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) (۲۳ذﮐﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاھﺪ٨٩ ............. ................................ :
) (۲۴ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻮﻏﺎ و ﺧﺎﻣﻮشﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻓﺘﻨﻪ٩١ ........ :
) (۲۵اﻇﮫﺎر ﻏﻀﺐ از ﺧﻄﺎ٩٢ ................... ................................:
) (۲۶رویﮔﺮداﻧﯿﺪن از ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻋﺪم ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد٩٩ ............................... ................................ :
) (۲۷ﺳﺮزﻧﺶﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر١٠٠ ............. ................................:

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ه

) (۲۸ﻣﻼﻣﺖﮐﺮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر١٠١ ............... ................................ :
) (۲۹اﻋﺮاض از ﺧﻄﺎﮐﺎر١٠٢ ................... ................................ :
) (۳۰ﺗﺮک ﺧﻄﺎﮐﺎر١٠٥ ......................... ................................ :
) (۳۱دﻋﺎﮐﺮدن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﻌﺎﻧﺪ١٠٨ ...... ................................ :
) (۳۲اﮐﺘﻔﺎﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺧﻄﺎ و اﻋﺮاض از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد:
١٠٨ ................ ................................ ................................
) (۳۳ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﺒﺮانﻧﻤﻮدن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ١١٠ ........ :
) (۳۴ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ وی١١١ ................... :
) (۳۵ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر١١٥ .............................. :
) (۳۶ﻗﺎﻧﻊﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر١١٧ ................ ................................ :
) (۳۷ﻣﺘﻮﺟﻪﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ اش ﺑﯽاﺳﺎس و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ١١٩ .. ................................ ................................ :
) (۳۸ﻣﺮاﻋﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮی١٢١ . ................................ :
ﮐﻼم آﺧﺮ ١٢٥ ...........................................................

آﻏﺎز ﺳﺨﻦ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﲔ ﳏﻤﺪ

وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
دﻋﻮﺗﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﺸﺎن را در ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ادوار ﺗﺎرﯾﺦ
)ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ھﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭼﻨﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن از ﺧﺼﺎﺋﺺ و
وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻧﺴﺎن و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺛﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد ،اﻧﺴﺎنھﺎی آن دوران ﺑﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه و وﺣﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺼﺪاق ﮐﺎﻣﻞ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُّ
آﯾﮥ ﴿أو
��ِك كٱ�ن� ٰ ِم بَل ه ۡم أضل ۚ﴾ ]اﻷﻋﺮاف» [۱۷۹ :اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺖ و آﻧﺎن ﺗﺎ
ﮔﺮدن در ﺑﺎﺗﻼق و ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ،ﻗﻤﺎرﺑﺎزی ،رﺑﺎﺧﻮاری ،زﻧﺎ ،ﺗﻌﺼﺐ
ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺟﻨﮓ ،ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت و راهزﻧﯽ ،ﻗﺴﺎوت و ﺳﺨﺖدﻟﯽ و
زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮرﮐﺮدن دﺧﺘﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان در ﺟﺎﻣﻌﮥ آن روز اﻋﺮاب رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه
ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ آن را ﺑﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را از ﻣﺂﺛﺮ و اﻓﺘﺨﺎرات
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺟﻌﻔﺮس در ﺑﺎرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ:
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ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

ﺎﻫﻠﹺﻴ ﹴﺔ ﹶﻧﻌﺒﺪﹸ اﻷﹶﺻﻨﹶﺎم وﻧ ﹾﹶﺄﻛ ﹸﹸﻞ اﳌﹾﹶﻴ ﹶﺘ ﹶﺔ وﻧ ﹾﹶﺄ ﹺﰐ ا ﹾﻟ ﹶﻔﻮ ﹺ
ﹺ
ﹺ
اﺣ ﹶﺶ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹾ ﹶ ﹶ
» ﹶأ ﱡ ﹶﳞﺎ اﳌﹾﹶﻠ ﹸﻚ ﹸﻛﻨﱠﺎ ﹶﻗ ﹾﻮﻣ ﹰﺎ ﹶأ ﹾﻫ ﹶﻞ ﹶﺟ ﱠ ﹾ ﹸ
ﹶو ﹶﻧ ﹾﻘ ﹶﻄ ﹸﻊ اﻷﹶ ﹾر ﹶﺣﺎ ﹶم ﹶوﻧ ﹺﹸﺴﻰ ﹸء ﹾﹺ
ﻴﻒ.«...
اﻟﻀ ﹺﻌ ﹶ
اﳉ ﹶﻮ ﹶار ﹶﻳ ﹾﺄﻛ ﹸﹸﻞ ا ﹾﻟ ﹶﻘ ﹺﻮ ﱡ ﹺﻣﻨﱠﺎ ﱠ

»ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺖھﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻓﻮاﺣﺶ و ﺑﺰھﮑﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ و ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﻣﺎن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻣﺎ
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.«...

دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ و اوﺿﺎ ع اﻋﺮاب ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
داﺳﺘﺎنھﺎی ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن و ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن آن در
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺲدﺷﻮار و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ.
آری ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ و اوﺿﺎﻋﯽ آﺷﻔﺘﻪ
ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ
راﺳﺦ و ارادهای ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎی ﭘﯽﮔﯿﺮ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای
اﺻﻼح ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯿﺪن اوﺿﺎع ﺑﮫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ
ﺑﺴﺘﻨﺪ :ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺮارتھﺎ و ﺗﻠﺨﯽھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و
در اﯾﻦ راه از ﻧﻔﺲ ﻧﻔﯿﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و از ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ
ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻼشھﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ و ﯾﺜﺮب ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ از ﺷﺮک و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و از اﻋﺮاب
ﺳﺨﺖدل و ﺟﻔﺎﮐﺶ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن راهزﻧﺎن ﺳﺎﻻر و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺎﻓﻠﻪ و ﻗﺎﺗﻼن و
ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ دﺧﺘﺮی زﻧﺪه ﺑﮕﻮر ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮداﺷﺘﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش آن
اﻓﺘﺨﺎر ھﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ،اﯾﺜﺎر و ھﻤﺪردی،

آﻏﺎز ﺳﺨﻦ
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ﺑﺮادری و ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺻﺪق و اﺧﻼص ،ﻣﮫﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ،اﺣﺴﺎن و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ و...
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد!
راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﯿﻢ دروﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻪ ﺷﯿﻮه و اﺳﺎﻟﯿﺒﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ اوﻟﻮﯾﺖھﺎی دﻋﻮت و
اﺻﻼح ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻋﻮت و اﺻﻼح ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ
ﺳﺰا و ﻧﻘﺸﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر دارد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزی و
ﻧﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﻓﺮادی را ﺑﻪ راه ﺧﯿﺮ دﻋﻮت داده و از ﺧﻄﺎھﺎ و ﻣﻨﮑﺮات ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و اﺑﺰاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ،
ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺒﺎھﯽ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد را ﻓﺮاھﻢ آورده و
ﺳﺒﺐ ﻃﻐﯿﺎن و اﺻﺮار آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻄﺎ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ
و ﻋﻠﯽ اﻻﺧﺺ در ﻣﺴﯿﺮ دﻋﻮت و اﺻﻼح و ﺷﯿﻮهھﺎ و اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺆﯾﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﺳﻮهای ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ و رﮐﻮد ﺣﺮﮐﺖ دﻋﻮت و اﺻﻼح ،ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﺎ رھﻨﻤﻮدھﺎ و ﺳﯿﺮه و ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ آﻧﺤﻀﺮت ج و
ﺷﯿﻮهھﺎی ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در راه دﻋﻮت و اﺻﻼح ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهھﺎی اﺻﻼﺣﯽ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎران و ﻣﻨﮑﺮات را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ،
و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺤﻀﺮت ج اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در راه دﻋﻮت و اﺻﻼح ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

٤
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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮۀ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺴﯿﺎری از روشھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در راه دﻋﻮت و اﺻﻼح

اﺧﻄﺎء و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن آن را
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدم ،و اﮐﻨﻮن آن را ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و
دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۱۱۷۶ھـ )ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺪث دھﻠﻮی( و ﺑﺎزﻧﮕﺮی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر
ﺣﺴﯿﻦﺑﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻮر ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺮم دل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام ،در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻧﯿﺰ از اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﺧﺮوی آن ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺎزد.
وﷲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ وﻟﻪ اﳊﻤﺪ ﰲ اﻷوﱃ واﻵﺧﺮة.

وﺻﲆ اﷲ وﺑﺎرك وﺳ ﹼﻠﻢ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس دھﻘﺎن
ﺑﮫﺎر  – ۸۰ﺳﺮاوان

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،إﻟﻪ اﻷوﻟﲔ

واﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻗﻴﻮم اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻪ اﻷﻣﲔ ﻣﻌﻠﻢ
اﳋﻠﻖ اﳌﺒﻌﻮث رﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ،وﺑﻌﺪ...

آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ و ﺧﯿﺮ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﮫﺮه
دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن از ﻣﯿﺮاث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و اھﻞ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪھﺎ در ﺳﻮراخھﺎی ﺧﻮد و
ﻣﺎھﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .(١
ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ،روشھﺎ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻣﺘﻌﺪدی دارد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﻮده
و ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮی و واﺿﺢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر دارد) .(٢

) -(١ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ط .اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ش ،۲۶۸۵ :اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﺻﺤﯿﺢ.
) -(٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ داﺋﺮه ﺧﻄﺎ از داﺋﺮه ﻣﻨﮑﺮ وﺳﯿﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮔﺎھﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﻨﮑﺮ
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

٦

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت از وﺣﯽ رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻨﮫﺞ ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا
ﻗﺮآن ﺑﺎ اواﻣﺮ ،ﻧﻮاﺣﯽ ،اﻗﺮار ،اﻧﮑﺎر و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ،
ﺣﺘﯽ در ﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ درﺷﺖﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺬﮐﺮات
و ﮔﻮﺷﺰدھﺎﯾﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ٓ َۡ
َ
َّ
َّ
َ َّ َّ
َ َ َّ
﴿ َعبَ َس َوتَ َو ٰٓ
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�َ ٢و َما يُ ۡدرِ�ك ل َعل ُهۥ يَ َّز�ٰٓ ٣أ ۡو يَذك ُر
َ
َ َ َ َ َّ
ََ َ
� ٥فَأَ َ
نت َ ُ�ۥ تَ َص َّد ٰ
نف َع ُه ٱ ّ� ِۡك َر ٰٓ
ى ٤أ َّما َم ِن ٱ ۡس َت ۡغ َ ٰ
ىَ ٦و َما عل ۡيك ��
�ت
َ
َ
َّ
َ َّ ٰ َ َّ َ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ ۡ
� ٩فَأ َ
نت َ� ۡن ُه تَلَ َّ ٰ
� َ ٰ
يز� ٧وأما من جاءك �س� ٨وهو
�] ﴾١٠ﻋﺒﺲ-۱ :
.[۱۰

»ﭼﮫﺮه درھﻢ ﮐﺸﯿﺪ و روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ او ﺧﻮد را ﭘﺎک و آراﺳﺘﻪ ﺳﺎزد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮد و اﻧﺪرز ﺑﺪو ﺳﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ او روی ﻣﯽآوری و ﻣﯽﭘﺮدازی،
ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ اﮔﺮ او )ﺑﺎ آب اﯾﻤﺎن ،از ﭼﺮک ﮐﻔﺮ( ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه
ﻧﺪارد؟ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﺎن اﺳﺖ ﺗﻮ

از او ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮی )و ﺑﻪ او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ(«.
َ
َ
ۡ َ ُ ُ َّ ٓ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ۡ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ�﴿ :ذ �قول ل ِ�ِي ��عم ٱ� عليهِ و��عمت عليهِ أمسِك
َ َۡ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َّ َّ َ ُ ۡ
َۡ َ
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ِك َما ٱ َّ ُ
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عليك زوجك وٱت ِق ٱ
َ َ ُّ َ َ ۡ َ ُ
أحق أن �شٮٰهۖ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۷ :

»ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او اﻧﻌﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ وی اﻧﻌﺎم ﮐﺮدهای ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ھﻤﺴﺮت را ﻧﮕﺎه دار و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ﺗﻮ در دل
ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و از ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﺑﺘﺮﺳﯽ«.
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ُ ُ َ
� يُر ُ
�د ٱ�خ َِرةَ ۗ َوٱ َّ ُ
ون َع َر َض ٱ ُّ� ۡ� َيا َوٱ َّ ُ
�ز َحك ٞ
� َعز ٌ
ِيم] ﴾٦٧اﻷﻧﻔﺎل.[۶۷ :
ت ِر�د
ِ
ِ
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»ﺳﺰاوار ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ وی اﺳﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
وﺟﻮد آرد در زﻣﯿﻦ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ را و ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاه ﻣﺼﻠﺤﺖ آﺧﺮت را و ﺧﺪا

ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺎﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
َ
َ
َ
َۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ ۡ َُ َ َ َ
ّ
َ َّ
وب عل ۡي ِه ۡم أ ۡو ُ� َعذ َِ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم
و آﯾﮥ﴿ :ليس لك مِن ٱ�م ِر �ء أو �ت
َ
َ
�ٰل ُِمون] ﴾١٢٨آل ﻋﻤﺮان.[۱۲۸ :
»ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﮐﺎر در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﺎ

اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮﻧﺪ«.
ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪس در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺮﯾﺶ و آ ﮔﺎهﻧﻤﻮدن آﻧﺎن از ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
خذوا ع ُد ّوِي
ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ���﴿ :ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
ۡ
ُ َ ٓ ُُۡ َ َ
ۡ َ َ َّ ِ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َ ُ
َ
�م ّم َِن ٱ َ
� ّ ِق
َوع ُد َّو� ۡم أ ۡو ِ�َا َء تلقون إ ِ ۡ� ِهم ب ِٱلمودة وقد �فروا بِما جاء
ٗ
ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ْ َّ َ ّ ُ
� ۡم إن ُك ُ
نت ۡم َخ َر ۡج ُت ۡ
ج َ�ٰدا ِ�
م
ِ
ِ
� ِرجون ٱلرسول �يا�م أن تؤمِنوا ب ِٱ�ِ ر� ِ
َ
َ
َ
ُ ُّ َ َ
ۡ َ َ َّ َ َ ۠ ۡ َ ُ َ ٓ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ
َ ۡ ََٓ َۡ َ
َ
�ون إ ِ ۡ� ِهم ب ِٱلمودة ِ و�نا أعلم بِما أخفيتم وما
ا� � � ِ
ي� وٱبتِغاء مرض ِ
سب ِ ِ
َ ۡ َ ُۡ ََ َۡ َۡ
ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ َ َ ٓ
ُ
َّ
َ
يل] ﴾١اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۱ :
أعلنت ۚم ومن �فعله مِن�م �قد ضل سواء ٱلسب ِ ِ

»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮدﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪیﺷﺎن ﻣﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮدت ﻣﯽورزﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎنآوردن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ )از ﺷﮫﺮ و دﯾﺎرﺗﺎن( ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه
ﻣﻦ و ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺷﻨﻮدﯾﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﯾﺪ )ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺴﺎزﯾﺪ( در
ﻧﮫﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺮﭼﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﯾﺪ ﯾﺎ
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ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊﺗﺮ و آ ﮔﺎهﺗﺮ ھﺴﺘﻢ ،ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ

راه راﺳﺖ و ھﻤﻮاره را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و در ﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎه ﺗﯿﺮاﻧﺪازان در ﻏﺰوۀ اﺣﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻌﯽ را ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آن را ﺗﺮک
َۡ
َ َّ َ َ ۡ
َ ۡ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :ح ٰٓ
� إِذا فشِ ل ُت ۡم َوت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ� ٱ� ۡم ِر
ُ َّ ُ ُ ُّ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ّ ۢ َ ۡ َ ٓ َ َ ٰ ُ َّ ُ ُّ َ
ُ
َّ
َ
َ
ن مِن�م من يرِ�د ٱ��يا ومِن�م من
وعصيتم ِمن �ع ِد ما أرٮ�م ما �ِبو ۚ
َ
ُ ُ
ي ِر�د ٱ�خ َِرة ۚ] ﴾١٥٢آل ﻋﻤﺮان.[۱۵۲ :

»ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و در اﻣﺮ )ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﻨﮕﺮھﺎ و رھﺎﮐﺮدن آن ﺟﺎھﺎ( ﺑﻪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ و اﺧﺘﻼف ورزﯾﺪﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ دﺳﺘﻪای از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺎن ﮐﺎﻻی دﻧﯿﺎ و دﺳﺘﻪای

ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﺧﺮت ﮔﺮدﯾﺪ«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄدﯾﺐ از زنھﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻼق داده
َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ٞ
َ
اعوا بِهِۖۦ َول ۡو
اﻧﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ�﴿ :ذا جاءهم أمر ِمن ٱ�م ِن أوِ ٱ�و ِف أذ
َ
َ
ۡ
َر ُّدوهُ إ َ� ٱ َّلر ُ
�� أُ ْو� ٱ ۡ�َ ۡمر م ِۡن ُه ۡم لَ َعل َِم ُه ٱ َّ� َ
ٰٓ
ِين � َ ۡس َت�ب ِ ُطون ُهۥ مِن ُه ۡمۗ﴾٨٣
ل
و
س
ِ
ِ
ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۳ :

»و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮی از اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس ﻣﺸﮫﻮر ﺳﺎزﻧﺪ آن را ،و اﮔﺮ
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن از اھﻞ اﺳﻼم ھﺮآﯾﻨﻪ

ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ آن ﺧﺒﺮ را آﻧﺎن از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮآوردن ﻣﺼﻠﺤﺖ آن را«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺬری ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
در ﻣﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ﴿ :إ َّن ٱ َّ� َ
ِين
ِ
َ َ َّ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ َ ٓ َ ُ
نفسه ۡم قَالُوا ْ � َ ُ ُ
نت ۡم قَالُوا ْ ُك َّنا ُم ۡس َت ۡض َعف َ
� ِ�
ِ
ِيم ك ۖ
ِ� أ ِ ِ
توفٮهم ٱلم��ِكة ظال ِ
َ
ْ
َ
ٱ ۡ�َ ِ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ٗ َ ُ َ
ج ُروا �ِيها ۚ] ﴾٩٧اﻟﻨﺴﺎء.[۹۷ :
�
�ض قالوا �لم ت�ن أ�ض ٱ�ِ �ٰسِعة �تها ِ
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»ھﺮآﯾﻨﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻗﺒﺾ ارواح اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﭼﻪ ﺣﺎل ﺑﻮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻓﺮاخ ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻦ ﺧﺪا ﺗﺎ ھﺠﺮت ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ در

آن«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﻗﻀﯿﮥ اﺗﮫﺎم ﺣﻀﺮت
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ آن را ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت
ً
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﺎﻣﻼ از آن ﭘﺎک ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﯾﺎت زﯾﺮ را در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻓﺘﺮا
ۡ
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ
� ۡم َو َر ۡ َ
� ُت ُهۥ ِ� ٱ ُّ�� َيا
و ﺑﮫﺘﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد﴿ :ولو� فضل ٱ�ِ علي
َ
ۡ
ۡ َ َ َّ َ
َ ُ
َ ِ َ َ َّ ُ
� ۡم � َما ٓ أ َ َف ۡض ُت ۡم �ِيهِ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يم ١٤إِذ تلق ۡون ُهۥ بِ�لسِنتِ� ۡم
َوٱ�خِرة لمس
ِ
َ َُ ُ َ َۡ
ۡ َّ َ َ ُ َ ٗ ّ َ ُ َ ُ َ ۡ َ َ ٞ
ُ َّ َ ۡ َ َ ُ
َ
و�قولون بِأفواهِ�م ما ليس ل�م بِهِۦ عِلم و�سبونهۥ هيِنا وهو عِند ٱ�ِ
َ
ع ِظي ٞم] ﴾١٥اﻟﻨﻮر.[۱۵-۱۴ :
»و اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و رﺣﻤﺖ او در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،ھﺮآﯾﻨﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ در ﺑﺎرۀ آن ﻋﺬاب ﺑﺰرگ ،ﭼﻮن ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ
آن را ﺑﻪ زﺑﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ و ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ﺑﻪ دھﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺷﻤﺎ را

ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن داﻧﺶ ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﺪ آن را آﺳﺎن و او ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺰرگ ﺑﻮد«.
َ َۡ َ ٓ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ
ُ ُ َ ٓ َ َّ َ َّ
َ
و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد﴿ :ولو� إِذ س ِمعتم
وه قل ُتم َّما يَ�ون �َا أن � َت� َم ب ِ َ�ٰذا
َ
َ
َُ ُ
ُ ۡ ََٰ َ َٰ َ ُ ۡ َٰ ٌ َ ُ ُ َ ٞ
ودوا ْ لِم ۡثلهِ ٓۦ �بَ ًدا إن ُك ُ
� ُم ٱ َّ ُ
نتم
� أن �ع
سب�نك �ذا �ه�ن ع ِظيم ١٦يعِظ
ِ ِ
ِ
ُّ ۡ َ
مؤ ِمن ِ�] ﴾١٧اﻟﻨﻮر.[۱۷-۱۶ :

»و ﭼﺮا ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ آن را ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آرﯾﻢ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را ،ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮ را ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻓﺘﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ،ﭘﻨﺪ

ﻣﯽدھﺪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺪا ،ﺗﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ،اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ
و ﺻﺪاھﺎی ﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪٰٓ ﴿ :
���ها ٱ�ِين ءامنوا � �قدِموا
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ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ َ ٞ
َّ
َ� ۡ َ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
و�ِۖۦ وٱ�قوا ٱ�ۚ إِن ٱ� س ِميع عل ِيمٰٓ ١
� يَ َد ِي ٱ�ِ َو َر ُس ِ
ِين
َّ ّ َ َ َ ۡ
َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ْٓ َ ۡ ََٰ ُ
� َه ُروا ْ َ ُ�ۥ بٱ ۡل َق ۡول َك َ
� ۡم فَ ۡو َق َص ۡ
ج ۡه ِر
�
و
�
�
ٱ
ت
و
ءامنوا � تر�عوا أص�ت
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
َ
َۡ ُ َ
ۡ َ َََۡ ۡ َ ُ ُ
ُ
ۡ
ُ
ض� ۡم �ِ َع ٍض أن �بط أع�ٰل� ۡم َوأنت ۡم � �شع ُرون] ﴾٢اﻟﺤﺠﺮات.[۲-۱ :
َ�ع ِ
»ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﭘﯿﺸﺪﺳﺘﯽ ﻣﮑﻨﯿﺪ روﺑﺮوی ﺧﺪا و رﺳﻮل او ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ از ﺧﺪا،
ھﺮآﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﻮا )و( داﻧﺎﺳﺖ ،ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮑﻨﯿﺪ آوازھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی آواز
ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻔﺘﻦ ﺑﻌﺾ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد

ﺷﻮد ﻋﻤﻞھﺎی ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺒﻪ ﺟﻤﻌﻪ وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎروان ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل
َ َ َ ۡ ْ َ ٰ َ ً َ ۡ َ ۡ ً َ ُّ ٓ ْ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ ٓ ُ ۡ
َ َّ
وك قا� ِ ٗما ۚ قل َما ع
ﮔﺸﺖ�﴿ :ذا رأوا ت ِ�رة أو لهوا ٱنفضوا إِ�ها وتر�
ِند ٱ�ِ
َخ ۡ�ّ ٞم َِن ٱ َّلل ۡهو َوم َِن ٱ ّ َ
َّ ُ َ ۡ ُ َّ َ
� ِ�ٰ َرة ِ� َوٱ� خ� ٱل� ٰزِ�ِ�] ﴾١١اﻟﺠﻤﻌﺔ.[۱۱ :
ِ

»)و آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﭼﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﺎرواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزی را ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮی آن و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﻮ را اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺎزی و از

ﺳﻮداﮔﺮی و ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزیدھﻨﺪﮔﺎﻧﺴﺖ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﯾﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و
ﻋﺪم ﺳﮑﻮت ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻧﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺪون ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،ﺑﻪ
اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ
ﻮز ﹺﰲ ﹶﺣ ﱟﻖ ﹶﻧ ﱢﺒﻲ ﹶﺗ ﹾﺄ ﹺﺧﲑ
ﳚ ﹸ
ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟﯽ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﹶﻻ ﹶ ﹸ
ﺎﺟﺔ«.
اﳊ ﹶ
ا ﹾﻟ ﹶﺒ ﹶﻴﺎن ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶو ﹾﻗﺖ ﹾ ﹶ

»ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎن ،از ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ«.

درک ﻣﻨﮫﺞ و روش ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺆﻟﻒ
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ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال وی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﺣﯽ اﻟﮫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روشھﺎ و اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ روشھﺎ و اﺳﺎﻟﯿﺐ
ﮐﺎر ﻣﺮﺑﯽ را ﺳﺎده و روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی از
اﺳﺎﻟﯿﺐ و ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺒﻮی ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﻮۀ
ﺣﺴﻨﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻗﺘﺪا ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪی
ﺻﺎدق و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎﻟﯿﺐ و روشھﺎی ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺪم
ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﺎھﺞ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ آﻓﺎق را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
اﻧﺤﺮاف ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻧﻈﺎمھﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺎﺳﺪی ھﻤﭽﻮن
آزادی ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﺳﺘﻮار ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﻣﻮروﺛﺎت ﺑﺎﻃﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از آﺑﺎء و اﺟﺪاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ در اﺟﺘﻤﺎع،
و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﺟﺎری ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ
اﺟﺘﮫﺎد داﻋﯽ و ﻣﺮﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮک و ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت
اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺘﻘﺎرب را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﯽ آن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
ﺑﺮﻃﺮفﻧﻤﻮدن آن اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺘﺒﻊ و ﭘﯽ ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺎﻟﯿﺐ و روشھﺎی
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ و
ﻣﺸﺎربﺷﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ آﻧﺎن زﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ و ﺣﻖ رھﻨﻤﻮن
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و ھﻤﺎﻧﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺑﺮآن ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ

ﻧﮑﺎت و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت
ﮔﺮدد
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﮑﺎت و ﺗﻔﺎوتھﺎ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ
اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاﻋﺎت آن ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء و اﺷﺘﺒﺎھﺎت
دﯾﮕﺮان ﻻزم اﺳﺖ.
 -۱اﺧﻼص:

ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء ھﺪف ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ
ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی و ﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺎﺻﻞﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻣﺮدم.
ُ
اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از ﺷﻔﯽ اﻻﺻﺒﺤﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،و
ﻣﺮدم را دﯾﺪ ﮐﻪ دور ﻣﺮدی ﺣﻠﻘﻪ زده اﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :او
اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ) .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﺑﻪ او ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪم و ﺟﻠﻮی روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،در ﭘﺎﯾﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪم ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ آن را درک ﮐﻨﻢ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽھﻮش ﺷﻮد ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
آن را در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪه ام و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و
اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ وی دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم
ﻓﺮﻣﻮد:
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١٣

ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺮدم ھﻤﻪ زاﻧﻮ زده اﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ )اھﻞ
ﻗﺮآن( و ﯾﮏ ﻣﺠﺎھﺪ و ﯾﮏ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮم ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدم،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺷﺐ و روز ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺮض ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪی
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮ را ﻗﺎری ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ) ،در دﻧﯿﺎ( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را
ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺮوت ارزاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎج
ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﯽ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﯽ ای ﭘﺮوردﮔﺎر! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
دادم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و ﺻﺪﻗﻪ
دادم ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗﺼﺪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﻮاد و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ) ،در دﻧﯿﺎ(
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎھﺪی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از
او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ در راه ﺗﻮ ﺟﮫﺎد
ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در راه ﺗﻮ ﺟﻨﮕﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮕﯿﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺷﺠﺎع و دﻟﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و )در دﻧﯿﺎ( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ
زاﻧﻮﯾﻢ زده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،اﯾﻦھﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ھﺴﺘﻨﺪ از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﺷﻌﻠﻪور
ﻣﯽﺷﻮد) .(١

) -(١ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ش ۲۳۸۲ :ط .ﺷﺎﮐﺮ ﻗﺎل اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ.

١٤
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اﮔﺮ ﻧﯿﺖ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ او ﭘﺎداش و ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ
در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
 -۲ﺧﻄﺎ از ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ:

ُ ُّ َ َ َ َ َّ ٌ َ َ ْ ُ ْ
اﺨﻟ َ َّﻄﺎ� َ
�
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺮده اﻧﺪ» :ﻞﻛ ﺑ ِ� آدم ﺧﻄﺎء وﺧ�
ِ
َ
َّ
اﺘﻟ َّﻮاﺑُﻮن«) .(١

»ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽ آدم ﺧﻄﺎﮐﺎر اﻧﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎران آنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آن ،اﻣﻮر را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋۀ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮدن
و ﻋﺼﻤﺖ ،اﺷﺨﺎص را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ھﺮﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎھﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺰرگ ،از آﻧﺎن
ً
ﺳﺮ زد و ﯾﺎ ﻣﮑﺮرا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
اﻧﮕﺎرد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻔﺲ
ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ھﻤﻮاره از ﻋﺎرﺿﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﮫﻞ ،ﻏﻔﻠﺖ ،ﻧﻘﺺ ،ھﻮا و ھﻮس و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺑﯽ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮﺷﺪن از
اﻧﺠﺎم ﺧﻄﺎ )ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد( ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﮐﻨﺶھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺗﻮازن و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻋﯽ و
ﻣﺮﺑﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ او
ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﺨﺺ
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و ا ﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ اﻣﺮ داﻋﯽ را ﺑﺮآن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ

) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش ۲۴۹۹ :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﻟﺴﻨﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،ش ،۴۲۵۱ :اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ
از ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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١٥

ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و رﺣﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻗﺴﺎوت؛ زﯾﺮا
ھﺪف اﺻﻠﯽ اﺻﻼحﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﺎب و ﺳﺰاﻧﻤﻮدن او.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎﺻﯽ و ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮ و ﯾﺎ
ﻧﻮﺟﻮانﺑﻮدن و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ آﻧﺎن ﭘﺮ از ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽھﺎﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدار
زﺷﺖﺷﺎن آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس و ﻣﯿﺰان ﺷﺮع.
 -۳ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺟﻬﻞ و ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﺔ ﺷﺨﺼﯽ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﮑﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس روزی ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭼﻮﺑﯽ
ﭘﮫﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ازار ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﮔﺮه زده
ﺑﻮد)  (١ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ »ازار«
ً
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ دو ﭼﺎدر ﻧﺪاﺷﺖ؟) .(٢
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .... :ھﺪف ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دو ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس
ً
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪا ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﻮاز ﻧﻤﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎدان ﺑﺮ
ﻣﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ

) -(١ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺷﻠﻮار ﻣﺮوج ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد
ﺑﺪنﺷﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺎردھﺎیﺷﺎن را ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﮔﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری/ ۱ ،
 ۴۶۷ط .اﻟﺴﻠﻔﯿﻪ.
) -(٢ﺑﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ش.۳۵۲ :
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ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎز دارد و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ وادار ﮐﻨﺪ) .(١
 -۴ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:

ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آداب و
ﻏﯿﺮه ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺮک ﺑﺎ ﻣﻈﺎھﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﺶ اھﺘﻤﺎم زاﯾﺪ اﻟﻮﺻﻔﯽ ﻣﺒﺬول ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﺮک
از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪی از آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز درﮔﺬﺷﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج( ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮگ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه دو ﻧﺸﺎﻧﻪ از
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدن و زﻧﺪهﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و
ﻣﺎهﮔﺮﻓﺘﮕﯽ رخ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد) .(٢
از اﺑﻮ واﻗﺪ ﻟﯿﺜﯽس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
ﺣﻨﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ از ﮐﻨﺎر درﺧﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ذات اﻧﻮاط« ﻧﺎم داﺷﺖ و
ﻣﺸﺮﮐﺎن اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﺧﻮ را ﺑﺮآن ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﮐﺎن درﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ذات اﻧﻮاط« ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﺮﻣﺎ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ÷ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ

) -(١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۴۶۷ / ۱ ،
) -(٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ش.۱۰۶۱ :
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دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ در ﻗﺒﻀﻪ
اوﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ آداب و رﺳﻮم ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ) .(١
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﺑﯽ واﻗﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﺮان دور درﺧﺖ
ﺳﺪری ﮐﻪ آن را »ذات اﻧﻮاط« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪھﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺮآن ﻣﯽآوﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ از ﮐﻨﺎر درﺧﺖ ﺳﺪری ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺧﺘﯽ ھﻤﺎﻧﺪ »ذات
اﻧﻮاط« ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﺴﻢ در ﻗﺒﻀﻪ اوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
َ َ ُ َ ۡ َ ٞ َ ُ َّ َ َ ٞ
ۡ َ َّ ٓ َ ٗ َ َ ُ
﴿ٱجعل �َا إِ�ٰها ك َما له ۡم َءال ِهة ۚ قال إِن� ۡم ق ۡوم �هلون] ﴾١٣٨اﻷﻋﺮاف.[۱۳۸ :
»)ای ﻣﻮﺳﯽ( ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺴﺎز ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﺒﻮداﻧﯽ دارﻧﺪ«.

اﯾﻦھﺎ روشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آداب و رﺳﻮم ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد) .(٢
از ﺣﻀﺮت زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﮫﻨﯽس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺐ در

ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪه و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺒﺢ آن ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮔﺰارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم رو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ اﻋﻠﻢ )ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ آ ﮔﺎهﺗﺮﻧﺪ(
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎران ﻓﺮود آﻣﺪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﻪ

) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش ۲۱۸۰ :و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ.
) -(٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ .۲۱۸ / ۵
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ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻼن ﺳﺘﺎره ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎران ﻓﺮود
آﻣﺪ او ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﯾﻤﺎن دارد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(١

از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖَ » :ﻣﺎ َﺷ َ
ﺎء
ا� َوﺷﺌْ َ
َّ ُ
ﺖ« )ھﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ِ
َ َ َ َّ
ا�« و ﺑﺲ) .(٢
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮدی؟ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﻮ» :ﻣﺎ ﺷﺎء

از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﺮاه
ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج آﻧﺎن را ﺻﺪ زد و ﻓﺮﻣﻮد :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرن ﺑﻪ ﻧﺎم آﺑﺎ )و اﺟﺪاد( ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻠﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ«) .(٣
از اﺑﯽ ﺷﺮﯾﺢ ھﺎﻧﯽ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی را »ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺮ« )ﺑﻨﺪۀ

) -(١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ش.۸۴۶ :
) -(٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ .۲۸۳ / ۱
) -(٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ش .۶۱۸۰ :ﻧﮑﺘﻪ :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﯿﻊ از اﻋﻤﺶ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ھﻤﺮاه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ب ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه از ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﮥ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ» ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ
ﭘﺪرم« )ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺪرم( ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب او را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهای ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آن ﺷﺮک
اﺳﺖ ،اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎری.۱۶۴ / ۱۴ ،
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ﺳﻨﮓ( ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
»ﻋﺒﺪاﻟﺤﺠﺮ« ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ ،ﺗﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﺴﺘﯽ) .(١
 -۵ﻣﺼﻠﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء
ﺑﭙﺮدازد:

آﻧﭽﻪ از ﺑﺮﺧﯽ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از دﯾﮕﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
زﯾﺮا آﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﺴﻠﻄﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ،اﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ،ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ،ﭘﺲ اﻓﺮاد
ﺑﺰرگﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد ھﻢﻋﻤﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،درک اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتھﺎ ﻣﺼﻠﺢ و
دﻋﻮﺗﮕﺮ را ﺑﺮان ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻣﻮر را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و
ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازۀ واﻗﻌﯿﺶ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن اﻧﮑﺎر و
ﺗﺼﺤﯿﺢ او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ و ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺼﻠﺢ و دﻋﻮﺗﮕﺮ در ﻗﻠﺐ ﺧﻄﺎﮐﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﮑﺎر و ﻣﯿﺰان
ﺷﺪت و ﻧﺮﻣﺶ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪی دارد ،و از اﯾﻦ ﺑﻪ دو
ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ:
ً
اوﻻ :اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪای
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدم
ً
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم از آﻧﺎن
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ از دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ و ﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ.
) -(١ﺑﺨﺎری ،ادب اﻟﻤﻔﺮد و آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻷدب اﻟﻤﻔﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ،ش.۶۲۳ :
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ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :داﻋﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻗﻌﯽ اش ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎت
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارای آن ﻧﯿﺴﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮر و ﺑﯿﺰاری
ﻣﺮدم و ﺳﺪ راه )اﺻﻼح( ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﺻﻼح ﻣﻨﮑﺮات و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﺮدم از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ھﯿﺒﺖ و
ﺷﮑﻮھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد او ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل و ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ:
َ
َﯾ ِﻌﯿﺶ ﺑﻦ ﻃﮫﻔﺔ ﻏﻔﺎری از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣﮫﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدم ،اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﯽ از
ﺷﺐ ﺑﺮای ﺳﺮزدن و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺣﻮال ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده )ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه( ﺑﻮدم ،ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد
زد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاب ﻧﺸﻮ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن را
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ،در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﭘﺎی ﺧﻮد زد و ﺑﯿﺪارش ﻧﻤﻮد
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺟﮫﻨﻤﯿﺎن اﺳﺖ) .(١
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎل و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺴﯽ را از

) -(١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﯽ .۲۴۵ – ۲۴۴ / ۴ ،ﺗﺮﻣﺬی ،ش:
 ،۲۷۹۸ﺷﺎﮐﺮ ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﮐﺘﺎب اﻻدب ،ش ۵۰۴۰ :ط اﻟﺪﻋﺎس ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ش:
.۲۲۷۱ – ۲۲۷۰
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اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﺪ،
و ﺑﺎز ھﻢ از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و از او ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١
) -(١زدن ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﯾﺎ ﭘﺮﺗﺎبﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻓﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ آان
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن را ﻣﯽآورﯾﻢ :دارﻣﯽ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺻﺒﯿﻎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،او از ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﻗﺮآن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﻃﻠﺒﯿﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا »ﺻﺒﯿﻎ« ھﺴﺘﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﭼﻮب ﺧﻮﺷﻪای از ﺧﻮﺷﻪھﺎی
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ او را زد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺮش ﺧﻮن آﻟﻮد ﺷﺪ »ﺻﺒﯿﻎ« ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،آن ھﻮﺳﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺮ داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ) ،ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ ت :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﻤﺎﻧﯽ  ،۵۱ / ۱ش.۱۴۶ :
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﯾﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺬﯾﻔﻪس در
ﻣﺪاﯾﻦ ﺑﻮد ،روزی آب ﻃﻠﺒﯿﺪ و دھﻘﺎﻧﯽ در ﻇﺮﻓﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای او آب آورد ،ﺣﻀﺮت
ﺣﺬﯾﻔﻪس آن ﭘﯿﺎﻟﻪ را ﺑﺎ آبھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش زد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ او را زدم ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدم ،اﻣﺎ او ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را از
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺑﺮﯾﺸﻢ و دﯾﺒﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦھﺎ
در دﻧﯿﺎ ﻣﺎل آنھﺎ )ﮐﻔﺎر( و در آﺧﺮت از آن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﻔﺘﺢ .۵۶۳
ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮﯾﻦ از اﻧﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻨﺪ )در ﻋﻮض
ﻣﻘﺪای ﻣﺎل آزادش ﮐﻨﺪ( اﻣﺎ اﻧﺲ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺣﻀﺮ ﻋﻤﺮس را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ اﻧﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺎزھﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ،
َ َ ُ ُ
وه ۡم إ ۡن َعل ِۡم ُت ۡم �ِيه ۡم َخ ۡ ٗ
��ۖ﴾ ]اﻟﻨﻮر .[۳۳ :را
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﮥ ﴿ف�ت ِب
ِ
ِ
ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد او را ﺑﺎ ﺷﻼق زد ،و اﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﻏﻼﻣﺶ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻟﻔﺘﺢ / ۵
.۱۸۴۵
ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان
ﻣﺮوان از ﺟﻠﻮی روﯾﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس او را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﺑﺎز
ﻧﮕﺸﺖ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ او را زد و آن ﭘﺴﺮ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﺰد ﻣﺮوان رﻓﺖ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ،
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 -۶ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻧﺎدان و آﻧﺎن ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:

داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﻠﻤﯽس از واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ واز ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ در ﻧﻤﺎز
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ
ﲪ ﹶﻚ اﷲﱠ« ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﺻﻒ ﻋﻄﺴﻪای زد ،ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ » ،ﹶﻳ ﹾﺮ ﹶ ﹸ

ﻧﮕﺎهھﺎی ﺗﯿﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎدرانﺗﺎن ﺑﻪ داغﺗﺎن
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه ھﻤﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﻣﻦ،
دﺳﺖھﺎیﺷﺎن را ﺑﺮ رانھﺎی ﺧﻮد زدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺮا ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪم )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺟﻮابﺷﺎن را ﺑﺪھﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪم و ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺪاﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺒﻞ و ﻧﻪ ﭘﺲ از او ھﺮﮔﺰ آﻣﻮزﮔﺎری را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ از او ﺑﮫﺘﺮ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ :ﻧﻪ روﯾﺶ را ﺗﺮش ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داد ﮐﺸﯿﺪ و
ﻧﻪ ﻣﺮا زد و ﻧﻪ ﻓﺤﺸﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ )ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد) .(١
آری ،ﺟﺎھﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و آن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺒﮫﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺬﮐﺮ ،و آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﯿﺎز دارد،
ﻣﺮوان از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮادرزاده ات را زدهای؟ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را ﻧﺰده ام
ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن را زده ام ،از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﯾﺪ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ او را ﺑﺎز دارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﺎ او ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ؛
زﯾﺮا او ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش.۴۵۱۸ :
) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ط .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،ش.۵۲۷ :
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ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﻣﯽداﻧﺪ و آن ﮐﻪ از ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺎآ ﮔﺎه و ﺑﯽﺧﺒﺮ
اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺆاﺧﺬه ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎآ ﮔﺎه را ﺑﻪ ﻧﻔﺮت و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ وادار
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،وﺿﻊ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا ﻓﺮد ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎآ ﮔﺎه ﺧﻮد را ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و او ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ؟
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﮔﺎھﯽ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽرود و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﻖ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﭘﺲ ﺣﺎل او را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮد ،در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ از
ﺣﻀﺮت ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻏﺬاﯾﯽ
ً
ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد و ﭘﺲ از آن ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آب ﺑﺮدم ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﻣﺮا از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﻋﻘﺐ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ از آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪم ،و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺷﮑﻮه ﮐﺮدم ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! ﻣﻐﯿﺮه از اﯾﻦ ﮐﻪ او را راﻧﺪهای دﻟﮕﯿﺮ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از آن ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در دل از وی ﮐﺪورﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در دل ﺑﺮای او ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﯿﺮ و
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم ،او ﭘﺲ از ﻏﺬا آب آورد ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮم ،اﮔﺮ ﻣﻦ وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ
ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻣﻦ )ﺑﻌﺪ از ﻏﺬاﺧﻮردن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ وﺿﻮی آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه(
وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) .(١
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در
دلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻔﺮﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮآﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
) -(١ﻣﺴﻨﺪ .۲۵۳ / ۳
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ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﯿﻢ و ھﺮاس ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ودر اﺿﻄﺮاب و
ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آرام ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ
و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺷﺨﺺ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و
ﻣﺘﻮﺟﻪﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،واﺟﺐ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ
و در ﺣﺮج و زﺣﻤﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺑﯽ و ﭘﯿﺸﻮا در ﻗﻠﻮب اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻠﻨﺪی دارد و اﮔﺮ او
ﻓﺮدی از آﻧﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﺑﯽ
از ﺳﺮزﻧﺶ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻣﻪ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺪارک دﯾﺪ و ﺑﺎ راهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻇﮫﺎر ﮔﻼﯾﻪ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﮥ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس را واﺳﻄﻪ ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺑﯽ و ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ
آن ﺷﺨﺺ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۷ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎی اﺟﺘﻬﺎدی و ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻋﻤﺪ ،ﻏﻔﻠﺖ و ﯾﺎ

ﺳﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ آن ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺶ اﺟﺘﮫﺎدی اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎز ھﻢ اﮔﺮ در اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮد اﺧﻼص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﯾﮏ اﺟﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛
زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ در ﺣﮑﻤﯽ اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﺪ و رأی او
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ﺻﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او دو اﺟﺮ و اﮔﺮ در ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ او ﯾﮏ
اﺟﺮ ﻣﯽرﺳﺪ) .(١
و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺧﻄﺎﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻋﻤﺪ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اوﻟﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد و او را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ دوﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺘﮫﺎدی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻌﺬور ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﺟﺘﮫﺎدی اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ
ﮐﻪ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و
ﻣﺮاﻋﺎتﮐﺮدن اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ج اﺻﺤﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﮑﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮداود در ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ از
ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﻔﺮی رﻓﺘﯿﻢ ،در راه ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ھﻤﺮاھﺎن ﻣﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﺷﮑﺎﻓﺖ و از ﻗﻀﺎ ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ
اﺣﺘﻼم ﺷﺪ ،از ھﻤﺮاھﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗ ّ
ﯿﻤﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داری
ﺗﯿﻤﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ آن
درﮔﺬﺷﺖ ،ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن از داﺳﺘﺎن آن ﺻﺤﺎﺑﯽ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آنھﺎ او را
ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻼکﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ ھﻤﺎﻧﺎ
درﻣﺎن ﻧﺎداﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﺳﺖ) .(٢
) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش ۱۳۲۶ :ط .ﺷﺎﮐﺮ ،اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻮﺟﻪ.
) -(٢ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﮐﺘﺎب اﻟﻄﮫﺎرة ،ﺑﺎب اﻟﻤﺠﺮوح ﯾﺘﯿﻤﻢ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داود ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ۳۲۵ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﻤﻠﮥ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
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و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﻀﺎت ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ در
ﺑﮫﺸﺖ و دوﺗﺎی دﯾﮕﺮ در ﺟﮫﻨﻢ؛ آن ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎوت
ً
ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ و آن ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻋﻤﺪا از آن ﻋﺪول ﮐﻨﺪ و آن
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﺟﮫﻨﻤﯽاﻧﺪ) .(١
و از اﻣﻮری ﮐﻪ درﺟﻪ اﻧﮑﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮاﻋﺎتﻧﻤﻮدن و در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ در آن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻨﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪﻋﺖ ،ﯾﺎ رواجﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﮑﺮات و ﯾﺎ
وﺟﻮد اﻓﺮادی ﺟﺎھﻞ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاز آن ﻣﻨﮑﺮ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﺰد
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ وﺟﮫﻪای دارﻧﺪ.
 -۸ارادة ﺧﯿﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﮑﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وی ﻧﯿﺴﺖ:

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﺪرم ﺷﯿﺪم ﮐﻪ از ﺟﺪم ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮ دروازۀ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ،
ﺑﺎری ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮیس آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﯿﺮ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺧﺎرج ﺷﺪ و ھﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﻧﺰدش رﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺮی
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺪﯾﺪم.
 -اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س :ﭼﻪ دﯾﺪی؟

) -(١ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ش ،۳۵۷۳ :آﻟﺒﺎﻧﯽ در »اﻻرواء« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره۲۱۶۴ :

ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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 اﺑﻮﻣﻮﺳﯽس :اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ آن را ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ،ﻣﺮدﻣﯽ رادﯾﺪم ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻠﻘﻪ زده و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎﯾﯽ
در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و در ھﺮ ﺣﻠﻘﻪای ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
 اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس :ﺗﻮ ﺑﻪ آنھﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽس :ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﺮ و اﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪم. اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس :ﭼﺮا ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺪیھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ؟ و ﺑﻪآﻧﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺪادی ﮐﻪ از ﺧﻮﺑﯽھﺎﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﻧﺸﻮد؟
 ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه او ﺣﺮﮐﺖﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از آن ﺣﻠﻘﻪھﺎ آﻣﺪ و ﮐﻨﺎر آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
دارﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
 ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ اذﮐﺎر و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت را ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ. اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس :ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪیھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ ھﺴﺘﻢﮐﻪ از ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﻧﺸﻮد ،وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﻪ ﭼﻪ
زودی دارﯾﺪ ھﻼک ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ در ھﺮﺟﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﮫﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﻇﺮفھﺎﯾﺶ ھﻨﻮز
ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ از
دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دروازه ﺿﻼﻟﺖ ھﺴﺘﯿﺪ.
 ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ :واﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ ارادهای ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ. اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ارادۀ ﺧﯿﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آنﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﺮوھﯽ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
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ﻗﺮاﺋﺖﺷﺎن از ﺗﺮ ﻗﻮه )اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ و زﯾﺮ ﮔﺮدن( آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬرد،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ از ھﻤﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ از آﻧﺎن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن اﻓﺮاد
را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻧﮫﺮوان ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ) .(١
 -۹در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮ اﺧﻄﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪل را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد و از ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻧﻤﻮد:

َ ُُۡ َ ۡ ُ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ذا قلت ۡم فٱعدِلوا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۵۲ :

»ھﺮﮔﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ )ﻋﺪل و( اﻧﺼﺎف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
َ
َ
ۡ
ْ
َ َ َ
ُ
ۡ
َۡ
ك ۡم ُتم َ� ۡ َ
� ٱ�َّ ِ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ� ﴿ :ذا ح
اس أن �ك ُموا ب ِٱلعد ِل �﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:

.[۵۸

»و ھﺮﮔﺎه ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم داوری ﮐﺮدﯾﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪب ﺑﺮای زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه
)ﺣ ّﺐ اﻟﻨﺒﯽ(
ﺑﻮد ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ِ
و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ )زﯾﺪ( ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزھﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮزﻧﺶ وی از ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻧﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ در دوران ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻏﺰوه ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺳﻔﺎرش ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﺣﻀﺮت
اﺳﺎﻣﻪس )ﺣﺐ اﻟﻨﺒﯽ( ﺟﺮأت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪارد ،آن زن را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
) -(١ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ ،ش ۲۱۰ :ت :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﺎﺷﻢ ﯾﻤﺎﻧﯽ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ اﺳﻨﺎدش را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ،
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ش ،۲۰۰۵ :ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ،ھﯿﺜﻤﯽ.۱۸۱ / ۱ ،
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪ ج ﺑﺮای او ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ،ﭼﮫﺮه ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )از ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﯽ( دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﺣﺪی از
ﺣﺪود اﻟﮫﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪس ﮔﻔﺖ :ی رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺤﺎﺑﮥ ﮐﺮامش را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻄﺒﻪ
داد و ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﻠﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ او را آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮدی
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯿﭽﺎره دزدی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ او اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ )اﻋﺎذھﺎ
ً
اﻟﻠﻪ( ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﭘﺲ از آن
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﺳﺖ آن زن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ) .(١
و در رواﯾﺘﯽ از ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل آﻣﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
زﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮادی ﻣﻌﺮوف ،زﯾﻮرآﻻت و ﺟﻮاھﺮی را از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،آن زن را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ،
ﺧﺎﻧﻮادۀ او از ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪس ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻔﺎرش
ﮐﻨﺪ و او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،ﭼﮫﺮه ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )از ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺘﯽ( دﮔﺮﮔﻮن
ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﺪی از ﺣﺪود اﻟﮫﯽ ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪس ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﯾﻢ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺷﺎﻣﮕﺎه آن روز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ھﻼک ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ او را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺿﻌﯿﻒ دزدی
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺪ را ﺑﺮ او اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ در
) -(١ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۱۶۸۸ :
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اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ )اﻋﺎذھﺎ اﻟﻠﻪ( ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺷﺪ،
دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﭘﺲ از آن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ دﺳﺖ آن زن را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻨﺪ) .(١
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﺪل
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺷﺮع از ﻣﺤﺒﺖ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎھﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺨﺼﯽ
ِ
ﻓﺮدی را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺧﻄﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﺷﺮع ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎنﺷﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﮔﺮدد
ً
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﺪارا ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ از ﺧﻄﺎی دوﺳﺖ ﺧﻮد در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم
و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻋــﲔ اﻟﺮﺿــﺎ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻋﻴــﺐ ﻛﻠﻴﻠــﺔ

اﻟﺴــﺨﻂ ﺗﹸﺒــﺪي اﳌﺴــﺎوﻳﺎ
وﻟﻜــﻦ ﻋــﲔ ﱡ

»ﭼﺸﻢ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ،زﺷﺘﯽھﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺪۀ ﺧﺸﻢ
و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻓﻘﻂ ﺑﺪیھﺎ را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﺳﺎزد«.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ اﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر او ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﻣﺎ اﮔﺮ
ً
ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر از ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.

) -(١ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ ط .داراﻟﻔﮑﺮ  .۷۳ / ۸آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره:
 ۵۴۸اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻮال و اوﺿﺎع ﺑﺎھﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات و ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ.
 -۱۰ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﺻﻼح ﺧﻄﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮔﺮدد:

ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎدی اﻧﺪک ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻓﻊ ﻓﺴﺎد و
ﺗﺒﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮔﺮدد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ،داﻋﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ ﻧﮑﺸﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﮕﺮدد ،از ﺧﻄﺎ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﺳﮑﻮت را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ و ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎراﻧﺶ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،در
ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﮑﻮت ﻓﺮﻣﻮد و ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آزار
و اذﯾﺖ آﻧﺎن ﺻﺒﺮ را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره آن را ﺑﺮ
اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮدۀ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﻪ
دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻮل آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮاد
داﺷﺖ و دروازه آن از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ روی ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ ،و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻌﺒﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻗﺒﻞ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﻌﺒﻮدان ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮد ﻧﻮع ﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻘﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮی
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻓﺤﺶ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
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ﮔﺎھﯽ داﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼﻓﯽ ﺧﻄﺎ و ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﮑﺮی ﺳﮑﻮت و
ﯾﺎ اﺻﻼح آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ و روش
ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راه
از ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮان ﻧﮫﺮاﺳﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ دﯾﻨﯽ او را از اﻗﺪام
ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﻢ دﻟﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر او ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺗﺮک دﻋﻮت
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از
اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱۱ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﻄﺎ از آن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ:

ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻄﺎ در ﺑﺪو آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻧﮫﺎد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ
ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و راﺳﺖﮐﺮدن ﮐﺠﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻘﻠﯿﻞ و ﺗﺨﻔﯿﻒ آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ زن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
در ﺑﺎره آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :زن از اﺳﺘﺨﻮان ﭘﮫﻠﻮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ھﺮﮔﺰ راﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺠﯽ ،ﺑﺎ او ﺑﺴﺎز ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ
راﺳﺘﺶ ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .و )ﻣﺮاد از( ﺷﮑﺴﺘﻦ آن ھﻤﺎن ﻃﻼق اوﺳﺖ) .(١
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه :ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن از اﺳﺘﺨﻮان ﭘﮫﻠﻮ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺞﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﮫﻠﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ

) -(١ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش:
.۱۴۶۸
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راﺳﺘﺶ ﮐﻨﯽ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬاری ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺞ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ) .(١
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺷﺎرۀ ﻟﻄﯿﻔﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﺠﯽ
رھﺎ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﮐﺠﯽ زﻧﺎن از آﻧﭽﻪ در
ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮز ارﺗﮑﺎب ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﺗﺮک واﺟﺒﺎت رﺳﯿﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﺗﻨﮫﺎ در
اﻣﻮر ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺠﯽ ﻓﻄﺮی او ﮔﺬاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﮑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن دلھﺎی
اﯾﺸﺎن و ﺻﺒﺮﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﮐﺠﯽ آﻧﺎن ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯽ راﺳﺖ ﮐﻨﺪ از اﻧﺘﻔﺎع و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی دارد ،ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﮑﯿﻦ و آراﻣﺶ
وی را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺪم و ﻣﻌﯿﻦ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع و اﺳﺘﻔﺎده از زن ﺑﺪون ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﮐﺞ ﻓﻄﺮی
وی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ) .(٢
 -۱۲ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎی در ﺣﻖ ﺷﺮع و ﺧﻄﺎی در ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ
ﺑﻮد:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﺎ از ﺟﺎنھﺎی ﻣﺎ اھﻤﯿﺖ و ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﭘﺲ
ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد ﯾﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و
ھﻨﮕﺎم ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ ﻏﯿﺮت دﯾﻨﯽ اﺳﺖ
) -(١ﺑﺨﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ،اﻟﻔﺘﺢ ش.۵۱۸۶ :
) -(٢ﻓﺘﺢ .۹۵۴ / ۰
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ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اھﺎﻧﺖ و دﺷﻨﺎم داده ﺷﻮد ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﻦ او را اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﺷﻨﺎم دھﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ) ،و ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ( و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ و ﺣﯿﺎ از آن
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺎره ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط
ً
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ اﻋﺮاب ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب آﻧﺎن،
ﺗﺴﺎﻣﺢ و درﮔﺬر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،در ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺪم ﻣﯽزدم،
اﯾﺸﺎن ﭼﺎدری ﻧﺠﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرهھﺎی درﺷﺘﯽ داﺷﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه و ﭼﺎدر وی را ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن ﻓﺸﺮده و
ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻨﺎرهھﺎی درﺷﺖ ﭼﺎدر ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﺸﺎن اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ! دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ از ﻣﺎل ﺧﺪا )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل(
ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه
ﻓﺮﻣﻮد و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺪھﻨﺪ) .(١
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻄﺎ و اھﺎﻧﺘﯽ در ﺣﻖ دﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن را در آﯾﻨﺪه ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -۱۳ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه و ﺻﻐﯿﺮه ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

 -۱۴ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺧﻄﺎی

او در ﺑﺤﺮ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻓﺮو

رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۵۸۹۰ ،
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ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮﺑﯽ دارد ،ﺧﻄﺎی او ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ
اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ از او ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﻪ » َﻋﺮج«
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ﮐﻨﺎر ﭘﺪرم ﻧﺸﺴﺘﻢ ،در آن ﺳﻔﺮ ﺳﻮاری ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج و اﺑﻮﺑﮑﺮس ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﭙﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮده اش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺘﺮ را ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ او آﻣﺪ ،ﺷﺘﺮ ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﻮد ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﺘﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
او ﮔﻔﺖ :دﯾﺸﺐ آن را ﮔﻢ ﮐﺮدم ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ
ﺷﺘﺮ را داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻮ آن را ﮔﻢ ﮐﺮدی؟! و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ُﻣﺤﺮم
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس( ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ! اﺑﻦ اﺑﯽ ِزرﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ُﻣﺤﺮم ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ!) .(١
ً
 -۱۵ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﮐﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﮔﺸﺘﻪ و آن ﮐﻪ داﯾﻤﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:

 -۱۶ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮐﻪ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:

) -(١ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﺳﮏ ،ﺑﺎب اﻟﻤﺤﺮم ﯾﺆدب ﻏﻼﻣﻪ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ش.۱۶۰۲ :
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 -۱۷ﻣﯿﺎن آن ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد:

 -۱۸ﺣﺎل ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ در ﻗﻠﺒﺶ رﺳﻮخ ﻧﮑﺮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﺐ
دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد:

 -۱۹ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:

ً
ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﺪل ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻌﺎرض و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ
ﻧﺪارد.
 -۲۰ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﮐﻢﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺎل و ﺳﻦ او ﺑﺮﺧﻮرد

ﺷﻮد:

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽب از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دھﺎن ﺑﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدِ :ﮐﺦ ِﮐﺦ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﺎل ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ) .(١
ﻃﺒﺮاﻧﯽ /از زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ

ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،وارد ﺷﺪ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻔﯽ آب ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ زد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮد دﺧﺘﺮک) .(٢
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﻢﻋﻤﺮی و ﺻﻐﺮ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدک اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ذھﻦ او ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ذﺧﯿﺮه آﯾﻨﺪه اش ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﺣﺪﯾﺚ اول

) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۳۰۷۲ :
) -(٢اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ  ،۲۸۱ / ۲۴ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ اﻟﻤﺠﻤﻊ / ۱
.۲۶۹
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آﻣﻮزش ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ،و در ﺣﺪﯾﺚ دوم آﻣﻮزش ادب ﺟﺎزهﮔﺮﻓﺘﻦ
و ﻧﮕﺎهﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮرت دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاھﺪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای اﺳﺖ ﺧﺮدﺳﺎل )ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ( ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از او رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ
ﺑﭽﻪای ﺧﺮدﺳﺎل و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدم و ھﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن،
دﺳﺘﻢ در ﮐﺎﺳﻪ دور ﻣﯽزد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ
ﺑﮕﻮ و از ﺟﻠﻮی روی ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﻮر ،از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روش ﻏﺬاﺧﻮردﻧﻢ ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ) .(١
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
ﮐﻪ در ﺧﻮردن ﻏﺬا و دورزدن دﺳﺘﺶ در ﮐﺎﺳﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﯽھﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺨﺘﺼﺮ و واﺿﺢ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و درک آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻠﺐ آن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن روز
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روش ﻏﺬاﺧﻮردﻧﻢ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۲۱ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد:

ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و از ﻓﺘﻨﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﺑﺎرۀ ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻄﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺴﺎھﻞ
ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺼﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺠﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد او ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد،
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ زنھﺎی ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۵۳۷۶ :

٣٨
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ﮔﻤﺮاھﯽ اﺻﺮار دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ او را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﭙﺮھﯿﺰد ،و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻔﯿﺪﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻎ و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن،
ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ داﺳﺘﺎن زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻋﺒﯿﺪ )ﺑﺮدة اﺑﯽ ُرھﻢ( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﻄﺮ زده و ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺠﺪ داﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﺒﺎر ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروم ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد را ﻋﻄﺮ زدهای؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود ،ھﯿﭻ ﻧﻤﺎزی از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ )و اﺛﺮ ﻋﻄﺮ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﺪ() .(١
و در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه :زﻧﯽ از ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺑﻮی ﻋﻄﺮی ﮐﻪ آن زن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﻮا را
ﻋﻄﺮآ ﮔﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪای ﺟﺒﺎر!
ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟
 زن :ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروم. ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس :ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدهای؟ -زن :آری.

) -(١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ۴۰۰۲ ،و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .۳۶۷ / ۲
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 ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس :ﺑﺮﮔﺮد و ﻏﺴﻞ ﮐﻦ؛ زﯾﺮا ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا جﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺮود ،ھﯿﭻ ﻧﻤﺎزی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ) .(١
 -۲۲ﻣﺒﺎدا آﺛﺎر ﺧﻄﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدد و اﺻﻞ ﺧﻄﺎ و ﺳﺒﺐ آن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ

ﺳﭙﺮده ﺷﻮد:

 -۲۳در ﺗﺼﻮر ﺧﻄﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺒﺎدا ﺧﻄﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﯽ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد:

 -۲۴ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﻄﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﮑﻠﻒ و از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﻮد ،و از ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای اﻋﺘﺮافﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد:

ً
 -۲۵ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ داد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ در
ً
اﯾﻦ ﻣﺪت داﯾﻤﺎ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد:
 -۲۶ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن

اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎمﮐﺮدن ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ:

اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﯾﻞ
و اﺳﺎﻟﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
) -(١ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ش ،۱۶۸۲ :آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ  ۲۴۶ / ۲و
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﻤﺴﻨﺪ ،ش.۷۳۵۰ :
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) (۱ﺷﺘﺎبورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ و ﻋﺪم اﻫﻤﺎل آن:

ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در
ﺣﻖ اﯾﺸﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎن از وﻗﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ را
ﺑﺮای ﻣﺮم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و از ﺷﺮ و ﺑﺪی
ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ ،ﻣﺴﺎرﻋﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎی ﻣﺮدم در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﯾﺎدی واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎز اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد و داﺳﺘﺎن زن ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،داﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﻟﺘﺒﯿﻪ ،داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت
اﺳﺎﻣﻪس ،داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻋﺒﺎدات و ﺗﺮک ازدواج را
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻪ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ در اﺛﻨﺎی ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺴﺎ ﻋﺪم ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻄﺎء ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮتﺷﺪن ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺳﺒﺐ
ﺿﺎﯾﻊﮔﺸﺘﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺎھﯽ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽرود و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﮫﻨﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
) (۲ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ:

از ﺣﻀﺮت َﺟ َ
ﺮھﺪس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮐﻨﺎر وی ﻋﺒﻮر

ﻧﻤﻮده و او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ راﻧﺶ را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ وی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ران ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎن؛ زﯾﺮا ران از ﻋﻮرت اﺳﺖ) .(١

) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش .۲۷۹ :ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ.
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) (۳ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺑﻪ ﺷﺮع و ﯾﺎدآوری اﺻﻠﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺨﻄﯽ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ:

در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺪت و ﻓﺸﺎر ﺧﻄﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯽ از ذھﻦ
ﻣﯽرود ودر ﻣﯿﺎن ھﯿﺎھﻮ و آﺷﻮبھﺎ ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺒﺪأ و آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻋﺪه ﺷﺮﻋﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﮥ ﺧﻄﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺗﺶ
ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر رخ داد ،ﺗﺄﻣﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در رﮐﺎب ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻏﺰوهای رﻓﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﻏﺰوه اﻓﺮاد زﯾﺎد
از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺰاح و ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی اﻧﺼﺎر را ﻣﺸﺘﯽ زد ،ﻣﺮد اﻧﺼﺎری ﺑﺮآﺷﻔﺖ و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن دﻋﻮا و ﻧﺰاع درﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺼﺎری ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد :ای
اﻧﺼﺎر  ...ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻌﺮهھﺎ و
ﻓﺮﯾﺎدھﺎی اھﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ؟ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﺎن را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ و اﯾﺸﺎن را ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﮫﺎﺟﺮ ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر را ﻣﺸﺘﯽ زده اﺳﺖ ،ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺪ و ﻧﺎﻣﺒﺎرک
ھﺴﺘﻨﺪ) .(١
و در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮادرش
را ﭼﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﻈﻠﻮم ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻮد او را از ﻇﻠﻢ ﺑﺎز
دارد و اﮔﺮ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ) .(٢
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۳۵۱۸ ،
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۲۵۸۴ :
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) (۴ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﺧﺘﻼل آن ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از ُﺣ َﻤ ﱢﯿﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ

ﻣﺎﻟﮏس ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻨﺪ و
در ﺑﺎره ﻋﺒﺎدت اﯾﺸﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن از ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎدت آن ﺣﻀﺮت ج
اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آن را ﮐﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎھﺎن او را ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .آﻧﺎن
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺸﻮدهﺷﺪن ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮﯾﺶ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻋﺒﺎدت دارد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد( ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺐھﺎ )ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻢ و( ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﺐھﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از زنھﺎ ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮم و ھﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ
و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ھﻤﯿﺶ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﭘﺲ از
اﻃﻼع( ﻧﺰد آﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺑﺨﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ و ﺗﻘﻮا دارم ،ﺑﺮﺧﯽ روزھﺎ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﻤﺎز ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ و
ازدواج ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻀﺮت اﻧﺲس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﺴﺮان وی را در ﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدات ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ھﺮﮔﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮردم و آن دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ رﺧﺘﺨﻮاب
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﭼﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ھﻢ
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ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ،ھﻢ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم و ھﻢ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﯿﺰ ازدواج ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ھﺮﮐﺲ از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ روی ﺑﮕﺮداﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ) .(١
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
-

-

-

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺰد آﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺒﮫﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و
ﻧﺎم آﻧﺎن را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺮﻣﯽ و رازداری اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺘﺒﻊ و ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ اﺣﻮال ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺗﺄﺳﯽ از اﻓﻌﺎل و ﺣﺮﮐﺖﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻧﺒﻮغ ﻋﻘﻠﯽ
و ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ.
اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺸﺮوع از ﻣﺮدان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد،
ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آن از زﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺎ و ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺮود و
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و اﻓﺮاط در ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻼﻟﺖ ﻧﻔﺲ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮک آن
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ) .(٢
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼل )و ﻧﺎدرﺳﺖﺑﻮدن( ﺗﺼﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و
ھﺮﮔﺎه ﺗﺼﻮر ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدد ،وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،

) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۱۰۴۱ :
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ .۱۰۴ / ۹
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ً
و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﻮﻋﯽ رھﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻋﺒﺎدت ﺳﻮق داده ﺑﻮد،
اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺎن ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ
آﻧﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﻐﻔﺮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،از دﯾﮕﺮان ﺧﺸﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﺘﻘﯽﺗﺮ و
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر از
ﺳﻨﺖ و ﻃﺮﯾﻘﮥ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﮐﮫﻤﺲ ھﻼﻟﯽس ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد،
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻢ و اﯾﺸﺎن را از ﻣﺴﻠﻤﺎنﺷﺪﻧﻢ آ ﮔﺎه
ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﯿﻒ و ﺧﺸﮏ و ﻻﻏﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدم ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﺶ وارﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟!
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﮫﻤﺲ ھﻼﻟﯽ ھﺴﺘﻢ!
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻻﻏﺮ و رﻧﺠﻮر ﺷﺪهای؟
ً
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ از آن روز ھﺮ روز روزه ﺑﻮده ام و ﺷﺐھﺎ اﺻﻼ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم!
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن را و از ھﺮ ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮم.
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ ﻋﻼوه از رﻣﻀﺎن از ھﺮ ﻣﺎه دو روز روزه ﺑﮕﯿﺮ.
ﮔﻔﺘﻢ :اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮم ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارم.
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ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﻼوه از رﻣﻀﺎن در ھﺮ ﻣﺎه ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ) .(١
ﮔﺎھﯽ در ﺗﺼﻮر ﻣﻮازﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺷﺨﺎص و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد ﺧﻠﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺧﻠﻞ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺸﺘﺎق و ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪیس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﺒﻮر ﮐﺮد
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺎرۀ او از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :او ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ،
واﻟﻠﻪ ھﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را داﻣﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،و
اﮔﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﺪ از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ (:ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﭽﺎره اﺳﺖ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ او را داﻣﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﺪ از او ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﺪھﺪ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ زﻣﯿﻦ از اﻣﺜﺎل ﻣﺮد اوﻟﯽ ﭘﺮ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ) .(٢
در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ او از ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮﺟﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ داﻣﺎدش ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﺪ از او ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت
) -(١ﻣﺴﻨﺪ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،۱۹۴ / ۱۹ ،ش ۴۳۵ :و اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ،
ش.۲۶۲۳ :
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ.۶۴۴۷ ،
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،آن ﺣﻀﺮت ج از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ:
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻟﻠﻪ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد از ﻓﻘﺮا
و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،داﻣﺎدش ﻧﮑﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻨﺪ از او ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﺪھﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ زﻣﯿﻦ از اﻣﺜﺎل
ﺷﺨﺺ اول ﭘﺮ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻣﺮد از ھﻤﮥ آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ) .(١
) (۵ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﮑﺮر:

ﺣﻀﺮت ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺒﺠﻠﯽس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﭙﺎھﯽ
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
و دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺮد درﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺮدی از ﮐﺎﻓﺮان در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ً
آﻧﺎن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻮد ،در ﮐﻤﯿﻦ او ﻧﺸﺴﺖ و او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﺎﻣﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ
اﻟﻠﻪ ،اﻣﺎ اﺳﺎﻣﻪ او را اﻣﺎن ﻧﺪاد و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮥ ﺷﻤﺸﯿﺮش او را ﮐﺸﺖ ،ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎل ﻟﺸﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺷﺪ،
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻣﮋده ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داﺳﺘﺎن
اﺳﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺎﻣﻪ را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و از او
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او را ﮐﺸﺘﯽ؟ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ او ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻓﻼن و ﻓﻼن را ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺮد )از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺷﮫﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎم ﺑﺮد( ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد دﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ او را ﮐﺸﺘﯽ؟ اﺳﺎﻣﻪ
) -(١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ط .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،ش.۴۱۲۰ :
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ﺟﻮاب داد :آری ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ را )ﮐﻪ
از ﺗﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ( ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اﺳﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﺑﻔﺮﻣﺎ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روز ﻗﯿﺎت ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ را ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ را ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
در رواﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﮔﺮوھﮏھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﮫﯿﻨﻪ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدی رﺳﯿﺪم )و ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم( او
ﮔﻔﺖ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،و ﻣﻦ او را ﮐﺸﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد
و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،آن را ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،آن ﺣﻀﺮت ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺎزھﻢ او را ﮐﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،او ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﻠﺒﺶ را ﻧﺸﮑﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﺗﻪ دل ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟!! ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آرزو ﮐﺮدم
ﮐﺎش ﺗﺎزه در ھﻤﺎن روز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم )و در آن ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدم() .(١

) -(١ﻣﺴﻠﻢ ،ش .۶۹

ﯾﺎدآوری ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺳﺖ:
در اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ:
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ /از اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪریس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮدهام
را ﺑﺎ ﺷﻼق ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺻﺪای ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ  ...اﻣﺎ ﻣﻦ از ﺷﺪت ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺻﺪا را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادم و ﭼﻮن
ﺻﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ  ...ای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ  ...و ﻣﻦ ﺷﻼق را اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ از ھﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻼق از دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد ،آن
ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮده
داری ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت دارد ،ﮔﻔﺘﻢ) :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ( از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮدهای را ﻧﺨﻮاھﻢ زد ،در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ آزاد اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدی آﺗﺶ )ﺟﮫﻨﻢ( ﺗﻮ را ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ /آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮده داری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت دارد ،اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮدم) .(١
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮده ام را ﻣﯽزدم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ  ...ای اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﺪان ﮐﻪ  ...ﻣﻦ
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در ﺟﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪم ﮐﻪ
) -(١ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۱۶۵۹ :
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ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮده ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت دارد،
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از آن ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﺑﺮدهای را ﻧﺰدهام) .(١
) (۶اﻇﻬﺎر رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

اﻇﮫﺎر رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ آن ﺧﻄﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد ﺗﺄﺳﻒ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻇﮫﺎر)  (٢ﮐﺮده ﺑﻮد) ،ﺑﺪون ادای ﮐﻔﺎره( ﺑﺎ
وی ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم
ﻇﮫﺎر ﮐﺮدم و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهای ﺑﺪھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻧﻤﻮدم ،آن ﺣﻀﺮت
ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻣﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﻮی؟ ﮔﻔﺖ :درﺧﺸﺶ ﺧﻠﺨﺎل او در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺎه! ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﭘﺲ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهای ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪای ﺑﺎ او آﻣﯿﺰش ﻣﮑﻦ) .(٣
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻢ!
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ -روزه ﺑﻮدم و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮدم.

) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش :اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ.
) -(٢ﻇﮫﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎرم از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎدر ،دﺧﺘﺮ ،ﺧﻮاھﺮ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺣﮑﻤﺶ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
) -(٣اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺳﻨﻦ
ﺗﺮﻣﺬی ،ش.۱۱۹۹ :

٥٠
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 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :ﺑﺮدهای داری ﮐﻪ آزادش ﮐﻨﯽ؟ ﺧﯿﺮ. ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮی؟ ﺧﯿﺮ. ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻏﺬا ﺑﺪھﯽ؟ ﺧﯿﺮ.ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺒﯿﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آورد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻣﺮد ﺳﺎﺋﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آن ﻣﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ.
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ. ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮدی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺧﻮدم ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻢ؟!ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ دﻧﺪانھﺎی ﻣﺒﺎرک ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ ﺧﺎﻧﻮادهات را اﻃﻌﺎم ﮐﻦ) .(١
اﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ ﻣﺰاح و اﺳﺘﺨﻔﺎف اﻣﺮ اﻟﮫﯽ را
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ً
از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻼک ﺷﺪم ،ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ/
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﯿﻔﯿﺖآﻣﺪن و ﺳﺆالﻧﻤﻮدن آن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ از
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدی اﻋﺮاﺑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت را
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه و ھﻼک ﮔﺸﺘﻢ،

) -(١ﺑﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ .۱۹۳۶
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ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺗﺒﺎه ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :در )روز( رﻣﻀﺎن
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮدم ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮدهای آزاد
ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه
ﺑﮕﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ را
ﻏﺬا ﺑﺪھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،و ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زﻧﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در آن  ۱۵ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد آوردﻧﺪ ،آن
ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﺎﺋﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ )آن ﻣﺮد آﻣﺪ( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ )ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ را( اﻃﻌﺎم ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ دﻧﺪانھﺎی اﻧﯿﺎب اﯾﺸﺎن ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺧﺎﻧﻮاده ات را اﻃﻌﺎم ﮐﻦ) .(١
) (۷ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﺨﻄﺌﺔ ﺷﺘﺎﺑﺰده:

ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داد ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺣﯿﺎت ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻮرۀ
ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد در ﻧﻤﺎز ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ و ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﻮم ،اﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﻼم داد ،ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺳﻮره را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪی ،آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،ﮔﻔﺘﻢ :دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ،
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﯾﻦ ﺳﻮره را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،او را ﮐﺸﯿﺪم

) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،۵۱۶ / ۲اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﯽ .۸۹ / ۱۰
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و ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﺳﻮرۀ ﻓﺮﻗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ! ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬار ،ای ھﺸﺎم! ﺑﺨﻮان ،ھﺸﺎم
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﻤﺮ ﺑﺨﻮان ،و ﻣﻦ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮا آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﻧﺪم .ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﻔﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ) .(١
ﻧﮑﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن:

 اﻣﺮﻧﻤﻮدن ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ در ﺣﻀﻮر ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻖ و اﻋﻼم ﻋﺪم ﺧﻄﺎی آﻧﺎن ،ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ھﺸﺎمس را رھﺎ ﮐﻨﺪ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺎده اﺳﺘﻤﺎع
ﺷﻮﻧﺪ ،و در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس.
 ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺨﻄﺌﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ اودارد و آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺘﺎب ورزد و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺜﺒﺖ آن را رد ﮐﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﻌﺘﺒﺮ و از اﻗﻮال اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮھﯿﺰ از ﺷﺘﺎبزدﮔﯽ در ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻂ دارد ،در داﺳﺘﺎن
زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

) -(١رواه اﻟﺒﺨﺎری ،اﻟﻔﺘﺢ.۴۹۹۲ :
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اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ /از ﺣﻀﺮت ﱠ
ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی
ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻮھﺎﯾﻢ /ﮐﺎﮐﺎھﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغھﺎی آن
رﻓﺘﻢ و از آن ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ )ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ( ﭼﯿﺪم و آن را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪم ﺗﺎ
داﻧﻪھﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ،ﭼﺎدرم را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺮا زد ،ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻢ و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺷﺨﺼﯽ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ او )ﺑﺪون اﺟﺎزه( ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﻦ وارد
ﺷﺪه و ﺧﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ ﭼﯿﺪه اﺳﺖ! رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :او ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان ﺑﻮده
او را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪادهای! ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻏﺬاﯾﺶ ﻧﺪادی! ﭼﺎدرش را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدان ،و
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ وﺳﻖ)  (١و ﯾﺎ ﻧﺴﻒ وﺳﻖ
)ﮔﻨﺪم( دادﻧﺪ) .(٢
از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎر و
ﺟﺎﻧﯽ ،داﻋﯽ و ﻣﺮﺑﯽ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او روﺷﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺎغ را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا او ﺣﻖ داﺷﺖ و ﺗﻨﮫﺎ روش و اﺳﻠﻮب او را ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردش ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎآ ﮔﺎه ﺑﻮده ،ﺑﺮﺧﻮردی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ او را ﺑﻪ
روش و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و او را دﺳﺘﻮر داﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎدر آن
ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
) -(١ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ ،ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
) -(٢ﻧﺴﺎﺋﯽ :اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ :ﮐﺘﺎب آداب اﻟﻘﻀﺎة ،ﺑﺎب اﻻﺳﺘﻌﻼء ،ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش:
.۴۹۹۹
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) (۸ﺑﺮﺧﻮرد آرام ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

ً
)ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد( ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ داﯾﺮۀ ﻓﺴﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮ ﮔﺮدد ،ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺟﺎﻟﺐ از آن را
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ادرار
ﮐﺮد ،ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و
در ﻣﺴﺠﺪ ادرار ﮐﺮد ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﻔﺘﻨﺪَ » :ﻣﻪ َﻣﻪ« )دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دار
 ...دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دار  (...ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ادرارش را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
راﺣﺘﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﺮد اﻋﺮاﺑﯽ در
ﻣﺴﺠﺪ ادرار ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
ادرار و ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن و
ﺗﻼوت ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر داد و او دﻟﻮی آب
آورد و ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ادرار رﯾﺨﺖ)  .(١اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن را
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ »ﺗﯿﺴﯿﺮ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی« ﺑﻮد،
در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری از ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ در
ﻣﺴﺠﺪ ادرار ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ )و او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز
دارﻧﺪ( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ادرارش دﻟﻮی
آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﮫﻞﮔﯿﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ و
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی) .(٢

) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۲۸۵ :
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۶۱۲۸ :
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اﺻﺤﺎب رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮﯾﺶ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻧﮑﺎر و ﻣﻨﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت و ﺟﻮش آﻣﺪﻧﺪ ،رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در رواﯾﺘﯽ» :ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ« و
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» :ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ« و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» :ﻣﺮدم او را زﺟﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ« و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ« وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪَ » :ﻣﻪ َﻣﻪ«) .(١
اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﺎﻗﺒﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر از دو اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،اول اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،و
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،در ﺻﻮرت اول اﮔﺮ ادرار او ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻨﺪآﻣﺪن ادرار ﺑﻪ او ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺮدد و اﮔﺮ ادرارش ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد و از ﺑﯿﻢ ﻣﺮدم ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﭘﺲ در آن ﺻﻮرت
ﻧﺠﺎﺳﺖ ادرار در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ادرار
آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آری ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺛﺎﻗﺐ ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
رھﺎﮐﺮدن اﻋﺮاﺑﯽ ﺗﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ادرار ﮐﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺪه و ﺷﺮ را در ﺑﺮ دارد،
ً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ادرارﮐﺮدن ﺑﻮد ،و ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻌﺪا
ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ادرارش
را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ .آری ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ھﻤﺎن
دﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪه و ﺷﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺪه ﺑﻮد ،اﺻﺤﺎب را از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎز داﺷﺖ ،و ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ )ﻣﺆﻗﺖ( و اﻧﺪک را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را از آن اﻋﺮاﺑﯽ
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ« از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب
) -(١ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل .۸۷ – ۸۳ / ۷
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اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺮدی اﻋﺮاﺑﯽ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭘﺎھﺎﯾﺶ را از
ھﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ادرار ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ادرارش را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ او را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻣﺴﺠﺪ ادار ﮐﺮدی؟! ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ آن ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ زﻣﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪارد از اﯾﻦ رو در آن ادرار ﮐﺮدم ،ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ادرار آن ﻣﺮد ﺳﻄﻠﯽ آب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ) .(١
اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻗﻠﺐ آن اﻋﺮاﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﺎر او ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،واﺿﻊ و آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی اﻋﺮاﺑﯽ وارد ﺷﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد:
ﺑﺎر اﻟﮫﺎ ،ﻣﻦ و ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را در آﻣﺮزش ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺎ ﻣﮕﺮدان!
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻮ اﻣﺮ واﺳﻌﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮ و
ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن اﻋﺮاﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود در
ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را از ھﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ادرار ﻧﺸﺴﺖ  ...آن
اﻋﺮاﺑﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪای
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ دﺷﻨﺎﻣﻢ
داد ،ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎی ادرار ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ و

) -(١رواه اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ ،اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ش ،۱۱۵۵۲ :ج  ،۱۱ص  .۲۲۰ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ﮔﻔﺘﻪ:
رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﯿﺢ .۱۰ / ۲
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ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ادرار او دﻟﻮی آب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ) .(١
ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﺎت و ﻓﻮاﯾﺪی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ:
 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان از روی ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻋﻨﺎد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮمو ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد و از ﺗﻌﻨﯿﻒ و
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﺐ و دﻟﺠﻮﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﺣﺘﺮاز و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺠﺎﺳﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ در ﻗﻠﻮباﺻﺤﺎب ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو در ﺣﻀﻮر آن ﺣﻀﺮت ج ﻗﺒﻞ از اذن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪﻧﺪ.
 ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪن ﻣﻮاﻧﻊﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﺳﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؛ زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ آن
اﻋﺮاﺑﯽ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ادرار او آب ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ) .(٢
) (۹ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻄﺎ:

ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﻗﺘﺎده ﺑﺎ
رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻓﺮادی
ﺷﮑﻤﻮﺗﺮ ،دروﻏﮕﻮﺗﺮ و ﺑﺰدلﺗﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ از اﯾﻦ ﻗﺎرﯾﺎن )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
اﺻﺤﺎب( ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺗﻮ
ً
ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺣﻀﺮت
) -(١ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ط .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ  ،۵۲۹ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .۴۲۸
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ .۳۲۵ – ۳۲۴ / ۱
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ﻋﻮفس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﭘﯿﺶ از او ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎرش را
ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺳﻮار ﺑﻮد ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ
ﻏﺮق در ﺳﺨﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ راه را
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﯿﻢ از ھﺮ دری ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻮﯾﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻨﮓھﺎ ﭘﺎھﺎی او را زﺧﻤﯽ و ﺧﻮنآﻟﻮده ﮐﺮده و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻏﺮق در ﺳﺨﻦ
َ َّ
َ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :أب ِٱ�ِ َو َءا�ٰتِهِۦ
َ
َو َر ُس ِ ُ ُ َ ۡ َ ۡ
) (١
و� ِۦ كنت ۡم �سته ِز ُءون] ﴾٦٥اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۵ :
»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﯾﻪھﺎی او و ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ او ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ«.
و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدی در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻓﺮادی ﺷﮑﻤﻮﺗﺮ،
دروﻏﮕﻮﺗﺮ و ﺗﺮﺳﻮﺗﺮ در ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ از اﯾﻦ ﻗﺎرﯾﺎن ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻣﺮدی از اھﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ھﺴﺘﯽ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن ﻣﺮد را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻨﮓھﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ
ُ ۡ َ َّ
ﻏﺮق در ﺳﺨﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ﴿ :قل أب ِٱ�ِ

) -(١ﺳﻮرۀ ﺗﻮﺑﻪ ،آﯾﮥ.۶۵ :
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ُ ُ َ
ْ َ
َ َ
َ
ََ ُ
َ
َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُس ِ
نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءونۡ � � ٦٥ع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم َ� ۡع َد
و�ِۦ ك
َ ُ
) (١
إِي�ٰن ِ� ۡ ۚم] ﴾٦٦اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۶-۶۵ :
»ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و آﯾﻪھﺎی او و ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ او ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اﯾﻤﺎنآوردن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﯾﺪ«.
) (۱۰ﺑﯿﺎن ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺧﻄﺎ:

ُ
اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺳﻔﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ درهھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻃﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،از آن
ﺑﻪ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎ و ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﺎدری ﺑﺮ آنھﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺷﺪ،
ھﻤﻪ زﯾﺮ آن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) .(٢
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﺎدری ﺑﮕﺴﺘﺮی ھﻤﻪ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .(٣
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺮاﻗﺐ اﺣﻮال و اوﺿﺎع
اﺻﺤﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ.
ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻟﺸﮑﺮ ھﻨﮕﺎم اﺗﺮاق ،دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﯽاﻧﺪازد
و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ) .(١
) -(١ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی  ۳۳۳ / ۱۴ط .داراﻟﮑﺘﺐ ،رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﮕﯽ از رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻟﺼﺤﯿﺢ
اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ص.۱۷ :
) -(٢ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ش ،۲۲۸۶ :ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ش.۲۲۸۸ :
) -(٣اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﯽ.۴۴ / ۱۴ ،
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ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪی اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را از ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٢
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب در اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت
و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺎن ﺧﻄﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ ﺻﻒھﺎی ﺧﻮد را )در
ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز( راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف
ﻣﯽاﻧﺪازد) .(٣
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﺣﺮب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻧﻌﻤﺎن
ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ھﻤﯿﺸﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز(
ﺻﻒھﺎی ﻣﺎ را راﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺗﯿﺮھﺎ را راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ راﺳﺖﻧﻤﻮدن ﺻﻒ را از وی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ،
روزی ﺑﺮ ﻣﺼﻠﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ
اش از ﺻﻒ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! ﺻﻒھﺎﯾﺘﺎن را
راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﯽاﻧﺪازد) .(٤
ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﻀﺮت اﻧﺲس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در
ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﮫﻢ ﺑﭽﺴﭙﯿﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ھﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﮔﺮدنھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎن

) -(١ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد.۲۹۲ / ۷ ،
) -(٢دﻟﯿﻞ اﻟﻔﺎﻟﺤﯿﻦ.۱۳۰ / ۶ ،
) -(٣ﻓﺘﺢ ،ش.۷۱۷ :
) -(٤ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۴۳۶ :
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را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺎن ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای ﺳﯿﺎه رﻧﮓ از ﻣﯿﺎن )ﺧﻠﻞ( ﺻﻒھﺎ وارد
ﻣﯽﺷﻮد) .(١
ﭘﺲ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮم ﺧﻄﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊﻧﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم ﺧﻄﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻧﻮع اول ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮداود /آن را در ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ :در دوران
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎد ﭼﺎدر ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﺸﯿﺪ آن ﻣﺮد ﺑﺎد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﮑﻦ؛ زﯾﺮا آن ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻟﻌﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ،آن ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد او
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد) .(٢
ﻣﺜﺎل ﻧﻮع دوم ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺑﮑﺮه و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ،و در رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه
ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﻮارد
ﮐﺴﯽ از او ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ) .(٣
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﮔﺮدن رﻓﯿﻘﺖ را ﺷﮑﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻓﻼﻧﯽ را

) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش.۷۸۵ :
) -(٢اﺑﻮداود ،ش ،۴۹۰۸ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داود ،ش.۴۱۰۲ :
) -(٣ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۳۰۰۰ :
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اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،و ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ او
را ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،و ﻣﻮردی را ﮐﻪ از او ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ) .(١
و در رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /در »اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد« از ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺠﻦ
اﺳﻠﻤﯽس در داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﺠﺪه و رﮐﻮع ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن از
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ آن ﻣﺮد را ﺳﺘﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ او
ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ و ﻓﻼن و ﻓﻼن )ﺧﻮﺑﯽ را دارد( و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ در اﻻدب
اﻟﻤﻔﺮد ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ )ﮔﻔﺘﻢ( او ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ و از ھﻤﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺲ ﮐﻦ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﮐﻪ او ﻧﺸﻨﻮد ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ھﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ وی ﻣﯽﮔﺮدد) .(٢
در رواﯾﺘﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻣﻮﺳﯽس آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺮدی را ﻣﯽﺳﺘﻮد و در ﻣﺪح او ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ او را ھﻼک ﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ )ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ(
ﮐﻤﺮش را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ) .(٣
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ
آن ﻣﺮد را ﻣﯽﺳﺘﻮد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻄﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺪح و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ آن ﻓﺮد ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ و
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدد ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺬتﺑﺮدن از ﻣﺪح در ﻗﻠﺒﺶ رﯾﺎ وﺟﻮد آﯾﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ھﻼﮐﺖ و ﺗﺒﺎھﯽ او ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،۲۶۶۲ :ﮐﺘﺎب اﻟﺸﮫﺎدات.
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد .۱۳۷ :آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
) -(٣اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۲۶۶۳ :
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :او را ھﻼک
ﮐﺮدﯾﺪ« ﯾﺎ »ﮔﺮدن او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﺪ« و ﯾﺎ »ﮐﻤﺮ او را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ«.
ﮔﺎھﯽ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ در ﻣﺪح ﮔﺰافﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮآن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﻓﺮد ﺳﺘﻮده ﺷﺪه آن ﻣﺪح را ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﺸﺪ،
آﻧﮕﺎه ﺑﻼ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﻠﯽ اﻻﺧﺺ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻤﺪوح و
ً
ﺳﺘﻮده ﺷﺪه ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺎﺷﺪ)  .(١ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﻣﻄﻠﻘﺎ از ﻣﺪح و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺷﺨﺎﺻﯽ را در ﺣﻀﻮر آﻧﺎن
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ،و در ﻋﻨﻮان ﺑﺎب در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
آﻧﺠﺎ آﻣﺪه »ﺑﺎب ﻧﮫﯽ از ﻣﺪح در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻤﺪوح
ﺑﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪای رود«) .(٢
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ او زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ھﺮﮔﺎه ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻏﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺎھﯿﺖ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ را در
َ
َّ
ْ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش ﺳﺘﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ» :الﻠ ُﻬ َّﻢ ِاﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ َﻣﺎ ﻻ
َ
َ َُ ُ َ َ ْ
َ
َ َُْ َ ََ َُ
اﺟ َﻌﻠْ� َﺧ ْ ً
�ا ِم َّﻤﺎ � ُﻈ ُّﻨﻮن«) .(٣
و
،
ﻮن
ﻮل
ﻘ
�
ﺎ
ﻤ
ﺑ
ﺬ�
اﺧ
ﺆ
�ﻌﻠﻤﻮن ،وﻻ ﺗ
ِ
ِ
ِ
ِ
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! آن ﮔﻨﺎھﻢ را ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻦ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮا ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﮑﻦ ،و ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﺮدان«.
) (۱۱آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۴۷۸ / ۱۰ ،
) -(٢ﮐﺘﺎب اﻟﺰھﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
) -(٣رواه اﻟﺒﯿﮫﻘﯽ ،اﻟﺴﻨﻦ ،۴۶ / ۱ ،اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ش.۲۸۲۰ :
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در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻗﻮیﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آﻣﻮزش
ﺗﺌﻮری و ﻧﻈﺮی دارد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ آب آوردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای
اﺑﻮﺟﺒﯿﺮ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ ،اﺑﻮﺟﺒﯿﺮ اﺑﺘﺪا آب در دھﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ وی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮﺟﺒﯿﺮ از دھﺎن ﺷﺮوع ﻧﮑﻦ ،ﮐﺎﻓﺮان از دھﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن آب ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و اﺑﺘﺪا دﺳﺖھﺎ را ﺗﺎ ﻣﭻ ﺷﺴﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﭘﺎک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق)  (١ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﭼﮫﺮه ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﭼﭗ
ھﺮﯾﮑﯽ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺎ آرﻧﺞ ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
ﺷﺴﺘﻨﺪ) .(٢
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﮐﺎﻓﺮان از دھﺎن ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« آن ﺻﺤﺎﺑﯽ را از ﮐﺎر و روش ﻧﺎدرﺳﺘﺶ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ
اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ را در آب ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن
را ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻨﺪ)  .(٣و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
) (۱۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ )در ﺗﺸﮫﺪ( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده،
) -(١آب در دھﺎن و ﺑﯿﻨﯽﮐﺮدن.
) -(٢رواه اﻟﺒﯿﮫﻘﯽ ،اﻟﺴﻨﻦ  ،۴۶ / ۱اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ ،ش.۲۸۲۰ :
) -(٣اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺎز  /ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد.
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اﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻓﻼن وﻓﻼن« )و در رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ» (:اﻟﺴﻼم ﻋﲆ

ﺟﱪﻳﻞ ،اﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﳌﻴﻜﺎﺋﻴﻞ«)  .(١ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ »اﻟﺴﻼم

ﻋﲆ اﷲ« زﯾﺮا ﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ َّ ُ َّ َ َّ َ َ ُ َ َّ ِّ َ ُ
اﻨﻟ
ﺎ
ﻬ
�
�
ﻚ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ﻼم
الﺴ
،
ﺎت
� ،والﺼﻠﻮات واﻟﻄﻴﺒ
ا�
ﻲﺒ ورﻤﺣﺔ ِ
»اﺘﻟ ِﺤﻴﺎت ِ ِ
ِ
َ
َ
َّ
ا� َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ
الﺼﺎﺤﻟ َ
�« )زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ
ِِ
و�ﺮ�ﺗﻪ ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻰﻠﻋ ﻋﺒﺎ ِد ِ
دﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن در آﺳﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدد(
َّ
َْ َْ
َ َ ْ َ ُ َّ
أن ُ�َ َّﻤﺪا ً َ�ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳ ُ ُ
ﻮﻪﻟ« ﺳﭙﺲ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻋﺎ را
»أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ ،وأﺷﻬﺪ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ آن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ) .(٢

ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻧﺲس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻠﻐﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،اﺛﺮ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آن را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ) ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ( ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و
ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﯿﭽﮑﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﻠﻪ ِﺧﻠﻂ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺎدرش را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن آب
دھﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و دو ﻃﺮف آن را ﺑﮫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ را
دﻓﻊ ﮐﻨﺪ) .(٣

) -(١اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ :ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ،ﺑﺎب ﮐﯿﻒ اﻟﺘﺸﮫﺪ اﻻول ،ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش.۱۱۱۹ :
) -(٢رواه اﻟﺒﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ .۸۳۵
) -(٣رواه اﻟﺒﺨﺎری ،اﻟﻔﺘﺢ .۴۰۵
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و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺟﻠﻮی رو و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻒ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آب دھﺎن را ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﻨﺪازد) .(١
ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻼل
ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم » َﺑﺮﻧﯽ« ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آورد ،آن ﺣﻀﺮت ج از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻼل در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪاری ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب
داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻦ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
أوهَّ ،
)ﺧﺮﻣﺎی ﺑﮫﺘﺮی( ﺑﺪھﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَّ :
أوه  ...اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ رﺑﺎﺳﺖ ،ﻋﯿﻦ رﺑﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻦ ،و ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯽ )ﺧﺮﻣﺎی ﺑﮫﺘﺮی(
ﺑﺨﺮی اﺑﺘﺪا ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش و ﺑﺎ ﭘﻮل آن ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺨﺮ) .(٢
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه :ﯾﮑﯽ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﺧﺮﻣﺎی » ﱠرﯾﺎن« آورد ،ﺧﺮﻣﺎھﺎی آن ﺣﻀﺮت از ﻧﻮع »ﺑﻌﻞ« و ﻣﻘﺪاری
ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺑﻮد ،آن ﺣﻀﺮت ج از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ را از ﮐﺠﺎ آوردی؟ او
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪهام ،آن
ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺘﺪا
ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش و از ﭘﻮل آن ھﺮ ﺧﺮﻣﺎی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﺨﺮ) .(٣
در روش ﺑﺮﺧﯽ از داﻋﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ،
ھﻨﮕﺎم اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﮑﺮات و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺼﻮر و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻄﺌﻪﻧﻤﻮدن و اﻋﻼم ﺣﺮﻣﺖ آن ﻣﻨﮑﺮ و
اﺷﺘﺒﺎه اﮐﻔﺘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺳﺮ زد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ روش
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۴۱۲ :
) -(٢رواه اﻟﺒﺨﺎری ،اﻟﻔﺘﺢ.۲۳۱۲ :
) -(٣ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ.۶۷ / ۳ ،
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ﺷﺮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻮض ھﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﺮاﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻼل
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﺣﺮام ﺷﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺸﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺑﺎ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻊ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺒﺎح ﺷﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮک ﻣﺮدار ﺷﺪ
و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻧﺪه و ﺷﮑﺎری ﺣﺮام ﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ذﺑﺢ ﺷﺪه اھﻠﯽ ﺣﻼل اﻋﻼم ﺷﺪ ،و ﻏﯿﺮه .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮐﺎر ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮔﺮدد ،ﺷﺮع ﺑﺮای او راه ﻧﺠﺎت و ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و
ﮐﻔﺎره ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
داﻋﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و راه ﻧﺠﺎت و ﺧﻼﺻﯽ از ﺧﻄﺎ از
ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ) .(١
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﻓﮑﺮی
داﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﮔﺎھﯽ اﻣﺮی ﺧﻄﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد اﺣﻮال و دوری ﻣﺮدم از ﺷﺮع اﻟﮫﯽ ،ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮای آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮی را در ذھﻦ ﺧﻮد
آﻣﺎده ﻧﺪارد ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﺮ رﺷﺘﻪای ﻧﺪارد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ داﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮی
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ
ﺑﭙﺮدازد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت و
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪه ،زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺿﻌﻔﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن را از اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن

) -(١ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ ،ذﮐﺮﻧﻤﻮدن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را از ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
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ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻮع ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﮫﺞ اﻟﮫﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎی ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ را از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم از آن آ ﮔﺎه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻓﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ.
) (۱۳راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ُﺣﻨﯿﻒ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ
َ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ وادی ﺧ ﱠﺰار در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺤﻔﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒس ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد
و ﭘﻮﺳﺘﯽ روﺷﻦ و ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ آﻧﺠﺎ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ دوﺷﯿﺰهای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و روﺷﻨﯽ ،ﻧﺪﯾﺪهام!! ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس ھﻤﺎن دم ﺑﯽھﻮش ﺷﺪ و ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﻣﺮدم ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﮫﻞ را
درﯾﺎب! او ﺑﯽھﻮش اﻓﺘﺎده و ﺣﺘﯽ ﺳﺮش را ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﮑﻮک ھﺴﺘﯿﺪ؟ )ﮐﻪ او را ﻧﻈﺮ )ﭼﺸﻢ( ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؟( ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻋﺎﻣﺮ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮ او ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا اﻓﺮادی از ﺷﻤﺎ
ﺑﺮادرانﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪی،
ﻧﮕﻔﺘﯽ »ﺑﺎرک اﻟﻠﻪ ﻓﯿﮏ« )ﭼﺮا ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدی؟( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﺮ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﺮ ﻧﯿﺰ در ﻇﺮﻓﯽ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از
آن آب ﻏﺴﻞ را ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ و ﭘﺸﺖ ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس رﯾﺨﺘﻨﺪ ،ﻋﺼﺮ آن
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ً
روز ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ او زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ) .(١
در رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ آﻣﺪه
ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪرش ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ در
َ
ﺧ ّﺰار ﺟﺒﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آورد و ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس
ﻣﺮدی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﭘﻮﺳﺘﯽ زﯾﺒﺎ و روﺷﻦ داﺷﺖ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﮐﻪ او را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ دوﺷﯿﺰهای را ﺑﻪ اﯾﻦ روﺷﻨﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻧﺪﯾﺪه ام ،در ﭘﯽ آن و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺐ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﻼع دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس
داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺮ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮادرانﺷﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺮای او دﻋﺎی ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮدی؟ ھﻤﺎﻧﺎ زﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺎﻣﺮ را دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ وﺿﻮ
ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻋﺎﻣﺮ ﻧﯿﺰ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و )آب وﺿﻮ را ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس رﯾﺨﺘﻨﺪ(
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞس ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ) .(٢
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﮑﺎت زﯾﺮا در ﺑﺮ داﺷﺖ:
 ﺧﺸﻢﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آزار و اذﯾﺖ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶﮔﺮدد.
 ﺑﯿﺎنﻧﻤﻮدن زﯾﺎن و ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. راھﻨﻤﺎﯾﯽﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از وﻗﻮع ﺿﺮر و اﯾﺬای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽدارد.) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ  .۴۸۶ / ۳ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﯿﺢ ،اﻟﻤﺠﻤﻊ .۱۰۷ / ۵
) -(٢ﻣﻮﻃﺎ ،ش.۱۹۷۲ :
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) (۱۴ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر و اﮐﺘﻔﺎﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﭼﺸﻢھﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز
آﯾﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ) .(١
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ »ﺑﺮﯾﺮه« ﻧﺎم
داﺷﺖ ﺑﺨﺮد ،ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﮐﻨﯿﺰ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺣﻖ
»وﻻء«)  (٢ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ھﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ
در ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺻﺪ
ﺷﺮط ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎی اﻟﮫﯽ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ )ﮐﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدد( و ﺷﺮط
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ» ،وﻻء« ﺣﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ) .(٣
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎمدادن آن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻓﺮادی )آن ﮐﺎر
را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ و( از اﻧﺠﺎمدادن آن ﮐﺎر ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

) -(١رواه اﻟﺒﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ ،ش.۷۵۰ :
) -(٢ارﺛﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آزادی ﺑﺮدهای از او ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
) -(٣اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ آورده اﺳﺖ،
ﻧﮕﺎ :اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۵۶۳۶ :
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ﭼﺮا اﻓﺮادی از اﻧﺠﺎمدادن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام إﺑﺎ ﻣﯽروزﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ در ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﺸﯿﺖ اﻟﮫﯽ از ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮم) .(١
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻠﻐﻤﯽ ﻣﺸﺎھﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و در ﭘﯽ آن رو ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا
اﻓﺮادی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﻮی روی ﺧﻮد آب دھﺎن
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آب دھﺎن ﺑﯿﻨﺪازد؟
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد آب دھﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد،
در ﭼﺎدر ﺧﻮد ﺗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﮫﻢ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ) .(٢
ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺳﻮرۀ روم را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و آﯾﺎت ﺑﺮ او ﻣﻠﺘﺒﺲ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﮐﺎﻣﻼ وﺿﻮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﻧﺎن )ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد( ﻗﺮآن را
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ) .(٣
) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۶۱۰۱ :
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۵۵۰ :
) -(٣ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ :اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ  .۱۵۶ / ۲رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺎره
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﯿﺮ ﺣﻔﻈﻪ و رﺑﻤﺎ دﻟﺲ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ  /از اﺑﯽ روح اﻟﮑﻼﻋﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را ﻧﻤﺎز
داد و در ﻧﻤﺎز ﺳﻮرۀ روم را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﺑﺮ او ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯽوﺿﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﻧﻤﻮد،
ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎز آﻣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺿﻌﺒﻪ و او از
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺷﺒﯿﺐ )اﺑﻮروح( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ) ...ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد( و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﯿﺰ
زاﺋﺪه و ﺳﻔﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﻟﻤﺴﻨﺪ .۴۷۳ / ۳
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در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻤﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر را ﻧﺒﺎﯾﺪ رﺳﻮا ﮐﺮد ،اﺳﻠﻮب ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﮐﻨﺎﯾﻪزدن ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻋﺪم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وی ﻓﻮاﯾﺪی دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻮارد زﯾﺮ را
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ:
 -۱ﭘﺮھﯿﺰ از واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎر و دور ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ او از اﻏﻮای
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ وی ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﺨﺼﯽ و دﻓﺎع از ﻧﻔﺲ.
 -۲اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
 -۳در اﯾﻦ روش ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .و رﺳﻮا
ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
 -۴ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺼﺤﯿﺖﮐﻨﻨﺪه اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب ﺗﻌﺮﯾﺾ و ﮐﻨﺎﯾﻪزدن ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺟﻪﻧﻤﻮدن
ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای رﺳﻮاﻧﻤﻮدن و ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﮐﺸﺎﻧﯿﺪن وی ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم او را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ و رﺳﻮاﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ً
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ روش ﺑﺎ او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﻮر زﯾﺮ در ﻣﺘﻔﺎوتﺑﻮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺧﻄﺎ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و در ﺣﻀﻮر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟ و اﯾﻦ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ زﻧﻨﺪه و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و
ﺷﻔﻘﺖ؟
ﭘﺲ اﺳﻠﻮب و روش ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﮐﺎر و ھﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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) (۱۵ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

اﯾﻦ روش در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻗﯿﻖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯽآﻣﺪھﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ و زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮدد ،و اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ
روش از ﺳﯿﺮت ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و از
ھﻤﺴﺎﯾﻪ اش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ )و ھﻤﺴﺎﯾﻪات
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ( آن ﻣﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ از آزار و اذﯾﺖ ھﻤﺴﺎﯾﻪ
اش ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪ )و در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ وی
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮو اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ات را در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪاز! و آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﮐﻪ او را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را از وی ﺟﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او در ﺟﻮاب ﺣﺎﻟﺖ اذﯾﺖ و آزاری ﮐﻪ از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ،ھﻤﺴﺎﯾﻪ اش را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﻼن و ﻓﻼن  ...ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪ )ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮد ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و آزاردھﻨﺪه ﻧﺨﻮاھﯽ دﯾﺪ) .(١
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ روش اﺳﻠﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اوﺿﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮد ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر از اذﯾﺖ و آزار
ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ در ﻓﻘﺮه ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
) (۱۶ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﯾﺎریﻧﻤﻮدن ﺷﯿﻄﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻟﻘﺐ »ﺣﻤﺎر« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،و )ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرش( ﺣﻀﺮت
) -(١اﺑﻮداود ،ﮐﺘﺎب اﻻدب ،ﺑﺎب :ﻓﯽ ﺣﻖ اﻟﺠﻮار ،ش ،۵۱۵۳ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داود ،ش.۴۲۹۲ :
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺟﺮم ﺷﺮاﺑﺨﻮاری او را
ﺷﻼق زده ﺑﻮدﻧﺪ ،روزی او را آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد ھﻤﯿﻦ ﺟﺮم او
را ﺷﻼق زدﻧﺪ ،ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻌﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻨﺶ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺷﻼق ﻣﯽزﻧﻨﺪ) ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ( ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را
دوﺳﺖ دارد) .(١
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی را ﮐﻪ )ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺴﮑﺮات(
ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ و اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺷﻼق
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا رﺳﻮاﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،او را ﭼﻪ ﺷﺪه؟! ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﯿﻄﺎن را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادرﺗﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﮑﻨﯿﺪ) .(٢
و ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد،
ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ
ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎدر او را زدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ و
ﺷﯿﻄﺎن را ﻋﻠﯿﻪ او ﯾﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ) .(٣
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را
ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ او روی آورده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺣﯿﺎ ﻧﮑﺮدی  ،...و ﺳﭙﺲ رھﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ) :ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و( ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! او را

) -(١رواه اﻟﺒﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ.۶۷۷۸۰ :
) -(٢ﻓﺘﺢ.۶۷۸۱ :
) -(٣ﻓﺘﺢ.۶۷۷۷ :
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ﺑﺒﺨﺶ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﺮ او ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .(١
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا ﺗﻮ
را رﺳﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن را ﻋﻠﯿﻪ او
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ) .(٢
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ اﺻﻞ اﺳﻼم و اﺻﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از او ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ او ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن را ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای او دﻋﺎی ھﺪاﯾﺖ ،ﻣﻐﻔﺮت
و رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد.
) (۱۷ﻃﻠﺐ ﺑﺎزآﻣﺪن از ﮐﺎر ﺧﻄﺎ:

ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر از اﺳﺘﻤﺮار در ﺧﻄﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻧﯿﻔﺘﺪ و ﮐﺎر از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺸﻮد ،اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﻓﺮﻣﻮد :از اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﯿﺎ؛ زﯾﺮا ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﺷﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٣
اﺑﻮداود از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ و
) -(١اﺑﻮداود ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب اﻟﺤﺪ ﻓﯽ اﻟﺨﻤﺮ  ،۶۲۰ / ۴ش ،۴۴۷۸ :ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ
داود ،ش.۳۷۵۹ :
) -(٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ،۳۰۰ / ۲اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ :اﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﻤﺴﻨﺪات :اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ش.۷۹۷۳ :
) -(٣ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ،۴۷ / ۱اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ ،ش.۳۲۹ :
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ﮔﺮدن ﻣﺮدم رد ﻣﯽﺷﺪ )و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﻣﺪ( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
)ﺧﻄﺒﻪ را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و( ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ) :ھﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ( ﺑﻨﺸﯿﻦ،
ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﮐﺮدی) .(١
ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﻀﺮت اﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آروغ زد ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آروغ ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﺑﺎزدار .ھﻤﺎﻧﺎ
ھﺮﮐﺲ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اود ر ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد) .(٢
در ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮥ ﻧﺨﺴﺖ ارﺗﮑﺎب ﺧﻄﺎ از ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﻄﺎ ﺑﺎزآﯾﺪ و از ارﺗﮑﺎب آن اﻣﺘﻨﺎع ورزد.
) (۱۸راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد:

اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﻠﻮب از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺟﻪﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪامﮐﻨﺪ:

ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ
در وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻧﮕﺸﺖھﺎی دﺳﺖھﺎﯾﺶ را در ھﻢ ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد )و
ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ( اﻣﺎ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رو ﺑﻪ
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن

) -(١ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود ،ﺣﺪﯾﺚ ش ،۱۱۱۸ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داود ،ش.۹۸۹ :
) -(٢اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،ﺳﻨﻦ
ﺗﺮﻣﺬی ،ش ،۲۴۷۸ :اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ش.۳۴۳ :

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

٧٧

دﺳﺖھﺎﯾﺶ را درھﻢ ﻓﺮو ﻧﺒﺮد ،ھﻤﺎﻧﺎ »ﺗﺸﺒﯿﮏ« )ﻓﺮوﮐﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ
در ھﻤﺪﯾﮕﺮ( از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
از آن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه در )ﺣﮑﻢ( ﻧﻤﺎز اﺳﺖ) .(١
ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻃﻠﺐ اﻧﺠﺎم دوﺑﺎره ﮐﺎر ﺑﻪ
ِ

از ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺴﺠﺪ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج
آﻣﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم ،ﺑﺮﮔﺮد و ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮان ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهای!! آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮ ج آﻣﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم،
ﺑﺮﮔﺮد و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهای!!! آن ﻣﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﯾﺎ ﺳﻮم
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ً
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮ ،و ﭘﺲ
ً
از آن آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ داری ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮان و ﺑﻌﺪا رﮐﻮع ﮐﻦ )و
درﻧﮓ ﮐﻦ( ﺗﺎ در رﮐﻮع آرام ﺑﮕﯿﺮی و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و راﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﻦ )و ﺻﺒﺮ ﮐﻦ( ﺗﺎ در ﺳﺠﺪه آرام ﺑﮕﯿﺮی و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻦ و آرام ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪه ﮐﻦ و در ﺳﺠﺪه آرام ﺑﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از آن ﺳﺮ
را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ و ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻨﺸﯿﻦ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻤﺎزت
را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ) .(٢
ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ً
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻋﻤﺎل اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎآﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،در رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی وارد

) -(١ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ۵۴ / ۳و ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ .۲۵ / ۲
) -(٢رواه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺘﺢ.۶۲۵۱ :
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ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﭼﺸﻢ او را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ ،و ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد،
ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﮔﺮد
و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪهای  (١ )...ﭘﺲ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻌﺎل
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻟﺐ اﻋﺎدۀ ﮐﺎر از ﺧﻄﺎﮐﺎر در ﺗﻌﻠﯿﻢ وی ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدً
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدد و ﺧﻄﺎﯾﺶ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه آﺷﮑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ او ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﮔﺮدد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ً
 اﮔﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ،ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻔﺼﻼﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 ھﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن راﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺐ وی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺪارد ،آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ او اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﮫﺘﺮ در
ً
ذھﻨﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ و ﺑﺪون ﻃﻠﺐ و ﺟﺴﺘﺠﻮ آن
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد.
ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺑﺰارھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺮﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻃﻠﺐ اﻋﺎده ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ /از ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﺮدی وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار

) -(١اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ  ،۱۹۳ / ۲ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش.۱۰۰۸ :
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ﻧﺎﺧﻨﯽ از ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را دﯾﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮد و
درﺳﺖ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ ،آن ﻣﺮد وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ) .(١
ََ
و ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی /در ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ از ﮐﻠ َﺪه
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ آورده اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری
ﺷﯿﺮ و آﻏﻮز)  (٢و ﺳﺒﺰی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی وادی
ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺒﺮم ،و ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻼم ﮐﻨﻢ و اﺟﺎزه ﺑﻄﻠﺒﻢ ﺳﺮ زده
وارد ﺷﺪم .ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﮕﻮ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،آﯾﺎ وارد
ﺷﻮم؟) .(٣
 -ﻃﻠﺐ ﺗﺪارک آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺤﺶ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎسب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ
در ﺧﻠﻮت ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻼن ﻏﺰوه ﻣﺎﻧﺪم )و ﺑﺎ او
ﻧﺮﻓﺘﻢ( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮت ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮو) .(٤
 -اﺻﻼح آﺛﺎر ﺧﻄﺎ:

ﻧﺴﺎﺋﯽ /در ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺠﺮت
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ رھﺎ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.۲۴۳ ،
) -(٢ﺷﯿﺮ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زاﯾﯿﺪن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از آنھﺎ دوﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
) -(٣ﺗﺮﻣﺬی ،ش ،۲۷۱۰ :ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ ،ﺻﺤﯿﺢ
ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی.۲۱۸۰ ،
) -(٤اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۵۲۳۳ :
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ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮد و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻪای ،ﺷﺎدﺷﺎن ﮐﻦ) .(١
 -ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎرة ﺧﻄﺎ:

ﭼﻮن ﺗﺪارک و ﺗﻼﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای
اﺻﻼح آﺛﺎر آنھﺎ راهھﺎی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﮐﻔﺎرهھﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻔﺎرۀ ﯾﻤﯿﻦ ،ﻇﮫﺎر ،ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ،آﻣﯿﺰش و ﻣﺒﺎﺷﺮت
در روز رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮه.
) (۱۹اﻧﮑﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ:

ﮔﺎھﯽ ﮐﻞ ﮔﻔﺘﺎر و ﯾﺎ ﮐﺮدار ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و اﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮐﻞ ﮔﻔﺘﺎر و ﯾﺎ
ﮐﺮدار را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮد ،آﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از
ﺣﻀﺮت ُر َﺑ ﱢﯿﻊ ﺑﻨﺖ ُﻣ َﻌ ﱢﻮذ ﺑﻦ ﻋﻔﺮاب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد،
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎم ازدواج ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﻨﯿﺰﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒآوری آن ﺣﻀﺮت ج ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
دفزدن و ﻧﺪﺑﻪﮐﺮدن و ذﮐﺮ ﺧﻮﺑﯽھﺎی اﺟﺪاد ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ھﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺪ ﻓﺮدا ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ً
ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻦ و آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﮕﻮ) .(٢

) -(١اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ  ۱۴۳ / ۷و ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ش.۳۸۸۱ :
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ.۵۱۴۷ ،
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در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آن ﮐﻨﯿﺰک ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ
ً
ﺟﻤﻠﻪ را رھﺎ ﮐﻦ و آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﮕﻮ) .(١
و در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ،
ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .(٢
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل دﻋﻮﺗﮕﺮ و
ﻣﺮﺑﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت داﻋﯽ و
ﻣﺮﺑﯽ در ذھﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺎری از دﻋﻮﺗﮕﺮان و
ﻣﺒﺎرزان ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮات ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﺪک ﺧﻄﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر
و ﮐﺮداری را ﮐﻪ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ و درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ در آن آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل دﻋﻮت
و ﺗﻮﺟﯿﮫﺎت آﻧﺎن و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻧﻘﯿﺎد ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮔﺎھﯽ ﮐﻼم ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را
در آن ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ھﻨﮕﺎم
وﻓﺎت ﺷﺨﺼﯽ )و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ و ﺗﻌﺰﯾﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ ،و در ﭘﯽ آن
ﻣﺮدم ﺳﻮرۀ ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﺮد
ﮐﻪ )ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺒﺎدت ﺷﻤﺮدن ،ﺧﻄﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ً
ﺟﺰ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﻟﺴ ﹶ
ﻼ ﹸم
ﻋﻤﺮب ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪای زد و در ﭘﯽ آن ﮔﻔﺖ » :ﹾ ﹶ
اﳊ ﹾﻤﺪﹸ ﷲﱠﹺ ﹶو ﱠ
) -(١اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ،ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ط .ﺷﺎﮐﺮ،
ش.۱۰۹۰ :
) -(٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ط .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ،ش ،۱۸۷۹ :ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ش.۱۵۳۹ :
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ﹶﻋ ﹶﲆ رﺳ ﹺ
ﻮل اﷲﱠﹺ« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ھﻢ
ﹶ ﹸ
ﻼم ﹶﻋ ﹶﲆ رﺳ ﹺ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﹾ
ﻮل اﷲﱠﹺ) ،اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮرد( ﺣﻀﺮت
ﹶ ﹸ
اﻟﺴ ﹶ ﹸ
اﳊﹶ ﹾﻤﺪﹸ ﷲﱠﹺ ﹶو ﱠ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ )در ﭼﻨﯿﻦ
ْ
اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ َّ َ َ ُ ِّ َ
ﺎل«) .(١
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﮫﺎ( ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :
ِ ِ
� ﻰﻠﻋ ﻞﻛ ﺣ ٍ
) (۲۰ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺪار و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻀﺮت ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از
ﻗﺒﯿﻠﻪ »ﺣ َ
ﻤﯿﺮ« در ﺟﻨﮓ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد دﺷﻤﻦ را ﮐﺸﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
) (٢
» َﺳﻠﺐ« او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارد ،ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻟﺸﮑﺮ
َ
ﺑﻮد » َﺳﻠﺐ« ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﻪ وی ﻧﺪاد )و آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ( ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا »ﺳﻠﺐ« او را ﺑﻪ وی
ﻧﺪادی؟ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم زﯾﺎد »و اﻓﺰون از ﺳﮫﻤﯿﻪ او( ﺑﻮد،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮدان ،و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت
ﺧﺎﻟﺪس از ﮐﺎر ﻋﻮف رد ﺷﺪ ،ﻋﻮف ﭼﺎدر او را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :دﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم! ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮑﺎﯾﺘﺖ را
ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
َ َ
)ﺳﻠﺐ( را ﺑﻪ او ﻣﺪه ،ای ﺧﺎﻟﺪ آن را ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﺧﺎﻟﺪ! آن
اوﻣﺪه ،ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺮا راﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی
) -(١ﺗﺮﻣﺬی ،ش.۲۷۳۸ :
) -(٢اﺳﺒﺎب و ﻣﺘﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻘﺘﻮل از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺐ ،زره ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ھﻤﺮاه ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ھﻤﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﺟﻨﮓ ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ و ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ آﺑﺸﺨﻮر و
ﺳﺮ آب ﻣﯽﺑﺮد ،آن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن اﺑﺘﺪ آب ﺻﻔﺎ و زﻻل ﭼﺸﻤﻪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و آب
ﮔﻞآﻟﻮد را ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آری ،آﻧﭽﻪ ﺻﺎف و زﻻل اﺳﺖ از آن ﺷﻤﺎ
)رﻋﯿﺖ( اﺳﺖ و ﺗﯿﺮﮔﯽھﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .(١
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽس ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻏﺰوهای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎم رﻓﺘﯿﻢ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﺪادی ﻗﺒﯿﻠﻪ
»ﺣ َ
ﻤﯿﺮ« ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،اﺳﻠﺤﻪ و
ِ
) (٢
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﻣﺴﯿﺮ راه ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺘﺮی ﻧﺤﺮ ﮐﺮد ،آن
ﻣﺮد ﺣ َ
ﻤﯿﺮی ﺗﮑﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ ﺷﮑﻞ داد و ﺑﺮ
ِ
زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺗﺶ آن را ﺧﺸﮏ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺮاﯾﺶ
دﺳﺘﮕﯿﺮهای درﺳﺖ ﮐﺮد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﮐﻪ از روﻣﯽھﺎ و
ُ
اﻋﺮاب ﻗﺒﯿﻠﻪ »ﻗﻀﺎﻋﻪ« ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺒﺮدی ﺳﺨﺖ و ﺑﯽاﻣﺎن
درﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﻣﺮدی روﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﯽ
ﺳﺮخ و ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮار ﺑﻮد و زﯾﻦ اﺳﺐ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮش ﻃﻼﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد و اﻓﺮاد آﻧﺎن را ﺷﮫﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﻣﺮد ﺣﻤﯿﺮی در ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ
و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺳﺐ او را ﭘﯽ زد ،آن ﻣﺮد از روی اﺳﺐ اﻓﺘﺎد ،و ﻣﺮد ﺣﻤﯿﺮی
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﮐﺸﺖ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
َ َ
ﻣﺮد روﻣﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
آن ﻣﺮد آﻣﺪ و »ﺳﻠﺐ« ِ
ﻣﺮد او را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﻣﻘﺪاری از آن ﻣﺎل را ﺑﻪ وی داد و

) -(١ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﺮح ﻧﻮوی .۶۴ / ۱۲
) -(٢ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺮدن ﺑﺮﯾﺪن و ذﺑﺢ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺘﺮ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻋﻮف ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﻋﻮف ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ،ﻋﻮف ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮد و از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ
ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﺪ و آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻋﻮف ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس رﻓﺖ و
َ
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج » َﺳﻠﺐ« )اﺳﺒﺎب و ﻣﺘﺎع( ﻣﻘﺘﻮل را
َ
ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا َﺳﻠﺐ
ً
ﻣﻘﺘﻮل وی را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ او ﻧﺪادی؟ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد )و ﭘﯿﺶ از ﺣﻖ او( ﺑﻮد ،ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را
ﺑﺒﯿﻨﻢ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا آ ﮔﺎه ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﻋﻮف آن ﻣﺮد را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺒﺪ ،آن
ﺣﻀﺮت ج ،ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﻋﻮف ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ،
َ
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا َﺳﻠﺐ ﻣﻘﺘﻮل اﯾﻦ ﻣﺮد
را ﺑﻪ وی ﻧﺪادهای؟ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ﻣﺎل
زﯾﺎد )و ﺑﯿﺶ از ﺣﻖ او( ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن ﻣﺎل را ﺑﻪ او ﺑﺪه،
ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﮐﻨﺎر ﻋﻮف ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﻋﻮف ﭼﺎدر او را
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در ﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﺧﺎﻟﺪ آن را
ﺑﻪ او ﻣﺪه ،ﭼﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺮا راﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ و آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ و ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ آنھﺎ را ﺳﺮ آب
ﻣﯽﺑﺮد و آنھﺎ آب ﺻﺎف و زﻻل ﭼﺸﻤﻪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ و آب ﮔﻞآﻟﻮد را ﺑﺮای
ﭼﻮﭘﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .آری ،آﻧﭽﻪ ﺻﺎف و زﻻل اﺳﺖ از آن ﺷﻤﺎ )رﻋﯿﺖ( اﺳﺖ و
ﺗﯿﺮﮔﯽھﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس در اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ
َ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺪادن َﺳﻠﺐ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻮفس ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس را ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﭼﺎدرش را ﮐﺸﯿﺪ و
ﻣﺴﺨﺮه اش ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﺧﺎﻟﺪ آن
ﻣﺎل را ﺑﻪ او ﻣﺪه ،و اﯾﻦ ﺑﺮای رد اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻣﯿﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در
ﺣﻔﻆ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻣﯿﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺰد ﻣﺮدم ،ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ آﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
َ َ
آن ﻗﺎﺗﻞ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ آ ﮔﺮ ﺳﻠﺐ ﻣﻘﺘﻮل از ِ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺎل را ﺑﻪ او ﻣﺪه؟ اﻣﺎم

ﻧﻮوی /اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﻣﺎل را ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ او و ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس
ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﮑﺸﺮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه،
ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
 -۲ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن ﻣﺮد را راﺿﯽ ﻧﻤﻮده و او آن ﻣﺎل را ﺑﻪ
رﺿﺎﯾﺖ و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺪف از اﯾﻦ
ﮐﺎر دﻟﺠﻮﯾﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺣﺘﺮام و اﮐﺮام
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) .(١

) -(١اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮﺑﺎﻧﯽ .۸۴ / ۱۴
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ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاھﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او
ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از اﺑﻮ ﻃﻔﯿﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ /آن را در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ آورده اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﺑﺮ
ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻼم ﮔﻔﺖ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼﻣﺶ را
دادﻧﺪ ،و آن ﻣﺮد ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﭘﺲ از آن ،ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ
دارم! اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﻔﺘﯽ واﻟﻠﻪ ﻣﺎ او
را از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ آ ﮔﺎه ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اھﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای ﻓﻼن ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و آن ﻣﺮد را از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آ ﮔﺎه ﮐﻦ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ آﻧﺎن در ﭘﯽ آن
ﻣﺮد رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و او را از آن ﺳﺨﻦ آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺮد ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻢ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻢ و
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﻢ ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﭼﻮن از آﻧﺎن دور ﺷﺪم ،ﻣﺮدی از اھﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد دﺷﻤﻨﯽ دارم ،او را ﻓﺮا ﺧﻮان و از
او ﺑﭙﺮس ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨﯽ دارد؟ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن ﻣﺮد را ﻃﻠﺒﯿﺪ و در
ﺑﺎرۀ اﻇﮫﺎرات ﺷﺎﮐﯽ از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ داری؟ ﮔﻔﺖ:
ً
ﻣﻦ ھﻤﺴﺎﯾﻪ او ھﺴﺘﻢ ،و ﮐﺎﻣﻼ از او ﺧﺒﺮ دارم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ھﺮﮔﺰ او را
ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ ﻧﻤﺎزی ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﮐﻪ ھﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺑﺪﮐﺎر
ھﻤﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ! آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ از او ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را از وﻗﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻮ را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﮑﺮده ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد :ﺧﯿﺮ) ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی
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را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم( اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺮﮔﺰ او را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ روزی را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ھﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺑﺪﮐﺎر ھﻤﻪ آن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ! آن
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )از او ﺑﭙﺮس( آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در روز
رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮرده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻖ رﻣﻀﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و او ﺟﻮاب داد :ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی را ﺻﺪﻗﻪ ای داده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎل ﺧﻮد ﭼﯿﺰی اﻧﻔﺎق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﮕﺮ زﮐﺎت ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ
ھﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﺑﺪﮐﺎر آن را ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،از او ﺑﭙﺮس
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل زﮐﺎت را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﮐﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﺎﻧﻪ زده ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و
او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رو ﺑﻪ او ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯿﺰ،
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ آن ﻣﺮد )را ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ( از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻄﺎﮐﺎر ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزد و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﺑﺎره زن ﻣﺨﺰوﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن
ً
زن ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ازدواج ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺎز و ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ) .(٢
) (۲۱ﻧﺼﯿﺤﺖﻧﻤﻮدن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺰاع در ﺧﻄﺎی ﻣﺸﺘﺮک:

در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک و دو ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﺧﻄﺎ ﺷﺪه در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب
) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،۴۵۵ / ۵ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﺎت أﺛﺒﺎت ،اﻟﻤﺠﻤﻊ .۲۹۱ / ۱
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۱۶۸۸ :
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ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ھﺮدو ﻃﺮف ﻧﺰاع و ﺧﻄﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ أوﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮفس ﻧﺰد
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﺧﺎﻟﺪ ،ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺑﺪر را اذﯾﺖ ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ
ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﺎزھﻢ ﺑﻪ )ﻣﻘﺎم و( ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯽ ،ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪس ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﺑﺎره ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻢ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺎﻟﺪ را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،او ﺷﻤﺸﯿﺮی از ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﻓﺮود آورده اﺳﺖ) .(١
) (۲۲واداﺷﺘﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﺧﻄﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ:

ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺮبھﺎ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﻔﺮی ھﻤﺮاه ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آنھﺎ )در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و(
ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎدمﺷﺎن ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد )و
ھﻨﻮز ﺧﻮاب ﺑﻮد( ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮﺧﻮاب اﺳﺖ
)زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ( و ﺳﭙﺲ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮو و ﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ از ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺪاری ﺧﻮرش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ،آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ و ﭘﯿﻐﺎم آنھﺎ
) -(١ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﺎت ،اﻟﻤﺠﻤﻊ  ،۳۴۹ / ۹اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ
ﻟﻠﻄﺒﺮاﻧﯽ ،ش.۳۸۰۱ :
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را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد ،آن ﺣﻀﺮتس ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آنھﺎ را ﺳﻼم ﮐﻦ و ﺑﮕﻮ:
ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﺧﻮرده اﯾﺪ!! ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻢب ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج
آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮرش ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﻏﺬا ﺧﻮرده اﻧﺪ! ﻣﺎ ﭼﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮردهاﯾﻢ؟! اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮادرﺗﺎن را ﺧﻮردﯾﺪ )ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد از او ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺮد ﭘﺮﺧﻮاب اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﺗﮑﻪھﺎی ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﻣﯿﺎن دﻧﺪانھﺎیﺗﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :او )ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از او ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ) .(١
) (۲۳ذﮐﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر

ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و ﻣﻌﺬرت ﺑﺨﻮاﻫﺪ:

ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب رخ
داده ﺑﻮد ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ
ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮدرداس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺎن
ﺣﻀﺮات اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ از ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﭘﯽ او رﻓﺖ و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وی را ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
رﻓﺖ و در را ﺑﺴﺖ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ ،اﺑﻮدرداس
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﺸﺎن )ﺑﺎ دﯾﺪن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس(
) -(١اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ش ،۲۶۰۸ :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ ﺣﺠﺮات  ۳۶۳ / ۷ط.
داراﻟﺸﻌﺐ.
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ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) ،از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ( ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮس ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،او ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و ﺳﻼم ﮔﻔﺖ و ﮐﻨﺎر
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺸﺴﺖ و داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس )ﭼﻮن اوﺿﺎع را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪ( ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻣﺮا راﺣﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻣﺮا راﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ )ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ( ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻤﻮد) .(١
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از
ﺣﻀﺮت اﺑﻮدرداس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ زاﻧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،آﻣﺪ .ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺑﺎ دﯾﺪن وی( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ
دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
)ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ( ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻋﻤﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم ،و
ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ،اﻣﺎ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
آﻣﺪه ام ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺒﺨﺸﺪ) ،از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ( ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس رﻓﺖ
و ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ و ﺳﭙﺲ او ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ ،آﺛﺎر ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﭼﮫﺮۀ آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ ،ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮس )ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﺸﻢ آن ﺣﻀﺮت ج( در ﺟﻠﻮی اﯾﺸﺎن زاﻧﻮ زد و ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! واﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮده ام ،واﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدهام ،ﺣﻀﺮت
) -(١ﻓﺘﺢ.۴۶۴۰ ،
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺎ
ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ،و ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﺪردی و
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻣﺮا راﺣﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ ،ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻣﺮا راﺣﺖ
ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﺪ؟ ﭘﺲ از آن ﮐﺴﯽ او را ﻧﯿﺎزرد) .(١
) (۲۴ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻏﻮﻏﺎ و ﺧﺎﻣﻮشﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻓﺘﻨﻪ:

ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اوﺿﺎ ع ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﯽ درﮔﯿﺮد ،آن ﺣﻀﺮت ج )ﺑﺮای آرمﮐﺮدن
اوﺿﺎع( ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل در ﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮥ اﻓﮏ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ اذﯾﺖ و آزارش ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ از اھﻞ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪه ام ،و
آﻧﺎن )ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ( از ﻣﺮدی ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از او ﻣﻮرد ﺑﺪی ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﮑﺮده ام و او ﺑﺪون ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذس از ﺗﯿﺮۀ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر آﻣﺎده ام ،اﮔﺮ آن ﻣﺮد از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻦ )اوس( ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدم ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزﻧﻢ،
و اﮔﺮ از ﺑﺮادران ﺧﺰرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد او دﺳﺘﻮر ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ،
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدهس ﺑﺰرگ ﺧﺰرج ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻮ دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،آن ﺷﺨﺺ را ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ و ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ ﻧﺪاری ،و اﮔﺮ آن
ﻣﺮد از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮد دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداﺷﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﯽ ،ﺣﻀﺮت أﺳﯿﺪ ﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻮزاده ﺳﻌﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دروغ
) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۳۶۶۱ :
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ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ آن ﻣﺮد از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺸﺖ،
ﺗﻮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ و از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯽ ،دو ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و ﺧﺰرج ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺎھﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺪام
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آرام ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﮑﻮت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .(١
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻧﺰد
آﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻧﯿﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،در رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪیس رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه از اﻧﺼﺎر اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮوز ﮐﺮد ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ زدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﺣﻀﺮت ﺑﻼلس اذان ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮس ﺟﻠﻮ رﻓﺖ .(٢ )...
و در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /از ﺣﻀﺮت ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ﺟﻨﮕﯽ درﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زدهاﻧﺪ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .(٣ )...
) (۲۵اﻇﻬﺎر ﻏﻀﺐ از ﺧﻄﺎ:

) -(١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،اﻟﻔﺘﺢ.۴۱۴۱ ،
) -(٢اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ ﮐﺘﺎب آداب اﻟﻘﻀﺎة .۲۴۳ / ۸
) -(٣اﻟﻤﺴﻨﺪ .۳۳۸ / ۵
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اﻇﮫﺎر ﻏﻀﺐ از ﺧﻄﺎ ھﻨﮕﺎم دﯾﺪن و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺧﻄﺎ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر اﻋﺘﻘﺎدی ھﻤﭽﻮن ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﻨﺎزع در ﺑﺎره
ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ وی از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺪرش از ﺟﺪ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب در ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺑﺎھﻢ درﮔﯿﺮ ﺳﺨﻦ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و از
ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺎرک آب داﻧﮥ اﻧﺎر
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎت ﻗﺮآن را در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﻣﻠﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوس
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮﯾﺶ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ آﻧﻘﺪر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ
از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ در ھﯿﭻ ﻣﺠﻠﺴﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪهام) .(١
و در ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب وارد ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺑﺎره ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎھﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺰاع ﺑﻮدﻧﺪ،
ﯾﮑﯽ آﯾﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮی در ﺟﻮاﺑﺶ آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آن
ﺣﻀﺮتج ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﮫﺮۀ ﻣﺒﺎرﮐﺶ آب داﻧﮥ اﻧﺎر ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ
ﺑﺮای اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ؟ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ آﯾﺎت ﻗﺮآن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و
از آﻧﭽﻪ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ) .(٢
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻣﻼﺣﻈﮥ ﺧﻄﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس در ﺑﺎره ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻘﯽ و درﯾﺎﻓﺖ
) -(١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ش ،۵۸ :در اﻟﺰواﺋﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ھﺬا اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت و در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ،ش.۶۹ :
) -(٢اﻟﺴﻨﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،ت :آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ش ۴۰۶ :و ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ.
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دﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب
)ﯾﮫﻮد( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آورد و ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن را ﺧﻮاﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج
ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ در ﺑﺎره رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ دﭼﺎر ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و ّ
ﺗﺤﯿﺮ
ﺷﺪه اﯾﺪ ،ای ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎب! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ،ﻣﻦ
ً
رﺳﺎﻟﺖ و دﯾﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﺮای ﺗﺎن آورده ام ،ھﺮﮔﺎه از اھﻞ ﮐﺘﺎب
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ و اﮔﺮ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖﺷﺎن
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ÷ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﻣﻦ
ﻧﺪاﺷﺖ) .(١
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را دارﻣﯽ /ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﻮرات را آورد و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﻮرات اﺳﺖ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺷﺮوع
ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮرات ،ﭼﮫﺮۀ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺑﻪ داﻏﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﮫﺮه ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ؟
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﭼﮫﺮه آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و )ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه آﺛﺎر ﺧﺸﻢ،
ً
ﺐ اﷲﱠﹺ ﹶو ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻏ ﹶﻀ ﹺ
ﻓﻮرا ﮔﻔﺖ » :ﹶأ ﹸﻋﻮ ﹸذ ﺑﹺﺎﷲﱠﹺ ﹺﻣ ﹾﻦ ﹶﻏ ﹶﻀ ﹺ
ﺐ ﹶر ﹸﺳﻮﻟ ﹺ ﹺﻪ ،ﹶر ﹺﺿﻴﻨﹶﺎ ﺑﹺﺎﷲﱠﹺ ﹶر ﹰﹼﺑﺎ
ﹶوﺑﹺ ﹺ
ﺎﻹ ﹾﺳ ﹶ
ﻼ ﹺم ﹺدﻳﻨ ﹰﺎ ﹶوﺑﹺ ﹸﻤ ﹶﺤ ﱠﻤ ﹴﺪ ﻧﹶﺒﹺ ﹰﹼﻴﺎ« ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ

) -(١ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ  ۳۸۳ / ۳و ﺣﺴﻨﻪ اﻻﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮاھﺪه ﻓﯽ اﻻرواء ،ش.۱۵۸۹ :
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ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ،و از او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،اﮔﺮ
ً
ﻣﻮﺳﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﺒﻮت ﻣﺮا در ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد) .(١
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت اﺑﻮدرداس ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮس ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﻮرات را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آورد و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮرات اﺳﺖ ،آن را از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ
زرﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﭼﮫﺮه آن ﺣﻀﺮت ج دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ
)ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اذان را ﺑﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪ( ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس )ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪۀ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج( ﮔﻔﺖ:
َ َ َّ َ ًّ َ ْ َ
ﺤ َّﻤﺪ ﻧَب ًّﻴﺎ َو�ﺎﻟْ ُﻘ ْﺮآن إ َﻣ ً
ً َ ُ َ
ﺎﻣﺎ« و در ﭘﯽ آن
»ر ِﺿﻴﻨﺎ ﺑِ ِ
ِ ِ
ﺎﻹﺳﻼمِ ِدﻳﻨﺎ و�ِﻤ ٍ ِ
ﺎ� ر�ﺎ و�ِ ِ
ِ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻢ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد
و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﮫﺮۀ ﻣﻦ از ﻣﻠﺖھﺎ ،و ﻣﻦ ﺑﮫﺮۀ ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﺴﺘﻢ) .(٢
در رواﯾﺎت و ﺷﻮاھﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ً
ﻣﺸﺎھﺪهﻧﻤﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮫﺮه ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ اﺳﺖ،
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ اﻣﻮر در ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد وﻋﻆ و ﻧﺼﯿﺤﺖ واﻗﻊ
ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮد:

) -(١ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ ،ش ،۴۴۱ :اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﯽ ج وﻗﻮل ﻏﯿﺮه
ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ج.
) -(٢ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﯽ ﻓﯽ اﳌﺠﻤﻊ رواه اﻟﻄﱪاﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﻜﺒﲑ وﻓﻴﻪ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
اﻻﺳﺪی وﱂ أر ﻣﻦ ﺗﺮﲨﻪ و ﺑﻘﻴﺔ رﺟﺎﻟﻪ ﻣﻮﺛﻘﻮن ،اﳌﺠﻤﻊ .۱۷۴ / ۱
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اﻟﻒ :اﻧﻔﻌﺎل و ﻣﺘﺄﺛﺮﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺒﻞ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﺷﺪن ﭼﮫﺮه آن ﺣﻀﺮت ج آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
ب :ﻣﺸﺎھﺪه و ﻣﻼﺣﻈﻪ اوﺿﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪب و ﻣﺘﻮﺟﻪﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس.
ج :ﭘﯽﺑﺮدن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺒﺮان و
ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎهﺟﺴﺘﻦ از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻋﻼم اﺻﻞ اﺻﯿﻞ )ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻠﻪ ،رﺳﻮل ،دﯾﻦ( ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﻓﺖ.
د :ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﻓﻊﺷﺪن ﺧﺸﻢ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ رﺟﻮع و درک ﺧﻄﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس.
ھـ :ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺻﻞ و ﭘﯿﺮوی از ﺷﺮﯾﻌﺖ وی و
ﺗﺤﺬﯾﺮ از درﯾﺎﻓﺖ و أﺧﺬ دﯾﻦ از ﻣﺼﺎدر دﯾﮕﺮ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
آﻣﺪه اﻧﺪ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ در ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏس ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺟﻨﺐ ﻗﺒﻠﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻠﻐﻤﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از آن ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﭼﮫﺮۀ
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎک ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻧﻤﺎز ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﯿﭽﮑﺴﯽ روﺑﺮوی ﻗﺒﻠﻪ آب دھﺎن ﻧﯿﻨﺪازد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﺎ زﯾﺮﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ
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و در آن آب دھﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و آن را ﺑﮫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :و ﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ) .(١
ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﺧﺸﻢ آن ﺣﻀﺮت ج ھﻨﮕﺎم اﻃﻼعﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺧﻄﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎریس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ
ﻧﻤﯽروم ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﻤﺎز را ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺎم )ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ( ﺷﺪ،
ﻧﻤﺎز را ﺳﺒﮏ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﻓﺮادی ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﻧﺎﺗﻮان ،و
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ )و ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ() .(٢
ﺧﺸﻢﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺘﯽ از ﺗﮑﻠﻒ و ﺳﺆالھﺎی ﺑﯽﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻔﺘﯽ ،ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﺣﻀﺮت زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﮫﻨﯽس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮔﻤﺸﺪهای ﯾﺎﻓﺖ آن را ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﯿﺴﻪ )ﺟﻠﺪ( و
رﯾﺴﻤﺎن آن را ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻦ و ﻣﺮدم را از آن آ ﮔﺎه ﺳﺎز ،اﮔﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯽ آن را ﮔﻔﺖ) :آن را ﺑﻪ او ﺑﺪه( و ﮔﺮﻧﻪ ان
را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﻤﺸﺪه از آن ﺗﻮ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ و ﯾﺎ ﮔﺮگ اﺳﺖ) .آن را
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﺘﺮ ﮔﻤﺸﺪه را ﭼﻪ؟ ﭼﮫﺮه آن
ﺣﻀﺮت ج از ﺧﺸﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﭼﮑﺎر؟ ﮐﻔﺶ و
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۴۰۵ ،
) -(٢اﻟﻔﺘﺢ.۷۱۵۹ ،
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ﻣﺸﮏ آﺑﺶ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاه اوﺳﺖ ،از )ﭼﺸﻤﻪھﺎ( آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﻣﯽﭼﺮد )و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ() .(١
اﻧﻔﻌﺎل و واﮐﻨﺶ ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺣﺪوث و ﯾﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﭼﮫﺮه و ﯾﺎ ﺻﺪا و اﺳﻠﻮب ﻣﺮﺑﯽ
ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺐ وی ﺿﺪ ﻣﻨﮑﺮات و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن و ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺳﺒﮏ و ﺟﺰﺋﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم اﻧﮑﺎر ﺧﻄﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﻼم وی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺮﺑﯽ
آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ واﮐﻨﺶ او ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ،ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺮد و ﮐﮫﻨﻪ و ﺳﺨﻦ و
ﺗﻌﻠﯿﻖ وی ﮐﻢرﻧﮓ و ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ھﻤﭽﻮن اھﻤﯿﺖ
و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻓﺮاد ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎدﺛﻪ و ﯾﺎ ﮐﻼم اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺎدرﺳﺖ
را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻣﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﻟﺤﻈﮥ ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﻮﺗﺎه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ،در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از اﺑﻮ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدی را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﺎت
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آن ﻣﺮد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
اﯾﻦ )اﻣﻮال( از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ )زﮐﺎت و ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ( و اﯾﻦ ھﻢ ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت
ﻧﻨﺸﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ھﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﭙﺲ آن ﺣﻀﺮت ج
ﺷﺎﻣﮕﺎه آن روز ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺒﻨﺪۀ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری
) -(١ﻓﺘﺢ.۲۴۳۶ ،
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زﮐﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ )ﻣﺎل زﮐﺎت و( از
آن ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اھﺪا ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﻧﻨﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اوﺳﺖ ھﺮﮐﺲ در ﻣﺎل زﮐﺎت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ،
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﺷﺘﺮ و ﯾﺎ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ آن را ﺑﺪوش ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان ﺻﺪا ﺑﺮآورده
اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم ،اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ آن ﺣﻀﺮت دﺳﺖھﺎ
را )ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن( ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪی زﯾﺮ ﺑﻐﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ) .(١
) (۲۶رویﮔﺮداﻧﯿﺪن از ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻋﺪم ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺣﻖ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد:

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰد وی و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ÷ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورده و ﺑﻪ آنھﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز )ﺗﮫﺠﺪ( ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺎه او ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ)  ،(٢ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ
و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس از وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺳﺖ را ﺑﺮ زاﻧﻮی
ََ َ ۡ َٰ ُ َ ۡ
�ََ
� َ ۡ
� ٖء
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ﴿ :و�ن ٱ ِ���ن أ
َ َٗ
جد�] ﴾٥٤اﻟﮑﻬﻒ.[۵۴ :
»و ھﺴﺖ آدﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺧﺼﻮﻣﺖ«.

) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۶۶۳۶ ،
) -(٢اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی دارد .ﻧﮕﺎ :اﻟﻔﺘﺢ.۷۳۴۷ ،
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) (۲۷ﺳﺮزﻧﺶﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر:

آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺎﻃﺐس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ
وی ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ را از ﻗﺼﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ اﻃﻼع داد ،آن
ﺣﻀﺮت ج از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدی؟ او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﯾﻤﺎن دارم و دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻨﻤﻮده ام،
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اھﻞ و
ﻣﺎل ﻣﻦ در ﻣﮑﻪ ﺑﺎز آﯾﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻦ( ھﻤﻪ در ﻣﮑﻪ اﻓﺮادی
دارﻧﺪ ﮐﻪ از اھﻞ و اﻣﻮال آﻧﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد راﺳﺘﺶ را ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ و ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮدن او را ﺑﺰﻧﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻋﻤﺮ! ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ؟ ھﻤﺎﻧﺎ اﻟﻠﻪ از اھﻞ ﺑﺪر آ ﮔﺎه ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮده :ای اھﻞ ﺑﺪر ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ) ،ورود ﺑﻪ( ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
واﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺟﺎری ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ رﺳﻮﻟﻪ اﻋﻠﻢ) .(١
ﻧﮑﺎت و ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن:

 -۱ﺳﺮزﻧﺶ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدی؟
 -۲اﺳﺘﻌﻼم اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻄﺎ ﺳﻮق داده اﺳﺖ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد.
 -۳آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ و ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ از ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﻣﻌﺼﻮم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۶۲۵۹ ،
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 -۴ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ اﺧﻄﺎی ﯾﺎران ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ و راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه و
ھﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ھﺪف اﺻﻼح آﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻃﺮدﮐﺮدن و ﮐﻨﺎر زدن
آنھﺎ.
 -۵ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت و ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﮔﺎهﮔﺎھﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ
اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﺎدا اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪدار و ﭘﯿﺸﮕﺎم را ﮐﻪ
ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ( ﻣﺆاﺧﺬه
ﮐﻨﺪ.
 -۶دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻄﺎﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را دارد.
 -۷اﮔﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎری ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﺎﺑﻘﮥ درﺧﺸﺎﻧﯽ دارد ،در ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻼک ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
) (۲۸ﻣﻼﻣﺖﮐﺮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر:

ﺑﺮ ﺧﻄﺎی واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰی ﺧﻄﺎﮐﺎر
را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺷﺘﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺘﺮی دﯾﮕﺮ داده ﺑﻮد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ازدواج ﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﻣﺮدی زرﮔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﯿﻨﻘﺎع ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎھﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ و
»اذﺧﺮ« )ﮐﺎه ﻣﮑﻪ ،و ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه ﺧﻮﺷﺒﻮ( ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ،و ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺨﺎرج »وﻟﯿﻤﻪ« )ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮوﺳﯽ( ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻢ،
ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ را ﮐﻨﺎر ﺣﺠﺮۀ ﻣﺮدی اﻧﺼﺎری ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪم و رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﺎﻻن
و ﺟﻮال و رﯾﺴﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ھﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدم و ﻧﺰد ﺷﺘﺮھﺎ
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ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﻮھﺎنھﺎی آنھﺎ را ﺑﺮﯾﺪه و ﭘﮫﻠﻮھﺎیﺷﺎن را ﭼﺎک
داده و ﺟﮕﺮھﺎیﺷﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ از ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻤﺰه
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮاب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻢ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن
آﺛﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را در ﭼﮫﺮه ام ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﻪ
ﺷﺪه؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ھﺮﮔﺰ )ﺣﺎدﺛﻪای رﻧﺞآور( ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻧﺪﯾﺪه ام،
ﺣﻤﺰه ﮐﻮھﺎن ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ را ﺑﺮﯾﺪه و ﭘﮫﻠﻮھﺎیﺷﺎن را ﭼﺎک داده و اﮐﻨﻮن در
ﺧﺎﻧﻪای آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﺎدرش را ﭘﻮﺷﯿﺪ
و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﻦ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻤﺰه در آن ﺑﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ آن ﺣﻀﺮت ج اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ،وارد ﺷﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺳﭙﺲ
ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺣﻤﺰه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زاﻧﻮھﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ
و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﭼﮫﺮه آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺪرم
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ)  .(١اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب اﺳﺖ.
) (۲۹اﻋﺮاض از ﺧﻄﺎﮐﺎر:

اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /از ﺣﻤﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :وﻟﯿﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺟﻮانﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ و ﮔﻔﺘﺎر را
ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺮد ،اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ
) -(١ﻓﺘﺢ.۳۰۹۱ ،
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ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،او از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از
اﺑﻮاﻟﻨﻀﺮ ﻟﯿﺜﯽ و او از »ﺑﮫﺰ« ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺮوھﯽ
را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﺎن ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی از آﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و
ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ او را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺮد ﻓﺮاری ﺑﺎ
دﯾﺪن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﮑﺮد و
او را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮥ ﺷﻤﺸﯿﺮش از ﭘﺎی درآورد .ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ج
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،واﻟﻠﻪ آن ﻣﺮد ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از وی و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺖ ﺑﻮدﻧﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻗﺎﺗﻞ دوﺑﺎره )روﺑﺮوی اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎد و( ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ! واﻟﻠﻪ آن ﻣﺮد ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اداﻣﻪ داد ،آن ﻣﺮد ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،واﻟﻠﻪ آن ﻣﺮد ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﻢ ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه اش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ وی
روی آورده و )ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از )ﺑﺨﺸﯿﺪن( ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺆﻣﻦ اﺑﺎ
و اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه اﺳﺖ) .(١
ﻧﺴﺎﺋﯽ /از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺠﺮان ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج از او روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد
ﻣﻦ آﻣﺪی ﮐﻪ اﺧﮕﺮی از آﺗﺶ )ﺟﮫﻨﻢ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد) .(٢
) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ  ۲۸۹ / ۵واﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ .۲۰۹ / ۲
) -(٢اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ  ،۱۷۰ / ۸ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ.۴۷۹۳ ،
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اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﺳﺎﺗﺮ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪریس اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﻧﺠﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼﯾﯽ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ ،آن ﺣﻀﺮت ج از او اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده و
از وی ﭼﯿﺰی ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،آن ﻣﺮد ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮاﯾﺶ
ً
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮردی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد آن
ﺣﻀﺮتج ﺑﺎز ﮔﺮد ،و آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺮی و ﺟﺒﻪای ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد درآورد و
ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ و اﺟﺎزه ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داده ﺷﺪ .ﭼﻮن وارد
ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻼﻣﺶ را ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ،از ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ،آن
ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی ،اﺧﮕﺮی از آﺗﺶ در دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺑﻮد ،او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺒﻮھﯽ از اﯾﻦ اﺧﮕﺮھﺎ آورده ام )آن
ﻣﺮد از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺟﻮاھﺮ و زﯾﻮرآﻻت ﺑﺴﯿﺎری آورده ﺑﻮد( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﭽﻪ آوردهای ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮓ را
دارد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ ،آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻋﺬر ﻣﺮا ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ،
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺬرش را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼﯾﯽ او از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم) .(١
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /ﮐﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﺐ و او از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺪرش از ﺟﺪ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب اﻧﮕﺸﺘﺮی
ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدهﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از او اﻋﺮاض ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن
ﺻﺤﺎﺑﯽ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼ را اﻧﺪاﺧﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺮی آھﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت
) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ .۱۴ / ۳
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آراﯾﺶ ﺟﮫﻨﻤﯿﺎن اﺳﺖ ،آن ﺻﺤﺎﺑﯽ
اﻧﮕﺸﺘﺮی آھﻨﯽ را اﻧﺪاﺧﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻧﻘﺮهای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ) .(١
) (۳۰ﺗﺮک ﺧﻄﺎﮐﺎر:

اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﻟﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﻻﺧﺺ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺠﺮان و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺛﺮی
ﻋﻤﯿﻖ دارد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اش ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ از اﺻﺤﺎب ش ﮐﻪ از ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬری ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ
از ﺟﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺻﺤﺎب رﺿﻮان اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﮫﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ را دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﮐﻌﺐس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از ﻣﺎ ﮐﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،و اﮐﻨﻮن آن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮد ۵۰ ،ﺷﺐ را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ،آن دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮان و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ از آنھﺎ ﺟﻮانﺗﺮ و ﭼﺎﻻکﺗﺮ ﺑﻮدم ،ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و در ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ،
ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺳﻼم
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻟﺐھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻼم ﻣﻦ ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﭙﺲ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم و ﺑﺎ
) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ ،۱۶۳ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ ،ت :اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ش ۶۵۱۸ :و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ.
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ﮐﻨﺎرۀ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮدم آن
ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن رو ﻣﯽﮐﺮدم از ﻣﻦ
روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ وﺿﻊ و ﺟﻔﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،روزی از دﯾﻮار ﺑﺎغ اﺑﻮﻗﺘﺎده ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ) ،و وارد ﺑﺎغ ﺷﺪم( و ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ او ﻧﯿﺰ ﺳﻼﻣﻢ را ﺟﻮاب ﻧﮕﻔﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ!
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارم؟ اﻣﺎ او ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ )و
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد( دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ ،ﺑﺮای
ﺑﺎر ﺳﻮم او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارم ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﯾﺎر در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ورﺳﻮﻟﻪ اﻋﻠﻢ«
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و دوﺑﺎره از روی دﯾﻮار از ﺑﺎغ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪم )ﮐﻌﺐس در اداﻣﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(:
ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺐ از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﻨﺠﺎھﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ
ام ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )در ﻗﺮآن( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ﺷﺪه ﺑﻮدم و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ھﻤﮥ وﺳﻌﺘﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪه ﺑﻮد) ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ( ﺻﺪای ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه »ﺳﻠﻊ« ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮ
را ﻣﮋده ﺑﺎد .(١ )...
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻓﻮاﯾﺪ و اﻧﺪرزھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از آن در ﺷﺮحھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »زاد اﻟﻤﻌﺎد« و »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«.
) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۴۴۱۸ :
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ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ اﺳﻠﻮب
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج از دروغﮔﻔﺘﻦ
ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺴﺎ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دروﻏﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺑﻪﻧﻤﻮدن آن ﺷﺨﺺ اﻃﻼع ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از او ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ) .(١
و در رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم در ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ از او
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ) .(٢
و در رواﯾﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه :ھﺮﮔﺎه اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب دروﻏﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮﺑﮥ وی آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از وی روی ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .(٣
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﻃﻼع ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از
ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،از وی روی
ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﻓﺘﻨﺪ) .(٤
از رواﯾﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺳﻠﻮب اﻋﺮاض و ﺗﺮک
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزآﯾﺪ ،روش و اﺳﻠﻮب ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ و
دﻋﻮﺗﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻠﻮب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻗﻠﺐ ﺧﻄﺎﮐﺎر ،ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﺮد
) -(١ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ :ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ،ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی.۱۹۷۳ ،
) -(٢اﻟﻤﺴﻨﺪ .۱۵۲ / ۶
) -(٣اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﻪ.۲۰۲۵ ،
) -(٤رواه اﻟﺤﺎﮐﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.۴۶۷۵ ،
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ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ )و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد( ﮐﻪ از دﺳﺖ آن ﻣﺮﺑﯽ راﺣﺖ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
) (۳۱دﻋﺎﮐﺮدن ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﻌﺎﻧﺪ:

اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ /رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ
دﺳﺖ ﭼﭗ ﻏﺬا ﺧﻮرد ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﻮر،
آن ﻣﺮد از روی ﮐﺒﺮ و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ،آن ﻣﺮد ﭘﺲ از آن ھﺮﮔﺰ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ دھﺎن ﻧﺒﺮد )دﺳﺘﺶ ﻓﻠﺞ
ﺷﺪ() .(١
در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﺴﺮ ﺑﻦ
راﻋﯽ اﻟﻌﯿﺮ« ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﻮر ،او
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ھﺮﮔﺰ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دھﺎﻧﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪ) .(٢
ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮوی /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪدﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺑﺎ ﺷﺮع اﻟﮫﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ھﺮﺣﺎل )ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن ﻧﯿﺰ( ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و
ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺮد) .(٣
) (۳۲اﮐﺘﻔﺎﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺧﻄﺎ و اﻋﺮاض از ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد:

) -(١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ش.۲۰۲۱ :
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .۴۵ / ۴
) -(٣ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .۱۹۲ / ۱۳
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ۡ
َ ٗ َ َ َّ َ َّ َ ۡ
� ٱ�َّ ُّ َ َ ۡ
ََۡ
ت بهِۦ َوأ َ ۡظ َه َر ُه ٱ َّ ُ
�ذ أَ َ َّ
�
﴿
� إ ِ ٰ� �ع ِض أز� ٰ ِ
جهِۦ حدِيثا فلما �بأ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
ض فل َّما � َّبأها بِهِۦ قالت من أ
�بأك �ٰذ�ۖ
عليهِ عرف �عضهۥ وأعرض � ۢن �ع ٖ �
َ
� ٱ ۡل َعل ُ ۡ َ ُ
قَ َال َ� َّبأ ِ َ
ِيم ٱ�بِ�] ﴾٣اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۳ :
»و ﯾﺎد ﮐﻦ ﭼﻮن ﭘﻨﮫﺎن ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ ازواج ﺧﻮد ﺳﺨﻨﯽ را و ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮ اﻓﺸﺎی آن ﺳﺨﻦ ،ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮐﺮد ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ آن
ﺳﺨﻦ )ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردش را ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮد( و اﻋﺮاض ﮐﺮد از ﺑﻌﺾ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮدارﮐﺮدن آن را ﺑﻪ اﻓﺸﺎی راز ،آن زن ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﺧﺒﺮ داد ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺸﺎری
راز؟ ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺒﺮ داد ﻣﺮا ﺧﺪای داﻧﺎی ﺧﺒﺮدار«.

ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ /در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ »ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ« در ﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ
آﯾﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رازی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺰش و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از
آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺣﻼل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪل
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻮن او ھﻮوی ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل را از اﯾﻦ راز آ ﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻃﻼع داد و در ﭘﯽ آن
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻔﺼﻪل اﻓﺸﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد وی را ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻇﮫﺎر ﮐﺮم و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی از ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
در ﮐﺘﺎب »اﻻﮐﻠﯿﻞ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎدن
اﺳﺮار ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ھﻤﭽﻮن ھﻤﺴﺮ و ﯾﺎ دوﺳﺖ )ﺻﻤﯿﻤﯽ( ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺖ و آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺳﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﻼﻃﻔﻪ و اﻇﮫﺎر ﻣﮫﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ آن ،و ﻧﯿﺰ
اﻋﺮاضﻧﻤﻮدن از ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ در ھﻨﮕﺎم ﻋﺘﺎب و
ﺳﺮزﻧﺶ.

١١٠

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

ﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻮاﻧﻤﺮدان و آﻧﺎن ﮐﻪ روح ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ )ھﻨﮕﺎم
ﻋﺘﺎب و ﺳﺮزﻧﺶ( ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ را ﯾﺎدآور ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻐﺎﻓﻞ )از ذﮐﺮ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ( ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺼﻠﺖ
ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ«.
) (۳۳ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﺒﺮانﻧﻤﻮدن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ:

ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻢ!
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ روزه ﺑﻮدم و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮدم. ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :ﺑﺮدهای داری ﮐﻪ آزادش ﮐﻨﯽ؟ ﺧﯿﺮ. ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ دو ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮی؟ ﺧﯿﺮ. ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻏﺬا ﺑﺪھﯽ؟ ﺧﯿﺮ.ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زﻧﺒﯿﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آورد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻣﺮد ﺳﺎﺋﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آن ﻣﺮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ.
 ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ. ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮدی ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺧﻮدم ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻢ؟!ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪرد.
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ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ دﻧﺪانھﺎی ﻣﺒﺎرک ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ات را اﻃﻌﺎم ﮐﻦ) .(١
در رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺳﺎﯾﮥ ﮔﺴﺘﺮده ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺳﻮﺧﺘﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه؟ او ﮔﻔﺖ :در
روز رﻣﻀﺎن و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﻮدم ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮدم ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻨﺸﯿﻦ ،و آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ در ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺴﺖ،
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪای ﭘﺮ از ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮ اﻻﻏﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺻﺪﻗﮥ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﻮﺧﺘﻢ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻢ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،آن
ﺣﻀﺮتج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ ،او ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻋﯿﺎﻟﻢ ﭼﯿﺰی )ﺑﺮای ﺧﻮردن( ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ ﺧﻮدت آن را ﺑﺮدار ،و آن ﻣﺮد آن ﺧﺮﻣﺎھﺎ
را ﮔﺮﻓﺖ) .(٢
) (۳۴ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ وی:

در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم زﻧﯽ واﻻﮔﮫﺮ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﻢ درآورد ،و ھﻤﯿﺸﻪ از وی
در ﺑﺎره )ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد و زﻧﺪﮔﯽ( ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،او در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ:
)ﺷﻮھﺮم( ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮم ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
) -(١رواه اﻟﺒﺨﺎری ،ﻓﺘﺢ .۱۹۳۶
) -(٢اﻟﻤﺴﻨﺪ .۳۷۶ / ۶
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ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻘﻮق
ھﻤﺴﺮش را ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و روزھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ روزه اﺳﺖ( ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺗﻨﮓ
آﻣﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن ﻧﮫﺎد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﮐﺎری ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﻤﻮدم ،اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟
 ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ روز روزهام. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ ﺷﺐ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ ،و ھﺮﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢﮐﻦ.
 ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارم. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ در ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ. ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارم. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ از ھﺮﺳﻪ روز ،ﯾﮏ روز را روزه ﺑﮕﯿﺮ. ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارم. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزه ،روزه داودی اﺳﺖ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮ ،ﯾﮏ روز راﻓﻄﺎر ﮐﻦ )روزه ﻣﮕﯿﺮ( و روز ﺑﻌﺪ را روزه ﺑﺎش و در ھﺮ ھﻔﺖ ﺷﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﻦ ،اﻣﺎ ﮐﺎش ﺑﺮ ﻣﺸﻮره و رﺧﺼﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم؛ زﯾﺮا اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﺨﻮرد و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ام.
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب )آﺧﺮ ﻋﻤﺮ( در روز ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ) ۱ﺑﺮ (۷
ﻗﺮآن را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻨﺪ روزی ﭘﯽ
در ﭘﯽ روزه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار روزھﺎﯾﯽ را ﭘﯽ در ﭘﯽ روزه
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ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )اﻣﺎم ﺑﺨﺎری (/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن را در
ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﭘﻨﭻ روز و اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ھﺮ ھﻔﺖ روز رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ آن ھﺴﺘﻨﺪ) .(١
در رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /ﺗﻮﺿﺤﯿﺎت و ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او از
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم زﻧﯽ از
ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﻢ درآورد و ﻣﻦ از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎز و روزه ﻗﺪرت
داﺷﺘﻢ و در آن ﻣﻨﮫﻤﮏ ﺑﻮدم از او دور ﻣﺎﻧﺪم ،ﭘﺪرم )ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس( آﻣﺪ
و از ھﻤﺴﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ( ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺪرم رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ
واﻻﮔﮫﺮ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ام و ﺗﻮ در ادای ﺣﻘﻮق ھﻤﺴﺮی و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وی
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺖ و از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد،
آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﻣﮕﺮ روزھﺎ ھﻤﯿﺸﻪ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟
 ﮔﻔﺘﻢ :آری. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :و ﺷﺐھﺎ ﻧﯿﺰ )ﺗﺎ ﺻﺒﺢ( ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎم را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﻄﺎرﻣﯽﮐﻨﻢ )روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم( ﺷﺐھﺎ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ و ﺣﻘﻮق
ھﻤﺴﺮاﻧﻢ را ﻧﯿﺰ ادا ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ھﺮﮐﺲ از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ روی ﮔﺮداﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۵۰۵۲ ،
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 ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ھﺮ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﻦ. ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻗﻮیﺗﺮم. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ در ھﺮ  ۱۰روز ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺘﻢ ﮐﻦ. ﮔﻔﺘﻢ :از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان دارم.)ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن( ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ ھﺮﺳﻪ روز
ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﮐﻦ.
 ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از ھﺮ ﻣﺎه ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ. ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان دارم. و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﮏ روز روزه ﺑﮕﯿﺮ و روز دﯾﮕﺮ را روزه ﻧﮕﯿﺮ ،اﯾﻦﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روزه و روش ﺑﺮادرم داود اﺳﺖ.
ﺣﺼﯿﻦ در رواﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺲ از آن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ھﺮ ﻋﺎﺑﺪی ﺗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﻃﯽ دارد و ھﺮ ﻧﺸﺎﻃﯽ ﻧﻮع ﮐﻨﺪی و ﺳﺴﺘﯽ در ﭘﯽ
دارد ﮐﻪ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﯾﺎ در داﻣﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد،
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﻨﺪی و ﺿﻌﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رو ﻣﯽآورد ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ )و
رﺳﺘﮕﺎر اﺳﺖ( و ھﺮﮐﺲ ﮐﻨﺪی و ﺿﻌﻔﺶ او را ﺑﻪ داﻣﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ھﻼک
و ﺗﺒﺎه ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب ﺿﻌﯿﻒ و
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
دوﺑﺎره روز ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﺎﻣﯽ را روزه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،و در ﺑﺎره ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ
از ﺣﺰب ﺧﻮد )ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ( ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآن
ً
ﻣﯽاﻓﺰود ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ھﺮ ﺳﻪ روز و ﯾﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،و
در آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺎش آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻧﺪارم آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻢ) .(١
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ اﻧﮫﻤﺎک ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد ،آن ھﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ادای ﺣﻘﻮق
ً
ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و در ﺣﻖ او ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﺪار و ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻧﻮﻋﯽ از ﻃﺎﻋﺎت ﻣﻨﮫﻤﮏ و ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻠﺒﻪ و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دروس و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ و دﻋﻮﺗﮕﺮی ﮐﻪ
در اﻣﻮر دﻋﻮت ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻏﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اﻋﺘﺮاض ھﻤﺴﺮش و
ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺣﻖ او ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ اﻓﺮاط ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ و ﻋﺪم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ اوﻗﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻃﺎﻋﺎت و ادای ﺣﻘﻮق ھﻤﺴﺮ و دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ ،ھﺮ ﻃﻠﺒﻪ و دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اھﺘﻤﺎم و
ﺳﺎﻣﺎندادن اﻣﻮر ﻣﻨﺰل و اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ اﺧﺘﺼﺎص
دھﺪ.
) (۳۵ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر:

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /از ﺣﻀﺮت اﺑﻮذرس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪی رد و ﺑﺪل ﺷﺪ
و ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻃﻌﻨﻪ زدم ،او ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از اﯾﻦ ﻣﻮرد آ ﮔﺎه
ﻧﻤﻮد ،آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ،آری،
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎدرش را دﺷﻨﺎم دادی؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻮ
ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ﺟﺎھﻠﯿﺖ داری .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی و
) -(١اﻟﻤﺴﻨﺪ  ،۲۵۸ / ۲اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﻨﺪ ،ش.۶۴۷۷ :
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ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آری ،آﻧﺎن ﺑﺮادرانﺗﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮادر او را در اﺧﺘﯿﺎرش
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ھﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺪه وھﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ او را ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را ﻧﺪارد ،از او ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد ،او را
در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮذرس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ رﻧﺠﺸﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و ﻣﻦ از او ﮐﻪ ﻣﺎدرش
ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮدم ،آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮذر ﺗﻮ
ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ در ﺗﻮ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ را دﺷﻨﺎم دھﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر او را دﺷﻨﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮذر ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ در
ﺗﻮ وﺟﻮد دارد .آﻧﺎن ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،از ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪھﯿﺪ و ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎری ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮانﺷﺎن اﻣﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ
آﻧﺎن را در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﯾﺎری دھﯿﺪ) .(٢
اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ُرکﮔﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮذرس از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .آری ،ﺻﺮاﺣﺖ
ﻟﮫﺠﻪ و ﺑﯽﭘﺮده ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ اﺑﺰاری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ و زﺣﻤﺖ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ھﻢ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ

) -(١اﻟﻔﺘﺢ.۶۰۵۰ ،
) -(٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.۶۰۵۰ ،
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ﻟﮫﺠﻪ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص و اﻓﺮادی وﯾﮋه ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﺤﻤﻞ آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﻮتﺷﺪن ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎه و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﭼﯿﺰی را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮج و ﻣﻀﺎﯾﻘﮥ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وی ﮔﺮدد ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﺻﺮاﺣﺖﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻧﺎﮔﻮار و ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ روش
ً
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ و دﻋﻮﺗﮕﺮ روﯾﺎرو ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻄﺎﮐﺎر آﺷﮑﺎرا در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺧﻄﺎ ﺷﺪه و دﻋﻮﺗﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﺳﻠﻮب »ﮐﻨﺎﯾﻪﮔﻮﯾﯽ« ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺒﯿﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﻠﻮب »ﺻﺮاﺣﺖﮔﻮﯾﯽ« ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﻣﻀﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻤﺮده اﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ »ﮐﻨﺎﯾﻪﮔﻮﯾﯽ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ و
ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ از اوﺳﺖ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدد و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻇﺮﯾﻒﺑﻮدن ﮐﻨﺎﯾﻪ و ﺧﻔﺎی ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻣﻄﻠﺐ را درک
ً
ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮدم در ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺪرز و
اﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و
اﺧﻼق ﺧﻮش در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻋﻮت و ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ
دراد.
) (۳۶ﻗﺎﻧﻊﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎر:
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ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎﺧﺘﻦ وی ﭘﺮده را از
ﺑﺼﯿﺮت وی ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺣﻖ و راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎز
ﮔﺮدد ،ﻧﻤﻮﻧﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ /در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ« از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪس ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه
ﮐﻪ زﻧﺎ ﮐﻨﻢ! ﻣﺮدم ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :راﺣﺘﺶ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و آن ﺟﻮان را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺖ و در ﭘﯿﺶ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﺸﺴﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎدرت
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪی؟
 ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﻣﺎدرانﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ آن را ﺑﺮایﺧﻮاھﺮت ﻣﯽﭘﺴﻨﺪی؟
 ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮانﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ آن راﺑﺮای ﻋﻤﻪات ﻣﯽﭘﺴﻨﺪی؟
 ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﻋﻤﻪھﺎیﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ آن راﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪات ﻣﯽﭘﺴﻨﺪی؟
 ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪھﺎیﺷﺎن ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮥ او ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﮔﻨﺎھﺶ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻗﻠﺐ و ﺷﺮﻣﮕﺎھﺶ را ﭘﺎک ﺑﮕﺮدان) .(١
) -(١اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ۷۶۷۹ ،و .۷۷۵۹
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) (۳۷ﻣﺘﻮﺟﻪﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اش ﺑﯽاﺳﺎس و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺳﺖ:

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺑﺮای ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﯽاﺳﺎس و
ً
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﺮارﺷﺎن
ﺑﺮﻣﻼ ﮔﺮدد ،ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ واھﯽ ﭘﯿﺶ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﮐﺪﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
و راﺣﺘﯽ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟ داﺳﺘﺎن زﯾﺮ )ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ( ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ و
ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،از
ﺧﻼل اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم دﺳﺖﮐﺸﯿﺪن ﺧﻄﺎﮐﺎر از
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻀﯿﻪ را دﻧﺒﺎل و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﻀﺮت ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در »ﻣﺮاﻟﻈﮫﺮان«
)ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﮑﻪ( اﺗﺮاق ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﻧﺎﮔﺎه زﻧﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎھﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و از ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ
دﺳﺖ ﻟﺒﺎس درآوردم و ﭘﻮﺷﯿﺪم و رﻓﺘﻢ ﺑﺎ آن زﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﺪا زدﻧﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ!!! )ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ!؟( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ج را دﯾﺪم ،از اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪم و دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ،
ﺷﺘﺮی َر َﻣﮑﯽ )رمﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه( دارم ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺪ و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ،آن
ﺣﻀﺮت ج ﭼﺎدرش را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ و ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﭘﺸﺖ درﺧﺘﯽ
رﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺪن اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰی درﺧﺖ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﭘﺲ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،آب
وﺿﻮ از رﯾﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ اش ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! رﻣﯿﺪﮔﯽ

١٢٠

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﺒﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮدم

)ﺗﺮس و ﮔﺮﯾﺰ( ﺷﺘﺮت ﭼﻪ ﺷﺪ؟! از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺮ راه ھﺮﺟﺎ آن
ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻣﯿﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ؟! ﭼﻮن اوﺿﺎع را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪم ،زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﻓﺘﻢ ،از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز
در ﻟﺤﻈﮥ ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدم ،آن ﺣﻀﺮت ج از ﯾﮑﯽ از
ﺣﺠﺮهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ،و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺒﮏ و
ﮐﻮﺗﺎه دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﺎزم را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدم ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎز را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻦ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :از
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﺳﺎزم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ،ای
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رﻣﯿﺪﮔﯽ ﺷﺘﺮت ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﻌﺒﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،از ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ،اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ھﺮﮔﺰ
ﻧﺮﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،و از آن
ﭘﺲ ھﺮﮔﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ) .(١

) -(١ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﯽ :رواه اﻟﻄﱪاﲏ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ ورﺟﺎل أﺣﺪﳘﺎ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﲑ اﳉﺮاح ﺑﻦ

ﳐﻠﺪ و ﻫﻮ ﺛﻘﺔ) ،اﳌﺠﻤﻊ  (401 / 9وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﯽ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻄﱪاﻧﯽ 203 / 4

ﺗﺒﲔ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ أن اﳋﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻗﺎل :ﻧﺰﻟﻨﺎ.....

وﻓﯽ ﺗﺮﲨﺔ ﺧﻮاتس ﻓﯽ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ :وأرﺳﻞ ﻋﻨﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،وﻓﯽ اﻹﺻﺎﺑﺔ :ﻓﯽ وﻓﺎة

ﺧﻮات ﺳﻨﺔ  40أو  ،42وأﻣﺎ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،ﻓﻔﯽ اﻟﺴﲑ أﻧﻪ ﺗﻮﻓﯽ ﺳﻨﺔ  136وﻋﻠﯽ ذﻟﮏ

ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
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اﯾﻦ ﻣﻮرد درﺳﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را در
ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﻓﻮاﯾﺪ و ﻧﮑﺎت زﯾﺮ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮔﺮدد:
 اﮔﺮ ﻣﺮﺑﯽ ھﯿﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎر و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﺼﯿﺘﯽﺷﺪه از او ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﻧﮕﺎه و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺎدی در ﺑﺮدارد و ﺑﺮ ﻗﻠﺐھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
 اﻋﺮاض از ﺧﻄﺎﮐﺎر در وھﻠﻪ اول ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽﺑﻮدن ﻋﺬر وﺑﮫﺎﻧﻪ اش ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺟﻪﮔﺮداﻧﯿﺪن
ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﮥ واھﯽ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده و
او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ.
 ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ھﻢ از اوﺷﺮم و آزرم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺧﻮد
را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﺪ و از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰد( و ھﻢ ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز
ﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﻮرت دوم ﺑﺮ ﺻﻮرت اول ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻄﺎﮐﺎر )در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد( ﻧﺸﺎﻧﮥ اﻋﺘﺮاف وی ودﺳﺖﮐﺸﯿﺪن از ﺧﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) (۳۸ﻣﺮاﻋﺎت ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮی:

ً
ﻏﯿﺮت و ﺣﺴﺪ زﻧﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﯿﺎن ھﻮوھﺎ و زﻧﺎن
ھﻢﺷﻮھﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ
ً
در اﺣﻮال ﻋﺎدی ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ً
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺻﺒﻮراﻧﻪ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺪل
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و اﻧﺼﺎف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اش رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﮐﻪ از
ﺣﻀﺮت اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎﺳﻪای ﻏﺬا ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،آن ھﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ
دﺳﺖ ﺧﺎدم زد و ﮐﺎﺳﻪ از دﺳﺖ او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺷﮑﺴﺖ ،آن ﺣﻀﺮت ج
ﺗﮑﻪھﺎی ﮐﺎﺳﻪ را ﺳﺮھﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاھﺎ را در آن ﮐﺎﺳﻪ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎدرﺗﺎن ﻏﯿﺮت ورزﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺎﻟﻢ آن ھﻤﺴﺮ را
ﺑﻪ ﺧﺎدم دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮش ﺑﺒﺮد و ﮐﺎﺳﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺮای ھﻤﺎن
ھﻤﺴﺮی ﮐﻪ آن را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ) .(١
در رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ

) (٢

از ﺣﻀﺮت ام ﺳﻠﻤﻪل رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وی

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎب ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪل در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﻨﮓ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ
دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺗﮑﻪ ﮐﺎﺳﻪ را ﮐﻨﺎر ھﻢ
ﻣﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﺎدرﺗﺎن ﻏﯿﺮت ورزﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﺎدرﺗﺎن ﻏﯿﺮت
ورزﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ آن ﺣﻀﺮت ج ﮐﺎﺳﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ام
ﺳﻠﻤﻪل و ﮐﺎﺳﮥ ﺷﮑﺴﺘﮥ وی را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل دادﻧﺪ.
و در رواﯾﺖ دارﻣﯽ)  (٣از ﺣﻀﺮت اﻧﺲس آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان
ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎﺳﻪای ﭘﺮ از ﻏﺬای ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن در
ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ھﻤﺴﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ( ﮐﺎﺳﻪ را

) -(١اﻟﻔﺘﺢ ،ش.۵۲۲۵ :
) -(٢ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﺸﺮة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ .۷۰ / ۷
ً
) -(٣ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﮐﺴﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﻌﻠﯿﻪ ﻣﺜﻠﻪ.
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ﺷﮑﺴﺖ ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺮﯾﺪ را دوﺑﺎره در ﮐﺎﺳﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﺎدرﺗﺎن ﻏﯿﺮت ورزﯾﺪ . ...
ﻏﯿﺮت زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ وی ﺳﺮﺷﺘﻪ و ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و او را ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وادار ﻧﻤﻮده و از ﻋﺎﻗﺒﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ھﺮﮔﺎه
ﻏﯿﺮت زن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از ﺑﺎﻻی رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﺑﺎغ ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ و از ﺑﺮﺧﯽ روشھﺎی اﯾﺸﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﺮدم
آ ﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرجﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﻢ:
 ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻻزم و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽو ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا دﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﮫﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ.
 ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻣﻮزش،ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪﻧﻤﻮدن ﻣﺒﺎدی دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮر و
ذھﻨﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن در ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰارھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﻣﺘﻌﺪدی ھﻤﭽﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺪوه و ﭘﯿﺸﻮا ،ﻣﻮﻋﻈﻪ ،داﺳﺎنھﺎی آﻣﻮزﻧﺪه و
ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ آن اﺷﺘﺒﺎه و ﻗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدر و ﭘﺪران،
آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﺒﺎدی و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎھﺎت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و آن را ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻣﺘﻼﺷﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
ً
 از آﻧﭽﻪ دراﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ روشھﺎی ﺣﻀﺮتﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوتﺑﻮدن اﺣﻮال و اﺷﺨﺎص
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﯽ و دﻋﻮﺗﮕﺮ آ ﮔﺎه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از آن ﺣﻀﺮت ج اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻣﻮرد و ﺣﺎﻟﺘﯽ
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را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ و ﻧﻈﯿﺮ آن ﻣﻮرد را از روشھﺎی ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را ﺑﺮآن
ﻣﻮرد ﻧﺒﻮی ﻗﯿﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﻠﻮب و روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
و در ﭘﺎﯾﺎن از اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ رھﻨﻤﻮن
ﮔﺮدد و از ﺷﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد ،و ﻣﺎ را ﺳﺒﺒﺐ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و دﻓﻊ ﺷﺮ و
ﺑﺪی و ھﺪاﯾﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
إﻧﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ وﻫﻮ ﻧﻌﻢ اﳌﻮﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﲑ واﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ
وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻣﻲ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.

