﭘﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ!!« و در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮی ﻧﺰد اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭘﯿﺮی ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ آﻣﺪ؟! ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮا ھﻮد و اﻣﺜﺎﻟﺶ :اﻟﻮاﻗﻌﻪ ،ﱠ
ﻋﻢ ﯾﺘﺴﺎءﻟﻮن و اذااﻟﺸﻤﺲ
ﮐ ﱢﻮ َر ْت ﭘﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س و او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮش
ﺑﺎﺷﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺎخ  ،٣ﺷﺎخ را در دھﻦ ﺑﺮده ،و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻮﺷﺶ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﻣﺮ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟!« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ
ا� َوﻧِﻌ َﻢ ال َﻮ ِ�ﻴﻞ َﻰﻠﻋ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ«» :ﺣﺴبﻨﺎ
َّ َ َّ ْ
ا� ﺗ َﻮ�ﻨَﺎ«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﮏ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ
ِ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ«  .٤اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ  .٥و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻗﺎرﯾﯿﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
َّ َ ۡ َ ٓ َ َ ٗ َ
ح ٗ
يما ] ﴾١٢اﻟﻤﺰﻣﻞ.[۱۲ :
﴿إِن َ��نا أن�ا� َوج ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺰد ﻣﺎ ﻗﯿﺪھﺎی ﮔﺮان و آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ).(۲/۱۴۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۲۹۷ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۲۶۲۷و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۹۵۵
 -٣ﺷﺎخ :ھﻤﺎن ﺻﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺮاﻓﯿﻞ ÷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۳۱اﺣﻤﺪ ) (۷۴ /۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۵۶۹ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۰۷۱و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۶آﻣﺪه.
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ﺧﻮف اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﺼﻪ ﺧﻮف ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر
ﺣﺎﮐﻢ  -و ﮔﻔﺘﻪ :از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  -و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وی از ﺳﮫﻞ

ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر را آن ﭼﻨﺎن ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ،
ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻧﺎم ﺑﺮدن آﺗﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﺎدآوری ﺷﺪ ،و او در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ ،او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،و او در ﺣﺎل ﺟﺎن داد و
اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :رﻓﯿﻖﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ  ،١ﭼﻮن ﺧﻮف ﺟﮕﺮش را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۲۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ھﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در
ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ او روﺑﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺟﺎن داد و اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺻﺎﺣﺐﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮس آﺗﺶ ﺟﮕﺮش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آﺗﺶ ﭘﻨﺎه داد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را آرزو
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آن را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،از آن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد«  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد:
َ َ
ۡ
ْ ُ ْ َ ُ
ُ َۡ
ُ ۡ َ ٗ َُ ُ
ود َها ٱ�َّ ُ
اس َوٱ� ِ َ
ج َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ارةُ﴾
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل ِي�م نار� وق
]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۶ :

 -١ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﮑﻔﯿﻦ وی را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۹۴ /۲اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۸۲ /۴ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۶۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ اﺑﯽ دﻧﯿﺎ در »ﮐﺘﺎب اﻟﺨﺎﺋﻔﯿﻦ« ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۸۴ ،۲۲۷ /۱از ﻃﺮﯾﻖ
اﻻﺻﺒﮫﺎﻧﯽ  .آﻟﯿﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۶۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٢١

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ را از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ھﯿﺰم آن

اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺳﻨﮓ ھﺎﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی آن را ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﮫﻮش ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ وی ﮔﺬاﺷﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﻮان ﺑﮕﻮ :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ،و او آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او

را ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرت داد ،اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اوﺳﺖ؟  ١ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ:
َ َ
َ َ َ
َ َ
ا� َوخاف َو�ِي ِد﴾؟« ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۱۴ :
﴿� ٰل ِك ل َِم ۡن خاف َمق ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و از وﻋﺪه ﻋﺬاب ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ .٢

ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ب درﺑﺎره ﺧﻮف و رﺟﺎ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﺣﺎل داری؟«
ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ رﺟﺎ و ﺧﻮف
ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺟﺎ را ﺑﺮای وی ﻣﯽدھﺪ و از ﺧﻮف در اﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽدارد«  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ س ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ آﺳﺎﯾﺶ را در ﭘﮫﻠﻮی آﯾﻪ ﺷﺪت و آﯾﻪ ﺷﺪت
را در ﭘﮫﻠﻮی آﯾﻪ آﺳﺎﯾﺶ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺆﻣﻦ در رﺟﺎ و ﺗﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺧﺪا ﻏﯿﺮ
ﺣﻖ را آرزو ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﻧﯿﻨﺪازد؟ .٤
اﻗﻮال ﻋﺜﻤﺎن ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ درﺑﺎره ﺧﻮف

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اوﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۵۱ /۲و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۴۰ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻄﺎع زﯾﺮا ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل
).(۸۵۲۷
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺼﻪھﺎی ﺧﻮف اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در ﺧﻮف ﺧﻠﻔﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
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ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺮوﻣﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺖ و دوزخ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪامﺷﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ اﻣﺮ داده
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮم ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ  .٢و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س
ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﯽﺑﻮدم و ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺘﻢ را
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و آﺑﮕﻮﺷﺘﻢ را ﻣﯽآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
دارم ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮ ﺗﭙﻪای ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﯾﺎد ﻣﺮا در ﯾﮏ روز ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .٣
ﺧﻮف اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ:
دوﺳﺖ ﻧﺪارم از اﺻﺤﺎب ﯾﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدی ھﺴﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد وﻗﺘﯽ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﻧﮕﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد  -ھﺪف ﺧﻮدش اﺳﺖ  .-و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺖ و دوزخ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد :اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ،ﺗﻮ را ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ھﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،از
اھﻞ ھﻤﺎن ﺑﺎش] ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻪ[ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎش،
ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺧﻮف اﺑﻮذر ،اﺑﻮدرداء و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زنھﺎیﺗﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮھﺎیﺗﺎن آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۶
 -٢اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺜﻤﺎن در اﻟﺰھﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۱۳اﯾﻦ را از ﻗﺘﺎده و او از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦﺳﻌﺪ ) (۴/۲۶ھﻤﭽﻨﺎن از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎدھﺎ ﻣﺮا
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪو ﭘﺮاﮐﻨﺪهام ﻣﯽﮐﺮد.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۳۳
 -٥اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۶۴
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮا روزی ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪ درﺧﺘﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ و
ﻣﯿﻮهھﺎﯾﺶ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﺪ!! .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮدرداء س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ( ﺷﻤﺎ ﭼﻪ )ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﮫﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ ،و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
ً
داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ دﺷﺖھﺎﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ
ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء س  ،٢رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮای اھﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ رگھﺎی
ﮔﺮدﻧﻢ ]ﮐﺎرد را[ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ .٣
ﺧﻮف ﻣﻌﺎذ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ وارد
ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮدآورﯾﻢ ،و
ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ
ﺧﻮد ﺷﻮم  .٥و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٦از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ ،و
از وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺠﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ
٨
ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﻮف ﺗﻮ ]دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی[ ﻣﺮا ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد  .٧و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن
از اﺑﻮﺣﺎزم س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﺮ ﻣﺮدی از اھﻞ ﻋﺮاق ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۱۶
 -٢ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۵آﻣﺪه.
ﱠ
 -٣اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن
ﻣﯽﺑﻮدم.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۳۶
 -٥ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻃﺎووس از ﻣﻌﺎذ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ وﺑﻠﮑﻪ از او ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ
).(۹ /۳
 -٦اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۹۲
 -٧ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﮫﺎدر ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮف ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺎز ﻣﯽدارد و ﺑﺲ .م.
.۱/۳۱۲ -٨
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :وی را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻧﺰد وی ﺗﻼوت ﺷﻮد اﯾﻦ
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ وﻟﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﯿﻢ.
ﺧﻮف ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس اﻧﺼﺎری

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺷﺪادﺑﻦ اوس اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،آﺗﺶ
ﺧﻮاب را از ﻣﻦ رﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ وﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﻮف ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
دوﺳﺖ دارم درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﮐﻠﻮﺧﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ اﺑﯽ
ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻧﺰد وی رﻓﺖ و او را
ﺳﺘﻮدو ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ،ای ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺟﺰ از ﺗﻮ ﺑﺎﮐﺮهای را ﻧﮑﺎح ﻧﮑﺮد ،و
ﺑﺮاﺋﺘﺖ ار آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ!! ﺑﻌﺪ از وی اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ﻧﺰد وی رﻓﺖ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﺮا ﺳﺘﻮد ،و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺮوز از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ! دوﺳﺖ دارم ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻮدم.
ﮔﺮﯾﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﱠ
ﺑﺨﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٣س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﺨﻮان« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ دوﺳﺖ
ﱠ
دارم ﮐﻪ ﻗﺮآن را از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮم« ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺳﻮره ﻧﺴﺎء را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪم:

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۶۴
.۸/۷۴ -٢
ﱠ
 -٣ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.
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َ َ
ُ ّ ُ َّ َ
َ َۡ َ
ك ۡي َف إ َذا ج ۡئ َ
ك َ َٰ
ِن
م
ا
ن
﴿ف
�
ِ
� أمة ِۢ �ِش ِهي ٖد و ِ
ِ
جئنا ب ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۴۱ :

٤٢٥
َ ٰٓ ُ َ ٓ َ ٗ
�ؤ�ءِ ش ِهيدا ﴾٤١

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ھﺮاﻣﺖ ﮔﻮاھﯿﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﻮاه

ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺲ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ
ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺾ ﻗﺼﻪھﺎی وی در ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺮﯾﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﺮﯾﻪ اھﻞ ﺻﻔﻪ در وﻗﺖ ﻧﺰول آﯾﻪ ای

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ
ََ ۡ َ ُ َ َ َ ُ َ
َۡ َ َ
﴿أفَ ِم ۡن َ�ٰ َذا ٱ ۡ َ
حكون َو� � ۡبكون ] ﴾٦٠اﻟﻨﺠﻢ.[۶۰-۵۹ :
ج ُبون  ٥٩وتض
ِيث �ع
�د ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ«.
آنﮔﺎه اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎیﺷﺎن ﺟﺎری

ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪﺷﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪ وی ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺧﺪا ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ داﺧﻞ
آﺗﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه
ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۵۸۲ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۰۰
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺑﻐﻮی ) (۳۶۴ /۱۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۳۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮة ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع دارای اﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﯿﻨﻦ
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮه و ھﻤﭽﯿﻨﻦ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۹۶۸ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ /.ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﻤﻠﻪی اول دارای ﺷﻮاھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮة ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ«
) (۳۳۲۴و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۷۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻤﻠﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.

٤٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮد ﺣﺒﺸﯽ در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﯾﻪای را ﺗﻼوت
ﻧﻤﻮد

ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ۡ
َُ ُ
ود َها ٱ�َّ ُ
اس َوٱ� ِ َ
ج َ
ارةُ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۴ :
﴿وق

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﯿﺰم آن ﻣﺮدم و ﺳﻨﮓ ھﺎﺳﺖ«.
و اﻓﺰود» :ھﺰار ﺳﺎل در آن آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺰار ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺰار ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﺳﯿﺎه و ﺗﺎرﯾﮏ

اﺳﺖ و ﺷﻌﻠﻪاش ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد« ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮد
ﺳﯿﺎھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺶ روﯾﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی اﺳﺖ از
ﺣﺒﺸﻪ« ،و او را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮد ]ﺟﺒﺮﯾﻞ[ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻋﺰت ﺟﻼل و
ﺑﻠﻨﺪﯾﻢ ﺑﺎﻻی ﻋﺮﺷﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﺸﻢ ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از ﺧﻮﻓﻢ ﺑﮕﺮﯾﺪ ،ﺧﻨﺪه او را در
ﺟﻨﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪم ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺟﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،وی ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻔﺖ ،وﺧﯿﻠﯽ
ﮔﺮﯾﺴﺖ  .٢و ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س در ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد در روز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
َ َّ
ُ ۡ
﴿إِذا ٱلش ۡم ُس ك ّوِ َرت ] ﴾١اﻟﺘﮑﻮﯾﺮ.[۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد«.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۶ /۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۵۸۷ /۲ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻮﻗﻮف ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ از ﺷﺮﯾﮏ آن را ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ /.ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﺗﺮﻣﺬی .ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ در
ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۵۶ /۳ﻧﮕﺎ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۳۰۵ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۱۸۸ /۱۰ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۱۳۲
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
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٤٢٧

ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ:
َ
َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ٓ َّ ٞ
�ت ] ﴾١٤اﻟﺘﮑﻮﯾﺮ.[۱۴ :
﴿عل ِمت �فس ما أح

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﻧﻔﺲ آن ﭼﻪ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﻣﯽداﻧﺪ«.
و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮره را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﺪ.
َ
َ َ
َ
﴿إ َّن َع َذ َ
اب َر ّ�ِك ل َ� ٰق ِٞع َّ ٧ما ُ�ۥ مِن داف ِٖع ] ﴾٨اﻟﻄﻮر.[۸-۷ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرت واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آن ھﯿﭻ ﺑﺎزدارﻧﺪهای ﻧﯿﺴﺖ«.
و از ]اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺮس[ آن ﭼﻨﺎن ورم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ روز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و در آن ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و آن را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ:
ۡ
� ۡزن َ� ُه َو َك ِظ ٞ
َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ
يم﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۸۳ :
﴿وٱ�يضت �يناه مِن ٱ ُ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮدو ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪوه ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻏﻢ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از
ﻏﻢ ﻣﯽﺑﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺧﻮرد«.
و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و رﮐﻮع ﻧﻤﻮد (۱۳۰۸).و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﱠ
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦھﺎد رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪای ﺳﯿﻨﻪ ﻋﻤﺮ را ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺻﻔﻮف در ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺑﻮدم ﺷﻨﯿﺪم ،و او ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ:
َّ َ ٓ َ ۡ ُ ْ َ ّ َ ُ ۡ ٓ َ َّ
١
� إِ� ٱ� ِ﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ. [۸۶ :
﴿إِ�ما أشكوا � ِ� وحز ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻏﻢ ﺳﺨﺖ و اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س آﯾﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﮔﻠﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از آن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﺷﺪ ،و او را ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ ﻋﺜﻤﺎن س
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -از ھﺎﻧﯽء ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﺮی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،آن ﻗﺪر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﺶﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺟﻨﺖ و دوزخ را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻗﺒﺮ را ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﺮ اوﻟﯿﻦ
ﻣﻨﺰل از ﻣﻨﺎزل آﺧﺮت اﺳﺖ ،اﮔﺮ ]اﻧﺴﺎن[ از آن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن )از آن(
آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ از آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ«  .١ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻣﻨﻈﺮی را ﮐﻪ دﯾﺪم ﻗﺒﺮ از آن وﺣﺸﺘﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ« .و و
رزﯾﻦ در اﯾﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﺮی ﻣﯽﺳﺮود:
ﻓﺎن ﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺞ ﻣﻦ ذ ﻋﻈﻴﻤﺔ

واﻻ

ﻓﺎﻧﻰ

ﻻ

اﺧﺎﻟﻚ

ﻧﺎﺟﻴﺎ

»اﮔﺮ از ﻗﺒﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪای ،و اﻻ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻓﮑﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« .٢
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎذ س
ﺣﺎﮐﻢ  - ٣ﮐﻪ ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ از ﻧﺰد ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ب ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم» :ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺎ ﺷﺮک اﺳﺖ،
و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران ﻣﺨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺸﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ اﻣﺎﻣﺎن ھﺪاﯾﺖ و
ﭼﺮاغھﺎی ﻋﻠﻢ اﻧﺪ«  .٥ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۰۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۲۶۷ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی آﻟﺒﺎﻧﯽ ) (۱۸۷۸ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۱۶۸۴و »اﻟﺘﺬﮐﺮة« ﻗﺮﻃﺒﯽ )ص  ۱۰۱ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﭼﺎپ داراﻟﻐﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ( و ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۳۰ /۴
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۵۱
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۳۲۲آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۶۱اﯾﻦ را از ھﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.۳/۲۷۰ -٤
 -٥ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۷۰ /۳اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در »اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ« ) (۲۶۴ /۱اﺑﻦ ﻋﺪی )(۲۴۹۰ /۷
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۵۳ -۳۶ /۲۰ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺨﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۲۹۷۵و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۳۷۹
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ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره اﺑﻮﻗﺤﺬم ]راوی[ ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﺰه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :وی اﯾﻦ را ﺧﻮاﻧﺪ:
وم ٱ�َّ ُ
�  ﴾١ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﯿﺪ ﴿يَ ۡو َم َ� ُق ُ
﴿ َو ۡ� ٞل ّل ِۡل ُم َط ّفف َ
اس ل َِر ّب ٱ ۡل َ� ٰلَم َ
� ﴾٦
ِِ
ِ
ِ
٢

]اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ. [۶-۱ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وای ﺑﺮ ﮐﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ...روزی ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر

ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن«.
اﻓﺰود :آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ،و از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻋﺎﺟﺰ
آﻣﺪ  .٣و اﺣﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را  ،٤رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﺰد ھﺮدویﺷﺎن ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺎﻓﻊ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ دو آﯾﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
َ
َ
ُُۡ ْ َ ٓ ُ
ُ ۡ ُُۡ َُ ۡ ُ
٥
َّ ُ
� أنفسِ� ۡم أو �فوهُ �اسِب�م بِهِ ٱ�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة. [۲۸۴ :
﴿�ن �بدوا ما ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را در دلھﺎیﺗﺎن اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن  ٦از ﻧﺎﻓﻊ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ
ۡ َّ
� َش َع قُلُ ُ
و� ُه ۡم ِ�ِ� ِر ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۱۶ :
﴿�لم يأ ِن ل ِ�ِين ءامنوا أن
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۵
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۵
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﺔ ) (۳۰۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤اﻟﻤﻄﻔﻔﻮن.(۱-۶
 -٥ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۲۳۴آﻣﺪه.
 -٦اﻵﯾﻪ :اﻟﺒﻘﺮه.(۲۸۴:
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن را وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن از ﯾﺎد ﮐﺮدناﻟﻠﻪ ﺑﺘﺮﺳﺪ«.
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ  .١و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎھﮏ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻧﺰد ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س رﻓﺘﻢ ،او ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ  .٣و
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ُّ ُ
َ َ
َ
ك ۡي َف إ َذا ج ۡئ َ
� أ َّمة ِۢ �ِش ِهي ٖد﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۴۱ :
ِن
م
ا
ن
﴿ف
ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﺮ اﻣﺖ ﮔﻮاھﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪ را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺶ و ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ از
ﱠ
اﺷﮑﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﺮوم و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﯿﺦ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدی.
ﮔﺮﯾﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ش
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٥از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب را از ﻣﮑﻪ
ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدم ،وی وﻗﺘﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﻮد ،٦
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻮب ازوی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺘﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :وی ﺧﻮاﻧﺪ:
ۡ
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
نت م ِۡن ُه َ� ُ
� ّق َ� ٰل َِك َما ُك َ
ِيد ] ﴾١٩ق.[۱۹ :
﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ت ب ِٱ َ ِ �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﮑﺮات ﻣﺮگ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﯽ
و ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ«.
و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺻﺪای ﺳﯿﻨﻪاش ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﺪ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن  ٧از اﺑﻮرﺟﺎء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺎی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  -ﻣﺠﺮای اﺷﮑﺶ -
 -١اﻟﺤﺪﯾﺪ.(۱۶:
 -٢اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۴/۱۶۲ -٣
 -٤و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۵ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺎھﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥اﻟﻨﺴﺎ.(۴۱:
 -٦اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۲۷
 -٧ق.(۱۹:
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ﭼﻮن ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﮐﮫﻨﻪ ﺑﻮد .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻮده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎده
ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س را ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﻮار  -دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ وادی ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ  -دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮوﻟﯿﺪ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺟﮫﻨﻢ را در آن دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
وﺻﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮی آن را ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺸﻤﺮد  .٢و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را در ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﻨﺪازم ،اﺑﻮﻓﻼن آﻣﺪ و در ﭘﮫﻠﻮی
ﺣﺠﺮه ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ،و
ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و اﮔﺮ وی را در
ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﺮ وی رد ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .٣
اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را
در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه س در ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﻨﺪازم ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد ،و ھﺮﮐﺲ آن را
ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد  .٤اﯾﻦ را اﺑﻮداود ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
از ﺟﺎﺑﺮ ﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﮑﻮن ﯾﺎ آراﻣﺶ وﺟﻮد
داﺷﺖ  .٦-٥و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ص ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ
آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻼم ﻣﯽداد .٧
.۱/۳۲۹ -١
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۵۶۷اﺑﻮداوود ).(۳۶۵۴
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۳۵۶۸ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۹۳
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۸ /۶اﺑﻮداوود ) (۳۶۵۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥در ﻧﺺ »ﺗﺮﺗﯿﻞ أوﺗﺮﺳﯿﻞ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ را آراﺳﺘﻪ ،آﺷﮑﺎر ،ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ ،زﯾﺒﺎ و ﺳﺎده ﻣﯽﮔﻔﺖ .م.
 -٦ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۳۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧اﺣﻤﺪ ) (۲۱۳ /۳ﺑﺨﺎری ).(۹۵
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اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﻧﺲ
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﺳﻪ ﺑﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی از
ﺛﻤﺎﻣﻪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ را ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ از وی داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد  .١ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ و
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪم ،و ﺑﻪ رﻋﺐ ﻧﺼﺮت داده ﺷﺪم ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮاب ﺑﻮدم ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﺰاﻧﻪھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده ﺷﺪ ،و در دﺳﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ« .٢
ﱠ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮداود در ﮐﺘﺎب اﻷدب
از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) ۶/۴۰و  (۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺪاﻣﺖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت ﺳﺆاﻟﺶ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺗﺮﻣﺬی  ٤از ﻋﻤﺮوﺑﻦﻋﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در وﻗﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺮﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،وی در وﻗﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ]ﺑﺎری[ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻗﻮم ھﺴﺘﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ؟ ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ
ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن؟ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺜﻤﺎن« ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ ﻣﻦ
راﺳﺖ ﮔﻔﺖ  ،٥و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از وی ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪم  .١ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۴۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۵۵ ،۲۶۴ /۲ﺑﺨﺎری ).(۲۹۷۷
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۴۸۳۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۲۵
ّ
 -٥در ﻧﺺ آﻣﺪه» :ﻓﺼﺪﻗﻨﯽ«» ،ﺑﺮاﯾﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ« ،و در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه» :ﻓﺼﺪﻋﻨﯽ«» ،از ﻣﻦ روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ« ،و اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎی ﺻﻮرت اول ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ...
از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ .م.
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رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻌﻀﯽ آن را ﺑﺪون ﺳﯿﺎق وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺴﻢ و ﺧﻨﺪه

ﺗﺒﺴﻢ و ﺧﻨﺪه ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص :ﺗﺒﺴﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ھﺮﮔﺰ
آن ﭼﻨﺎن در ﺣﺎل ﺧﻨﺪه ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ زﺑﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢و
ﱠ
ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺲ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﱠ
ﺧﺪا ص ﭘﺮﺗﺒﺴﻢﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪم  .٣و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﻘﻂ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻮد  ،٤و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻧﺰد
ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺣﺮب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه س ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ،وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب از ﺟﺎی ﻧﻤﺎزش ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺖ) ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ]آﻓﺘﺎب[ ﻃﻠﻮع
ﻣﯽﻧﻤﻮد( ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،و آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٥و ﻧﺰد ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از ﺳﻤﺎک
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ
داﺷﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وی اﻧﺪک ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﻮد  ٦و اﻧﺪک ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،و ﮔﺎھﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۳۲۹در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن )ﺳﻤﺎع( ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) .ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻦ – از – رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ(.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۶۰۹۲ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۹۹
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۴۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۴۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۲۲
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در اﻟﮑﻨﺰ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺰد وی ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﭼﯿﺰی را از ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ و آنھﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ،
و ﮔﺎھﯽ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻠﺒﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را در ﺣﺎل ﺧﻨﺪه ﻧﺪﯾﺪم ،ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺒﺴﻢ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻨﮓ را از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺖ .٢
ﻋﻤﺮه و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻋﺎﯾﺸﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﺎﻧﻪاش

ﺧﺮاﺋﻄﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻤﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﭘﺮﺳﯿﺪم :وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻣﺮدی از
ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﮐﺮﯾﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﻧﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ﭘﺮﺧﻨﺪه و ﻣﺘﺒﺴﻢ
ﺑﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۹۱ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﺣﯿﯽ ﯾﺎ
وﻋﻈﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﺬاب آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ از وی ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم روی ﮔﺸﺎدهﺗﺮ ،ﺧﻨﺪانﺗﺮ ،و
ﺑﺸﺎشﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد  .٤ھﯿﺜﻤﯽ  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﺳﺎﻣﻪ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۱ ۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۳۷۲از ﺳﻤﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ :و ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻨﮓ را ...اﻟﯽ آﺧﺮ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﻟﺨﺮاﺋﻄﯽ )ص (۱۱اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۶۴ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺮﺟﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۴۱۸۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ .ﺑﺰار ) (۲۴۷۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷ /۹
.۹/۱۷ -٥
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س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،و ﺧﻮش ﻃﺒﻊﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮد .١
در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﮫﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و ﻣﻮﺻﻮف ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺧﻨﺪق

ﺗﺮﻣﺬی  ٢از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ س ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را در روز ﺧﻨﺪق دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ  ٣آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ) :ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺪهاش( ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﭙﺮی داﺷﺖ ،و ﺳﻌﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز
ﻣﺎھﺮ ﺑﻮد ،و ]آن ﻣﺮد[ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ،
ﺳﻌﺪ ﺗﯿﺮ را ﺑﺮای وی ﮐﺸﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد او را زد ،و ﺗﯿﺮ از آن -
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آن ﻣﺮد  -ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺖ ،و آن ﻣﺮد را اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :از ﭼﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ؟
ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﻞ وی ﺑﻪ آن ﻣﺮد .٤
ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮی در رﻣﻀﺎن

ﺑﺨﺎری  ٥از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ھﻼ ک ﺷﺪم! ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم در رﻣﻀﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻏﻼﻣﯽ را آزاد
ﮐﻦ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺪارم ،ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻃﻌﺎم ﺑﺪه« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺒﺪی  ٦ﮐﻪ در آن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،آورده ﺷﺪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﺋﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻦ را
ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ« ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮد ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن دو ﻻﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ  ٧ھﯿﭻ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۰۸ /۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۴۸۷و اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۷/۹ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۱۶
 -٣ﭼﮫﺎر دﻧﺪان آﺳﯿﺎب .م.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۲۲۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ).(۲/۸۹۹
 -٦در ﻧﺺ» :اﻟﻌﺮق« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف از »ﻋﺮق« ﺳﺒﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٧دو زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ در دو ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ در آنھﺎ ﺳﻨﮓھﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٤٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ
آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .١
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺗﺮﻣﺬی  ٢از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ
ﻣﺮدی را ﮐﻪ وارد ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮدی را ﮐﻪ از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽداﻧﻢ،
ﻣﺮدی در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه وی را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺒﯿﺮهھﺎی آن از وی ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﻓﻼن روز،
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،و او اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﮐﺒﯿﺮهھﺎی آن در
ﺧﻮف اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :در ﺑﺪل ھﺮ ﺑﺪی ﺑﻪ او ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪھﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻤﺶ« .اﺑﻮذر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم
ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .٣
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از
آﺗﺶ ﺑﺎﻻی دﺳﺖ و ﭘﺎ ] -ﻣﺜﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ﻃﻔﻞ[  -ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮو و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود» :وی ﻣﯽرود ﺗﺎ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮد ،و
ﻣﺮدم را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰلھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم،
ﻣﺮدم ﻣﻨﺰلھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدی ﺑﻪ ﯾﺎد
داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آرزو ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه او آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮای ﺗﻮ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو ﻧﻤﻮدی ،و ده ﺑﺮاﺑﺮ دﻧﯿﺎ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ
ﱠ
ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﯽ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﯽ!« ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .٤
وﻗﺎر و ﺑﺰرﮔﻮاری
 -١ﺑﺨﺎری ).(۱۹۳۶
 -٢اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص.(۱۶
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۹۰ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۵۹۶
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۷۵۱۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۸۶

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٣٧

وﻗﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض در اﻟﺸﻔﺎء از ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ وﻗﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮزون
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﺪ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮداود در اﻟﻤﺮاﺳﯿﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮح اﻟﺸﻔﺎء از ﺧﻔﺎﺟﯽ
) (۲/۱۱۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺎر ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﺷﮫﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ھﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و در ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺺ ﺷﺪم و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﺳﯽ
ﺗﻦ از ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎه
ﭼﺸﻢ ،دارای دﻧﺪانھﺎی درﺧﺸﺎن ،و ﺧﺎﻣﻮش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم در ﭼﯿﺰی ﺷﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮف وی روی آورده از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻢ ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ،آن ﮔﺎه ﻣﺤﺒﺖ وی در ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﺪﻧﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮدم .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی روزی ﺑﺎ
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪای ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب از ھﻤﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﮐﻪ در آن ﺳﯽ ﺗﻦ و اﻧﺪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪﺷﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و در ﺣﻠﻘﻪ ﯾﮏ ﺟﻮان ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ و درﺧﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،و از
ھﻤﻪ ﻗﻮم در ﺳﻦ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﻮم ﭼﯿﺰی ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﺑﻪ وی ﻣﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او درﺑﺎرهاش ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ
ﱠ
اﯾﻦ ﮐﻪ از وی ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ھﺴﺘﻢ.
ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﺸﻢ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود در ﻣﺮاﺳﯿﻞ ﺧﻮد ) (۵۰۵در آن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ وھﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۳۱

٤٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﺣﻤﯿﺪی ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از
اﺑﻮﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻏﻠﻈﺖ
و درﺷﺘﯽ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﺮزه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮔﺮدﻧﺶ را ﻧﺰﻧﻢ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ س او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﯿﺴﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۲/۱۶۱
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﺑﻨﺪهای ﺟﺮﻋﻪای
از ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺮﻋﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻏﯿﺮت

ﻏﯿﺮت اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل زن ﭘﺪرش ﻣﯽرود ،اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدم او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻣﯽزدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ھﺴﺘﯽ! ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯿﺮت ﺗﺮم ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎﻏﯿﺮتﺗﺮ اﺳﺖ« .٢
ﻏﯿﺮت ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻣﻐﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدی
را ﺑﺎ زﻧﻢ دﯾﺪم ،او را ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻢ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،و
ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ از ﻏﯿﺮت ﺳﻌﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از وی ﺑﺎ ﻏﯿﺮتﺗﺮ ھﺴﺘﻢ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﯿﺮتﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮﺗﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮاﺣﺶ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن را
ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺬر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دھﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺸﺎرت دھﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ھﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺖ را وﻋﺪه ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ« .٣

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۹ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۱۰ /۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۴۱۶ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻌﺎن ).(۱۴۹۹
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و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را
ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺎورم آﯾﺎ او را ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﻨﻢ؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ ]ﻣﺠﺎزات[« ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث
ﻧﻤﻮده ﻗﺒﻞ از آن ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزم! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺪﺗﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮش ﻓﺮادھﯿﺪ! وی ﻏﯿﻮر اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از وی ﺑﺎﻏﯿﺮت ﺗﺮم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻏﯿﺮتﺗﺮ اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺸﮑﻮه )ص (۲۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻃﻮﯾﻠﺘﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،او را
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن وی ﻣﺮد ﻏﯿﻮری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎ زن ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎ دﯾﮕﺮی
ازدواج ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،و ھﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮت وی ﺑﺎ
او ﺟﺮأت ازدواج را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ( ،ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ  ٢ﺣﻖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ از ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ
آن ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﻣﯿﺎن رانھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺎورم اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ وی را ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﻢ و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﻢ!! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،و ﺗﺎ آﻣﺪن ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .٣
ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺒﯽ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ وی رﺷﮏ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم دﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ آﻣﺪهای؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻮ ﻧﺰدت آﻣﺪه
اﺳﺖ« ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﺑﻠﯽ« ،ﮔﻔﺘﻢ :و ﺑﺎ ﺗﻮ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺪد و ھﻤﮑﺎری
ﻧﻤﻮد ،و او اﺳﻼم آورد«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺸﮑﺎه )ص (۲۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ١از
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۲۷۴۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۲ /۵
 -٢ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﺎق از وی اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺪار آن ﺑﺮ ّ
ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺖ و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﻔﺔ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ).(۲۸۱۵

٤٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ ل
ازدواج ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽ وی ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﺷﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ دﯾﻨﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدم و دﯾﺪم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و اﯾﻦ را
ﺑﺮای ﺣﻔﺼﻪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم  -و آن دو ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  ،-ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ اﺳﺖ ،ام ﺳﻠﻤﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﺣﻔﺼﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻠﻪای ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺟﺴﺖ ،و او را دﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :او را دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻧﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ،وﻟﯽ ﺑﻪ آن ھﻢ
زﯾﺒﺎﺳﺖ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ او را دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮم ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﻔﺼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ ﺑﻮدم.
اﻧﮑﺎر ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻧﯿﺎﯾﺪ

رﺳﺘﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ از زنھﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺠﻢھﺎی ﮐﺎﻓﺮ را در ﺑﺎزار ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻧﯿﺎﯾﺪ در او ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻏﯿﺮت ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ آن اھﻞ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ وی را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اذﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﮔﻔﺖ  ، -و
اﻓﺰود» :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم آن ھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺘﺮ دارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ«،
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﺪام
ﯾﮏ از ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
.۸/۹۴ -١
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

٤٤١

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

ﺣﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در وﻗﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺼﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ راه رود .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد و دو
ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﻪ ﮔﺮوه آنھﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺧﻮد و دﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ارهھﺎ ﻗﻄﻊﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻗﺪرت اﯾﻦ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
اﯾﻦھﺎ در زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و رھﺒﺎﻧﯿﺖ  ١اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود» :و
ھﻤﯿﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َّ
َ
ََ
ۡ ً
َٓ ۡ
َّ
َ
﴿ َو َره َبا� َِّية ٱ ۡ� َت َد ُعوها َما ك َت ۡب َ�ٰ َها عل ۡي ِه ۡم إِ� ٱبۡتِغا َء رِض َ� ٰ ِن ٱ�ِ﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۲۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺮک دﻧﯿﺎ را ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،آن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮض ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ،
ﱠ

ﻟﯿﮑﻦ آن را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدیاﻟﻠﻪ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻦ
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن را  ٢ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﻨﺪ،
آنھﺎ ھﻼ ک ﺷﻮﻧﺪﮔﺎناﻧﺪ« .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :و ﮔﺮوھﯽ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﺟﺒﺎران
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ارهھﺎ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ«  -و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .٣ -
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﺰار از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
درﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو ﻣﺴﺘﯽ ﻇﺎھﺮ ﻧﮕﺮدد ﺑﺮ ھﺪاﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻣﺴﺘﯽ
ﺟﮫﻞ ،و ﻣﺴﺘﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،و ]در ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه[ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
 -١رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ،از ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده روی در ﻋﺒﺎدت ،و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﭼﻮن
اﻣﺘﻨﺎع از ازدواج ،ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،و ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺒﺎدت در ﮐﻮهھﺎ.
 -٢رھﺒﺎﻧﯿﺖ را.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻏﯿﺮ از ﺑﮑﯿﺮﺑﻦ ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.

٤٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ
در ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﻪ
ھﻢ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در آن روز ﭼﻮن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
اﻧﺼﺎر ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ و اوﻟﯿﻦاﻧﺪ« .١
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺴﯽ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﻧﻘﺎش در ﻣﻌﺠﻢ ﺧﻮد و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از واﻗﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﻪ از ﯾﺰﯾﺪ رﻗﺎﺷﯽ از اﻧﺲ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از اﻗﻮاﻣﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻧﺒﯿﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﺷﮫﺪا ،وﻟﯽ اﻧﺒﯿﺎ و ﺷﮫﺪا در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺒﻄﻪ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮھﺎﯾﯽ از ﻧﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،آﻧﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را
دوﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ« ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻣﯽﺳﺎزد آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ
او ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آنھﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﯽدارد اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻧﮫﯽﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد« .٢
ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻦ اﻣﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﺮک ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺪ و ﺳﺮدار اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراناﻧﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ را آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﺳﯿﺪه ﺑﻮد« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭼﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮبھﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻓﺎﺟﺮھﺎیﺗﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و ﻓﮫﻢ و داﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺗﺎن ﮔﺮدد ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺮدانﺗﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﺪ  ،٣و ﺑﻪ ﻃﺮفﺗﺎن ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽﮔﺮدد«  .١در اﯾﻦ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ.
 -٢و واﻗﺪ و ﯾﺰﯾﺪ ھﺮدو ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٤٣

ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﺳﯿﻒ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺠﻠﯽ و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﺾﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
) (۷/۲۸۶ﮔﻔﺘﻪ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ
اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
َ َ
َُْ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ :ﻋﻠﯿﮑ ْﻢ اﻧﻔ َﺴﮑ ْﻢ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﻋﺪﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،ﺣﻤﯿﺪی ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی  -و
ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ  ،-ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،دار
ﻗﻄﻨﯽ در اﻟﻌﻠﻞ  -و ﮔﻔﺘﻪ :ھﻤﻪ راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ  ، -ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن
از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
َ َّ َ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ُ
��م َّمن ضل إِذا ٱه َت َد ۡ� ُت ۡم﴾
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا علي�م أنفس�مۖ � ي
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ

ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را در ﻏﯿﺮ ﺟﺎھﺎﯾﺶ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  ،٢ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ را دﯾﺪﻧﺪ ،و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ« .٣
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س روزی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺳﺘﻮده ﺑﺮ او ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎزﮐﺮد ،و ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :از دوﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد:

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻻوﺳﻂ« ) (۱۴۴ﻧﮕﺎ» :اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۲۸۶ /۷
 -٢ﯾﻌﻨﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﺪم ﻟﺰوم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۳۸۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۱۶۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۰۵اﺣﻤﺪ ) (۹ ،۷ ،۵ ،۲ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٤٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َّ َ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ ُّ ُ
��م َّمن ضل إِذا ٱه َت َد ۡ� ُت ۡم﴾،
�ين ءامنوا علي�م أنفس�مۖ � ي
﴿���ها ٱ ِ
ﺑﻌﺪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ وی ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :آری ،ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻓﺴﺎد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ،و آنھﺎ ﻧﻪ آن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ آن اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ آنھﺎ را ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب
ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﻋﺎیﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ« ،ﺑﻌﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را داﺧﻞ
ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ را از دوﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ دو ﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ  .١و
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﻓﺴﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم ﺛﺎﻧﯽ از ﻗﻮم اول ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ آن ﺑﺎز ھﻢ دﺳﺖ آنھﺎ را از
ﻓﺴﺎد ﺑﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻼﯾﯽ را ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ آن را از اﯾﺸﺎن دور ﻧﻤﯽﺳﺎزد .٢
اﻣﺮ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در اﻟﻐﺮﯾﺐ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﺼﻤﺖ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺑﺎزﻣﯽدارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯽﺧﺮدی را دﯾﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻮسھﺎی ﻣﺮدم
را ﻣﯽدرد ،آﺷﮑﺎرا در رد و اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﻋﻤﻞ وی اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از زﺑﺎن وی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ،
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ .٣
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  ٤از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺗﺎن
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺧﻮبھﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهھﺎیﺗﺎن ﺑﺮ آنھﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و دﻋﺎیﺷﺎن ﻗﺒﻮل
ﻧﺸﻮد ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .٥

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۱۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
ۡ ُ ُ ٗ
َ َ َ
 -٣اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن آﯾ ِﻪ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ ﴿ :و�� ٰل ِك َج َعل َ�ٰ� ۡم أ َّمة َو َسطا ِ�َكونوا ش َه َدا َء �
ُ َ
ُ َ ُ َ ٗ
ٱ�َّ ِ
اس َو َ��ون ٱ َّلر ُسول َعل ۡي� ۡم ش ِهيدا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۴۳ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ )ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ھﺪاﯾﺖ دادﯾﻢ( ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺪل )ﻣﺨﺘﺎر( ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم )در ﻗﯿﺎﻣﺖ( ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ« .ھﺪف ﻋﻤﺮ س اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻋﻤﻞﺗﺎن ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺑﺪﮐﺎران
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﻘﺎم ﮔﻮاه ﺑﻮدن ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٤٥

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻠﯽ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﯿﻢ دادن وی از ﺗﺮک ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﻣﻨﮑﺮ
ﻧﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در اﻣﺮ ﺧﺪا ﺟﺪی و ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻧﺰد ﺣﺎرث آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﻏﯿﺮ آن ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮبھﺎیﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﻋﺎیﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد .و
ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮار ﺷﺪنﺷﺎن ﺑﺮ ﮔﻨﺎھﺎن ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،و آنھﺎ را
رﺑﺎﻧﯿﻮن و اﺣﺒﺎر  ١ﻧﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ در ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و
رﺑﺎﻧﯿﻮن اﺣﺒﺎر آنھﺎ را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺬاب آﻧﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ رزﻗﯽ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﺟﻞ را
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺳﺎزد .٢
ﻣﺴﺪد و ﺑﯿﮫﻘﯽ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺟﮫﺎد ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﺟﮫﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ،ﺟﮫﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،اوﻟﯿﻦ ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ
ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ]و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد[ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﮫﺎد زﺑﺎن ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺟﮫﺎد ﻗﻠﺐ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻌﺮوف را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،واژﮔﻮن
ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻣﻌﮑﻮس ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﻧﺼﺮ در اﻟﺤﺠﺔ
از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺟﮫﺎدی را ﮐﻪ ازدﺳﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺟﮫﺎد ﺑﺎ
دﺳﺖھﺎیﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﻗﻠﺐھﺎیﺗﺎن اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف را
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﻌﮑﻮس و واژﮔﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ دان
واژﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد .٣
ﱠ
اﻗﻮال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

 -١رﺑﺎﻧﯿﻮن و اﺣﺒﺎر ھﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﯾﮫﻮداﻧﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺘﺮﯾﺲ ﺑﻦ ﻋﺮﻗﻮب ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺰد
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ھﻼ ک ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻌﺮوف را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﻨﮑﺮ را ﺑﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه
ﱠ
اﺳﺖ  .١و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺳﻪ ﮔﺮوهاﻧﺪ ،و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ را دﯾﺪ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ]ھﻤﺮاه
ﺷﺎن[ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ،و اﻣﺮ ﺑﻪ
٢
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﺰ ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،در روھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮش روﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .٣
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﮑﺮی را دﯾﺪی ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﯽ ،ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮ آن را در ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮی  .٤و ﻧﺰد ھﺮدویﺷﺎن از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻤﭽﻨﺎن رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺪ
ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از آن ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از آن
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﻮری اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۳۵از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻔﺘﻦ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
.۷/۲۷۶ -٢
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺷﺮﯾﮏ آﻣﺪه،
و ﻣﻮﺻﻮف ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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آن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده ،و آن را ﺑﺪ دﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .١
اﻗﻮال ﺣﺬﯾﻔﻪ درﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ّ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از اﺑﻮرﻗﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮدم

ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،و ﺑﺎ ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺑﺮ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺴﺎن
ﮐﻠﻤﻪ ]ﻧﻔﺎق[ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن آن ﮐﻠﻤﻪ را از ھﺮ
ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻨﻮم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ھﻤﻪﺗﺎن را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب رﯾﺸﻪ ﮐﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺗﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮبھﺎ و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهھﺎیﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﻋﺎیﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد .٣
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪا
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮھﺎیﺗﺎن ﺑﺮ ﺧﻮبھﺎیﺗﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و او دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ و ﻏﻀﺒﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺰد وی  ٥ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﺗﺎن در آن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﻣﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،و از ﻣﻨﮑﺮی ﻧﮫﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .٦
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ  (۱/۱۳۵از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﯽروﻧﺪ و در زﻣﺮه ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اھﻞ ﺷﮏ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوﻓﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻨﮑﺮی را ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۸۰ﮔﻔﺘﻪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۷۹
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۷۹
.۱/۲۸۰ -٥
 -٦اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و
اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﻨﮫﯽ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٤٤٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﻋﺪی و اﺑﻮدرداء در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺮوف و ﻋﻤﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﮑﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻣﻌﺮوف زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﺗﺎن را ﻣﻌﺮوف ﻧﺪاﻧﯿﺪ ،و ﻣﻌﺮوفﺗﺎن
را ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ،و ﻋﺎﻟﻢﺗﺎن در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﮫﺰا ﺷﺪن و ﺳﺒﮏ ﮔﺮدﯾﺪن ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ  .١و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ ،وﻟﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭘﺎداش داده ﺷﻮم .٢
ﻋﻤﺮ و ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﻣﻨﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم را از آن ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و ﻗﻮﻟﺶ
درﺑﺎره ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم را از ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اول از اھﻞ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮد و آنھﺎ را ﺑﺎز
ﻣﯽداﺷﺖ) ،ﻣﯽﮔﻔﺖ( :ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﻧﻢ در ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدهام ،و
در ﻏﯿﺮ آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ  .٣و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ھﺸﺎم
زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .٥ .٤
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺧﻄﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺟﺪش ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ

ﺧﻤﺎﺷﻪ س  -ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در وﻗﺖ ﺑﻠﻮﻏﺶ درک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﺗﻮ را از ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﯽﺧﺮدان ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﭼﻮن ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۳اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﻣﻨﮑﺮ و اﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٤٩

آنھﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﯽﺧﺮد در ﮔﺬرد و ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺮد ﻣﯽآورد
راﺿﯽ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ زﯾﺎد راﺿﯽ ﻣﯽﮔﺮدد  ،١و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اذﯾﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺛﻮاب از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﻮاب از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺳﯿﺪن اذﯾﺖ ﺑﻪ او ﺿﺮری وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .٢
ﺗﺮس اﺑﻮﺑﮑﺮه از اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮه س ﺑﺎ زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻏﺪاﻧﻪ
ازدواج ﻧﻤﻮد ،و آن زن ﻓﻮت ﮐﺮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮه س وی را ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل داد ،در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮادران آن زن از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮه ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮه ﺑﻪ آنھﺎ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪا ص راﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮه داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه او
را ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و راﻧﺪﻧﺪ ،و اﻓﺘﺎد و ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی اھﻠﺶ اﻧﺘﻘﺎل
داده ﺷﺪ ،و در آن روز ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺮ وی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ -
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در آن روز ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،وی ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ از ﺟﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮه ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﻗﻮم ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ای ﭘﺪرﻣﺎن؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ را درک ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ در آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻨﻢ ،و در آن روز
ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .٣
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪن و اﻋﺮاض اﻧﺲ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻧﮫﯽ ﺣﺠﺎج از ﻣﻨﮑﺮ از ﺗﺮس اذﯾﺖ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﻧﺪک ﺑﯽﺧﺮدان را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از
آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺳﺰای زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺸﻨﻮد .م.
 -٢رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺣﻤﺪ در ﮐﺘﺎب
اﻟﺰھﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۳۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -٣رﺟﺎل وی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ.

٤٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج ﺑﻮدم ،و او ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻦ اﻻﺷﻌﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،١در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س آﻣﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ ،ﺣﺠﺎج ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ،ای ﺧﺒﯿﺚ ،ای ﮔﺮدﻧﺪه در ﻓﺘﻨﻪ ،ﺑﺎری ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ) ،و
ﺑﺎری ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ( و ﺑﺎری ﺑﺎ اﺷﻌﺚ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺻﻤﻎ  ٢رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد از رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻧﺲ ﮔﻔﺖ :ھﺪف اﻣﯿﺮ  -ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻼﺣﺶ ﮐﻨﺪ  -ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺣﺠﺎج ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ھﺪﻓﻢ ھﺴﺘﯽ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ» :اﻧﺎﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« و ﺑﻌﺪ ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻦ اوﻻدم را ﺑﻪ

ﯾﺎد ﻧﻤﯽآوردم و از وی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ او ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ً
آن را اﺑﺪا زﻧﺪه ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ  .٣و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﺠﺎج
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮐﻼﻣﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻣﻨﮑﺮ داﻧﺴﺘﻢ و

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﻢ ،وﻟﯽ ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم» :ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺰاوار
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﺑﺴﺎزد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان آن را ﻧﺪارد« .٤
ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ

ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﻌﺰﻟﻪ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ راﺣﺘﯽ اﺳﺖ از اﺧﺘﻼط ﺑﺪھﺎ .و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ،ﻧﺰد اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن در اﻟﺮوﺿﺔ و ﻧﺰد ﻋﺴﮑﺮی در اﻟﻤﻮاﻋﻆ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ ﺧﻮد

 -١آنھﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﯾﺎ ﻗﺘﻞ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -٢اﻧﮕﻢ ،ﺷﻠﻢ ،ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه .م.
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ]از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ[ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه.
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۷۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
اﺳﻨﺎد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ زﮐﺮﯾﺎﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﯾﻮب
ﺿﺮﯾﺮ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ درﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻪ :وی از ﮔﺮوھﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﺮوھﯽ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
ھﯿﭽﮑﺲ درﺑﺎرهاش ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٥١

را از ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .١و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ از ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،٢
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و دﯾﻨﻮری از ﻣﻌﺎﻓﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب از
ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ در ]ﺣﺪی از ﺣﺪود[ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ رویھﺎ ﺟﺰ در ﺷﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .٣
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و وﺻﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدی و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در اﯾﻦ
ﻣﻮرد
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺪﺳﻪ ﻃﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺮف  ٤ﺑﻮدم ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻧﺰد ﻣﺎ

آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه اھﻠﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﯽ از ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﭼﮫﺎر ﺷﺐ ﭘﺮﻧﺪهای را آوردﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن را ﻧﺰد وی ﺑﺮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
را ﻧﺰدش ﺑﺮدم ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﯽ از
ﱠ
ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﭼﮫﺎر ﺷﺐ آوردهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم در
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،و ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم  .٥و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٦از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﱠ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ) :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ( ﺗﻮﺻﯿﻪام ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :در ﺧﺎﻧﻪات
ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﺑﺎﻧﺖ را ﻧﮕﻪ دار ،و ﺑﺮ ﯾﺎد ﮔﻨﺎھﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺴﺮش اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد :ای
ﭘﺴﺮم ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺗﻮ را ﺟﺎی ﺑﺪھﺪ و ﺑﺮ ﯾﺎد ﮔﻨﺎھﺖ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ .٧
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﭼﻨﺎن درﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۱۱/۲۶۲آﻣﺪه.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﺳﻢ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﮑﻪ.
 -٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﻋﺪﺳﻪ ﻃﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٦اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۳۵
 -٧ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

٤٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺣﺬﯾﻔﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻮاﻟﺠﮫﻢ و اﺑﻮدرداء در ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎی ﻣﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮدم درم را ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪﺳﻮی آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﺪم  .١و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ
در اﻟﻌﺰﻟﻪ از ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﺮدی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﺮس
وﺳﻮاس ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪم و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺮدم را ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٢و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﻌﺰﻟﻪ از ﻣﺎﻟﮏ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻟﺠﮫﻢ )ﺑﻦ( ﺣﺎرث ﺑﻦ
ﺻﻤﻪ س ﺑﺎ اﻧﺼﺎر ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ  .٣و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮاﻟﺪرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ،در آن ﻧﻔﺴﺶ ،ﭼﺸﻤﺶ و ﻓﺮﺟﺶ
را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺑﺎزار در ﻟﮫﻮ و ﻟﻐﻮ
ﻣﯽاﻧﺪازد .٤
ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺣﺒﻞ س
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س
در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ دروازهاش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﱠ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮ
٥
را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪهام ،وﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ  :٦ھﻤﻪ ﻋﻤﺮت در
ﺧﺎﻧﻪات رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯽ؟! آﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ و ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۸از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ھﺪف از دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ.
 -٦ﺷﯿﻄﺎن.
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ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون رود در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺪاد ﯾﺎ
ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود ،در ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدن وی ﺑﺮود ،در ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﺑﺪی ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،در ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ،دﺷﻤﻦ ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪام ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺰار ھﻢ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﺶ در ﺿﻤﻦ ﺿﻌﻔﺶ
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

ﻗﻨﺎﻋﺖ

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﱠ
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮ ﺗﻦ

اﺣﻨﻒ س ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺣﻨﻒ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﺖ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
را ﺑﻪ دوازده درھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :و ای ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺷﺶ درھﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،و ﺑﺎﻗﯽ
آن در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ؟  .٢و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی س ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ رزﻗﺖ  ٣در دﻧﯿﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﮐﻦ ،ﭼﻮن رﺣﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ در رزق ﻓﻀﯿﻠﺖ داده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
آن ھﺮ ﯾﮑﯽ را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺎﯾﺶ آورده ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﮑﺮﮔﺰاری وی در آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﮑﺮ وی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ادا ﻧﻤﻮدن آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ رزق داده و ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .٤
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻋﻠﯽ و وﺻﯿﺘﺶ و وﺻﯿﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۰ /۸اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۳۴۸ /۶در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ ،ﭼﻮن در اﺻﻞ »روﺣﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.

٤٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺴﮑﺮی از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س از ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎﺳﺮه و ﺧﺸﮏ
ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد زد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ او را داﺧﻞ آﺗﺶ
ﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ او را دور راﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ آورد.
ﻓﺈﻧﻚ

ﻣﻬﻤـﺎﺗﻌﻂ

ﺑﻄﻨﻚ

ﺳﺆﻟﻪ

ﹼ
اﻟﺬم أﲨﻌﺎ
وﻓﺮﺟﻚ ﻧﺎﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻮ ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺶ ﺷﮑﻢ و ﻓﺮﺟﺖ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزی و ﺑﺪھﯽ ،ھﺮدوی
آنھﺎ اﻧﺘﮫﺎی ﭘﺴﺘﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ«  .١و ﻧﺰد دﯾﻨﻮری از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،ﻓﮑﺮ  ٢ﻓﺮدا را ﺑﺮ ﻓﮑﺮ اﻣﺮوز ﻣﻘﺪم ﻣﺴﺎز ،اﮔﺮ
اﺟﻠﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رزﻗﺖ در ﻓﺮدا ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎل را اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﺼﺮﻓﺖ ﺟﻤﻊ
و ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ ،آن را ﺑﺮای ﻏﯿﺮت ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ  .٣و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪم ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻃﻠﺒﺶ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎل ﻏﻨﯽاش ﻧﻤﯽﺳﺎزد .٤
روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ازدواج و ﻧﮑﺎح

ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺧﺪﯾﺠﻪ ل
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺳﻤﺮه س  -ﯾﺎ از ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺮاﻧﯽ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او و ﺷﺮﯾﮑﺶ در ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺮ ﺧﺪﯾﺠﻪ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻧﺰد ﺧﻮاھﺮ ﺧﺪﯾﺠﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ ،و از وی دﯾﻦ
ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮوّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺑﺮو،
ﻣﻦ ﺣﯿﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﺑﺎری ﺧﻮاھﺮ ﺧﺪﯾﺠﻪ ،ﮐﻪ ]ﺷﺮﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاھﺮ
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را ﺑﺎ ﺣﯿﺎﺗﺮ ،و ﻋﻔﯿﻒﺗﺮ و ...و ...ﻧﺪﯾﺪم ،و اﯾﻦ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮاھﺮش
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﭼﻪ ﻃﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺧﺪﯾﺠﻪ اﻓﺘﺎد ،و ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﺪرم ﺑﺮو و ﻣﺮا
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ[ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺪرت ﻣﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﮐﻦ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎ ،ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ ھﺴﺘﻢ ،و ھﻨﮕﺎم ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻮد ،و او ﺧﺪﯾﺠﻪ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی در آورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را زن دادی،
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدهام؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪﯾﺠﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ را زن دادهام ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،و رأی ﺧﻮد را ﻏﻠﻂ و ﺑﯽﻣﻮرد ﻧﺪان،
ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ،و آن اﻧﺪازه ﺑﺮ وی اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن دو اوﻗﯿﻪ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎس ﺑﺨﺮ و ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ
ﮐﻦ و ﻗﻮچ ﺑﺨﺮ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ و آن ﭼﯿﺰ را ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۲۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ واﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﺑﺰار ھﻤﭽﻨﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﯿﺦ وی
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و از رﺟﺎل ﺑﺰار ھﻤﭽﻨﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﺷﯿﺦ وی اﺣﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و از رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در آن
ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد وی ﺑﺪون اﮐﺮاه ﺑﯿﺎ ،در ﺑﺪل :در وﻗﺖ ﻣﺴﺘﯽ اش ،و درﺑﺎره
ﻟﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن را ﺑﻪ وی اھﺪا ﮐﻦ ،در ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﻦ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س  -ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﻤﺎد ﻣﯽﭘﻨﺪازد  -رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺪرش از ﻧﮑﺎح دادن وی اﺑﺎ
ﻣﯽورزﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺪرش را ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از
ﻗﺮﯾﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ:،
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآور ،ﭘﺪرش او را ﺑﻪ
ﻧﮑﺎح وی در آورد ،ﺑﻌﺪ ﭘﺪرش را ﻋﻄﺮ زد و ﺑﻪ او ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  -و ﺑﺎ ﭘﺪران ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ اش از وی دور ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ زده
ﺷﺪه و ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﻮدهام؟ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ :ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درآوردی ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﯾﺘﯿﻢ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ را زن ﻣﯽدھﻢ؟! ﻧﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۲۰۹ /۲ﺑﺰار ).(۲۶۷
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ﺟﺎﻧﻢ! ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺧﻮدت را ﻧﺰد ﻗﺮﯾﺶ ﺳﻔﯿﻪ و ﺑﯽﺧﺮد
ﺟﻠﻮه دھﯽ ،ﻣﺮدم را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدی؟ و ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺑﺮ وی اﺻﺮار
ورزﯾﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .١
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻧﻔﯿﺴﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ زن ھﻮﺷﯿﺎر،
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺿﻤﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺮاﻣﺖ و ﺧﯿﺮ ﺑﺮای او اراده ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،و در آن روز از ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺴﺐ ﺑﮫﺘﺮی داﺷﺖ ،و ﺑﺮ ھﻤﻪﺷﺎن ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
داﺷﺖ ،و از ھﻤﻪﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارﺗﺮ ﺑﻮد ،و ھﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮﻣﺶ ﺣﺮﯾﺺ و آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
وی ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺎلھﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻨﻨﺪه  ٣ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻓﻠﻪاش از ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد (،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﭼﻪ ﺗﻮ را از ازدواج ﺑﺎز
ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ» :در دﺳﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ازدواج ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ اﯾﻦ از ﻃﺮف ﺗﻮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪﺳﻮی زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺎل و ﺷﺮف و ھﻤﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی دﻋﻮت ﺷﻮی آﯾﺎ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﯾﺠﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪور
اﺳﺖ؟« ﻧﻔﯿﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﺑﻌﺪ
رﻓﺘﻢ و ﺧﺪﯾﺠﻪ را ﺧﺒﺮ داده ،آن ﮔﺎه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﺎ ،و ﻧﺰد ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺳﺪ ھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح درآورد ،ﻋﻤﺮو ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﯾﺶ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داد ،و ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﺳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد!  ٤ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺧﺪﯾﺠﻪ در آن روز ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ وی ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪﯾﺠﻪ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ]ﻋﺎم[ اﻟﻔﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺳﻮده ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ ل وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ اوﻗﺺ ل  -ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﮑﻪ -
 -١رﺟﺎل آن دو ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
.۱/۱۳۱ -٢
 -٣ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دﻧﺒﺎل آوردن ﺧﺒﺮی روان ﮐﻨﻨﺪ ،و او اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ وی ﮐﻔﻮ اﺳﺖ و ﻧﮑﺎﺣﺶ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﮐﺮه و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﻮه ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﮐﺮه ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد:
دﺧﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻧﺰدت ،ﻋﺎﯾﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﯿﻮه ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آورده ،و ﺗﻮ را در دﯾﻨﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو
و او را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻦ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮﻟﻪ آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺪ ،و ام
روﻣﺎن ﻣﺎدر ﻋﺎﯾﺸﻪ ب را درﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ام روﻣﺎن ،ﭼﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟! ﻣﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ام روﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ داد] :ﻣﻦ اﯾﻦ را[ دوﺳﺖ دارم ،ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎش
ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ ،و ﺧﻮﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﮐﻨﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او ﺑﺮای وی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ وی دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرش اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺮد ،و ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮ :ﺗﻮ در اﺳﻼم ﺑﺮادرم ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﻦ ﺑﺮادرت ھﺴﺘﻢ ،و دﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« ،وی
دوﺑﺎره ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۲۵ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ،رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ھﺮدو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﯾﺠﻪ
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آﺧﺮ آن اﻓﺰوده ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ در اﺳﻼم ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﺑﺮادر ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ ،و دﺧﺘﺮت
ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« ،آنﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و آن را ﺑﺮای وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﺎش ،و ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ام روﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش )ﺟﺒﯿﺮ(
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد) ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮاﯾﺶ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد( ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺮﮔﺰ
وﻋﺪهای ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﺧﻼف ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی
رﻓﺖ( و ﻧﺰد ﻣﻄﻌﻢ زﻧﺶ ،ﻣﺎدر ھﻤﺎن ﭘﺴﺮش ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻨﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
وﻋﺪهاش ﺑﺮای ﻣﻄﻌﻢ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻄﻌﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره اﻣﺮ
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺴﺮش روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳ /۲۳اﺣﻤﺪ ) (۲۱۱ /۶ﻧﮕﺎ :ﺳﺨﻦ ھﯿﺜﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره.
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ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ وی ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان
را زن ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺗﻮوی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎوری و ﺑﻪ دﯾﻨﺖ ،ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داری ،داﺧﻠﺶ ﮐﻨﯽ،
آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻄﻌﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :وی آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮی  ،١آن ﮔﺎه از ﻧﺰد وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺛﺮ ھﻤﺎن وﻋﺪهاش را از ﻧﻔﺴﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﺧﻮﻟﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ،و او وی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل را ،ﮐﻪ در آن روز
ﺷﺶ ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد.
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮﻟﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺰد ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :و آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻢ ،ﺳﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺖ
دارم و راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻧﺰد ﭘﺪرم وارد ﺷﻮ ،و اﯾﻦ را ﺑﺮای وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮ  -ﭘﺪر وی ﺷﯿﺦ
ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺞ ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه ﺑﻮد  ، -آنﮔﺎه ﻧﺰد وی وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ
روش ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺳﻼم داد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﮑﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرت
ﱠ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻮده را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻔﻮ و ھﻤﺘﺎی ﻋﺰﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ،دوﺳﺘﺖ ﺳﻮده ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮔﻔﺖ :او را  ٢ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد وی آﻣﺪ و زﻣﻌﻪ ﺳﻮده
را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی داد ،آن ﮔﺎه ﺑﺮادر ﺳﻮده ﻋﺒﺪﺑﻦ زﻣﻌﻪ از ﺣﺞ آﻣﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎک
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ،روزی ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺧﺎک را ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ ازدواج ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﺑﯽﺧﺮد و ﺳﻔﯿﻪ ﺑﻮدم!!.
٣
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،و در ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج در ﺳﻨﺢ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺪ ،و ﻣﺎدرم در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم آﻣﺪ

 -١اﯾﻦ زﯾﺎدت و ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺎدتھﺎی ﻗﻮس از »ﺳﯿﺮت ﺣﻠﺒﯿﻪ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻼم ﭼﻨﺪان
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٢رﺳﻮل ﺧﺪا ص را.
 -٣ﺳﻨﺢ :ﺑﻪ ﺿﻢ ﻣﯿﻢ و ﻧﻮن ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﻧﻮن ،ﻣﻮﺿﻊ و ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﮐﻪ در ﺑﺎدﭘﯿﭻ )ﺗﺎب(  ١ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن دو درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ھﻮا ﻣﯽﺑﺮد و
ﻣﯽآورد ،وی ﻣﺮا از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﮔﯿﺴﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ،وی آن را ﺑﻪ دو ﻃﺮف
ﻓﺮوآوﯾﺨﺖ ،و ﺑﺎ آب ﺻﻮرﺗﻢ را ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﻧﺰد دروازه
اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﻧﻔﺲﻧﻔﺲ ﻣﯽزدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺴﻢ آرام ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا داﺧﻞ ﻧﻤﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺰدش ﻣﺮدان و
زﻧﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎراﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ]ﻣﺎدرم[ ﻣﺮا در اﻃﺎﻗﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ اھﻞ ﺗﻮاﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ در آنھﺎ ،و ﺑﺮای آنھﺎ در ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ زﻓﺎف ﻧﻤﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺷﺘﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ھﻤﺎن ﮐﺎﺳﻪ
ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در وﻗﺖ ﮔﺮدﺷﺶ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد آورد .و
ﻣﻦ در آن روز دﺧﺘﺮ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ  ٢ﺑﻮدم .٣
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﺣﻔﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ب
ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﻔﺼﻪ از
ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ  -ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ  -ﺑﯿﻮه
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن س روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺖ
درآورم ،ﭘﺎﺳﺦ داد :در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺷﺐ ھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﻢ ،ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺖ درآورم ،و او ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ ﺷﺐ ھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درآوردم ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
 -١ﻃﻨﺎﺑﯽ ﮐﻪ دو ﺳﻮی آن را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﯿﺎن آن ﻧﺸﺴﺘﻪ در ھﻮا آﯾﻨﺪ و روﻧﺪ .و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﯽ آوﯾﺰان ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و در روی ھﻮا ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻟﮫﺠﻪ ﻋﺎﻣﯽ آن را »ﺑﺎد« و »ﮔﺎز« ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻروس و ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،ودر آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﻔﺘﺢ ) (۷/۱۵۹از اﺣﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻦ
در آن روز دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ،و اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ وی
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۱/۶اﺑﻮداوود ) (۴۹۳۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادم ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﻘﻂ
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ وی را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ راز وی را
اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ وی ﺗﺮﮐﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻣﯽﮐﺮدم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
) (۱/۲۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎﺑﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺜﻤﺎن ازدواج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﺑﮫﺘﺮ از ﺣﻔﺼﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺧﺘﺮش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ل
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ام ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ام ﺳﻠﻤﻪ
ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س وی را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ وی ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )ﮐﺴﯽ( را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻦ زن ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ  ٣ھﺴﺘﻢ ،و زﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل
زﯾﺎدی دارم ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از اوﻟﯿﺎﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻗﻮﻟﺖ ﮐﻪ :ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ
ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻏﯿﺮت و رﺷﮏ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ،و ﻗﻮﻟﺖ ﮐﻪ :ﻣﻦ زﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اﻃﻔﺎل زﯾﺎدی دارم ،اﻃﻔﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ،٤و ﻗﻮﻟﺖ ﮐﻪ :ھﯿﭻ ﮐﺲ از
اوﻟﯿﺎﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از اوﻟﯿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺪ ﺑﺮد«،
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮑﺎح ﮐﻦ و او ﺑﺮای
 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۰۰۵
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۱۲۲اﺣﻤﺪ ) (۱۷ ،۱۲ /۱ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۷۸ – ۷۷ /۶اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۶
 -٣ھﺪف از ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ،زود ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و رﺷﮏ آﻣﺪن و داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ آﻧﯽ و ﻓﻮری ﮔﺮدد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنھﺎ ﺑﻪ دوش ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻃﺮف ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
ﺟﺰء ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﺼﺮفﺷﺎن را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮم .م.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﮑﺎح ﻧﻤﻮد  .٢ .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۵۹و ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ )(۱/۲۱۴
آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ام ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ وی دﺧﺘﺮ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪهای
از آﻧﺎن راھﯽ ﺣﺞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﻨﻮﯾﺲ  ،٣وی ]ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش[
ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آن
٤
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻧﺰد آنھﺎ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﮑﺎح ﻣﯽﺷﻮد؟  ٥در ﻣﻦ دﯾﮕﺮ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ  ،٦و ﻣﻦ ﻏﯿﻮر و ﻋﯿﺎل دار ھﺴﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮم ،ﻏﯿﺮت را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﻋﯿﺎل ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دوش ﺧﺪا و رﺳﻮل ویاﻧﺪ« ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
وی ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ) :أﯾﻦ زﻧﺎب(» ،زﯾﻨﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺎر
آﻣﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ]از ﺣﺎﺟﺘﺶ[ ﺑﺎز ﻣﯽدارد  -ام
ﺳﻠﻤﻪ وی را ﺷﯿﺮ ﻣﯽداد  ، -ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :زﯾﻨﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
ﻗﺮﯾﺒﻪ  ٧ﺑﻨﺖ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ  -ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺰد ﺧﻮاھﺮش ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :او را اﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻧﺰدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻢ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﺧﻮد را ﮔﺬاﺷﺘﻢ،
و داﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ازﺟﻮ را ﮐﻪ در ﮐﻮزهام ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم ،و روﻏﻨﯽ را در آن آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد و ﺻﺒﺢ ﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺎدرش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح رﺳﻮل ﺧﺪا ص درآورد .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۷ ،۳۱۳ /۶ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(۸۲ – ۸۱ /۶
 -٣در اﻹﺻﺎﺑﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ،و اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٤اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ام ﺳﻠﻤﻪ.
 -٥در اﻹﺻﺎﺑﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :ﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﮑﺎح ﻧﻤﯽﺷﻮد ،واﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٦ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﯽ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽزاﯾﻢ.
 -٧ﻗﺮﯾﺒﻪ ﺧﻮاھﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد از ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ھﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﺰدت
ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ،و اﮔﺮ ﻧﺰدت ھﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻧﺰد زﻧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ ھﻔﺖ ﺷﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« .١
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب
زﺑﯿﺮﺑﻦ ﺑﮑﺎر از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ام ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺠﺎﺷﯽ  -وی ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ
او اﺑﺮھﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻟﺒﺎس و روﻏﻦ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮد  -آﻣﺪ و ﺑﺮای
ورود ﻧﺰدم اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادم ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺸﺎرت
دھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ را وﮐﯿﻞ ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح دھﺪ ،ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص س ﻓﺮﺳﺘﺎدم و او را وﮐﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪم،
و دو ﺣﻠﻘﻪ ﻧﻘﺮهای ،و ھﻤﭽﻨﺎن دو ﺧﻠﺨﺎل ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻢ ،و اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎﯾﯽ از
ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ در ھﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎھﺎﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﯽ از ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﺮھﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده
ﺑﻮد ﺑﻪ وی دادم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س و ﮐﺴﺎﻧﯽ را
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻨﺰه ،ﻣﺆﻣﻦ ،ﻋﺰﯾﺰ و ﺟﺒﺎر اﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،و او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ]ﻣﺮدم را[ ﺑﻪ وی ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪام ﺣﺒﯿﺒﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪھﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﺳﺦ دادم ،و ﺑﺮای وی ﭼﮫﺎر ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﻣﮫﺮ داده اﺳﺖ  ٢و
دﯾﻨﺎرھﺎ را در ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم رﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺧﺪا راﺳﺖ وی را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از وی ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،وی را
ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۹۳از ام ﺳﻠﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢در اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :و ﺑﺮای وی ...ﻣﮫﺮ دادم.
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ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺪ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :آﻧﭽﻪ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدم ،و ام
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن را در ﻧﮑﺎح وی درآوردم ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪھﺪ ،و ﻧﺠﺎﺷﯽ دﯾﻨﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،و او آن را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ از ﺳﻨﺖ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ازدواج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻌﺎﻣﯽ در ازدواج ﺧﻮرده ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و
آنھﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ .١
و ﺣﺎﮐﻢ  ٢اﯾﻦ را از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام
ﱠ
ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻮھﺮم ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺒﯿﺢﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻗﺮار دارد ،آن ﮔﺎه ﺗﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺎل وی دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن وی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :ای امﺣﺒﯿﺒﻪ ،ﻣﻦ درﺑﺎره دﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮدم ،و ھﯿﭻ
دﯾﻨﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻧﺪﯾﺪم ،در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮدم  ،٣و ﺑﻌﺪ از آن در دﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ داﺧﻞ ﺷﺪم ،و ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ!  ٤و او را از ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺧﺒﺮ دادم وﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮواﯾﯽ
ﻧﮑﺮد ،و ﺑﻪ ﺷﺮاب روی آورد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﺮﺳﯿﺪم و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
ﻣﻦ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﻋﺪهام ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ،و
ﻧﺎﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺠﺎﺷﯽ آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ آن ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ و آنھﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰود :ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل
ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺰد اﺑﺮھﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺎرت داده ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ درآن روز
ﺑﻪ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰھﺎ را دادم ،و ﻣﺎﻟﯽ در دﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل  ٥را ﺑﮕﯿﺮ و از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،وی ﻋﻄﺮداﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و در آن ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ او داده
ﺑﻮدم ،و آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی را از ﺗﻮ ﮐﻢ ﻧﮑﻨﻢ ،و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و روﻏﻦ وی ﻣﺸﻐﻮل ،و دﯾﻦ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۴/۲۰ -٢
 -٣اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ وی ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد.
 -٤در اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٥ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهام ،و ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردهام ،و ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺎن ﺧﻮد را
دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻄﺮی را ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ھﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮدا ﺷﺪ ،وی ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻮد ،ورس ،ﻋﻨﺒﺮ و زﺑﺎد  ١زﯾﺎدی آورد ،و ﺑﺎ ھﻤﻪ آن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪم ،وی آن را ﺑﺮ ﻣﻦ و ﻧﺰدم ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﺮھﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر و ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﯽ ،و ﺑﻪ
او ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از دﯾﻦ وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهام ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ،و او
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدم داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺎرم
را ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ .ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،و اﺑﺮھﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻼم اﺑﺮھﻪ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :وﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ورﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« .٢
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ل
اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه زﯾﻨﺐ س ﺳﭙﺮی ﺷﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ زﯾﺪ س ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو وی را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻦ« ،وی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و
در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮش را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را دﯾﺪم،
در ﺳﯿﻨﻪام ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی وی ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و
ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ :ای زﯾﻨﺐ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ،ﻣﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ
را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﻨﺐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﻨﻢ ﮐﺎری
را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎن ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ داد ،و ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻌﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،وی ﺑﻪ ﺣﺠﺮهھﺎی ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی
 -١ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮش ﺑﻮی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﺑﻪ زﺑﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و واﺣﺪ آن »زﯾﺎدة« اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻻروس .م.
 -٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۹۷از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻣﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻼم ﻣﯽداد ،و آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اھﻠﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم  -ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ داده
ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺧﻞ ﺷﻮم،
وﻟﯽ ﭘﺮده را در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﻮم ﺑﻪ آن ﭘﻨﺪ
داده ﺷﺪﻧﺪ:
َ
َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ َّ ّ َّ ٓ
ۡ َ َ َ ُ
� إِ� أن يُؤذن ل� ۡم﴾ ]اﻻﺣﺰاب.[۵۳ :
﴿� تدخلوا �يوت ٱ� ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﻮد« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ
ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ داده ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪم ،ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
و ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻣﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻧﺒﯽ
ﺧﺪا ،ھﯿﭽﮑﺲ را ﻧﻤﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻤﺶ ،ﮔﻔﺖ» :ﻃﻌﺎمﺗﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ« ،و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﺑﻪﺳﻮی
ﺣﺠﺮه ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ورﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«،
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ» :و ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺴﻼم ورﲪﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ« ،اھﻠﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺠﺮهھﺎی ھﻤﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺖ] ،و دﯾﺪ[ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﯿﺎ ﺑﻮد  -ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺠﺮه ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم ،ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ،
آن ﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺶ را از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﻪ )در داﺧﻞ( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ]ﭘﺎی[
دﯾﮕﺮش ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،ﭘﺮده را در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدش ﻓﺮوھﺸﺖ و آﯾﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ .٢

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۲۸اﺣﻤﺪ ).(۱۹۵ /۳
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۷۹۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
زﻧﺎﻧﺶ ازدواج و ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد  ،١و ام ﺳﻠﯿﻢ ل ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﯿﺲ  ٢ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ آن را در
ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮو ،و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻃﺮف ﻣﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺤﻔﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ  -اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم در آن روز در ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  ،ﻣﻦ آن را آوردم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ را ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،وی ﺑﺮاﯾﺖﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﺤﻔﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :آن را در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬار« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو،
ﻓﻼن و ﻓﻼن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان« ،و ﻣﺮدان زﯾﺎدی را ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :و ھﺮ ﮐﺴﯽ را از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪی ]ﻓﺮاﺧﻮان[« ،آن ﮔﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﮐﺴﯽ را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪم دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ آﻣﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﻔﻪ و
ﺣﺠﺮه از ﻣﺮدم ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ] -راوی ﮔﻮﯾﺪ[ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ای اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن :ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ  . -اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮف
ﻃﻌﺎم را ﺑﯿﺎور« ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،وی دﺳﺖ ﺧﻮد را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ و دﻋﺎ
ﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ ده ﻧﻔﺮ ده ﻧﻔﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮﻧﺪ،
ﱠ
ﱠ
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ اﻧﺴﺎن از آﻧﭽﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرد« ،ﺳﭙﺲ ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺧﻮردﻧﺪ ]و از آن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ[
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻣﺪم و ﮐﺎﺳﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ
آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻤﺶ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم!!.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﺎ وی ازدواج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻮد ،و
روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﯿﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و اﮔﺮ

 -١اﻟﺒﺘﻪ ھﺪف ﺷﺐ اول ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﻮده ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ روﻏﻦ و ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺮش ،ﮐﻪ ﺷﻮراﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه ﺗﺎ ھﺴﺘﻪ آن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و
ھﻤﭽﻮن ﺗﺮﯾﺪ ﺷﻮد.
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ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮان ﻣﯽﺑﻮد  ،١آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺠﺮهھﺎ
و ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺳﻼم داد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را دﯾﺪﻧﺪ آﻣﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﮔﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف در روی آوردﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورد و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﭘﺮده را در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ درﺣﺠﺮه ﺑﻮدم ،آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺎﻧﻪاش درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
َ
َّ
َ
ٓ
َ
ۡ َ َ ُ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ
وت ٱ�َّ ّ
� إِ� أن يُؤذن ل� ۡم إ ِ ٰ� َط َعا ٍ�﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � تدخلوا �ي
ِِ
َ
ُ
ُ ۡ ُ ْ َ ۡ ً ۡ ۡ ُ ُ َ َّ َّ َ َ َ ُ
� ٍء َعل ٗ
� ّل َ ۡ
ِيما﴾٥٤
اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿إِن �بدوا ش�ٔا أو �فوه فإِن ٱ� �ن ب ِ ِ
]اﻻﺣﺰاب.[۵۴-۵۳ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ...اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن دارﯾﺪ،

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎﺳﺖ«.
اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ آنھﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ از
ھﻤﻪ ﻣﺮدم اولﺗﺮ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی
ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺳﻌﺪ ) (۸/۱۰۴اﯾﻦ را از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ از اﻧﺲ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﯿﯽ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ل
اﺑﻮداود از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺮان ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ در
ﺧﯿﺒﺮ  ، -و دﺣﯿﻪ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا از اﺳﯿﺮان ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮو و ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﮕﯿﺮ« ،وی رﻓﺖ و ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺑﺮای دﺣﯿﻪ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ ﺳﯿﺪ ﻗﺮﯾﻈﻪ و

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن ﺳﺒﺐ اذﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و اذﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۷۹۳ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۴۲۸ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۳۶ /۶ﺗﺮﻣﺬی ).(۳۲۱۸
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ﻧﻀﯿﺮ را دادی و او ﺟﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ  ،١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﻔﯿﻪ را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﯿﺰی را ﻏﯿﺮ از
وی از اﺳﯿﺮان ﺑﮕﯿﺮ« ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را آزاد ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد  ،٢اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﻗﻠﻌﻪ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﺑﻪ او
ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ وی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و او ﺧﻮدش ﻋﺮوس
ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﺪ ﺻﮫﺒﺎء  ٣رﺳﯿﺪ ،وی ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪ  ،٤و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ وی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺣﯿﺴﯽ  ٥را روی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
اﻃﺮاﻓﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﮐﻦ« ،و ھﻤﺎن وﻟﯿﻤﻪ وی ﺑﺮای ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻘﺒﺶ را ﺑﺮای وی ﺑﺎ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﺰد ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﻔﯿﻪ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮ زاﻧﻮی وی
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ .٦
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻪ ﺷﺐ در
ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺒﺮ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و در آن ﺑﺎ ﺻﻔﯿﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
وﻟﯿﻤﻪ وی دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﻧﺎن ﺑﻮد )و ﻧﻪ( ﮔﻮﺷﺖ ،و در آن ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻼل را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺖھﺎ را ﻓﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺧﺮﻣﺎ ،ﭘﻨﯿﺮ و روﻏﻦ را اﻧﺪاﺧﺖ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮ وی ﺣﺠﺎب
اﻓﮑﻨﺪ ،وی ﯾﮑﯽ از اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ وی ﺣﺠﺎب ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ ﮐﻨﯿﺰش اﺳﺖ،

 -١اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻧﺎم دارد ،آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۳۷۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۶۵اﺑﻮداوود ).(۲۹۹۸
 -٣ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﯿﺒﺮ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎک ﺷﺪن از ﺣﯿﺾ ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪ.
 -٥در ﻣﻮرد ﺣﯿﺶ ﺷﺮﺣﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ) (۴۳۴ﮔﺬﺷﺖ .م.
 -٦ﺑﺨﺎری.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای وی در ﻋﻘﺒﺶ ﺟﺎی آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﺠﺎب را ﺑﺮ وی
ﮐﺸﯿﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﯿﯽ
ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ل ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﺮﮔﺎھﺶ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،ﺗﺎ در آن ﺑﮫﺮهای ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :از ﻧﺰد ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺮوب ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ،
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﻮیﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺎدرش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ و
ﻧﯿﻢ ﻣﺪ  ٢ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺠﻮه ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :از وﻟﯿﻤﻪ ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﺨﻮردﯾﺪ«  ،٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۵۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۸/۱۲۴
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﭼﺸﻢھﺎی ﺻﻔﯿﻪ ﺳﺒﺰی  ٤وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺳﺒﺰی در
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای ﺷﻮھﺮم ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ در آﻏﻮﺷﻢ اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯽ زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺜﺮب  ٥را
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ .ﺻﻔﯿﻪ اﻓﺰود :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ ﻧﺰدم ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﭘﺪرم و
ﺷﻮھﺮم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ از ﻣﻦ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺻﻔﯿﻪ ،ﭘﺪرت ﻋﺮب را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد« ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن
ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت از ﻧﻔﺴﻢ رﻓﺖ  .٦ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و
ﺣﺎﮐﻢ  ٧از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺻﻔﯿﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۵۰۸۵
 -٢ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ،در ﻋﺮاق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو رﻃﻞ و در ﺣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻃﻞ و ﯾﮏ ﺳﻮم رﻃﻞ ،و ﺑﺮﺧﯽ
آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮی دو ﮐﻒ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﺎدل  ، ۷۵۰ﮔﺮام .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻروس و
ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۳ /۳اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱۲۴ /۸
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﯿﺎھﯽ ،و ﻋﺮبھﺎ ﺳﺒﺰی را ﺑﺮ ﺳﯿﺎھﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢھﺎی وی در
اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﮔﺸﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .از ﭘﺎوری و ﺑﺎ ﺗﺼﺮف .م.
 -٥ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره .م.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۶۷ /۲۴
.۴/۲۸ -٧
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ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ ،اﺑﻮاﯾﻮب س ﺑﺮ دروازه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،و ھﻤﺮاه اﺑﻮاﯾﻮب ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺗﻮ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﺷﻮھﺮش را
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدی ،از آن رو از ﻃﺮف وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ]ﻧﯿﺰ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،و ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۹آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۱۱۶اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻢ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﯿﻪ از ﺧﯿﺒﺮ آﻣﺪ،
در ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و زﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻤﺎل و زﯾﺒﺎﯾﯽ وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺑﺮ روی داﺷﺖ آﻣﺪ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی را دﯾﺪم!! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ را ﻣﮕﻮ ،وی اﺳﻼم
آورده اﺳﺖ ،و اﺳﻼﻣﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«  .٢و از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻔﯿﻪ آﻣﺪ و در ﮔﻮﺷﺶ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻃﻼ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل
و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ﺧﺰاﻋﯽ ل
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ل در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮای
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،و ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺧﻮد را از وی
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ  ،٣و او زن زﯾﺒﺎ و ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺑﻮد ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﯽدﯾﺪ در ﻗﻠﺒﺶ اﺛﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﺗﺎ از وی در ]ادای[ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۸ /۴
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۱۳۶ /۸از ﻋﻄﺎء ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
 -٣ﻋﻘﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪل اﻋﻄﺎی ﻣﺒﻠﻐﯽ وی را رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .م.
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ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ وی را ﺑﺮ در ﺣﺠﺮهام دﯾﺪم از
او ﺑﺪم آﻣﺪ ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی را از وی ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ،آن ﮔﺎه
ﻧﺰد وی وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ اﺑﯽﺿﺮا رﺳﯿﺪ
ﻗﻮﻣﺶ ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﺮا ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس رﺳﯿﺪم ،و از وی ﺧﻮد را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﻤﻮدم ،ﺣﺎﻻ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهام و از ﺗﻮ
در ]ادای[ ﮐﺘﺎﺑﺘﻢ ﮐﻤﮏ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟«
ﮔﻔﺖ :و آن ﭼﯿﺴﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺘﺖ را از ﻃﺮف ﺗﻮ ادا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ
ﺗﻮ ازدواج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدم .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث
ازدواج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ] :ﻗﻮم وی[ ﭘﺪر ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺳﯿﺮاﻧﯽ
را ﮐﻪ از آنھﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺎ ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ وی
ﺻﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ از ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ آزاد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ھﯿﭻ زﻧﯽ را ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖﺗﺮ از وی ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۱۶ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
واﻗﺪی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ ﺷﻮھﺮش را ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه،
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۲۶از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و واﻗﺪی از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از
ﻗﺪوم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]در ﺧﻮاب[ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﮫﺘﺎب از ﯾﺜﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در آﻏﻮﺷﻢ
اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ از ﻣﺮدم رااز آن ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،آرزوی ھﻤﺎن ﺧﻮاب را ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮا آزاد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،درﺑﺎره ﻗﻮﻣﻢ ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮدم،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﮫﺎ را رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮﯾﻢ آﻣﺪ و آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد ،و ﺑﺮ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺳﺘﻮدم .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۲۷اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از
ﺣﺰام ﺑﻦ ھﺸﺎم از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۷۷ /۶اﺑﻮداوود ) (۳۹۳۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۷ /۴در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
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ازدواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ھﻼﻟﯽ ل
ﺣﺎﮐﻢ  ١از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺮای ادای ﻋﻤﺮه در ﻣﺎه ذی اﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ وی را ]در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ[ از ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺄﺟﺞ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺣﺰن
ﻋﺎﻣﺮﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺟﻌﻔﺮ او را ﺑﺮای وی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺒﺎس
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺧﻮاھﺮ وی ام اﻓﻀﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه
ﻋﺒﺎس او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آورد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺮف  ٢ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺮف ﺑﺎ وی ﻋﺮوﺳﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﺮی
ﻧﻤﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ل ﯾﮏ
ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،و او در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ وی زﻓﺎف
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
و در ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ل ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻪ روز در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺣﻮﯾﻄﺐ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻗﺮﯾﺶ در روز ﺳﻮم ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺪﺗﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ازدواج ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮایﺗﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﺴﺎزم و ﺑﻪ آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﻌﺎم ﺗﻮ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ل
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و در ﺳﺮف ﺑﺎ وی ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد  .٣ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺷﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ب

.۴/۳۰ -١
 -٢ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﮑﻪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ).(۳۱ /۴

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺷﺪ ،و ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰھﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪی ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺷﺪه؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺷﺪه ،و ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺎز
ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮوی و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺗﻮ درآورد ،ﮔﻔﺘﻢ:
آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﮔﺮ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮوی او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺗﻮ در ﻣﯽآورد ،ﻋﻠﯽ س ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ آن ﻗﺪر ﻣﺮا
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص وارد ﺷﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺑﺰرﮔﯽ و ھﯿﺒﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده ،آﯾﺎ ﮐﺎری داری؟« ،ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»آﯾﺎ ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ وی را ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻼل ﺳﺎزی؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :زره ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ؟« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﻠﯽ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،آن زره ﺣﻄﻤﯿﻪ  ١ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﭼﮫﺎردھﻢ  ٢ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻧﺰدم ھﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺗﻮ درآوردم ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺗﻮﺳﻂ
آن او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻼل ﮔﺮدان« ،و اﯾﻦ ﻣﮫﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۳۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﻟﺪوﻻﺑﯽ در )اﻟﺬرﯾﺔ اﻟﻄﺎھﺮة(،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱۱۳۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ را ﺑﺮﯾﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﺰدت ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﺴﺖ  ،٤آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺴﺮ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭼﻪ دارد؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
 -١در اﺻﻞ »ﻟﺨﻄﻤﯿﻪ« آﻣﺪه ،و در اﻟﮑﻨﺰ »ﻟﺤﻄﻤﯿﺔ« آﻣﺪه ،و در اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ آﻣﺪه :ﺧﻄﻤﯿﻪ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮع زره ﭘﮫﻦ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﯾﻦ زره ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای از ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﻄﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺎرب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و زره ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و
اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﺳﺖ.
 -٢درﺳﺖ ﭼﮫﺎرﺻﺪ درھﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۱۶۰ /۳
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :وی را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻦ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮﺣﺒ ﹰﺎ وأﻫ ﹰ
ﻼ«  ،١و ﺑﺮ آن ﻧﯿﻔﺰود ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر وی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ) :ﻣﺮﺣﺒﺎ و اھﻼ( ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺑﺮاﯾﺖ اھﻞ و ﺧﻮﺷﯽ را داده اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺮوس وﻟﯿﻤﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ« ،ﺳﻌﺪ س ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﻮﭼﯽ اﺳﺖ و )ﮔﺮوھﯽ(  ٢از اﻧﺼﺎر ﺑﺮای وی ﭼﻨﺪ ﺻﺎع
ﺟﻮاری ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻓﺎف و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:

»ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻨﻤﻮدهای ﮐﺎری ﻣﮑﻦ« ،آنﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص را آﺑﯽ را ﻃﻠﺐ ،و
از آن وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮای )ﻋﻠﯽ( رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ
ﮐﻦ ،و ﺑﺮایﺷﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ« ،ھﯿﺜﻤﯽ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و در آﺧﺮﯾﻦ آن ﮔﻔﺘﻪ:
»ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ،و ﺑﺮایﺷﺎن در ﺷﯿﺮ ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«  .٤و
روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ  ٥را ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ،
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ،و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ،و ﺑﺮایﺷﺎن در ﯾﮑﺠﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪه ،و ﺑﺮایﺷﺎن در ﻧﺴﻞﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ،و ﺑﺮایﺷﺎن در ﻧﺴﻞﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﺎ« .٦
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ  ٧ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﮑﺎح ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ وی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﻮرﯾﺎی ﻓﺮش ﺷﺪهای ،ﯾﮏ
 -١ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ« .م.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﮑﻨﺰ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ.
.۹/۲۰۹ -٣
 -٤و رﺟﺎل ھﺮدوی آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻂ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۳آﻣﺪه.
 -٦اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۳۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در
رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن در ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه« .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۱اﯾﻦ را از
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٧وی ھﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ وی ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ازدواج ﻧﻤﻮد،
و ﺑﻌﺪ از وی ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س .م.
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ﺑﺎﻟﺸﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺒﻮ و ﯾﮏ ﮐﻮزه دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدت ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯽ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ اھﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮی  ،«-ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮادرم اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺖ؟« ام
اﯾﻤﻦ ل  -وی ﻣﺎدر اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب اﺳﺖ ،ﺣﺒﺸﯽ و زن ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﺮادرت اﺳﺖ ،و ﺗﻮ دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺶ درآوردهای؟  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و درﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﺧﻮدش ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ، -ﮔﻔﺖ» :ای ام اﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻇﺮﻓﯽ را ﮐﻪ در آن آب
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ،و ﺳﯿﻨﻪ ﻋﻠﯽ و روﯾﺶ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد،
و ﺳﭙﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺎ در
ﭼﺎدرش ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از آن آب ﺑﺮ وی ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ،در اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
اھﻠﻢ ﺑﺮاﯾﻢ درآورم ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮدم« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺴﯽ را از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﯾﺎ از ﭘﺸﺖ دروازه
دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺳﻤﺎء ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ؟« ،ﮔﻔﺖ:
آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪهای؟« ﭘﺎﺳﺦ داد:
آری ،در ﺷﺐ زﻓﺎف دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ آن را ﺑﻪ وی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن دﻋﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﻢ ﻧﺰدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ» :اھﻠﺖ را ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮ« ،و روی ﺧﻮد را
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺠﺮهھﺎی ﺧﻮد ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪ ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .١
و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در زﻓﺎف
ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ و دق اﻟﺒﺎب ﻧﻤﻮد ،و ام اﯾﻤﻦ ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ای ام اﯾﻤﻦ ﺑﺮادرم را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ« ،ام اﯾﻤﻦ ﮔﻔﺖ» :او ﺑﺮادرت اﺳﺖ ،و
دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺶ ﻣﯽدھﯽ؟« ﻓﺮﻣﻮد» :ای ام اﯾﻤﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﻦ« ،آن ﮔﺎه زﻧﺎن
ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﺒﯿﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و او ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ او آب ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۱۳۷ /۲۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ.(۲۱۰ /۹) :
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ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ« ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺎ ﻋﺮﻗﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﺌﺰ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آرام ﺑﺎش ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮای ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
اھﻠﻢ ﻧﺰدم ﺑﻪ ﻧﮑﺎح دادهام«  ...١و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .٢
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داد،
آﺑﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آب دھﻨﺶ را در آن رﯾﺨﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن وی را  ٣ﺑﺎ ﺧﻮد داﺧﻞ ﻧﻤﻮد
ﱠ
و آن را در ﮔﺮﯾﺒﺎن وی و در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻗﻞ ھﻮاﻟﻠﻪ اﺣﺪ و
ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ  ٤ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮد  .٥اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﻠﺒﺎء ﺑﻦ اﺣﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از وی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻧﻤﻮدم] ،راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ زرهاش را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﺎﻋﺶ ﻓﺮوﺧﺖ ،و در
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻮل آن ﭼﮫﺎرﺻﺪوھﺸﺘﺎد درھﻢ ﺷﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دو
ﺳﻮم آن را در ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،و ﯾﮏ ﺳﻮم آن را در ﻟﺒﺎس ،و در ﮐﻮزهای از آب،
آب دھﻦ ﺧﻮد را رﯾﺨﺖ ،و اﻣﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن وی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﯿﺮ ﻧﺪھﺪ ،وﻟﯽ او ﻗﺒﻞ از اﻃﻼع وی ﺣﺴﯿﻦ را ﺷﯿﺮ
داد ،و در ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد آن ﭼﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ او ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ اﯾﻦ دو ﺑﻮد  .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۱از ﻋﻠﺒﺎء ﻗﺼﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ و ﻟﺒﺎس را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻋﺮوﺳﯽ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ب ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﯾﻢ ،و ھﯿﭻ ﻋﺮوﺳﯽ را ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﻓﺮش را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎ  - ٧و ﺑﺮای ﻣﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ آورده ﺷﺪ و ﺧﻮردﯾﻢ ،و ﻓﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﺷﺐ

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ.(۱۶۳ /۲۴) .
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل رواﯾﺖ اوﻟﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٣ﻋﻠﯽ س را.
 -٤ﺳﻮرهھﺎی ﻓﻠﻖ و اﻟﻨﺎس.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۳۵۳
 -٧ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ .م.
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ﱠ
ﻋﺮوﺳﯽاش ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮﭼﯽ ﺑﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن
ﻗﺪاح آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﯾﮏ ﭼﺎدر و ﯾﮏ ﻣﺸﮏ و ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ از اذﺧﺮ  ٢ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﮫﺎز داد  .٣اﯾﻦ
ﱠ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ب آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ
او ﯾﮏ ﺧﻤﯿﻞ  -ﻋﻄﺎء ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺧﻤﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ :ﻗﻄﯿﻔﻪ  ، -ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ از
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و اذﺧﺮ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ب
ﻗﻄﯿﻔﻪ را ﻓﺮش ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﺤﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .٤
ازدواج رﺑﯿﻌﻪ اﺳﻠﻤﯽ س
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از رﺑﯿﻌﻪ اﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای رﺑﯿﻌﻪ آﯾﺎ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ ،و ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن را
ﻧﮕﻪ دارد و او ﺑﺎ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد!! آن ﮔﺎه
وی از ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺖ» :ای رﺑﯿﻌﻪ آﯾﺎ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ازدواج ﮐﻨﻢ ،ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن را ﻧﮕﻪ دارد و او ﺑﺎ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﻨﺪ ،و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد .ﺑﺎز از ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا
در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺻﻼح ﻣﯽﺳﺎزد ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻣﺮم ﮐﻦ ،وی
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای رﺑﯿﻌﻪ آﯾﺎ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻣﺮم ﮐﻦ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد آل ﻓﻼن  -ﻗﺒﯿﻠﻪ از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ  -ﺑﺮو ،و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و اﻣﺮﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻼﻧﻪ را ﺑﻪ
 -١ﻣﻨﮑﺮ .ﺑﺰار ) (۱۴۰۸ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺘﺮوک اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ) :اﻟﻨﻘﺮﯾﺐ( ).(۴۵۵ /۱
ً
 -٢ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ از ﺗﯿﺮه ﮔﻨﺪﻣﯿﺎن ﮐﻪ دارای ﺑﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ .ﻻروس .م.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ).(۱۶۱ /۳
 -٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در اﯾﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﮑﺎﺣﻢ در آورﯾﺪ«  -ﯾﻌﻨﯽ زﻧﯽ از آنھﺎ را ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ، -آن ﮔﺎه ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ  ١و ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و اﻣﺮﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ زن
ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﺰ ﺑﺎ ]ﺑﺮآورده ﺷﺪن[ ﺣﺎﺟﺖ و ﺿﺮورﺗﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،آن
ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ زن دادﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ٢و از ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪی
رﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ زن دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰدم
ﻣﮫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺑﺮﯾﺪه اﺳﻠﻤﯽ  ٣ﺑﺮای وی ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻃﻼ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ«  ،٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ھﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻃﻼ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﭼﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮو ،و
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ ﻣﮫﺮ وی اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻣﮫﺮ وی اﺳﺖ ،و آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺎد و ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای رﺑﯿﻌﻪ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ھﺴﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را از آﻧﮫﺎ ﮐﺮﯾﻢﺗﺮ و ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪم،
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮایﺷﺎن دادم راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺎد و ﺧﻮب اﺳﺖ ،و
ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻟﯿﻤﻪ ﺑﺪھﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮای وی ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ«  ،٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﻮچ ﺑﺰرگ و ﭼﺎق را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا
ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ آﻣﺪم و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺒﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ھﻔﺖ ﺻﺎع ﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ آن ﻣﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،آن را ﺑﮕﯿﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﺪان ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪم ،و او را از آﻧﭽﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮ دادم ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮو ،ﺑﻪ آﻧﺎن

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۴/۵۸و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ آﻣﺪه» :آن ﮔﺎه رﻓﺖ«.
 -٢ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
 -٣وی ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐ اﺳﻠﻤﯽ زﻋﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺖ.
 -٤از ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ).(۵۸ /۴
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ را ﻓﺮداﻧﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،و اﯾﻦ را  ١ﺑﭙﺰﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺎن را ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺰﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻗﻮچ را ﺷﻤﺎ
ﺑﭙﺰﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻗﻮچ را ﻣﻦ و ﺗﻌﺪادی از ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﭘﻮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و
آن را ﭘﺨﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰدﻣﺎن ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ وﻟﯿﻤﻪ دادم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
دﻋﻮت ﮐﺮدم.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ زﻣﯿﻨﯽ داد ،و ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﯽ
داد .و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ روی آورد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ در ﺳﮫﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺳﮫﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ
و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ردوﺑﺪل ﺷﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای رﺑﯿﻌﻪ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد
و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﻋﻘﺐ وی او را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه
ﺗﻌﺪادی از ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﻠﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ او ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻔﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ وی ﮐﯿﺴﺖ؟ وی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ!! و دوم دو ﺗﻦ اﺳﺖ!! و
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ!! زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﺸﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺿﺪ وی
ﻧﺼﺮت ﻣﯽدھﯿﺪ آنﮔﺎه ﻏﻀﺐ ﮔﯿﺮد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ وی ﻏﻀﺐ ﮔﯿﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ آن دو ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد ،و
رﺑﯿﻌﻪ ھﻼ ک ﮔﺮدد!! ﮔﻔﺖ ٢ :ﭘﺲ ﻣﺎ را ﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﱠ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﺳﺨﻦ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای رﺑﯿﻌﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺻﺪﯾﻖ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟«.
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ آن ﻃﻮر ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﺑﺎ ورزﯾﺪم ،آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد »آری ﺑﻪ او آﻧﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ
 -١ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را.
 -٢در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۴۵آﻣﺪه» :ﮔﻔﺘﻨﺪ«.
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ﱠ
ای اﺑﻮﺑﮑﺮ« .ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن
ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ وی ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۵/۳۳۶
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ وی ﻗﺼﻪ ﻧﮑﺎح را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۳۶
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦﺳﻌﺪ ) (۳/۴۴ﻗﺼﻪ وی را ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ازدواج ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ س
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ س ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد زﻧﺎن
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ را
ﻧﺰد ﺧﻮد داﺧﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺰدﺗﺎن وارد ﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮر و آﻧﻄﻮر ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ
ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎریھﺎ زن ﺑﯽﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
وی ﺿﺮورت و ﺣﺎﺟﺘﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻧﻤﯽداد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ داد آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و اﯾﻦ
ﮐﺮاﻣﺘﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺗﻮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺧﻮدم
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﯽ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ« ،اﻧﺼﺎری
ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﺧﺘﺮت را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،اﻧﺼﺎری اﻓﺰود :او وی را ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وی را ﺑﺮای ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ ﻧﻪ! ﺑﺮای ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ او دﺧﺘﺮ
ﻧﻤﯽدھﯿﻢ! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و او را از ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎدر
دﺧﺘﺮش ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ،دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﻣﺮا از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ داد ،آن دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮ وی رد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺮا ﺑﻪ وی
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﭼﻮن او ﻣﺮا ھﺮﮔﺰ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﺪر وی ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ و آن دﺧﺘﺮ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح
ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ درآورد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﯾﮑﯽ از ﻏﺰواﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۸۵ /۴و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۹ /۵ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻏﻨﯿﻤﺖ ]و ﻓﺘﺢ[ را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را
ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺟﻠﯿﺒﯿﺐ را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮدهام« ،ﮔﻔﺖ» :او را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ او را در ﮐﻨﺎر ھﻔﺖ ﺗﻦ ]از ﮐﺎﻓﺮان[ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻨﺠﺎ او در ﭘﮫﻠﻮی
ھﻔﺖ ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ھﻔﺖ ﺗﻦ را ﮐﺸﺘﻪ ،و ﺑﻌﺪ از آن وی را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ!! اﯾﻦ از ﻣﻦ اﺳﺖ و
ﻣﻦ از وی«  -دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر  ، -ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺑﺮ ھﺮدو دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای وی ﻗﺒﺮ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ و ﺗﺨﺘﯽ ﺟﺰ دﺳﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ او را
در ﻗﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ وی را ﻏﺴﻞ داد ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در اﻧﺼﺎر ھﯿﭻ زن
ﱠ
ﺑﯽﺷﻮھﺮی ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ  ١از وی ﻧﺒﻮد .و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای آن دﺧﺘﺮ ﭼﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ُﺻ َّ
ﺐ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ًّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ًّ َ ًّ
ﺻﺒﺎ َوﻻ ﺠﺗ َﻌﻞ ﻋيﺸﻬﺎ ﻛﺪا ﻛﺪا« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﯿﺮ را ﺑﺮ وی ﻓﺮو رﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﺮو
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺨﻟ�
رﯾﺨﺘﻨﯽ ،و زﻧﺪﮔﯽاش را ﻣﺸﻘﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﮕﺮدان« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در اﻧﺼﺎر ھﯿﭻ زن ﺑﯽﺷﻮھﺮی
ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ از وی ﻧﺒﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ذﮐﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و زن دادن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ازدواج ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺎ زﻧﯽ از ﮐﻨﺪه
ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ وی در ﺧﺎﻧﻪاش  ٤ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻓﺎف ﻓﺮارﺳﯿﺪ،
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺶ رﺳﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎداش دھﺪ و آنھﺎ را ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش داﺧﻞ ﻧﻨﻤﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﯽﺧﺮدان ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﻨﺪ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .رواه اﺣﻤﺪ ) (۴۲۲ /۴و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ) (۲۴۷۲در ﮐﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ و اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ).(۲۲۶۹
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۱۸۵
 -٤در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ھﻤﺎن زن .م.
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ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﺗﺐ دارد  ١ﯾﺎ ﮐﻌﺒﻪ در ﮐﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺐ
دارد ،و ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وی ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﭘﺮدهھﺎی ﺧﺎﻧﻪ،
ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮده دروازه ،ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ ﻣﺘﺎع و
ﻣﺎل زﯾﺎدی را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از آن ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺘﺎع ﺗﻮ و ﻣﺘﺎع ھﻤﺴﺮت اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻠﯿﻠﻢ ص ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ!! ﺧﻠﯿﻠﻢ ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﻋﻢ از دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﯽ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪﻣﻪ ﺗﻮ و ﺧﺪﻣﻪ ھﻤﺴﺮت ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ ص ﻣﺮا ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ! دوﺳﺘﻢ ص ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ آن ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ھﻤﺮاهﺷﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﯽدھﻢ دﯾﮕﺮی را ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻢ،
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ ،و آنھﺎ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎن آنھﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﭼﯿﺰی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،آن ﮔﺎه آنھﺎ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﻠﻤﺎن رﻓﺖ و در را ﺑﺴﺖ و ﭘﺮده را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ و ﻧﺰد
ھﻤﺴﺮش ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ وی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺴﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪام ﮐﻪ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ ص ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اھﻠﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﯾﮑﺠﺎی ﺷﻮم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮدو
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آن ﻗﺪر ﮐﻪ ھﺮدو ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﮐﺎری را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ اﻧﺠﺎم داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اھﻠﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ و او از آنھﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﺑﺎز آن ﺣﺮف را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او از اﯾﺸﺎن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز آن را اﻋﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او
اﻋﺮاض ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪاز آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮدهھﺎ ،ﭼﺎدرھﺎ و دروازهھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ آنھﺎﺳﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﻨﻘﺪر
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ از وی

 -١او را ﺑﻪ ﺗﺐ دار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﭘﺮدهھﺎ و اﺷﯿﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ ،و
ﺗﺐ دار را ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ زﯾﺮ ﻟﺤﺎفھﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ .از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه از آن

١

ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺪت ﻏﯿﺒﺖ آﻣﺪ ،و ﻋﻤﺮ س از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از ﺑﻨﺪﮔﯽات ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ زن ﺑﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻤﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﺑﺮای ﺧﻮدت ﭘﺴﻨﺪم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻮم ﻋﻤﺮ ﻧﺰدش
آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎری دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ ،اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮ  -ھﺪﻓﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری وی از ﻋﻤﺮ ﺑﻮد  ، -ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻣﺎرت و ﺳﻠﻄﺎن وی واﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ و او ﻧﺴﻞ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن در
ﮐﻨﺪه ازدواج ﻧﻤﻮد  ،٢و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .٣
ازدواج اﺑﻮدرداء س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺑﻨﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س ھﻤﺮاه ﺳﻠﻤﺎن س
رﻓﺖ ﺗﺎ زﻧﯽ را از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺷﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﻠﻤﺎن و
ﺳﺎﺑﻘﻪداری وی را در اﺳﻼم ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،و ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن دﺧﺘﺮﺷﺎن را از آنھﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن زن ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ زن ﻣﯽدھﯿﻢ ،آن ﮔﺎه
او ﺑﺎ وی ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻣﻦ از
ذﮐﺮ آن ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟ اﺑﻮدرداء ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد،
ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮم ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او را
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﯾﺶ ﻧﻤﻮدم  .٥ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده

 -١از اﻣﻮر زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۸۵ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۲۹۱ /۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در اﺳﻨﺎد ھﺮدو رواﯾﺖ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ
ﻓﺮوخ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۹۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۰
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۰۰ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) .(۲۱۶ /۶ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
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اﺳﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ از ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻪ از اﺑﻮدرداء.
اﺑﻮدرداء و ﺷﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮش درداء ﺑﻪ ﻣﺮدی از ﺿﻌﻔﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ از اﺑﻮدرداء س
دﺧﺘﺮش درداء را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ او آن را رد ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن
ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻼﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ازدواج ﮐﻨﻢ؟ ﯾﺰﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :دور ﺷﻮ وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻼﺣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ]ﺑﻪ
ﺗﻮ اﺟﺎزه دادم[ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او وی را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮدرداء او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح آن ﻣﺮد
درآورد) ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ( :و اﯾﻦ درﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ از اﺑﻮدرداء ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻧﻤﻮد و او رد ﮐﺮد ،و ﻣﺮدی از ﺿﻌﻔﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وی ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،و او
]دﺧﺘﺮش را[ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ درداء ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻤﺎنﺗﺎن درﺑﺎره درداء ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﻪ ﺧﺼﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ!!
و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺑﺪرﺧﺸﺪ ،دﯾﻦ وی در آن روز ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟! .٢
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﺷﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮش ام ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ش
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س از ﻋﻠﯽ س
دﺧﺘﺮش را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :وی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﺪادن او را اراده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :وی را
ﻧﺰدت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ،اﮔﺮ راﺿﯽ ﺷﺪی وی زﻧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ وی را ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﻤﺮ
ﺳﺎق ]ﭘﺎﯾﺶ[ را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :رھﺎ ﮐﻦ ،اﮔﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮدی در
ﭼﺸﻤﺖ ﺳﯿﻠﯽ زده ﺑﻮدم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ
از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۹۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ام ﮐﻠﺜﻮم ب را از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻮد،
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺟﻌﻔﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪام .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وی را ﺑﻪ
ﻧﮑﺎح ﻣﻦ درآور ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در روی زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت وی
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۵۱
 -٢اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﮫﺎﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۲۶۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ).(۱۰۳۵۲
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را ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ
ﻧﺰد ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد ﺑﮕﻮﯾﯽ ،و آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺑﺎ ﮐﯽ ازدواج ﻧﻤﻮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﺮ
ﻧﺴﺐ و ﺳﺒﺐ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺴﺐ و ﺳﺒﺐ ﻣﻦ« ،ﻣﻦ ﭘﺪرﺧﺎﻧﻢ وی
ﺑﻮدم و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ  .١و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی
ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻣﮫﺮ داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ و ﺷﻮھﺮ دادن دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ش
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ س از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮدم او را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺎح ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﮑﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :در رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺷﻤﺎ )اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﮑﻮ( ﺑﻮد ،و ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﭼﮫﺎرﺻﺪوھﺸﺘﺎد درھﻢ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ از ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺪی ﮔﻔﺖ :ﺟﺰء ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮ زن ﻧﻤﯽدھﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﻤﻮدهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه؟ آن ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﺻﺪوھﺸﺘﺎد
درھﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدم .٢
ازدواج ﺑﻼل و ﺑﺮادرش ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل س و ﺑﺮادرش از اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ از ﯾﻤﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻼل ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮادرم اﺳﺖ ،دو ﺑﻨﺪه از ﺣﺒﺸﻪ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ آزادﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ زن ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدھﯿﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪا ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .و از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺑﻼل ﺧﻮد را ﺑﻪ

 -١ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮق آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ) (۵۲۱ -۵۲۰و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در
ﻃﺒﻘﺎت ) (۴۶۳ /۸و ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۴۲ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۲۰۳ /۱
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۳/۲۳۷ -٣
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی از آن ھﺎﺳﺖ ،وی زﻧﯽ از ﻋﺮب را
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﻼل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ زن ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻼل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪ و ﺷﮫﺎدت را ﺧﻮاﻧﺪ  ١و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ھﺴﺘﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺮادرم اﺳﺖ ،وﻟﯽ او در
اﺧﻼق و دﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ او زن ﺑﺪھﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮادرش ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ او زن ﻣﯽدھﯿﻢ،
و ﺑﻪ او زن دادﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﮑﺎح ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﱠ
اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح از ﻋﺮوه ﺑﻦ زوﯾﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط ﺛﻤﺎﻟﯽ س

ﺷﺒﯽ در ﺣﻤﺺ ﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  -وی واﻟﯽ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد  ، -آن ﮔﺎه ﻋﺮوﺳﯽ از ﭘﮫﻠﻮی
وی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی وی آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،او آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻼق ﺧﻮد زد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﺮوﺳﯽﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،و
ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺟﻨﺪﻟﻪ  ٢اﻣﺎﻣﻪ را ﻧﮑﺎح ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای او ﻃﻌﺎم زﯾﺎدی
درﺳﺖ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺟﻨﺪﻟﻪ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﻣﺎﻣﻪ رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺮوس دﯾﺸﺐﺗﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ! آﺗﺶھﺎ را اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﱠ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر آن ھﺎﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺳﺖ .٣
ﻣﻬﺮ

ﻣﮫﺮ رﺳﻮل ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دوازده اوﻗﯿﻪ
و ﻧﺼﻒ آن ﺑﻮد  ،١ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوﻗﯿﻪ ﭼﮫﻞ ]درھﻢ[اﺳﺖ و
ﻧﺼﻔﺶ ﺑﯿﺴﺖ ]درھﻢ[.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮫﺪ ﺣﺎﺟﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ و آن ﺗﺸﮫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اول ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺣﻤﺪ و ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ اﺳﺖ .م.
 -٢ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۸/۱۶۱ -٤
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ﻧﮫﯽ ﻋﻤﺮ از زﯾﺎدت در ﻣﮫﺮھﺎ و اﻋﺘﺮاض زﻧﯽ ﺑﺮ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻣﺤﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﮫﺮ را ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرﺻﺪ درھﻢ ﮐﻨﺪ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮫﺮ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ درھﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﻮد ،و اﮔﺮ
زﯾﺎدت در آن ﺗﻘﻮی ﯾﺎ ﻋﺰﺗﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،از آنھﺎ ﺑﺮ آن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه زﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ وی اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ ﻣﺮدم را از
اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﮫﺮھﺎیﺷﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،آن زن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
﴿ َو َءاتَ ۡي ُت ۡم إ ۡح َدٮ ٰ ُه َّن ق َ
ِنط ٗ
ار�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۰ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎری داده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ھﻤﻪ ﻣﺮدم از ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ،از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﮫﺮھﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ
ﭼﮫﺎرﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ]ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ [:ھﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ھﺮ ﻗﺪر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دادن آن راﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﺪھﺪ  .٢و اﯾﻦ را ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﮫﺮ زﻧﺎن را زﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،و اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داده ﺑﻮد ،داده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،زﯾﺎدی آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه زﻧﯽ از
ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ وی ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ و ﺳﺰاوارﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﻮل ﺗﻮ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،و آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:

 -١اوﻗﯿﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای وزن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ اﻗﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﮫﻞ درھﻢ ﺑﻮد و
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ درھﻢ ﺷﺪ و در اﺻﻄﻼح زرﮔﺮان دوازده درھﻢ اﺳﺖ ،و دراﯾﻦ ﻧﺺ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺪف ھﻤﺎن ﭼﮫﻞ درھﻢ اﺳﺖ ،و در ﻣﺎﺑﻌﺪ اوﻗﯿﻪ »ﻧﺶ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
ﮐﻪ ھﺪف از آن ﻧﺼﻒ اوﻗﯿﻪ اﺳﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،و در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،و ]از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ[ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۶۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٤٨٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺮدم را از زﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﮫﺮ زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ
ْ
ار� َف َ� تَأ ُخ ُذوا م ِۡن ُه َش ۡ ً
﴿ َو َءاتَ ۡي ُت ۡم إ ۡح َدٮ ٰ ُه َّن ق َ
ِنط ٗ
�ٔا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۰ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎری داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ آن ھﻢ از آن ﻣﺎل ﭼﯿﺰی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ«.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ  -دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر  ، -ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎدت در ﻣﮫﺮ زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم،
ﺣﺎﻻ ھﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ در ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺪھﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻋﻤﺮﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ در اﻣﺎﻟﯽ از
ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﮫﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪی و رﻓﻌﺖ در آﺧﺮت ﻣﯽﺑﻮد ،دﺧﺘﺮان و
زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .١
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ درﻣﻮرد ﻣﮫﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮای زن دو
ھﺰار ﻣﮫﺮ داده ﺷﻮد ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﮫﺎرھﺰار اﺟﺎزه داد  .٢و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎ ﺻﻔﯿﻪ ل ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﺻﺪ در ھﻢ ازدواج ﻧﻤﻮد  ،٣ﺻﻔﯿﻪ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه او دوﯾﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻋﻤﺮ اﻓﺰود  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺪ ﮐﻨﯿﺰ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﻤﺮاه ھﺮ ﮐﻨﯿﺰ ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد  .٥ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﺷﺮت زﻧﺎن و ﻣﺮدان و اﻃﻔﺎل

ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺳﻮده ب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۳۲ /۳
 -٤اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۳۱۸ /۳
 -٥ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۸ ،۲۷ /۳

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻠﻮاﯾﯽ  ١را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺰدش آوردم ،و ﺑﻪ ﺳﻮده  -ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻗﺮار داﺷﺖ -
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺨﻮر ،وﻟﯽ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮری ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺖ را آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺑﺎز ھﻢ
اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻢ را در ﺣﻠﻮا ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و )ﺑﻪ آن(  ٢روﯾﺶ را ﻣﺎﻟﯿﺪم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﻨﺪﯾﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ]ﺣﻠﻮا را[ ﺑﺮای ﺳﻮده ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :روﯾﺶ را آﻟﻮده
ﺳﺎز«) ،ﭘﺲ او روﯾﻢ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺖ( ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﻋﺒﻮر
ﱠ
ﱠ
ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ،٣و )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی داﺧﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،و روھﺎیﺗﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ« .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
رﻋﺐ و ﺑﯿﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻋﻤﺮ ھﻤﯿﺸﻪ از وی ﻣﺮﻋﻮب ﺑﻮدهام  .٤ھﯿﺜﻤﯽ )(۴/۳۶۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۳۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۰۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :آن ﮔﺎه زاﻧﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای وی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد،
و او از ﮐﺎﺳﻪ ﭼﯿﺰی را ﮔﺮﻓﺖ و در روی ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺎ ﺳﻮده ﯾﻤﺎﻧﯿﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از رزﯾﻨﻪ ل  -ﮐﻨﯿﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻮده ﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻋﺎﯾﺸﻪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ب ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،و ﺳﻮده در
ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آﻣﺪ ،ﻟﺒﺎس ﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ،
٦
و دو ﻧﻘﻄﻪ از زﻋﻔﺮان و ﺻﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻓﺮﺳﻪ  ٥در ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ  -ﻋﻠﯿﻠﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ زﻧﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زﯾﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،-آن ﮔﺎه ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽآﯾﺪ ،و اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ام
 -١ﺣﻠﻮای رﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ از آرد و ﺷﯿﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٢اﯾﻦ زﯾﺎدت و ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺎدتھﺎی داﺧﻞ ﻗﻮس را اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﱠ
 -٣ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ﺻﺪا ﻧﻤﻮد.
 -٤ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۴۴۷۶
 -٥ﻓﺮﺳﻪ :زﺧﻤﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدن ﺑﯿﺮون آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻروس .م.
 -٦ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن.

٤٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﻔﺼﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﮔﻔﺖ :زﯾﻨﺖ وی را ﺑﺮﺳﺮش ﺧﺮاب ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﺳﻮده ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟  -ﮔﻮش وی در ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد  -ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻮده اﻋﻮر  ١ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آری ،و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﯿﺪن 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 آﻟﻮدﮔﯽ و
ﺑﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و از ﺧﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﻨﺪه از ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺳﻪ ﺑﺎر ،و آن دو ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﯿﻤﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،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« و وی را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ﻏﺒﺎر و ﺑﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻋﻨﮑﺒﻮت را از وی ﻣﯽﺗﮑﺎﻧﯿﺪ .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۳۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن ﮔﺎه ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺎ دو
ﺗﻦ ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ در ﻣﯿﺎنﻣﺎن ﺑﺪرﺧﺸﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢﺷﺎن.
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ

اﺑﻦ ﻋﺪی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺻﺪا و ﻏﻮﻏﺎی ﻣﺮدم و اﻃﻔﺎل را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ زن ﺣﺒﺸﯿﯽ رﻗﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﯿﺎ و ﺑﺒﯿﻦ« ،آن ﮔﺎه ﮔﻮﻧﻪام را
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی وی ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪ و ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وی ص ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪی؟« ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﺘﻢ را ﻧﺰدش ﺑﺒﯿﻨﻢ ،و او را دﯾﺪم ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻗﺪمھﺎﯾﺶ دم راﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم و اﻃﻔﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﯿﻄﺎنھﺎی اﻧﺲ و ﺟﻦ را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﻓﺮار

 -١ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از اﻋﻮر دﺟﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۱۶۰و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۷۰۶ﮐﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۲۸۱۸و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۱۶ /۴

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .١ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ،٢رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺮ دروازه ﺣﺠﺮهام ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺣﺒﺸﯽھﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪھﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن ﮔﻮش و ﮔﺮدن وی ﺑﻪ ﺑﺎزی آنھﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺮف
ﻣﯽﺷﺪم ،ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ]اﯾﺴﺘﺎدن[ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺳﻦ و ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻪ ﺑﺎزی
را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .٣
ﻣﻌﺎﺷﺮت زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن

ﺑﺨﺎری از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ل
ﺗﻮﻗﻒ و درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد وی ﻋﺴﻞ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ و ﺣﻔﺼﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎن داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ازﺗﻮ ﺑﻮی ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ  ٤را
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ ﺧﻮردهای ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن دو آﻣﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ
ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻋﺴﻞ
ﻧﻮﺷﯿﺪم ،و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺸﺖ  ،«٥آن ﮔﺎه اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ َ َّ َّ ُ َ َ
� لك﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ .[۱ :ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿إِن
﴿���ها ٱ� ِ� ل ِم � ِرم ما أحل ٱ
َ ُ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
و�� َما﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ،.[۱۰۴ :ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ،
�تو�ا إِ� ٱ�ِ �قد صغت قل
َ
ۡ َ َ َّ َّ ُّ َ
ٗ
� إ ِ ٰ� َ� ۡع ِض أ ۡز َ� ِٰ
جهِۦ َحدِيثا﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ،[۳ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ،
﴿�ذ أ� ٱ� ِ
»ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪم«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺮام
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ...اﮔﺮ ھﺮدوی ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ) ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ( ﭼﻮن
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۹۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی« ) (۲۹۱۴ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .ذھﺒﯽ آن را
در »ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ) (۳۶۷ /۲ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺎرج اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺪی درﺑﺎرهاش
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻻﺑﺄس ﺑﻪ )اﯾﺮادی ﻧﺪارد(  ./ﻧﮕﺎ :اﻟﮑﺎﻣﻞ ).(۹۲۱ /۳
 -٢ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۲۷۲آﻣﺪه.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۹۰۹۰در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح و ﻣﺴﻠﻢ در اﻟﻌﯿﺪﯾﻦ ).(۸۹۲
 -٤ﺻﻤﻐﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺑﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﻋﺮﻓﻂ ﺗﺮاوش و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٥ﯾﻌﻨﯽ :دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ آن ﻋﺴﻞ را ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ .م.

٤٩٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻠﺐھﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ ...و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازواج ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ را ﭘﻨﮫﺎن

ﮔﻔﺖ.«...
و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ھﺸﺎم ﮔﻔﺘﻪ] :آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﻨﮫﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ
ﺑﻮد» [:ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم و اﯾﻦ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﺪه« .١
ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﻋﺴﻞ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻋﻮدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺰد زﻧﺎن ﺧﻮد داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮد ،وی ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه رﺷﮑﻢ آﻣﺪ و از آن ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
زﻧﯽ از ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای وی ﻣﺸﮑﯽ  ٢از ﻋﺴﻞ اھﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از آن ﺑﺮای ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﯿﻠﻪای ﺑﺮای وی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮای
ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮕﻮ :ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ ﺧﻮردهای؟ او ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ،اﯾﻦ ﺑﻮﯾﯽ را ﮐﻪ
اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟  ٣او ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
ﺑﮕﻮ :زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻋﺮﻓﻂ  ٤ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ھﻢ آن را ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ،و ﺗﻮ ای ﺻﻔﯿﻪ ﻧﯿﺰ
آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ دروازه اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی
از ﺗﺮس ﺗﻮ ]ﺑﺪون ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن[ ﺻﺪا ﮐﻨﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ،
ﺳﻮده ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ ﺧﻮردهای؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺑﻮﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺣﻔﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺖ :زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻋﺮﻓﻂ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﮔﻔﺘﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﻔﯿﻪ رﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۹۲۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۴۷۴
 -٢ﺧﯿﮑﯽ .م.
 -٣اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﻮی ﺑﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ وی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
 -٤درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻤﻐﻪ ﺑﺪ ﺑﻮی دارد ،و ھﻤﺎن ﺻﻤﻐﻪاش را ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ آن را ﺑﺨﻮرد ﺑﻮی آن ﺑﻪ ﻋﺴﻠﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٤٩٣

ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ رﻓﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ از آن ﺗﻮ را ﻧﻨﻮﺷﺎﻧﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ آن
ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارم؟« .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن را ﺣﺮام ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۲۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۸۵ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اراده ﻃﻼق آنھﺎ را ﻧﻤﻮد

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ س
از ھﻤﺎن دو زن از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺌﻮال ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهﺷﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ ُ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
و�� َما﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۴ :
﴿إِن �تو�ا إِ� ٱ�ِ �قد صغت قل
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ھﺮدوی ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ( ﭼﻮن ﻗﻠﺐھﺎی
ﺷﻤﺎ ﮐﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺞ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﺣﺞ ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ از راه رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری رﻓﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮏ آب رﻓﺘﻢ ،وی ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﺑﺮ دﺳﺖھﺎﯾﺶ آب رﯾﺨﺘﻢ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آن دو زن
از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ:
َ ُ َ ٓ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
و�� َما﴾.
﴿إِن �تو�ا إِ� ٱ�ِ �قد صغت قل
ﮐﺪاﻣﮫﺎاﻧﺪ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺷﮕﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  -زھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
از آﻧﭽﻪ وی را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺪش آﻣﺪ ،وﻟﯽ آن را از وی ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  -ﮔﻔﺖ :آن دو ﺣﻔﺼﻪ و
ﻋﺎﯾﺸﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اداﻣﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﺮ
آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه زﻧﺎن ﻣﺎ از زﻧﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :و ﻣﻨﺰل ﻣﻦ در ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪ در ﻋﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :روزی ﺑﺮ زﻧﻢ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺟﻮاب ﭘﺲ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادن وی را ﺑﺪ دﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ را ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﻢ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮی ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ازواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ وی را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ]ﮔﺎھﯽ[
 -١ﺑﺨﺎری )) (۵۲۶۸ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۴۷۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از روز ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ]و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ[ .ﻋﻤﺮ س
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم و ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ آﻣﺪم ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭘﺮروﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :و ]ﮔﺎھﯽ[ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ وی را
ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ]و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ[؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ! آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در اﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ]و از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ[
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ رﺳﻮﻟﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد؟ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی
ھﻼ ک ﺷﺪه اﺳﺖ! در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮروﯾﯽ ﻣﮑﻦ و ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺪه ،و از وی ﭼﯿﺰی
ﻣﺨﻮاه ،و ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه ،و ﺗﻮ را اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪات زﯾﺒﺎﺗﺮ ،و
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ  -ھﺪﻓﺶ ﻋﺎﯾﺸﻪ اﺳﺖ  . -ﻋﻤﺮ س اﻓﺰود :ﻣﻦ
ھﻤﺴﺎﯾﻪای از اﻧﺼﺎر داﺷﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ روز او
ﻣﯽرﻓﺖ و ﯾﮏ روز ﻣﻦ ،و ﺧﺒﺮ وﺣﯽ و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽآورد ،و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽآوردم ،اﻓﺰود :و ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺴﺎن اﺳﺐھﺎ را ﻧﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ١ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،روزی رﻓﯿﻘﻢ رﻓﺖ ،و ﻏﺮوب ﻧﺰدم آﻣﺪ و دروازهام را زد ،و ﻣﺮا ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و
ﻧﺰدش ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ! ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ
ﻏﺴﺎن آﻣﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ از آن ،رﺳﻮل ص زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق
داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻔﺼﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و زﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﺪ! اﯾﻦ را واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ،و وﻗﺘﯽ
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﻢ را ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را ﻃﻼق داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وی آﻧﺠﺎ در آن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﻏﻼم ﺳﯿﺎه
وی آﻣﺪم ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮ ،ﻏﻼم داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ را ﻧﺰد وی ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﺰد ﻣﻨﺒﺮ آﻣﺪم،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺪﮐﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺑﺎز آﻧﭽﻪ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،و دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻏﻼم آﻣﺪم ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﺮای ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮ ،وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻧﺰد وی ﯾﺎد
ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﻧﺰد ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد ﻏﻼم آﻣﺪم وﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮ ،وی
 -١آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻧﺰد وی ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻏﻼم
ﺻﺪاﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه داد ،آن ﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪم و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ص ﺳﻼم دادم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻓﺮش ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  -اﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻘﻮب در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :و ﻧﻘﺶھﺎی ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی
وی اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق دادهای؟ وی ﺳﺮ
ﱠ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ:اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﻣﺎ را
ﻣﯽدﯾﺪی ،ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﻗﻮﻣﯽ را درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎنﺷﺎن ﺑﺮ آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐاﻧﺪ ،و زﻧﺎن ﻣﺎ ھﻢ از زﻧﺎن
آنھﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،روزی ﻣﻦ ﺑﺮ ھﻤﺴﺮم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺮروﯾﯽ ﻧﻤﻮد
و ﭘﺎﺳﺨﻢ داد ،و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ وی را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :رو در روﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﻢ را
ﭼﺮا ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﻮﮔﻨﺪ زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و
]ﮔﺎھﯽ[ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن او را از روز ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ]و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﺪ[ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و زﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در اﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ]و از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ[ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ رﺳﻮﻟﺶ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﻮد؟ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ وارد ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﻪات زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا آﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :آری« ،آن ﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻢ و
ﺳﺮم را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی در آن ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﻪ داﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﺮ اﻣﺘﺖ
ﻓﺮاﺧﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎورد ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﻓﺎرس و روم ﻓﺮاﺧﯽ و ﮔﺸﺎﯾﺶ آورده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﻮدش را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ای اﺑﻦ ﺧﻄﺎب آﯾﺎ ﺗﻮ در ﺷﮏ ھﺴﺘﯽ؟ آﻧﺎن ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ھﺎﯾﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه ،و از ﻓﺮط
ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺰد آﻧﺎن داﺧﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻏﺰوﺟﻞ وی را ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و در ﺑﺨﺎری ) (۲/۷۸۲ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺪه» :ﺣﯿﻦ ﻋﺎﺗﺒﻪ اﻟﻠﻪ« ،ﯾﻌﻨﯽ »وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا وی را ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮد« ،و ﻋﺒﺎرت ﺑﺨﺎری
درﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮاﯾﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از زﻧﺎن ﺧﻮد ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد،
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق داده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻣﺮ ﺷﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ را اﻣﺮوز ﺧﻮاھﻢ داﻧﺴﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﻮرد داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ و
ﺣﻔﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﺑﺮای آن دو ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪم ،و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در آﺳﺘﺎﻧﻪ دروازه ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ،و ﺻﺪا ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺑﺎح ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﮫﺖ ورود ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ از ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮان
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ آنھﺎ را ﻃﻼق ﺑﺪھﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻼﺋﮏ وی،
ﺟﺒﺮﯾﻞ ،ﻣﯿﮑﺎﯾﻞ و ﻣﻦ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﯿﻢ ،و اﻧﺪک اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ
را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮدهام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻟﻢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ] -و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ[
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورم  ، -آنﮔﺎه اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،آﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدن:
ُ
َ َّ َ ُ
ِ� ٓۥ أَ ۡز َ�ٰ ًجا َخ ۡ ٗ
� َّن أَن ُ� ۡبد َ ُ
﴿ َع َ ٰ
�� ّمِن� َّن﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۵ :
� َر ُّ� ُه ٓۥ إِن طلق
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮔﺮ او ﺷﻤﺎ را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ،ﭘﺮودرﮔﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ
ﺑﺮای او ﻣﯽدھﺪ«.
َ َ ٰ َ َ َ َ ۡ َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ ُ َ َ ٰ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ
��ِكة َ� ۡع َد
��ل و�ل ِح ٱلمؤ ِمن ِ� ۖ وٱلم
﴿�ن ت�هرا عليهِ فإِن ٱ� هو مولٮه و ِ
ج ِ
َ� ٰل َِك َظه ٌ
�﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۴ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ او دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ دھﯿﺪ )ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺮد( ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎور اوﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺻﺎﻟﺢ ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن او ھﺴﺘﻨﺪ«.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۱۹۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۴۷۹اﺣﻤﺪ ).(۳۷ /۱
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ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آﻧﺎن را ﻃﻼق دادهای؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ دورازه ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺴﺘﺎدم و
ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪم ﺻﺪا ﻧﻤﻮدم :زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ
َ
َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ٞ
َ
اعوا بِهِۖۦ َول ۡو َر ُّدوهُ إِ� ٱ َّلر ُسو ِل ٰٓ
��
﴿�ذا جاءهم أمر مِن ٱ�م ِن أوِ ٱ�و ِف أذ
َۡ
ُ
ۡ
أ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از اﻣﻦ ﯾﺎ ﺧﻮف( ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ )ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ(،
ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ )آن را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و اوﻟﯽ اﻷﻣﺮ

ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن ،آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن اﻣﺮ را اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻘﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن،
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۹آﻣﺪه
اﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ
آﻣﺪ و ﺑﺮای ورود ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ دروازهاش ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ
و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه داد ،و آن دو
در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و زﻧﺎﻧﺶ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺧﻮدش ص ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی ﺑﺨﻨﺪد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺎش دﺧﺘﺮ زﯾﺪ  -ھﻤﺴﺮ
ﻋﻤﺮ  -را ﻣﯽدﯾﺪی ،ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻦ در ﮔﺮدﻧﺶ زدم ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﮐﻪ
در اﻃﺮاف ﻣﻦاﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ« ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺰﻧﺪش ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ھﺮدویﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن دو را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،و زﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﺮی را ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۴۷۹اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۴۱۸۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﻮرت ﭘﺪر و ﻣﺎدرت در آن ﻣﻮرد ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯽ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
ّ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ ُ
ۡ َٰ َ
�
�
ز
ل
﴿���ها ٱ� ِ� ق
جك] ﴾...اﻻﺣﺰاب.[۲۸ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮ.«....
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدرم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و
رﺳﻮﻟﺶ را اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ زﻧﯽ از زﻧﺎﻧﺖ آﻧﭽﻪ
را ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهام ﯾﺎدآور ﻧﺸﻮی ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﻌﻠﻢ و آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ھﺮ زﻧﯽ از آﻧﺎن اﮔﺮ از آﻧﭽﻪ
ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهای ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ«  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
آﯾﻪ اﺧﺘﯿﺎر و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎﻧﺶ از ھﻤﻪ اول ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺮی را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ،اﮔﺮ در آن ﺗﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ﭘﺪر و
ﻣﺎدرت ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ وی دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
َ
َ
ّ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُّ ُ
ۡ َٰ َ
جك﴾ ھﺮدو آﯾﺖ.
� قل ِ�ز� ِ
﴿���ها ٱ� ِ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﯽاﻓﺮاﯾﺪ :ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﺧﺪا،
رﺳﻮل وی و روز آﺧﺮت را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را اﺧﺘﯿﺎر داد و
ھﻤﻪﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﮔﻔﺘﻨﺪ  .٢ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰد آن دو و اﺣﻤﺪ  -و ﻟﻔﻆ از اﺣﻤﺪ اﺳﺖ  -از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را اﺧﺘﯿﺎر داد ،و ﻣﺎ او را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﻤﻮدن را ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﻤﺮد  .١ .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۷۸۵ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۴۷۷
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۴۷۸۶ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻄﻼق ) (۱۴۷۷اﺣﻤﺪ ) (۴۸-۴۵ /۶اﺑﻮداوود ) (۲۲۰۳ﺗﺮﻣﺬی
) (۱۱۷۶ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۶ /۶و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۰۵۲
 -٣ﯾﻌﻨﯽ آن اﺧﺘﯿﺎر دادن را در ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼق ﻧﺸﻤﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎء ﺧﻼف اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر دادن ﻃﻼق اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
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ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﯽداﻧﻢ« ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﻤﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﺮاھﯿﻢ« ،ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺟﺰ اﺳﻤﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۲۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮداود از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺑﺎ او ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﻮدم ،و از وی ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎق ﺷﺪم ﺑﺎز ﺑﺎ او ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادم
و او از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض آن ﺳﺒﻘﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه
)ص (۲۷۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل ﻣﮫﻤﺎن ﺷﺪم ،و اودر آن ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ  ،٤وی ﻟﺒﺎﺳﯽ را آورد ،و ﺑﺎز
ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی را آورد ،و آن را ﻃﺮف ﺑﺎﻻی ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،و ﭼﯿﺰی را در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮم
را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺸﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ را ﮔﺰارده ﺑﻮد آﻣﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﺎرﭼﻪای را از ﻃﺮف ﺑﺎﻻی ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﻟﻨﮓ ﺑﺴﺖ و
ﭘﯿﺮاھﻦ و ﺗﻨﺒﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و آنھﺎ را آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ وی در ﻟﺤﺎﻓﺶ داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .و وﻗﺘﯽ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﮏ آﺑﯽ ﮐﻪ آوﯾﺰان ﺑﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و از آن وﺿﻮ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺑﺮ وی آب
ﺑﺮﯾﺰم ،وﻟﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدهام ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺴﺘﺮ آﻣﺪ و
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎرﭼﻪ را ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن
ﭘﺮداﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮدم ،و آﻣﺪم و در ﻃﺮف ﭼﭗ وی اﯾﺴﺘﺎدم،

 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۲۸۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۳۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۵۷۸و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺸﻌﺐ« ) .(۹۱۲۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۰۵۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۶ ،۱۹ /۱ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :در اﯾﺎم ﺣﯿﺾ ﻗﺮار داﺷﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺘﺶ آورد ،آن ﮔﺎه
ﺳﯿﺰده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در
ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ﮔﻮﻧﻪاش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻮﻧﻪام ﺧﻢ ﻧﻤﻮد و ﺻﺪای ﻧﻔﺴﺶ را ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺧﻮاب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم  ،١ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻼل س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و او
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺰاردن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﻼل ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ .٢
ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن

ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ّ
آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ« ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺟﺜﺎﻣﻪ ﻣﺰﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ
ﺣﺴﺎﻧﻪ ﻣﺰﻧﯽ ھﺴﺘﯽ  ،٣ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮرﯾﺪ؟ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮدﯾﺪ؟«،
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﭘﯿﺮ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟! ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ وی در زﻣﺎن
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻣﺮاﻋﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ« .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از وی
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪ ،و او ﺑﻪ وی ﺧﻮش ﺣﺎل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ
و ﻋﺰﺗﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﯽ!! ﮔﻔﺖ» :وی در زﻣﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،آﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم در دوﺳﺘﯽ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۱۵آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری  ٥از اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺟﻌﺮاﻧﻪ دﯾﺪم
ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ در آن روز ﺑﭽﻪای ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺮ را

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاب روﯾﺶ ﺑﻪﺳﻮی روی ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﭼﺜﺎﻣﻪ« ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭘﻠﯿﺪ و ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﻮاب آﻟﻮد و ﺑﯽھﻤﺖ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
»ﺣﺴﺎﻧﻪ« ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری در »اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد« ) (۱۲۹۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﻻدب« ) (۲۱۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداوود ) (۵۱۴۴و ﺣﺎﮐﻢ ).(۶۱۸ /۳
 -٥اﻷدب )ص.(۱۸۸

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺒﺮم ،آن ﮔﺎه زﻧﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﺎدرش را ﺑﺮای وی ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎدرش ﮐﻪ وی را ﺷﯿﺮ داده اﺳﺖ .١
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺣﺒﺸﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﺰار ،اﺑﻦ ّ
اﻟﺴﻨﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﻏﻼم ﺣﺒﺸﯽ وی ﭘﺸﺘﺶ را ﻣﯽﻓﺸﺮد،
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ از ﭼﯿﺰی ﺷﮑﺎﯾﺖ داری؟ ﮔﻔﺖ» :دﯾﺸﺐ ﻣﺮا ﺷﺘﺮ اﻧﺪاﺧﺖ« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ( ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد )س ﮐﻔﺶھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺶ روی وی ﺑﺎ ﻋﺼﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﺪ،
ﮐﻔﺶھﺎی وی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آنھﺎ را در ﺑﺎزوان ﺧﻮد داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻋﺼﺎ را ﺑﻪ او ﻣﯽداد ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻔﺶھﺎی وی را در ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ
ﻋﺼﺎ در ﭘﯿﺶ روی وی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻗﺒﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﻣﯽﺷﺪ.
وﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﻣﻠﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻏﺴﻞ
ﱠ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺪارش ﻣﯽﮐﺮد ،و
وﻗﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﻓﻘﻂ وی ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻧﺲ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ﻣﻦ ده ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ،و
ﻣﺎدرھﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وی ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﺛﻤﺎﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ در ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :از ﺑﺪر
ﱠ
ﮐﺠﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺑﯽﻣﺎدر ﺷﻮی!! ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﺼﻐﯿﺮ« ) (۸۳ /۱و ﺧﻄﯿﺐ ) (۲۱۱ /۶ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۹۶ /۵ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ .ﺑﺰار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ).(۲۴۴۵
.۳/۱۵۳ -٣
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ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد
و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﻧﻤﻮد .١
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺼﺎر و ﺑﻌﺾ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺰار از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرھﺎی
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ] ،و ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ[ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ آنھﺎ را دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۲ﮔﻔﺘﻪ :در آن
ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺷﺎن .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﯾﺎ دروازه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﺗﻦ از اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﺗﺮک ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٣در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه رﺑﺬی آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺎﺟﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن دﻧﺒﺎل ﮐﺎری
ﺿﺮورت اﻓﺘﺪ ،در ﺑﻮدن ﻧﺰدش ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﺪهای در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺑﺘﯽھﺎ
ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ  ،٤روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ دﺟﺎل را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ راز اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از
راز و ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم؟«  ٥رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ و در
ﺑﻌﺾﺷﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی از اﺑﻮدرداء س ﯾﺎ از
اﺑﻮذر س ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ دروازهاش ﺷﺐ را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮا ﺑﺮای ﺿﺮورت ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد و ﺷﺒﯽ را ﺳﭙﺮی

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ).(۲۴۴۶
 -٣اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ :اﺣﻤﺪ ) (۳۰ /۳ﺑﺰار ) (۲۴۴۷و ﻃﺤﺎوی در »ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر« ) (۱۷۸۱ﺷﯿﺦ
ارﻧﺎووط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۳۱۵ /۱
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﻮاب ﺑﺪون ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ھﻢ ﻧﻮﺑﺖﺷﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .م.
-٥
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ﻧﻤﻮدم  .١رﺟﺎل آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ازﺣﺬﯾﻔﻪ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ص در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردم ،وی ﺑﺮای ﻏﺴﻞ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮده ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و آﺑﯽ از وی در ﻇﺮف اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰ«  ،٢ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،اﯾﻦ آب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از رﯾﺨﺘﻦ آب ﺗﺎزه ﺑﺮ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ آن
ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮدم و او ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮده ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮده ﻣﮕﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ ،ﺗﻮ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﺮا ﭘﺮده ﻧﻤﻮدی ﭘﺮده ﻣﯽﮐﻨﻢ« .٣
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﭘﺴﺮش اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺑﺎ اﻃﻔﺎل اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ

ﻣﺴﻠﻢ  ٤از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻋﯿﺎل ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻋﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﯿﺮدھﻨﺪهای ﺑﻮد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ
وﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ از دود ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺷﻮھﺮ ﺷﯿﺮدھﻨﺪه وی آھﻨﮕﺮ ﺑﻮد ،و اﺑﺮاھﯿﻢ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و دوﺑﺎره ﻋﻮدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺴﺮم اﺳﺖ ،و در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮای وی دو
ﺷﯿﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت رﺿﺎﻋﺖ وی را در ﺟﻨﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  .٥و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را،
ﱠ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث س
ﱠ
ﱠ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش را در
ﯾﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ﺑﺮای وی
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ و ﺳﯿﻨﻪ وی

 -١ﺑﺰار ).(۲۴۴۸
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎﻻی آن دﯾﮕﺮ آب ﺑﺮﯾﺰ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۲/۲۵۴ -٤
 -٥ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۱۶و اﺣﻤﺪ ).(۱۲ /۳
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ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و او آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص از ﺳﻔﺮی ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺮدن اﻃﻔﺎل ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،وی روزی از
ﺳﻔﺮی آﻣﺪ ،و ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدش ﺑﺮده ﺷﺪم ،و او ﻣﺮا در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺳﻮار
ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ش آورده ﺷﺪ ،و او را در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮد ،و ﻣﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻮاری داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ .و ﻧﺰد وی ھﻢﭼﻨﺎن از
وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰدم ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﺎزی
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮا و ﺑﭽﻪای را از ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺎس ﺑﺮ ﺳﻮاری ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﺳﻪ ﺗﻦ
ﱠ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻮاری ﺑﻮدﯾﻢ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ﻗﺜﻢ و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ﺳﻮارﯾﯽ از ﻧﺰدﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﻣﺮا در ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ« ،و او را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺳﻮار
ﱠ
ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎس از ﻗﺜﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﻤﻮﯾﺶ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺜﻢ را ﺳﻮار ﻧﻤﻮد و او را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺣﯿﺎ ﻧﻨﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮم دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪ ،و ھﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﻮدت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ در
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎش« .٣
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ وﺣﺴﯿﻦ ب را ﺑﺮ
ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺒﯽ زﯾﺮ ﭘﺎیﺗﺎن اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻧﯿﮏ ﺳﻮارﮐﺎراﻧﯽاﻧﺪ اﯾﻦ دو«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۶و اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۹/۱۸۲آﻣﺪه ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ را
ﺑﺰار ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۱۴ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ )در اﻟﮑﺒﯿﺮ( ) (۱۸۸ /۱۹ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎب »ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻨﺒﯽ ص» رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۲۶۲۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۱۸۲ /۶و اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ).(۷۲ /۴
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رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ س را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای ﺑﭽﻪ ،ﻧﯿﮏ ﺳﻮارﯾﯽ را ﺳﻮار ﺷﺪهای ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻧﯿﮏ ﺳﻮار ﮐﺎری
اﺳﺖ اﯾﻦ«  .١و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ب آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ وی ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ،
وی وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد وی را ﯾﺎ ھﺮدویﺷﺎن را ﻣﺤﮑﻢ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮏ ﺳﻮارﯾﯽ اﺳﺖ ﺳﻮاری ﺗﺎن«  .٢و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺟﺎﺑﺮ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ص داﺧﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎھﺎ و دﺳﺖھﺎﯾﺶ راه
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮏ ﺷﺘﺮﯾﺴﺖ ﺷﺘﺮﺗﺎن
و ﻧﯿﮏ ھﻤﺘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺴﺮوح اﺑﻮﺷﮫﺎب
آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اماﯾﻤﻦ ل آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ« ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎد ،و
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،وی ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻮھﯽ
رﺳﯿﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺎری ﺑﺮ دﻣﺶ اﯾﺴﺘﺎده
و از دھﻨﺶ ﺷﺮر آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﺮف وی رﻓﺖ
و آن ﻣﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و
در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻨﮓھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪ ،و آﻧﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺸﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪای ﺗﺎن ،ﭼﻘﺪر ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽﺷﺎن را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺘﺶ و دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭙﺶ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۲ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۲ /۹
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ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ،ﭼﻪ ﻧﯿﮏ ﺳﻮاری اﺳﺖ ﺳﻮارﯾﯽ ﺗﺎن ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﯿﮏ ﺳﻮارﮐﺎراﻧﯽاﻧﺪ اﯾﻦ دو ،و ﭘﺪرﺷﺎن از اﯾﻨﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۱۸۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ راﺷﺪ ھﻼﻟﯽ آﻣﺪه ،وی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﯾﻌﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ
دﻋﻮت ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ س در راه ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﭘﯿﺶ روی ﻗﻮم رﻓﺖ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ و
آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ وی ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺶ و ﯾﮏ دﺳﺖ
ﺧﻮد را در ﭼﺎﻧﻪ وی ﮔﺬاﺷﺖ ،و دﯾﮕﺮی را در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﮔﻮش ھﺎﯾﺶ ،ﺑﻌﺪ وی را در
آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺴﯿﻦ از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از او ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ وی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ دو ﻧﻮاده از ﻧﻮادهھﺎاﻧﺪ«  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ھﻤﺴﺮش را ﻧﯿﮑﻮ دارد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺳﺒﯿﻌﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ب
در ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮫﻨﻪاش ﻧﺰد زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وارد ﺷﺪ ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﺜﻤﺎن در ﻃﻮل ﺷﺐ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ  ،٤و در ﻃﻮل روز
روزه دار ،آن ﮔﺎه ﻗﻮل وی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،وی ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻼﻣﺘﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ھﺴﺘﯽ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺪاﯾﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺴﺮ وی در ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ آﻣﺪ و ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﮔﺶ ﺳﺮود:
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۵ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۲ /۹
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۶۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۷۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۱۴۶و ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب ) (۲۷۹و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۲۲۷ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ .(۱/۱۰۶
 -٤ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد .م.
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ﻋﲔ ﺟﻮد ﺑﺪﻣﻊ ﻏﲑ ﻣـﻤﻨﻮن
ﻳﺎ
ﹸ
ﻋﲆ اﻣﺮء ﺑﺎت ﰲ رﺿﻮان ﺧﺎﻟﻘﻪ

ﻋﲆ

ﹶرزﻳﺔ

ﻋﺜﻤـﺎن

ﺑﻦ

ﹺ
ﻣﻈﻌﻮن

ﹺ
ﻣﺪﻓﻮن
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻴﺪ اﻟﺸﺨﺺ

ﻃﺎب اﻟﺒﻘﻴﻊ ﻟﻪ ﺳﻜﻨﻰ وﻏﺮﻗﺪه

وأﴍﻗﺖ أرﺿﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺘﲔ

اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺰﻧ ﹰﺎ ﻻاﻧﻘﻄﺎع ﻟﻪ
واورث
ﹶ

ﺣﺘﻰ اﻟـﻤﻤـﺎت ﻓﻤـﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻪ ﺷﻮﲏ

و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۹۴از اﺑﻮﺑﺮده س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺮوه ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﺮدویﺷﺎن اﺷﻌﺎر را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﻋﺮوه ھﻤﺴﺮ وی را ﺧﻮﻟﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
وارد ﺷﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺜﻤﺎن رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از
ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺧﻮف ﺗﺮم و از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« .١
ﱠ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ھﻤﺴﺮش را ﻧﯿﮑﻮ دارد
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم زﻧﯽ را از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ

ﻧﮑﺎﺣﻢ درآورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت در روزه و
ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻢ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪم .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦﻋﺎص ﻧﺰد ھﻤﺴﺮم آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان  -ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮھﺮ  ، -ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ و ﭘﺮده ﻣﺎ را ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ]ﭘﺪرم[
ﺑﻪ ﻣﻦ روی آورد و ﺳﺮزﻧﺸﻢ ﻧﻤﻮد و دﺷﻨﺎﻣﻢ داد ،و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎﺑﻢ ﻗﺮار داده ﮔﻔﺖ:
زﻧﯽ را از ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ از ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺮف ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺖ درآوردم ،و ﺗﻮ ﺑﺮ او
ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﯽ و او را ﺑﺎزداﺷﺘﯽ  ٣و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدی! ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدﯾﺪ و از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ» :و ﺷﺐ را ھﻢ ﻗﯿﺎم
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۶ /۶ﻧﮕﺎ :اﻻرواء ) (۲۰۱۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۶ /۹
 -٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۸۵
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را ﮐﻪ ھﻤﺴﺮان از ﺷﻮھﺮان ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی ،و ﺧﻮدش را
ھﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ وی را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادهای و
ﺑﺎ ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاھﺸﺎﺗﺶ او را ﺑﺎزداﺷﺘﻪای.
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ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادم :ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وﻟﯽ ﻣﻦ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰارم ،و ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺠﺎی ﻣﯽﺷﻮم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺘﻢ
روی ﮔﺮداﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ« ،و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮآن را در ھﺮ ﻣﺎه ﺑﺨﻮان«  .١ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ آن را در ھﺮ ده روز ﺑﺨﻮان« ،ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را در ھﺮ ﺳﻪ روز ﺑﺨﻮان« و اﻓﺰود» :از ھﺮ ﻣﺎه ﺳﻪ روز روزه
ﺑﮕﯿﺮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از آن ﻗﻮی ﺗﺮم ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده رﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ
روز روزه ﺑﮕﯿﺮ و ﯾﮏ روز ﺑﺨﻮر ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزه ھﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ روزه ﺑﺮادرم داود ÷
اﺳﺖ« ،ﺣﺼﯿﻦ در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ھﺮ ﻋﺎﺑﺪ
ﻧﺸﺎط و رﻏﺒﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺸﺎط و رﻏﺒﺖ ﺳﺴﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪﻋﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ھﺪاﯾﺖ
ﺷﺪه ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪﺳﻮی ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.
ﱠ
ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺰرگ ﺳﺎل ھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﺎن
روزھﺎ را ھﻤﭽﻨﺎن روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،روزھﺎی ﭼﻨﺪی را ﻣﺘﺼﻞ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن
روزھﺎﯾﯽ را اﻓﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮی ﮔﺮدد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺗﻼوت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺎھﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺎھﯽ ﮐﻢ ،وﻟﯽ آن را در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﯾﺎ در ھﻔﺖ روز ﯾﺎ در ﺳﻪ روز ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺧﺼﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ از آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ آن اﻣﺮم ﻧﻤﻮد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ از او در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺪا
ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ  .٢اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه )(۱/۲۷۱
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﯾﻞ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮدرداء در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﺑﺨﺎری  ٣از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻤﺎن و
اﺑﻮدرداء ب ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری ﺑﺴﺖ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت اﺑﻮدرداء رﻓﺖ ،و ام درداء ل را
در ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮫﻨﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺑﯽ دﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
 -١در ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﻦ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۰۵۲ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۵۹اﺣﻤﺪ ) (۱۵۸ /۲ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۴۵۳
.۱/۲۶۴ -٣
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ﺑﺮادرت اﺑﻮدرداء ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮدرداء آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر ،ﻣﻦ روزه دار ھﺴﺘﻢ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮری ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮرم،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ھﻢ ﺧﻮرد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،اﺑﻮدرداء رﻓﺖ ﺗﺎ ]ﺑﺮای ﻧﻤﺎز[ ﺑﺮﺧﯿﺰد،
ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮاب ،و او ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺑﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮاب ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و آن ﮔﺎه ھﺮدو ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارد ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارد
و ھﻤﺴﺮت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺣﻘﺶ را ﺑﺪه .آن ﮔﺎه ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و آن را ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻤﺎن راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۸۸از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ زﯾﺎدت ھﺎﯾﯽ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۳۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺗﺮﻣﺬی و ﺑﺰار و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و دار ﻗﻄﻨﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎﺑﻦ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻔﺘﺢ ) (۴/۱۵۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۸۵اﯾﻦ را ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺪت ﻏﯿﺮت زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش اﺳﻤﺎء

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ س ﺑﺎ ﻣﻦ
ازدواج ﻧﻤﻮد ،و در آن وﻗﺖ در روی زﻣﯿﻦ ﺟﺰ اﺳﺒﺶ ﻧﻪ ﻏﻼﻣﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻪ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﺳﺒﺶ را ﻋﻠﻒ ﻣﯽدادم ،و ﺗﮑﻠﯿﻒ آن را از ﻃﺮف وی ﺑﻪ دوش
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،و ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﺑﺮای ﺷﺘﺮ آﺑﮑﺸﺶ ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪم و
آن را ﻋﻠﻒ ﻣﯽدادم ،و ﺑﻪ او آب ﻣﯽدادم ،و دﻟﻮ ﺑﺰرﮔﺶ را ﻣﯽدوﺧﺘﻢ و ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ
ﻧﺎن را ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﭙﺰم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎی اﻧﺼﺎرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎن ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن
زﻧﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را از زﻣﯿﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او داده ﺑﻮد
روی ﺳﺮم از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ﮐﻪ
ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ روی ﺳﺮم ﺑﻮد و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺎ وی
ﺑﻮدﻧﺪ روﺑﺮو ﺷﺪم ،وی ﻣﺮا ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :اخ اخ«  ،٣ﺗﺎ ﻣﺮا در ﻋﻘﺒﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ،
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۹۶۸و ﺗﺮﻣﺬی ).(۲۴۱۳
.۸/۲۵۰ -٢
 -٣ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﻟﯽ ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮوم ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم ،و زﺑﯿﺮ و ﻏﯿﺮﺗﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و زﺑﯿﺮ از ﺑﺎ ﻏﯿﺮتﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد  ،-ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﺰد زﺑﯿﺮ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺣﺎﻟﯽ ھﻤﺮاھﻢ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺑﻮد ،و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎﺑﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮار ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم و ﻏﯿﺮت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ھﺴﺘﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺖ ﺑﺎ وی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و
ﮔﺮانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺎدﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺳﺐ را از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﻣﺮا آزاد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  .١و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن  ٢از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ زﯾﺒﺮﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﻮد ،و او
ﺑﺮ وی ﺷﺪت روا ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزی اﺳﻤﺎء ﻧﺰد ﭘﺪرش آﻣﺪ ،و از ﺷﺪت وی ﻧﺰد او
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮﮐﻢ ،ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،زن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺻﺎﻟﺢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮھﺮش وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او ﭘﺲ از ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ،ھﺮدویﺷﺎن
در ﺟﻨﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﮑﻨﯽ از ﮐﮫﻤﺲ ھﻼﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﺑﻮدم ،و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن زﻧﯽ آﻣﺪ و
ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﻮھﺮم ﺷﺮش زﯾﺎد ﺷﺪه ،و ﺧﯿﺮش ﮐﻢ ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮت ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ،ﮔﻔﺖ :وی ﻣﺮدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب ،و
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺻﺎدق ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،او را ﺟﺰ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدی
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و او را ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﻦ ،زن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]ﻋﻤﺮ[ دﻧﺒﺎل ﺷﻮھﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻋﻘﺐ ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮدویﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ،
و اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺴﺮت اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﻮ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺷﺮت زﯾﺎد ،ﮔﻔﺖ :ای
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻧﮕﺎ :ﮐﺘﺎب ﻣﻦ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن« ﭼﺎپ ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ.
.۸/۲۵۱ -٢

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ! وی از زﻧﺎن ﺧﻮب و ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﻧﺪان
اﺳﺖ،از ھﻤﻪﺷﺎن ﻟﺒﺎس زﯾﺎدﺗﺮ دارد ،و از ھﻤﻪﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ
]ﺟﻔﺖ[ ﻧﺮ وی ﮐﮫﻨﻪ و ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :راﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻼق ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار داده ،ﮔﻔﺖ :ای
دﺷﻤﻦ ﺟﺎﻧﺖ! ﻣﺎﻟﺶ را ﺧﻮردی ،ﺟﻮاﻧﯽاش را ﺑﻪ ﻓﻨﺎ دادی ،ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺒﺮ دادن
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺑﺪا در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺮ اﻋﻄﺎی ﺳﻪ ﺟﺎﻣﻪ را داد
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را در ﺑﺪل آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادم ﺑﮕﯿﺮ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯽ .اﻓﺰود :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻮھﺮش روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﻣﺮا دﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﻧﺠﺎم دادم ﺗﻮ را
ﺑﻪ آن واﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ھﺮدو
رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺘﻢ ھﻤﺎن ﻗﺮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ از آنھﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺎز دوم و ﺳﻮم ،ﺳﭙﺲ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺷﮫﺎدتھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺎن ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و
در ﺑﺎزارھﺎﯾﺸﺎن آوازھﺎ و ﺑﺎﻧﮓھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ« .١
ﻗﺼﻪ زن دﯾﮕﺮی و ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :از
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﺰدت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ وی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و روز ﺗﺎ ﻏﺮوب روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﯿﺎ ﺑﺮ وی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻓﻢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،ﻧﯿﮏ ﺳﺘﻮدی ،ﺗﻮ را ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻮر ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،او در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﺷﻮھﺮش ،ﻓﺮﻣﻮد :زن را ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ) ،و
ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﺷﻮھﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎد و او آﻣﺪ(  ،٢ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻗﻀﺎوت
 -١اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﻗﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ )اﺑﯽ( ﻋﺎﺻﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۹۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب.

٥١٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ! ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﯽ ﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان
ﭘﯽ ﻧﺒﺮدم ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ٓ َۡ َٰ َُ َ
�حوا ما طاب ل�م مِن ٱلنِساءِ مث
� َوث� ٰث َو ُر َ� ٰ َع﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳ :
﴿فٱن ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮشﺗﺎن آﯾﺪ ،دو زن ،ﺳﻪ زن و ﭼﮫﺎر زن ﻧﮑﺎح ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ ،و ﯾﮏ روز را ﻧﺰد وی اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎ ،ﺳﻪ ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﮐﻦ و ﺷﺒﯽ ﻧﺰد وی
ﺑﺨﻮاب .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮕﻔﺖ آورﺗﺮ و ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ  ،١و او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺼﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﯾﺸﮑﺮی اﯾﻦ را از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن و
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آن آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ راﺳﺖ ﺑﮕﻮ ،در
ﺣﻖ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن زن ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ زن ھﺴﺘﻢ ،و آﻧﭽﻪ را زﻧﺎن اﺷﺘﮫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﮫﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻮھﺮم ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و روز روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﺎ او را از ﻗﯿﺎم ﺷﺐ و روزه روز ﺑﺎزدارم؟ آن ﮔﺎه آن زن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻗﻮل ﻧﺨﺴﺘﺶ ﺑﻪ وی ﭘﺎﺳﺦ داد ،آن ﮔﺎه ﮐﻌﺐ
ﺑﻦ ﺳﻮر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای وی  ٢ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺣﻘﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮫﺎر زن را ﺑﺮای وی ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﯾﮑﯽ از آن ﭼﮫﺎر
ﺑﮕﺮدان  ،٣ﺑﺮای وی در ھﺮ ﭼﮫﺎرﺷﺐ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و از ھﺮ ﭼﮫﺎر روز ﯾﮏ روز ،آن
ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺷﻮھﺮش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺘﻮرش داد ﮐﻪ از ھﺮ ﭼﮫﺎرﺷﺐ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎ وی
ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و از ھﺮ ﭼﮫﺎر روز ﯾﮏ روز را ﺑﺨﻮرد .٤
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻏﺮزه و ھﻤﺴﺮش ﻧﺰد ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮ ﻏﺮزه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی دﺳﺖ اﺑﻦ ارﻗﻢ س را ﮔﺮﻓﺖ ،و او را
ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ  :٥آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،اﺑﻦ ارﻗﻢ ﺑﺮای اﺑﻮﻏﺮزه
 -١اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﮫﻢ او از ﺷﮑﺎﯾﺖ زن از ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺮای اﯾﻦ زن .م.
 -٣ﺑﺎ اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۷ ۳۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و زﺑﯿﺮﺑﻦ
ﺑﮑﺎر در اﻟﻤﻮﻓﻘﯿﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻌﻦ و اﺑﻦ درﯾﺪ در اﻷﺧﯿﺎر اﻟﻤﻨﺜﻮره از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ از
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۳۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش .م.

٥١٣

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺖ واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ اﺑﻦ
ارﻗﻢ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،آن ﮔﺎه او ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد اﺑﻮﻏﺮزه ﻓﺮﺳﺘﺎد
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻠﺖ واداﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺳﺨﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮم زﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ھﻤﺴﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،ﻋﻤﻪاش ھﻢ ﺑﺎ او
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ اﺑﻮﻏﺮزه ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺑﮕﻮ :او ﻣﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻪ واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :وی ﻣﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ دروغ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ھﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻓﺖھﺎ و اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت
داﺷﺖ .١
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺗﮑﻪ دﺧﺘﺮ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو
وﮐﯿﻊ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺗﮑﻪ دﺧﺘﺮ
ﱠ
ﱠ
زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ل در دﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ب ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

وی را ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻏﭽﻪای را ﺑﻪ او داد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط
ﱠ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در روز ﻃﺎﺋﻒ ﻣﻮرد ھﺪف ﺗﯿﺮی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﮫﻞ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﺧﻤﺶ ﭘﺎره ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻋﺎﺗﮑﻪ درﺑﺎره وی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﮔﻔﺖ:
وآﻟﻴﺖ ﻻﺗﻨﻔﻚ ﻋﻴﻨﻰ ﺳﺨﻴﻨﺔ

ﹴ
أﻳﻜﺔ
ﻣﺪ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﺎﻏﻨﺖ ﺣـﻤـﺎﻣﺔ

ﻋﻠﻴﻚ

وﻻﻳﻨﻔﻚ

ﺟﻠﺪ

أﻏﲑا

ﻤﻨﻮرا
وﻣﺎ ﻃﺮداﻟﻠﻴﻞذ اﻟﺼﺒﺎح اﻟـ ﱠ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدهام ،ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاق ﺗﻮ ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﻮﺳﺘﻢ
ھﻤﯿﺸﻪ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﺐ ﺻﺒﺢ روﺷﻦ را ﻃﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﱠ
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س وی را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﺗﮑﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﻏﭽﻪای داده اﺳﺖ )ﺗﺎ( ازدواج ﻧﮑﻨﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻮا ﺑﺨﻮاه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ س ﻓﺘﻮا ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺑﺮﮔﺮدان ،و ازدواج ﻧﻤﺎ ،آن ﮔﺎه
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﺮ ﺑﺎ وی ازدواج ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺮوﺳﯽاش
ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،و او از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﺤﺎب
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎص ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﯽاﺑﯽ ﺑﮑﺮ ش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﺎﺗﮑﻪ:
آﻟﻴﺖ
و ﹸ

ﻻﺗﻨﻔﻚ

ﻋﻴﻨﻰ

ﺳﺨﻴﻨﺔ

ﻋﻠﻴﻚ

وﻻﻳﻨﻔﻚ

ﺟﻠﺪ

أﻏﱪا

)آن ﮔﺎه وی ﮔﺮﯾﺴﺖ( ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اھﻠﻢ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
ﻣﮕﺮدان .١
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ھﻤﺴﺮش و ﻗﻮل ﺧﺎﻟﻪاش ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻧﺪﺑﻪ  ٢ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮد و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س داﺧﻞ ﺷﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش دو ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮫﻦ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه
ﻧﺰد ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻤﺴﺮش را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ وی
ﻗﮫﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد دﺧﺘﺮ ﺳﺮج ﮐﻨﺪی ھﻤﺴﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد و از وی
ﺟﻮﯾﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺟﺪاﯾﯽ و ﻗﮫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺣﺎل
ﺣﯿﺾ ھﺴﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﻋﺮاض ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎﻧﺶ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪای ﺗﺎ زاﻧﻮ و ﻧﺼﻒ راﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽداﺷﺖ .٤ .٣
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰی
ﺑﺨﺎری  ٥از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪام ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺮای دﯾﮕﺮی

ﻃﻌﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ؟ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۵۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢در ﻋﯿﻮن اﻷﺧﺒﺎر )» (۴/۱۱۵ﻗﺮﯾﺮه« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺾ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮع ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﺪارد .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﻷدب )ص .(۴۹

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای وی ﮔﻔﺖ :ای زﻧﺎﮐﺎر! دوﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،اﮔﺮ
در دﻧﯿﺎ ﺗﻮ را ﺣﺪ ﻧﺰﻧﺪ ،در آﺧﺮت ﺣﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وی ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ
داری؟  ١ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﺣﺶ و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد .ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﺣﺶ و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮی را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد  ،٢اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ھﻤﺴﺮ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰش
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻋﻤﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ

ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺳﺮ ﻋﻤﺮو را از ﺷﭙﺶ ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﯿﺰاﻧﺶ را ﺻﺪا
ﻧﻤﻮد ،و او در آﻣﺪن ﻧﺰدش ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ای زﻧﺎﮐﺎر ،ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :وی را
دﯾﺪهای ﮐﻪ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ! وی اﯾﻦ را ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،و از وی ﺧﻮاھﺶ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و او ﺑﺨﺸﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا وی ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﻔﻮ ﻧﮑﻨﺪ ،وی
زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،آزادش ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه آن ھﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮو ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﺎﯾﺪ .٣
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ش درﺑﺎره ﻣﻌﺎﺷﺮه

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻮاﻟﻤﺘﻮﮐﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ زﻧﮕﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،روزی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮ وی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽزدم ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻤﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺖ
ﱠ
را ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮو ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ .و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻗﯿﺲ ﯾﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ س
ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ آوریاش ﺑﻪ ﺷﺎم ،ھﻤﺮاه اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه  ٥س از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ )و ﮔﻞ(  ٦از اھﻞ اذرﻋﺎت  ٧از
ً
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ واﻗﻌﺎ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ زﻧﺎﮐﺎر ﻧﮕﻮﯾﻢ .م.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در »ادب اﻟﻤﻔﺮد« ) (۳۳۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۸۴
 -٥در اﺻﻞ اﺑﻮﺑﺮﯾﺪه آﻣﺪه ،و آن ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٦ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال ،و در اﺻﻞ واﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه» :و ﻧﯿﺰهھﺎ«.
 -٧ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ در اﻃﺮاف ﺷﺎم ،ﻣﺠﺎور ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻠﻘﺎء و ﻋﻤﺎن ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاﯾﺶ »درﻋﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ آﻧﺎن را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه )رﺿﯽاﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ( ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ رواج ﻋﺠﻢ ھﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻮ از آن ﻣﻨﻊﺷﺎن ﮐﻨﯽ،
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎنﺷﺎن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮕﺬارﯾﺪﺷﺎن
)ﻋﻤﺮ و آل ﻋﻤﺮ( در ﻃﺎﻋﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪهاﻧﺪ  .١و ﻣﺤﺎﻣﻠﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ زﺑﯿﺮ ب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﻮد ،و زﺑﯿﺮ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﮐﻌﺒﻪ ،از ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﻮد و از وی
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،از ﺗﻮ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻢ!  ٢اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و
ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س
آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و
ﭘﯿﺎده ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺧﻮد را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را
ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﺘﺒﻮع و ذﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮو ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟  .٣و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺮدار ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ،
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﻧﺰد
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪرم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهام! اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ را ﻧﺪﯾﺪهای ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرش ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺎ آن ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮش ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدد ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺪد ،اﺑﻦ ﻣﻨﺒﻊ و دارﻣﯽ از ﺣﯿﻪ دﺧﺘﺮاﺑﻮﺣﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی در
وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺎر داری؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ و
ھﻤﺮاھﻢ در ﻃﻠﺐ ﺷﺘﺮﻣﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ ،ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ رﻓﺘﻪ و ﻣﻦ در ﺳﺎﯾﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪم ،ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﭘﻨﺎه آن ﺑﮕﯿﺮم و از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻨﻮﺷﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﯿﺮ ﺗﺮش
ﺷﺪهای ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و از آن او را ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺎﻧﯽ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۳
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ﮐﻪ ]ﻧﺎم[ وی را ﺷﻨﯿﺪهام؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،آن ﮔﺎه ﺟﻨﮓ ﻣﺎن را در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺜﻌﻢ،
و ﺟﻨﮓ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﻣﺎن و اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده
ﱠ
ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ اﻣﺮ ﻣﺮدم اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ] -رھﺒﺮان[ -اﺳﺘﻮار و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﻣﺎﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟( ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ رﺋﯿﺲ ]ﻗﻮم[ را ﻧﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از وی ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﻣﺎﻣﺎن ھﻤﯿﻦ ھﺎاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻮار و ﺑﺮراه ﺑﺎﺷﻨﺪ .١
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی
ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اھﻞ ﺷﺎم را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟
وی او را از ﺣﺎلﺷﺎن ﺧﺒﺮ داد ،ﻋﻤﺮ ﺧﺪا را ﺳﺘﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اھﻞ ﺷﺮک ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺨﯿﺮ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ وﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۰۰آﻣﺪه .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﻋﯿﺎض
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ھﺪاﯾﺖ داد ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و داده در
ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،٣و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺼﺮاﻧﯿﯽ داﺷﺖ ،و آن را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ از آن ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﯿﻦ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ از ﺷﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪه در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :وی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ]داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد[ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ وی ﺟﻨﺐ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮا ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ راﻧﻢ زده ﮔﻔﺖ :اﺧﺮاﺟﺶ ﮐﻨﯿﺪ!
و ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ٰٓ َ ۡ َ َٓ
خذوا ٱ�هود وٱ��رى أو ِ�اء﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵۱ :
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا را دوﺳﺖ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ« .٤

 -١اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ وﺟﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .دارﻣﯽ در »اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ«.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻏﺬ در
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن

روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻋﯿﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﺷﺘﮫﺎی آن را ﻣﯽداﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،در ﻏﯿﺮ آن ﺗﺮﮐﺶ
ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎزوﯾﺶ  ٢ﺑﻮد  .٣و
ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص (۱۲از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺎزو را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﺑﺎزو زھﺮ داده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮫﻮد
ﱠ
ﺑﺮاﯾﺶ زھﺮ داده اﺳﺖ  .٤و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»اﻧﮕﺎر آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﻢ«  ،٥ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﺼﻪای ھﺴﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺪو ﺧﻮش
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻌﺎﻣﯽ آورده ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده آن را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ او اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد  .٦و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﻣﯽﻟﯿﺴﯿﺪ .٧
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽدوﺷﯿﺪ و دﻋﻮت ﻏﻼم را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺟﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد  .٨و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۴۰۹اﺣﻤﺪ ).(۱۰۰ /۳
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺎزوی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت از دﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﺳﻮای ﭘﺎﭼﻪاش .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴۰/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ) (۱۶۱اﺑﻮداوود ) (۳۷۸۱اﺣﻤﺪ ) (۸ /۶ذھﺒﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ) (۱۷۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ) (۱۵۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۴۳ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ) (۷۶و در ﺳﻨﻦ ) (۱۸۰۳و اﺣﻤﺪ ).(۳۹۰ /۳
 -٨اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺜﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ھﺮ روز ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺛﺮﯾﺪ

١

ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺟﺎی ھﺮ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،آن ﮐﺎﺳﻪ
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ  .٢و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص دوﺷﯿﺪه ﺷﺪ ،و او از ﺷﯿﺮ آن ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن آﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽ دارد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﻓﺮود آﻣﺪ ،و زﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮای وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را
دوﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎدرت ﺑﺒﺮ« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را دوﺷﯿﺪ و ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﮕﺮی را آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را دوﺷﯿﺪ و ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﯿﺪ  .٤اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﺮاھﯿﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖ راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ وﺿﻮﯾﺶ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد ،و دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺠﺎء و ﺑﺮای ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎک ﻧﻤﻮدن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻓﺎرغ
ﱠ
ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٥و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﮑﻢ س
ﻣﺮا ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺑﻮدم دﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮرم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﭽﻪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺨﻮر!! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ از ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .٦
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن آداب ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن ﺑﺮای اﺻﺤﺎﺑﺶ و ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ در
اول آن

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻃﻌﺎم ﺧﻮردم ،و از اﻃﺮاف ﮐﺎﺳﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻧﺰد
 -١ﻃﻌﺎﻣﯽ از ﻧﺎن ﺧﺮد ﮐﺮده در آﺑﮕﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﺎمھﺎی
آن زﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه .م.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۷ ،۲۲۳ /۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) .(۱۶۰ /۱ﻧﮕﺎ» :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ).(۱۳۶۱
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۰۳ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
»اﻟﻤﺠﻤﻊ« ).(۵۸ /۶
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۶آﻣﺪه ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٥٢٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮدت ﺑﺨﻮر«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ،
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﻣﯿﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﺸﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ از ﻃﻌﺎﻣﺶ ﻣﺎﻧﺪ ،وی
ﱠ
آن را ﺑﻪ دھﻦ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ در اول و آﺧﺮش ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﱠ
وﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﮫﻢ ھﻤﺮاھﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،آن
ﮔﺎه ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﺷﮑﻤﺶ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد« ،و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻤﺶ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۸/۴۵
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﺎﺳﻪای آورده ﺷﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖ ﺧﻮد را
از آن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖھﺎی ﻣﺎن را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ  -و ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻧﻤﯽﺧﻮرد
ﻧﻤﯽﺧﻮردﯾﻢ  ، -آن ﮔﺎه اﻋﺮاﺑﯿﯽ آﻣﺪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺎﺳﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ از آن ﺑﺨﻮرد ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻨﯿﺰی آﻣﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و رﻓﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻃﻌﺎم ﺑﮕﺬارد ،وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
دﺳﺖ وی ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﻄﺎن ﻃﻌﺎم ﻗﻮم را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﯾﺎد
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺣﻼل ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺧﻮرد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﯾﺪ دﺳﺖ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ) ،اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ
را( ﻧﺰدﻣﺎن آورد ،ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وی ]ﻃﻌﺎم را ﺑﺮای ﺧﻮد[ ﺣﻼل ﺳﺎزد) ،وﻟﯽ ﻣﻦ از دﺳﺖ
وی ﮔﺮﻓﺘﻢ ،آن ﮔﺎه اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ را آورد  ٣ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وی ]ﻃﻌﺎم را ﺑﺮای ﺧﻮد[ ﺣﻼل
ﺳﺎزد وﻟﯽ ﻣﻦ از دﺳﺖ وی ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻢ(  ،٤ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ،
دﺳﺖ وی ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی آﻧﺎن در دﺳﺘﻢ اﺳﺖ«  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﺷﺶ ﺗﻦ ﻃﻌﺎم
 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۳۷۷ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۲۲
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۶ /۴اﺑﻮداوود ) (۳۷۶۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻗﺪری ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارد ،زﯾﺮا در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اول اﻋﺮاﺑﯽ آﻣﺪ،
ً
و ﺑﻌﺪ از وی ﮐﻨﯿﺰ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اول ﮐﻨﯿﺰ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪا اﻋﺮاﺑﯽ .م.
 -٤اﯾﻦ را از رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ اﻓﺰودﯾﻢ.
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۳۶ /۴اﺑﻮداوود ) (۳۷۶۸و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »ﻋﻤﻞ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ« آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎﮔﺎه اﻋﺮاﺑﯿﯽ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ را در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ دو ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮرد،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،و
َّ
ا� أَ َّو َ ُ
َ
ﻪﻟ
آﺧ َﺮ ُه«» ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا در اول
و
ِ
اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد و ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪِ �» :
و آﺧﺮش««  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

ﻧﺰد ﭘﺪرم ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﯾﻖ و ﺣﻠﻮا  ٢آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آورد و او ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ
داد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ھﺴﺘﻪ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ  -و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﺸﺖ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ، -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻮار ﺷﺪ ،ﭘﺪرم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﻟﺠﺎم ﻗﺎﻃﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎن دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد:
َّ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
اﻏﻔ ْﺮ ل َ ُﻬ ْﻢ َو ْ َ ْ ُ
ارﻤﺣﻬ ْﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن در
ﺎرك لﻬﻢ ِ�ﻴﻤﺎ رز�ﺘﻬﻢ َو ِ
»الﻠﻬﻢ ﺑ ِ
آﻧﭽﻪ رزق دادهای ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺮ آﻧﺎن رﺣﻢ ﮐﻦ« .و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ
از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻌﺎﻣﯽ
ﺑﺴﺎز ،آن ﮔﺎه وی ﺗﺮﯾﺪی آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺪرم رﻓﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ« ،و از ﻧﻮاﺣﯽ آن
ََ ْ َ
ﺎرك ل ُﻬ ْﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ا َ
� اﻏﻔﺮﻟـﻬﻢ ،وارﻤﺣﻬﻢ ،و� ِ
ِﻲﻓ ورزﻗﻬﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺒﺨﺸﺎ ،و رﺣﻢﺷﺎن ﮐﻦ ،و ﺑﺮایﺷﺎن در رزقﺷﺎن
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۷۶۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۸۵۸اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۲۶۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻻرواء ).(۱۹۶۵
 -٢ﺣﻠﻮا ،ﮐﻪ از آن در ﻧﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﯿﺲ« ذﮐﺮ رﻓﺘﻪ ،ﺣﻠﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﺎ ،روﻏﻦ و ﻗﺮوت آﻣﺎده
ﻣﯽﺷﺪه .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۴۴۵ /۱۰اﺣﻤﺪ ) (۱۸۸ /۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۴۲ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۵۷۶و اﺑﻮداوود.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

روش ﻋﻠﯽ و ﻋﻤﺮ ب در ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﺪﻋﺎء ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ اﻏﯿﺪ

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﻦ اﻏﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻃﻌﺎم
ْ
َّ
ا� الﻠَّ ُﻬ َّﻢ ﺑَﺎر ْك َﻨﻟَﺎ � َ
ﻴﻤﺎ َر َز�ﺘَﻨَﺎ«،
ِ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯽِ �» :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،در آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎن روزی دادهای ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ«.
و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ آن وﻗﺘﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﺷﮑﺮ
ْ ْ ُ َّ َّ َ
َ َ
َ
اﺬﻟى أ ْﻃ َﻌ َﻤﻨﺎ َو َﺳﻘﺎﻧﺎ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
� ِ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :اﺤﻟَﻤﺪ ِ ِ

راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﻣﺎن ﻃﻌﺎم داد و ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻣﺎن« .١

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﮫﺎر از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ از ﺧﻮردﻧﯽ و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺴﺪ ،ﺑﺎرآورﻧﺪه ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪه در ادای
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﺴﺪ ﺧﻮبﺗﺮ و از اﺳﺮاف دورﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﺎق را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد،
و اﻧﺴﺎن ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﺸﺎﺗﺶ را ﺑﺮ دﯾﻨﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪھﺪ ھﻼ ک ﻧﻤﯽﮔﺮدد  .٢و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﻣﺤﺬوره س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦﺧﻄﺎب س ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﮐﺎﺳﻪای را آورد و در ﭘﯿﺶ روی ﻋﻤﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻏﻼمھﺎی ﻣﺮدم را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و آﻧﺎن ھﻤﺮاھﺶ
ﺧﻮردﻧﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ  -ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ﮐﻪ از ﺧﻮردن ﻏﻼمھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد اﻋﺮاض ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!! ﺻﻔﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻃﻌﺎم
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺨﻮراﻧﯿﻢ .٣
روش اﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٤از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ

ﻋﻤﺮ ب در ﺟﺤﻔﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﮐﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﺒﺎز ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﺎﻣﺖ را
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۱

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺒﺮ ،و وی ﮐﺎﺳﻪای را آورد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارش ،ﺑﺎز دﯾﮕﺮی را آورد ،و
ﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯽ را ﺑﺮدارد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺮدارم،
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﮕﺬار ،اﯾﻦ را روﯾﺶ ﺑﺮﯾﺰ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪای را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآورد،
آن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻏﻼم ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد
ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :وی آﻗﺎ و ﺳﯿﺪت اﺳﺖ ،وی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ!! .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ب داﻧﻪ اﻧﺎر را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ھﺮ اﻧﺎری ﮐﻪ ﺑﺎرور ﺷﻮد ،ﺑﻪ
داﻧﻪای از داﻧﻪھﺎی ﺟﻨﺖ ﺑﺎرور ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻤﮑﻦ آن ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
روش ﺳﻠﻤﺎن ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﻠﯽ در ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٢از ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻼم زﯾﺪﺑﻦ ﺻﻮﺣﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﻣﻮﻻﯾﻢ زﯾﺪﺑﻦ

ﺻﻮﺣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن س از ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ وﺳﻖ  ٣ﻃﻌﺎم
ﱠ
ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .زﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟  ٤ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻔﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رزق ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻓﺎرغ ﻣﯽﮔﺮدد ،و وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه از وی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻧﺰد
وی  ٥از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم از
زﺣﻤﺖ ﺧﻮدم ﺑﺨﻮرم .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٦از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده
ﺧﺮﻣﺎ داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ آن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ دﯾﮕﺮش ﺳﺤﺮی ﻧﻤﻮدم و ﭘﻨﺞ
داﻧﻪ آن را ﺑﺮای اﻓﻄﺎرم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٧از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮﻻی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻃﺎﻟﺐ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ

 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۲۳
 =-٢اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۲۰۷
 -٣ﯾﮏ وﺳﻖ ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ ﺻﺎع اﺳﺖ .م.
 -٤ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن زﯾﺎد را ﺑﺮ وی اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
.۱/۲۰۰ -٥
 -٦اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۸۴
.۶/۲۳۷ -٧
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ﯾﮏ ﺟﺎم آب آوردم و در آن دﻣﯿﺪم  ،١وی آن را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد و از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ اﺑﺎ ورزﯾﺪه
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ آن را ﺑﻨﻮش.
روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
ﺑﻮدم ،ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺒﻪ ﺷﺎﻣﯽ  ٢آﺳﺘﯿﻦ ﺗﻨﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ  .٣و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ  ٤از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻣﮑﯿﺚ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ھﯿﺄﺗﯽ
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در روز آﻣﺪن وﻓﺪ ﮐﻨﺪه دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﯾﻤﻨﯽ  ٥ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ  .٦اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و
ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
ﻟﻨﮕﺶ را ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ وﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻨﮓ ﭘﻮﺷﯽ دوﺳﺘﻢ ص
ﺑﻮد  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی  ٨از اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﻪام ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ازارت را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ از ﻧﮕﺎه ﺗﻘﻮی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ و ]ﺑﺮای ﻟﺒﺎس[ ﺑﺎدوامﺗﺮ اﺳﺖ« ،ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪم ،ﮐﻪ
وی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﻂ دار اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد:

 -١ﭘﻒ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٢ﻟﺒﺎس ﮔﺸﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎسھﺎ ﭘﻮﺷﻨﺪ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۷آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
.۴/۳۴۶ -٤
 -٥ﺣﻠﻪ :ﺟﺎﻣﻪ و ازار ورداء ﺑﺎ ھﻢ ،ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻻروس .م.
 -٦ﺿﻌﯿﻒ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۴۴۴۴آن را ﺑﻪ ﺑﻐﻮی از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻣﮑﯿﺚ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ :ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۱۱۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
).(۱۴۴۱
 -٨در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص .(۹

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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»آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﻘﺘﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ؟« آن ﮔﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ ازارش ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ
اﺳﺖ .١
وﺻﻒ اﺻﺤﺎب از ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻮﺑﺮده رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺸﻤﯿﻦ،
و ﯾﮏ ازار درﺷﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ دو وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد  .٢و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺒﺎسھﺎ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﻮد .و از اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ ﯾﺰﯾﺪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ ﺑﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻮد  .٣و از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﻓﺘﺢ در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ  .٤و
از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﺑﺮ ﺳﺮش
دﺳﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﻮد  .٥و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش دﺳﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﻮد  .٦و ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،ﻋﻤﺎﻣﻪاش را در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻓﺮو
ﱠ
ﻣﯽآوﯾﺨﺖ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ و ﺳﺎﻟﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٧اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص  (۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﺮ و رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی از ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد ،و از ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد  .٨اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۸۱۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۸۰و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ).(۲۷۵ /۷
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۴۰۲۵و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۷۶۲و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ) (۵۶و در ﺳﻨﻦ ) (۱۷۶۵و اﺑﻮداوود ) (۴۰۲۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۵۸و اﺑﻮداوود ).(۴۰۷۶
 -٥ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۵۹و ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ« ).(۱۱
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی در »اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ « ) (۱۱۳اﺣﻤﺪ ) (۲۳۳ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاھﺪ .در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ).(۱۱۲
 -٨ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۶۴۵۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۸۲
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) (۱/۴۶۴ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،و ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎی
دوﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﻓﺖ و رﺧﺘﺨﻮاﺑﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻓﻼن زن اﻧﺼﺎری ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ ،و رﺧﺘﺨﻮاب ﺗﻮ را دﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ را
ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎز ﮔﺮدان« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪم ،و ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدان ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮهھﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
ﻣﯽآورد«  .١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۴۶۵از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی در اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪل
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪات ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮد ،و از
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺣﻔﺼﻪ ل ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ :ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻪ درﺷﺘﯽ ﮐﻪ دوﻻﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او ﺑﺮ آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺷﺒﯽ ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
آن را ﭼﮫﺎرﻻ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮﻣﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﮫﺎرﻻ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ» :دﯾﺸﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻪ ﻓﺮش ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ھﻤﺎن رﺧﺘﺨﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ آن را ﭼﮫﺎر ﻻ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :آن ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﺮمﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺮﻣﯽ آن
ﻣﺮا از ﻧﻤﺎز دﯾﺸﺒﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۳آﻣﺪه .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۱/۴۶۵اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻧﻮ

اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ْ َ ْ ُ َّ َّ
ََ ُ
اﺬﻟى َﻛ َﺴﺎ� َﻣﺎ أُ َ
ارى ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﻮ َر ِ� َوأﺠﺗَ َّﻤﻞ ﺑِ ِﻪ ِﻰﻓ
و
� ِ
ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻮهھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :اﺤﻟﻤﺪ ِ ِ
ِ
ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴۶۵ /۱اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در »زھﺪ« )] (۷۶ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﭼﺎپ داراﻟﻐﺪ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ص  [۴۱و اﺑﺒﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎﺻﻢ در »زھﺪ« ).(۱۴ /۱
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۳۱۴در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب
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ََ
ﺎﻰﺗ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻮرﺗﻢ را
ﺣﻴ ِ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ،و در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺪان ﺗﺠﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ

ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪاش ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ روی آورد ،و آن را ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎری از آن ﺑﺮ وی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،در ﭘﻨﺎه
ﺧﺪا  ،١در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪا در اﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮده ،ﺧﻮاه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ ﻣﺮده ،ﺧﻮاه زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮده«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
آن را در أﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺳﺘﻮدن ﺷﻠﻮار

ﺑﺰار ،ﻋﻘﯿﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺪی و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻘﯿﻊ در
ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺧﺮی ﮐﻪ ﮐﺮاﯾﻪ
دارش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،وی از ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ زﻣﯿﻦ ﮔﺬر ﻧﻤﻮد و اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص رویاش را از وی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وی ﺷﻠﻮار ﺑﺮ ﺗﻦ
دارد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﻠﻮار دار اﻣﺘﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﻓﺮﻣﺎ ،ای ﻣﺮدم ﺷﻠﻮار ﺑﺮ ﺗﻦ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻠﻮار از ﺑﺎ ﺳﺘﺮﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ ،و آن را ﺑﻪ زنھﺎیﺗﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ«  .٣اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی اﯾﻦ را در ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع آورده ،وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮاب ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮق دارد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ دﺣﯿﻪ و اﺳﺎﻣﻪ درﺑﺎره ﻟﺒﺎس

 -١در ﻧﺺ »ﺣﺮز« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﺟﺎی اﺳﺘﻮاری را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درون آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۵۵۷ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺸﻌﺐ« ) (۲۴۱ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺣﺮ از ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ .ﻧﮕﺎ» :اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ« ) (۴۶۴۹و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۸۲۷
 -٣ﻣﻮﺿﻮع )دروﻏﯿﻦ( اﺳﺖ .ﻋﻘﯿﻠﯽ )ص (۱۸اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱/۴اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۲ /۳۸۰ /۲و اﺑﻦ ﺟﻮزی
در »اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت« ) (۴۵ /۳ﻣﺘﮫﻢ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۶۰۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از دﺣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻠﺒﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل
ﺧﺪاص وی را ﻧﺰد ھﺮﻗﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻗﺒﻄﯿﯽ  ١داد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺼﻒ آن را ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﺴﺎز و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮت ﺑﺪه ﺗﺎ
ﭼﺎدر ﺑﺴﺎزد« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻃﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮش ﮐﻦ ﺗﺎ زﯾﺮ آن ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺣﻤﺪ ،روﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺎوردی ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺒﻄﯽ ﺳﺘﺒﺮی ،از ﺟﻨﺲ آن
ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ داد ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ھﻤﺴﺮم
دادم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺒﻄﯽ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪ؟! ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
آن را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮم ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺮش ﮐﻦ ،ﺗﺎ زﯾﺮ آن زﯾﺮ ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد و از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ

اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎس
ھﺎﯾﻢ را ﭘﻮﺷﯿﺪم ،و ﺑﻪ داﻣﻨﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و
داﻣﻨﻢ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻣﯽﺷﺪم ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﺰدم وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎری ﭘﯿﺮاھﻦ ﺟﺪﯾﺪم را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﻣﺪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮی؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺠﺐ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد،
ﭘﺮوردﮔﺎرش وی را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ آن زﯾﻨﺖ را ﺗﺮک ﻧﮕﻮﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﻦ
آن را از ﺗﻨﻢ در آوردم و ﺻﺪﻗﻪاش دادم ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎره واﻗﻊ
 -١ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﺎزک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۸۷ /۴اﺑﻮداوود ) (۴۱۱۶ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در آن اﻧﻘﻄﺎع
وﺟﻮد دارد .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در »ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود« و »اﻟﺜﻤﺮ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎب« ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﻌﺪی ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٣ﺣﺴﻦ .ﺿﯿﺎء اﻟﻤﻘﺪﺳﯽ در )اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺨﺘﺎره( ) (۴۴۱ /۱و اﺣﻤﺪ ) (۲۱۶۸۳ﺑﯿﮫﻘﯽ )(۲۳۴ /۲
آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة )ص  (۶۰ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٥٢٩
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ﺷﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع
اﺳﺖ.
روش ﻋﻤﺮو اﻧﺲ ب در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ

ﻋﻤﺮ س از ﺑﻨﺪھﺎی دﺳﺘﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .و از ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻦ ﻣﯿﺴﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺬرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﺮا ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و
آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﮐﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﻻی اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .و از
ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺎف ازار ﻣﯽﺑﺴﺖ .و از
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎھﻠﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺲ س را از ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ  ٢ﭘﺮﺳﯿﺪم،
ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ،ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ  .٣ھﻨﺎد و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﻗﺼﺮ اﻻﻣﻞ از ﻣﺴﺮوق
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﯿﺰی ﺑﻪﺳﻮی وی ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻻﺷﻰء ﻓﻴﻤـﺎﺗﺮ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺸﺎﺷﺘﻪ

ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻟﻪ و ﻳﻮد اﻟـﻤـﺎل واﻟﻮﻟﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﺮوﺗﺎزﮔﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺧﺮت ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﯿﺪن ﺧﺮﮔﻮش اﺳﺖ .٤
روش ﻋﺜﻤﺎن س در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ  ٥از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﺷﺪادﺑﻦ ھﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن

س را روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ازار ﻋﺪﻧﯽ درﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و ﻗﯿﻤﺖ آن ﭼﮫﺎر
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ).(۳۷ /۱
 -٢ھﺪف اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۳/۹۶ -٥

٥٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

درھﻢ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ درھﻢ ﺑﻮد ،و ﻟﺒﺎس ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻮﺷﺘﺶ ﮐﻢ ،رﯾﺸﺶ
رﺳﺎ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد .١
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ازﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ
ﻋﺼﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،وی دو ﺟﺎﻣﻪ زردرﻧﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ :ازار و
ﭼﺎدر ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ  .٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٣از ﺳﻠﯿﻢ اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﭼﺎدر ﯾﻤﺎﻧﯿﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ .و ﻧﺰد وی
ھﻤﭽﻨﺎن  ٤از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺳﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺗﺠﻤﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ
زﻧﺎنﺷﺎن زﯾﺎد ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺰی  ٥را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﺮ ﮐﻨﺎرهھﺎی آن ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دو ﺻﺪ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ ،و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ از ﻧﺎﺋﻠﻪ  ٦اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪام ،و ﻣﻦ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﺶ ﺳﺎزم.
روش ﻋﻠﯽ س در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٧از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س
آﻣﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺮدی از ﺧﻮارج ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺟﻌﺪﺑﻦ ﻧﻌﺠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﻋﻠﯽ
س را در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار داد ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻢ ﭼﻪ؟
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﻢ از ﮐﺒﺮ دورﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﺰاوار آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ .و از
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا ﭘﯿﺮاھﻨﺖ
را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﻠﺐ )ﺑﺪان( ﺧﺎﺷﻊ و ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ آن اﻗﺘﺪا
ﱠ
 -١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ھﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۰ﮔﻔﺘﻪ ،ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﻘﺪام ﺑﻦ داود رواﯾﺖ ﮐﺮده و او ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
.۳/۵۸ -٣
.۳/۵۸ -٤
 -٥ﺧﺰ ﭘﺎرﭼﻪای را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﻌﻨﺎی اول ﻣﺮاد اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .م.
 -٦وی ھﻤﺴﺮ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ.
 -٧اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۸۲
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ﻣﯽﮐﻨﺪ  .١و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﻋﻤﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ھﻨﺎد از
ﻋﻄﺎء اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺮاھﻦ ﻧﺎﺷﺴﺘﻪای از اﯾﻦ ﮐﺮﺑﺎسھﺎ
ﱠ
ﺑﻮد .و ﻧﺰد ھﻨﺎد و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﮫﺬﯾﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﯿﺮاھﻦ رازﯾﯽ  ٣را دﯾﺪم ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻃﺮاف
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ  .٤اﺑﻦ
ﻋﯿﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ،ﻋﺴﮑﺮی در اﻟﻤﻮاﻋﻆ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﭘﯿﺮاھﻦ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و اﺿﺎﻓﻪ از آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﺳﺘﯿﻦھﺎ از دﺳﺖھﺎ دراز
و زﯾﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ .٥
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٦از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ازدی  -وی اﻣﺎﻣﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ازد ﺑﻮد  -رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﻪ درھﻢ
ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﯽ از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺳﻪ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن
ﮔﺎه ﻋﻠﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ درھﻢھﺎ را از ﺟﺎﻣﻪاش ﮐﻪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺸﻮد ،و ﺑﻪ آن ﻣﺮد
ﭘﺮداﺧﺖ و ﻟﺒﺎس را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ درازﺗﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد و اﺿﺎﻓﻪ آن را از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻣﻮﻻی اﺑﻮﻏﺼﯿﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺮدی از ﮐﺮﺑﺎس ﻓﺮوﺷﺎن
آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮاھﻦ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی را ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯽ آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﮔﺎه از
ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭙﺶ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻧﺪازه اﯾﻦ را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

 -١ھﻨﺎد اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۷آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
.۳/۲۸ -٢
 -٣ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف »ری« و آن ﻧﺎم ﺷﮫﺮی اﺳﺖ .م.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٦اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۸۳

٥٣٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درھﻢ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی آن ﭼﮫﺎر درھﻢ را از ازارش ﮔﺸﻮد و ﺑﺮای
آن ﻣﺮد ﭘﺮداﺧﺖ و رﻓﺖ .١
روش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٢از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﭼﺎدر
ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٣از ﻗﺮﻋﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺟﺎﻣﻪ درﺷﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را دﯾﺪم ،ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺮﻣﯽ آوردهام ،ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﮔﺮ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻪ درﺷﺖ و
ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺑﺮﯾﺸﻢ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،اﯾﻦ از ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از
ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻓﺨﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻓﺨﺮ
ﱠ
ﮐﻨﻨﺪهای را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ دو ﻟﺒﺎس ﻣﻌﺎﻓﺮی  ٤دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎق ﺑﻮد .٥
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٦از وﻗﺪان رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺪام ﻟﺒﺎس را ﺑﭙﻮﺷﻢ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﯽﻋﻘﻼن و ﺑﯽﺧﺮدان ﺗﻮ را
در آن ﺣﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ ،و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ آن ﻋﺘﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آن ﮐﺪام ﻟﺒﺎس
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ درھﻢ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ٧از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ ازار ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ) ،زﯾﺪﺑﻦ(
ارﻗﻢ ،ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒھﺎی ﺳﺎقﺷﺎن ازار ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
.۳/۱۳۱ -٢
 -٣اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۰۲
 -٤ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻓﺮ ﮐﻪ از ﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٥اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.۱/۳۰۲ -٦
 -٧اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۴/۳۴۱

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٥٣٣

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ  ١از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﯾﮏ ﻟﺒﺎس را ھﺰار
درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﻮﺷﯿﺪ.
روش ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺳﻤﺎء ب در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن

ﺑﺨﺎری  ٢از ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ل داﺧﻞ
ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﺑﺪوزم ،آن ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای
اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮم و آﻧﺎن را ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﻢ ،اﯾﻦ را از ﺗﻮ ﺑﺨﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﺎﻟﺘﺖ را ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﮫﻨﻪ را ﻧﭙﻮﺷﺪ ﻟﺬت ﻧﻮ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ  .٣و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٤از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻣﯽدوﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ای اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ را زﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﮕﺬار ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﮫﻨﻪ
را ﻧﭙﻮﺷﺪ ﻗﺪر ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٥از ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﻣﻨﺬرﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻋﺮاق آﻣﺪ ،و ﺑﺮای اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ
ﮐﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺮوی و ﻗﻮھﯽ  ٦ﮐﻪ ﻧﺎزک و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻤﺎء آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اف!! ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را
ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺬر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدرم ،اﯾﻦ
آﻧﻘﺪر ﺷﻔﺎف و ﻧﺎزک ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎزک و ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺟﺴﻢ را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺒﺎس ﻣﺮوی و ﻗﻮھﯽ دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪ ،و او آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﺎز .٧
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﻟﺒﺎس

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﺎدرم ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﻧﺪادهام؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آری ،وﻟﯽ
 -١اﻟﺤﻠﯿﻪ ).(۱/۳۲۱
 -٢اﻷدب )ص.(۶۸
 -٣ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۴۷۱آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻷدب ) (۳۶۷آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
.۸/۷۳ -٤
.۸/۲۵۲ -٥
 -٦ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺮو اﺳﺖ ،و ﻗﻮه ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
 -٧ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲۵۲ /۸ﻧﮕﺎ) :ﺣﺠﺎب اﻟﻤﺮأة( آﻟﺒﺎﻧﯽ ص .۵۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮای او ﭼﺎدر ﻧﯿﮑﻮ و ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را -
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﮫﻨﻪ را  -وﻗﺘﯽ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﯽ و دﯾﮓ ﺑﺎر ﻧﻤﻮدی ﺑﭙﻮش ،و اﯾﻦ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ
ﺷﺪی ﺑﭙﻮش ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﮫﻨﻪ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ ﻗﺪر ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ .١
و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد ار ﺧﺮﺷﻪ ﺑﻦ ﺣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺧﻄﺎب س را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ از ﮐﻨﺎرش ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺷﻠﻮارش را رھﺎ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،او وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﯾﺾ ھﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﻣﺮد ﺣﺎﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ازارات را از ﻗﺪم
ھﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﻤﻮدهای؟ آن ﮔﺎه ﺗﯿﻐﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و اﻧﺘﮫﺎی ازارش را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
از ﻗﻮزﮐﮫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،ﺧﺮﺷﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرھﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .٢
اﺑﻮذر ھﺮوی در اﻟﺠﺎﻣﻊ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ازار ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺎدر ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﮐﻔﺶھﺎ را ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﺷﻠﻮارھﺎ را
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺪرﺗﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،زﻧﮫﺎر ﮐﻪ در ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪ و ﻟﺒﺎس ﻋﺠﻢ
ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﻓﺘﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺣﻤﺎم ﻋﺮب اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﯾﺪ ،٣
ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ،رﮐﺎبھﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ  ،٤اھﺪاف را ﺑﺰﻧﯿﺪ  ،٥از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺟﺴﺖ زﻧﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  -و ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  .٦-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ٧از واﻗﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :از ﻋﻄﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﺑﯽ اﻧﺲ ﺑﻮد و او
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣آﻧﺎن اھﻞ ﻏﻠﻈﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون رﮐﺎب اﺳﺐ را ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ.
 -٥ﺗﯿﺮاﻧﺪازی را ﺑﺎ ھﺪف زدن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮ ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٦ﻧﮕﺎ» :اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ )ص  .(۹۷اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب
اﻟﻠﺒﺎس ﺑﺎب  ۲۵و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس ) (۲۵ ،۱ ،۱۲ /۲رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
.۸/۱۶۷ -٧

ﺑﺎب دﻫﻢ :اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت اﺻﺤﺎب

٥٣٥

درﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﺒﺮ و ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺮهھﺎی ھﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ دروازهھﺎی آﻧﮫﺎ
ﭘﺮدهﯾﯽ از ﻣﻮی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ،و در وﻗﺖ رﺳﯿﺪن ﻧﺎﻣﻪ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﺮهھﺎی ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ھﯿﭻ روزی را ﭘﺮ ﮔﺮﯾﻪﺗﺮ از آن روز ﻧﺪﯾﺪم ،ﻋﻄﺎ ﮔﻔﺖ :از
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در آن روز ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﺣﺎلﺷﺎن ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻮزادان ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ از اﻃﺮاف و
اﮐﻨﺎف ﻣﯽآﻣﺪ ،و آﻧﭽﻪ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص در زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻣﯽدﯾﺪ،
و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺗﮑﺎﺛﺮ و ﺗﻔﺎﺧﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﯽ رﻏﺒﺖ و ﺑﯽ
ﻣﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻌﺎذ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺎی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪ،
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﺑﯽ اﻧﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر ﺧﺎﻧﻪ آن از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﺎط آنھﺎ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی
ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ آن از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﯿﺎط ﭘﯿﺶ روی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ دروازهھﺎی آنھﺎ ﭘﺮدهھﺎی ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺮده را اﻧﺪازه
ﻧﻤﻮدم ،و آن را ﺳﻪ ﮔﺰ در ﯾﮏ ﮔﺰ ،و ﯾﮏ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ از اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از
ﮐﺜﺮت ﮔﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪادی از ﭘﺴﺮان
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ
ﺣﻨﯿﻒ و ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،و آﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺶھﺎﯾﺸﺎن را آب دﯾﺪهﺗﺮ ﻧﻤﻮد ،و
اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ در آن روز ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻨﮫﺪم ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺮدم از ﻣﻨﺰل ﺳﺎزی ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪھﺎی
ﺧﺰاﻧﻪھﺎی دﻧﯿﺎ در دﺳﺖ وی اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺒﯽاش ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه راﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

