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ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ:
ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺮدم را در ﺟﻤﻌﻪھﺎ ،ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎ ،ﺣﺞ ،ﻏﺰوات و ھﻤﻪ
ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اواﻣﺮ  -اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺸﺎھﺪهھﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ ﻣﯽﺑﻮد  -ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ زھﺪ در دﻧﯿﺎ و
ﻟﺬتھﺎی زودﮔﺬر آن رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﺧﺮت و ﻟﺬتھﺎی ﺑﺎﻗﯽ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﻧﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ،اﻋﻢ از ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ،ﺧﺎص و ﻋﺎﻣﺶ ،ﺑﺮ اﻣﺘﺜﺎل
اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،ﺑﺎ ﺑﺬل ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن و اﻧﻔﺎق اﻣﻮالﺷﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﻣﻮال ﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺎعھﺎی زاﯾﻞ ﺷﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮوف ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮو روﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ،
و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ،ﮔﻔﺖ»:اﻣﺎ ﺑﻌﺪ،ای ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮد و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﺑﺪون ﺷﺒﺎن رھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺮوردﮔﺎرش -
ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از وی ﺑﺎز دارد -ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ
رﺳﻮﻟﻢ ﻧﺰدت ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ اﺑﻼغ ﻧﮑﺮد ،و ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎل ﻧﺪادم ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﻀﻞ ﻧﻨﻤﻮدم؟ﭘﺲ ﺑﺮای
ﻧﻔﺴﺖ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﯽ؟ آﻧﮕﻪ وی ﺑﻪﺳﻮی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﺎز
ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺟﮫﻨﻢ ،ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﺶ
را از آﺗﺶ وﻟﻮ ﺑﻪ ﭘﺎرهای ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارد،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ
ﺣﺮف ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ،ﭼﻮن درﺑﺪل ھﺮ ﻧﯿﮑﯽ ده ﭼﻨﺪ،ﺗﺎ ھﻔﺖ ﺻﺪ ﭼﻨﺪ
١
ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد .و ﺳﻼم ﺑﺎدا ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎدا ﺑﺮ وی و ﺑﺮﮐﺖھﺎﯾﺶ«
 -١در اﺑﻦھﺸﺎم آﻣﺪه :واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻋﻠﯽ رﺳﻮلاﷲ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ»:ﺳﺘﺎﯾﺶ از آن ﺧﺪاﺳﺖ.
وی را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ و از وی اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮ ﻧﻔﺲھﺎﯾﻤﺎن و ﺑﺪی
اﻋﻤﺎلﻣﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را در ﺳﯿﻨﻪاش ﻣﺰﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎزد ،و ﺑﻌﺪ از ﮐﻔﺮ وی
را وارد اﺳﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻠﯿﻎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺎﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد ،دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻋﻤﻖ دلھﺎﯾﺘﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ .در ﮐﻼم ﺧﺪا و
ذﮐﺮش ﺳﺴﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن از آن ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﭼﻮن )ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮ ﭼﻪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ(
ﭼﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،و )ﺧﺪاوﻧﺪ( آن را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت،
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ و ﺑﮫﺘﺮ از ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﺮای ﻣﺮدم داده ﺷﺪه ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،و از وی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دھﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﻣﯿﺎنﺗﺎن دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻋﮫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺳﻼم ﺑﺎدا ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮﮐﺖ ھﺎﯾﺶ«  ،١اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ داراﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۲۱۴آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺟﻤﻌﻪ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ) (۲/۱۱۵از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪای ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﺰارد ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،وی را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،و از وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.از وی ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و از او ﻃﺎﻟﺐ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮم .ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورم ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺮ
ﻧﻤﯽورزم ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﻔﺮ ورزد دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد
ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ .وی را
ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻄﺎع رﺳﻮﻻن ،ﻗﻠﺖ ﻋﻠﻢ ،ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺮدم ،اﻧﻘﻄﺎع زﻣﺎن ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۵۲۴ ،۲۴۶ /۲ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻗﺮﯾﺒﯽ اﺟﻞ ،ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ،ﻧﻮر و اﻧﺪرز ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ رھﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و دﭼﺎر اﻓﺮاط ﮔﺮدﯾﺪه ،و در ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺿﻼﻟﺖ دور و دراز ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او را ﺑﻪﺳﻮی آﺧﺮت ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ،و ﺑﻪ
ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﺮ ﺣﺬر
داﺷﺘﻪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ ذﮐﺮی از اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ و
اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،در ﺣﺎل ﺗﺮس و ﺧﻮف از ﭘﺮوردﮔﺎرش،
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ راﺳﺘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای آﻧﭽﻪ از اﻣﺮ آﺧﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ آن
ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن او و ﺧﺪاﺳﺖ در ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎر اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﯿﺘﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻓﻘﻂ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺶ در دﻧﯿﺎ ﺗﺬﮐﺮهای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در آﺧﺮت -
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﮔﺮدد  -ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ
ﻣﺎ ﺳﻮای اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وی و آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن رؤوف و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .وی
ذاﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﻟﺶ را راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و وﻋﺪهاش را ﭘﻮره ﻧﻤﻮده و ﺧﻼﻓﯽ ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
ُ َۡ ُ َ
ٓ َ ۠ َ َّ ّ ۡ
﴿ َما ُ� َب َّدل ٱلق ۡول َ� َّي َو َما �نا بِظ� ٰ ٖ� ل ِل َعبِي ِد ] ﴾٢٩ق.[۲۹ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺨﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﺘﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺎﺟﻞ اﻣﺮ و آﺟﻞ آن ،در ﺳﺮ و آﺷﮑﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .ﭼﻮن ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﭘﺎداش را ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس ﺧﺪا ،از ﻏﻀﺐ وی ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد و از ﻋﻘﺎب و ﻗﮫﺮش ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،و ﺗﻘﻮای ﺧﺪا رویھﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ،
ﭘﺮوردﮔﺎر را راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،و درﺟﻪ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و در
اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮایﺗﺎن آﻣﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و راھﺶ را
ﺑﺮایﺗﺎن واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺻﺎدﻗﯿﻦ و ﮐﺎذﺑﯿﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و در
راھﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ھﻼ ک ﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا از ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ذﮐﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ آﻧﭽﻪ را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدش
و ﺧﺪاﺳﺖ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ را در آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ او و ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺎﻻی ﺧﺪا
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺖ داﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد
اوﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،و ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ«  .١دراﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در ﺳﻨﺪ
آن ارﺳﺎل اﺳﺖ .و ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۱۸/۹۸ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون اﺳﻨﺎد ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺰوات

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮏ ﻏﺰوه

ﻃﺒﺮاﻧﯽ وﺑﺰار ازﺣﺮار  - ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻏﺰا رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ دﺷﻤﻦﻣﺎن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ .وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ»:ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺒﺰ ،زرد و ﺳﺮخ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و
در ﻣﻨﺎزل آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ،ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺴﯽ در راه ﺧﺪا ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دو ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ
ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻄﺮهای ﮐﻪ از ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﻤﻪ
ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ را از وی ﻣﻌﺎف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن دو ﺣﻮر ﻏﺒﺎر را از روﯾﺶ ﭘﺎک ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
وﻗﺖ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،و او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ) (۵/۲۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻧﺼﺎری آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺮ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ در ﺣﺠﺮ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،از ﻧﺒﯽﺗﺎن
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ) (۳۹۴ /۲ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ .در آن ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۵
.(۲۷۵

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﻌﺠﺰات و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﺳﺆال ﻣﮑﻨﯿﺪ .ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ از ﻧﺒﯽﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،آن ﺷﺘﺮ در روز ﻧﻮﺑﺘﺶ از اﯾﻦ راه وﺳﯿﻊ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،و
آبﺷﺎن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در روزھﺎی دﯾﮕﺮ آب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،در
آن روز ﺷﯿﺮ از وی ﻣﯽدوﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎز از اﯾﻦ راه وﺳﯿﻊ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻌﺪ آﻧﺎن
وی را ﭘﯽ زدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ روز آﻧﺎن را ﻓﺮﺻﺖ داد و وﻋﺪه ﺧﺪا دﯾﮕﺮ دروغ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎز
ﺑﺎﻧﮓ و ﺻﺪای ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺷﺎن آﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪﺷﺎن را ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدی
را ﮐﻪ در ﺣﺮم ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ﺣﺮم ﺧﺪا ﺳﺒﺐ اﯾﻤﻨﯽ وی از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﮔﺮدﯾﺪ« .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،او ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد»:اﺑﻮ رﻏﺎل« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
در اﻷوﺳﻂ و ﺑﺰار ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺗﺒﻮک

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎز ﻣﯽدارم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رزق را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﮑﻮ ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را رزﻗﺶ
ﭼﻨﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺟﻠﺶ وی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری ﻧﻤﻮد ،آن را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل

ﺧﺪا ص ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻼح را ﺑﺎز دارﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺧﺰاﻋﻪ از ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ« ،و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺼﺮ اﺟﺎزه داد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼح را ﺑﺎز دارﯾﺪ« ،ﻓﺮدای آن روز
ﻣﺮدی از ﺧﺰاﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  -ﻣﻦ وی را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﺮ ﮐﻌﺒﻪ زده ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :دﺷﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۸۴ /۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۰۵۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺮم ﻗﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺗﻠﺶ را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .در
آن اﺛﻨﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺴﺮم اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻃﻮر
دﻋﻮی در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاش  ١اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
زاﻧﯽ اﺛﻠﺐ اﺳﺖ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺛﻠﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺳﻨﮓ« ،و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺖ« و
اﻓﺰود» :زن ﺑﺎﻻی ﻋﻤﻪاش ﻧﮑﺎح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻟﻪاش« .ھﯿﺜﻤﯽ)(۶/۱۷۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺶ ﻧﮫﯽ از ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ،و در ﺳﻨﻦ
ﺑﻌﻀﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص  (۴۷۸از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﻓﺘﺢ
ﻣﮑﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻋﺪهاش را راﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻨﺪهاش را ﻧﺼﺮت داد ،و
اﺣﺰاب را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺷﮑﺴﺖ داد .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻄﺎء ،ﭼﻮن ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﻋﺼﺎﺳﺖ ،و در آن ﺻﺪ ﺷﺘﺮ دﯾﺖ اﺳﺖ ،ﭼﮫﻞ ﺷﺘﺮ آن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
اوﻻدش در ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺷﺮف ﻣﻮروﺛﯽ و ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮد ،زﯾﺮ اﯾﻦ دو ﻗﺪﻣﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺮده داری و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ و آب دادن
ﺣﺠﺎج.آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن دو ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای اھﻞ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدم« .٢
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﻓﺘﺢ
ﻣﮑﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻗﺼﻮاﯾﺶ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد و ارﮐﺎن را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﺳﺮ ﮐﺠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد  ،٣و ﺑﺮای ﺷﺘﺮش ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ دﺳﺖھﺎی
ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺘﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﯿﻞ ﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮدم را از ﺑﺎﻻی ﺳﻮاری اش ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داد ،و ﭘﺲ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ وی اھﻞ آن اﺳﺖ  -ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ،
ﮐﺒﺮ و ﻧﺨﻮت ﺟﺎھﻠﯿﺖ را و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻪ ﭘﺪران زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮده
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر آن ﭘﺴﺮ در ﺗﺼﺮف وﻧﮑﺎح وی ﺑﺎﺷﺪ.م.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۶۲۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺪل رﺳﺎﻧﯿﺪن دﺳﺖ ،ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ارﮐﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ.م.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

٢٥

اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم دو ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﻣﺮدی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،ﻣﺘﻘﯽ و ﻋﺰتﻣﻨﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،و ﻣﺮد
ﻓﺎﺟﺮ ،ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ ّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ ْ
﴿ ٰٓ
���ها ٱ�اس إِنا خلق�ٰ�م مِن ذكر وأ ٰ
ن� وجعل�ٰ�م شعو�ا و�با�ِل �ِ عارف ۚوا
ٖ
َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َّ َّ َ َ ٌ َ
إِن أ�رم�م عِند ٱ�ِ ��قٮ� ۚم إِن ٱ� عل
ِيم خبِ�] ﴾١٣ ٞاﻟﺤﺠﺮت.[۱۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻧﮋادھﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎ
ﱠ
ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰداﻟﻠﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ

ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎ و ﺧﺒﺮدار اﺳﺖ«.
ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ ،از ﺧﺪا ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ« .
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ) (۴/۲۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
١

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت ص در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در اﺳﺘﻘﺒﺎل از رﻣﻀﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻠﻤﺎن

اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از ﺳﻠﻤﺎن  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آﺧﺮﯾﻦ روز
ﺷﻌﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ»:ای ﻣﺮدم ،ﻣﺎه ﺑﺰرگ و ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺒﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ از ھﺰار ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ) .ﻣﺎھﯽ( ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
روزهاش را ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﻗﯿﺎم ﺷﺒﺶ را ﻧﻔﻞ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮی ﺗﻘﺮب
ﺟﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﺳﻮای آن ﻓﺮﯾﻀﻪای را اداء ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
آن ﻓﺮﯾﻀﻪای را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻔﺘﺎد ﻓﺮﯾﻀﻪ را در ﻣﺎﺳﻮای آن اﻧﺠﺎم
داده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰای ﺻﺒﺮ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﺎه ﻣﻮاﺳﺎت و ھﻤﺪردی
اﺳﺖ ،ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رزق ﻣﺆﻣﻦ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺮای روزه
داری اﻓﻄﺎر ﻓﺮاھﻢ آورد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ و آزادی وی از آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻞ اﺟﺮ روزه دار ﭘﺎداش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺎداش وی ﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺷﻮد« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ اﻓﻄﺎری روزهداری را ﺑﯿﺎﺑﺪ،
رﺳﻮل ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺛﻮاب را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر روزه داری را ،ﺑﺎ
ﺧﺮﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺟﺮﻋﻪ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮی ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ آب ،ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورد ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۳۸۲۸ﻃﺒﺮی ).(۸۸ /۱۶
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ﮐﻪ اوﻟﺶ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،وﺳﻄﺶ ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ و آﺧﺮش رھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن
ﺑﺮ ﻏﻼم ﺧﻮد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺎورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و از آﺗﺶ آزادش ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ
ﻣﺎه ﭼﮫﺎر ﺧﺼﻠﺖ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ :دو ﺧﺼﻠﺖ آن ﭼﻨﺎناﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪانھﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،و دو ﺧﺼﻠﺖ دﯾﮕﺮ آن ﭼﻨﺎناﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آنھﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .اﻣﺎ دو ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ :ﺷﮫﺎدت »ﻻ إﻟﻪ إﻻ

اﷲ« و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻣﺎ دو ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آنھﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ

اﯾﻨﮫﺎاﻧﺪ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻨﺖ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،و ﺑﻪ وی از آﺗﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
روزه داری را آب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را از ﺣﻮﺿﻢ ﺟﺮﻋﻪ آﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎ داﺧﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .١
ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۲۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ) :اﮔﺮ( ﺧﺒﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،٢و اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ وی ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را اﺑﻮ اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﻢ در اﻟﺜﻮاب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از آن دو
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻧﺠﺎر ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ)(۴/۳۲۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد:
»رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رو آورده و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﻣﻀﺎن .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﻤﻪ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ) (۴/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و ﻗﺒﻮل ﺷﺪن دﻋﺎء در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺐ رﻣﻀﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻧﺜﺎرﺛﻨﺎء ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم،
 -١ﻣﻨﮑﺮ .اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۸۸۷ﻣﻨﺬری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺟﻮزی وی را در اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ) (۱۹۳-۱۹۲ /۲ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۵۸۹
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺮف دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮف دﺷﻤﻦ ﺟﻨﯽﺗﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮایﺗﺎن وﻋﺪه
اﺟﺎﺑﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ:
ۡ ُ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ
ب ل� ۡم﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۶۰ :
ج
و� أست ِ
﴿ٱدع ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :دﻋﺎﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮایﺗﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮای ھﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﺮﮐﺶ ھﻔﺖ ﻣﻠﮏ را ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺗﺎ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎز ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺐ آن ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺒﺶ ﺑﺎز اﺳﺖ ،و دﻋﺎء در آن ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد« .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺐ دھﻪ اﺧﯿﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ازارﺑﻨﺪ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ و از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن  ١ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و
اﻋﺘﮑﺎف ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺐ را زﻧﺪه داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ازارﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :در آن ﺷﺐھﺎ از زﻧﺎن ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص (۱۷۲از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ ،و راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ھﺴﺖ آن را ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ذﮐﺮ و ﺻﺪﻗﻪ در ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎر ﺣﻔﻆ و ﺑﺮ ﻗﺮار دارﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رزق داده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﺼﺮت داده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺟﺒﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﻢ ،در ھﻤﯿﻦ روزم ،در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎھﻢ و در ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ﺣﯿﺎﺗﻢ  -ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ،-
ﺧﻮاه اﻣﺎم ﻋﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻇﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺒﮏ داﻧﺴﺘﻦ آن ﯾﺎ اﻧﮑﺎر از آن ،ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اش را ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ وی در ﮐﺎرش ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪھﺪ .آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﺎزش ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،زﮐﺎﺗﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺠﺶ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ،روزهاش ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﮑﯽ اش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
از وی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زن اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺮد را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻋﺮاﺑﯽ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮ را
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺎﺟﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺆﻣﻦ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی را ﺑﺎ زور ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد ،و او از
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ وی ﺑﺘﺮﺳﺪ« .٢
 -١اﺷﺎره ﺑﻪﺳﻮی زﻧﺎن اﺳﺖ.م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۰۸۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻻرواء ) (۹۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺬری ) (۲/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری
ﱠ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا رﺳﺪ ،و او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﯿﻞ از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد« ،ﺑﺎز در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا رﺳﺪ ،و او
ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﻣﯿﻞ از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﻪ آن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮدد« .و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ ﻣﯿﻞ از ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻗﻠﺒﺶ ﻣﮫﺮ زﻧﺪ« .١
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺞ

ﺣﺎﮐﻢ) (۱/۹۳از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺠﻪ
اﻟﻮداع ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﻄﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎنﺗﺎن ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ وی راﺿﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺎ ﺳﻮای آن ،در آﻧﭽﻪ از اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ
و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ای ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ً
ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ و اﺑﺪا ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ،و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽاش .ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮادراﻧﺪ ،و ﺑﺮای
ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﺑﺮادرش ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را از ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪھﺪ .و
ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ« .٢
ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺎری اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﮑﺮﻣﻪ را ﺣﺠﺖ آورده ،و ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮ اوﯾﺲ را
ﺣﺠﺖ آورده ،و ﺳﺎﯾﺮ راوﯾﺎﻧﺶ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺧﻄﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﭼﯿﺰی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻌﺪ از آن ،ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ:
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،و ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟« .و ذﮐﺮ ﭼﻨﮓ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۱۹۸ﺑﻮﺻﯿﺮی آن را در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ) (۱۳۵ /۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۶۲۹ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۹۳ /۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﺪ
آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۳ /۱ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﻼغ ) (۳ /۱۹۹ /۲ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ
) (۲۴۰۸آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
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زدن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ذھﺒﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻔﺎف در ﻣﻌﺠﻤﺶ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد .وی ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و
ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وی اھﻠﺶ اﺳﺖ  -ﮔﻔﺖ»:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت ﻣﻘﺼﺪ و ھﺪﻓﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻏﻨﺎء و ﺑﯽﻧﯿﺎزی اش را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ و
ھﺪﻓﺶ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻟﺶ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اش را
در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و از دﻧﯿﺎ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻨﺰ ) (۸/۲٫۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ
ﺧﯿﻒ در ﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را ﺧﺮم و ﺷﺎداب
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ،و آن را ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮫﺎ ﮐﯿﻨﻪ ،دﻏﻞ و ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد :اﺧﻼص ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
ﺧﺪا ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻣﻮر ،ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ و اﻟﺘﺰام ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .ﭼﻮن دﻋﺎی اﯾﺸﺎن در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ آﻧﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ« .٢
و ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻃﻮل آن در ﺻﻔﺖ ﺣﺞ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در
آن آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﻪ آﻣﺪ ،و در آﻧﺠﺎ
ﻗﺒﻪای را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ و در آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آﻓﺘﺎب زوال ﻧﻤﻮد ،آنﮔﺎه اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺷﺘﺮ ﻗﺼﻮا ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﻻن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ در ﺑﻄﻦ وادی
آﻣﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮنھﺎﯾﺘﺎن و اﻣﻮالﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮاماﻧﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ روزﺗﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﺎهﺗﺎن ،در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺗﺎن .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ از اﻣﺮ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ زﯾﺮ ﻗﺪمھﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﻮنھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ھﺪراﻧﺪ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺧﻮنھﺎﯾﻤﺎن ھﺪر ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺧﻮن اﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث اﺳﺖ .وی
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۶۶ /۱۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۶۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
).(۹۵۰-۹۴۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ و اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ و اﺑﻮداوود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ .و
ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۶۷۶۶و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۸۴
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در ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮاره ﺑﻮد ،و ھﺬﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺳﻮد ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮدی را ﮐﻪ از ﺳﻮدھﺎیﻣﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺳﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
اﺳﺖ ،ھﻤﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ و ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .و از ﺧﺪا درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ
اﻣﺎﻧﺖ از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،و ﻓﺮجھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ .ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﻧﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را
ﺑﺰﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ زدن ﻣﺤﮑﻢ .و ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن رزق و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاھﻢ آورﯾﺪ و ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﯿﺰی را ﮔﺬاﺷﺘﻪام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا .و ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻮ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدی ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدی و اداء
ﻧﻤﻮدی .آﻧﮕﺎه وی اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪاش را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش« ،ﺳﻪ ﺑﺎر  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۲۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺮدم در روز
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﮐﺪام روز اﺳﺖ؟« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :روز
ﺣﺮام ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺪام ﻣﺎه
اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ :ﻣﺎه ﺣﺮام ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮنھﺎﯾﺘﺎن ،اﻣﻮالﺗﺎن و ﻧﺎﻣﻮسھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺮوزﺗﺎن ،در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺗﺎن و در اﯾﻦ ﻣﺎهﺗﺎن ﺣﺮاماﻧﺪ« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و
اﯾﻦ ﮐﻼﻣﺶ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ،
آﯾﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم؟ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،آﯾﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮدم؟« ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ وﺻﯿﺖ وی ﺑﺮای اﻣﺘﺶ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻏﺎﯾﺐ اﺑﻼغ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۵/۱۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﺎر  و اﺣﻤﺪ و ﺑﻐﻮی از اﺑﻮ ﻏﺎدﯾﻪ ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۲۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۱۸
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۱۷۳۹
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و اﺣﻤﺪ از ﺟﺮﯾﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدم را
ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎز«  ،١ﺑﻌﺪ در آن ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺖ»:ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﺸﻮد ،ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﺮدنھﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ« .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ در
ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ﮔﻔﺖ» :ای ﺟﺮﯾﺮ ،ﻣﺮدم را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎز «...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺴﻠﻢ از ام ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ھﻤﺮاه رﺳﻮل
ﺧﺪاص را ﺣﺞ ﻧﻤﻮدم ،اﺳﺎﻣﻪ و ﺑﻼل ب را دﯾﺪم ﮐﻪ :ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﮫﺎر ﺷﺘﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و دوﻣﯽ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ وی از ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ را زد .وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از
آن از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻘﻄﻮع اﻷﻋﻀﺎء ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮔﻔﺖ:
ﺳﯿﺎه اﻣﯿﺮ ﻣﻘﻘﺮ ﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا رھﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از وی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۶۲آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۱۸۴ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺣﻘﺶ را داده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮای وارث و وﺻﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاش  ٣اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
زﻧﺎﮐﺎر ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ،و ﺣﺴﺎبﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﺪرش
ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﯿﺮ آزاد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ وی ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻟﻌﻨﺖ
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و زن از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮھﺮش ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻃﻌﺎم را ھﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻃﻌﺎم ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮال ﻣﺎﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اداء ﮔﺮدد ،ﺷﯿﺮﺧﻮاره دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد،
دﯾﻦ اداء ﮔﺮدد ،و ﮐﻔﯿﻞ ﻣﺴﻮؤل ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎوان اﺳﺖ«  .٤اﯾﻦ را ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻨﻦ ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۶۶ ،۳۶۳ ،۳۵۸ /۴
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۲۹۸
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر آن ﭘﺴﺮ در ﺗﺼﺮف و ﻧﮑﺎح وی ﺑﺎﺷﺪ.م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۷ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۱۳ /۱۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۷۲ /۱

٣٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮ داود از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﻄﺒﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در ﻣﻨﯽ روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪم.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ،و او
در آن روز ﺑﺮ ﺟﺪﻋﺎء  ١ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ رﮐﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺸﻨﻮاﻧﺪ .وی ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ؟« ﻣﺮدی از ﺑﯿﻦ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺗﻌﮫﺪی ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎری؟ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪﺗﺎن را ﺑﮕﺰارﯾﺪ ،ﻣﺎهﺗﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺮﺗﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«  .٢اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮ داود از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺗﯿﻤﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
در ﻣﻨﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد .ﮔﻮشھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .وی ص
ﻣﻨﺎﺳﮏ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺮهھﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﮕﺸﺖھﺎی
ﺳﺒﺎﺣﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻨﮓھﺎی ﺧﺮد را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را
اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ  ٣و اﻧﺼﺎر را دﺳﺘﻮر داد و در ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .٤اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )،(۲/۱۸۵
اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻮ داود ھﻤﭽﻨﺎن از راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﺰﻧﯽ 
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﮫﺮ در ﻣﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﭽﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮕﺶ ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﻠﯽ آن را اﺑﻼغ و
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻋﺪهای از ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهای ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ،و ﺟﺪﻋﺎء ،ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺷﺘﺮ وی ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه ﻧﺒﻮد،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۲ ،۲۵۱ /۵ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۸۹ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۸۱ /۸
 -٣ھﺪف ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۹۵۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﺣﻤﺪ از اﺑﻮ ﺣﺮه رﻗﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻮﯾﺶ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﮫﺎر ﺷﺘﺮ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز ﻣﯿﺎﻧﻪ از روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﺮدم را از آن دﻓﻊ
ﻣﯽﮐﺮدم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﻣﺎهھﺎ
ھﺴﺘﯿﺪ؟ و در ﮐﺪام روز ھﺴﺘﯿﺪ؟ و در ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :در روز ﺣﺮام،
ﻣﺎه ﺣﺮام و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام ،ﻓﺮﻣﻮد»:ﭘﺲ ﺧﻮنھﺎی ﺗﺎن ،اﻣﻮالﺗﺎن و ﻧﺎﻣﻮسھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﯾﮏ
دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺮوزﺗﺎن ،در اﯾﻦ ﻣﺎهﺗﺎن و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن ،ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺎل ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ وی ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ھﺮ ﺧﻮن و
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﯾﺮ ﻗﺪمھﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ
ﮐﻪ ھﺪر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﻮن رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ .وی در ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮاره ﺑﻮد ،و ھﺬﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ھﺮ ﺳﻮدی ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ )ﺑﻮد(
ﺳﺎﻗﻂ و ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻂ و ھﺪر
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻇﻠﻢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﻪ ﻇﻠﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َّ َّ َ ُّ
� َش ۡه ٗر� � ك َِ�ٰب ٱ َّ�ِ يَ ۡو َم َخلَ َق ٱ َّ َ َ
لش ُهور ع َ
ِند ٱ َّ�ِ ٱ ۡ� َنا َع َ َ
ت
﴿إِن عِدة ٱ
لس� ٰ� ٰ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ َ ٌ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ َٰ ٞ
ُ
ُ
وٱ��ض مِنها أر�عة حرم ۚ �ل ِك ٱ�
ِين ٱلق ّي ِ ُ ۚم ف� �ظل ُِموا �ِي ِه َّن أنف َس� ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۶ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از روزی ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪه
دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺎه آن ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮاماﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ

ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ﺳﺘﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاران ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاوت و ﻓﺘﻨﻪ
اﻧﮕﯿﺰی در ﻣﯿﺎنﺗﺎن راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
اﺳﯿﺮاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻻی ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻی آﻧﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﺗﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪش ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ ،و اﮔﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و ﺳﺮﮐﺸﯽ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻧﺼﯿﺤﺖﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب از آﻧﺎن
دوری اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺷﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ زدن دردﻧﺎک و ﻣﺤﮑﻢ ،و ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ
آوری رزق و ﻟﺒﺎسﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻻزم اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،و ﻓﺮجھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدش اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﭙﺮده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ«.
و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! آﯾﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! آﯾﺎرﺳﺎﻧﯿﺪم،
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! آﯾﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪم؟« ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
٢
ﭼﻮن ﺑﺴﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮده ﺷﺪه از ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .١ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻗﻮاﻣﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اوﻟﺶ اﻓﺰوده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ وی در وﺳﻂ روزھﺎی
ﺗﺸﺮﯾﻖ در ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ﻗﺮار داﺷﺖ:
َ َ ٓ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ ۡ
� ٱ�ِ َوٱلفت ُح ] ﴾١اﻟﻨﺼﺮ.[۱ :
﴿إِذا جاء ن
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺘﺢ ﻓﺮا رﺳﺪ«.
آنﮔﻪ وی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ و وداع اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺷﺘﺮ
ﻗﺼﻮاﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﻻن ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻋﻘﺒﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،و آن
ﻋﺪه از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ھﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮد ھﺪر
اﺳﺖ« ....و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه» :ای ﻣﺮدم ،ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد ،وﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ راﺿﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ از وی ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ )راﺿﯽ
اش ﻧﺴﺎزﯾﺪ(« ،و اﻓﺰود» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﮔﺬاﺷﺘﻪام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن
ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ،و در آﺧﺮش آﻣﺪه:
»آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻏﺎﯾﺐﺗﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻧﺒﯽای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻌﺪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۲ /۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۶۵ /۳
 -٢وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.
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از ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﻮاه
ﺑﺎش«  .١و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲٫۲ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺣﺮه رﻗﺎﺷﯽ را از ﻋﻤﻮﯾﺶ ،ﺑﻐﻮی ،ﺑﺎوردی و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ) (۳/۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در وﺳﻂ
روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺧﻄﺒﻪ وداع را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺪرﺗﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﺮﺑﯽای ﺑﺮ ﻋﺠﻤﯽای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد ،و ﻋﺠﻤﯽای
ﺑﺮ ﻋﺮﺑﯽای ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد ،و ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎھﯽ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد ،و ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﺧﯽ
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،و ﺑﺎ ﻋﺰتﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻦ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم؟« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺮای ﻏﺎﯾﺐ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎدش ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص  (۵۶۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪهاش در ﻋﺮﻓﺎت ﺳﻮار ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺪام روز اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺪام ﻣﺎه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺪام ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ
دادﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺎه ﺣﺮام اﺳﺖ و روز ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن و ﺧﻮنھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎهﺗﺎن ،در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن و در اﯾﻦ روزﺗﺎن .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻮض ھﺴﺘﻢ و ﺑﺮ
زﯾﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ روﯾﻢ را ﺳﯿﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﻢ ،و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻧﺰدم رﺑﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ای
ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﺻﺤﺎﺑﻢ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ«  .٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ) (۳/۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار ) (۱۱۴۱ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ).(۵۶۷
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ .ﻣﻨﺬری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺠﮫﻮﻟﻨﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺬری
ﺷﯿﺒﺔ اﺑﯽ ﻗﻼﺑﺔ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺣﻤﺪ و دﯾﮕﺮان آن را از ﭼﻨﺪ راه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۲۷۰۰ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۹۶۴آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دﺟﺎل ،ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ،ﯾﺎﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج و ﺧﺴﻒ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دﺟﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن وداع رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻣﺴﯿﺢ دﺟﺎل را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و در ذﮐﺮش
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻧﺒﯽای را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮده،
ﱠ
وی اﻣﺘﺶ را درﺑﺎره دﺟﺎل ﺑﺮ ﺣﺬر ﻧﻤﻮده ،ﻧﻮح و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وی ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ
و ﺳﻠﻢ )اﻣﺘﺎنﺷﺎن را( از آن ﺑﺮﺣﺬر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی از ﺣﺎل وی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻮر ﻧﯿﺴﺖ« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ آن آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دﺟﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻔﯿﻨﻪ

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -از ﺳﻔﯿﻨﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ھﺮ ﻧﺒﯽای ﮐﻪ ﺑﻮده،
اﻣﺘﺶ را از دﺟﺎل ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ،و در ﭼﺸﻢ راﺳﺘﺶ ﻧﺎ
ﺧﻨﮏ درﺷﺘﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢھﺎﯾﻢ  ٢ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺎﻓﺮ .ھﻤﺮاھﺶ دو وادی ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آﺗﺶ ،ﺟﻨﺘﺶ آﺗﺶ اﺳﺖ ،و آﺗﺸﺶ ﺟﻨﺖ .ھﻤﺮاھﺶ
دو ﻣﻠﮏ از ﻣﻼﺋﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻧﺒﯽ از اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽﺷﺎن از ﻃﺮف راﺳﺖ
وی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮش از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ،و اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم .دﺟﺎل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻢ .ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﻠﮏ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،وﻟﯽ ﺟﺰ ھﻤﺮاھﺶ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدم ،آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،و ھﻤﺎن
ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،و )ﻣﺮدم( آن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ وی دﺟﺎل
را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،و اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳۵ /۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۳۸ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻧﯿﺰ
در ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺟﺎزه داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ آن ﻣﺮد اﺳﺖ  ،١و ﺑﺎز ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺰد ﻋﻘﺒﻪ اﻓﯿﻖ  ٢ھﻼ ﮐﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/.۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽﺷﺎن ﮐﻼﻣﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻮم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دﺟﺎل
اﺣﻤﺪ از ﺟﻨﺎده ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﯿﻪ ازدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﻧﺰد

ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص رﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ و در ﻣﻮرد دﺟﺎل ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
»ﺷﻤﺎ را از دﺟﺎل ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارم  -ﺳﻪ ﺑﺎر  ،-ﭼﻮن ھﺮ ﻧﺒﯽای از وی ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و دﺟﺎل در ﺷﻤﺎﺳﺖ ای اﻣﺖ .وی ﻣﺠﻌﺪ و ﮔﻨﺪمﮔﻮن و ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ ﮐﻮر اﺳﺖ،
ھﻤﺮاھﺶ ﺟﻨﺖ و آﺗﺶ اﺳﺖ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﮐﻮهھﺎﯾﯽ از ﻧﺎن و ﻧﮫﺮی از آب اﺳﺖ ،وی ﺑﺎران
را ﺑﺎراﻧﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و درﺧﺖ را روﯾﺎﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،وی ﺑﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،وی ﭼﮫﻞ روز در زﻣﯿﻦ درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ
ھﻤﻪ ﻗﺮﯾﻪھﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ،
ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻮر و ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﯽ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻷ ﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ« .٤
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره دﺟﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۳۶از اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و آن ﺧﻄﺎﺑﻪ اﮐﺜﺮش در ﻣﻮرد دﺟﺎل ﺑﻮد .درﺑﺎره دﺟﺎل
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ وی ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در آن روز
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،وی اﻣﺘﺶ را در ﻣﻮرد دﺟﺎل ﺑﺮ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص.
 -٢ﻗﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ در ﺑﯿﻦ ﺣﻮران و ﻏﻮر.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۲۱ /۵ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۴۰ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداوود و اﻟﻄﯿﺎﻟﺴﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ).(۱۱۰۶
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳۵ /۵ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۴۳ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء ھﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺖھﺎ ،و دﺟﺎل ﺧﻮاه ﻣﺨﻮاه
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻦ
ﺣﺠﺖ ﮔﻮی ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻢ ،و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺠﺖ ﮔﻮی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .وی از
راھﯽ از ﻣﯿﺎن ﻋﺮاق و ﺷﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ای ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﯿﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﯽ ﻧﯿﺴﺖ وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢھﺎی وی
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﺎﻓﺮ ،و ھﺮ ﻣﺆﻣﻦ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
روﯾﺶ ﺗﻒ اﻧﺪازد ،و اﺑﺘﺪای ﺳﻮره اﺻﺤﺎب ﮐﮫﻒ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .وی ﺑﺮ ﻧﻔﺴﯽ از ﺑﻨﯽآدم
ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎز زﻧﺪهاش ﻣﯽﺳﺎزد ،و دﯾﮕﺮ از آن ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﻏﯿﺮ از وی ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .و از ﻓﺘﻨﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ھﻤﺮاھﺶ ﺟﻨﺖ و آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﺗﺸﺶ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﺟﻨﺘﺶ آﺗﺶ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺸﺶ
ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد و از ﺧﺪا ﻣﺪد ﺑﺨﻮاھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻﯾﺶ
ﺳﺮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﺮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد .و از ﻓﺘﻨﻪاش ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻪای ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
و او ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﺳﻤﺎن ﺑﺮایﺷﺎن در ھﻤﺎن روز ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد ،و زﻣﯿﻦ در
ھﻤﺎن روز ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎنﺷﺎن در ھﻤﺎن روز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ،
ﭼﺎق ،ﺑﺎ ﭘﮫﻠﻮھﺎی ﭘﺮ و ﺷﯿﺮدار ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و ﺑﺮ ﻗﺮﯾﻪای ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن ﺑﺮ وی ﮐﻔﺮ
ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه وی ﺑﺮ آﻧﺎن دﻋﺎی ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮری از
اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﺻﺒﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و روزھﺎﯾﺶ ﭼﮫﻞ روز اﺳﺖ ،ﯾﮏ روزش ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﺎل
اﺳﺖ ،ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮش ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﯾﮏ روزش ﭼﻮن ﯾﮏ ﺟﻤﻌﻪ ،ﯾﮏ روز دﯾﮕﺮش ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ روزھﺎﺳﺖ ،و آﺧﺮ روزھﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاب اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﻧﺰد دروازه ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دروازه دﯾﮕﺮش ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،در آن روزھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﭼﮑﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :در آنھﺎ اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎز
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﯾﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در روزھﺎی دراز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۳۶ /۴و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎق رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ ﺑﻪ روی دﺟﺎل

اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم! ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﺒﺮی ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﻮدهام ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ« ...و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺴﺎﺳﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن اﻓﺰوده» :وی ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ھﻤﻪ
زﻣﯿﻦ را ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻃﯿﺒﻪ ،در ﭼﮫﻞ روز ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻃﯿﺒﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ھﺮ دروازهاش ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم
ﮐﺸﯿﺪه و او را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و در ﻣﮑﻪ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۴۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﮐﺴﻮف و دﺟﺎل
اﺣﻤﺪ از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﻋﺒﺪی از اھﻞ ﺑﺼﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی در ﺧﻄﺎﺑﻪ

ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،وی در ﺧﻄﺎﺑﻪاش ﺣﺪﯾﺜﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روﺷﻨﯽ و ﺗﺠﻠﯽ
آﻓﺘﺎب از ﮐﺴﻮف ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در رﮐﻌﺖ دوم  ٢ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﻮد .زھﯿﺮ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﮕﺎه ﺳﻼم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺷﮫﺎدت
اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،اﮔﺮ ﻣﻦ
در ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ«
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻟﺖھﺎی
ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺮای اﻣﺘﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدی و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادی،
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺴﻮف اﯾﻦ آﻓﺘﺎب و ﮐﺴﻮف اﯾﻦ
ﻣﮫﺘﺎب ،و زوال اﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻊﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ از اھﻞ زﻣﯿﻦ رخ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ .ھﯿﻤﺜﯽ ) (۳۴۶ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ
رﺟﺎﻟﺶ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻤﺎز ﮐﺴﻮف.
 -٣وی ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻨﺎن درو غ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦھﺎ آﯾﺖھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷاﻧﺪ،
ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺪام اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدم ،آﻧﭽﻪ را ﺷﻤﺎ از اﻣﺮ دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮتﺗﺎن دﯾﺪﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،دﯾﺪم .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯽ ﮐﺬاب ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد،
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،آﺧﺮ اﯾﺸﺎن ،دﺟﺎل ﯾﮏ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﺶ ﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﺑﻮ ﺗﺤﯿﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯽ از اﻧﺼﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﻣﯿﺎن او و ﺣﺠﺮه
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻮد  ،-وی ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :وی ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ وی ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
از وی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞھﺎی ﻧﯿﮑﺶ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد و ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﻋﻤﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻣﻌﺎﻗﺒﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .وی ﺑﻪ زودی ﺑﺮ ھﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﮕﺮ ﺣﺮم و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻇﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮد ،او
ﻣﺆﻣﻨﺎن را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺗﮑﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻼ ﮐﺶ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﺑﻦ
دﯾﻮار ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :اﺻﻞ دﯾﻮار ،ﺣﺴﻦ اﺷﯿﺐ  ١ﮔﻔﺘﻪ :ﯾﺎ اﺻﻞ درﺧﺖ ،ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺆﻣﻦ! ﯾﺎ ﮔﻔﺖ) :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ای ﻣﺴﻠﻤﺎن! اﯾﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺴﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ) :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(
اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎ ﺑﮑﺸﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻣﻮری را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ وﺿﻊ آنھﺎ در ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،و از
ﯾﮏ دﯾﮕﺮﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻧﺒﯽﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺑﺮایﺗﺎن ﯾﺎد آور ﺷﺪه ﺑﻮد؟ و ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮهھﺎ از ﺟﺎھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و زاﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :و از دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮگ و ﻗﺒﺾ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  .٢ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،در آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،و ﮐﻠﻤﻪای را از ﻣﻮﺿﻌﺶ ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ ﻧﻨﻤﻮد .٣
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺰار ﺑﻌﻀﺶ را رواﯾﺖ ﮐﺮده،
و در آن ﮔﻔﺘﻪ» :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻨﮓ زد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ
 -١وی ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮگ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶ /۵ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۴۱ /۷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ) (۱۳۹۷و ﻃﺒﺮاﻧﯽ )،۲۲۷ /۷
 (۲۳۰و ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۳۹ /۳

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،ﺑﺮ وی ﻋﺬاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ
در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﯿﺪه اﺳﺖ« .و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ،ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درﺑﺎرهاش ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽزدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ در
ﻣﻮردش ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی زدﯾﺪ ،وی دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯽ دروﻏﮕﻮ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و رﻋﺐ ﻣﺴﯿﺢ )دﺟﺎل( ﺑﻪ ھﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۵۴۱ھﻢ از اﺑﻮﺑﮑﺮه ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ:
»ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ راه آن در آن روز دو ﻣﻠﮏ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،و رﻋﺐ ﻣﺴﯿﺢ )دﺟﺎل(
را از آن دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج و ﺧﺴﻒ
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﻪ  -وی ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﻪ اﺳﺖ  -از ﺧﺎﻟﻪاش

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺰﯾﺪن ﮐﮋدم
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ آﻣﺪن
ﯾﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ) ،آﻧﺎن( رویھﺎی ﭘﮫﻦ دارﻧﺪ و ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﺮد و
ﻣﻮیھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯿﺴﺖ ،و از ھﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ رویھﺎﯾﺸﺎن ﭼﻮن
ﺳﭙﺮھﺎی ﻻ در ﻻ ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و اﺣﻤﺪ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﻘﯿﺮه  -ھﻤﺴﺮ ﻗﻌﻘﺎع  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺻﻔﻪ زﻧﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،وﻗﺘﯽ از ﺧﺴﻔﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱ /۵ﻧﮕﺎ (۳۳۲ /۷) :اﺣﻤﺪ ) (۲۷۱ /۵در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹ /۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶ /۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
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اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،وی ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل
ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎدھﺎی اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ذم ﻏﯿﺒﺖ

اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ از ﺑﺮاء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دوﺷﯿﺰﮔﺎن را در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :در ﭘﺮدهھﺎﯾﺸﺎن )در ﮔﻮﺷﻪ
ﺧﺎﻧﻪ( -ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،و اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐﺗﺎن
داﺧﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻋﻮرتھﺎ و ﻋﯿﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرت و ﻋﯿﺐ ﺑﺮادرش را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮرت و ﻋﯿﺐ
وی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮرﺗﺶ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﻮاﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزد«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه» :ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را
اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻋﻮرتھﺎ و ﻋﯿﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻮرت و ﻋﯿﺐ
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺮش را ﻣﯽدرد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﺑﺮاء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ) (۸/..۲آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻧﺰدم
وارد ﺷﺪ ،و از روﯾﺶ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﺰد ،و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪم و ﮔﻮش ﻓﺮا دادم ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪھﻢ ،و از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۷۸ /۶ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹ /۸در آن اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۶۷۵رﭼﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺑﺮزة دارد ﮐﻪ آن را اﺣﻤﺪ ) (۴۲۱ -۴۲۰ /۴و اﺑﻮداوود ) (۴۸۸۰رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۳ /۸
 -٣ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹۴ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۹۸۴و
).(۷۹۸۵

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

٤٣

و ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺪھﻢ و از ﻣﻦ ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮاھﯿﺪ و ﯾﺎریﺗﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و از
ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۴/۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۷/۲۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﺤﺬﯾﺮ و ھﺸﺪار از اﺧﻼق ﺑﺪ
ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -و اﺑﺮداود
ﱠ
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را از ﻇﻠﻢ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯿﺪارم ،ﭼﻮن ﻇﻠﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ را از ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﺎﺳﺰا ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯿﺪارم ،و از ﺣﺮص ﺑﺮﺣﺬر
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺮص آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ُﺑﺨﻞ اﻣﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻓﺠﻮر اﻣﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻓﺎﺟﺮ ﺷﺪﻧﺪ« ،آنﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﮐﺪام
اﺳﻼم اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از زﺑﺎن و دﺳﺘﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ« ،ﺑﻌﺪ
ھﻤﺎن ﻣﺮد  -ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی  -ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﮐﺪام ھﺠﺮت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ھﺠﺮت ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ و ھﺠﺮت ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ،ھﺠﺮت ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﺪ ،و وﻗﺘﯽ اﻣﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ھﺠﺮت ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻦ،
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ھﺠﺮتھﺎﺳﺖ ،و از ھﻤﻪ ھﺠﺮتھﺎ اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺑﮫﺘﺮ دارد« .٢
اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ھﺮﻣﺎس ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۶۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اوﻟﺶ اﻓﺰوده» :و ﺷﻤﺎ
را از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯿﺪارم ،ﭼﻮن ﺧﯿﺎﻧﺖ ھﻤﺮاه و رﻓﯿﻖ ﺑﺪی اﺳﺖ« .٣

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۹ /۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .اﻟﺒﺘﻪ از اول ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ » ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪھﻢ« ﺷﺎھﺪی دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۳۲۵ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۱ /۲و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۳۹ /۲و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
).(۲۶۰۴
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۰۴ /۲۲

٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه
اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی  -و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  ،-ﺑﻐﻮی ،اﺑﻦ ﻗﺎﻧﻊ و اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ از اﯾﻤﻦ ﺑﻦ

ﺧﺮﯾﻢ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﮫﺎدت دروغ ﺑﺎ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ« ،اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ،
و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
ۡ
ْ َ َ
َ
َ َۡ ُ ْ ّ
لر ۡج َس م َِن ٱ� ۡو� ٰ ِن َوٱ ۡج َتن ِ ُبوا ق ۡول ٱ ُّلزورِ﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۳۰ :
﴿فٱجتنِبوا ٱ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﭘﻠﯿﺪی ﺑﺘﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ،و از ﺳﺨﻦ دروغ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮد را ﯾﺎد آور ﺷﺪ ،و ﮐﺎرش را ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ» :درھﻤﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ،در ﮔﻨﺎه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﯽ و
ﺷﺶ زﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ،رﯾﺨﺘﺎﻧﺪن
آﺑﺮوی ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،از ﺷﺮک ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮک از رﻓﺘﺎر
ﻣﻮرﭼﻪ ﭘﻨﮫﺎنﺗﺮ اﺳﺖ« ،ﮐﺴﯽ در آن ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ
و ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮک از رﻓﺘﺎر ﻣﻮرﭼﻪ ﭘﻨﮫﺎنﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮک ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و
از آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ از ﺗﻮ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۹آﻣﺪه اﺳﺖ .٤
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۲۹۹آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﻤﺪ ).(۳۲۲ /۴
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ذم اﻟﻐﯿﺒﺔ و ﺑﯿﮫﻘﯽ .ﻣﻨﺬری ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و
ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱۸۵۶
آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه ﻣﯽ داﻧﺪ .وی ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ََُُْ ََْ َْ ُ َ َ َ
َ
َّ ُ َّ َّ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ
ﺮﺸ َك ﺑِﻚ و�ﻦ �ﻌﻠﻤﻪ  ،و�ﺴﺘﻐ ِﻔﺮك لِﻤﺎ ﻻ
 -٣ﻧﺺ دﻋﺎء ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :الﻠﻬﻢ ِإﻧﺎ �ﻌﻮذ ﺑِﻚ أن � ِ
ََْ
�ﻌﻠﻤﻪ«.م.
 -٤ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۴۰ /۴آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۶آن را ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ).(۳۷۵۵
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ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺷﮑﺮ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭼﻮب ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮐﻢ ﺷﮑﺮ
ﮔﺰاری ﻧﮑﻨﺪ ،از زﯾﺎد ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ زدن از ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺷﮑﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﮐﻔﺮ،
و ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﺬاب« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﻔﺰاﯾﺪ :ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ )-ﺳﻮاد اﻷﻋﻈﻢ(  -ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :اﯾﻦ آﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﻮر اﺳﺖ:
ُّۡ
َ َ َّ ْ َ َّ َ َ
َُّ ََ ُ
﴿فإِن ت َول ۡوا فإِ� َما عل ۡيهِ َما �ِل َوعل ۡي�م َّما �ِل ُت ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۵۴ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﯿﺪ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﺆول اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆول اﻋﻤﺎل

ﺧﻮد« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آﻧﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮذر  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد
ﮔﻮش ﻓﺮا دادم ،وی اﯾﻦ آﯾﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ّ ٞ
ك ُ
﴿ٱ�ملوا ءال داوۥد شكر ۚ� وقل ِيل مِن عِبادِي ٱلش
ور﴾ ]ﺳﺒﺄ.[۱۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای آل داود ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اﻧﺪک از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﺷﮑﺮ ﮔﺰارﻧﺪ«.

ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ داده ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮس ﺧﺪا در ﺧﻔﺎ و
آﺷﮑﺎر ،ﻋﺪل در ﻏﻀﺐ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﺮ و ﺗﻮانﻣﻨﺪی« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺧﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﻋﺴﮑﺮی از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ» :در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻃﻖ ،ای ﻣﺮدم

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) (۲۷۸ /۴و ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۱۸ /۵ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ھﺪﻧﻪ  ١ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﯿﺰ و ﺳﺮﯾﻊ  ٢اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺷﺐ و
روز را دﯾﺪﯾﺪﮐﻪ ھﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﮫﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮ دور را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ھﺮ ﻣﻮﻋﻮد را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﻪ دوری ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪاد 
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ھﺪﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آزﻣﺎﯾﺶ و اﻧﻘﻄﺎع ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﭼﻮن ﭘﺎره ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺨﺘﻠﻂ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه و دﺷﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮآن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ .ﭼﻮن ﻗﺮآن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ رھﻨﻤﻮﻧﯽ اش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ﻋﻘﺒﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ رھﻨﻤﻮﻧﯽ اش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺮآن
رھﻨﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ ،و ﻗﺮآن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ و ﺑﯿﮫﻮده ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺮآن ﭘﺸﺖ و ﺷﮑﻢ دارد ،ﻇﺎھﺮش ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻋﻠﻢ ،ﺑﺤﺮش ژرف و ﻋﻤﯿﻖ
اﺳﺖ ،ﻋﺠﺎﯾﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﺶ از آن ﺳﯿﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻗﺮآن
رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺘﯿﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،و ھﻤﺎن ﺣﻘﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻦھﺎ
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪش ﺑﯽﻣﮫﺎﺑﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
�ٔ َ
ِي إ َ� ٱ ُّلر ۡش ِد َ َ
َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً َ َ ٗ
َۡ ٓ
ام َّنا بِهِ﴾ ]اﻟﺠﻦ.[۲-۱ :
﴿إِنا س ِمعنا قرءانا عجبا � ١هد ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﻗﺮآن ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی راه راﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ آن
اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ«.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭘﺎداش داده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﻪﺳﻮی راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،در آن ﭼﺮاغھﺎی ھﺪاﯾﺖ ،ﻣﻨﺎر ﺣﮑﻤﺖ و
رھﻨﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ص در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮدن زھﺪ در دﻧﯿﺎ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۲٫۲از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ
ﻣﺮگ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺣﻖ در آن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه

 -١دﻧﻪ :ﺳﺎزش ،ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺣﺎﻟﺖ آﺗﺶ ﺑﺲ و راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ.م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎم و اوﻗﺎت زود ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.م.
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اﺳﺖ ،و اﻧﮕﺎر ،آن ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦاﻧﺪ ،و اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺮاثﺷﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن
ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯿﻢ ،و ھﻤﻪ ﭘﻨﺪھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد را در
اﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ) ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ( ﻋﯿﺐ ﺧﻮدش وی را از ﻋﯿﻮب دﯾﮕﺮان
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮐﺴﺒﺶ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ اﺻﻼح اﺳﺖ،
آﺷﮑﺎرش ﺧﻮب اﺳﺖ و راھﺶ اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺪون
ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ
اھﻞ ﻓﻘﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ اھﻞ ﺧﺎری و ﻣﺴﮑﻨﺖ رﺣﻢ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻓﮕﯽ ﻣﺎﻟﺶ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،و اﺿﺎﻓﮕﯽ ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﺎز
دارد ،و ﺳﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪﻋﺘﯽ روی ﻧﯿﺎورد«.و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از آل ﭘﺎک ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﺟﺰ از
ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺲ  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲٫۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در اول آن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺟﺪﻋﺎﯾﺶ و ﻧﻪ ﻋﻀﺒﺎء
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم «...و آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ:
»ﻗﺒﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰلﺷﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯿﺮاثﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ« ،و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه :و از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﯽ روی ﻧﯿﺎورد« .ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﻋﻀﺒﺎﯾﺶ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﺪﻋﺎء و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه» :در ﻗﺒﺮھﺎﯾﺸﺎن آﻧﺎن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ« و در رواﯾﺖ وی ذﮐﺮ اﺳﺖ» :و ﺑﺎ اھﻞ
ﻓﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از اھﻞ ﺷﮏ و ﺑﺪﻋﺖ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﺷﮑﺎرش اﺻﻼح ﮔﺮدد ،و
ﻣﺮدم را از ﺷﺮش در اﻣﺎن دارد« .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﺮز و ﻏﯿﺮ
وی از ﺿﻌﯿﻔﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰار .در ﺳﻨﺪ آن ﻧﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﺮز و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ :ھﯿﺜﻤﯽ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۲۹ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﯿﺎء ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﯿﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ اﺟﻠﺶ را ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮو آﻧﭽﻪ را
ﺑﺮ آن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮگ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺪن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورد و زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .١و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺪﯾﺚ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۲۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره ﺣﺸﺮ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ،
ﺗﻦ ﺑﺮھﻨﻪ و ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺎﺷﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ« ،در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده» :ﭘﺎی ﭘﯿﺎده« و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪای در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﻪ ،ﺗﻦ ﺑﺮھﻨﻪ ،و ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺎ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ:
يدهُۥ َو ۡع ًدا َعلَ ۡي َنا ٓۚ إنَّا ُك َّنا َ� ٰعل َ
﴿ َك َما بَ َد ۡ�نَا ٓ أَ َّو َل َخ ۡلق نُّع ُ
ِ�﴾ ]اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۴ :
ِ
ٖ ِ
ۚ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎر اول آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎر دوم اﻋﺎدهاش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ وﻋﺪهای
ً

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دادهاﯾﻢ وﻗﻄﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﯿﻢ داد«.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺮاھﯿﻢ ÷
اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ از اﻣﺖ ﻣﻦ آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﭼﭗ ﺳﻮق داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،اﺻﺤﺎﺑﻢاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ اﯾﻨﺎن
ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺖ :٢
َُ ُ َ َۡ ۡ َ ٗ
نت ٱ َّلر� َ
نت أ َ َ
ت �ِيه ۡم فَلَ َّما تَ َو َّ� ۡيتَ� ُك َ
يدا َّما ُد ۡم ُ
ِيب َعلَ ۡيهمۡ
﴿و�نت علي ِهم ش ِه
ِ ۖ
ِ ۚ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ ّ
ّ
َ َّ
ُ
َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
�ءٖ َشه ٌ
كأ َ
� َ ۡ
وأنت
نت
يد  ١١٧إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم ع َِباد َك ۖ �ن �غ ِفر لهم فإِن
ِ
� ِ
ۡ
�ك ُ
ٱ ۡل َعز ُ
�ز ٱ َ
ِيم ] ﴾١١٨اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۱۷ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻮاه ﺑﻮدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻪ ﺑﺎن ﺑﻮدی و ﺗﻮ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮدار ھﺴﺘﯽ .اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺗﻌﺬﯾﺐ
 -١ﺣﺴﻦ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۸۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢وی ﻋﯿﺴﯽ ÷ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،ﺗﻮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ

ھﺴﺘﯽ«.
ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :آﻧﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪی ﺑﺮ
ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ«  .١در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده» :ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :دوری ﺑﺎدا ،دوری
ﺑﺎدا« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۳۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ص درﺑﺎره ﻗﺪر

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﺑﻮ ﺳﮫﻞ ﺟﻨﺪﯾﺴﺎﺑﻮری از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اھﻞ ﺟﻨﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎ و ﻧﺴﺐ ھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ آن ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ از آﻧﺎن ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد« .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اھﻞ آﺗﺶ را ﺑﺎ
ﻧﺎمھﺎ و ﻧﺴﺐھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﻃﺒﻖ آن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ از اﯾﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻞ دوزﺧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
اﺻﻞ آﺗﺶ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﮔﺎھﯽ اھﻞ ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ راه ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﺷﻘﺎوت ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎناﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﺳﺮاغﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺠﺎتﺷﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و
ﮔﺎھﯽ اھﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ راه ﺳﻌﺎدت ﺳﻮق داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن از آﻧﺎناﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮاغﺷﺎن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﯿﺮونﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ام اﻟﮑﺘﺎب ﻧﯿﮏ
ﺑﺨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وی را از دﻧﯿﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪازد و ﺑﻪ آن ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﺶ ﻧﺴﺎزد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،وﻟﻮ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ
دﺳﺖ در دوﺷﯿﺪن ﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،٢و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺷﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۱۰۰ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۶۰
 -٢وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮان ﭘﺴﺘﺎن داری دوﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،دﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر آن ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻋﺮﺑﯽ
»ﻓﻮاق« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ھﺪف در ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،او را از دﻧﯿﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪازد و ﺑﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺪﺑﺨﺘﺶ
ﻧﺴﺎزد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،وﻟﻮ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ در دوﺷﯿﺪن ﺷﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ آن اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺣﻤﺎد ﺑﻦ
واﻗﺪ ﺻﻔﺎر آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ص درﺑﺎره ﻧﻔﻊ ﻗﺮاﺑﺖ و رﺷﺘﻪ داریاش

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮاﺑﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺮاﺑﺖ و رﺣﻢ ﻣﻦ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت وﺻﻞ اﺳﺖ،
و ﻣﻦ ای ﻣﺮدم ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﻮض ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن ھﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﺴﺐ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﮫﻘﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۹۸آﻣﺪه .و
اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۲۵۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ص درﺑﺎره واﻟﯿﺎن و ﺣﮑﺎم

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ،و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮم و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،٣ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﻟﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن واﻟﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد و ھﻤﺮاهﺷﺎن دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﺧﻮد ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ھﻼ ک
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﺼﻔﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۲۳ /۷ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸ /۳) ،(۶۲ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۶۴ /۱۰آن را ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﮐﻪ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺖ آن ﮐﻪ داﻋﯽ اﺟﻞ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.م.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﻢھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ اﻋﻤﺎلﺗﺎن ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﮔﻮاھﯽ دھﯿﺪ ﮐﻪ وی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺑﺪﮐﺎر و
ﮔﻨﮫﮑﺎر«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺮوزی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری ) (۲/۹۸۲از اﺑﻮ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص واﻟﯿﯽ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،آن واﻟﯽ ﻧﺰدش ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از وﻇﯿﻔﻪاش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ،واﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ اھﺪاء ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرت ﻧﻨﺸﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ اھﺪاء ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟« ﺑﻌﺪ از آن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز اﻋﺸﺎء ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،و ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :واﻟﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ وی را ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و او ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ از ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ  ،٢و
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ اھﺪاء ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﻨﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن
ﺑﺮاﯾﺶ اھﺪاء ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ
از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮده
ﻣﯽآورد ،اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﻦ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم« .اﺑﻮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﺶ را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی زﯾﺮﺑﻐﻞھﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﺑﻮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﻔﺰاﯾﺪ :و
آن را ﺑﺎ ﻣﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ھﻢ از ﻧﺒﯽ ص ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪش  .٣اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود و اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ص درﺑﺎره اﻧﺼﺎر

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮ ﻗﺘﺎده  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ ﭘﻮﺷﻢاﻧﺪ و اﻧﺼﺎر زﯾﺮ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۰۵ /۷ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﻣﺮوزی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۳۷ /۵
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮاﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ آورﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﺪ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۹۷۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۳۲اﺣﻤﺪ ) (۲۲۷۰ /۵اﺑﻮداوود ).(۲۹۴۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﯿﺮاھﻨﯽام  ،١اﮔﺮ ﻣﺮدم و ادﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر راه دﯾﮕﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﻣﻦ ھﻤﺎن راه اﻧﺼﺎر را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،اﮔﺮ ھﺠﺮت ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﻦ ھﻢ از اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺑﻮدم،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺷﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از
ﮔﻨﮫﮕﺎرﺷﺎن در ﮔﺬرد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺮار دارد«  -و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮدش اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  .-٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۳۵.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ،ﻏﯿﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ اﺳﺖ  -اﯾﻦ
ﱠ
ﮐﻌﺐ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ھﻤﺎن ﺳﻪ ﺗﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ -
ﮐﻪ :ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روزی در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﮔﺮوه
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل زﯾﺎدت ھﺴﺘﯿﺪ ،و اﻧﺼﺎر از ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر ھﻤﺎن ﺧﺎﺻﺎﻧﻢاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎه آوردهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺷﺎن را ﻋﺰت ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﮔﻨﮫﮑﺎرﺷﺎن درﮔﺬرﯾﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭼﻮبھﺎی ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎره ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺞ را راﺳﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻣﺮگ ﺑﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در
ﮔﺮﺳﻨﻪ در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ از ﭘﺪرش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ درود
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺮﯾﺐﺗﺮ و ﺧﺎﺻﺘﺮ اﻧﺪﭼﻨﺎن ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﻮش
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۰۷ /۵ﺣﺎﮐﻢ ) (۷۹ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۳۵ /۱۰و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۹۱۷
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵۰۰ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۶ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٤ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۸۵ﺑﺰار ) (۹۳۳آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵۱۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ وی درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ
ھﺮ ﺷﺨﺺ اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﮐﻢ درود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ زﯾﺎد درود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ از آﺗﺶ دور
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻨﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮔﺶ وی را در ﺣﺎﻟﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
و روز آﺧﺮت اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان
دوﺳﺖ دارد آﻧﻄﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻄﺒﻪای
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن را ھﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ،
ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﯾﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص رویھﺎﯾﺸﺎن را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  .٢و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی از ﻃﺮف
اﺻﺤﺎﺑﺶ رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﻪ وی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺟﻨﺖ و آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
و ھﯿﭻ روز دﯾﮕﺮی را ﻣﺜﻞ آن ﺧﯿﺮ ،و ﻣﺜﻞ آن ﺷﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺪده ﺑﻮدم ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻧﺪک ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﯾﯿﺪ« ،و ﺑﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،آﻧﺎن ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ آﯾﺖ رﺳﯿﺪ:
ۡ
َ
َ
َ
َّ ُ َ َ َ َّ ُ ُ ۡ ٗ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ۡ
�َٰ
ي ] ﴾٧٤ﻃﻪ.[۷۴ :
ت ر�هۥ � ِرما فإِن �ۥ جهنم � �موت �ِيها و�
﴿إِنهۥ من يأ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮﮐﺲ ﻣﺠﺮم در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
در آن ﻧﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.

 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۹۰۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ).(۴۴۵ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۹۵۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ )/۴
 (۱۲۲ھﯿﺜﻤﯽ آن را در ﻣﺠﻤﻊ ) (۱۸۶ /۸ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ارﺟﺎع داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﻨﺪ آن ﻟﯿﺚ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ اھﻞ آن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ آناﻧﺪ ،ﻧﻪ در آن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ وﻧﻪ زﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اھﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎنﺷﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،آن ﮔﺎه ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺮی آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﭼﻨﺎن
ﻣﯽروﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﯽروﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )(۳/۱۵۹
آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻮھﺮﯾﺪه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﮔﻤﺎن ﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻃﺒﻖ ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺪهاش در ﻗﺒﺎل اوﺳﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۳۶از اﺑﻮ زھﯿﺮ ﺛﻘﻔﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اھﻞ ﺟﻨﺖ را از اھﻞ
دوزخ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮھﺎﯾﺘﺎن را از ﺷﺮھﺎﯾﺘﺎن  .«-آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻋﻼﻣﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﺪ«  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﱠ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ از ﭘﺪرش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺻﺎع
ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع ﺟﻮ از ھﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :از ھﺮ ﺳﺮ  -ﺧﺮد و ﮐﻼن،
آزاد و ﻏﻼم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﺒﻮک(

ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﮫﻨﯽ  رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﺷﺐ راه ﺑﻪ ﺗﺒﻮک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﮏ ﻧﯿﺰه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﺑﻼل ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ :ﻓﺠﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻦ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۵ /۳و ) (۷۹ ،۷۸ ،۱۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۴۳۰۹
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۳۶ /۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۱۶۲۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺧﺪا ،ﻣﺮا ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺗﻮ راﺑﺮد ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از
آن ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪھﺎ و رﺳﻦھﺎ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖھﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺼﻪھﺎ اﯾﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﻓﺮاﯾﺾ آن اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻮ ﭘﯿﺪاھﺎی آن اﺳﺖ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖھﺎ و روشھﺎ ھﺪاﯾﺖ و روش اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺰتﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﺷﮫﺪاء اﺳﺖ ،ﮐﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮری ،ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻌﺪ از ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢھﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖھﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺷﻮد ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮریھﺎ ،ﮐﻮری ﻗﻠﺐ
اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﺎﻻ از دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻐﻮل و ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺬرتھﺎ] ،ﻣﻌﺬرت[ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺮگ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺪاﻣﺖھﺎ ]ﻧﺪاﻣﺖ[ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﺰ در آﺧﺮ وﻗﺖ آن ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،و از آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺟﺰ اﻧﺪک ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮزﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎ و ﮔﻨﺎھﺎ زﺑﺎن دروﻏﮕﻮﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﻨﺎ ،ﻏﻨﺎی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،رأس ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺮس ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺷﮏ از ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺸﯿﺪن از ﻋﻤﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ،
ﺧﯿﺎﻧﺖ از اﺧﮕﺮھﺎی ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺞ و ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ،داﻏﯽ از آﺗﺶ اﺳﺖ  ،١ﺷﻌﺮ از
ﻧﯽھﺎ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ ،ﺷﺮاب ﻣﺠﻤﻮع و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،زﻧﺎن دام ﺷﯿﻄﺎناﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ
ﺷﻌﺒﻪای از دﯾﻮاﻧﮕﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردھﺎ ،دﺳﺖ آورد ﺳﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽھﺎ
ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮش ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﺮﺟﺎم ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر
ﮔﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼ ک ﮐﺎر ﺑﻪ آﺧﺮش اﺳﺖ ،ﻣﻼ ک ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪاش اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راوﯾﺎن،
راوﯾﺎن دروغاﻧﺪ ،ھﺮ آﻧﭽﻪ آﻣﺪﻧﯿﺴﺖ ﻗﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،دﺷﻨﺎم دادن ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،ﻗﺘﺎل و
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺶ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺎﻟﺶ ﭼﻮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﻧﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻨﮑﺮی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﺶ را ﻓﺮو ﺑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ

 -١ھﺪف ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﮐﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻮض ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪ را ﺗﺸﮫﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
]اﺟﺮش را[ ﺑﺮاﯾﺶ دو ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺬﯾﺒﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻦ و اﻣﺘﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﻦ و اﻣﺘﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
ﺑﺮای ﻣﻦ و اﻣﺘﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ«  .١اﯾﻦ را اﺑﻮ
ﻧﺼﺮ ﺳﺠﺰی ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب اﻻﺑﺎﻧﻪ از اﺑﻮ درداء  ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻠﺔ و ﻗﻀﺎﻋﯽ در اﻟﺸﮫﺎب اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎرﺣﺎن اﻟﺸﮫﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ،
و ﻋﺴﮑﺮی و دﯾﻠﻤﯽ اﯾﻦ را از ﻋﻘﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺳﯿﻮﻃﯽ
و در ﺷﺮح آن ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۲/۱۷۹ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺎوی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻋﻘﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زاد اﻟﻤﻌﺎد ) (۳/۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﺣﻤﺎر ﻣﺠﺎﺷﻌﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روزی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرم ،اﻣﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را وی در
ھﻤﯿﻦ روز ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ» ،وی
ﮔﻔﺖ« :ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ دادهام ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ھﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪﺳﻮی دﯾﻦ ﺣﻖ آﻓﺮﯾﺪهام ،ﺷﯿﻄﺎنھﺎ ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،و از دﯾﻦﺷﺎن ﮔﻤﺮاهﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
و ﺑﺮ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ را ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و اﻣﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﻧﮑﺮدهام ،ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی
اھﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺮب و ﻋﺠﻢﺷﺎن را ﺑﺪ دﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻘﺎﯾﺎﯾﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب را ،و
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ ،و
ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ آب ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪش ،آن را در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻣﺮم ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺮم را ﻣﯽﺷﮑﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪش ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن را ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺳﺎز ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻨﮓ ھﻤﺮاھﺖ ﺑﺮ ﺿﺪﺷﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻻدﻻﺋﻞ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۱۰۶ /۷اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ) (۲۰۵ /۵و ﺳﻨﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﺼﺮف ﮐﻦ ،ﺑﺎﻻﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ارﺗﺶ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﭼﻨﺪ آن را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﺠﻨﮓ .و اھﻞ ﺟﻨﺖ
ﺳﻪ ﮔﺮوهاﻧﺪ :ﻣﺮدی دارای ﻗﺪرت ،ﻋﺎدل ،ﻣﻮﻓﻖ و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،و ﻣﺪی ﻣﮫﺮﺑﺎن ،ﻧﺮم دل
ﺑﻪ ھﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺮدی ﻋﻔﯿﻒ ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﻋﯿﺎل دار و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،و اھﻞ آﺗﺶ
ﭘﻨﺞ ﮔﺮوهاﻧﺪ :ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻧﺪارد ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪرواﻧﺪ  -ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻌﺎناﻧﺪ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  -و در ﺗﻼش و در ﺻﺪد اھﻞ و ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺎﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﻃﻌﻤﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ اﻧﺪک ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدن ﺗﻮ را در اھﻞ و ﻣﺎﻟﺖ ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﺪ  -و ﺑﺨﻞ و دروغ  ١و ﺑﺪ اﺧﻼق و
ﻓﺎﺣﺶ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  .٢اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۲/۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ

اﺣﻤﺪ ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﮔﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ،ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ،و در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :دﻧﯿﺎ
ﺳﺒﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در آن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ از دﻧﯿﺎ و زﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در زﻧﺎن ﺑﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻨﯽ آدم ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن
ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺆﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮐﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻓﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺆﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮد .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻗﻮغ و اﺧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ
ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﭼﺸﻢھﺎی وی و ﭘﻨﺪﯾﺪن رگھﺎی ﮔﺮدﻧﺶ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی از آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ،
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻏﻀﺐ ﺷﻮد و زود راﺿﯽ ﮔﺮدد ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ :ﺑﺨﯿﻞ و دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۸۶۵اﺣﻤﺪ ) (۱۶۲ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۶۳ /۱۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮدان ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ زود ﻏﻀﺐ ﺷﻮد و دﯾﺮ راﺿﯽ ﮔﺮدد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد دﯾﺮ ﻏﻀﺐ ﺷﻮد ،و
دﯾﺮ از ﻏﻀﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و زود ﻏﻀﺐ ﺷﻮد و زود از ﻏﻀﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺮاﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در ادای دﯾﻦ و ﻃﻠﺐ آن ﻧﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮان ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ادای دﯾﻦ و ﻃﻠﺐ آن ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد در
اداء ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻃﻠﺐ ﻧﯿﮑﻮ ،ﯾﺎ در اداء ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻠﺐ ﻧﯿﮑﻮ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﺠﺮاﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪه روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﻟﻮاء دارد ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ]ﻣﺮدم[ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را
ﺗﺮس و ھﯿﺒﺖ ﻣﺮدم از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ وﻗﺖ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺎز ﻧﺪارد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺟﮫﺎد ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺎﺑﺮ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ از دﻧﯿﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ از
آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺜﺎل ھﻤﯿﻦ روزﺗﺎن را دارد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﯿﻦ روز اﺳﺖ ،و
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهاش ﭼﻮن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﻤﯿﻦ روز اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺠﺎﻣﻊ و ﺷﺮح آن ،ﮐﻪ از
ﻣﻨﺎوی اﺳﺖ ،آﻣﺪه ،و ﻣﻨﺎوی ) (۲/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن آﻣﺪه ،و
ذھﺒﯽ وی را در زﻣﺮه ﺿﻌﻔﺎء ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وی ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﻤﺮ 
اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن واﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮاز ﺳﺎﺋﺐ اﺑﻦ ﻣﮫﺠﺎن از اھﻞ ﺷﺎم -
وی ﺻﺤﺎﺑﻪ رادرک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ داﺧﻞ
ﺷﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻨﺎء و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ ،وﻋﻆ و ﺗﺬﮐﯿﺮ ﮐﺮد و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از
ﻣﻨﮑﺮﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮری
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام ،وی ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ واﺻﻼح ذات
اﻟﺒﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ  -و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن و
ﻃﺎﻋﺖ  ،-ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻻی ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ اﺳﺖ و از دو ﺗﻦ
دورﺗﺮ اﺳﺖ ،ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮم آﻧﮫﺎﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺶ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺴﺎزد و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﺑﺴﺎزد ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻖ اﯾﻨﺴﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺶ ﻏﻤﮕﯿﻨﺶ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،اﮔﺮ
ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،از آن ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ آرزوی ﺛﻮاب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۵۵ /۴ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۲۹۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺪ
آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺑﺪ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،در ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ رزقھﺎی ﺷﻤﺎراﺑﻪ دوﺷﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺮای ھﺮﮐﺲ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ،ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم دادﻧﯿﺴﺖ ،درﻋﻤﻞھﺎﯾﺘﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن وی آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وآﻧﭽﻪ راﺑﺨﻮاھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،وام
اﻟﮑﺘﺎب ﻧﺰد اوﺳﺖ« ،درود ﺑﺮ ﻧﺒﯽ ﻣﺎﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل وی ،و ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎدا ﺑﺮ
وی ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎداﺑﺮﺷﻤﺎ.ﺑﯿﮫﻘﯽ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای
اھﻞ ﺷﺎم اﺳﺖ ،ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۸/۲٫۷
آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :از ﭼﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ھﻔﺖ ﻣﺸﮏ آب ﺑﺎﻻﯾﻢ ﺑﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﺷﻮم و
ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﻔﺎرش و وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهای از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،در ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺪ ،و وی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد« ،و اﯾﻦ را ﺟﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه وی ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﭘﺪران ،ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آھﺴﺘﻪ
ﺑﺎش ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰد ﻣﻦ در ﺻﺤﺒﺖ و ﺧﺮج ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل اﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دروازهھﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﻤﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺰ درازه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ ]دروازه[ وی ﻧﻮر دﯾﺪم«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی اﻓﺰوده :و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺣﺪ
را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد .اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﯾﻮب ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺮﯾﻀﯽ اش
ﮔﻔﺖ...» :ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ «...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺻﺤﺎب اﺣﺪ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮایﺷﺎن
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺮایﺷﺎن دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ در
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۱۵ /۷ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ (۴۲ /۹) :ھﻤﭽﻨﺒﻦ اﺣﻤﺪ
) (۲۲۸ ،۱۵۱ /۶ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۱ /۱از ﻋﺎﯾﺸﻪل.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎل زﯾﺎدت ھﺴﺘﯿﺪ ،و اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖﺷﺎناﻧﺪ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺧﺎﺻﺎﻧﻢاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﭘﻨﺎه آوردهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺷﺎن را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﮔﻨﮫﮑﺎرﺷﺎن در ﮔﺬرﯾﺪ«،
ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا «...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و آن ﺳﺨﻦ را از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺑﻮﺑﮑﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ  .١اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی دارد.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را در ﻣﯿﺎن دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﺎن آن ﭼﻪ ﻧﺰد وی اﺳﺖ
اﺧﺘﯿﺎری ﻧﻤﻮد و آن ﺑﻨﺪه آن ﭼﻪ را ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد« ،ﻣﯿﻔﺰاﯾﺪ :آﻧﮕﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪاش ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺑﻨﺪهای
ً
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]و او ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ[ ﺑﻨﺪه ﻣﺨﺘﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ،آﻧﮕﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﻦ در ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ و ﻣﺎل ﺷﺨﺼﯽ اش اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ً
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ھﺮ دروازهای ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ دروازه
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۵/۲۲۹
آﻣﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻤﺎن
ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮐﻪ در آن در ﮔﺬﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺎ دﺳﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﭼﺎدری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﻧﺸﺴﺖ ...و ﺧﻄﺒﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای اﻧﺼﺎر را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ :آن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ آن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۵۱از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۷۸ /۷ﺣﺎﮐﻢ ) (۷۸ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۷۹ /۱۹ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۹۰۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۸۲اﺣﻤﺪ ).(۱۸ /۳
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۶۷
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و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﺪرش  - وی ﯾﮑﯽ از ھﻤﺎن ﺳﻪ
ﺗﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد و ﺑﺮ وی ﺛﻨﺎء ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺮای ﺷﮫﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ «...و وﺻﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر را
ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻮب ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۱/۳۷.
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۳۷.ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۷۸اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ:
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﺿﯽ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﻞ ﺻﺮاط ﭼﻮن ﺑﺮق درﺧﺸﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
وی را در زﻣﺮه اول ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺣﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای وی در ھﺮ ﺷﺐ و روزی ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن اﺟﺮ ھﺰار ﺷﮫﯿﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ« .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲/۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ آﻣﺪه ،وی ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻨﻌﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب

ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۸۷از اﺑﻮ زﯾﺪ اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺰارد ،و ﺗﺎ ﻇﮫﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ
را ﮔﺰارد ،ﺑﺎز ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﺑﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﮔﺰارد ،ﺑﺎز ﺑﻠﻨﺪ
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۷ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۳۶۹ /۶در ﺳﻨﺪ آن ﺑﻘﯿﺔ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »ﻋﻦ« آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۹ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻣﻐﺮب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و از آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﺘﺮ ﻣﺎﺳﺖ  .١ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در وﻗﺖ اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۳۷۶از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺳﺮخ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﺧﺸﻤﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺎﺷﺪ :ﺻﺒﺢ ﮔﺎھﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪآور
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎه ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام«  -و
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ و وﺳﻄﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،-ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪاﯾﺖھﺎ ،ھﺪاﯾﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﻮ ﭘﯿﺪاھﺎی آﻧﮫﺎﺳﺖ ،و ھﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﻤﺮاھﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮد و از ﺧﻮد ﻣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد دﯾﻦ و و
ﻋﯿﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ«  .٢ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻷﺳﻤﺎء و اﻟﺼﻔﺎت )ص
٣
 (۱۴۴از ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی :آوازش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ
آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ 
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎﯾﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺤﺎﻣﻠﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ای ﻣﺮدم :ﻣﻦ اﻣﺮﺗﺎن را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﮫﺘﺮﺗﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻨﺖھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﻮزاﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ و داﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺑﯽﺧﺮدی ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﻖ وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ،و ﻗﻮی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ھﻤﻪ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۴۱ /۵ﺣﺎﮐﻢ ).(۲۸۷ /۴
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۶۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۲۱۴ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۸۹ /۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۵اﺣﻤﺪ ).(۱۲۴ /۳
 -٣در اﺑﺘﺪای ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق در ﻋﺮﺑﯽ »رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ« ،آﻣﺪه ،و در اﯾﻦ اﺧﯿﺮ »ﻋﻼﺻﻮﺗﻪ« ،و ھﺮدو ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
ﻟﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ.م.
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ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﻖ را از وی ﺑﮕﯿﺮم .ای ﻣﺮدم :ﻣﻦ ﭘﯿﺮوز ھﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪع ،اﮔﺮ ﺧﻮب
ﻧﻤﻮدم ﯾﺎری ام ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺞ ﺷﺪم راﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و دﯾﻨﻮری اﯾﻦ
ﱠ
را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﭘﻠﻪ از ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ و داﻧﺎﯾﯽ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آﺧﺮش اﻓﺰوده :و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﯾﺪ،
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را ﺑﮕﺬارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ھﺮ
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﺎم ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺷﻤﺎ ﺗﺎ
آن وﻗﺖ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ،و وﻗﺘﯽ از ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم و
ﺷﻤﺎ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۳اﯾﻦ
را از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺑﺮﺧﯽ آن ﭼﻪ را ﮔﺬﺷﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺑﯽﺧﺮدی ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،اﻓﺰوده :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﻧﺰدم
١
اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،و دروغ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰوده - :ﺣﺴﻦ
ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ﺑﺪون ﻣﻨﺎزﻋﻪ و دﻓﺎع ﺑﮫﺘﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
را ﮐﻢ ﻣﯽآورد  -و اﻓﺰوده :ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻮض ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  -ﺣﺴﻦ ﻣﯽﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮد  -اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
از ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ اش ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،آن
ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺰدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮ ھﺴﺘﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻢ ﮐﻨﯿﺪ .٢
اﯾﻦ را اﺑﻮذر ھﺮوی و اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۶آﻣﺪه ،از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﻢ را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و روش رﺳﻮل ﺧﺪا ص

 -١وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۵۳ /۶ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟  ١در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻠﮏ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد،
وﻗﺘﯽ ﻏﻀﺐ ﺷﺪم ،ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺎز دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰﻧﻢ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻧﮕﮫﺪاری ام ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﻮدم ﯾﺎری ام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺞ ﺷﺪم راﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺴﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آن ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺮاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .٢و
اﺑﻮذر ھﺮوی در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۳۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﯽرﺳﻢ و ﺧﻄﺎ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮاب رﺳﯿﺪم ،ﺧﺪا را ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدم،
راﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
و اﺣﻤﺪ ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ را از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم،
ﻣﯽﻓﺰاﯾﺪ :وی ﻗﺼﻪای را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺻﺪا ﮐﺮده ﺷﺪ) :اﻟﺼﻼه
ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،آﻧﮕﻪ ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  -ﻣﻨﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،و او ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد  -و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ در اﺳﻼم ﺑﻮد  ،٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ،ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روش ﻧﺒﯽﺗﺎن ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻃﺎﻗﺖ آن را ﻧﺪارم ،ﭼﻮن
وی از ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد ،روﺣﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ )(۵/۱۸۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺠﻠﯽ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ) (۳/۲۶ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﻪ زور داﺧﻞ اﺳﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﯿﺰی در ذﻣﻪاش ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ،
ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارم ،ﮐﻪ ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﻏﻀﺐ ﺷﺪهام ،ﺧﻮد را از ﻣﻦ
ﺑﺎز دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺎب ﻧﮑﻨﻢ ،ای ﻣﺮدم! دﺳﺖ آوردھﺎی ﻏﻼمھﺎﯾﺘﺎن را ﺧﻮب ﻣﻮرد
 -١ﯾﻌﻨﯽ :آن ﻃﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺟﺎده ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد و از ﻧﺰدش ﻟﻐﺰش و ﮔﻨﺎھﯽ ﺳﺮ
ﻧﻤﯽزد ﻣﻦ آن ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن وی ص ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻢ.م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .زﯾﺮا ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻮد.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۳ /۱در ﺳﻨﺪ آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ اﻟﺒﺠﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۸۴ /۵

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮام ﻧﻤﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ داﺧﻞ
ﺟﻨﺖ ﺷﻮد .١
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ) (۲/.۴۶از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻨﺎدی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدای وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮره ﻧﻤﻮدن ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺎﻣﻪ ﺻﺪا
ﻧﻤﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ھﯿﭽﮑﺲ از ﻋﺴﮑﺮھﺎی اﺳﺎﻣﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اردوﮔﺎھﺶ در ﺟﺮف ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪوﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:ای ﻣﺮدم! ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮑﻠﻒ
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ را از ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ ،و از آﻓﺎت ﻧﮕﺎھﺶ داﺷﺘﻪ ،و ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪع ،اﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪم ﭘﯿﺮویام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺞ ﺷﺪم راﺳﺘﻢ ﺳﺎزﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪاص در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ اﻣﺖ ،از وی ﻃﺎﻟﺐ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زدن ﯾﮏ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن
ﻧﺒﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارم،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ ،از ﻣﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰﻧﻢ ،و ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت و وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻢ
آن ﻧﺰدﺗﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،و اﯾﻦ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﻤﯿﻦ ﻣﮫﻠﺖ اﺟﻞھﺎﯾﺘﺎن ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻞھﺎﯾﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﻘﻄﺎع اﻋﻤﺎل
ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮﻣﯽ اﺟﻞھﺎﯾﺸﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺷﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﯿﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﯿﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﭼﻮن در ﻋﻘﺐﺗﺎن ﻃﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﯿﺰ ،اﺟﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮورش ﺗﯿﺰ اﺳﺖ ،از ﻣﺮگ
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و از ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺮادران ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﺎن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻏﺒﻄﻪ
ورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽورزﯾﺪ .٢
و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ را
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۳ /۵ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۴۶۰ /۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﺘﺎن در ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻊ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪ دوش ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮﯾﻦﺗﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺑﺎز
ﺑﺮای وی ﺧﯿﺮی ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ) ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ( ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﭘﺎدﺷﺎھﺎناﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺳﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻋﺠﻠﻪ دارﯾﺪ ،ھﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻠﮏ و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اش را ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮش را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺗﺮس و اﻧﺪوه را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و در آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﺶ ﻗﺮار دارد ﺑﯽرﻏﺒﺘﺶ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد راﻏﺐ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪش ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮﭼﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮب ﺑﺨﻮرد ،و ﻟﺒﺎس ﻧﯿﮑﻮ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ اش ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪاش از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﻧﻔﺴﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدد ،و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش وارد ﺷﻮد ،و او وی را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮای وی ﮐﻢ ﮔﺮدد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره ﺗﻘﻮی و ﻋﻤﻞ ﺑﺮای آﺧﺮت
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ 

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻮری ﺛﻨﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ اھﻞ آن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ و ﺗﺮس را ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻠﻂ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اﺻﺮار و اﻟﺤﺎح در ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ زﮐﺮﯾﺎ و اھﻞ
ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺳﺘﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َّ ُ ۡ َ ُ ْ ُ َ ٰ ُ َ
َۡ ۡ َٰ َ َ ۡ ُ َ
و� َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗباۖ َو َ�نُوا ْ َ�َا َ� ٰشِ ع َ
﴿إِ�هم �نوا �
�﴾
ت و� د ع
ِ
�رِعون ِ� ٱ�ي� ِ
]اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۹۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻨﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽھﺎ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻊ و ﺗﺮس ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و

ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ«.
ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﻧﻔﺲھﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﮫﺪھﺎ و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻧﺪک ﻓﺎﻧﯽ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﯾﺎد

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﺎﻗﯽ ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن وﺟﻮد دارد ،و ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎﯾﺶ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،و ﻧﻮرش ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻗﻮﻟﺶ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮای روز ﺗﺎرﯾﮏ و ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ از آن ﻧﻮر و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺮام ﮐﺎﺗﺒﯿﻦ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت و
ﻣﮫﻠﺘﯽ ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن از ﻧﺰدﺗﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﮫﻠﺖھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در ﻣﮫﻠﺖ اﺟﻞھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺳﺒﻘﺖ و ﺗﯿﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮھﺎﯾﺘﺎن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلﺗﺎن ﺑﺴﭙﺎرد ،ﭼﻮن ﻗﻮمھﺎﯾﯽ
ﻋﻤﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارم ،ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ،
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﭼﻮن در ﻋﻘﺐﺗﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و اﻣﺮش ھﻢ ﺗﯿﺰ و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .و
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ھﻨﺎد ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ از آن را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﻗﺼﺮ اﻷﻣﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ  درﺑﺎره ﺗﻘﻮی و ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۵از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ وی
ﻃﻮری ﺛﻨﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ اھﻞ آن اﺳﺖ ،و از وی ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه
ﱠ
اﺳﺖ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺧﻼص ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،وﺣﻖﺗﺎن را ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن را در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ ،و آن را
ﻧﻔﻠﯽ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،در وﻗﺖ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺘﻤﻨﺪی ﺧﻮد در ﻣﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا،
درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ دﯾﺮوز ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺮوز ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﮐﺸﺘﮑﺎری و آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎدﺷﺎن ھﻢ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﺎن اﻣﺮوز ﭼﻮن ھﯿﭻاﻧﺪ ،آن اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻓﺮو اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ روا داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮد در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی
ﻗﺒﺮھﺎاﻧﺪ ،و آﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را در ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ از آﻧﺎن ﺻﺪای آھﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻨﻮی؟
و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن و ﺑﺮادرانﺗﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ در آﻧﭽﻪ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻌﺎدت را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و
ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺪی و ﺷﺮی
را از وی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﺎن ﻧﺴﺐ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دادن ﺧﯿﺮ و دﻓﻊ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮر ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی اﻣﺮ وی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،و آن ﺧﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪش دوزخ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن
ﺷﺮ ،ﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪش ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﻤﺤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ 
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﮑﯿﻢ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و در ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺼﺮف و
اﻧﻔﺎق ﻧﮕﺮدد ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﻠﺶ ﺑﺮ ﺑﺮدﺑﺎری اش ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﯿﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ،و درﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ،از ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ ﻣﯽھﺮاﺳﺪ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﺣﻠﯿﻪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﻤﺤﻪ ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۴/۳۴۲از آن ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ درﺑﺎره آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،و ھﻤﻪ رﺟﺎﻟﺶ
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﻤﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدﻧﺶ را
ﻣﯽداﻧﻢ و ﻧﻪ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺶ را ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮداود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺷﯿﺦھﺎی
ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﻪﺷﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ،و ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮی ،از راهھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی درﺑﺎره ﺗﻘﻮی و ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮی
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۲/۴۶۰از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی ،ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن

ﺳﯿﻒ آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ھﺮم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮی را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻧﻤﺤﺔ را ﻧﺪﯾﺪم
ﮐﺴﯽ وی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ).(۱۸۹

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﺎ ذﮐﺮش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از اﻋﻤﺎل ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ رﺿﺎی وی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﻋﻤﺎلﺗﺎن ھﺪف رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺧﻼص ﺑﺮای ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﻃﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهاﯾﺪ ،و ﺣﺼﻪ و
ﻧﺼﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﯾﺶ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و ﭘﯿﺸﮑﯿﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ،از روزھﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،آن ھﻢ
ﺑﺮای وﻗﺖ ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪی ﺗﺎن ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و
درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،دﯾﺮوز ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺮوز ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟
ﺳﺘﻤﮑﺎران ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ و ﻏﻠﺒﻪ در ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎی ﺟﻨﮓ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ زﻣﺎن و دھﺮ ذﻟﯿﻞﺷﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﭘﻮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ
َۡ َٰ ُ ۡ َ
َ َۡ ُ َ ۡ َ َ
ت﴾ ،اﺷﯿﺎی ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺧﺒﯿﺚ ،و
ﻣﺎﻧﺪ﴿ :ٱ�بِي�
ت ل ِلخبِيثِ� َوٱ�بِيثون ل ِلخبِي�ٰ ِ
اﻓﺮاد ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺮای اﺷﯿﺎی ﺧﺒﯿﺚ ﺳﺰاواراﻧﺪ .و ﮐﺠﺎاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﮐﺸﺘﮑﺎری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﺑﺎداش ﮐﺮدﻧﺪ؟ دور ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎدﺷﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ھﯿﭻ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺷﮫﻮتھﺎ را
از اﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ھﻤﺎن اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎ،دﻧﯿﺎی ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎنﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﺎ از آﻧﺎن ﻋﺒﺮت
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪهاﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﻣﻐﺮور ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﯿﮑﻮ
روﯾﺎن درﺧﺸﻨﺪه ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟ ﺧﺎک ﮔﺸﺘﻨﺪ،
و آﻧﭽﻪ در آن اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺣﺮﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﮫﺮھﺎ را ﻋﻤﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮارھﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در آنھﺎ
ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ آنھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎناﻧﺪ واﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آن
اﺳﺖ ﺟﺎھﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖﺷﺎن ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه و ﻓﺮو اﻓﺘﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی
ﻗﺒﺮھﺎاﻧﺪ ،آﯾﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎﺑﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ از اﯾﺸﺎن ﺻﺪای
آھﺴﺘﻪای را ﻣﯽﺷﻨﻮی؟ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادرانﺗﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
ً
اﺟﻞھﺎﯾﺸﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻧﺰد آﻧﭽﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﺑﺮ آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد ،و در ﻣﯿﺎن او و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﺧﻠﻘﺶ ﺳﺒﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺪﯾﯽ را از ﮐﺴﯽ دور ﮐﻨﺪ ،ھﻤﻪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی اﻣﺮ وی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن
ﺧﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ دوزخ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺷﺮ ،ﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﮕﺮی از وی 
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺬر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ» :اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ ،اﺣـﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ،وﻧﺴﺎﻟﻪ
اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻤﻮت ،ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ دﻧﺎ أﺟﲆ وأﺟﻠﻜﻢ ،واﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻﱠ اﷲ وﺣﺪه ﻻ

ﴍﻳﻚ ﻟﻪ وأن ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ ،ارﺳﻠﻪ ﺑﺎﳊﻖ ﺑﺸﲑ ﹰا وﻧﺪﻳﺮ ﹰا وﴎاﺟ ﹰﺎ ﻣﻨﲑ ﹰا ،ﻟﻴﻨﺬر ﻣﻦ ﻛﺎن

ﺣﻴ ﹰﺎ ،وﳛﻖ اﻟﻘﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ رﺷﺪ ،وﻣﻦ ﻳﻌﺼﻬﻤـﺎ ﻓﻘﺪ ﺿﻞ

ﺿﻼﻻﹰ ﻣﺒﻴﻨ ﹰﺎ ،أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮ اﷲ واﻹﻋﺘﺼﺎم ﺑﺄﻣﺮاﷲ اﻟﺬي ﴍع ﻟﻜﻢ وﻫﺪاﻛﻢ ﺑﻪ ،ﻓﺈن ﺟﻮاﻣﻊ

ﻫﺪ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ إﻻﺧﻼص ،اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟـﻤﻦ وﻻه اﷲ أﻣﺮﻛﻢ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﹺ
واﱃ
ﹺ
واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟـﻤﻨﻜﺮ ،ﻓﻘﺪ أﻓﻠﺞ ،وأدي اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻖ ،وإﻳﺎﻛﻢ واﺗﺒﺎع
اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟـﻤﻌﺮوف

اﻟـﻬﻮ ،ﻗﺪ أﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﻟـﻬﻮ واﻟﻄﻤﻊ واﻟﻐﻀﺐ ،وإﻳﺎﻛﻢ واﻟﻔﺨﺮ ،وﻣﺎ ﻓﺨﺮ ﻣﻦ

ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺮاب ،ﺛﻢ إﱃ اﻟﱰاب ﻳﻌﻮد؟ ﺛﻢ ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﺪود ،ﺛﻢ ﻫﻮاﻟﻴﻮم ﺣﻲ ،وﻏﺪ ﹰا ﻣﻴﺖ؟ ﻓﺎﻋﻤﻠﻮا

ﻳﻮﻣ ﹰﺎ ﺑﻴﻮم ،وﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ ،وﺗﻮﻗﻮا دﻋﺎء اﻟـﻤﻈﻠﻮم ،وﻋﺪوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﰱ اﻟـﻤﻮﺗﻰ ،واﺻﱪوا ﻓﺈن
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼﱪ ،واﳊﺬروا واﳊﺬر ﻳﻨﻔﻊ ،واﻋﻤﻠﻮا واﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺒﻞ ،واﺣﺬروا ﻣﺎ ﺣﺬرﻛﻢ اﷲ

ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ ،و ﺳﺎرﻋﻮا ﻓﻴﻤـﺎ و ﻋﺪﻛﻢاﷲ ﻣﻦ رﺣـﻤﺘﻪ ،واﻓﻬﻤﻮا ﺗﻔﻬﻤﻮا ،واﺗﻘﻮا ﺗﻮﻗﻮا ،ﻓﺎن اﷲ

ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺑﲔ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ أﻫﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ،وﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎ ﻗﺒﻠﻜﻢ ،ﻗﺪ ﺑﲔ ﻟﻜﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺣﻼﻟﻪ وﺣﺮاﻣﻪ ،وﻣﺎ ﳛﺐ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل وﻣﺎ ﻳﻜﺮه ،ﻓﺈﲏ ﻻ آﻟﻮﻛﻢ وﻧﻔﴘ ،واﷲ اﻟـﻤﺴﺘﻌﺎن وﻻ

ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻﱠ ﺑﺎﷲ ،واﻋﻠﻤﻮا إﻧﻜﻢ ﻣﺎ اﺧﻠﺼﺘﻢ ﷲ ﻣﻦ اﻋﻤـﺎﻟﻜﻢ ﻓﺮﺑﻜﻢ أﻃﻌﺘﻢ ،وﺣﻈﻜﻢ

ﺣﻔﻈﺘﻢ ،واﻏﺘﺒﻄﺘﻢ ،وﻣﺎ ﺗﻄﻮﻋﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻠﻮه ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ،ﺗﺴﺘﻮﻓﻮا ﺑﺴﻠﻔﻜﻢ ،وﺗﻌﻄﻮا

ﺟﺰاء ﻛﻢ ﺣﲔ ﻓﻘﺮ ﻛﻢ وﺣﺎﺟﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻔﻜﺮوا ﻋﺒﺎدﷲ ﰲ إﺧﻮاﻧﻜﻢ وﺻﺤﺎﺑﺘﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ

ﻣﻀﻮا ،ﻗﺪ وردوا ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻓﺎﻗﺄﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﻠﻮا ﰲ اﻟﺸﻘﺎء واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻤﻮت،

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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إن اﷲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﴍﻳﻚ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻧﺴﺐ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﲑا ،وﻻ ﻳﴫف ﻋﻨﻪ

ﺳﻮء ﹰا إﻻﱠ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ واﺗﺒﺎع أﻣﺮه ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺧﲑ ﺑﻌﺪه اﻟﻨﺎر ،وﻻ ﴍ ﰲ ﴍ ﺑﻌﺪه اﳉﻨﺔ ،أﻗﻮل

ﻗﻮﱄ ﻫﺬا ،واﺳﺘﻐﻔﺮاﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ ،وﺻﻠﻮا ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻜﻢ ص واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ و رﺣـﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن راﺳﺖ ،ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻤﺶ و از وی ﻣﺪد و ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،و از وی ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻞ
ﻣﻦ و اﺟﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ
واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،وی را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺸﺎرت
دھﻨﺪه ،ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه و ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﻢ دھﺪ ،و
ﻗﻮل و اﻟﺰام ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ھﻮا ،ﻃﻤﻊ و ﻏﻀﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را از ﻓﺨﺮ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد
رھﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آن دو ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ آﺷﮑﺎرا ﺳﺮ دﭼﺎر
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ،و ﭼﻨﮓ زدن و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺸﺮوع ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﺑﻪ آن ھﺪاﯾﺖﺗﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ھﺪاﯾﺖھﺎ و روشھﺎی اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص ،ﺷﻨﯿﺪن و ﻃﺎﻋﺖ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وﻟﯽ اﻣﺮ در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
وﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه ،و ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ھﺴﺖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ،
و ﺷﻤﺎ را از ﭘﯿﺮوی ھﻮا و ھﻮس ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﭼﻪ ﻓﺨﺮ
دارد؟ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺮم ﻣﯽﺧﻮردش ،وی اﻣﺮوز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮدا
ﻣﺮده ،روز ﺑﻪ روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و از دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ھﻤﻪاش ﺑﺎ
ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺣﺬر و ﺗﺮس ﻧﻔﻊ دارد ،و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻋﺬابھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪهﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی آﻧﭽﻪ از
رﺣﻤﺘﺶ ﺑﺮایﺗﺎن وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،داﻧﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ ،ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،آن ﭼﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ،آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﺑﺮایﺗﺎن
ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﺶ را ،و ﻋﻤﻞھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
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ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻣﺪد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﻮت ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،آن ﻋﻤﻞھﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼص ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻏﺒﻄﻪ
ورزﯾﺪهاﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﻔﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ،اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای روزھﺎی آﯾﻨﺪهﺗﺎن ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و
آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،و ﭘﺎداشﺗﺎن ھﻨﮕﺎم ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﺗﺎن ﺑﻪ آن،
داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،درﺑﺎره ﺑﺮادرانﺗﺎن و دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،آﻧﺎن ﻧﺰد آﻧﭽﻪ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺪارد و در ﻣﯿﺎن او و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺧﻠﻘﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﺮی ﺑﺪھﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺪﯾﯽ را از وی دور و دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ
ﻃﺎﻋﺘﺶ و ﭘﯿﺮوی اﻣﺮش ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در آن ﺧﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ آﺗﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،و در آن ﺷﺮ ،ﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ،از ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﺮ ﻧﺒﯽﺗﺎن ص درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و
ﺑﺮﮐﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺮ وی ﺑﺎد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره ﺣﺎل ﮐﺴﯽ در آﺧﺮت ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮان
ﻣﯽورزد
اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ھﺎرون رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و در

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻﯾﺶ اﻧﻌﺎم ﻧﻤﻮده ،در رزق ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺎﯾﺶ آورده،
ﺑﺪﻧﺶ را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ او ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮐﻔﺮان ورزﯾﺪه ،آورده ﻣﯽﺷﻮد ،و
در ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮای
اﻣﺮوزت ﭼﻪ ﮐﺮدی ،و ﺑﺮای ﻧﻔﺴﺖ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﯽ؟ و او را ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮی
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻃﻌﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﻮا ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﮔﺎه ﺧﻮن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻃﻌﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد و رﺳﻮا ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺗﺎ
آرﻧﺞھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎز ﻃﻌﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد رﺳﻮا ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎھﯽ
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺦ ﻃﻮل ﻣﯽداﺷﺘﻪ

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻃﻌﻨﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و رﺳﻮا ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﻣﺮا ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻗﻮل
ﺧﺪا در ﻣﻮرد:
َ
ۡ
َ َ َ
َ
﴿ َ�نَّ ُهۥ َمن ُ�َادِدِ ٱ َّ َ
و�ۥ فَأ َّن َ ُ�ۥ نَ َ
� َو َر ُس َ ُ
ِيها ۚ � ٰل ِك ٱ�ِ ۡز ُي
ار َج َه َّن َم �ٰ ِ ٗ�ا �
ٱ ۡل َع ِظ ُ
يم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۳ :
ﱠ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﯽ ﺑﺎاﻟﻠﻪ و رﺳﻮل او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ ،و در
آن ﺑﺮای ھﻤﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮق وی 
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و دﯾﻨﻮری از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻘﻮا
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زود ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﺮا در رﺳﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎن و
روﻏﻦ ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۴از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ 
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺣﯿﺎء ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا
ﻣﯽروم ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﯿﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ .اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک،
رﺳﺘﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۰۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را در روﺿﺔ اﻟﻌﻘﻼء از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﯾﮏ روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺣﯿﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از وﻗﺘﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﺮای ھﺮ ﻗﻀﺎی
ﺣﺎﺟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪهام ،ﺳﺮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهام .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۱۲۴آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺎل اول در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻔﻮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن
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ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﻘﯿﻦ  ١ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺎﻓﯿﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ از اوس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺎل اول در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﻢ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺎﻓﺎت  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﻓﯿﺖ  -ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻌﺪ از ﯾﻘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﺎﻓﯿﺖ  -ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﺎت  -داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،و ﺑﻪ
ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺪق ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﺮ دو در ﺟﻨﺖاﻧﺪ ،و از
دروغ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن دروغ ﺑﺎ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دو در آﺗﺶاﻧﺪ،
ﺣﺴﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﻮرزﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ روی ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ،
و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮرﺗﺎن داده اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﯿﻢ ،ﻋﺴﮑﺮی و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :از ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺸﻮع ﺑﺪن ،و
ﻧﻔﺎق ﻗﻠﺐ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ
از اﺑﻮﻋﺎﻟﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ دو رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﯿﻢ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ،
ﻣﻮﻟﺪم در ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ،و ﺟﺎی ھﺠﺮﺗﻢ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،وﻗﺘﯽ از ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ  ٥ﺑﺪان ﻃﺮف ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم«  .٦اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از اﺑﻮﺿﻤﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :،ﺷﺎم ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺷﻤﺎ
 -١ھﺪف اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳ /۱ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۰۵۳اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۹ ،۸۶ ،۱۲۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴ ،۵ ،۳ /۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۹ /۱و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده.
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۲۴۱ /۷ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺑﻮدرداء.
 -٥ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺑﯿﺎر ﻋﻠﯽ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
 -٦اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۲۲ /۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﮑﺒﺮی ) (۵۸۴ /۱ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﻤﺮ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰی ﻗﺪم ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و در آﻧﺠﺎ از ﻧﺎن و روﻏﻦ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ
ﺷﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺠﺪھﺎﯾﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪان ﺟﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯿﺮی و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ذﮐﺮ آﺑﺎد
ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،و
اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن دوﺑﺎر از ﻣﺠﺮای ﺑﻮل آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺎ ﺣﺪی ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﭘﻠﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻤﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش درﻧﻔﯿﺮ ﻋﺎم ﺑﻪ ﻏﺰای روم و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ھﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم در ﺑﺎب
ﺟﮫﺎد ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﺗﺤﺬﯾﺮ و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن از ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در اﺛﺒﺎت ﻣﺮگ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ دﯾﻨﺶ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش درﺑﺎره ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ،
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش درﺑﺎره ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش درﺑﺎره رد ﺑﯿﻌﺖ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش درﺑﺎره ﺻﻔﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺑﺎب اھﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻠﻤﻪ و اﺗﺤﺎد
اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َّ َ ۡ
َ َ ُ ُّ ُ
��م َّمن ضل إِذا ٱه َت َد ۡ� ُت ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۵ :
﴿� ي
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
در اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از دﻓﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۷۵از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در وﻓﺎت

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  از دﻓﻦ وی ﻓﺎرغ
ﮔﺮدﯾﺪ ،دﺳﺘﺶ را از ﺧﺎک ﻗﺒﺮ وی ﺗﮑﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از دوﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ ﮐﺎرﺗﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﺧﻮدم آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ آن را ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،و اﮔﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮد ﺑﺎز ھﻢ در آن ،از ﻋﻤﻞ درﺳﺖ و اﻣﺎﻧﺖ داری ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﻋﺒﺮت ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آن
ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ھﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺗﺎ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮد.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش  ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼﻓﺖ
دﯾﻨﻮری از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ

رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮدم را اھﻞ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و
ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ از
اھﻠﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ وزن و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ ،وزن و ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺶ ﺷﺪن ﺑﺰرگ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،روزی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽﺗﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﻖ ھﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ،از وی اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮدم را در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮار دادهام ،اﮔﺮ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪم ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ از ﺷﻌﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه
) (۲/۸۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ،
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن
را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﺗﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ،
و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وزن ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ ،وزن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن ﺑﺰرگ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،روزی ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺗﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﻃﺮز ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﻣﺮدم و درﺑﺎره اﻣﻮر دﯾﮕﺮ
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺴﺪد ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻮﻓﺮاس رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد ،و وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از
اﺧﺒﺎرﺗﺎن ﺧﺒﺮﻣﺎن ﻣﯽداد ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،و
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮ

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ،ﺑﻪ وی ﮔﻤﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺮ آن دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارﯾﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺷﺮ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ وی ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و ﺑﺮ آن ﺑﺪش ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،رازھﺎ و
ﭘﻮﺷﯿﺪهھﺎﯾﺘﺎن در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮھﻪای از زﻣﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪ ،ھﺪﻓﺶ از آن ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد وی اﺳﺖ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در آﺧﺮ اﻣﺮم ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ آن را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،و
ھﺪفﺷﺎن از آن ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺪفﺗﺎن از ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻋﻤﺎلﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،واﻟﯽ ھﺎﯾﻢ را
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی روان ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ دﯾﻦ
و ﺳﻨﺖ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﯿﺮم ،آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،در ﻣﺮزھﺎ ﺑﺪون دادن اﺟﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺟﻤﻊﺷﺎن ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯿﻨﺪازﯾﺪﺷﺎن ،و ﺣﻘﻮقﺷﺎن را از آﻧﺎن ﺑﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﯿﺪﺷﺎن ،و در ﺟﻨﮕﻞھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺷﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره اﺑﻮﻓﺮاس ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ
وی را ﺟﺮح ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﮐﺴﯽ رادﯾﺪم ﮐﻪ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﻧﮫﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮدن در ﻣﮫﺮھﺎ و ﻧﮫﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮل:
ﻓﻼﻧﯽ ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺣﻤﺪ ،دارﻣﯽ ،ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  ،-اﺑﻮداود،

ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺠﺎه ،و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﻮاﻟﻌﺠﻔﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و
ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﮫﺮھﺎی زﻧﺎن را ﮔﺮان ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺰﺗﯽ در دﻧﯿﺎ ،ﯾﺎ
ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ھﻤﻪﺗﺎن ﺑﻪ آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ھﯿﭻ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ زﯾﺎدﺗﺮ از دوازده اوﻗﯿﻪ  ٢ﻣﮫﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮای ھﯿﭻ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۱ /۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۳۹وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﮏ اوﻗﯿﻪ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ وزن ﭼﮫﻞ درھﻢ ﺑﻮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﮏ از دﺧﺘﺮاﻧﺶ زﯾﺎده از دوازده اوﻗﯿﻪ ﻣﮫﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮ زن را آن
ﻗﺪر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره وی  ١در ﻗﻠﺒﺶ ﻋﺪاوت ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،و آن زن ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮد را در ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دھﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﮏ را ھﻢ آوردم .و ﻗﻮل
دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﮐﻪ در ﻏﺰاھﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻓﻼن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻓﻼن ﺷﮫﯿﺪ از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ وی ﻋﻘﺐ ﺳﻮارﯾﺶ را ﯾﺎ ﺧﺮﺟﯿﻦ ﺷﺘﺮش را ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در
ﺻﺪد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،وﻟﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮد در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ« .٢
و ﻧﺰد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻣﺴﺮوق رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮدن ﻣﮫﺮ زﻧﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭼﮫﺎرﺻﺪ درھﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از
آن ﺑﻮد ،اﮔﺮ زﯾﺎدت در اﯾﻦ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﯾﺎ ﻋﺰﺗﯽ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ از آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮق اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
را در ﻧﮑﺎح ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﻧﮫﯽ از ﺻﺤﺒﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺗﻘﺪﯾﺮ

اﺑﻮداود در ﮐﺘﺎب اﻟﻘﺪرﯾﻪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ وی در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺪا ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮔﺎه ﮐﺸﯿﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﮐﻠﻤﻪای ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ:
 -١درﺑﺎره ھﻤﺴﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎدت ﻣﮫﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪاوت ﺷﻮھﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ او را
ﺑﺎ آن ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ ،ﭼﻮن در واﻗﻊ ،ﻣﮫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪای رﻣﺰی و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده دﺧﺘﺮ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۰ /۱و اﺑﻮداوود ) (۲۱۰۶ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۱۱۴وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۱۸۸۷
 -٣ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻊ آن را ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ارﺟﺎع داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ) (۴۶۶ /۲ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺳﻨﺪ آن ﺟﯿﺪ اﺳﺘﻮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۴۶۷ /۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ آن ﺟﯿﺪ و ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۲۳۴ /۷رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮔﻔﺖ :وی ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﺎن
ﱠ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و او ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ داﺧﻠﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﻋﮫﺪی در
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﮔﺮدﻧﺖ را زده ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ آدم را آﻓﺮﯾﺪ ،ذرﯾﻪاش
را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه اھﻞ ﺟﻨﺖ را و ﻋﻤﻞھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن اھﻞ دوزخ را و آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﺖاﻧﺪ ،و
اﯾﻨﺎن ﺑﺮای دوزخ .آن ﮔﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎره ﻗﺪر اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻧﺰد
ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻗﺪر ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪر
ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﻤﺮ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ دو ﻣﺮد
درﺑﺎره آن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﺧﻮاھﻢ زد ،آن ﮔﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
و دﯾﻦ اﻣﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪی در ﺷﺎم در زﻣﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﺮوز
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۸۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﺟﺎﺑﯿﻪ
ﻋﺪﻧﯽ از ﺑﺎھﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ در وﻗﺖ ورودش ﺑﻪ ﺷﺎم در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاد
١

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از
اھﻠﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﯿﭻ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺣﻖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺰرگ ،ﻧﻪ اﺟﻞ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ
از رزق ﺧﺪا دور ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و رزﻗﺶ ﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺻﺒﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ رزﻗﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رود ،ﺣﺠﺎب درﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و او ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رزﻗﺶ را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .اﺳﺒﺎن را ﺗﺮﺑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺒﺎن را ﻧﻌﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﻣﺴﻮاک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﯾﺪ  ،٢و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ اﺧﻼق

 -١ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ ،در ﺟﻨﻮب دﻣﺸﻖ در ﺣﻮران ،و اﮐﻨﻮن ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﺪ و از ﻋﯿﺶ
ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺠﻤﻞ ﭘﺴﻨﺪی ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻘﺎوم ،ﭘﺮ ﺻﺒﺮ و آﻣﺎده ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎر آﯾﯿﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺠﻢ را از آن ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ ،و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎران را ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺻﻠﯿﺐ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺣﻤﺎم ﺑﺪون
ازار داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ زﻧﺎنﺗﺎن را اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺣﻤﺎمھﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻢھﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪنﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن داﺧﻞ آن ﻃﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آﻧﺎن ﻧﮕﻪ دارد ،ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ذﻟﺖ
و ﺧﻮاری را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪازﯾﺪ ،ﻓﻘﻂ ھﻤﺎن ﻣﻮاﺷﯽ ﻋﺮب را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،و ﺑﺎ
آﻧﺎن ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از ﮐﺸﻤﺶ ،ﻋﺴﻞ و ﺧﺮﻣﺎ ،آﻧﭽﻪ از اﯾﻦھﺎ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﻮد ﺷﺮاب اﺳﺖ و ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﭘﺎک و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﺬاب دردﻧﺎک اﺳﺖ :ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف و اراده دﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ آن دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪان دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ وﻓﺎداری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ھﻤﺮاھﺶ وﻓﺎداری ﻧﮑﻨﺪ ،و
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎل
اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و آن ﻣﺎل ﺑﻪ ﻗﻮل وی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ  ،١دﺷﻨﺎم دادن
ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ و ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮕﺶ ﮐﻔﺮ ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز
ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﯽ و ھﻤﺮاھﺶ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﺎدوﮔﺮ ،ﮐﺎھﻦ ﯾﺎ
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﺑﺮود ،و او را در ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﺮ  در ﺟﺎﺑﯿﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۱۰از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب

در روز ﺟﺎﺑﯿﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺗﺮس ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﺳﻮاﯾﺶ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻋﺰت ﻣﯽدھﺪ ،و
ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮای ھﻼ ک ﺷﻮﻧﺪهای ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﮔﻤﺮاھﯽ
ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه و آن را ھﺪاﯾﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻌﺬرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ ھﻢ در ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﯽ
 -١در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ در رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ،ﺳﻮم» :ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ
آب اﺿﺎﻓﮑﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮ را اﺟﺎزه ﻧﺪھﺪ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

٨١

ﮐﻪ آن را ﮔﻤﺮاھﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ را ﮐﻪ رھﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﺎل
رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در
ھﻤﺎن دﯾﻦ ﺷﺎن ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪﺳﻮی آن ھﺪاﯾﺖﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﺎزد ،و
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،و آن ﻋﺒﺎرت از
ﻃﺎﻋﺘﺶ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎزدارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻔﺮﻣﻮده،
و آن ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺼﯿﺖ وی اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﻢ ،درﺑﺎره
ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺮدم و ﺑﻌﯿﺪﺷﺎن و ﭘﺮوای اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﮐﯽ آﻣﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ را
داﻧﺴﺘﻢ و درک ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﻗﻮمھﺎﯾﯽ در دﯾﻦﺷﺎن ﺗﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و از ھﺠﺮت ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ،
و ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻗﻮمھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﻘﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
آراﺳﺘﻦ ﻇﺎھﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﻗﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻧﻤﺎز
ﺟﺰ در آن درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﺐ ﺧﻮد را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای روزه دار ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اش ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮای آن ﺣﻘﺶ
را از ﻗﺮآن ﺑﺪھﯿﺪ .و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ آن ﮔﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﻓﺮارﺳﺪ ،و آﻓﺘﺎب از
وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ات ﻣﺜﻠﺚ ﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
از ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ وﻗﺘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﺮوی
راﺳﺘﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻃﮫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در وﺿﻮ و رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ،و اﯾﻦ ﺑﻪ آن
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﺑﺪ ،و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ آن ﮔﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺳﻔﯿﺪ و
ﭘﺎک ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ زرد ﮔﺮدد] ،و ﻃﻮل وﻗﺖ آن[ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ
ﺷﺘﺮ آھﺴﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﻪ دو ﻓﺮﺳﺦ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب وﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ و روزه دار اﻓﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺳﺮﺧﯽ اﻓﻖ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود] ،و وﻗﺘﺶ[ ﺗﺎ ﺛﻠﺚ ﺷﺐ ]اداﻣﻪ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ[ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺒﺮد ،اﯾﻦھﺎ
وﻗﺖھﺎی ﻧﻤﺎزاﻧﺪ:
َ
ۡ
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ
ُ ٗ
ُۡ َ َ
ِ� كِ�ٰ ٗبا َّم ۡوقوتا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۰۳ :
﴿إِن ٱلصلوة �ن
ت � ٱلمؤ ِمن
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻻی ﻣﺆﻣﻨﺎن در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر آن ﻓﺮض اﺳﺖ«.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدهام ،وﻟﯽ ھﺠﺮت ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻨﺎھﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻗﻮمھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدﯾﻢ :ﺟﮫﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠﻪ،
ﻣﺠﺎھﺪت ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ اﻗﻮاﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،وﻟﯽ
ھﺪفﺷﺎن ازآن ﭘﺎداش و ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺮگ و ﻣﺮدن اﺳﺖ ،و
ھﺮ ﻣﺮد ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد از
ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی اش ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ،
و ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﺟﺒﻮن ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭘﺪرو ﻣﺎدرش را ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﮓ
از ﻋﻘﺐ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﺎرس ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ روزه ﺣﺮام ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،و در آن از اذﯾﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮد از ﻟﺬﺗﺶ از ﻃﻌﺎم ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و زﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﯽورزد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روزه ،روزه ﺗﺎم اﺳﺖ ،و دادن زﮐﺎت ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮض ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ
آن ﻧﯿﮑﯽای از دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وﻋﻆ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن از
دﺳﺖ دھﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻨﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﻋﺒﺮت و ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺪﻋﺖھﺎی آن اﺳﺖ ،و ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﺳﻨﺖ ﺑﮫﺘﺮ از اﺟﺘﮫﺎد در ﺑﺪﻋﺖ
اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻧﻔﺮﺗﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮد ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﯿﻪھﺎی آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺧﻮاھﺸﺎت و ھﻮسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮔﺮدد و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل داده ﺷﺪه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن در آن ﻧﻮر و ﺷﻔﺎء اﺳﺖ ،و ﻏﯿﺮ آن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻦ آن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﺷﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادم ،و ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪ و
وﻋﻆﺗﺎن ﻧﻤﻮدم ،و رزقھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻋﺴﮑﺮھﺎیﺗﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺟﻨﮓھﺎ و ﻏﺰاھﺎیﺗﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،و ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ ھﻤﻪ را
ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ
ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﯿﻒ در ﺳﯿﺎق ﺧﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ  از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ را

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وی راه ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﯿﻪ رﺳﯿﺪ ،و در آﻧﺠﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻠﯿﻐﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ای
ﻣﺮدم ،ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،ﻇﺎھﺮﺗﺎن اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮای آﺧﺮتﺗﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﺣﻮاﯾﺞ دﻧﯿﺎیﺗﺎن ﭘﻮره ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯽ و آدم ھﺮ ﭘﺪر زﻧﺪهای ﮐﻪ
وﺟﻮد دارد) ،اﺻﺎﻟﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﺮگ دارد و ﻣﯽﻣﯿﺮد( ،و در ﻣﯿﺎن وی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪارا و
ﻧﺮﻣﯿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راھﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﮓ زﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ اﺳﺖ ،و از دو ﺗﻦ دورﺗﺮ اﺳﺖ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﮑﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮم آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ اش ﺧﻮش ﺑﺴﺎزد و ﮔﻨﺎھﺶ اﻧﺪوھﮕﯿﻨﺶ
ﺑﺴﺎزد ،ھﻤﺎن آدم ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎرش ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﮐﻪ در آن ﮐﻼﻣﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۸از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪام ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺎ را درﺑﺎره اﺻﺤﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن دروغ ﻇﺎھﺮ و ﻋﺎم ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮدی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ از وی ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺎدت
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ دادن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن وﺳﻂ ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﮓ زﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ اﺳﺖ ،و از دو ﺗﻦ دورﺗﺮ اﺳﺖ،
و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮم آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﯽاش ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻨﺎهاش ﻧﺎراﺣﺖ و اﻧﺪوھﮕﯿﻨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﺎن آدم ﻣﺆﻣﻦ
اﺳﺖ«  .١و ﻧﺰد وی ) (۱/۵۱ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮﯾﺪﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  در ﺟﺎﺑﯿﻪ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺎی دو اﻧﮕﺸﺖ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ،ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .٢
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﺟﺎﺑﯿﻪ در ﺳﺎل ﻋﻤﻮاس ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد
ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۷۹ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﺳﯿﻒ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوری ﻋﻤﺮ در

آﺧﺮ ﺳﺎل ھﻔﺪھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ در ذی اﻟﺤﺠﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۸ /۱ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۱۴ /۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۵۱ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪم ،و آن ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﱠ
ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوش ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ اﻧﺠﺎم دادم ،در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖﺗﺎن ،و
ﻣﻨﺎزلﺗﺎن و ﻏﺰاھﺎیﺗﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﺰدﺗﺎن ھﺴﺖ ﺑﺮایﺗﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ،
ﻋﺴﮑﺮھﺎ را ﺑﺮایﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮزھﺎ را ﺑﺮایﺗﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺟﺎی
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،در ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﺘﺎن ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن در ﺷﺎمﺗﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ وﺳﻌﺖ و ﻓﺮاﺧﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻃﻌﺎمھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻋﻄﯿﻪھﺎ و رزقھﺎ
و ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ﱠ
آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻻزم اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪا از ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
دو ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره وﻻﯾﺘﺶ و ﺑﯿﺎن ﺣﻖ رﻋﯿﺘﺶ ﺑﺮ وی
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ درﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۲۸۱از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻮری ﮐﻪ اھﻞ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ و روز آﺧﺮت را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺬﮐﺮ داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪم ،اﮔﺮ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ،و ﻗﻮی ﺗﺮﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،و
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﺗﺎن در ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ و ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮقﺗﺎن را ﺑﮑﺸﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﮕﯿﺮم،
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺬارﻣﺶ ،و ﺣﺮﮐﺖ و رﻓﺘﺎر در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﮐﻤﮏ دھﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺣﺎﻻ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ،ﮐﻤﮏ و ﺗﺄﯾﯿﺪش ﺑﻪ ﺣﺎل وی ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺣﯿﻠﻪای
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻣﺮا ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ و ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﺮ ﻧﻔﻊﺗﺮ اﺳﺖ
داﻧﺴﺘﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﺰد آن ﺣﺮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ آن ﺣﺮاﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ،در دادن ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ،آن
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﮫﺎم ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن و

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺑﻨﺪه ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ در آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﻤﮏ و اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﯽ را
ﱠ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ھﺮﮔﺰ إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ،از اﺧﻼﻗﻢ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ داد ،ﻋﻈﻤﺖ و
ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﻘﻂ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،ﻣﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان را
ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻢ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻮم ،و اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮﮔﺎه
ﻣﺮدی ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ،ﯾﺎ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﺮ وی روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ در اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاد
داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪا در ﺳﺮ و
آﺷﮑﺎرﺗﺎن ،در ﺣﺮﻣﺖھﺎ و ﻧﺎﻣﻮسھﺎﯾﺘﺎن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،و ﺣﻖ را از ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ،و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮار دادن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺪارا و دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﻼح ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ،
و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ و ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻮمﺗﺎن
در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺪا اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،و اھﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ در آن زراﻋﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎل ﺷﯿﺮی ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ را ﺧﺪا ﺑﻪﺳﻮی آن آورده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮایﺗﺎن
ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺰت زﯾﺎدی وﻋﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ از اﻣﺎﻧﺘﻢ و از آﻧﭽﻪ در آن ھﺴﺘﻢ ﻣﺴﺆول
ﱠ
ھﺴﺘﻢ ،و آﻧﭽﻪ در ﺣﻀﻮرم ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از آن إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻢ ،و آن را ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرم ،وﻟﯽ ﻣﺎﺑﻌﺪ آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﻦھﺎ و اھﻞ ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﱠ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ،و اﻣﺎﻧﺘﻢ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ،إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرم.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﻧﺼﯿﺤﺖ رﻋﯿﺖ و ﺑﯿﺎن ﺣﻖ رﻋﯿﺖ ﺑﺮ وی

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۲۸۲رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﺑﻌﺪ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎء ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﻃﻤﻊ
ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻏﻨﺎء و ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را آرزو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻠﺖ داده ﺷﺪه در
دار ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور ھﺴﺘﯿﺪ ،در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ وﺣﯽ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن آﺷﮑﺎرش ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺧﻼقﺗﺎن را ﻇﺎھﺮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪا ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎنھﺎ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد و ادﻋﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻇﺎھﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮب آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ وی ﮔﻤﺎن ﻧﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ازاﻧﻮاع ﺣﺮص ﺷﻌﺒﻪ و
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻔﺎق اﺳﺖ:
َ
ُ
ّ
ۡ
ۡ
َ ُ َۡ
ُ
َ
َ َ َ ُ
ُ
﴿ َوأَنفِ ُقوا ْ َخ ۡ ٗ
سهِۦ فأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون﴾
س� ۡمۗ َو َمن يُوق ش َّح �ف ِ
�� ِ�نف ِ
]اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ.[۱۶ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺨﻞ و ﺣﺮص ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ

ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﮕﺎر و ﭘﯿﺮوزاﻧﺪ«.
ای ﻣﺮدم ،ﺟﺎی ﺑﻮد و ﺑﺎش ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﮏ ﺳﺎزﯾﺪ ،اﻣﻮرﺗﺎن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮای زﻧﺎنﺗﺎن ﻟﺒﺎس ﻗﺒﺎﻃﯽ  ١ﻣﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ از ﻧﺎزﮐﯽ و
ﺷﻔﺎﻓﯽ اش ﺑﺪن را ﻧﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ آن را ﻇﺎھﺮ و ﺑﺮازﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد  ،٢ای ﻣﺮدم ،اﻣﯿﺪوارم،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎف و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرم ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ،اﮔﺮ در
ﱠ
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺪک ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮم ﯾﺎ زﯾﺎد ،در ﻣﯿﺎنﺗﺎن إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ و ﻧﺼﯿﺒﺶ
از ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آن ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺸﻮد ،و روزی ھﻢ در
آن ﺗﮑﻠﯿﻒ و زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﺪ ،و اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن رزق داده اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻧﺪک
و ﮐﻢ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ،از زﯾﺎد ﺗﻮأم ﺑﺎ دﺷﻮاری و ﺷﺪت ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻗﺘﻞ ﻣﺮﮔﯽ از
ﻣﺮگ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ را ﺧﺎﻟﺺ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺘﺮی ﺑﺨﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺘﺮ دراز و ﺑﺰرگ روی
ﺑﯿﺎورد ،و ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﺶ وی را ﺑﺰﻧﺪ ،اﮔﺮ آن را ﺗﯿﺰ ﻗﻠﺐ و ﭼﺎﻻ ک ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮﺷﮑﻮه وی درﺑﺎره ﺑﯿﺎن ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ آن
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۲۸۳از ﻋﺮوه و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از آن اوﺳﺖ ،ﺷﮑﺮ

 -١ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﻄﯽھﺎی ﻣﺼﺮ ،ﻣﻔﺮد آن »ﻗﺒﻄﻪ« اﺳﺖ ،و ﻧﻮﻋﯽ از ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎزک و
ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ دارد
 .-٢ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺎز ھﻢ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آﻧﻘﺪر
ﻧﺎزک و ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن از آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎزک
ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽﭼﺴﺒﺪ ،و ﺑﺪون را ﻃﻮری ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آن راﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .م.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﮔﺰاردن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺞ را ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﻣﺖھﺎ و ﻋﺰتھﺎی
آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را از وی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ را
درﺣﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺶ ،و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﺎدر ﺑﻮد،
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ذﻟﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ ﻧﺰد ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻤﻮم آﻓﺮﯾﺪهاش را در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دارد ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،و:
َۡ
ََ ۡ َ َ َ َۡ ُ ۡ َ َ ُ َٰ َٗ
َ َّ َ َ ُ
�م َّما � ٱ َّ َ َ
ِ
﴿سخر ل
ت َو َما ِ� ٱ��ض وأسبغ علي�م ن ِعمهۥ � ِهرة
لس� ٰ� ٰ ِ
ِ
ٗ
َو َ�اط َِنة﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۲۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را در آﺳﻤﺎﻧﮫﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ رام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و

ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎرا و ﭘﻨﮫﺎن ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮده و ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
و ﺷﻤﺎ را در ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﺤﺮ ﺳﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺮایﺗﺎن رزق ﻓﺮاھﻢ
آورد ،ﺗﺎ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس وی را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ داد ،و از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﻨﯽ آدم را ﺑﻪ آن ﻧﻮازﯾﺪه اﺳﺖ ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ
ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن اھﻞ دﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﻮازش داده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎ ،اﻋﻢ از
ﺧﺎص و ﻋﺎﻣﺶ ﻧﺼﯿﺐ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ،زﻣﺎن ﺷﻤﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از آن
ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮔﺮدد ،ھﻤﻪﺷﺎن را ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس آن ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺣﻖ آن ﺑﺎﻻیﺷﺎن
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺧﺪا ،و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ،ﺷﻤﺎ در روی
زﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﺮ اھﻞ آن ﻏﺎﻟﺒﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ را ﻧﺼﺮت داده اﺳﺖ ،و ﺟﺰ دو
اﻣﺖ دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ :اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻼم اﺳﻼم و اھﻞ آناﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺗﺎن
ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،و از ﻣﻌﺸﯿﺖ و زﺣﻤﺎت و ﺛﻤﺮه ﺣﺎﺻﻼت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮب آن را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﺣﻤﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ از
آن ﺷﻤﺎ .و اﻣﺖ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ روز و ﺷﺐ اﻧﺘﻈﺎر وﻗﺎﯾﻊ و ﮔﺮﻓﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ از رﻋﺐ و ﺗﺮس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮایﺷﺎن
ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در آن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻪﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،زﯾﺎدت ﻣﺎل ،ﻓﺮارﺳﯿﺪن دﺳﺘﻪھﺎی ﮐﻤﮑﯽ و ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎزی
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ﻣﺮزھﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزه و اذن ﺧﺪا ،و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ از آن از
اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺗﺎﺣﺎل ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺘﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ در ھﺮ
ﺷﮫﺮ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ از آن ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ،ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰاران ،ذﮐﺮ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
اﺟﺘﮫﺎد اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد آن ﺷﻤﺎرﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
اﻧﺪازهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ،و ادای ﺣﻖ آن ﺟﺰ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری و رﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪی،
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ،
ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ و ﺗﯿﺰی و ﺷﺘﺎب ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺶ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،و در ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﻣﺠﺎﻟﺲﺗﺎن و دو ﺗﻦ و ﯾﮏ ﺗﻦ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
َ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ُّ
َّ
َ ّ ُ
لظلُ َ
َّ
ٰ
ت إِ� ٱ�ُّورِ َوذك ِۡرهم بِ�يٮ ٰ ِم ٱ� ِ﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۵ :
�
﴿أخ ِرج قومك مِن ٱ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻗﻮﻣﺖ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪﺳﻮی روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﺳﺎز ،و واﻗﻌﻪھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪای را
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﮐﻦ«.
و ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َۡ
َ ۡ ُ ُ ْٓ ۡ َ ُ َ ٞ
ۡ ُ َ
نت ۡم قل ِيل ُّم ۡس َتض َعفون ِ� ٱ�� ِض﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۲۶ :
﴿وٱذكروا إِذ أ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و وﻗﺘﯽ را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻦ اﻧﺪک و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﯾﺪ«.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﻣﺤﺮوم از ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻌﺒﻪای از ﺣﻖ ﻗﺮار
ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﻪ آن راﺣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،و از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا و دﯾﻨﺶ
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ آن ،ﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن را آرزو ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺷﻤﺎ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ داﺷﺘﯿﺪ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﮫﺎﻟﺖﺗﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺳﻂ آن از ھﻼ ﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪه،
ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺼﯿﺐ و ﺣﺼﻪای از دﻧﯿﺎیﺗﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و ﻓﻘﻂ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ ﺑﺮایﺗﺎن در ﻗﺒﺎل
آﺧﺮتﺗﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺴﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺳﺨﺘﯽ و
ً
دﺷﻮاری در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮایﺗﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
و ﺳﺰﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن از آن ﺣﺮص ﻣﯽورزﯾﺪﯾﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻏﯿﺮش
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﮕﺬار ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت و اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻧﯿﺎ و ﮐﺮاﻣﺖ

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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آﺧﺮت ھﺮ دو را ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از آن ﺧﻮد
ﺳﺎزد ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﺣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﻖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ آنھﺎ را داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺘﺶ
ﻣﺤﺼﻮر ﺳﺎزﯾﺪ ،و ھﻤﺮاه ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺧﻮف را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل آن و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ،
در ﺧﻮد ﺟﺎ دھﯿﺪ ،ﭼﻮن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﻧﻌﻤﺖ ﺗﯿﺰﺗﺮ و ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﮐﻔﺮان آن
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﮑﺮﮔﺰاری ،اﻣﻨﯽ اﺳﺖ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،و اﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ ،و اﻧﮕﯿﺰهای
اﺳﺖ ﺑﺮای زﯾﺎدت و اﯾﻦ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره روز اﺣﺪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﮐﻠﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﺳﻮره آل

ﻋﻤﺮان را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ:
َّ َّ َ َ َّ ْ
ُ
ِن� ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡ�َ َ� ٱ ۡ َ ۡ َ
ِين ت َول ۡوا م
﴿إِن ٱ�
ان﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۵۵ :
�مع ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ روزی ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ«.
ﮔﻔﺖ :در روز اﺣﺪ ،آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪم ،و ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺴﺖ ﻣﯽزدم ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،و
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
َّ َّ َ َ َ َّ ۡ ْ
ﻣﯽﮐﺸﻤﺶ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،و آن ﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :إِن ٱ�ِين تولوا
ُ
� َ� ٱ ۡ َ ۡ َ
ِن� ۡم يَ ۡو َم ٱ ۡ َ
م
ان﴾.
�مع ِ
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر از ﮐﻠﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد،
و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺣﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
روز اﺣﺪ از اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم ،آن ﮔﺎه از
ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :دﯾﮕﺮ ازھﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﻣﯽزﻧﻢ ،آن ﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﺴﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َّ
ٞ
َُ
﴿ َو َما � َّم ٌد إِ� َر ُسول﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی 
ﱠ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﺧﺮاﺋﻄﯽ ،ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺧﯿﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﻮاﺿﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪت ﺳﺎزد،
ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت او درﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺰرگ ،و وﻗﺘﯽ ﺗﮑﺒﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪش و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺖ و
ﺑﺪﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺖ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ات ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﻨﺰﯾﺮ ھﻢ ﻧﺰدﺷﺎن ذﻟﯿﻞﺗﺮ و ﺣﻘﯿﺮﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺧﻄﯿﺐ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ را از
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﻣﺮﺗﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه آﯾﺖ ﺳﻮد اﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ
درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺷﮏ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺮﮐﺶ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺷﮏ ﻧﻤﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺿﯿﺎء از اﺳﻮد ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اراده ﺣﺞ را ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻘﺎت اﺣﺮام ﺑﻨﺪد ،و
ﻣﯿﻘﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ ھﺎاﻧﺪ :ﺑﺮای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اھﻞ ﺷﺎم ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ اھﻞ ﺷﺎم از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺟﺤﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای اھﻞ ﻧﺠﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ اھﻞ
َ َ
ﻧﺠﺪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺮن اﺳﺖ ،ﺑﺮای اھﻞ ﯾﻤﻦ ﯾﻠ ْﻤﻠ ْﻢ َو ﺑﺮای اھﻞ ﻋﺮاق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
ذات ﻋﺮق اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد،
و رﺟﻢ  -ﺳﻨﮕﺴﺎر  -را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :درﻣﻮرد رﺟﻢ ﻓﺮﯾﺐ داده ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن رﺟﻢ و
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪاﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﺧﻮف اﯾﻦ ﺣﺮف ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺮادﮔﯿﺮان ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ
در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،آﻧﭽﻪ را اﻓﺰوده ﮐﻪ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺑﻮد ،درﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺼﺤﻒ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺷﺎھﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺧﺪا ص ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺎ ھﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ
اﻗﻮاﻣﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ رﺟﻢ ،ﺧﺮوج دﺟﺎل ،ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ھﻤﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .١
وﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺴﺪد و ﺣﺎﮐﻢ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ وﻗﺘﯽ
از ﻣﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺷﺘﺮش را در اﺑﻄﺢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﯾﮓ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و
ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﺮ آن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ آن ﺑﺮﭘﺸﺖ اﻓﺘﯿﺪ ،و دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﻨﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮﺗﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و
رﻋﯿﺘﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺪون ﺿﯿﺎع و اﻓﺮاط ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮدت ﻗﺒﺾ
ﻧﻤﺎ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺳﻨﺖھﺎ ﺑﺮایﺗﺎن وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ راه روﺷﻦ ﺗﺮک
ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ زد] ،و ﮔﻔﺖ [:ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺑﻪﺳﻮی راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ زﻧﮫﺎر ﮐﻪ درﺑﺎره آﯾﺖ رﺟﻢ ھﻼ ک
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﮕﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا دو ﺣﺪ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ  ،٢ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از وی ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺴﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ً
ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻮآوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ آن را در ﻣﺼﺤﻒ
َّ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ
اﺒﻟﺘﺔ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺮد زﻧﺪار
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ،ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ» :الﺸﻴﺦ والﺸﻴﺨﺔ ِإذا ز�ﻴﺎ ،ﻓﺎرﺟـﻤﻮﻫﻤﺎ
ً
و زن ﺷﻮرھﺪار وﻗﺘﯽ زﻧﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﺮ دویﺷﺎن را ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ
ھﻨﻮز ذواﻟﺤﺠﻪ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ وی زده ﺷﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﯿﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ و
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻣﻌﺪان ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ ﯾﻌﻤﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺛﻨﺎء و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ،و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ﮐﻪ اﺟﻠﻢ ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺮوس ﺳﺮخ رﻧﮕﯽ ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد زد ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮای اﺳﻤﺎء
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺲ ﻗﺼﻪ ﻧﻤﻮدم ،وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻣﺮدی از ﻋﺠﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻣﺮا
اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﺶ را ﺿﺎﯾﻊ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۳ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﺪ رﺟﻢ و دره زدن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪ دره زدن را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
 -٣ﻣﺎﻟﮏ ) (۱۵۱۳از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.

٩٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺧﻼﻓﺘﺶ را ﮐﻪ ﻧﺒﯽ اش را ﺑﻪ آن ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﻮرا درﻣﯿﺎن ھﻤﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ درﮔﺬﺷﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ
وﻗﺎص ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ،از وی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﻌﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻢ
ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﻨﮕﯿﺪهام) ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ(  ١آﻧﺎن دﺷﻤﻨﺎن )ﺧﺪا( و
ﮐﺎﻓﺮ و ﮔﻤﺮاهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﮫﻢﺗﺮ  ٢ﻧﺰدم از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص در ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﻦ ،از اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺘﺶ آن ﭼﻨﺎن ﺷﺪت و
ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼﻟﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ در ﺳﯿﻨﻪام زد و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،و اﮔﺮ ﻣﻦ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ،در آن ﻣﻮرد ﻓﯿﺼﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن را
ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ اﻣﯿﺮان ﺷﮫﺮھﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﯽآورم ،ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهام ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم دﯾﻦﺷﺎن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺷﺎن را ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻧﺰدﺷﺎن
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ راﺟﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ای ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ از دو
درﺧﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺒﯿﺚ ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﺷﺎن :ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را ﻣﯽدﯾﺪم ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻮی آن را از ﻣﺮدی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد و از دﺳﺖ وی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ آن
را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪش ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد ،و روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭼﮫﺎر روز از ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ،اﺣﻤﺪ ،ﺷﺎﺷﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﯾﺴﺎرﺑﻦ ﻣﻌﺮور رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ
ﻣﺴﺠﺪ را در ﺣﺎﻟﯽ آﺑﺎد ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ ازدﺣﺎم
ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺮادرش ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ .و ﻗﻮﻣﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ در راه

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ﮐﻼﻟﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺧﻮد ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺠﺎ ﺑﮕﺬارد و ﻧﻪ ﭘﺪری .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵ /۱و ﻣﺴﻠﻢ در اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ).(۷۸

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۵۹آﻣﺪه
اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﺗﻤﺎم از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﮔﻔﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺳﻪ روز ﻣﺘﻌﻪ  ٢را ﺑﺮای ﻣﺎ اﺟﺎزه داد ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ
زﻧﺪاری را ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﻨﮕﺴﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎورد ،و ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻤﺶ ﺣﻼل
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻣﺮد ازدواج ﻧﮑﺮدهای را از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ ﭼﻨﺎن درﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪ دره ﻣﯽزﻧﻤﺶ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎورد ،و ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻤﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻋﺠﻢھﺎ ،از زﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،
ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺮدی ،زﻧﯽ از زﻧﺎن ﻋﺠﻢ اوﻻد آورد] ،آن زن ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﯽﺷﻮد[ و ﺷﻤﺎ
ﻣﺎدران اوﻻدﺗﺎن را ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد
ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻣﻌﺮور ﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺮور ﺗﻤﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دو ﭘﺎﯾﻪ از ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺘﻮﻟﯽ
اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١اﺣﻤﺪ ).(۳۲ /۱
 -٢ﻣﺘﻌﻪ ازدواﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .م.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۹۶۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۴۴ /۱۰
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و ﺑﯿﮫﻘﯽ  ١از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺲ ،ﺧﺸﻢ و ﻃﻤﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد ،و در ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد ،ﮐﺎﻣﯿﺎب اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وی را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺳﻮق
ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﺎر ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ،
ھﻼ ک ﻣﯽﮔﺮدد ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ]ﮐﺒﺮ و[ ﻓﺠﻮر زﻧﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ]ﺗﮑ ّﺒﺮ و[ ﻓﺠﻮر وی را ﮐﯽ ﻣﯽزﯾﺒﺪ؟ اﻣﺮوز زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮدا
ﻣﺮده ،ﮐﺎر ھﺮ روز را در ھﻤﺎن روز اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و از دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری در اﻻدب و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ از ﻗﺒﯿﺼﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از ﻋﻤﺮ  ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،رﺣﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺨﺸﺪ ،ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﻮﺑﻪاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۰از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دور از ﻃﻤﻊ ﺑﻮدن اﺳﺘﻐﻨﺎﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ از
ﭼﯿﺰی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮد و ﻃﻤﻊ آن در دل ﻧﮕﯿﺮد ،از آن ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک
ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۴از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮاش از ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻪ
رﺳﻦ ﺧﻮد ﮔﺮدان ،و ﺑﺮ اﻣﺮت ﺛﺎﺑﺖﻣﺎن ﺳﺎز .اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،روﯾﺎﻧﯽ ،ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﻓﺰودهاﻧﺪ :و از ﻓﻀﻠﺖ ﺑﺮایﻣﺎن رزق ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۷از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ اش ص رﺧﺼﺖ داد ،و ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﺑﺮ

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۲۱۵ /۳
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﺨﺎری در ادب اﻟﻤﻔﺮد ) (۳۷۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻻدب ) (۲۸۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۴۸۳

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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راھﺶ رﻓﺖ ،و ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮﺗﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ ،و
ﻓﺮجھﺎی اﯾﻦ زﻧﺎن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۲۰از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :وی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ را در دﻧﯿﺎ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،در آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد« .١
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۳۴از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در
ﻋﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،و او ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﮐﻨﺪ ،ﻋﯿﺪ را ﺑﺪون
اذان و اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از
روزه اﯾﻦ دو روز ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ روزهﺗﺎن را در آن اﻓﻄﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و آن روز روز ﻋﯿﺪ ]ﻓﻄﺮ[ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮش روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .٢
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۴۳از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص ﻟﯿﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﺷﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ ھﻤﺎﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻧﯿﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮑﺎح در آوردن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ھﺠﺮﺗﺶ ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎﻧﭽﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آن ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .٣
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۲۲از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﻗﺤﻄﯽ
رﻣﺎده ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻔﺲھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن در آن اﻣﺮﺗﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪهام و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ،و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﮫﺮ و ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا و ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رﺣﻢﻣﺎن ﺑﮑﻨﺪ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻗﺤﻄﯽ را از ﻣﺎ دور
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و در آن روز ﻋﻤﺮ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺮدم
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۰ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۴۰ /۱
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۳-۲۵ /۱ﺑﺨﺎری ) (۵۰۷۰) (۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۵در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﺎرة و اﺑﻮداوود
) (۲۲۰۱و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۶۷۴و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۹ -۵۸ /۱و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۷۲۲۷
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ھﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﻣﺪت درازی ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم ھﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﺣﻤﺪ ) (۱/۴۴از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﯾﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮﻓﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ،از ھﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﺰﺑﺎن اﺳﺖ«  .١و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻋﻤﺮ در ﺑﺎب اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻠﻤﻪ و اﺗﺤﺎد اﺣﮑﺎم ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن 
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۲از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺨﺰوﻣﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن  ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺎر اول دﺷﻮار اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
روز روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم ،ﺑﻪ روش ﺧﻮب ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاھﻢ داد ،و ﻣﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۳۰۵از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺷﻮری ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻔﻪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ
و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ در دار دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ،و در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮھﺎ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از اﺟﻞھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن را دارﯾﺪ،
ﻣﺮگ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﺮاغﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ :دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:
ۡ
َ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َّ ُ
�م بٱ َّ�ِ ٱل َغ ُر ُ
ور﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۳۳ :
﴿ف� �غرن�م ٱ�يوة ٱ��يا و� �غرن
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺒﺎدا زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ،و ﻣﺒﺎدا ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎزد«.
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ،
زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻓﺮزﻧﺪان دﻧﯿﺎ و ﺑﺮادران آن ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را
ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ دﻧﯿﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۴ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳۷ /۱۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۵۵۴و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
).(۴۲۲۷) (۱۰ /۳
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اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ؟! دﻧﯿﺎ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪاش ،و
آﺧﺮت را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ،و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ:
َ
ۡ
لس َما ٓءِ فَٱ ۡخ َتلَ َط بهۦ َ� َب ُ
نز ۡل َ�ٰ ُه م َِن ٱ َّ
� َي ٰوة ِ ٱ ُّ� ۡ� َيا َك َما ٓ ٍء أ َ
﴿ َوٱ ۡ� ۡب ل َ ُهم َّم َث َل ٱ َ
ات
ِِ
ِ
َ
َ
َۡ ُ
َ
ّ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ٱ ۡ�َ� ِض فأ ۡص َب َح َهشِ ٗ
يما تذ ُروهُ ٱ ّلر َ� ٰ ُح َو�ن ٱ َّ ُ
�� ۡ
ٰ
�
� ٖء ُّمق َتد ًِرا  ٤٥ٱلمال
ِ ۗ
ِ
َ
َ َّ َ
َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ
َّ ٰ َ ُ َ ۡ ٌ
ك ث َو ٗابا َو َخ ۡ ٌ
�
وٱ�نون زِ�نة ٱ�يوة ِ ٱ��ياۖ وٱل�ٰ ِق�ٰت ٱل�ل ِ�ٰت خ� عِند ر� ِ
ََٗ
أم� ] ﴾٤٦اﻟﮑﮫﻒ.[۴۶-۴۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﻪ آﺑﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،و

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮔﯿﺎھﺎن زﻣﯿﻦ ،ﺳﺮﺳﺒﺰ و درھﻢ ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺧﺸﮑﻨﺪ،
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎدھﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ھﺮ ﺳﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان ،زﯾﻨﺖ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﻗﯿﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت ﺛﻮاﺑﺶ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﮫﺘﺮ

و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪ وی روی آوردﻧﺪ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۴۶ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻒ آﻣﺪه ،از ﻋﺘﺒﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ] :ﺧﻼﻓﺖ[ ﺑﻪ دوش ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻗﺒﻮﻟﺶ ﮐﺮدم ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪع ،و آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻌﺪ از
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽاش ص ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﭘﯿﺮوی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮد،
اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،و ﺳﻨﺖ اھﻞ ﺧﯿﺮ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
در آن ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺸﻮره از ﺧﻮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﺪ و دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ از ﺷﻤﺎ ،ﻣﮕﺮ در
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻻزم ﮔﺮداﻧﯿﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻣﺮﻏﻮب ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی آوردهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﺟﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﯽ و ﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد آن را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی 
دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،ﺑﺪان ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻮ
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ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﯿﺸﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻏﯿﺮ ﺗﻮ
ﻣﯽرود ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن اﻧﮕﺎر ،ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺣﺎﻻ درﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮ را اراده
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﺷﻮ ،و ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن او از
ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،ﺑﺪان :اﮔﺮ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪی و آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ،
ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و از ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
ﻧﻔﺴﺖ ﺧﻮدت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و آن را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﺴﭙﺎر ،واﻟﺴﻼم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۱۰۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮای
ﺧﺪا ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪی و زﯾﺮﮐﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﺎد ﺑﺴﺎزد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮگ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و از ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮری را ﺑﺮای
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺒﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪه از اﯾﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮر ﺣﺸﺮش ﮐﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻼم ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺮ از ﺟﺎی دور
ﺻﺪا ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،از ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از وی از ﮐﯽ ﺗﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ،
ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪهای را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺎدر آﺷﮑﺎر آن را ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ
ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺮ ،و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮ ،ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ آﯾﺖ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ٗ
ٗ
َ َ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ
ى � ٰل ِك خ ۡ�] ﴾ٞاﻻﻋﺮاف.[۲۶ :
﴿ َورِ�شا  -و ﻧﮕﻔﺖَ :ورِ�شا -و�ِ اس ٱ�قو
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺎﯾﻪ زﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ارﻗﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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اﺣﻤﺪ ،ﺑﺰار ،ﻣﺮوزی ،ﺷﺎﺷﯽ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﻋﺒﺎدﺑﻦ زاھﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺜﻤﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی
ﻣﺮﯾﺾھﺎی ﻣﺎ را ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺟﻨﺎزهھﺎﯾﻤﺎن را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﻪ ﻏﺰا
ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ھﻤﺮاهﻣﺎن ﻣﻮاﺳﺎت و ھﻤﺪردی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺮا
درﺑﺎره وی ﻣﯿﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن وی را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
در اﻟﮑﺒﯿﺮ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و دوﻣﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :آن ﮔﺎه اﻋﯿﻦ ﭘﺴﺮ ھﻤﺴﺮ ﻓﺮزدق ﺑﺮای
وی ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻌﺜﻞ  ٣ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮدهای ،ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻋﯿﻦ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺑﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮدهای ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی اﻋﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ آﻧﺎن را از وی ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را
داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﻤﻮد .رﺟﺎل اﯾﻦ دو ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺑﻦ زاھﺮ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۹از ﻣﺎﻟﮏ از ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ اﺑﻮﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ :وی از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺮدﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮑﻠﻒ
ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ھﺮ ﮔﺎھﯽ وی را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎزﯾﺪ دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺪون ھﻨﺮ و
ﺣﺮﻓﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وی را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎزﯾﺪ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮی ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ،و ﻋﻔﺖ آﻧﺎن را ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻔﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،و از ﻃﻌﺎمھﺎ ھﻤﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ را از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺛﻮری ﻣﺮﻓﻮع ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
رﻓﻊ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٥از زﯾﺪﺑﻦ ﺻﻠﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﻋﺜﻤﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻗﻤﺎر  -ھﺪﻓﺶ ﻧﺮد اﺳﺖ  -ﺑﺮ ﺣﺬر
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۹ /۱ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۲۸ /۷و رﺟﺎل آن ﺟﺰ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ زاھﺮ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ھﻤﻪ رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ.
 -٣دﺷﻤﻨﺎن ﻋﺜﻤﺎن وی را ﻧﻌﺜﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،و ﻧﻌﺜﻞ ﻧﺎم ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﻣﺼﺮ دارای ﻗﺪ رﺳﺎ و روﯾﺶ دراز.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸ /۸ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۲۱۵ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽدارم ،ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻋﺪهای از ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را در ﺧﺎﻧﻪاش دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻨﺎﻧﺪش .و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ درﺑﺎره ﻧﺮد ﺑﺮایﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻤﺎ را
ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اراده ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ھﯿﺰﻣﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺎز
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺮدھﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻢ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻧﻤﺎز را در ﻣﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ  ،١ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم ،ﺳﻨﺖ ھﻤﺎن ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﺳﻨﺖ دو ﯾﺎران وی اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮐﺜﺮت آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺴﺎزﯾﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮایﻣﺎن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﻗﺒﺮ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﻗﺒﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﮔﺮﯾﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از
ﻣﺮوان ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎ ﯾﺎدش ﻣﯽﮐﺮد
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۰۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۶۲از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺮﻣﺎ را از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﯾﮫﻮد ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻨﻮﻗﯿﻨﻘﺎع
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ،و ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻤﺶ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ،
وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺜﻤﺎن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪی ﺑﻪ اﻧﺪازه و وزن ﺑﮕﯿﺮ ،و وﻗﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ
وزن و اﻧﺪازه ﻧﻤﺎ«  .٣و اﺣﻤﺪ ) (۱/۷۲از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﮕﺎن و ذﺑﺢ ﮐﻔﺘﺮھﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن  ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد ﻧﻤﺎزش را ﻗﺼﺮ ﻧﮑﺮد و ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۴۴ /۳
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۲۶۲ /۱ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۸ /۴
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آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی 
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۴۶از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﺑﺪرﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن در ﮔﺮوھﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮایﺗﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﺧﺮت را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آن
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن روی آورﯾﺪ ،دﻧﯿﺎ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرود ،و آﺧﺮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﯿﺰ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ را در ﮐﺒﺮ و ﻏﺮور ﻧﯿﻔﮑﻨﺪ ،و از ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮلﺗﺎن ﻧﺴﺎزد ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﺑﺪھﯿﺪ ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺼﯿﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاﺳﺖ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ّ
ﺟﻞ و ّ
ﻋﺰ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ،ﺳﭙﺮی اﺳﺖ از ﺧﺸﻤﺶ و وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﻧﺰدش ،و
از ﺧﺪاوﻧﺪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖﺗﺎن ﻣﻠﺘﺰم و ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺰبھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ:
َ
َ
َ
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ٓ ٗ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ُ
ُ َ
� قلو�ِ� ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم
﴿وٱذكروا ن ِعمت ٱ�ِ علي�م إِذ كنتم أعداء ف�لف �
ۡ ٗ
بِن ِۡع َمتِهِ ٓۦ إِخ َ� ٰنا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۰۳ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آرﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ،و او در

ﻣﯿﺎن دلھﺎی ﺷﻤﺎ اﻟﻔﺖ و ﻣﺤﺒﺖ اﻓﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮادر ﮔﺸﺘﯿﺪ«.
و آنﭼﻪ ﻋﺜﻤﺎن  در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺮاﺳﺖ در راه ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ،در ﺑﺎب ﺟﮫﺎد
ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ 
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی 
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۵۷ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻒ آﻣﺪه ،از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﯽ  وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﺘﺎب
ھﺪاﯾﺘﮕﺮی ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺷﺮ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻓﺮاﯾﺾ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ادا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﮫﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ھﻤﻪ ﺣﺮﻣﺖھﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ داده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﺧﻼص و

١٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از زﺑﺎن و دﺳﺘﺶ در اﻣﺎن
ً
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،اذﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﺷﺮﻋﺎ ﻻزم ﻣﯿﮕﺮدد ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ھﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﭘﯿﺶ رویﺗﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و از ﻋﻘﺐﺗﺎن ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺧﻮد را ﺳﺒﮏ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ،
ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر اﺣﻮال آﯾﻨﺪه ﺷﺎناﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺶ
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆول ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ از زﻣﯿﻦھﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ را دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺪان ﭼﻨﮓ
زﻧﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺷﺮ را دﯾﺪﯾﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،و وﻗﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﻧﺪک و
ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﯾﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی درﺑﺎره ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :اﻗﺎرب ﻣﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺮد ،از

ﺧﻮد ﻣﺮد ﺑﺮای اﻗﺎرﺑﺶ ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ ،او اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از اﯾﺸﺎن ﺑﺎز دارد ،ﯾﮏ دﺳﺖ را از
اﯾﺸﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﺎز دارﻧﺪ ،دﺳﺘﺎن زﯾﺎدی را ،ﺗﻮأم ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﺼﺮت ﺧﻮﯾﺶ از وی ﺑﺎزداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
ﻣﯽآﯾﺪ ،و او را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺒﺶ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ آﯾﺖ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ُ ۡ ُ َّ ً َ ۡ َ ٓ َ
ۡ َ
َ ۡ َ َّ
ي إ ِ ٰ� ُر� ٖن شدِي ٖد﴾ ]ھﻮد.[۸۰ :
او
ء
و
أ
ة
و
ق
م
�
ب
�
ن
﴿لو أ ِ ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺎش ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮﺗﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ«.
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :رﮐﻦ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاناﻧﺪ ،و ﻟﻮط ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و اﻗﺎرب
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻟﻮط ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ را ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،در ﮐﺜﺮت و وﻓﻮر ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .و اﯾﻦ آﯾﺖ را درﺑﺎره ﺷﻌﯿﺐ
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َّ َ َ َ ٰ َ َ َ ٗ
ِينا ض ِعيفا﴾ ]ھﻮد.[۹۱ :
﴿�نا ل�ٮك �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺎ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ«.
اﻓﺰود :وی ﮐﻮر ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻨﺪش،
َ َ ۡ َ َ َۡ َ
﴿ َول ۡو� َره ُطك ل َر� َ�ٰك﴾ ]ھﻮد.[۹۱ :
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪات ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺳﻨﮕﺴﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«.
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن از ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ از اﻗﺎرب و ﻗﻮم وی ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۱/۲۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﻗﻄﺎن و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ رﻣﻀﺎن

ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
روزهاش را ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ،و ﻗﯿﺎﻣﺶ را ﻓﺮض ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ:
وﻗﺘﯽ ﻓﻼن روزه ﮔﺮﻓﺖ ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و وﻗﺘﯽ ﻓﻼن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮد ،اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ روزه ﺧﻮدداری از ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮدداری از دروغ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﮐﻔﺮ
اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل ﻣﺎه روزه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺎب را دﯾﺪﯾﺪ ،روزه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺎز وﻗﺘﯽ آن را دﯾﺪﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻮﺳﻢ اﺑﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺪت
ﻣﻌﯿﻦ  ١را ﭘﻮره ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره ﻗﺒﺮ و ھﻮلھﺎی آن
ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ در اﻟﻤﺄﺋﺘﯿﻦ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ

از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدان را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻣﺮگ
ﮔﺰﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﮔﺮ از آن ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ
دﻧﺒﺎلﺗﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺷﻤﺎ را در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،در ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت
ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن در ﻋﻘﺐﺗﺎن ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺰی اﺳﺖ ،و آن
ﻋﺒﺎرت از ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ،از ﻓﺸﺎر ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و وﺣﺸﺖ آن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﺮ
ﺣﻔﺮهای از ﺣﻔﺮهھﺎی دوزخ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪای از ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی ﺟﻨﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺒﺮ ھﺮ
روز ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮم ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ
ﺧﺎﻧﻪ وﺣﺸﺖ ھﺴﺘﻢ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻋﻘﺐ آن ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ از وی ﻗﺮار داد ،آﺗﺸﯽ
ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ اش ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و ژرﻓﺎﯾﺶ دور و دراز ،و زﯾﻮرش آھﻦ و ﺧﺎزﻧﺶ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ،

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﯽ روز را ﭘﻮره ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و رﺣﻤﺘﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺎن ،ﻏﯿﺮ آن در ﻋﻘﺐ ﻗﺒﺮ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﮫﻨﺎﯾﯿﺶ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ
را از ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﭘﻨﺎه ﺑﺪھﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۱۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۶از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ روزی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮگ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺪ از ﻗﻮﻟﺶ :ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ وﺣﺸﺖ ھﺴﺘﻢ ،اﻓﺰوده
اﺳﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن روزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺮد در آن ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺰرگ در آن
ﻣﺪھﻮش ﻣﯽﮔﺮدد ،و ھﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ،ﺣﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﯽاﻧﺪازد ،و ﻣﺮدم را ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،وﻟﯽ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و در رواﯾﺘﺶ اﻓﺰوده:
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ در اﻃﺮاﻓﺶ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ،ﻗﺒﺮ و آﺧﺮت
ﱠ
دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺠﻠﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ روزی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را در ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﻨﺪازد ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺮوف ،و ﺑﻪ ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺻﻮف ،و ھﺮ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ زاﺋﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺧﻮد در ﮔﺮدش و
ﻧﻮﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﮔﺎن در آن ،ھﺮﮔﺰ از ﺷﺮش در اﻣﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اھﻞ آن
در ﻓﺮاﺧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن در آن دﭼﺎر ﺑﻼ و ﻏﺮور ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ،
زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﯿﺶ در دﻧﯿﺎ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ در آن دوام ﻧﻤﯽآورد ،اھﻞ دﻧﯿﺎ
ھﻤﯿﺸﻪ ھﺪفھﺎی ﻣﻮرد اﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ ،دﻧﯿﺎ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ آﻧﺎن
را ﻣﯽﺷﮑﻨﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺗﺎن در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮ زﯾﺎدﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺎرﺷﺎن آﺑﺎدﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺎرتھﺎی
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺪاھﺎی ﺷﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ ﺳﺨﻦ زدن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻣﻮش و
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و دﯾﺎرﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و اﺛﺎرﺷﺎن از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺼﺮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺤﮑﻢ و ﺗﺨﺖھﺎ و ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎی ھﻤﻮار ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺻﺨﺮهھﺎ و ﺳﻨﮓھﺎی ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﺒﺮھﺎی درﺳﺖ ﺷﺪه از ﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻟﺤﺪ ﺑﺮ
ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺒﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎیﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﺎک اﺳﺘﻮار ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﺤﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ آنھﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ،و در

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺎرت وﺣﺸﺖ زدﮔﺎناﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل و ﻣﺼﺮوفاﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﺑﺎدی اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﻗﺮﯾﺐاﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﻮن رواﺑﻂ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪارﻧﺪ ،آری ،اﯾﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﮫﻨﮕﯽ و
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪاش آردﺷﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺳﻨﮓھﺎی ﺑﺰرگ و ﺧﺎک اﯾﺸﺎن را ﺧﻮرده،
و ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﺧﯽ و ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺗﻮت ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ،
دوﺳﺘﺎن در ﻣﺮگ آﻧﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،دور اﺳﺖ ،دور اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ
او آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ١و از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،ﺗﺎ روزی ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮزخ اﺳﺖ،
اﻧﮕﺎر ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ روان ھﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﮔﺎن ،و ]اﻧﮕﺎر[ در ھﻤﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎ ﻣﺤﺒﻮس
ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ھﻤﺎن آراﻣﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ روزی ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎ و اﻣﻮر ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﺣﺎل ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن از ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و
آﻧﭽﻪ در دلھﺎ ھﺴﺖ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوری ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﭘﯿﺶ روی ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺴﺘﺎده ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻗﻠﺐھﺎ از ﺗﺮس ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
ﺣﺠﺎبھﺎ و ﭘﺮدهھﺎ از ﺷﻤﺎ درﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﯿﺐھﺎ و رازھﺎﯾﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﻧﺪ ،آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ھﺮ ﻧﻔﺲ در ﺑﺪل ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاش ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞھﺎی ﺑﺪ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ﮐﯿﻔﺮ داده ﺷﻮﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎداش داده ﺷﻮﻧﺪ،
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺠﺮﻣﺎن را از آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ھﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ،
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ھﺮ ﺧﺮد و ﺑﺰرگ را ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و آﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ آن را ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎرت ھﯿﭻ اﺣﺪی را
ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ،و ﭘﯿﺮو اوﻟﯿﺎﯾﺶ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد در اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎه ﺟﺎوﯾﺪ ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻦ ﺳﺎزد ،و اوﺳﺖ ذات
ﺳﺘﻮده ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﻮار .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۱۹واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۶/۳۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و

 -١ھﺪف اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ:
َ
ۡ
َ
﴿ َر ّب ٱ ۡر ُ
ِيما تَ َر� ُ
� أ ۡ� َم ُل َ� ٰل ِٗحا � َ
ون  ٩٩ل َع ِّ ٓ
ت﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۱۰-۹۹ :
جع ِ
ِ ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺑﺎز ﮔﺮدان ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی آن را در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۲۴ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در اوﻟﺶ
اﻓﺰوده :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،وی را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،از
وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورم ،ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻣﺒﻌﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ،
وی را ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ و دﯾﻦ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ وﺳﻂ وی ﻋﻠﺖﺗﺎن را زاﯾﻞ ﺳﺎزد ،و ﺗﻮﺳﻂ
وی ﻏﻔﻠﺖﺗﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره زﻧﺪه
ﺷﺪﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺤﺒﻮس ھﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﺟﺰاء دﯾﺪﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﻐﺮورﺗﺎن ﻧﺴﺎزد ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۷از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:

ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎزهای را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه در ﻟﺤﺪش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اھﻞ آن
ﺻﺪاھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ ،ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدهﺷﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ ،دﯾﺪنﺷﺎن آﻧﺎن را از ﻣﺮدهﺷﺎن ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮت ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺜﺎلھﺎ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺟﻞھﺎ را ﺑﺮایﺗﺎن
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﻮش داده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ وی وارد ﻣﯽﺷﻮد
ﻓﺮاﮔﯿﺮد ،و ﭼﺸﻢ داده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﺮدهھﺎی ﻏﻔﻠﺖ در ﮔﺬر ،و ﻗﻠﺐ داده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯿﺖ و ﺻﻮرتھﺎﯾﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ
آﻧﭽﻪ را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﺎدش ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﺮآن و
اﺣﮑﺎم ﺧﻮﯾﺶ را از ﺷﻤﺎ دور و ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﮐﺎﻣﻞ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﯿﻪھﺎ را ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺴﺎب را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺟﺰاء را در ﺧﻮﺷﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮایﺗﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و در ﻃﻠﺐ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺮگ و ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺬتھﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎ دوام ﻧﻤﯽآورد ،و از ﻓﺠﺎﯾﻊ
آن ﮐﺴﯽ در اﻣﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،دﻧﯿﺎ ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،ﻣﺘﮑﺎی ﮐﺞ اﺳﺖ ،ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﺶ زودﮔﺬر اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎنھﺎ را ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻃﻠﺐ
ﺷﮫﻮتھﺎﯾﺶ و در ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻼ ﮐﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﺑﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﺧﺪا ،از ﻋﺒﺮتھﺎ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و از آﯾﺖھﺎ و ﺣﺪﯾﺚھﺎ اﻧﺪرز ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎز دارﯾﺪ ،و از ﻣﻮاﻋﻆ ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارﯾﺪ .اﻧﮕﺎر ﭼﻨﮕﺎلھﺎی ﻣﺮگ
در ﺷﻤﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎک ﺷﻤﺎ را در ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و زﺷﺘﯽھﺎی اﻣﻮر ﺑﺎ دﻣﯿﺪن
ﺻﻮر ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺒﺮھﺎ ،ﺳﻮق داده ﺷﺪن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﺸﺮ و اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮای ﺣﺴﺎب
در اﺣﺎﻃﻪ ﻗﺪرت ﺟﺒﺎر ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻔﺲ راﻧﻨﺪهای اﺳﺖ و
او را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﺸﺮش ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ .و ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ
وی ﻣﯽدھﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻧﺒﯿﺎء
و ﮔﻮاھﺎن آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﻤﺎن روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و روز ﻣﻼﻗﺎت و ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺎﻣﻪ از ﺳﺎق ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ١و آﻓﺘﺎب ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺣﺸﺮﮔﺎه ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﺳﺮار ﻓﺎش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و اﺷﺮار ھﻼ ک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻗﻠﺐھﺎ ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ،و آن ﮔﺎه از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اھﻞ دوزخ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت
ﻣﮫﻠﮏ و ﻋﺬاب ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﻧﺪه ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺟﮫﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ
ﺷﺪت و ھﯿﺎھﻮ و ﺻﺪای ﭼﻮن رﻋﺪ و ﺧﺸﻢ و ﺑﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﺗﺸﺶ
ﺷﻌﻠﻪ ور ،آب و زرداﺑﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺎر ﺳﻮزاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﮔﺮﻣﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺣﮑﻢ ﺧﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ رھﺎ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺣﺴﺮتھﺎ و
ﻧﺎﻣﯿﺪیھﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺰرﮔﺶ ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻼﺋﮑﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ آب ﺟﻮﺷﺎن و داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دوزخ ﻣﮋدهﺷﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻨﺎن
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺠﻮباﻧﺪ ،از دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺟﺪااﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ در ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ .ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﻢ داده ﺷﺪ،
و ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﺼﯿﺮت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و
ﺷﺘﺎب در ﻃﻠﺐ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻓﺮارﮐﻨﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﻌﺎد ﭼﯿﺰی ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ،
و در ﺻﺪد ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﯿﻨﻨﺪه ،و ﮐﺘﺎب

 -١در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺪان ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺎق ﺧﻮد را
ﻇﺎھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ ﺳﺠﺪه رﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻤﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدن ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﱠ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺎه وﻟﯽاﻟﻠﻪ دھﻠﻮی و ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﺼﺮف .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺼﻢ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ،و ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﻮاب و آﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺑﺎل و ﻋﺬاب ،ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﺴﻨﺪهاﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای آﺧﺮت

دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ وﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :دﻧﯿﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و اﻋﻼم
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و آﺧﺮت روی آورده و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
َ
اﻣﺮوز ،روز آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روزھﺎی ا َﻣﻞ ھﺴﺘﯿﺪ و
از ﻋﻘﺐ آن اﺟﻞ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روزھﺎی آرزوﯾﺶ ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﺟﻠﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ و زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻗﺖ آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در وﻗﺖ ﺗﺮس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪﺗﺮ از
ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺖ ﻧﺪﯾﺪم ،و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪﺗﺮ از ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه دوزخ ﻧﺪﯾﺪم .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ راﺳﺖ ﻧﺴﺎزد،
ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﯾﺪ ،و
ﺑﻪ ﺗﻮﺷﻪاﻧﺪوزی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ای ﻣﺮدم ،دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺎع اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
از آن ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎر و ﻓﺎﺟﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و آﺧﺮت وﻋﺪه راﺳﺘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﻘﺮ را وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء
دﺳﺘﻮرﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن از ﻃﺮف ﺧﻮد وﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ و ﻓﻀﻞ ﻣﯽدھﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ دھﻨﺪه و داﻧﺎﺳﺖ .ای ﻣﺮدم! در ﻋﻤﺮﺗﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﻋﺎﻗﺒﺖﺗﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻨﺘﺶ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ از
وی اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﺗﺸﺶ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .آن
آﺗﺶ ،آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و اﺳﯿﺮش رھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﺷﮑﺴﺘﻪاش درﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ژرﻓﺎﯾﺶ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و آﺑﺶ زرداب
اﺳﺖ .ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ھﺮاس و ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺸﺎت و درازی آرزوھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۰و در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۶/۳۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۸/۷اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ از وﮐﯿﻊ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ از اوﻓﯽ ﺑﻦ دﻟﮫﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و ﮔﻔﺘﻪ :در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺸﺎت از ﺣﻖ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و درازی آرزو آﺧﺮت را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

١٠٩

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ ﻧﮫﺮوان

اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از زﯾﺎد اﻋﺮاﺑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ 
ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻨﻪ ]ﺧﻮارج[ و ﻓﺮاﻏﺘﺶ از ﻧﮫﺮوان ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮده ،آنﮔﺎه
ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻓﺸﺮد ،و ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﺶ ﺑﺎ اﺷﮏھﺎﯾﺶﺗﺮ ﺷﺪ و اﺷﮏھﺎﯾﺶ
ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ .آنﮔﺎه رﯾﺸﺶ را ﺗﮑﺎﻧﯿﺪ ،و ﻗﻄﺮات آن ﺑﺮ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم اﻓﺘﺎد .ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﺷﮏھﺎی وی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ آﺗﺶ ﺣﺮام
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ آﺧﺮت را ﺑﺪون ﻋﻤﻞ
آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﻪ درازی آرزو ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ .درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ﻗﻮل زاھﺪان را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺧﻮد ﻋﻤﻞ دوﺳﺘﺪاران را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .اﮔﺮ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ از آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﺷﮑﺮﮔﺰاری آﻧﭽﻪ داده ﺷﺪه
ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ در ﺗﻼش زﯾﺎدت اﺳﺖ .ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد از آن ﺑﺎز
ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ .ﺻﺎﻟﺤﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺑﻪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺑﺪ
ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺮ وی در آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،و او ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﯾﻘﯿﻦ دارد ،ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻏﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﺷﻮد ،در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮد ،ﺟﮕﺮﺧﻮن و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ
ﺷﻮد ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎه و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽﭼﺮد .ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺮاﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺒﺮ
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺷﺪه از ﻣﺮگ ﻏﯿﺮ وی اﺳﺖ ،و اﻧﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت و ﺑﯿﻢ
داده ﺷﺪه ﻏﯿﺮ وی اﺳﺖ .ای ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮگ ،ای ﮔﺮوﮔﺎنھﺎی ﻣﺮگ) ،ای ﻇﺮفھﺎی
اﻣﺮاض ،ای ﺗﺎراج روزھﺎ ،ای اﺿﺎﻓﮕﯽ زﻣﺎن( ،ای ﻣﯿﻮهی زﻣﺎن ،ای ﮔﻞ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ،ای
ﮔﻨﮓ در وﻗﺖ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب ،ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﻓﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن او و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺒﺮتھﺎ ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه ،از دﺳﺖ
ﺧﻮد ھﻼ ک ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ َ
ْ ُ َْ ُ
ُ َۡ
ُ
ِي� ۡم نَ ٗ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َس� ۡم َوأهل
ار�﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۶ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ،ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن را از آﺗﺶ

ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ«.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ وﻋﻆ و ﭘﻨﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۰و در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۶/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  درﺑﺎره اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﯾﺤﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ 
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻋﻠﻤﺎء آﻧﺎن را
ﻧﮫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺬابھﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ رزﻗﯽ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﺟﻠﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
اﻣﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ ﭼﻮن ﻗﻄﺮهھﺎی ﺑﺎران ﺑﻪﺳﻮی ھﺮ ﻧﻔﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ در زﯾﺎدت ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎن درﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ
ازﺷﻤﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻧﻔﺲ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ،ﻏﯿﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ را
دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﺴﺘﯽ
ﻧﺸﺪه ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﯽ ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از آن ﻣﯽھﺮاﺳﺪ ،و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﯿﻞ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮس ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﺎر ﺑﺎز ﻣﺎھﺮ و ﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ داﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ،و
ﺗﺎوان را از وی دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک از ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎل ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل اﺳﺖ .ﮐﺸﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﺖ
دﻧﯿﺎاﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺸﺖ آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻗﻮمھﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۰و ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۶/۳۲۶آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۸از اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی از ﯾﺤﯿﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ :اﻣﺮ
از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ آﺧﺮ آن ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آﻧﭽﻪ وی ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده،
آﻣﺪه اﺳﺖ :در اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺴﺐ و دﯾﻨﺶ ھﻤﺮاه
وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ در آﺧﺮت ﻣﯽدھﺪ ،و آﺧﺮت ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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اﺳﺖ ،ﮐﺸﺖ دوﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﮐﺸﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﺎل و ﺗﻘﻮی اﺳﺖ ،و ﮐﺸﺖ آﺧﺮت،
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻧﯽھﺎی ﺻﺎﻟﺢ  ١اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی  در ﮐﻮﻓﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از واﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﻣﻦ
از وی در ﺑﯿﺎﻧﻪاش ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﮕﯿﺮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدھﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .و از ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،از اﺳﻼم ﺟﺰ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و از ﻗﺮآن ﺟﺰ رﺳﻤﺶ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮدی از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﯿﺎء ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و از آن ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﻣﺴﺠﺪھﺎیﺗﺎن در آن روز آﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻠﺐھﺎ و
ﺑﺪنھﺎﯾﺘﺎن از ھﺪاﯾﺖ ﺧﺎﻟﯽ] .در آن روز[ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﻘﮫﺎی ﺗﺎناﻧﺪ ،ﻓﺘﻨﻪ از آنھﺎ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ وﻗﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ در رذﯾﻞھﺎﯾﺘﺎن،
ﻓﺎﺣﺸﻪ در ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﻓﺮاد ﮐﻮﭼﮏﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻠﯿﻎ ،ﻧﺎﻓﻊ و ﺟﺎﻣﻊ وی 
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺪ ) (۷/۳۰ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ  در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی راﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻠﻖ ،دﻣﻨﺪه ﺻﺒﺢ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه
ﻣﺮدﮔﺎن و ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮاﻧﺪ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ
ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻘﺮب ﺟﻮﯾﺪ اﯾﻦھﺎ اﻧﺪ:اﯾﻤﺎن ،ﺟﮫﺎد در راه
ﺧﺪا ،ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص ،ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ،ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،دادن زﮐﺎت ،ﮐﻪ از
ﻓﺮﯾﻀﻪ وی اﺳﺖ ،روزه رﻣﻀﺎن ،ﮐﻪ ﺳﭙﺮی از ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺪه ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ،ﮐﻪ زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﻨﺪه

 -١اﻟﺒﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت«.

١١٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺟﻞ و ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﺻﺪﻗﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺧﺸﻢ
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدن ،ﮐﻪ ﻣﺮدن ﺑﺪ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﭘﺮﺗﮕﺎهھﺎی ﺑﺪ
ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ذﮐﺮھﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻋﺪه ﺧﺪا راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ
وﻋﺪهھﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ روش ﻧﺒﯽﺗﺎن ص اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روشھﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﺳﻨﺘﺶ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖھﺎﺳﺖ ،و ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ،
ﭼﻮن آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎﺳﺖ .در دﯾﻦ ﺗﻔﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺎر
ﻗﻠﺐھﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻮر آن ﺷﻔﺎ ﺟﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن آن ﺷﻔﺎی آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻗﻠﺐھﺎ وﺟﻮد
دارد ،و ﺗﻼوﺗﺶ را ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪ ھﺎﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻼوت
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ ،و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ رﺣﻢ ﮐﺮده ﺷﻮﯾﺪ ،و وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آن ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ رھﯿﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎھﻞ ﮐﺠﺮو اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﮫﻠﺶ ﺑﻪ راه
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺣﺠﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج از داﯾﺮه ﻋﻠﻤﺶ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺪاوﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﺟﺎھﻞ ﻣﺘﺤﯿﺮ در ﺟﮫﻠﺶ اﺳﺖ ،و ھﺮ دویﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و
دﭼﺎر ھﻼ ﮐﺖاﻧﺪ.
ﻣﺘﺮدد ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ ،و در ﺷﮏ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و در ﻗﺒﺎل
ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و در ﺣﻖ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻮاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﯾﻘﯿﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﺧﯿﺮﺧﻮاهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺴﺶ ،ﻣﻄﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ از
ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ ،و ﺧﺎﺋﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ،ﻋﺎﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،و
ھﻨﮕﺎم ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ دوام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻘﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮر ،ھﻤﺎنھﺎاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﻮﭘﯿﺪاھﺎی آن
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎﺳﺖ،و ھﺮ ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﻧﻮﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ آن
ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻨﺶ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد ،و زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ را زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزد ،و رﯾﺎ از ﺷﺮک اﺳﺖ ،و اﺧﻼص از ﻋﻤﻞ و اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،و
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ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﮫﻮ ﻗﺮآن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺷﯿﻄﺎن در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻪﺳﻮی ھﺮ
ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﻗﻠﺐھﺎ را ﮐﺞ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﭼﺸﻢھﺎ را
ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﻨﺸﯿﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،و اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ دامھﺎی ﺷﯿﻄﺎناﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺘﮑﺎری و ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و از دروغ اﺟﺘﻨﺎب
ورزﯾﺪ ،ﭼﻮن دروغ دور از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺠﺎت و ﮐﺮاﻣﺖ
اﺳﺖ ،و دروغ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺴﺘﯽ و ھﻼ ﮐﺖ اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اھﻠﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ داده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﻧﻤﻮده ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮومﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺴﺎن و ﺳﺨﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ
وﻋﺪه ﺳﭙﺮدﯾﺪ و ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ
ﭘﺪران اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻘﺐھﺎ ]ی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ[ ﺻﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺰاح ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ ﻧﯿﺎورﯾﺪ .ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﻈﻠﻮم ،ﻗﺮض دار ،اﻧﺴﺎن در راه ﺧﺪا ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ و اﺳﯿﺮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺑﯿﻮهھﺎ و ﯾﺘﯿﻢھﺎ رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﻼم
ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺗﺤﯿﻪ را ﺑﺮ اھﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از آن رد ﮐﻨﯿﺪ،
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اب﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲ :
شدِيد ٱلعِق ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺑﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻣﺪد ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و

ﻇﻠﻢ ﻣﺪد ﻣﮑﻨﯿﺪ ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﮫﻤﺎن را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮﯾﻀﺎن را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺟﻨﺎزه
را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :دﻧﯿﺎ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و اﻋﻼم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و آﺧﺮت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدد .اﻣﺮوز ،روز آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،و ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ و
اﻧﺘﮫﺎ دوزخ  ،١آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ در روزھﺎی ﻣﮫﻠﺖ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ آن اﺟﻞ اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در روزھﺎی ﻣﮫﻠﺘﺶ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﯿﺪن اﺟﻠﺶ ،ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﺶ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
آرزوﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻤﻠﺶ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ،و
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

١١٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آرزوﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪه ،و آرزوﯾﺶ ﺑﻪ وی ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺣﺎل
ﻓﺮاﺧﯽ و ﺗﺮس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ،
و ﺗﺮس را ھﻤﺮاھﺶ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﻓﯽ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺎ ذﮐﺮ وی اﻣﯿﺪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺳﺎزﯾﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﯿﮑﯽ وﻋﺪه داده ،و ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺎدت را وﻋﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪﺗﺮ از ﻃﺎﻟﺐ
ﺟﻨﺖ ،و ﺧﻮاب رﻓﺘﻪﺗﺮ از ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه آﺗﺶ ﻧﺪﯾﺪم .ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ،
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای روزی ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهھﺎ در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و رازھﺎ اﻓﺸﺎ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺣﻖ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ،راﺳﺖ و
اﺳﺘﻮار ﻧﮕﻪ ﻧﺪارد ،ﮔﻤﺮاھﯽ وی را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﺷﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰدش ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ و دورش
ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ،و ﻏﺎﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدش ،ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻮچ
ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪهاﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﺮده ﺷﺪهاﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از دو
ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ :درازی آرزو و ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺸﺎت .درازی آرزو
آﺧﺮت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاھﺸﺎت ازﺣﻖ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻧﯿﺎ
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آﺧﺮت روی آورده و در ﺣﺎل آﻣﺪن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دو
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و از ﻓﺮزﻧﺪان
دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﺮدا ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻠﯿﻎ ،ﻧﺎﻓﻊ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺧﯿﺮ و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮ اﺳﺖ ،و
ﱠ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪی از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﺟﻮد دارد ،واﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﻤﻨﻪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻪ ﻧﺎزل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺧﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ از اوﻻد ﻧﺒﯽﺗﺎن ﻧﺰول ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮداﻧﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻧﺰول ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺷﺎن ﺧﻮاھﯿﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

ﻫﻢ أوردوه ﺑﺎﻟﻐﺮور و ﻏﺮدوا

١١٥
أﺟﻴﺒﻮا دﻋﺎه ﻻ ﻧﺠﺎة ﻻ ﻋﺬرا

١

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ وھﺐ آﻣﺪه ،وی ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻤﺶ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی ﮐﻪ در آن ﮐﻼﻣﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ) (۱/۸۱از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ 
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و اﯾﻦ
ﺻﺤﯿﻔﻪ  -ﺻﺤﯿﻔﻪای ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎی ﺷﺘﺮان و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﺣﮑﺎم ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻮد -
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻤﺶ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :و در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﻋﯿﺮﺗﺎ ﺛﻮر  ٢ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد،
ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎری را ﺟﺎی دھﺪ ،ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻼﺋﮏ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ از وی ﻓﺪﯾﻪ و ﺗﻮﺑﻪای را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺖ
دھﺪ ،ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آزاد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻼﺋﮏ و ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از وی روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﻮﺑﻪ و ﻓﺪﯾﻪای را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن و ﺗﻌﮫﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ھﻢ در اﺗﻤﺎم آن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٣
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی وی در ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ش
اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۲۷از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺒﺮ زد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد و ﺑﺮ وی ﺛﻨﺎء ﮔﻔﺖ:
و ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎد ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از وی ﻋﻤﺮ  و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره آن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۱۰۶از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ:
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﯽاش اﺑﻮﺑﮑﺮ  اﺳﺖ ،و دوم ﻋﻤﺮ  اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۰ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ وھﺐ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺎﺧﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻤﺶ .ﺑﻘﯿﻪی رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۱ /۱۹
 -٢ﻧﺎم دو ﮐﻮه در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۷۰ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۲۷ /۷اﺣﻤﺪ ).(۸۱ /۱

١١٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﯿﺮ را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از وھﺐ ﺳﻮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮل وی :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﻧﻮی ،...را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ :دور ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ  ١ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻤﺮ  ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ و ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ در اﻟﺴﻨﻪ و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در اﻟﺤﺠﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ
از ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻓﻀﯿﻠﺖ
ً
ً
ﻣﯽدھﻨﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻗﺒﻼ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﺣﺘﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺬﯾﺐ و ﻋﻘﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از ﻧﮫﯽ را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮم ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﻢ ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻓﺘﺮاء ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ وی ھﻤﺎن ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﺘﺮاء ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺑﻌﺪ از وی ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
از آنھﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﻮرد ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از زﯾﺪﺑﻦ
وھﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﻮﯾﺪﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ  در اﻣﺎرت وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ از ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن دو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار آناﻧﺪ ،آنﮔﺎه از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯿﮑﻪ داﻧﻪ را روﯾﺎﻧﯿﺪه و ﺟﻨﺒﻨﺪهھﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺟﺰ
ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎﺿﻞ دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ،و ﺟﺰ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﺑﺮد .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آن دو
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻗﺮﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺪ دﯾﺪنﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از دﯾﻦ .ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻮمھﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ دو ﺑﺮادر رﺳﻮل ﺧﺪا ص و دو وزﯾﺮش را و دو ھﻤﺮاھﺶ را و دو ﺳﺮدار ﻗﺮﯾﺶ و
ﭘﺪران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪی ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺰار
ھﺴﺘﻢ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺰا و ﻣﻌﺎﻗﺒﻪ در ﭘﯽ دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۴/۴۴۳
آﻣﺪه .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺖ.

 -١در ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﺮاد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻮل اﺳﺖ :ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد ﺳﮑﻮن ووﻗﺎر اﺳﺖ ،وﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﺮاد رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد ھﻤﺎن ﺳﮑﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده ،و در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن آﻣﺪه :وی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺶ ﭼﻮن روی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺟﺴﻤﺶ ﻣﺜﻞ ھﻮا
ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﮫﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺮف و اﺧﺘﺼﺎر .م.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ و اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺸﺎری و ﻧﺼﺮ در اﻟﺤﺠﺔ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ،ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  وﻗﺘﯽ از ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻌﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪی از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺻﻼح ﺳﺎز ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ را اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﯾﻨﺎن ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ؟ آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻏﺮق در اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ،اﻣﺎﻣﺎن
ھﺪاﯾﺖ ،ﺷﯿﺦھﺎی اﺳﻼم ،و ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ
ھﺪاﯾﺖاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،رھﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﮓ زﻧﺪ ،وی از ﺣﺰب ﺧﺪاﺳﺖ ،و
ﺣﺰب ﺧﺪا رﺳﺘﮕﺎراناﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی 
اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۱۶از ﺷﯿﺨﯽ از ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ
آﻧﭽﻪ را در دﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺘﻪ:
ََ َ َ ْ َۡ ۡ َ
ُ
نس ُوا ٱلفضل بَ ۡي َن� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۲۳۷ :
﴿و� ت

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻨﯿﺪ«.
و اﺷﺮار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آدمھﺎی ﻧﯿﮏ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﻀﻄﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﯾﻌﻨﯽ از اﺿﻄﺮارﺷﺎن

ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد( ،اﻓﺰود :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻓﺮوش ﺑﺮای ﻣﻀﻄﺮھﺎ و ﻣﺠﺒﻮرھﺎ
ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن از ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ  ١و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﻧﺶ .٢
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۴۱از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ،در آن  ٣ﺑﺎ ﻋﻠﯽ  ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ،وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺪون
اذان و اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
 -١ﺑﯿﻊ ﻏﺮر« ﯾﺎ »ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ« از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻊھﺎی ﻣﻤﻨﻮع و ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺎھﯽ در
آب و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﭘﺮﻧﺪه در ھﻮا .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮداوود ) (۳۳۸۲آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ھﺪف ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﺳﺖ.

١١٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺷﺐ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ آن را ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺨﻮرﯾﺪ .١
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۵۰از رﺑﻌﯽ ﺑﻦ ﺣﺮاش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی از ﻋﻠﯽ  ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻣﻦ دروغ ﻣﺒﻨﺪﯾﺪ ،ﭼﻮن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﻨﺪد ،داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﻮد«  .٢ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )ص (۱۷اﯾﻦ را از رﺑﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۵۶از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺣﺪ را ﺑﺎﻻی ﻣﻤﻠﻮکھﺎی ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﺼﻦ ،ﺟﺎری ﺳﺎزﯾﺪ .ﭼﻮن ﮐﻨﯿﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﻧﺎ ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮرم
داد ،ﮐﻪ ﺣﺪ را ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﺳﺎزم ،آنﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم و او را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻮ ﻧﻔﺎس
دﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺪ را ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﺳﺎزم ﺑﻤﯿﺮد .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪم و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮب ﻧﻤﻮدی« .٣
ﱠ
و اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۵۶از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ را روﯾﺎﻧﯿﺪه و ذرﯾﻪ را آﻓﺮﯾﺪه ،ﮐﻪ اﯾﻦ ،از اﯾﻦ رﻧﮕﯿﻦ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  ،٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮑﺶ را ھﻼ ک ﺧﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺗﻠﻢ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را
ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺳﭙﺎرم ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ وی ﺳﭙﺎرﯾﺪه ﺑﻮد .٥
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال ،ﺣﺎﮐﻢ دراﻟﮑﻨﯽ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻼء
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ
وی ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻣﺎلﺗﺎن ﻧﻪ اﻧﺪک و ﻧﻪ زﯾﺎد ﮐﻢ ﻧﮑﺮدهام ،ﺟﺰ اﯾﻦ  -و ﺷﯿﺸﻪای را

 -١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۵۰ /۱و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۶۰و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۳۱
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۰۵
 -٤ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺸﺶ از ﺧﻮن ﺳﺮش رﻧﮕﯿﻦ وﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -٥ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ).(۱۵۶ /۱

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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از آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺑﯿﺮون آورد ،ﮐﻪ در آن ﻋﻄﺮ ﺑﻮد  ،-و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺮداری
اھﺪاء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،او ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮوع
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ از ﺧﯿﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻣﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،و او از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻷ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪیام ﺑﺎﻻی ﻋﺮﺷﻢ ،ھﺮ
اھﻞ ﻗﺮﯾﻪ و اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮدی در ﺑﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽام ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن
را ﻣﻦ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻃﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﻣﻦ
ھﻢ از ﻋﺬاﺑﻢ ﮐﻪ وی آن را ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و ھﻤﺎن رﺣﻤﺘﻢ را ﺑﺮ وی ﻣﯽآورم ،ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد ،و ھﺮاھﻞ ﻗﺮﯾﻪ و اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ھﺮ ﻣﺮدی در ﺑﺎدﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺘﻢ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮم
ﺑﮕﺮدد ،ﻣﻦ ھﻢ از آﻧﭽﻪ از رﺣﻤﺘﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و ھﻤﺎن ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺒﻢ را ﺑﺮ وی ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۸از ھﺒﯿﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ 
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﻣﺸﺐ
ﻣﺮدی درﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ اولھﺎ از وی ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪیھﺎ وی را درک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را در ﺳﺮﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺟﺒﺮﯾﻞ از ﻃﺮف راﺳﺘﺶ اﺣﺎﻃﻪاش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ،و ﻗﺒﻞ از ﻋﻮدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،و ﺟﺰ
ھﻔﺘﺼﺪ درھﻢ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺎدﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ،
و در ھﻤﺎن ﺷﺒﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ روح ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ در آن ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺷﺐ
ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن ،و در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده :و از زرد و ﺳﻔﯿﺪ ﺟﺰ ھﻔﺖ ﺻﺪ درھﻢ ﮐﻪ از
ﺣﻘﻮﻗﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ را ﮐﻪ ...:وﻓﺎت
ﻧﻤﻮد ...ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۶۵از ھﺒﯿﺮه ﺑﻦ ﺳﯿﺎق دوم
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ) (۱/۱۹۹اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺑﺮ ﺳﻨﺪ آن واﻗﻒ ﻧﺸﺪم .وی آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۴۴۱۶۶ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۵/۶۱
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،وی ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻣﺸﺐ ﻣﺮدی را ،در ھﻤﺎن
ﺷﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و در آن ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ÷ ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺟﻮان ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و در آن ﺗﻮﺑﻪ
ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ھﺮ دو رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،و رواﯾﺖ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻏﯿﺮ وی را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،واﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ص ھﺴﺘﻢ ،و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ آﯾﺖ  -ﻗﻮل ﯾﻮﺳﻒ  -را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
�س َ
ِيم ۡ
�ٰ َق َو َ� ۡع ُق َ
َ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ٓ ٓ
ِي إبۡ َ� ٰه َ
وب﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۳۸ :
﴿وٱ�بعت مِلة ءاباء ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﻦ دﯾﻦ ﭘﺪراﻧﻢ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدم«.
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻼوت ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭘﺮداﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺸﺎرت دھﻨﺪه
ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﯽ ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﻪﺳﻮی
ﺧﺪا ﺑﻪ اذن وی ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﺮاغ ﺗﺎﺑﺎن ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ
ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻠﯿﺪی را
از اﯾﺸﺎن دور ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎکﺷﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﻮدت و دوﺳﺘﯽﺷﺎن را ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .و در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص
ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ:
َ
َّ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ
� ۡم َعل ۡيهِ أ ۡج ًرا إِ� ٱل َم َو َّدةَ ِ� ٱل ُق ۡر َ ٰ
�﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۲۳ :
﴿قل � أ�ٔل

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﯿﭻ ﻣﺰدی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﮕﺮ دوﺳﺘﯽ در ﻗﺮاﺑﺖ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۴۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :و ﺑﯿﺮق را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽداد ،و وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﺒﺮﯾﻞ از ﻃﺮف راﺳﺘﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .و
اﻓﺰوده :ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .اﺳﻨﺎد
اﺣﻤﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮق ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺣﺴﻦاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک

) (۳/۱۷۲از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رواﯾﺖ اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
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اﺳﺖ :ﻣﻦ از اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهای ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰد ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،و از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و اﻓﺰوده:
﴿ َو َمن َ� ۡق َ� ۡف َح َس َن ٗة نَّز ۡد َ ُ�ۥ � َ
ِيها ُح ۡس ًنا﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۲۳ :
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای او در آن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ«.
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺴﻨﻪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺟﻤﯿﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد ،ﻣﺮدی ﺑﺮ
وی ﺣﻤﻠﻪ آور ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮی ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻨﺶ زد ،ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ وی ﻣﺎهھﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻋﺮاق ،در ﻣﻮرد ﻣﺎ از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﻣﯿﺮان و ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ درﺑﺎرهﺷﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
ۡ
ُ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ُ
ت َو ُ� َط ّه َر� ۡم َ� ۡطه ٗ
ن� ُم ٱ ّلر ۡج َس أ ۡه َل ٱ َ
﴿إِ�ما ي ِر�د ٱ� ِ�ذهِب ع
�� ﴾
� ۡي ِ
ِ
ِ
ِ
]اﻻﺣﺰاب.[۳۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺪی را از ﺷﻤﺎ دور ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

ﭘﺎکﺗﺎن ﮔﺮداﻧﺪ«.
و در آن روز آﻧﻘﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺰ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻮﺟﻤﯿﻠﻪ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :آن را آﻧﻘﺪر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﻪ اھﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۸۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﻟﺤﻪاش ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻧﺨﯿﻠﻪ در وﻗﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ،

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدهای  -و ﮔﺎھﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮدم را از اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهای ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،-
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آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ،و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ  -ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و ﻣﻦ آن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم  ،-ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ ،در اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﺑﻪ اراده ﺻﻼح اﯾﻦ اﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺨﺘﻦ
ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ آن ،و
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دادم ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪای و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۱۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺠﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،و درﺑﺎرهاش
ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۷۵از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻟﺪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽب در ﻧﺨﻠﻪ  ١ﺑﺮای ﻣﺎ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،وی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ:
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ،اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪام ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺧﻮدم آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۷۳اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻟﺪ ،از ﺷﻌﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۴/۱۲۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب در آن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺳﻂ اول ﻣﺎ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮنھﺎﯾﺘﺎن
را از رﯾﺨﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎ در ﺗﺤﻮل و
ﮔﺮدش اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﯽاش ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ َۡ
َ َ َّ ُ ۡ َ ُ َّ ٞ
� ۡم َو َم َ�ٰ ٌع إ ِ َ ٰ
ح
�
ِ� ] ﴾١اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱۱۱ :
ل
ة
ن
ِت
ف
ۥ
ه
ل
ع
ل
ي
ر
د
ٖ
﴿�ن أ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ«.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۱/۲۰از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دھﺪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز دارد ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ دھﻨﺪه آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻮاﻧﮕﺮی را ﺗﻮاﻧﮕﺮی اش ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ

 -١درﺳﺖ و ﺻﻮاب ﻧﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ ،و آن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻋﺮاق.
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ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در دﯾﻦ ﻓﻘﯿﮫﺶ ﻣﯽﺳﺎزد« ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ ﭼﻮﺑﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪم.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ  ١رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﻌﺎوﯾﻪ - 
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد  -ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در دﯾﻦ ﻓﻘﯿﮫﺶ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه
ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺶ ﺑﺮ ﺣﻖ ،ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺿﺮری ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ  ٢ﺑﯿﺎﯾﺪ« .٣
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ھﺎﻧﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاهﺷﺎن ھﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«  ،٤و در ﻟﻔﻈﯽ آﻣﺪه:
»و آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ« ،ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ھﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﯾﺨﺎﻣﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن در ﺷﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻧﺰد
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﻠﺒﺲ ﺟﻨﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ...وی ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ اﯾﻦ آﯾﺖ را دﻟﯿﻞ آورد:
َ ٰ َ ٰٓ ّ ُ َ َ ّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َّ َ َ
� َف ُروا ْ َو َجاع ُِل ٱ َّ� َ
ِين
﴿�عِي� إ ِ ِ� متوف ِيك وراف ِعك إِ� ومط ِهرك مِن ٱ�ِين
َّ َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ْ َ
ۡ
ٱ�بعوك فوق ٱ�
ِين �ف ُر ٓوا إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱل ِق َ�ٰ َم ِة﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۵۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮﺗﺮ از

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ«.
 -١در ﺑﺨﺎری :از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آﻣﺪه ،و ھﻤﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ھﺪف از اﻣﺮ ﺧﺪا ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۷۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۳۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۴۵ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۴۵اﺣﻤﺪ ) (۳۶ ،۴ /۱اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۲۱ -۲۲۰
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۰۱ /۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻣﮑﺤﻮل از ﻣﻌﺎوﯾﻪ  رواﯾﺖ اﺳﺖ :وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻘﻪ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اراده ﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی را در دﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،و از ﺧﺪا ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎﻟﻤﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .و ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭘﺮوای ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﭘﺮوای ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وی در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺛﻘﻔﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻦ
زﺑﯿﺮ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از روز ﺗﺮوﯾﻪ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺮام ﺑﺮ
ﺗﻦ داﺷﺖ  -ﻧﺎﮔﺎه ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل و زﯾﺒﺎ ،وی آﻣﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ و دو ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﻼم داد ،و ﺳﻼﻣﺶ را ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﺒﯿﻪای ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻮن آن ھﺮﮔﺰ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺷﻤﺎ از اﻃﺮافھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻓﺪھﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ آﻣﺪهاﯾﺪ،
و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺪش را ﻋﺰت ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ،و آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد
ﺧﺪاﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻗﻮلﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼ ک ﻗﻮل ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺖ ،ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐھﺎﺳﺖ ،در اﯾﻦ روزھﺎﯾﺘﺎن از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ روزھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن در آنھﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ از
اﻃﺮافھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون ﺗﺠﺎرت و ﺑﺪون ﻃﻠﺐ ﻣﺎل و دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را از
اﯾﻨﺠﺎ اﻣﯿﺪ و آرزو ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺮدم ھﻢ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎن

زﯾﺎدی اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۵ /۱و ﺧﻄﯿﺐ ) (۲۰۱ /۵ھﯿﺜﻤﯽ )/۱
 (۱۲۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻮزرﻋﺔ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮر وی را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ۡ َ ُّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َّ ٞ
و� ٰ ٞ
ت﴾ .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺣﺞ در ﻣﺎهھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦھﺎ ﺳﻪ
﴿ٱ�ج أشهر معل
ۡ
َ
َ َ
َّ َ َ َ َ َ
� َّج ف� َرفث﴾:
ﻣﺎهاﻧﺪ :ﺷﻮال ،ذواﻟﻘﻌﺪه و ده روز از ذی اﻟﺤﺠﻪَ �﴿ ،من ف َرض �ِي ِهن ٱ
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺞ را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﮔﺮداﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ رﻓﺚ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎع
ََ
َ
ََ ُ ُ َ
ج َدال﴾،
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ﴿ ،و� فسوق﴾» ،ﻋﻤﻞ ﻓﺴﻖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ دﺷﻨﺎم ﻧﺰﻧﺪ﴿ ،و� ِ
»ﺟﻨﮓ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﻮرزد« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪَ ﴿ .و َما َ� ۡف َعلُوا ْ م ِۡن َخ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ ُ
� �علمه ٱ�ۗ
ٖ
ۡ
َوتَ َز َّو ُدوا ْ فَإ َّن َخ ۡ َ
� ٱ َّلزادِ ٱ َّ�ق َوى﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۱۹۷ :
ِ
»و ھﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺗﻮﺷﻪ ھﻤﺮاه ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺘﻪ:
َ
ٗ
ْ
ََُۡ َ ۡ
ُ
َۡ َ َ َۡ ُ
ّ
� ۡم ُ َ ٌ
جناح أن تبتغوا فض� مِن َّر ّ�ِ� ۡم﴾ .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﺳﻢ
﴿ليس علي

ﺣﺞ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن روزی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
َ
ٓ
َ َ َ ۡ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرت را ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ﴿ :فإِذا أفض ُتم
ّ ۡ َ َ
ت﴾ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺗﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪن آﻓﺘﺎب درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
مِن ع َر� ٰ ٖ
�ع َ
و ﺑﻌﺪ از آن ،از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ﴿ ،فَٱ ۡذ ُك ُروا ْ ٱ َّ َ
ِند ٱل ۡ َم ۡش َعر ٱ ۡ َ
� َر ِام﴾» .وﻗﺘﯽ از ﻋﺮﻓﺎت
ِ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰد ﻣﺸﻌﺮ ﺣﺮام« .ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻮهھﺎی ﻣﺰدﻟﻔﻪ اﺳﺖ
ۡ ُ
َ َ
ُ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪَ ﴿ ،وٱذك ُروهُ ك َما ه َدٮ ٰ� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۱۹۸ :

»و او را ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد«.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮای اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن از ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدم از ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را از اﯾﺸﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ُ َّ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ
اض ٱ�َّ ُ
اس﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۱۹۹ :
﴿�م أ�ِيضوا مِن حيث أف
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ﮔﺎه از ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺗﺎن ،ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺣﺞ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎرغ

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
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ُ ُ
ٓ
ۡ َ
َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ ُ َ َ َ
� ۡم أ ۡو أش َّد ذِك ٗر�ۗ ف ِم َن ٱ�َّ ِ
اس َمن َ�قول َر َّ� َنا َءات َِنا
﴿فٱذكروا ٱ� كذِ� ِر�م ءاباء
َ
ُ
ٓ
َ َ
ۡ
ۡ
ُ
ۡ
ِ� ٱ ُّ�� َيا َو َما ُ�ۥ ِ� ٱ�خ َِرة ِ م ِۡن خ� ٰ ٖق َ ٢٠٠ومِن ُهم َّمن َ�قول َر َّ� َنا َءات َِنا ِ� ٱ ُّ�� َيا
َح َس َن ٗة َو� ٱ�خ َِرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ َ
اب ٱ�َّارِ ] ﴾٢٠١اﻟﺒﻘﺮه.[۲۰۱-۲۰۰ :
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ را  ١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﭘﺪران ﺗﺎن ،ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،از ﻣﺮدﻣﺎن

ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺪه ،و ﺑﺮاﯾﺶ در آﺧﺮت ھﯿﭻ
ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ

در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪه و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﻪ دار«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :اﯾﻨﺎن[ در دﻧﯿﺎیﺷﺎن ﺑﺮای آﺧﺮت و دﻧﯿﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ:
َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ٓ َ َّ َّ ۡ ُ َ
و� ٰٖ
ت﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۲۰۳ :
﴿وٱذكروا ٱ� ِ� �يا ٖ� معد
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ را در روزھﺎی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ«.
ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦھﺎ روزھﺎی ﺗﺸﺮﯾﻖاﻧﺪ ،ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﺗﺤﻤﯿﺪ،
ﺗﮫﻠﯿﻞ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯿﻘﺎتھﺎی ﻣﺮدم را ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻘﺎت اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ذواﻟﺤﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﻘﺎت اھﻞ ﻋﺮاق ﻋﻘﯿﻖ اﺳﺖ ،ﻣﯿﻘﺎت
اھﻞ ﻧﺠﺪ و اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻗﺮن اﺳﺖ و ﻣﯿﻘﺎت اھﻞ ﯾﻤﻦ ﯾﻠﻤﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ
ﮐﺎﻓﺮان اھﻞ ﮐﺘﺎب در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ دﻋﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﯾﺎد ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
»ا� ﻋﺬب �ﻔﺮة أﻫﻞ الﻜﺘﺎب اﺬﻟﻳﻦ �ﺤﺪون ﺑﺂﻳﺎﺗﻚ و��ﺬﺑﻮن رﺳﻠﻚ و�ﺼﺪون
ﻋﻦ ﺳبﻴﻠﻚ ا� ﻋﺬﺑﻬﻢ واﺟﻌﻞ ﻗﻠﻮ�ﻬﻢ ﻗﻠﻮب �ﺴﺎء ﻓﻮاﺟﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮐﺎﻓﺮان
اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﻋﺬاب ﺑﺪه ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﯾﺖ ھﺎﯾﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﺳﻮﻻﻧﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از

راھﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﺬابﺷﺎن ﺑﺪه ،وﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ،ﻗﻠﺐھﺎی زﻧﺎن ﻓﺎﺟﺮ ﺑﮕﺮدان«.
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﮐﻪ ﻣﺮدی اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺣﺞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻮد را
ﺑﺎ ادای ﻋﻤﺮه از ﺣﺞ ﺣﻼل ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﺞ از ھﻤﯿﻨﺠﺎ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺖ :و ﻣﺮدم ھﻢ ﺗﻠﺒﯿﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و
 -١اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻨﯽ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ھﯿﭻ روزی را ھﺮﮔﺰ ﭘﺮ ﮔﺮﯾﻪﺗﺮ از آن روز ﻧﺪﯾﺪم  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳/۲۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺮزﺑﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و درﺑﺎرهاش ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺖ،
و در آن ﻏﯿﺮ از وی ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻧﯿﺰ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۶از
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺛﻘﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﮐﻪ:
ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد  -ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ :ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﺮ  -را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه ،و در
اﺳﻨﺎد وی ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺮزﺑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (۲/۱۶۸از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﮔﻔﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻄﻦ ﻋﺮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺖ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻄﻦ ﻣﺤﺴﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۷از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،وادﯾﯽ از ﻃﻼ داده ﺷﻮد ،وادی دوﻣﯽ را
ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه آن دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ دوﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﻮد ،ﺳﻮﻣﯽ را ھﻤﺮاه آن
دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪ آدم را ﺟﺰ ﺧﺎک ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد« .٢
اﺑﻮداود ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )ص (۱۹۵از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﯾﮏ
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ از ھﺰار ﻧﻤﺎز در ﻣﺎﺳﻮاﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﺻﺪﺑﺎر اﻓﻀﻞ اﺳﺖ«  .٣ﻋﻄﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ ﺻﺪھﺰار ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای )اﺑﻮ( ﻣﺤﻤﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ،ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام
اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺣﺮم؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺮم ،ﭼﻮن ﺣﺮم ھﻤﻪاش ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۵۰ /۳ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۳۷۷ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۵۷ /۵و اﺻﻞ آن در ﺑﺨﺎری ) (۱۱۵ /۸اﺣﻤﺪ )/۳
 (۱۶۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۹۳از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۱۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )ص  (۱۹۵آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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و اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪش ) (۴/۴از وھﺐ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن ﻣﻮﻻی اﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در روز ﻋﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز را ﮔﺰارد ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو  ١ﺳﻨﺖ
ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاصاﻧﺪ.
و اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از ﺛﺎﺑﺖ روات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﯾﺮ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،آن را در
آﺧﺮت ﻧﺨﻮاھﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ« .٢
ﱠ
و اﺣﻤﺪ ) (۵/۴از اﺑﻮزﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ در ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ ﻧﻤﺎزھﺎ
ﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ْ
َ
َ
َ
َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
ﻪﻟ إﻻ َّ ُ
»ﻻ إ َ َ
ا�َ ،و ْﺣ َﺪ ُ
ﻲﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌ
ﻞﻛ َ ْ
ﻻ
ه
ﻳﺮ ،ﻻ
ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ ،ﻪﻟ الﻤﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ ،وﻫﻮ ﻰﻠﻋ
ِ ِ
ِ
ِّ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ َْ
َ
َّ
َْ
َ ْ َ َ ُ َّ َ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ﺎ� ،وﻻ �ﻌﺒﺪ إِﻻ إِﻳﺎه ،اﻫﻞ اﻨﻟﻌﻤﺔ  ،واﻟﻔﻀﻞ ،واﺜﻟﻨﺎء اﺤﻟ ِﺴﻦ ،ﻻ إِﻪﻟ ِإﻻ
ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ا� ُ�ْﻠﺼ َ
َّ ُ
ﻪﻟ ِّ
� َُ
اﺪﻟ َ
ﻳﻦَ ،ول ْﻮ ﻛ ِﺮ َه اﻟﺎﻜ ِﻓ ُﺮون« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻ
ِ ِ

ﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺳﺘﺎﯾﺶ از آن اوﺳﺖ ،و او ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ
از ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﺰ او را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،او اھﻞ ﻧﻌﻤﺖ و
ﻓﻀﻞ و ﺛﻨﺎی ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و دﯾﻦ را ﺑﺮای وی ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ

ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺪ ﺑﺮﻧﺪ« .٣
ﱠ
و اﺣﻤﺪ ) (۴/۶از ﺛﻮﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روز ﻋﺎﺷﻮراء اﺳﺖ ،روزهاش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ .٤
و ﺑﺨﺎری در اﻷدب )ص (۱۸۶از ﮐﻠﺜﻮم ﺑﻦ ﺟﺒﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻣﮑﻪ ،از ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮد ﺷﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -و او ﭼﭗ دﺳﺖ ﺑﻮد  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪ و ﻧﻤﺎز ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺒﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ آن .م.
 -٢اﺣﻤﺪ ) (۵ /۴ﺑﺨﺎری ).(۵۸۳۳
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۹۴
 -٤اﺣﻤﺪ ).(۶ /۴

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش

١٢٩

﴿إ َّ� َما ٱ ۡ َ
� ۡم ُر َوٱل ۡ َم ۡي ِ ُ
�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪه.[۹۰ :
ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر«.
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ھﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮاﯾﻢ آورده ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزی ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ او را ﺑﺮاﯾﻢ
آورده اﺳﺖ .١
ﱠ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی
داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪه« ،او از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪه« ،وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮی داد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﻼن ﺑﺮﺧﯿﺰ و
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪه« ،و ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻼم ﭘﺮداﺧﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ - ،ﯾﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ  -ﭼﻮن ﺗﮑﻠﻒ در ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﻓﺼﺎﺣﺖ از ﺳﺤﺮ
اﺳﺖ« ،و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ  ٢ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪه« ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻗﺮآن
اﻣﺎم ﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺒﯽ ﻣﺎﺳﺖ  -و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ،-ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،و
آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪ و راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ و ﺑﺮای اﻣﺘﻢ راﺿﯽ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،راﺿﯽ

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۲۱۶ /۱۰
 -٢ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.

١٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ھﺴﺘﻢ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﱠ
ﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ از اﺑﻮدرداء ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﯾﻢ و ﺑﺮای اﻣﺘﻢ راﺿﯽ ﺷﺪه ،و اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﺑﻪ
آن راﺿﯽ ﺷﺪه ،راﺿﯽ ﺷﺪم ،و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ و ﺑﺮای اﻣﺘﻢ ﺑﺪ دﯾﺪه و اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ
ﺑﺪ دﯾﺪه ،ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ« .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ اﺑﻮدرداء را درک ﻧﻨﻤﻮده
اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ رواﯾﺖ اﺳﺖ ...ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در
آن آﻣﺪه :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ« ،وی در ﺑﺨﺶ اول
ﺻﺤﺒﺘﺶ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻨﺎء و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :و ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص درود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺷﮫﺎدت
ﺣﻖ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر راﺿﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﯾﻦ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ راﺿﯽ ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮایﺗﺎن راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .آن
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮایﺗﺎن راﺿﯽ ﺷﺪم ،ﮐﻪ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ،ﺑﻪ آن
ﺑﺮایﺗﺎن راﺿﯽ ﺷﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی
اﺣﻤﺪ ) (۱/۴۲۱از اﺑﻮاﻻﺣﻮص ﺟﺸﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزی

اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﺎری اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺎ ﻋﺼﺎﯾﺶ زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎری را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻣﺸﺮک
ﻣﺒﺎح اﻟﺪﻣﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ« .٢
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۳از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  در ھﺸﺘﻤﯿﻦ
روزی ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ رﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﭘﺲ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  درﮔﺬﺷﺖ  -و
روزی را ﭘﺮ ﮔﺮﯾﻪﺗﺮ از آن روز ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ  -و ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ،و از ﺗﻌﯿﯿﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۹۰ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ھﻤﻪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﺧﺜﯿﻢ از اﺑﻮدرداء ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۹۵ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۰ /۱۰و ﺑﺰار .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴ /۴ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺑﺰار رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۴۶۲۷و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۷۴۷ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﮫﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻣﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ھﻢ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .١
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﺰوان 
ﻣﺴﻠﻢ از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ )ﻋﺪوی( رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﺰوان  - وی
اﻣﯿﺮ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد  -ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :دﻧﯿﺎ
اﻋﻼن ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻧﻘﻄﺎع ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و از آن ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ
ﻣﺎﻧﺪه آب در ﻇﺮف ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ از آن ﺑﻪ
داری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ زوال ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰدﺗﺎن و ﺣﻀﻮرﺗﺎن
ھﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﻨﮓ از ﻟﺐ دوزخ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل در آن ﻓﺮو ﻣﯽرود ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﻌﺮ آن را در ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ] ،ﺑﺎ ھﻤﺎن وﺳﻌﺘﺶ[ ﭘﺮ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ از اﯾﻦ در ﺷﮕﻔﺖ اﻓﺘﺎدﯾﺪ؟ و ﺑﺮای ﻣﺎ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺑﺎزو از ﺑﺎزوھﺎی دروازه ﺟﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﻪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل راه اﺳﺖ ،و
روزی ﺑﺮ آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺮ از ازدﺣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻔﺘﻢ،
ھﻔﺖ ﺗﻦ درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرهھﺎی دھﻦﻣﺎن
زﺧﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﭼﺎدری را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدم و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم،
از ﻧﺼﻒ آن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدم و از ﻧﺼﻒ آن ﺳﻌﺪ ،و اﻣﺮوز ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
اﻣﯿﺮی ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ
ﺧﻮدم ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﭼﮏ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۳/۲۶۱از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
آﺧﺮش اﻓﺰوده :و ھﺮ ﻧﺒﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ،دﭼﺎر ﻧﻘﺼﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮان را ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  -ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ  -ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﻟﺠﻮزی
اﯾﻦ را در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۵۲از ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رواﯾﺘﯽ از ﻋﺘﺒﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ
را ﻧﺎﺑﻠﺴﯽ در ذﺧﺎﺋﺮاﻟﻤﻮارﯾﺚ ) (۲/۲۲۹ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺴﺒﺘﺶ داده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ
 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۶۳ /۳و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۶۹ /۹
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۶۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را در اﻟﺰھﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی در ﺻﻔﺖ ﺟﮫﻨﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را در
ﻣﺴﻨﺪش ) (۴/۱۷۴از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺗﻮأم ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﻓﺰوده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۱ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۷/۶
اﯾﻦ را از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﺎ زﯾﺎدت ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
اوﻟﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺼﺮه
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻤﺶ ،از وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ،
ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورم ،ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ،
و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﻣﺮدم ،دﻧﯿﺎ ...و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪھﺎی ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۸۱از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﺪرم
ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ رﻓﺘﻢ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺪاﺋﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ
ﺑﻦ ﯾﻤﺎن  اﻣﯿﺮ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻮد ،وی ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
َّ َ ُ َ ۡ َ
﴿ٱ ۡ� َ َ
لساعة َوٱ�ش َّق ٱلق َم ُر ] ﴾١اﻟﻘﻤﺮ.[۱ :
تٱ
� َ� ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﮫﺘﺎب ﭘﺎره ﮔﺮدﯾﺪ«.
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﮫﺘﺎب ﺷﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺪاﯾﯽ را داده اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺪان اﺳﺖ ،و ﻓﺮدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :ھﺪﻓﺶ از
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را
ازاﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در اوﻟﺶ اﻓﺰوده اﺳﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
َّ َ ُ َ ۡ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :ٱ ۡ� َ َ
لساعة َوٱ�ش َّق ٱلق َم ُر  ،﴾١آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه
تٱ
� َ� ِ

اﺳﺖ .و در آﺧﺮش آﻣﺪه :ﺑﺮای ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﺮدم ،ﻓﺮدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ای
ﭘﺴﺮم ﺗﻮ ﺟﺎھﻞ ھﺴﺘﯽ ،ھﺪف ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻌﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﺪ ،و
ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :ٱ ۡ� َ َ
ت
� َ� ِ
َّ َ ُ
َۡ
َ
لساعة َوٱ�ش َّق ٱلق َم ُر  .﴾١آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﺟﺪاﯾﯽ را داده اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ٱ
اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺪان اﺳﺖ ،و ﻓﺮدا ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در آﺧﺮ ﻣﯿﺪان
آﺗﺶ اﺳﺖ ،و ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .١ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۸۱ /۱و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۶۰۹ /۴وی و ذھﺒﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۲۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺴﺘﺪرک ) (۴/۶۰۹از
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۸۱از ﮐﺮدوس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺬﯾﻔﻪ
در ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻏﻼمھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺣﻼل ﺑﻮد ﺑﺨﻮرﯾﺪش ،و اﮔﺮ از ﻏﯿﺮ آن ﺑﻮد ردش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮام رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ داﺧﻞ
ﺟﻨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .١
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻮداود اﺣﻤﺪی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺣﺬﯾﻔﻪ در ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻏﻼمھﺎﯾﺘﺎن را ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮلھﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ ﺑﺮایﺗﺎن
ً
ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮام ﻧﻤﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ و اﺑﺪا داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺮاب ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪه آن ﭼﻮن ﻧﻮﺷﻨﺪه آناﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی 
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۱۰از ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻦ زھﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ  در ﺑﺼﺮه ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ ،ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮدن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن اھﻞ آﺗﺶ اﺷﮏ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎز ﺧﻮن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﺘﯽھﺎ در آن ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .٢و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۶۱اﯾﻦ را از ﻗﺴﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪش از وی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۴از ﺷﻘﯿﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺞ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،وی از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
آن ﭘﺮداﺧﺖ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺨﻦ ھﯿﭻ ﻣﺮدی را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪم و ﻧﺪﯾﺪم ،اﮔﺮ
ﻓﺎرس و روم اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اﺳﻼم ﻣﯽآوردﻧﺪ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ).(۴۶۷۸
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۹۱ /۸
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۳از اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﻣﺪﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺟﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻗﺮآن آﻣﻮزاﻧﯿﺪ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﻨﺖ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎن درﺳﺖ ﺷﺪه از ﺧﻤﯿﺮ را ﺧﻮراﻧﯿﺪ ،و اﺑﺮﯾﺸﻢ
را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ  ،١ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺖ ﻏﺰوان را ﺑﻪ ﻧﮑﺎھﻢ درآورد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﮑﻤﻢ اﺟﯿﺮ ﺑﻮدم .وی ﻣﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و
ﮐﻮﭼﻢ ﻣﯽداد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺣﺮﮐﺘﺶ دادم .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻋﺮب ،از ﺷﺮی ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وای ﺑﺮ آﻧﺎن از اﻣﺎرت ﺑﭽﻪھﺎ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻮا و ﺧﻮاھﺶ ﺧﻮد
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ]ﻣﺮدم را[ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدا ﺑﺮایﺗﺎن ای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮوخ  ،٢ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ دﯾﻦ در ﺛﺮﯾﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﻮمھﺎﯾﯽ از ﺷﻤﺎ آن را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۳۳از اﺑﻮﺣﺒﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :وی داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن 
در آن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد ،و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن اﺟﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه داد ،وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼف  -ﯾﺎ
ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼف و ﻓﺘﻨﻪ  -را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ« ،ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﻣﯿﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ«  ،٣و او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن  اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﱠ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم 
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﺳﻼم  ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه داد ،وی
 -١ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺣﺮام اﺳﺖ .م.
 -٢ھﺪف ﻋﺠﻢ اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۳۳ /۴وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻼم داد ،و ﺑﺮای دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎی ﺑﺪھﻨﺪ ،آن دو ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎی دادﻧﺪ ،و او ﻧﺸﺴﺖ .ﺣﺠﺎج ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﱠ
ﭘﺪرت را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان از ﺟﺪت ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺳﻼم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺣﺪﯾﺚ  -ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ  -اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎد
اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺼﺮیھﺎ ،وﻗﺘﯽ ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آن ﺣﺪﯾﺚ را
ﱠ
ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد ،وی رﻓﺖ و ﻧﺰدش
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ راه دادﻧﺪ ،و داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
ﱠ
ﮔﻔﺖ :و ﻋﻠﯿﮏ اﻟﺴﻼم ،ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﭼﻪ ﺗﻮ را اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﻣﺪهام
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﻮم ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ
ﻗﻮم را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ آھﻨﮓ ﻗﺘﻞ ﺗﻮ را دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،و
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﺮ اﺳﺖ .ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم ،از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﺧﯿﺮی را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﺮی را دﻓﻊ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﺷﻨﯿﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .وﻗﺘﯽ وی را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﮐﻪ ﺧﻮشﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .وی ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ص را
ﺑﺸﺎرت دھﻨﺪه و ﺑﯿﻢ دھﻨﺪه ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از وی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،از آﺗﺶ ﺑﯿﻢ ﻣﯽداد ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ھﻤﻪ ادﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﺪ دﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮای وی ﻣﺴﮑﻦھﺎﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و آن را دار ھﺠﺮت و دار اﯾﻤﺎن
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻼﺋﮏ از ھﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن آﻣﺪه ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ روز
در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورده ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻧﯿﺎم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رھﯿﺎب و ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺧﺪا رھﯿﺎب ﻣﯽﮔﺮدد ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن و ﺣﺠﺖ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮔﺮدد ،و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وی ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ھﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪای ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وی ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺰار
ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در
ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ اﮔﺮ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ و ﺷﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮ ﭘﺴﺮ دارد ،اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دارد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﯾﮫﻮدی دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ای ﯾﮫﻮدی دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﺷﻤﺎ دروغ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﮔﻨﮫﮑﺎرﯾﺪ .ﻣﻦ ﯾﮫﻮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ،رﺳﻮﻟﺶ و ﻣﺆﻣﻨﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد اﺳﺖ:
َُ ُۡ ۡ َ
﴿قُ ۡل َك َ ٰ َّ َ َ ۢ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ب﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۴۳ :
� ب ِٱ�ِ ش ِهيد� بي ِ� و�ين�م ومن عِندهۥ عِلم ٱلكِ�ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎب ﻧﺰدش اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺷﻤﺎ ﮔﻮاه ﺑﺎﺷﺪ«.
و آﯾﺖ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده:
َ
ۡ َ َ َ َٰ
َ
﴿قُ ۡل أ َر َء ۡ� ُت ۡم إِن َ� َن م ِۡن عِن ِد ٱ َّ�ِ َو� َف ۡرتُم بِهِۦ َو َش ِه َد َشاه ِٞد ّ ِم ۢن بَ ِ ٓ
� إِس� ٰٓءِيل �
ۡ
ََ َ َ َ ۡ َ ۡ َُۡ
�� ۡم﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف.[۱۰ :
مِثلِهِۦ �ٔامن وٱستك
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻓﺮ

ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ آن ﺷﮫﺎدت دھﺪ ،و او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و

ﺷﻤﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ )آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻇﺎﻟﻢ و ﮔﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ(«.
 ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺰد ﺣﺴﯿﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ
ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاش روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه و
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از آن ﺟﺰ ﭼﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آب در ﻇﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و از آن ﺟﺰ
زﻧﺪﮔﯽ ذﻟﺖ ﺑﺎر و ﺧﺴﯿﺲ ،ﭼﻮن ﭼﺮاﮔﺎه وﺧﯿﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و راﻏﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﻣﺮگ را ﺳﻌﺎدت ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن
و ﺳﺘﻤﮕﺮان را دﻟﺘﻨﮕﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ ھﻤﺎن اﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،و وی ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺼﻪ را درک ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۴/۳۰۵از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﯿﺰار رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﯿﻦ ÷ در ذو ﺣﺴﻢ  ١ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ...
و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﯿﺰار ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ و ﯾﺎران ﺣﺮ  ٢در ﺑﯿﻀﻪ  ٣ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺘﻤﮕﺮی را دﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻋﮫﺪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ،
در ﻗﺒﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او وی را ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻨﻊ
ﻧﮑﺮد ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ وی را در ﺟﺎی داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ داﺧﻞ ﺳﺎزد« ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﯾﻨﺎن ﻃﺎﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﺎﻋﺖ رﺣﻤﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻓﺴﺎد را
آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺪود را ﻣﻌﻄﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ،
ﺣﺮام ﺧﺪا را ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ و ﺣﻼﻟﺶ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،و ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﺎری و ﻧﺼﺮﺗﻢ دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽدارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖﺗﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻣﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،و ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﻢ .ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎی
ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺘﺪای ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻢ ،و
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻋﮫﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﯿﻌﺘﻢ را از ﮔﺮدنھﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪرم ،ﺑﺮادرم و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻢ  ٤اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،و ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرد و ﻣﻐﺮور ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳﺖ دادهاﯾﺪ ،و ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﮫﺪﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ

 -١ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٢وی ﺣﺮﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد وی را ﺑﺎ ھﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮ ،ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ،
ﺑﻪﺳﻮی ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
 -٣ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٤وی ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﺣﺴﯿﻦ وی را
ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺑﯽﭘﺮواز ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ» ،واﻟﺴﻼم

ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﻪ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﺷﺠﺮه 
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺠﺎھﺪ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺮه  - ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺮه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﺎرش را
ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻣﺮدم ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ و زرد ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و در
ﻣﻨﺎزل ھﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ ،ھﺴﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ھﻢ ﭼﻨﺎن
ﺑﺮای ﻗﺘﺎل ﺻﻒ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ،دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ و دروازهھﺎی دوزخ ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را زﯾﻨﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮد روی
ﺑﯿﺎورد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺼﺮﺗﺶ ﺑﺪه ،وﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،روی ﺧﻮﯾﺶ را از وی
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺒﺨﺶ ،ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ -
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪایﺗﺎن  -و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ را رﺳﻮا ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﻄﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽرﯾﺰد ،ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ،از وی ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد ،و دو ھﻤﺴﺮ از ﺣﻮر ﻋﯿﻦ
ﻧﺰدش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﯾﺶ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖ داﺧﻞ
ﺷﺪن ﺟﻨﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﺻﺪ ﻟﺒﺎس ﺟﻨﺖ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻨﯽ آدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﮔﯿﺎه ﺟﻨﺖ اﺳﺖ،
ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﻨﺠﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ
داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺟﻨﺖاﻧﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
از دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۹۴از ﻣﺠﺎھﺪ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﺷﺠﺮه رھﺎوی ،ﮐﻪ از اﻣﯿﺮان ﺷﺎم ﺑﻮد ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
وی را ﺑﺮ ارﺗﺶھﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی روزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد ،و
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺳﯿﺎه و ﺳﺮخ و ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ،
ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و در ﻣﻨﺎزل ھﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﺴﺖ ،ھﺴﺖ .ﺳﺨﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد ،دروازهھﺎی آﺳﻤﺎن ،دروازهھﺎی ﺟﻨﺖ و دروازهھﺎی

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۴۶ /۲۲ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۹۴ /۵

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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دوزخ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﻮر ﻋﯿﻦ زﯾﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و روﺑﺮو ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﮓ رو ﺑﯿﺎورد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮارش
ﺑﮕﺮدان .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﺼﺮت و ﯾﺎرای اش ﺑﺪه ،و وﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،روی ﺧﻮﯾﺶ را از وی
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﺮز .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،رﺣﻤﺶ ﮐﻦ .ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺪت و
ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ  -ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪایﺗﺎن  -ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ روی ﻣﯽآورد،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﻣﯽرﯾﺰد ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ را از وی دور ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽرﯾﺰاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﯽرﯾﺰد ،و دو ﺗﻦ از ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﻧﺰدش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻏﺒﺎر را از روﯾﺶ
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وی ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،آن دو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺻﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
اﻧﮕﺸﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺒﺎﺑﻪ و وﺳﻄﯽ  -در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ،از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻨﯽآدم
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻟﺒﺎسھﺎی ﺟﻨﺖاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎﯾﺘﺎن ،ﺳﯿﻤﺎیﺗﺎن،
ﺻﻔﺎتﺗﺎن ،ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽﺗﺎن و ﻣﺠﺎﻟﺲﺗﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺴﺘﯿﺪ .وﻗﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا در
رﺳﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ای ﻓﻼن ،اﯾﻦ ﻧﻮرت اﺳﺖ ،ای ﻓﻼن ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﮫﻨﻢ،
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ،ﺳﺎﺣﻠﯽ دارد ،در آن ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن وﻣﺎراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ،و
ﮐﮋدمھﺎﯾﯽاﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺎﻃﺮ ،وﻗﺘﯽ اھﻞ دوزخ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﻟﺐھﺎی ﺷﺎن ،رویھﺎﯾﺸﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮھﻨﻪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﻓﺮار از اﯾﻦھﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﺎرش ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺳﺘﺶ
را ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽﺧﺎرد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای
ﻓﻼن ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ اذﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری :ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺆﻣﻨﺎن را اذﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدی .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ
ﻣﻨﺪه و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎھﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﻮف و ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ )(۳/۶۵۸
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ 
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۷۵از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ - :او اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺺ و از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد  -آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻼم،
دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ و دروازه ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،دﯾﻮار اﺳﻼم ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ،
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و دروازهاش ﺣﻖ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ دﯾﻮار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،و دروازه ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،اﺳﻼم ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .اﺳﻼم ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻧﻪ زدن ﺑﺎﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺑﻪ
ﺣﻖ و ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻘﺎری ﭘﺪر ﻋﻤﯿﺮ ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۵۸از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮﻧﯽ را از ﻣﺎ
ﻧﺸﻮﺋﯿﺪ ،و ﺟﺰ در ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻔﻦ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ 
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ
در ﺷﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺟﻨﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ،آﻧﺎﻧﯽ را از ﻓﺎرس و روم داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺳﺎزد ،ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ،و آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻋﻤﻠﯽ
را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﺮﮐﺖ دھﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ ۡ
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ َ ُ ُ
ت و� ِز
�دهم ّمِن فضلِهِ﴾ ]اﻟﺸﻮرای.[۲۶ :
جيب ٱ�ِين ءامنوا وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
﴿و�ست ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و دﻋﺎی آﻧﺎن را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﺮایﺷﺎن زﯾﺎده ﻣﯽدھﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺑﻮدرداء 
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﻮﺷﺐ ﻓﺰاری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از اﺑﻮدرداء  ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯽداد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از روزی ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﻣﺮا ﺻﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای ﻋﻮﯾﻤﺮ ،و ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻟﺒﯿﮏ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :در آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی؟ آن ﮔﺎه
ھﺮ آﯾﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪه و اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و از ﻓﺮﯾﻀﻪاش ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺪ،

ﺑﺎب ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﺤﺎب ش
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و اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدهام ،و ﻧﮫﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪام ،آﯾﺎ ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﻢ؟  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ھﺪﻓﺶ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ:
ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ش در ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ را از ﻇﻮاھﺮ دﻧﯿﺎ و ﻟﺬتھﺎی آن ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻌﻤﺖھﺎی آﺧﺮت
ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎ از آن
اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،و ﻗﻠﺐھﺎ از آن ﺧﻮﻓﻨﺎک ﻣﯽﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ آﺧﺮت در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن
ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و اﺣﻮال ﻣﺤﺸﺮ در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺖ
اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﭘﻨﺪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و رویﺷﺎن را ﺑﻪﺳﻮی آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎنھﺎ و
زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﺧﻮد ﺷﺮﯾﺎنھﺎی ﺷﺮک ﺟﻠﯽ و ﺧﻔﯽ را
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎب ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﻧﺪرز ﭘﺮﺷﮑﻮه و ﺑﺰرگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮذر ﻋﻔﺎری
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ  -ﻟﻔﻆ ھﻢ از وی اﺳﺖ  -و ﺣﺎﮐﻢ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ

داﻧﺴﺘﻪ  -از اﺑﻮذر  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺻﺤﻒ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﻪاش ﻋﺒﺮت و اﻧﺪرز ﺑﻮد :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺎﻟﺐ ،ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﻐﺮور ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام ،ﺗﺎ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎﻻی ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم را از ﻣﻦ ﺑﺎز داری ،ﭼﻮن ﻣﻦ آن را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از
ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ ،وﻗﺘﯽ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺳﺎﻋﺖھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺨﻠﻮق وﺻﻨﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺿﺮورت ﺧﻮدش ﭼﻮن ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻓﺎرغ ﺳﺎزد .و ﺑﺮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﺰ
ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻮچ ﻧﮑﻨﺪ :ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای آﺧﺮت ،ﺑﻪﺳﻮی اﺻﻼح زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ
ﻟﺬت در ﻏﯿﺮ ﺣﺮام .و ﺑﺮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
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ﺑﺎﺷﺪ و زﺑﺎﻧﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد را از ﻋﻤﻠﺶ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻼﻣﺶ ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ» :ھﻤﻪاش ﻋﺒﺮت و اﻧﺪرز
ﺑﻮد :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﯾﻘﯿﻦ دارد ،و ﺑﺎز ھﻢ ﺧﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﯾﻘﯿﻦ دارد ،و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪد ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﯾﻘﯿﻦ دارد ،و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آن را ﺑﺎ اھﻠﺶ دﯾﺪه ،و ﺑﺎز ﺑﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻓﺮدا ﯾﻘﯿﻦ دارد ،و ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ وﺻﯿﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن
ﺗﻘﻮا رأس ھﻤﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن
و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭼﻨﮓ ﺑﺰن ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻮری در زﻣﯿﻦ و ذﺧﯿﺮهای در آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :از ﺧﻨﺪه زﯾﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎزدار ،ﭼﻮن
ﺧﻨﺪه زﯾﺎد ﻗﻠﺐ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ ،و ﻧﻮر روی را ﻣﯽﺑﺮد« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﮫﺎد در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮ ،ﭼﻮن ﺟﮫﺎد رھﺒﺎﻧﯿﺖ اﻣﺘﻢ اﺳﺖ«  ١ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،راﻧﻨﺪه
ﺷﯿﻄﺎن ،و ﮐﻤﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺖ در اﻣﺮ دﯾﻨﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻧﻤﺎ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺗﻮﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺗﻮﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰدت
ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺸﻤﺮی« .ﮔﻔﺘﻢ» :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻖ را اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻮ« .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰای ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را از ]ﻋﯿﺐ ﮔﯿﺮی[ ﻣﺮدم ،آﻧﭽﻪ از
ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺎز دارد ،و ﺑﺮ آﻧﺎن در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﺸﻮ ،ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﻋﯿﺐ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﺮدم آﻧﭽﻪ را ﺑﺪاﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت
 -١ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ راھﺒﺎن دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و از آن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و در آن ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و زھﺪ
ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﻏﻢ آن ،ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و زھﺪی ﻗﻮیﺗﺮ و ﺧﻮبﺗﺮ و اﻓﻀﻞ از ﺑﺬل ﻧﻔﺲ در راه ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﺰد ﻧﺼﺎری ﻋﻤﻠﯽ اﻓﻀﻞ از رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﺳﻼم ھﻢ ﻋﻤﻠﯽ از ﺟﮫﺎد ﺑﮫﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ذروة ﺳﻨﺎم اﻹﺳﻼم اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ
َّ
ا�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮھﺎن اﺳﻼم ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاﺳﺖ«.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﻧﻤﯽداﻧﯽاش ،و ﺑﺮ آﻧﺎن در آﻧﭽﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮی ،ﮐﻪ ﺧﻮدت اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدھﯽ« .ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام زد و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر ،ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺴﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﻧﯿﺴﺖ«  .١ﻣﻨﺬری در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۷۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﻏﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از
ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اوﻟﺶ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم را
ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن را ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﺑﺰرگ و
اﻧﺪرزھﺎی ﺳﺘﺮگ در آن ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم .و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۱۶۶از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ھﺸﺎم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﺜﺎل ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ و ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل و ﻋﻤﻠﺶ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

راﻣﮫﺮﻣﺰی در اﻻﻣﺜﺎل از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی
ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﺜﺎل ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ و ﻣﺜﺎل ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎل و ﻋﻤﻠﺶ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ داﻧﺎﺗﺮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﺎل ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ،و ﻣﺜﻞ
ﻣﺎل و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﻤﻠﺶ ،ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮادر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
وﻗﺘﯽ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا در رﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از ھﻤﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺰدت ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﭼﻪ
داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺗﻮ ﻧﺰدم اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺧﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮده ات ﻧﺴﺎزم و
ﺑﻪ ﮐﺎر و اﻣﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی ﻏﺴﻠﺖ ﺑﺪھﻢ ،ﮐﻔﻨﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺎ ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻤﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ دم راﺳﺘﯽ ﮐﻨﻢ ،و وﻗﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ :از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮادرش اﺳﺖ و
ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
در آن ﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ» .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﭘﯿﺸﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدت ﭼﻪ داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺷﻤﺎر زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
و راھﯽ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ و راھﯽ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺮادرش ،ﻣﺎﻟﺶ اﺳﺖ،
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۹۴اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺗﻤﮫﯿﺪ ) (۱۹۹ /۹و ﺣﺎﮐﻢ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻔﻌﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ» ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺮادر
دﯾﮕﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،و آﻧﭽﻪ را ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﻢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮاﯾﻢ در ﭘﯿﺸﺖ ﭼﻪ داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ در ﻗﺒﺮت ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﻢ ،در وﻗﺖ وﺣﺸﺖ و ﺗﻨﮫﺎﯾﯿﺖ ھﻤﺼﺤﺒﺘﺖ ھﺴﺘﻢ ،در روز
وزن اﻋﻤﺎل در ﺗﺮازوﯾﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ و آن را ﮔﺮان ﻣﯽﺳﺎزم .اﯾﻦ ﺑﺮادرش ،ﻋﻤﻠﺶ اﺳﺖ،
وی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادران و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ھﻤﺮاھﺎن اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻗﻀﯿﻪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ« .ﻋﺎﯾﺸﻪ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱠ
آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﺮز ﻧﺰدش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را در رﺷﺘﻪ ﻧﻈﻢ در آورم و از آن اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزم؟ ﮔﻔﺖ» :آری« ،وی رﻓﺖ و
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدن ﺷﺒﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻣﺮدم
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و او ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺳﺮود:
ﻓﺈﲏ وأﻫﲇ واﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻳﺪي
إﺧﻮة

أﻋﻴﻨﻮا ﻋﲆ أﻣﺮﺑﻰ اﻟﻴﻮم ﻧﺎزل

ﻹﺧﻮﺗﻪ

ﺑﻪ

ﻓﻤـﺎذا ﻟﺪﻳﻜﻢ ﰲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻏﺎﺋﻞ

ﻓﻘﺎل اﻣﺮؤ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﺎ اﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي

أﻃﻴﻌﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﺷﺌﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺰاﻳﻞ

ﻓﺈﻧﻨﻲ

ﻏﲑ واﺻﻞ
ﻟـﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﹸﺧﻠﺔ
ﹸ

ﻓﺎن ﺗﺒﻘﻨﻰ ﻻ ﺗﺒﻖ ﻓﺎﺳﺘﻨﻔﺪﻧﻨﻲ

ﹺ
ﻌﺎﺟﻞ
وﻋﺠﻞ ﺻﻼﺣﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺘﻒ ﹸﻣ

ﻓﺮاق
ﻓﺄﻣﺎ

إذﻫﻢ
ﻃﻮﻳﻞ
إذا

ﺟﺪﱠ

ﺛﻼﺛﺔ

ﻛﺪاع

إﻟﻴﻪ

ﺻﺤﺒﻪ

ﺛﻢ

ﻗﺎﺋﻞ

ﻏﲑ

ﻣﺘﺜﻖ

اﻟﻔﺮاق

ﻓﺨﺬ ﻣﺎ اردت اﻻن ﻣﻨﻰ ﻓﺎﻧﻨﻲ

ﺳﻴﺴﻠﻚ ﰊ ﰲ ﹶﻣ ﹾﻬ ﹶﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻳﻞ

وﻗﺎل اﻣﺮؤ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺟﺪا اﺣﺒﻪ

واوﺛﺮه ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ

ﻏﻨﺎﺋﻰ اﲏ ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻚ ﻧﺎﺻﺢ

اذا ﺟﺪ ﺟﺪاﻟﻜﺮب ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺗﻞ

وﻣﻌﻮل

وﻣﺜﻦ ﺑﺨﲑ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﲇ

وﻣﺘﺒﻊ اﻟـﻤـﺎﺷﲔ اﻣﺸﻰ ﻣﺸﻴﻌﺎ

اﻋﲔ

ﺣﺎﻣﻞ

اﱃ ﺑﻴﺖ ﻣﺜﻮاك اﻟﺬي أﻧﺖ ﻣﺪﺧﻞ

ارﺟﻊ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻤـﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻏﲆ

ﻛﺎن ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻰ وﺑﻴﻨﻚ ﺧﻠﺔ

وﻻ ﺣﺴﻦ ودﻣﺮة ﰲ اﻟﺘﻨﺎذل

وﻟﻜﻨﻨﻲ

ﺑﺎك

ﻋﻠﻴﻚ

ﺑﺮﻓﻖ

ﻋﻘﺒﺔ

ﻛﻞ
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ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب

ﻓﺬﻟﻚ اﻫﻞ اﻟـﻤﺮء ذاك ﻏﻨﺎؤﻫﻢ

وﻟﻴﺲ وان ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺮاﺻﺎ ﺑﻄﺎﺋﻞ

وﻗﺎل اﻣﺮو ﻣﻨﻬﻢ اﻧﺎ اﻻخ ﻻﺗﺮ

اﺧﺎﻟﻚ ﻣﺜﲆ ﻋﻨﺪ ﻛﺮب اﻟﺰﻻزل

ﻟﺪي اﻟﻘﱪ ﺗﻠﻘﺎﻧﻰ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪا

اﺟﺎدل ﻋﻨﻚ اﻟﻘﻮل رﺟﻊ اﻟﺘﺠﺎدل

وأﻗﻌﺪ ﻳﻮم اﻟﻮزن ﰲ اﻟﻜﻔﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﻫﺪا ﰲ اﻟﺘﺜﺎﻗﻞ

ﻓﻼ ﺗﻨﺴﻨﻲ واﻋﻠﻢ ﻣﻜﺎﲏ ﻓﺎﻧﻨﻲ

ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻔﻴﻖ ﻧﺎﺻﺢ ﻏﲑ ﺧﺎذل

ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﺎﻟﺢ

ﺗﻼﻗﻴﻪ إن أﺣﺴﻨﺖ ﻳﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ

آن ﮔﺎه از ﻗﻮل وی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﺮز از ﻧﺰد ھﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺟﻌﻔﺮ
ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﮑﻨﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ در اﻟﻮﺣﺪان ،اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه در اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در اﻟﮑﻔﺎﻟﻪ ،ھﻤﻪﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ زھﺮی از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب از
ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۶۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی وی ﺑﺮای ﻣﺮدی

دﯾﻨﻮری از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﺮدی را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺗﻮ را
از ﻧﻔﺴﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ،روز را در ﮔﺸﺘﻦ ﺳﭙﺮی
ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدد ،ووﻗﺘﯽ ﺑﺪی
ﻧﻤﻮدی ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را زودرسﺗﺮ و ﺗﯿﺰ درک ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اذﯾﺘﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻦ ،و دوﺳﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ،و ﺑﻪ ﻧﺪرت ھﻤﭽﻮ دوﺳﺖ را ﻣﯿﺎﺑﯽ ،و در ﮐﺎرت
ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮره ﮐﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﺠﺪه ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﺮ 
ﺧﻄﯿﺐ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﺠﺪه ﺳﺨﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﻪاش ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،وی ﮔﻔﺖ:
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺰا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ وی از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ ،ﮐﺎر ﺑﺮادرت را ﺑﻪ ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺰدت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﺟﯿﮫﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻓﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﻣﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪای در ﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﯽ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻣﮑﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖھﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻼﻣﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راز و ﺳﺮش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر در دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮادران
ﺻﺎدق ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮی ،آﻧﺎن در آراﻣﯽ زﯾﻨﺖ و در
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﮐﻤﮏاﻧﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪق ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎش ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ،
در آﻧﭽﻪ اھﻤﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺪارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،از آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﭙﺮس،
ﭼﻮن در آﻧﭽﻪ ھﺴﺖ ،ﻣﺼﺮوﻓﯿﺘﯽ از آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎر و ﺿﺮورت را ﻧﺰد ﮐﺴﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺒﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ را ﻋﺎدی و ﺳﺒﮏ
ﻣﺸﻤﺎر ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻼ ﮐﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺎ ﻓﺎﺟﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ از ﻓﺠﻮر اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺎﻣﻮزی ،از دﺷﻤﻨﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎ ،از رﻓﯿﻘﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،ﻣﮕﺮ از اﻣﯿﻦ ،و اﻣﯿﻦ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﻧﺰد ﻗﺒﺮھﺎ ﺧﺸﻮع ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،در وﻗﺖ ﻃﺎﻋﺖ ذﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎ و
در وﻗﺖ ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﺎز دار و در ﮐﺎرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ََُۡ ُْ
َّ َ َ ۡ
� َ� ٱ َّ َ
� م ِۡن ع َِبادِه ِ ٱلعل ٰٓ
� ۗؤا﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ.[۲۸ :
﴿إِ�ما
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۵از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب  ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،از دﺷﻤﻨﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎ،
رازت را از دوﺳﺘﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ از دوﺳﺖ اﻣﯿﻦ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻣﯿﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ]و
ﮐﺴﯽ[ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺟﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن از ﻓﺠﻮرش ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ،و
رازت را ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺸﺎ ﻣﮑﻦ و در ﮐﺎرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﺎ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب

١٤٩

ﻣﺮدان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ و زﻧﺎن ھﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﺧﺮاﺋﻄﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدان ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ و زﻧﺎن ھﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ
زﻧﺎن :ﮔﻮﻧﻪ اول زﻧﯽ اﺳﺖ ﻋﻔﯿﻒ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻧﺮم ،دوﺳﺖ دارﻧﺪه و زاﯾﻨﺪه ،در ﮐﺸﺎﮐﺶ
روزﮔﺎر ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﮑﺎر و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺎﮐﺶ روزﮔﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻨﻄﻮر زن را ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯿﺎﺑﯽ ،و ﮔﻮﻧﻪ دوم زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﻇﺮف را دارد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ زاﯾﯿﺪن اوﻻد دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ ،و ﺳﻮﻣﯽ ﺧﺎﯾﻦ و
اذﯾﺖ رﺳﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ ﮔﺮدن ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ
وی را ﭘﺲ ﻣﯽﮐﺸﺪ .و ﻣﺮدان ھﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﮔﻮﻧﻪ اول ﻣﺮدی اﺳﺖ ﻋﻔﯿﻒ ،آﺳﺎن ﮔﯿﺮ،
ﻧﺮم ،دارای رأی و ﻣﺸﻮره ،و وﻗﺘﯽ واﻗﻌﻪای و ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ
ﻣﺸﻮره ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،و ﮐﺎرھﺎ را درﺟﺎھﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .دوم ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ رأی و
ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﻧﺰد آدم ﺑﺎ رأی و ﻣﺸﻮره ﻣﯽآﯾﺪ ،و رأی وی را
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮم ﻣﺮدی اﺳﺖ ﺣﯿﺮان ،و ﮔﯿﺞ ،ﻧﻪ ﺧﻮدش اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺎر ﺧﻮب را دارد و ﻧﻪ
از راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ ﺑﺮای اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ای اﺣﻨﻒ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهاش زﯾﺎد ﺷﻮد ،ھﯿﺒﺘﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺰاح ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺒﮏ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺧﻄﺎھﺎﯾﺶ زﯾﺎد
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎھﺎ و ﻟﻐﺰشھﺎﯾﺶ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ﺣﯿﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﯿﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری اش ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﺗﻘﻮاﯾﺶ ﮐﻢ
ﺷﻮد ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ دوﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﺷﻊ آﻣﺪه ،و ﻣﻦ
وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻋﺴﮑﺮی ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻏﯿﺮ
اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪهاش زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ھﯿﺒﺘﺶ ﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﺶ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،ﺳﺒﮏ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را
زﯾﺎد اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ زﯾﺎد ﺷﻮد ...و ﻣﺜﻞ
آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۳۷۰ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۰۲ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ دوری از آن ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﻪ ذﮐﺮ آن
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۵از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد،
ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن و رھﺎ ﮐﺮدﻧﺶ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﻨﺪ ،و ﺣﻖ را ﺑﻪ ذﮐﺮش زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ و راﻏﺐ و ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و
ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از ﯾﻘﯿﻦ آﻧﭽﻪ را دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺧﻠﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد زاﯾﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮف و ﺗﺮس،
ﻣﺨﻠﺺ و ﭘﺎﮐﺸﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را از آﻧﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﻃﻠﺐ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﺮگ
ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﺰت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﻮرﻋﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮیﺷﺎن در آورده ﺷﺪه ،و ﭘﺴﺮان
ﺟﺎوﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ وی

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۱از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮفھﺎی ﮐﺘﺎب و
ﭼﺸﻤﻪھﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و رزق روزاﻧﻪ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از وی ھﻤﭽﻨﺎن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن از ﻗﻠﺐھﺎی ﻧﺮم
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ وﺣﺎﮐﻢ دراﻟﮑﻨﯽ از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و ﮐﺴﯽ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ  ،١و اﮔﺮ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻏﯿﺮ آن ﭼﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺋﻄﯽ و ﻏﯿﺮ وی از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﮐﺎرش ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺠﺰ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮدن در
ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ از اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﮔﻨﺎه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻋﺴﮑﺮی ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،دارﻗﻄﻨﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ :ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﮔﻔﺖ :ﻋﺰت ﻣﺮد ﺗﻘﻮاﯾﺶ اﺳﺖ،
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و ﺣﺴﺒﺶ دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ اش )اﺧﻼﻗﺶ( اﺳﺖ ،و ﺟﺮأت و ﺑﺰدﻟﯽ
 -١اﻟﺒﺘﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن.
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ﻏﺮاﯾﺰیاﻧﺪ در ﻣﺮدان ،ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﻏﯿﺮت در دﻓﺎع و ﻃﺮﻓﺪاری از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،و ﺑﺰدل ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را رھﺎ ﻧﻤﻮده ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎل
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و ﺣﺴﺐ اﺳﺖ ،و ﺗﻘﻮی ﮐﺮم و ﻋﺰت اﺳﺖ ،ﺗﻮ از ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺠﻤﯽ و ﻧﺒﻄﯽ
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و دﯾﻨﻮری از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ب ﻧﻮﺷﺖ :ﺣﮑﻤﺖ زاده ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻄﺎ
و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ ،و آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽدھﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی
ﭘﺴﺖ و اﺧﻼق ﻣﺬﻣﻮم روی آوری .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﻮﻟﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﺮای
ﱠ
ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽدارد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ،
ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮض ﺑﺪھﺪ ،ﭘﺎداﺷﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮش را
ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ ،ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻠﺖ و
روﺷﻨﯽ و ﺟﻼی ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ھﺪﻓﺶ رﺿﺎی
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ ﻧﺮﻣﺶ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎل ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﮫﻨﻪ ﻧﺪارد ،ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ زﺑﺮﻗﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از واﻟﯿﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،و در آﺧﺮ ﻧﺎﻣﻪاش آﻣﺪه
ﺑﻮد :ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در آراﻣﯽ و رﻓﺎه ﻗﺒﻞ از ﺣﺴﺎب ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻦ ،ﭼﻮن
ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺴﺶ را در آراﻣﯽ و رﻓﺎه ،ﻗﺒﻞ از ﺣﺴﺎب ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ و
ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ رﺿﺎی ﺧﺪا و ﻏﺒﻄﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وی اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﺼﺮوف
ﺳﺎزد ،و ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺮت اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﭘﻨﺪ داده و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺗﺎ از آﻧﭽﻪ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدی
ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رزﻗﻮﯾﻪ در ﺟﺰء ﺧﻮد از ﻋﻤﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎش ،ﺣﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی اھﻞ ﺣﻖ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،واﻟﺴﻼم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۸/۲۰۸
آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ 
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزش ﺑﺮای ﻋﻤﺮ 
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  ﺑﺮای ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ:
ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﻘﯿﻨﺖ را ﺷﮏ ،ﻋﻠﻤﺖ را ﺟﮫﻞ و ﮔﻤﺎﻧﺖ را ﺣﻖ
ﻣﮕﺮدان .و ﺑﺪان ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ دادی و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدی ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی و ﻋﺪل
ﮐﺮدی و ﭘﻮﺷﯿﺪی و ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﻮدی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ای
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ دو دوﺳﺘﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی ،آرزو را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز،
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺨﻮر ،ازار )ﺷﻠﻮار( را ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎز ،ﭘﯿﺮاھﻦ را ﭘﯿﻮﻧﺪ زن و ﮐﻔﺶ را ﭘﺲ
از ﭘﺎره ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺑﺪوز ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن دو ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ  و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﯿﺮ در ﻣﻮﻋﻈﻪای

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۷۵از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺎل و اوﻻدت زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺖ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،و ﺑﺮدﺑﺎرﯾﺖ ﺑﺰرگ
ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرت اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدی ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و اﮔﺮ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی ،از ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزشﻃﻠﺒﯽ ،و در دﻧﯿﺎ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد،
ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻧﯿﮑﯽ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻤﻠﯽ در ﺗﻘﻮی ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻢ ﮔﺮدد؟! و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را در اﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد از ﻋﻠﯽ  ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزش ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ  ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ و اﻧﺪرزھﺎی
دﯾﮕﺮ وی

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﮫﺒﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻋﻠﯽ  را
زد ،ﺣﺴﻦ  ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ  ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﺮا ﻧﮕﺮﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز آﺧﺮت ،و آﺧﺮﯾﻦ روز
دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯽ! ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ و ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎ ،ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،آنھﺎ ﭼﻪاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻏﻨﺎ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ وﺣﺸﺖ ،ﻋﺠﺐ
و ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی و ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺧﻼق اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،ﭼﮫﺎر داﻧﻪ ﺷﺪ ،ﭼﮫﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﮔﻔﺖ :زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﻤﻖ
رﻓﺎﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن وی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﻔﻊ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ دروﻏﮕﻮ رﻓﺎﻗﺖ و دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن وی دور را ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ را دور ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﯿﻞ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن وی
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮ دور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﺮ
دوﺳﺘﯽ و رﻓﺎﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن وی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮ
اﺳﺖ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎر اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ،ادب ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ
و وﺣﺸﺘﯽ ھﻮلاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮ از ﻋﺠﺐ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﺒﯿﻦ ﮐﻪ
ﮐﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﺮ ﺑﺮادری ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮادرﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻃﻤﻊ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح 
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزش ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮش

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۲از ﻧﻤﺮان ﺑﻦ ﻣﺨﻤﺮ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح 
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی در اردوﮔﺎه ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺶ ،ﻟﮑﻪ دار ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺴﺎ ﻋﺰت ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺴﺶ ،ذﻟﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎھﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ آن ﻗﺪر
ﮔﻨﺎه ﺑﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،آن ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻی ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و آن ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن را ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﮫﻮر ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﺻﯿﺖ وی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮﻟﺶ درﺑﺎره ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﺮی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح در اردن  -و ﻗﺒﺮش ھﻢ در ھﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ  -ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن وﺻﯿﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎ دارﯾﺪ ،زﮐﺎت را ادا ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﻤﺮه ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻣﯿﺮانﺗﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖﺷﺎن ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ھﻼ کﺗﺎن
ﻧﺴﺎزد ،و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ھﺰار ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داده ﺷﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺰ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﺮی ﻧﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺑﻨﯽ آدم ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و آﻧﺎن
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،و ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﻋﻤﻞ
ﱠ
ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮای روز ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ اﺳﺖ ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ .ای ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪه .و ﺧﻮدش درﮔﺬﺷﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم از ﮔﻨﺎھﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ھﺮﮔﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ از
ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﻪرو ﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ َدﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪه در ﮔﺮو دﯾﻦ ﺧﻮد اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﮔﺮدد ،و ھﻤﺮاھﺶ
ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺳﺰد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﺮادرش را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۲از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎل ﻗﻠﺐ
ﻣﻮﻣﻦ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ اﺳﺖ ،و ھﺮ روز اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺎر دور ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۴از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد
ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  آﻣﺪ  -و ھﻤﺮاه وی ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﻤﺮاھﺶ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ،-ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ دو اﻣﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ آنھﺎ را
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهای :از ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ داری ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺐ
آﺧﺮﺗﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮ ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐ آﺧﺮﺗﺖ را ﺑﺮ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐ دﻧﯿﺎﯾﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺴﺎزی ،وﺑﻌﺪ آن را ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۶از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن اودی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ
ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﯽ ا ْود ،ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﯾﺎ راه ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ،و اﻗﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮدن ﻧﺪارد ،و ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ
در اﺳﺠﺎدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۴از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ
ﺟﺒﻞ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزی ﮔﺰاردی ،آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و آﺧﺮی
ً
ﺑﺨﻮان ،و ﮔﻤﺎن ﻣﮑﻦ ﮐﻪ اﺑﺪا ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻤﺎز را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮕﺰاری ،وای
ﭘﺴﺮم ﺑﺪان ﮐﻪ :ﻣﺆﻣﻦ در ﻣﯿﺎن دو ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﻧﯿﮑﯿﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﮑﯿﯽ ﮐﻪ
ﻣﺆﺧﺮش ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۳از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
ﺑﺮای ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﺣﺮﯾﺺ ھﺴﺘﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :روزه ﺑﮕﯿﺮ و اﻓﻄﺎر ﮐﻦ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺧﻮاب ﻧﻤﺎ ،ﮐﺴﺐ
ﮐﻦ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﺸﻮ ،ﺟﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯿﺮ و از دﻋﻮت ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﺘﻤﮑﺶ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۷از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﺧﻨﺪه ﺑﺪون
ﺗﻌﺠﺐ ،ﺧﻮاب در ﺻﻮرت ﺑﯽﺧﻮاب ﻧﺒﻮدن و ﺧﻮردن در وﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﻮدن.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۶از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺷﺪﯾﺪ و ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮﺷﯽ و رﻓﺎه ھﻢ ﺑﻪ
زودی آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻓﺘﻨﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﺮمﺷﺎن و ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
و ﺗﻮاﻧﮕﺮ را ﺑﻪ رﻧﺞ اﻓﮑﻨﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۰از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ وﻗﺘﯽ
ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻣﺼﺮوف اﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ در ﻋﻤﻞ آﺧﺮت،
ﺑﺪش ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را ﺟﯿﻔﻪ ﺷﺐ و ﻗﻄﺮب روز ﻧﯿﺎﺑﻢ  .١و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﺮب ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﮐﯽ و ﺧﻮﺑﯽ
دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎء ﻣﺮگ اﻣﺮوز ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺤﻔﻪ
اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ) (۱/۱۳۲ھﻤﭽﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﮕﯿﺮﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ آن رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ و ﭼﺮﮐﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۲از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دو
ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﺎﻧﺪ و ﻣﮑﺮوه ،ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮏ اﻧﺪ :ﻣﺮگ و ﻓﻘﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ
دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻏﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ،و ﻣﻦ ﭘﺮوا ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪامﺷﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮم ،اﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮد ،در آن ﻋﻄﻒ و ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻓﻘﺮ ﺑﻮد در آن ﺻﺒﺮ ﻻزم اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۲از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻤﺎن ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻏﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از
ﺷﺮف ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺪﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﻧﺰدش ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎران
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﺮ در ﺣﻼل ،ﺑﺮاﯾﺶ از ﻏﻨﺎی در ﺣﺮام
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻮاﺿﻊ در ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺷﺮف و ﻋﺰت درﻣﻌﺼﯿﺖ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و وﺻﻒ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺪﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﻧﺰد وی درﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از وی
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۲از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻪ در
دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ وی ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۴از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺠﯿﺮه و او از ﭘﺪرش و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺐ و
روز ﻗﺮار دارﯾﺪ ،در اﺟﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،و
ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﻏﻮب و
 -١ﻗﻄﺮب ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ روزش را ﺑﺪون اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺗﻼش ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وی اﯾﻨﺠﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ روزش را در ﺗﻼش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻮاﯾﺞ دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن از
ﻃﺮف ﺷﺐ ﭼﻮن ﺟﯿﻔﻪ ﺑﯽﺟﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﻧﺪارک ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه درو ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
درو ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺜﻞ ھﻤﺎﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آدم ﺳﺴﺖ
از ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،١و ﺣﺮﯾﺺ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮی داده ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ داده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﺷﺮی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﮕﺎھﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران ﺳﺮداراناﻧﺪ،
ﻓﻘﯿﮫﺎن رھﺒﺮاناﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻟﺲﺷﺎن زﯾﺎدت اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﺣﺠﯿﺮه و او از ﭘﺪرش و او از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ...و ﻣﺜﻞ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۶۱آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۴از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از
ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻟﺶ ﻋﺎرﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻣﮫﻤﺎن روﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﺮای اھﻠﺶ
دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .٢
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۴از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﭘﺪرش رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻦ و ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻧﯿﺎور ،و ﺑﺎ ﻗﺮآن ھﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ رﻓﺖ ﺑﺮو ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﻖ را آورد از وی ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ دور و ﻣﺒﻐﻮض ﺑﺎﺷﺪ،
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻃﻞ را آورد ،آن را ﺑﺮ وی رد ﻧﻤﺎ ،اﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .٣
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۱۳۴از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻖ ﺛﻘﯿﻞ اﺳﺖ و
ﮔﻮارا ،و ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ آور ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﮫﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه درازی را ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﮔﺬارد.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۱۳۴از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻠﺐھﺎ اﺷﺘﯿﺎق و روی
آوردن دارﻧﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺳﺴﺘﯽ و روی ﮔﺮداﻧﯿﺪن دارﻧﺪ ،آنھﺎ را در دﻗﺖ اﺷﺘﯿﺎق و رو
آوردنﺷﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ ،و در وﻗﺖ ﺳﺴﺘﯽ و رو ﮔﺮداﻧﯿﺪنﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺒﺶ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۳۴ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۱ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۳۵ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺤﺎک اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱۳۴ /۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۲ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۳۵ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۱۳۵از ﻣﻨﺬر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای از ﺳﺮداران ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم از ﮐﻠﻔﺘﯽ ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن و ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪیﺷﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﺮ را دارای ﺻﺤﺘﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﻢ و
ﻣﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ از
ﺻﺤﺘﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﺐ و ﻣﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﮔﺮ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدد ،و ﺟﺴﻢھﺎﯾﺘﺎن ﺻﺤﺖﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻞﺗﺮ و
ﺧﻮارﺗﺮ از ﻗﻮﻧﻐﻮزک ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۶از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺣﺘﺶ
در ﻟﻘﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۶از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺟﺒﺮ داﺧﻞ دﯾﻨﺶ ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻤﺎن آورد ﺧﻮب و اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻻﺑﺪ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮده اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪه از ﻓﺘﻨﻪ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ »إﻣﻌﻪ« ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﻣﻌﻪ« ﭼﯿﺴﺖ ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ،ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮم ،و اﮔﺮ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮم ،آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﺮ
ﻧﺸﻮد .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۷از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آنھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﭼﮫﺎرم را ھﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻢ،
ﻗﺴﻤﻢ راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﮫﻢ دارد ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﮫﻢ ﻧﺪارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،او را
در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻏﯿﺮش ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرد ،و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ،
و ﭼﮫﺎرم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرم ،ﺳﻮﮔﻨﺪم راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻮر ﻧﮕﻪ دارد ،در آﺧﺮت ھﻢ آن را ﺑﺮ وی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۵ /۹ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۱ /۱ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻌﻮدی دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۸از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ
را ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻗﺒﺎل آﺧﺮت ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت را ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻗﺒﺎل دﻧﯿﺎ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮد ،ای ﻗﻮم :ﺿﺮر ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺼﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۸از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺨﻦھﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮھﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ
ﻣﻠﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖھﺎ ،ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روشھﺎ ،روش
اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ،ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪھﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﻓﺮﺟﺎم آن ھﺎﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،ﻧﻮﭘﯿﺪاھﺎی آن اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،از آﻧﭽﻪ
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺲ را ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯽ ،از اﻣﺎرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎرش ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺶھﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ ،ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻌﺪ از ھﺪاﯾﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﻏﻨﺎھﺎ ،ﻏﻨﺎی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪھﺎ ﺗﻘﻮاﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺷﺮاب ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﻪ ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ ،زﻧﺎن دام ﺷﯿﻄﺎناﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺸﯿﺪن از ﻋﻤﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ
ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ در آﺧﺮش و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺰ اﻧﺪک و ﮐﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن دروغ
اﺳﺖ ،دﺷﻨﺎم دادن و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ وی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﺎل وی ﭼﻮن ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﻧﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺸﻢ را ﻓﺮو در ﮐﺸﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻮض
ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐھﺎ ،ﮐﺴﺐ رﺑﺎﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ،ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺧﻮد ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﺷﻮد ،ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻪ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن
ﺑﻪﺳﻮی ﭼﮫﺎر ﮔﺰ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻣﻼ ک ﻋﻤﻞ آﺧﺮﯾﻦھﺎ و ﻓﺮﺟﺎم
آن اﺳﺖ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهھﺎ ،رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی دروغ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻋﺰتﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگھﺎ،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﮫﯿﺪان اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﺪش ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻠﺶ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
روی آورد ،دﻧﯿﺎ از وی روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۳۸از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ رﯾﺎﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﺎم و ﺷﮫﺮت ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻋﯿﺐھﺎﯾﺶ را ﻓﺎش ﻣﯽﺳﺎزد،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻠﺶ ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺗﺮس ﺧﺪا ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۷از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺑﺮﻗﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮا ﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﯾﺎﻧﯿﺪ ،از اﻣﯿﺪوار
دﻧﯿﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ در ﻃﻠﺒﺶ اﺳﺖ ،و از ﻏﺎﻓﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ از وی ﻏﻔﻠﺖ
ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،١و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪه ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪم ،ﭼﻮن وی ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آﯾﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﺎ راﺿﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
ﮔﺮﯾﺎﻧﯿﺪم :ﺟﺪاﯾﯽ دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ص و ﺣﺰﺑﺶ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ھﻮﻟﻨﺎک در وﻗﺖ ﺳﺨﺘﯽ
ﺟﺎن ﮐﻨﺪن و اﯾﺴﺘﺎدن در ﭘﯿﺶ روی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﺑﻪﺳﻮی دوزخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۴از ﺳﻠﻤﺎن  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ،
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهای اراده ﺷﺮ ﯾﺎ ھﻼ ﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﯿﺎ را از وی ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و او را ﻣﺒﻐﻮض و
ﻣﻨﻔﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺒﻐﻮض و ﻣﻨﻔﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺣﻤﺖ از وی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و وی را
ﺑﺪاﺧﻼق و زﺷﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎﻧﺖ از وی ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و او را
ﺧﺎﯾﻦ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،و وﻗﺘﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ اﺳﻼم از ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻟﻌﯿﻦ و ﻣﻠﻌﻮن ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۷از ﺳﻠﻤﺎن  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﺎل ﻣﺆﻣﻦ در
دﻧﯿﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺒﺶ ھﻤﺮاھﺶ اﺳﺖ و درد و دواﯾﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ،
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،وی را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ھﻼ ﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﺗﺎ آن
وﻗﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ از دردش ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺆﻣﻦ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،اﺷﺘﮫﺎی

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻮﻇﻒ از وی ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی را ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش آنھﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ دارد ،ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از آن ﺑﺎز ﻣﯽداردش ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪش و داﺧﻞ ﺟﻨﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۵از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء ﺑﺮای
ﺳﻠﻤﺎن ب ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :زﻣﯿﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را
١
ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،اﻧﺴﺎن را ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪهای ،اﮔﺮ درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﺎزی ،ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮد را ﻃﺒﯿﺐ
واﻧﻤﻮد ﺳﺎزی و ﻃﯿﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﯽ ،از اﯾﻦ ﺑﺘﺮس ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯽ و داﺧﻞ دوزخ
ﺷﻮی  .٢اﺑﻮدرداء ﺑﻌﺪ از آن وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن از ﻧﺰدش روی
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﻮدهام ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﺼﻪﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ دوﺑﺎره ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی اﺑﻮدرداء 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۰از ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء 
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎنﺗﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ درﺑﺎرهﺗﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن داﻧﺎی ﺣﻖ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۲۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۱از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم را ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ای ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎش ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﭽﻪ را در ﻣﺮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪوھﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮو ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۲از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﭼﻨﺎن ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن را در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮدﮔﺎن
ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ،از زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮔﻨﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 -١در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد از ﻃﺒﯿﺐ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ  وی را در دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -٢ﻣﻮﺿﻮع )دروﻏﯿﻦ( .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۰۴ /۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۵۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

١٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۲از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪت زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎرﯾﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد،
ﻋﻤﻠﺖ زﯾﺎد ﮔﺮدد ،و ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﯽ
ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺴﺘﺎﯾﯽ،و اﮔﺮ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاھﯽ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۵از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﻌﺪ از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺪش ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﮫﺎن
ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻐﺾ و ﻧﻔﺮت وی را در
ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۶از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﯾﻤﺎن ﺻﺒﺮ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ،رﺿﺎ ﺑﺮای ﻗﺪر ،اﺧﻼص در ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻷ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۷از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای
ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه دھﻦ ﺑﺎز ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و
آﻧﭽﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺐ و روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،وای ﺑﺮ وی
از ﺣﺴﺎب ﺳﺨﺖ و ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۷از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای
ﮔﺮوه اھﻞ دﻣﺸﻖ ،آﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﻧﭽﻪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را
ﺑﻨﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ را آرزو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آرزوھﺎی
دور و دراز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎءھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﺎن ھﻼ ک
ﮔﺮدﯾﺪ ،آرزوھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﻮم ﻋﺎد ﻣﯿﺎن
ﻋﺪن ﺗﺎ ﻋﻤﺎن را از ﻣﺎل و اوﻻد ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻪ آل ﻋﺎد را ﺑﻪ دو
ﱠ
درھﻢ ﻣﯽﺧﺮد .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ را از ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
اﺑﻮدرداء  در ﻏﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و درﺧﺖ ﺷﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :ای اھﻞ دﻣﺸﻖ ،و آﻧﺎن ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ...و ﻣﺜﻞ آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۳۴۱آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۸از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮدرداء 
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺎل داران ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺎﻟﮫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺴﺎوی ﺷﻮﯾﻢ،
و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺰ ﻧﻈﺎره ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺸﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ،ﻋﺬاب را از
ﭘﻮﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن دور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و اﺑﻮدرداء  ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از
ﺷﮫﻮت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﻌﺎم ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و از ﻋﻠﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .و اﺑﻮدرداء  ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ و ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺳﺖ و ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن
ﺑﺨﻮرﯾﻢ وﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و اﺑﻮدرداء از ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻋﻤﺎرت
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎ را از ﻧﻮ آﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﺮاﺑﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ و اراده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از
ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء وﯾﺮاﻧﻪھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای
وﯾﺮاﻧﻪ وﯾﺮان ﺷﺪﮔﺎن ،اھﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮ ﮐﺠﺎاﻧﺪ؟!.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۷از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ﻣﺮدم ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ :ﻓﻘﺮ ،ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻣﺮگ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﯿﺎق و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرم دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم
دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم و ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻨﺎھﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۷از ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء  وﻗﺘﯽ
ﺟﻨﺎزهای را ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﮕﺎه
ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﻠﯿﻎ اﺳﺖ ،و ﻏﻔﻠﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﯿﺰی
اﺳﺖ ،ﻣﺮگ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﺴﻨﺪهای اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﭘﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود ،و ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۸از ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺣﻮال ﻣﺮدم را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی دردﻧﺎک ﻧﮕﯿﺮد ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮدم را
ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺮکﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ
ﭼﻪ دﺳﺘﻮرم ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺷﺮف و ﻋﺰﺗﺖ ﺑﺮای روز ﻓﻘﺮت ﻗﺮض ﺑﺪه.

١٦٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۰از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ
را زﯾﺎد ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﯽ و ﺣﺴﺪش ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۱از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺮص ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﻔﺎﻟﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی
را ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮاﺳﺖ آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ از
ﺑﯿﻄﺎر ﺑﻪ اﺳﺐھﺎ ھﺴﺘﻢ ،آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻗﺮآن را
اﻋﺮاض ﮐﻨﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،و آزاد ﮐﺮدهﺷﺎن آزاد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۱از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ھﻤﻪ
زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن در ﻃﻠﺐ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ وزشھﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻮن
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا وزشھﺎﯾﯽ دارد ،و آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻮرتھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺧﻮفھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ اﻣﻦ ﺑﺪل ﮔﺮداﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۲از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﻣﺮدی ﺑﺮای اﺑﻮدرداء  ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻌﻢ
رﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :دو ﭼﯿﺰ ،ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ،ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ و ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﭘﺎداش وی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ درﺟﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﭘﺎک ﻣﺨﻮر ،ﺟﺰ ﭘﺎک
ﮐﺴﺐ ﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺟﺰ ﭘﺎک را داﺧﻞ ﻣﮑﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﻦ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز
ﺑﺮاﯾﺖ رزق ﺑﺪھﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﻮد را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺸﻤﺎر ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺷﺮف و ﻋﺰﺗﺖ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺒﺨﺶ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺰاﯾﺖ ﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ
دﺷﻨﺎﻣﺖ داد ﯾﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﮕﺬارش و وﻗﺘﯽ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدی ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۳از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲ ھﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ در دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﻮ ﮐﻪ ﺗﺮﻗﻮه ١ھﺎﯾﺶ ھﻢ از ﭘﯿﺮی
ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﻘﻮی آزﻣﻮده اﺳﺖ ،و آﻧﺎن اﻧﺪکاﻧﺪ .و
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از اﺑﻮدرداء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

 -١ﺗﺮﻗﻮه :ﻧﺎم دو اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ و زﯾﺮ ﮔﺮدن در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ.
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١٦٥

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۴از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻼ ک ﮐﺎر ﺑﻨﯽ آدم اﻧﺪ :از ﻣﺼﯿﺒﺘﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﮑﻦ ،از دردت ﺣﺮف ﻣﺰن و ﻧﻔﺴﺖ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺧﻮدت ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻣﮑﻦ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۱از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از دﻋﻮت
ﻣﻈﻠﻮم و ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن دﻋﺎی اﯾﻦ دو ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺰدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻢ ،و او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺪد و ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۴از ﻣﻌﻤﺮ از ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
اﺑﻮدرداء ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن ب ﻧﻮﺷﺖ :ای ﺑﺮادرم ،ﺻﺤﺘﻤﻨﺪی و ﻓﺮاﻏﺘﺖ را ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻧﺎزل ﺷﻮد،ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن آن را دﻓﻊ ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﻤﺮ ،و دﻋﻮت
ﻣﺼﯿﺒﺖ زده را ﻧﯿﺰ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪان .ای ﺑﺮادرم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺮ ﻣﺘﻘﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر اﺳﺖ« ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،ﺧﻮﺷﯽ و راﺣﺖ و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﻞ ﺻﺮاط را ﺑﻪﺳﻮی رﺿﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ﻷ،
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪھﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ای ﺑﺮادرام ،ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻢ
رﺣﻢ ﻧﻤﺎ ،وی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدان و از ﻃﻌﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻌﺎم ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﻣﻦ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ - :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ و از ﺳﺨﺘﯽ
ﻗﻠﺒﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد  -و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺮم ﺷﺪن ﻗﻠﺒﺖ را دوﺳﺖ
ﻣﯽداری؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺘﯿﻢ را ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدان ،ﺑﺮ ﺳﺮش دﺳﺖ
ﺑﮑﺶ و از ﻃﻌﺎم ﺧﻮدت ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻌﺎم ﺑﺪه ،اﯾﻦ ﻗﻠﺒﺖ را ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﺖ دﺳﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ« .وای ﺑﺮادرم ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﮑﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دارﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در آن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،وی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﻟﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎﻟﺶ از
ﻋﻘﺒﺶ ،ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﭘﻞ ﺻﺮاط وی را ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو ،ﺣﻘﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد ادا ﻧﻤﻮدهای ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﮐﺴﯽ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻟﺶ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺷﺎﻧﻪاش ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﺶ وی
را ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﭼﺮا درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻋﻤﻞ
ﻧﻨﻤﻮدی ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺑﺎدی و ھﻼ ک دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .وای ﺑﺮادرم،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺎدم ﺧﺮﯾﺪهای ،و ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻨﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺣﺴﺎب ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد« ،و ام درداء از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺑﺨﺮم ،و
ﻣﻦ در آن روز ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺴﺎب ﺑﺪ دﯾﺪم .وای ﺑﺮادرم،
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ ،ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﮑﺠﺎی ﺷﻮﯾﻢ و از ﺣﺴﺎب ﻧﺘﺮﺳﯿﻢ  .١و
وای ﺑﺮادرم ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ھﻤﺮاھﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﺸﻮ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
وی ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .٢
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ واﺳﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﺑﺮای
ﺳﻠﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ ...:و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﯾﺎدآور ﻧﺸﺪه :ام درداء از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ...ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮش ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۶از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺎدﺑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﺑﻮدرداء  ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :در ھﺮ
اﻣﺮ و ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اھﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و از آن ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدهای دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و آن را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺣﻮاﯾﺞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬاری ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺪﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺬور ﻧﻤﯽدارد،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮ
را ﻧﻤﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ :ﯾﺎ در آن ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪهای ،و ﯾﺎ در آن ﻣﺎل
ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮدهای ،و ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اھﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺮایﺷﺎن
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺪه .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن
درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻦ ،و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
رزق ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎ ،واﻟﺴﻼم.
واﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ :ﺑﻨﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽدارد ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وی
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺣﺴﺎب ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۴ /۶در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن دوﺳﺖ ﻣﻌﻤﺮ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ )/۸
 (۱۶۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب

١٦٧

را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺑﺮای ﺧﻠﻘﺶ او را ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻣﺒﻐﻮض ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﻣﺒﻐﻮﺿﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻠﻘﺶ وی
را ﻣﻨﻔﻮر و ﻣﺒﻐﻮض ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮدرداء  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺑﺪون ﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﯿﺮی ﺑﺪون ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی اﺑﻮذر 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۵از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری
روﺑﺮوی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺟﻨﺪب ﻏﻔﺎری ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺮادر
ﻧﺎﺻﺢ و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم اﻃﺮاﻓﺶ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻘﺪر ﺗﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻻزم اﺳﺖ و او
را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﺮ راه ﻗﯿﺎﻣﺖ ،دورﺗﺮﯾﻦ
راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آن ﺗﻮﺷﻪ ﻻزم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺎ ﻣﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و روزی ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮم را ،ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﺸﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺷﺐ ،ﺑﺮای وﺣﺸﺖ ﻗﺒﺮھﺎ ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن روز ﺑﺰرگ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﯿﺮ را ﺑﮕﻮ ،و از ﮐﻠﻤﻪ
ﺷﺮ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ،ﻣﺎﻟﺖ را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ ،ﻣﻤﮑﻦ از ﺳﺨﺘﯽ آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ ،دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎ :ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آﺧﺮت اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪه ،و ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺣﻼل،
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺮاﯾﺖ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و آن را ﺗﻮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ .ﻣﺎل را
ھﻢ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ :ﺑﺨﺸﯽ آن را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ات ،آن ھﻢ از ﺣﻼﻟﺶ ،ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎ،
و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ ،ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ،
و آن را ﺗﻮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪش ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ،ای ﻣﺮدم ،ﺣﺮص
ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﱠ
وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۱۶۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺷﯿﺨﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ اﺑﻮذر  ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن ھﺴﺘﻢ ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از
وﺣﺸﺖ ﻗﺒﺮھﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﯾﺪ ،در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﮔﺮﻣﺎی روز ﺣﺸﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮس روز ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺻﺪﻗﻪ و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ھﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن ھﺴﺘﻢ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۳از اﺑﻮذر  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای وﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮص ﻣﯽورزﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ دو ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ :ﻣﺮگ و
ﻓﻘﺮ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه ،از ﺣﺒﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﺒﻠﻪ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮذر و اﺑﻮدرداء ب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﺮدن زاده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای وﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮص ﻣﯽورزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮاﻧﺪ ،ﻣﺮگ ،ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻓﻘﺮ.
ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن 
ﻣﺮده زﻧﺪهھﺎ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۴از اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﺣﺬﯾﻔﻪ  ﺷﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،آﯾﺎ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدم رﺳﻮل ﺧﺪا ص را از ﺧﯿﺮ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ از ﺷﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻣﺶ ،آﯾﺎ از ﻣﺮده زﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،وی ﻣﺮدم را از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻪﺳﻮی ھﺪاﯾﺖ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و از
ﮐﻔﺮ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻤﺎن دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﻋﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭼﻨﮓ
زدن ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد زﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه
ﺑﻮد ﻣﺮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺒﻮت رﻓﺖ ،ﺑﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻧﺒﻮت ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم از آن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،دﺳﺖ و زﺑﺎن اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺣﻖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن آن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن از
آن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن دو ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ را ﺗﺮک
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﻣﺮدهھﺎی
زﻧﺪﮔﺎناﻧﺪ.
ﻗﻠﺐھﺎ ﭼﮫﺎرﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۶از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻠﺐھﺎ ﭼﮫﺎر
ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺐ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و
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ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو روی و ﭼﮫﺮه دارد ،و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ ،و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،و در آن ﭼﺮاﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺐ
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻔﺎق و اﯾﻤﺎن ھﺮ دو وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﻣﺜﺎل اﯾﻤﺎن،
ﭼﻮن ﻣﺜﺎل درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﮔﻮارا آن را رﺷﺪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺜﺎل ﻧﻔﺎق
ﭼﻮن ﻣﺜﺎل زﺧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻢ و ﺧﻮن آن را رﺷﺪ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزد ،ھﺮ
ﮐﺪامﺷﺎن ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎﯾﺶ در ﻓﺘﻨﻪ و اﻣﻮر دﯾﮕﺮ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۲از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﻠﺐھﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ھﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،در آن ﻧﮑﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﺣﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ آن
را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﮏ ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارد ،ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺘﻨﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﺣﻼل ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺣﺮام
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺣﺮام ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﺣﻼل ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،در ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۳از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺑﺮ
ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﺮود ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﺮود،
وی را ﻣﯽﺑﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﯿﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺘﻨﻪ در ﺣﺎل آﻣﺪﻧﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺶ آن وﻗﺖ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ روی ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ آن را دﯾﺪﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،و
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ ،و ﮐﻤﺎنھﺎﯾﺘﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۴از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒھﺎﯾﯽ
دارد ،و آﻣﺪنھﺎی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ دارد ،ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در وﻗﻔﻪھﺎی آن ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ .ھﺪف از وﻗﻔﻪھﺎ در ﻧﯿﺎم ﺑﻮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۴از ﺣﺬﯾﻔﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺗﻦ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای داﻧﺎی ﭼﺎﻻ ک و زﯾﺮک ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،آن
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻄﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺘﻨﻪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮدار.
آن دو ﺗﻦ ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ رویھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،و ﺳﺮدار را ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻧﺰدش ھﺴﺖ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۴از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاب ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺘﻨﻪ ،ﻋﻘﻞھﺎی ﻣﺮدان را ﻧﻤﯽﺑﺮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۴از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ آن ﮐﻪ ﭼﻮن دﻋﺎی ﻏﺮﯾﻖ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۸از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ :ﺣﺬﯾﻔﻪ  ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎی ﺷﻤﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای آﺧﺮت ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﻪ آﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﺧﺮت را ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺗﺮک ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ از ھﺮ دو
ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۳از اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮای اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ  ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را اﻣﺎم ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﮑﻢ راﺿﯽ ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮلﺗﺎن از
ﺧﻮد ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در آن ذﮐﺮ ﺷﻤﺎ ،و ذﮐﺮ آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﮑﻢ در
ﻣﯿﺎن ﺗﺎن ،و ﺧﺒﺮ ﺷﻤﺎ و ﺧﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﺗﺎن اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۳از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ
ﺑﻨﺪهای ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﻮض آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ از
آن را ،از راھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻤﺎﻧﺶ را ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﺴﺘﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن را از راھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از
آن را ،از راھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻤﺎﻧﺶ را ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۵۵از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد ،ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﻮد ،ﺷﮑﺮ ﮔﺰارد،
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی در ﭘﻨﺞ ﻧﻮر
ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ُّ ٌ َ َ ٰ ُ
� نورٖ﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۵ :
﴿نور
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﻮر ﺑﺎﻻی ﻧﻮر اﺳﺖ«.
ﮐﻼﻣﺶ ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺶ ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺪﺧﻠﺶ ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﺧﺮوﺟﺶ از ﻧﻮر اﺳﺖ و
ﻣﺼﯿﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر اﺳﺖ .و ﮐﺎﻓﺮ در ﭘﻨﺞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ:

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﮐﻼﻣﺶ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻠﺶ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺪﺧﻠﺶ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺶ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺼﯿﺮش روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﺎﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری در اﻻدب از اﺑﻮﺑﺼﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺒﺮ -
ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺒﺮ  -ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ  در ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺰی ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ،
ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪم ،ﻧﺰد وی وارد ﮔﺮدﯾﺪم ،و ﻣﻦ در آن وﻗﺖ از ﻓﮫﻢ و زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ -
ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﯽ  -ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدم ،و درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺘﻢ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،آن را ﮐﻮﭼﮏ
و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدم ،و ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮدش ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽارزد .در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻣﺮدی
ﻗﺮار داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪم وی ﮔﻔﺖ :ھﻤﻪ ﻗﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺪﮔﻮﯾﯿﺖ
درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ،دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺎ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :زاد ﻣﺎ  -ﺑﻪﺳﻮی
آﺧﺮت اﺳﺖ .در آن اﻋﻤﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن در آﺧﺮت ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮی.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی درﺑﺎره دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی ﺑﻮد داﻧﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ .ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮدار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﻤﻨﺬر
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،از دﺷﻤﻨﺖ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﻦ ،از دوﺳﺘﺖ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،ﺑﻪ زﻧﺪه در ﭼﯿﺰی ﻏﺒﻄﻪ ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ در ﻣﺮدﻧﺶ
ھﻢ ﺑﻪ آن ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻞ ﺿﺮورت و ﮐﺎرت را از ﮐﺴﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ ﭘﺮوای اﻧﺠﺎم
آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ 
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﺑﮫﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﺑﯽ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺎن را ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻗﻠﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﻠﺐ را
ﻇﺮف و ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و زﺑﺎن ﺑﻪ ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﮔﺮدن
ﻣﯽﻧﮫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻗﻮل ﻣﺄﻧﻮس و
ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و زﺑﺎن ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ در ﭘﯿﺶ روی
زﺑﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﺮد ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و
ﻗﻠﺒﺶ در آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻨﯽ اش را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺮد
ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺶ وزن ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﻄﻪھﺎی ﺻﺤﺒﺖ وی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰود :ھﺮ ﺑﺨﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻓﻘﻂ در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،در ﭘﯽ آن ﻣﻨﺖ و اﺣﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﭘﯿﺸﺘﺮ
از ﻗﻠﺒﺶ ﻗﺮار دارد .و اﻓﺰود :ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻋﻤﻠﯽ اش ﺳﺎزد ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاش وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺣﻖ و اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﯿﺐھﺎی ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ دﯾﺪن ﻋﯿﺐھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻋﯿﺐ ﺧﻮدش ﻧﺰدش ﺳﺒﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد] ،و در ﺻﻮرت ﺗﺘﺒﻊ ﻋﯿﺐھﺎی ﻣﺮدم ،و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن ﻋﯿﺐھﺎی
ﺧﻮدش[ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
واﻟﺴﻼم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۴از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻨﺎه ،از ﺑﺪی ﻓﺮﺟﺎم و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن در اﻣﺎن ﻣﺒﺎش ،و آﻧﭽﻪ از دﻧﺒﺎل و ﻋﻘﺐ ﮔﻨﺎه
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽدھﯽ ،زﯾﺮا ﻗﻠﺖ و ﮐﻤﯽ ﺣﯿﺎﯾﺖ از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ راﺳﺖ و ﺑﺮ ﭼﭙﺖ ﻗﺮار دارد ،و ﺗﻮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه ھﺴﺘﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮔﻨﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ .و ﺧﻨﺪه ات ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم
دادﻧﯽ اﺳﺖ ،از ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .و ﺧﻮﺷﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ
از ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .و اﻧﺪوھﺖ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ،وﻗﺘﯽ از ﻧﺰدت ﻓﻮت ﺷﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ .و ﺗﺮس و ﺧﻮﻓﺖ از ﺑﺎد ،وﻗﺘﯽ ﭘﺮده ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺗﮑﺎن داد ،و ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
ﻗﺮار داﺷﺘﯽ و ﻗﻠﺒﺖ از ﻧﮕﺎه و دﯾﺪن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ در اﺿﻄﺮاب ﻧﺒﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﻨﺎھﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ .وای ﺑﺮ ﺗﻮ!! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﮔﻨﺎه اﯾﻮب ÷ ﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ در ﺟﺴﺪش و رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻨﺎه اﯾﻮب ÷ ﺗﻨﮫﺎ
اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از وی ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻇﻠﻢ وی را از او دﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
وﻟﯽ اﯾﻮب ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم وی را ﮐﻤﮏ ﻧﻨﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﻧﮑﺮد و ﻇﺎﻟﻢ را از ﻇﻠﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﺑﻼء و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﮐﺮد .و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۴۸آﻣﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ!! آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را
درادای ﻓﺮاﯾﺾ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺴﺎز ،آن را ادا

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﮐﻦ و از ﺧﺪاوﻧﺪ در ادای آن ﮐﻤﮏ و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺨﻮاه ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ
ﺻﺪق ﻧﯿﺖ و ﺷﻮق را ،در آﻧﭽﻪ از ﺛﻮاب ﻧﺰدش ھﺴﺖ ،ﺑﺪاﻧﺪ وی را از آﻧﭽﻪ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﮑﻄﺮف ﻣﯽﺳﺎزد ،وی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ھﺮ
ﻣﺆﻣﻦ و ﻓﺎﺟﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ رزق ﺣﻼل ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﺎ آﻣﺪن آن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآورد،و اﮔﺮ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﺣﺮام ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
ﺧﺪاوﻧﺪ رزق ﺣﻼﻟﺶ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ھﺮ ﭼﻪ
در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،از درﺟﻪھﺎی وی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ آن
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ
ﺑﻨﺪهای ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را در دﯾﻨﺶ اﺣﻤﻖ ﻧﺸﻤﺮد .١
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۱۲از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،وی ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪای ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ :ای وﯾﺮاﻧﻪ اھﻠﺖ ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای
وﯾﺮاﻧﻪ ،اھﻠﺖ ﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن رﻓﺘﻨﺪ و اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۳۶از وھﺐ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

زﺑﯿﺮ ب ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اھﻞ ﺗﻘﻮی ﻋﻼﻣﻪھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و آن را از ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و آن ﻋﻼﻣﻪھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﺒﺮ
ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ،ﺷﮑﺮ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ و ﺳﺮ ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن ،و اﻣﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار
اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﯿﺰی در آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺪ ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺣﻖ را
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و اھﻞ ﺣﻖ ﻧﺰدش ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎﻃﻞ را
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺰدش ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺰدش ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﺧﺮت ﮐﻢ ﻋﻘﻞ و ﺑﯽدراﯾﺖ ﺑﺸﻤﺮد.

١٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ وی را از ﭘﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوای اﯾﻦ را
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﯽ آن را ﺧﻮرد ،راﻏﺐ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﻪاش ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
روزش ﺑﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪاش در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
روزش ﺑﮫﺘﺮ از ﻓﺮداﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻣﻐﺒﻮن اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺼﺎن را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻼش ﻧﮑﻨﺪ ،وی در ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎری
زﯾﻨﺖ اﺳﺖ ،وﻓﺎ ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽﺧﺮدی اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،و
ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ اھﻞ ﭘﺴﺘﯽ زﺷﺘﯽ و ﻋﯿﺐ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ اھﻞ ﻓﺴﻖ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮏ و
ﺗﺮدد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﭼﮫﺎرﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ
از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺮه واﻓﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﺧﻼق ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺧﻼق دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫﺮه واﻓﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺧﻼق دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﮫﺮه و
ﻧﺼﯿﺐ ،اﯾﻨﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ھﻢ اﺧﻼق دارﻧﺪ و ھﻢ ﺑﮫﺮه و
ﻧﺼﯿﺐ واﻓﺮ ،و اﯾﻨﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدماﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﺷﺪادﺑﻦ اوس )رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ(
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۶۴از زﯾﺎدﺑﻦ ﻣﺎھﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺪادﺑﻦ اوس 
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از ﺧﯿﺮ ﺟﺰ اﺳﺒﺎب آن را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ ،و از ﺷﺮ ھﻢ ﺟﺰ اﺳﺒﺎب آن را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﺪ.
ﺧﯿﺮ ھﻤﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺶ در ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﺮ ھﻤﻪ و ﺗﻤﺎﻣﺶ در دوزخ اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎ ﯾﮏ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن ﻓﺎﺟﺮ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.و آﺧﺮت وﻋﺪه ﺻﺎدق و
راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺣﮑﻢ و ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و از ﻓﺮزﻧﺪان دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﺑﻮدرداء 
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻋﻠﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮدﺑﺎری داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻋﻠﻢ و ﺑﺮدﺑﺎری ھﺮ دو داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب

١٧٥

ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﺟﻨﺪب ﺑﺠﻠﯽ س
ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﺟﻨﺪب ﺑﺠﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ،
و ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻧﻮر ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ،و درﺧﺸﺶ دھﻨﺪه ﭼﮫﺮه در روز ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻼء ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن در
ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻼ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن در
ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻼ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮض دﯾﻦﺗﺎن در
ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دھﯿﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻨﺶ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺷﻮد ،و
ھﻼ ک ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻨﺶ ھﻼ ک ﮔﺮدد .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ
از دوزخ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﺳﯿﺮ آﺗﺶ رھﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن آﺑﻠﻪ و ورم
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺣﺮﯾﻘﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﺟﻨﺖ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮی ﮐﻒ دﺳﺖ از ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ رﯾﺨﺘﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ از دروازهای از دروازهھﺎی آن داﺧﻞ ﺷﻮد ،ھﻤﺎن ﺧﻮن را
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ وی را از دروازه دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،و دﻓﻦ ﺷﻮد ،اول
ﺑﺎر ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺪﺑﻮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺪ ﮔﻨﺪﮔﯽ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ  ،١و از
ﺧﺪا در ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و از ﺧﻮنھﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۸/۲۲۲
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪرزﻫﺎی اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ )رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ(

ﭘﻨﺪ واﻧﺪرز وی در ﯾﮏ ﺟﻨﺎزه
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در دورازه دﻣﺸﻖ ﺑﻪ

ﺟﻨﺎزهای ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،و اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ  ھﻢ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ
ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ دﻓﻦ وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ در
ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺻﺒﺢ و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ ،از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮی ﮐﻮچ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آن ﻣﻨﺰل اﯾﻦ اﺳﺖ  -ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﺮ
اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد  ،-ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮم ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮓ ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ و وﺳﻌﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﺷﮑﻢھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ ﺑﺪﺑﻮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎل و ﺧﻮراﮐﯽ ﺣﺮام را ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ﮐﻪ در
آن ﺻﻮرت ﺑﺪﺑﻮی ﺷﮑﻢ ﺑﺎ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎل ﺣﺮام ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .م.

١٧٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از آن اﻣﺎﮐﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﻣﺮی از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را
ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آن ﮔﺎه رویھﺎﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رویھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺎز از آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم را ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻓﺮ و
ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﺮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺮایﺷﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
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ور ] ﴾٤٠اﻟﻨﻮر.[۴۰ :
نور� �ما �ۥ مِن ن ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ در ﯾﮏ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻣﻮﺟﯽ

ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ،و از ﺑﺎﻻی آن ﻣﻮج ،ﻣﻮج دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دارد ،و از ﺑﺎﻻی آن اﺑﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦھﺎ
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ،آن را )از

ﻓﺮط ﺗﺎرﯾﮑﯽ( دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻧﺪھﺪ ،از ﻧﻮری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻖ از ﻧﻮر ﻣﺆﻣﻦ روﺷﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﯿﻨﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و روﺷﻨﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ۡ
ْ
ْ
ُ
ُّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ ُ
ُ ُ َ ََۡ ۡ
� ۡم فَٱ�َ ِم ُسوا نُ ٗ
ور�﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۱۳ :
جعوا وراء
﴿ٱنظرونا �قتبِس مِن نورِ�م �ِيل ٱر ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻮر ﺷﻤﺎ روﺷﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و روﺷﻨﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن را ﺑﻪ آن ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
ُ َ ٰ ُ َ َّ َ ُ َ ُ
� َوه َو � ٰدِ� ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۴۲ :
﴿ي�دِعون ٱ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﺪ«.
ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و در آن ﺣﺎل در ﻣﯿﺎنﺷﺎن دﯾﻮاری ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دروازه دارد:
﴿بَاط ُِن ُهۥ �ِيهِ ٱ َّلر ۡ َ
� ُة َو َ�ٰه ُر ُهۥ مِن ق َِبلِهِ ٱ ۡل َع َذ ُ
اب﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۱۳ :
ِ

ﺑﺎب ﻫﻔﺪﻫﻢ :ﭘﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺬرزﻫﺎی اﺻﺤﺎب
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :در داﺧﻞ آن رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﻋﺬاب اﺳﺖ«.
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﻧﻮر و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻖ ھﻢ ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
) (۴/۳۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در اﻻﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت )ص (۳۴۰از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز وی ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻧﺰد اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ 
داﺧﻞ ﺷﺪم ،وی را ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﺷﯿﺨﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻻﻏﺮ و ﮐﻼن ﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ و
ﻣﻨﻄﻘﺶ را ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ از ﻣﻨﻈﺮش ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .وی در اوﻟﯿﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲﺗﺎن از ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن وی
ﺑﺎﻻیﺗﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن ﭼﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،آن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮد ،و
ﯾﺎراﻧﺶ آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ھﻢ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺳﻪ
ﺗﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﯾﺎ داﺧﻞ ﺟﻨﺖﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ
و ﻏﻨﯿﻤﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،وی در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻨﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪش ،و
ﻣﺮدی ﮐﻪ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮود ،وی در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺟﻨﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺟﺮ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪش و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻼم دادن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :در ﺟﮫﻨﻢ ﭘﻠﯽ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ھﻔﺖ ﭘﻞ
دﯾﮕﺮ دارد ،در وﺳﻂ آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺪه آورده ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﻞ
وﺳﻄﯽ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر دﯾﻦ ھﺴﺖ؟ ﺑﻌﺪ آن را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ
آﯾﺖ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ٗ
ََ َ ُُۡ َ
ون ٱ َّ َ
� َحدِيثا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۴۲ :
﴿و� ي�تم

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و از ﺧﺪا ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮﺿﺖ را ادا
ﮐﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ :ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن را ﺑﻪ ﭼﻪ ادا ﺳﺎزم ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
از ﻧﯿﮑﯽھﺎی وی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و از ﻧﯿﮑﯽھﺎی وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮ وی ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﯽ
را ﭼﻮن ﮐﻮهھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎرانﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﺑﺮایﺷﺎن ھﯿﭻ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﮔﻨﺎھﺎن ﻃﻠﺒﮑﺎران اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮهھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :زﻧﮫﺎر ﮐﻪ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن دروغ ﺑﻪﺳﻮی ﻓﺠﻮر راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﺠﻮر ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،و راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﯿﮑﯽ
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ از اھﻞ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮔﻤﺮاه ﺗﺮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﻨﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در راه ﺧﺪا ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ھﻔﺖ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ درھﻢ ﻧﯿﺰ ھﻔﺖ ﺻﺪ
درھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﻪ
ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ آراﺳﺘﻪ و ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺐھﺎی ﮔﺮدن ﺷﺘﺮ ،ﺳﺮب و آھﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۸/۲۲۳
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﱠ
ﭘﻨﺪھﺎ و اﻧﺪرزھﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ُﺑﺴﺮ )رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻨﻪ(
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮھﯿﺰ ﮔﺎران
ﺳﺮداراناﻧﺪ ،ﻋﻠﻤﺎء رھﺒﺮاناﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖﺷﺎن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﯾﺎدت اﺳﺖ،
و ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺐ و روز ﻗﺮار دارﯾﺪ ،در اﺟﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺷﻪ را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ و ﭼﻨﺎن اﻧﮕﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺎد ﻗﺮار دارﯾﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ:
ﺗﺄﯾﯿﺪات و ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪات و ﻣﺪدھﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﻣﺪد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدی را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
روﺣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ و ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ ،و ھﺪف و ﺗﻼش اﺻﺤﺎب ش ﭼﻮن ھﺪف و ﺗﻼش
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ھﺪاﯾﺖ اﻗﻮام و دﻋﻮت اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و در دﻋﻮت و ﺟﮫﺎد ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﺧﻼق و
ﺷﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺪد ﻣﻼﺋﮏ اﻣﺪاد اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ در روز ﺑﺪر

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﺳﯿﺪ  ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
اش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ در ﺑﺪر
ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ام را دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﻦ ھﻤﺎن درهای را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادم ،ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ از آن ﺟﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮیﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق  ١و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۸۰آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻦ روح آﻣﺪه ،اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻏﯿﺮ وی او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ در اوﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﺎر زرد ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪاش را ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ و ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ.
ﱠ
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۶۱از ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﻮام روز ﺑﺪر دﺳﺘﺎر زردی ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ،و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪاش را ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ روح اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و
دﯾﮕﺮان او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۴ /۶
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۰ /۱ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۴ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻼﺋﮏ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ دﺳﺘﺎرھﺎی زرد ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۶۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۷۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﻼﺋﮏ در روز ﺑﺪر ،دﺳﺘﺎرھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ]اﻃﺮاف[ آنھﺎ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖھﺎﯾﺸﺎن آوﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در روز ﺣﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎرھﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻮد .ﻣﻼﺋﮏ ﻓﻘﻂ در روز ﺑﺪر ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،در دﯾﮕﺮ
وﻗﺖھﺎ ﻋﺪد را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺪد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ.
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﻮﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﻼم ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻮدم ،و اﺳﻼم در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،
ﻋﺒﺎس اﺳﻼم آورده ﺑﻮد ،ام اﻟﻔﻀﻞ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد و ﻣﻦ ھﻢ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدم ،و ﻋﺒﺎس
از ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﺷﺎن را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﻼﻣﺶ را ﮐﺘﻤﺎن
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی ﻣﺎل زﯾﺎدی داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد .اﺑﻮﻟﮫﺐ از ﺑﺪر ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮد ﻋﺎص ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و آﻧﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺧﻮد ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﻣﺮدن ﻗﺮﯾﺶ در ﺑﺪر ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻞ و
رﺳﻮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺎ در ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻗﻮت و ﻋﺰت ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﺎﺳﻪھﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ ،و آنھﺎ را در اﻃﺎق ﭼﺎه زﻣﺰم
ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪم .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﮐﺎﺳﻪ ھﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪم و ام
اﻟﻔﻀﻞ ھﻢ ﻧﺰدم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎلﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻮﻟﮫﺐ آﻣﺪ ،و ﮔﺎمھﺎﯾﺶ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﻨﺎبھﺎی
ﭘﺮده اﻃﺎق ﻧﺸﺴﺖ ،و ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  -اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﺎم اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﻣﻐﯿﺮه اﺳﺖ  -آﻣﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﻟﮫﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،ﭼﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﻧﺰد اﺑﻮﻟﮫﺐ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎﻻی ﺳﺮش اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ،
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﺳﯿﺮﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آن ﻣﺮدم را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪی در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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زﻣﯿﻦ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن اﺑﻠﻖ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺮده
اﻃﺎق را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه اﺑﻮﻟﮫﺐ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ روﯾﻢ زد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،وی ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯽزد ،و
ﻣﻦ ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ام اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺎﯾﻪای از ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻃﺎق
ً
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ وی وارد آورد ،و ﺳﺮش را ﺷﺪﯾﺪا زﺧﻤﯽ
ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ از وی دور ﺷﺪه ،ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﯽ؟ و او ذﻟﯿﻼﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ھﻔﺖ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در
ﻋﺪﺳﻪ  ١دﭼﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ او را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﺳﻪ روز دﻓﻦ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮی ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻗﺮﯾﺶ از آن ﻋﺪﺳﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺎﻋﻮن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺪون دﻓﻦ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ! آﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺪرﺗﺎن در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و دﻓﻨﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﺳﺮاﯾﺖ اﯾﻦ زﺧﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ھﻤﺮاهﺗﺎن در
دﻓﻦ وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،او را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ آب از دورﻏﺴﻞ
دادﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ وی را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻی ﻣﮑﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ دﯾﻮاری
ﺗﮑﯿﻪ دادﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۳۰۸آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﯾﻦ را در ﻃﺒﻘﺎت ﺧﻮد ) (۴/۷۳و ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرﮐﺶ ) (۳/۳۲۱از
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ و
ﺑﺰار از اﺑﻮراﻓﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد آن
ﱠ
ﱠ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪه ،اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﮏ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۲۲ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻮﻧﺲ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از
ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۷۰از ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻮراﻓﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ً
 -١داﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪس ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺮاﯾﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ اﺻﺤﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺋﮏ در روز ﺣﻨﯿﻦ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻮﻻی ام ﺑﺮﺛﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد

و در آن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﺷﯿﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺶ آﻣﺪﯾﻢ ،و در ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و او ﻣﺮدان ﻧﯿﮑﻮ روﯾﯽاﻧﺪ ،و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﺷﺖ ﺑﺎد رویھﺎ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را از ﻋﻮف اﻋﺮاﺑﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﺑﺮﺛﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﺣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻣﺎ و
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز ﺣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه دوﺷﯿﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن دادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻧﻤﻮدنﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻃﺮ ﺳﻔﯿﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ
ﮐﻪ وی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻧﺰد وی ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﯿﮑﻮروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رویھﺎ زﺷﺖ ﺑﺎد ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،و
آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﻮع ھﻤﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺣﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﺟﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻗﻮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،و دره را ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻮم
ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ وی رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ اﺻﺤﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻼﺋﮏ در روز اﺣﺪ و روز ﺧﻨﺪق
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۲۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص

ﺑﯿﺮق را در روز اﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ  ﺳﭙﺮد ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺑﯿﺮق را ﻣﻠﮑﯽ در ﺻﻮرت و ﺷﮑﻞ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آﺧﺮ روز ﺑﺮاﯾﺶ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺼﻌﺐ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻮ« ،آن ﮔﺎه ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﺼﻌﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وی ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و
ﺗﺄﯾﯿﺪش ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۸۲از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﺒﺎر
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﮐﺐ ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ در راه ﺑﻨﯽ ﻏﻨﻢ ،وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ
ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۷۶اﯾﻦ را از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۲/۷۷از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ اﺳﺖ ...وﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ
ﻃﻮل آن در ﻏﺰوه ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
ﯾﺎراﻧﺶ ]ﺑﻌﺪ از ﻏﺰوه ﺧﻨﺪق[ ﺳﻼح را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ
اﺳﺐ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺳﻼح را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ -
و ﻏﺒﺎر ﺑﺮ اﺑﺮوﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد  -ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎراﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﺪ روز ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،اﯾﻦ اﺳﺒﻢ را ﺑﺮ آﻧﺎن در ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﺸﺎن
داﺧﻞ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز وﯾﺮانﺷﺎن ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ و
ﻣﻼﺋﮑﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻏﺒﺎر در ﮐﻮﭼﻪ اﻧﺼﺎریھﺎی ﺑﻨﯽ ﻏﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .١
ﻣﻼﺋﮏ و اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﮐﻔﺎر و ﺟﻨﮕﯿﺪن آﻧﺎن

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در روز ﺑﺪر

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و واﻗﺪی از ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در روز ﺑﺪر
ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪی را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺒﺎن اﺑﻠﻖ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺳﯿﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺣﻤﺪ از ﺑﺮاء  و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﻋﺒﺎس را
اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد ،ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ اﺳﯿﺮم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ،
ﻣﺮا ﻣﺮدی اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی ﺳﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر
و اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ]ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﺼﺎری[ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۸۰ /۶
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺮﻓﯽ ﻣﺪد و ﻧﺼﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ  -و ﺑﯿﮫﻘﯽ در
اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ...و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۶۶ذﮐﺮش ﻧﻤﻮده ،ﺗﺬﮐﺮ داده ،و در آن آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﻋﺒﺎس
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را اﺳﯿﺮ آورد ،ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﯿﺮم
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم روی ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
داﺷﺖ ،و ﺑﺮ اﺳﺐ اﺑﻠﻘﯽ ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﮐﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .اﻧﺼﺎری ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﺳﯿﺮش ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﻓﯽ
ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«  .٢و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۷۵آن را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﻀﺮب ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس را
اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﺑﻮﯾﺴﺮ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻮد ،اﺑﻮﯾﺴﺮ ﻣﺮد ﺧﺮدی ﺑﻮد ،و
ﻋﺒﺎس ﻣﺮد ﻗﻮی ھﯿﮑﻞ و ﺟﺴﯿﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﺑﻮﯾﺴﺮ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﯾﺴﺮ،
ﻋﺒﺎس را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮا در اﻣﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری وی ﻣﺮدی
ﻣﺪد و ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ و ﻧﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﺶ
اﯾﻦﻃﻮر و آن ﻃﻮر ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ را ﺑﺮ وی ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﻓﯽ ﮐﻤﮏ و
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«  .٣و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺪﯾﺚ
را ﺑﻌﺪ از آن در اﻣﺮ ﻓﺪﯾﻪ ﻋﺒﺎس و ﻏﯿﺮ وی اﻓﺰوده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ راوﯾﯿﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ
را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۶۹از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
دﻧﺒﺎل ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﯽدوﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۳ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸۵ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۱۷ /۱ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷۵ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ھﻤﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺟﺰ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﻣﻀﺮب ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵۳ /۱ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸۶ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﯾﮏ راوی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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را از ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺳﻮار ﮐﺎر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﯿﺰوم  ١ﭘﯿﺶ ﺷﻮ ،آن ﮔﺎه
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽاش ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روﯾﺶ ﭘﺎره ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،و ھﻤﻪاش ﺳﯿﺎه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آن اﻧﺼﺎری آﻣﺪ ،و آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،وی از ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺳﻮم
ﺑﻮد« ،و در آن روز ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ دﯾﮕﺮ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۷۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲/۱۷۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در
ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی و او از
ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮ ﮐﻮھﯽ ﻣﺸﺮف
ﺑﻪ ﺑﺪر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ ،و ھﺮ دویﻣﺎن ﻣﺸﺮک ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﻧﺘﻈﺎر واﻗﻌﻪ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎراج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﻮه ﺑﻮدﯾﻢ ،اﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن ﺻﺪای اﺳﺒﺎن را
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪهای را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﯿﺰوم ،ﭘﯿﺶ ﺷﻮ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﺮده ﻗﻠﺐ
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻢ درﯾﺪ ،و در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺮد ،و ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ھﻼ ک ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﺧﻮد را
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۴از اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوهای
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،وی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ
ﻣﺎلﻚ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ و�ﻳﺎك �ﺴﺘﻌ�« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه روز ﺟﺰاء ،ﺧﺎص ﺗﻮ را

ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺧﺎص از ﺗﻮ ﮐﻤﮏ و ﻣﺪد ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ« ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدان را دﯾﺪم ،ﮐﻪ
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﻣﻼﺋﮏ از ﭘﯿﺶ روی و ﻋﻘﺐﺷﺎن ﻣﯽزدﻧﺪ .٣
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﻣﺎ
ﺧﻮد را در روز ﺑﺪر ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮ ﻣﺸﺮک اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و

 -١اﺳﻢ اﺳﺐ ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۶۳
 -٣ﺿﻌﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۲۳ /۸در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۲۵ ،۳۲۸ /۵
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ﺳﺮ وی از ﺟﺴﺪش ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﺪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۳/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۰۹اﯾﻦ را از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮش اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی اﺳﮑﻨﺪراﻧﯽ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﻣﻨﮑﺮھﺎﯾﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺑﻮواﻗﺪ ﻟﯿﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻤﺶ،وﻟﯽ ﺳﺮ وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ اﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه
ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻦ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۸۱آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮداود ﻣﺎزﻧﯽ  -وی در ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ...دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ...و ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۱۷۰از اﺑﻮداود ﻣﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻣﻦ ﻣﺮدی از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را در روز ﺑﺪر دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺮزه ﺣﺎرﺛﯽ ب
روز ﺑﺪر ﺳﻪ ﺳﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را
دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ«  ،٢ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،دو ﺗﻨﺶ را ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪم ،وﻟﯽ دﯾﮕﺮش را ،ﻣﺮدی را دﯾﺪم ﺳﻔﯿﺪ ،زﯾﺒﺎ و ﻧﯿﮑﻮروی ﮐﻪ ﺳﺮش را زد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :وی ﻓﻼن اﺳﺖ« ،و ﻣﻠﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮏ را ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۰۹ /۳وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢در اﺻﻞ» :ﻇﻔﺮت ﯾﻤﯿﻨﮏ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﮐﺎری ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ آن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد» :ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪی« .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۵۹ /۹در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۸۳ /۶

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﺰار از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺻﻤﻪ  ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ در دره ﻗﺮار داﺷﺖ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را
دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،او را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮه دﯾﺪم ،و ﺑﺎ وی ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را درﮔﯿﺮ دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﺗﻮ را دﯾﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ
آﻣﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻼﺋﮏ در دﻓﺎع از وی ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ« ،ﺣﺎرث ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و او را در ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ  ،١ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ:
دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ!! آﯾﺎ ھﻤﻪ اﯾﻨﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را -
اﺷﺎره ﺑﻪﺳﻮی ارﻃﺎة ﺑﻦ )ﻋﺒﺪ( ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ  -و اﯾﻦ را ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻢ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﺎن را ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۱۱۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ
ﻣﻨﺪه و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺻﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۶آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ :آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی وی آﻣﺪم ﺗﺎ از وی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و او را در ﻣﯿﺎن ھﻔﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ .و در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه :و اﯾﻦ دو را.
اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﮑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﭘﮫﻠﻮی
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ در ﻣﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن از دﻧﺒﺎل وی ﺑﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدن  ٣ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وی ﻧﺒﯽ اﺳﺖ و ﺟﺒﺮﯾﻞ ھﻤﺮاھﺶ ھﺴﺖ ،آن ﮔﺎه
ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮ ﺟﺴﺪھﺎﯾﺸﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ زﺧﻢھﺎ
ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺪﺑﻮی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدد ،ھﻤﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َ َ ۡ َ ٰ َ
ك ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡهزء َ
﴿إِنا كفي�
ِين ] ﴾٩اﻟﺠﺮ.[۹۵ :
ِ
 -١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح ﭘﺎورﻗﯽ ،در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻮض »ﯾﺎﻓﺘﻢ« »ﮔﺮﻓﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﺤﯿﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ »ﻓﺄﺟﺪه«» ،ﯾﺎﻓﺘﻤﺶ« ﺑﻪ ﻋﻮض »ﻓﺄﺧﺬ«» ،ﮔﺮﻓﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۷۱ /۳و ﺑﺰار در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۶ /۷
 -٣در ﻧﺺ »ﯾﻐﻤﺰون« آﻣﺪه» ،ﻏﻤﺰ« اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ
آوردنﺷﺎن و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .م.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﺷﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ازﺗﻮ دﻓﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد«.
ھﯿﺜﻤﯽ  (۷/۴۶) ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در آن ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ درھﻢ آﻣﺪه ،وی را اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﻼس ﺛﻘﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
َّ َ َ َ
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ﴿ :إِنا كف ۡي َ�ٰك
ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡهزء َ
ِين  ،﴾٩اﻓﺰود :ﺗﻤﺴﺨﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ :وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ،اﺳﻮدﺑﻦ
ِ
ﻋﺒﺪﯾﻐﻮث ،اﺳﻮدﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﺑﻮزﻣﻌﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ،ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﯿﻄﻞ ﺳﮫﻤﯽ و
ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻦ واﺋﻞ ﺳﮫﻤﯽ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ،و ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف رگ
ﺑﺰرگ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی؟« ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرش را از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﯿﻄﻞ ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ،و ﺟﺒﺮﯾﻞ
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﮑﻤﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی؟« ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرش را
از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادم .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻦ واﺋﻞ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ،و ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻪﺳﻮی
ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی؟« ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرش را از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادم ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ،از ﻧﺰد ﻣﺮدی از ﺧﺰاﻋﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و
او ﺑﺮای ﺗﯿﺮش ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،آن ﺗﯿﺮ ﺑﻪ رگ ﺑﺰرگ دﺳﺘﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﻗﻄﻌﺶ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﺳﻮد ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وی ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻮر ﺷﺪ،
و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وی زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ،آﯾﺎ از
ﻣﻦ دﻓﻊ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪم ،ﺑﺎ ﺧﺎر در ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ زده ﺷﺪ .آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .وی ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺳﻮد ﺑﻦ
ﻋﺒﺪﯾﻐﻮث ،ﺑﺮ ﺳﺮش زﺧﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻣﺮد ،و ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﯿﻄﻞ دﭼﺎر ﻣﺮض
»ﻣﺎء اﻻﺻﻔﺮ« در ﺷﮑﻤﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺎﺋﻄﺶ از دھﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و
درﮔﺬﺷﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻦ واﺋﻞ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﭘﺎﯾﺶ -
ﺷﺒﺮﻗﻪ  ٢داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭘﺎﯾﺶ از آن ورم ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻣﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۷/۴۷
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ و ﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ درھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۶ /۷
 -٢ﮔﯿﺎھﯽ ﺣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎر دارد ،و وﻗﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺧﺎر ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری آﻣﺪه ،و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل
آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻠﮏ و ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ اﺑﻮﻣﻌﻠﻖ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﺑﯽ اﻟﺪﻋﻮة از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﻮﻣﻌﻠﻖ ﮐﻨﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ
ﻣﺎل ﺧﻮدش و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وی ﻣﺮد ﻋﺎﺑﺪ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮد.
او ﺑﺎری ]ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت[ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و دزدی ﮐﻪ ﻏﺮق در ﺳﻼح ﺑﻮد ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﺸﻤﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ و ﻣﺎل ،ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﻂ
ﺧﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺨﻮان،
آن ﮔﺎه وی وﺿﻮ ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و از دﻋﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد:
»ﻳﺎ ودود ،ﻳﺎ ذاﻟﻌﺮش اﻟـﻤﺠﻴﺪ ،ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻟـﻤـﺎ ﻳﺮﻳﺪ ،أﺳﺄﻟﻚ ﺑﻌﺰﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮام ،وﻣﻠﻜﻚ

اﻟﺬي ﻻ ﻳﻀﺎم ،وﺑﻨﻮرك اﻟﺬي ﻣﻸ أرﻛﺎن ﻋﺮﺷﻚ ،أن ﺗﻜﻔﻴﻨﻲ ﴍﻫﺬا اﻟﻠﺺ ،ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺚ اﻏﺜﻨﻲ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای دوﺳﺘﺪار ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺑﺰرگ ،ای اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،از
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای رﺳﯿﺪن را ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﻠﻮب
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻧﻮرت ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻋﺮﺷﺖ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ از ﺷﺮ اﯾﻦ
دزد ﻣﺤﻔﻮظ داری ،ای ﻓﺮﯾﺎدرس ،ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم رس«.
اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﻮارﮐﺎری را دﯾﺪ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺣﺮﺑﻪای دارد ،و آن
را در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮش اﺳﺒﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وی دزد را زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺗﺎﺟﺮ روی آورد ،ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدم
رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻠﮑﯽ ھﺴﺘﻢ از اھﻞ آﺳﻤﺎن ﭼﮫﺎرم ،وﻗﺘﯽ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی ،دروازهھﺎی
آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻦ آن را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر دوم وﻗﺘﯽ دﻋﺎ ﮐﺮدی ،از اھﻞ
آﺳﻤﺎن ﺿﺠﻪای را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎز وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :دﻋﺎی
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ وی را
ﺑﻪ دوش ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﮋده ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ،ﺑﺪان :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﮐﻨﺪ ،و
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارد ،و اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺮ زﺑﺎن آرد ،دﻋﺎﯾﺶ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﻮاه در
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ )(۴۷ /۷
درﺑﺎرهی او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

١٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .او اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻤﻪ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﮏ و ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯽ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۵۴۸از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ

ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ  ﻗﺎﻃﺮی را از ﻣﺮدی از ﻃﺎﺋﻒ ﮐﺮا ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺮاﮐﺶ
ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﺧﻮاﺳﺖ وی را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی را ﺑﻪﺳﻮی وﯾﺮاﻧﻪای ﺑﺮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ ،او ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن زﯾﺎدیاﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬار ،دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺰار ،اﯾﻨﺎن ھﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻧﻤﺎز
ﮔﺰاردﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻊ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم،
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻢ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ» :ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣـﻤﲔ« ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی ﺻﺪاﯾﯽ را

ﺷﻨﯿﺪ :وی را ﻣﮑﺶ ،و از آن ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﺎز
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻣﻦ ﺻﺪا ﮐﺮدم» :ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣـﻤﲔ« ،اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم داد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻦ
ﺳﻮارﮐﺎری را ﺑﺮ اﺳﺒﯽ دﯾﺪم ،و در دﺳﺘﺶ ﺣﺮﺑﻪای از آھﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺣﺮﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪای از
آﺗﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،او وی را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺮﺑﻪ زد و از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او ﻣﺮده ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎر اول دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی» :ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣـﻤﲔ«،
ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن ھﻔﺘﻢ ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎر دوم دﻋﺎ ﮐﺮدی» :ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣـﻤﲔ« ،در آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ

ﺑﻮدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی» :ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ« ﻧﺰدت ﻓﺮا رﺳﯿﺪم.

اﺻﺤﺎب و دﯾﺪن ﻣﻼﺋﮏ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل و ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺼﺎر و دﯾﺪن ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۸۲از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺪای
ﻣﺮدی را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺰی از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم و دﯾﺪم ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺳﺐ ﺗﺎﺗﺎری اش ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ  ﺑﻮد .ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ،و ﻃﺮف آن را
در ﻣﯿﺎن دو ﺷﺎﻧﻪاش آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺷﺘﺎب و ﺗﯿﺰی از ﺟﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪی ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ،وی دﺣﯿﻪ
ﮐﻠﺒﯽ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ وی را دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :وی ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد،
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اﻣﺮم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮم«  .١و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۵۰اﯾﻦ را از ﻋﺎﯾﺸﻪ
ل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ )ص (۱۸۲از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﻗﺼﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ﻧﺰد ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وی و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،دﺣﯿﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ،ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﯿﻔﻪای از دﯾﺒﺎج ﻗﺮار داﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :وی دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﺮزاﻧﺪ ،و در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن رﻋﺐ و ﺧﻮف اﻓﮑﻨﺪ«.
ﯾﮏ اﻧﺼﺎری و دﯾﺪن ﺟﺒﺮﯾﻞ و ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺶ

ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮدی
از اﻧﺼﺎر را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،از وی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﻧﺰدش اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻧﺰدش وارد
ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدی« ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﯽ ﮐﻪ دارم از ﮐﻼم ﻣﺮدم
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪم  ،٢ﮐﺴﯽ ﻧﺰدم وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺮﮔﺰ ﻣﺮدی را ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮ ﻧﯿﮏ ﻣﺠﻠﺲﺗﺮ و ﺧﻮش ﺻﺤﺒﺖﺗﺮ از وی ﻧﺪﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ» :وی ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻮد ،و از ﺷﻤﺎ
ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪش را
راﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را از ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و
اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎدﺷﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﺪن ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،و ﻧﺰدش ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او ﭼﻮن روی ﮔﺮدان
 -١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۴۱ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻻوﺳﻂ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻣﻘﺪام ﺑﻦ داوود رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﭘﺎورﻗﯽ .م.
 -٣ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱ /۱۲و ﺑﺰار .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴۱ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﭘﺪرم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ از ﻧﺰدش ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺖ
ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﭼﻮن روی ﮔﺮدان از ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،ﻧﺰدش ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ھﻤﺮاھﺶ ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﱠ
ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻨﻄﻮر و آﻧﻄﻮر ﮔﻔﺘﻢ ،وی ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدت ﺑﻮد و ھﻤﺮاھﺖ
ﱠ
ﺳﺮﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدت ﺑﻮد؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،آﯾﺎ وی را
دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :وی ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﺑﻮد ،و او ﻣﺮا از ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن
ﱠ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب را ﺑﺮای
ﮐﺎری ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،او ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدی را ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :وی را دﯾﺪی؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی
ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ وی  ٢ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اش را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﻧﺸﻮد
ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۷۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل
آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ و دﯾﺪن ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ روﯾﻢ از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده  -وی ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﯽ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،و دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻤﺮم زﯾﺎد ﺷﺪه ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﻧﺮم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﻗﺒﺾ
ﮔﺮدان  -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ روزی در ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﺑﻮد ،و ﻗﻄﯿﻔﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ
دﻋﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﺮادر زادهام ،ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ:
ِّ
َ َ َ
ْ َ
َّ ُ َ ْ
»الﻠﻬ َّﻢ أﺣ ِﺴ ِﻦ اﻟ َﻌ َﻤﻞَ ،و َ�ﻠ ِﻎ اﻷﺟﻞ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﻤﻞ را ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدان ،و اﺟﻞ را
ﺑﺮﺳﺎن« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﯾﺒﺎﺋﯿﻞ ھﺴﺘﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۹۳ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۷۶ /۹
 -٢اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
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اﻧﺪوه را از ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽﮐﺸﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺮوه را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﮏ ﺗﻦ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻘﻼص را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺳﻼم ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب و ﻣﺼﺎﻓﺤﻪﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۷۲از ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ُﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻄﺮف ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮم ،در ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻠﻮ دروازه
ﺣﺠﺮ  ٢ﺳﻼم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داغ ﮔﺬاﺷﺘﻢ آن ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم .وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻄﺮف ،ﺑﺪان ،آﻧﭽﻪ را ﮔﻢ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ای ﻣﻄﺮف اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدﻧﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ دار.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۸۹از ﻣﻄﺮف رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻼم داده ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ داغ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺳﻼم دادن ﻗﻄﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺳﻼم از ﻃﺮف ﺳﺮت ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﭘﺎھﺎﯾﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ
از ﻃﺮف ﺳﺮم ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎورم ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آن ﻧﻤﯽﻣﯿﺮی ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
وی ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻼم دادن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ
درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۸۸از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﻼﺋﮏ
ﺑﺎ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داغ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻧﺎن ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۴از ﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﺳﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن 
ﻧﺰد ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰع ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ
وی رﺣﻢ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﮫﺮﺑﺎن ھﺴﺘﻢ.
ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم ﻣﻼﺋﮏ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺬﮐﺮ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ  ﮔﻔﺖ :وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮم ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎﯾﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۴۵ /۱۸ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۴ /۱۰ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﺮوه را
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﻼص را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢ھﺪف ﺣﺠﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ وی را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺘﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﺎﯾﺪ و ﺑﺮ وی ﺛﻨﺎ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از ﻋﻘﺒﺶ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ ُ َ َ
َ ْ ُ ُّ ُ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :الﻠﻬﻢ لﻚ اﺤﻟﻤﺪ ﻠﻛﻪ ،ولﻚ الﻤﻠﻚ ﻠﻛﻪ�ِ ،ﻴ ِﺪك اﺨﻟ
� ﻠﻛﻪ ،إِﻴﻟْﻚ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻊ اﻷم ُﺮ ﻠﻛﻪ،
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ار ُزﻗ� أ َ� َﻤﺎﻻ َزا ِﻛﻴًﺔ ﺗ ْﺮﻰﺿ ﺑ ِﻪ َ� ِّ� ،وﺗﺐ َّ
ﻲﻠﻋ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
ِ
واﻋ ِﺼﻤ ِ� ِ�ﻴﻤﺎ ﺑ ِﻰﻘ ِﻣﻦ �ﻤ ِﺮي ،و ِ
»ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ھﻤﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ راﺳﺖ ،و ھﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،و ھﻤﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ،
و ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ از آن ﺗﻮﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ
و ﻗﺎدر ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪام را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺒﺨﺶ ،و در ﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮم ﻧﮕﺎھﻢ دار ،و اﻋﻤﺎل ﭘﺎک

ﻧﺼﯿﺒﻢ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺷﻮی ،و ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﭙﺬﯾﺮ« .ﺑﻌﺪ از آن وی ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ آن ﻗﺼﻪ را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ ﺑﻮد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﺤﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﻤﺮ 
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺎم ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم اﻓﺘﺨﺎر
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ راﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،در اﻣﺘﺶ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﮫﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،و اﮔﺮ در اﻣﺖ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وی ﻋﻤﺮ اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﮫﺎم اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن وی ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۶۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎدم ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی آﻣﺪه ،و
او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ّ
ﺣﺮف زدن ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺑﻮ ﻣﻔﺰر در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﮫﺮﺳﯿﺮ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۱۸از اﻧﺲ ﺑﻪ ﺣﻠﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﮫﺮﺳﯿﺮ را ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻤﻊ آﻧﺎن و ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهای
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻻوﺳﻂ ) (۱۸ /۷و اﺑﻦ ﻋﺪی ) (۱۹۹۱ /۱و در ﺳﻨﺪ آن ﺧﺎدم ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﮐﻮه ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از دﺟﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮهﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﻢھﺎﯾﺘﺎن
را ﺳﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ -؟ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،اﺑﻮﻣﻔﺰر اﺳﻮد ﺑﻦ ﻗﻄﺒﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻨﯽ
را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ آورد ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدش آن را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﺎ ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و
آﻧﺎن را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﺑﻮﻣﻔﺰر ﺑﺮای وی ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ھﻤﯿﻨﻘﺪر اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آراﻣﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻣﯿﺪوارم ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻢ آورده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ﭘﯽ ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ و از وی ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺳﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﺎ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﻔﺰر ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﺎن در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ!! و وی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ھﻤﺎن ﺣﺮﻓﺶ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﻧﺪا در داد ،و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ھﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺷﮫﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﺷﮑﺎر
ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪ ،آن ﻣﺮد ھﻢ اﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ،و
ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎن دادﯾﻢ ،ھﻤﺎن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﺣﺪی در ﺷﮫﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ از
ورود ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻣﯽدارد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدان از دﯾﻮارھﺎی آن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻓﺘﺤﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
وﻟﯽ در آن ﭼﯿﺰی و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺪهای از اﺳﯿﺮان ،ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت
در آوردﯾﻢ .آن ﮔﺎه آﻧﺎن را و آن ﺷﺨﺺ را ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ :ﭼﺮا اﯾﻨﺎن ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺻﻠﺢ را ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ً
ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﺪ ،ﮐﻪ اﺑﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ اﻓﺮﯾﺬﯾﻦ را ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺞ ﮐﻮﺛﯽ ﻧﺨﻮرم،
ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ وی!! ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ زﺑﺎن آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
از ﻃﺮف ﻋﺮبھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دھﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺎ از ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دور دﺳﺘﯽ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺰول ﻣﻼﺋﮏ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺎن
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  -ﻟﻔﻆ از ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  -از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺳﯿﺪ

ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺳﺒﺶ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز وی ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و اﺳﺒﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
از ﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و اﺳﺒﺶ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎآراﻣﯽ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﺮد ،اﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ را زﯾﺮ ﭘﺎی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﺐ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﭼﯿﺰی ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮم اﺳﺖ ،و در آن ﭼﻮن ﭼﺮاغھﺎ
روﺷﻨﯽ وﺟﻮد دارد .آن ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﻀﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺸﺐ در دل ﺷﺐ در
ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻣﺎﯾﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺳﺒﻢ از
ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺨﻮان!«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،و اﺳﺒﻢ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺎﻓﺮاری ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﺑﺨﻮان!« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺒﻢ ﻧﺎآراﻣﯽ
ﻧﻤﻮد و از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﺑﺨﻮان!«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺐ ﺑﻮد ،ﺗﺮﺳﯿﺪم وی را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎز
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ در آن ﭼﻮن ﭼﺮاغھﺎ ،روﺷﻨﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﺎن ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﻮ ﮔﻮش ﻓﺮا
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و اﮔﺮ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﺗﻼوت اداﻣﻪ ﻣﯽدادی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدم
آﻧﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ« .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و در آن ﮔﻔﺘﻪ:
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪم ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭼﻮن ﭼﺮاغھﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ آوﯾﺰان
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪھﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﺎن ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای
]ﺷﻨﯿﺪن[ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﮔﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدادی ،ﻋﺠﺎﯾﺐ را
ﻣﯽدﯾﺪی«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ،اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ،
ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از وی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ در آن ﮔﻔﺘﻪ» :آﻧﺎن
ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوازت ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ،ﻣﺮدم در
ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﮏ از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ«.
ﻣﻼﺋﮏ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺴﻞ دادن ﺟﻨﺎزهﻫﺎی اﯾﺸﺎن
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۶۹

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﻼﺋﮏ و ﻏﺴﻞ دادن ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۵۷از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ از ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف  ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺎ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب در روز اﺣﺪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ،
وﻗﺘﯽ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺪادﺑﻦ اوس  -ﺑﺮای وی اﺑﻦ ﺷﻌﻮب ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ  -وی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻢ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺪاد وی را زد و ﺑﻪ
ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺖﺗﺎن  -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻨﻈﻠﻪ  -را ﻣﻼﺋﮏ ﻏﺴﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ھﻤﺴﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :او ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺎﺗﻒ را ﺷﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وی را ﻣﻼﺋﮏ ﻏﺴﻞ دادﻧﺪ« .١
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﯾﻦ را در ﻣﻐﺎزی از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺳﺮاج از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ
ﱠ
اﺳﺤﺎق ھﻤﭽﻨﺎن از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۶۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۴اﯾﻦ را از
ﱠ
ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻼﺋﮏ و ﻏﺴﻞ دادن ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۲۷از ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رگ ﺑﺎزوی

ﺳﻌﺪ در روز ﺧﻨﺪق ھﺪف ﺗﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺣﺎﻟﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،وی را ﺑﻪ زﻧﯽ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و او را رﻓﯿﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،وی در رﻓﺘﻦ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪھﺎی
ﻧﻌﻠﯽھﺎی ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺎدرھﺎی ﻣﺎ از ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺎ اﻓﺘﺎد ،از اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎران وی
ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪﺳﻮی وی از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ ،و او را ﻏﺴﻞ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻨﻈﻠﻪ را
ﻏﺴﻞ دادﻧﺪ«.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ) (۳/۴۲۳از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﻠﮑﯽ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺟﺒﺮﯾﻞ  -ﻧﺰدش آﻣﺪ و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ).(۷۰۲۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﻣﺮد اﻣﺸﺐ از اﻣﺘﺖ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اھﻞ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ وی ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺷﺎم ﺳﺨﺖ
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ،ﺳﻌﺪ ﭼﻪ ﺣﺎل دارد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﻮﻣﺶ
آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪﺳﻮی دﯾﺎرﺷﺎن اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را
ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،وی ﻣﺮدم را در رﻓﺘﺎر
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪھﺎی ﻧﻌﻠﯽھﺎﯾﺸﺎن از ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﭼﺎدرھﺎﯾﺸﺎن از ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺮدم
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪﺳﻮی
وی از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻨﻈﻠﻪ از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ«.
ﻣﻼﺋﮏ و اﮐﺮام و ﻋﺰت ﺟﻨﺎزهﻫﺎی اﯾﺸﺎن

اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺟﺎﺑﺮ ب
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺟﺎﻣﻪ
را از روﯾﺶ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم وی را ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮ او ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯽ ،ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ وی ﺑﺎ )ﺑﺎلھﺎی ﺷﺎن( ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﻮدﯾﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪﻧﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ )(۳/۵۶۱
از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮ وی ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
ﻋﺰت و اﮐﺮامﺷﺎن ﺑﺮای ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۲۸از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
را ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ دروازه ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،دﯾﺪم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از دﻧﺒﺎﻟﺶ وارد ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺳﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎدری
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﺪﻣﺶ ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ دﯾﺪﻣﺶ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻦ ،ﻣﻦ
اﯾﺴﺘﺎدم ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۲۴۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۷۱

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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و ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯽ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﮫﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ« ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ای اﺑﻮﻋﻤﺮو!! ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ای اﺑﻮﻋﻤﺮو!!
ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ای اﺑﻮﻋﻤﺮو!!«.
و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« .و
ﱠ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﻐﻞﮔﯿﺮی ﻗﺒﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ،
ﺳﻌﺪ از آن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰار اﯾﻦ را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۳۰از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۲۹ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﺗﺨﺖ ﺳﻌﺪ را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﻨﺎزه ﺳﻌﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺒﮏ اﺳﺖ -
ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻌﺪ ﭼﻘﺪر ﺳﺒﮏ اﺳﺖ  ،-رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻣﺮوز ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه و در ﺟﻨﺎزه ﺳﻌﺪ  -ﯾﺎ ﺗﺨﺖ ﺳﻌﺪ -
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ« .٢
و ﻧﺰد وی ) (۳/۴۳۰ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ
ﻣﻌﺎذ  درﮔﺬﺷﺖ  -وی ﻣﺮد ﺟﺴﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد  ،-ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺑﻮت وی
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ﻣﺮد ﺳﺒﮑﯽ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﮑﻢ و ﻓﯿﺼﻠﻪاش درﺑﺎره ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﻮت
وی را ﻣﻼﺋﮏ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻗﻠﺐﻫﺎی دﺷﻤﻨﺎن

رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪه

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۰۸ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰار آن را ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو رﺟﺎﻟﺶ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٢اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴۲۹ /۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۳۷۵ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪه ﻗﺸﯿﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪم ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰدش ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺤﻂ
ﺳﺎﻟﯽ در رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺘﺎن
ﯾﺎری ام رﺳﺎﻧﺪ« ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺸﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺮ دو دﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورم ،و از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ
رﯾﺸﻪ ﮐﻨﻢ ﻧﻤﻮد و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﻗﻠﺒﻢ داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی
ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎد ﺷﺪم  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی
آن را ﺑﺪون ذﮐﺮ رﻋﺐ و ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن در روز ﺣﻨﯿﻦ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻮاﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻋﺎﻣﺮ

ﺳﻮاﺋﯽ را از رﻋﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در روز ﺣﻨﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﺳﺎﺋﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ رﯾﮕﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در
ﻃﺸﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و آن ﺻﺪا ﻣﯽداد ،ﻋﺎﻣﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ِ

ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ھﻤﺮاھﺶ در ھﺠﺮت
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۸۸از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻌﺪ

از ﮐﺸﯿﺪن ﺗﯿﺮھﺎ  ٣ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد در ﻃﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۸۳ /۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶۶ /۶آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۳۷ /۲۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۷۳ /۶و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٣در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺗﯿﺮھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ »ﻧﻌﻢ« »آری« و در
ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن »ﻻ« »ﻧﺨﯿﺮ« ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ »اﻓﻌﻞ« »اﻧﺠﺎم ده« و در ﺑﻌﻀﯽ »ﻻ ﺗﻔﻌﻞ«
»اﻧﺠﺎم ﻣﺪه« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺘﺮدد ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ
ً
آن ﺗﯿﺮھﺎ را در ﮐﻮزه و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪای ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪا ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ در
آن »اﻓﻌﻞ« و ﯾﺎ »ﻧﻌﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ آن ﺗﺮﮐﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ رد ﻧﻤﻮد و در ﺣﺮﻣﺖ آن آﯾﺎﺗﯽ را ﻧﺎزل ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺖ
ﺳﻮم ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف ﺳﺮاﻗﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻗﻪ ﮐﻪ در آن وﻗﺖ ﻣﺸﺮک

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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وی در ھﺮ ﺳﻪ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﯿﺮھﺎ را ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ
آن ھﻢ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻋﺎ
ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رود ،و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ اﺳﺒﻢ را رھﺎ ﺳﺎزد ،از ﺗﻮ ]دﯾﮕﺮان را[ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
اﮔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺒﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ رھﺎ ﮔﺮدان« ،آن ﮔﺎه ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .١
وی ھﻤﭽﻨﺎن ) (۱/۲۳۲اﯾﻦ را از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای دو ﺗﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره
ﺑﺮﻧﮕﺮدم ،آن ﮔﺎه آن دو از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن رو آورد و ﺑﺎز در
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
وی ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻮﺷﻪ و ﺳﻮاری ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮد ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را از ﺷﺮ ﺧﻮدت در اﻣﺎن
دار« ،ﮔﻔﺖ :از ﺷﺮ ﺧﻮدم ﺷﻤﺎ را در اﻣﺎن داﺷﺘﻢ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ھﺠﺮت از اﺑﻮﻣﻌﺒﺪ ﺧﺰاﻋﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاه ﮐﻪ اﺳﺒﻢ را رھﺎ ﺳﺎزد ،و ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﻢ ھﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،وی رھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺮدم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن آﻧﭽﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدم ،و ﺧﻮدﺗﺎن دﯾﺪ و ﺑﺼﺎرت
ﻣﺮا در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۲۳۵از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ھﺠﺮت
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﻮار ﮐﺎری را
ردﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻠﺘﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﯿﻔﮑﻨﺶ«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او را اﺳﺒﺶ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ،اﺳﺒﺶ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ دﺳﺘﻮرم ﺑﺪه ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺟﺎﯾﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎش و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻣﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد«،
ً
ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﺪد دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺎرج ﺷﻮد اوﻻ رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮد آورد
وﻟﯽ از ﺷﺪت ﺣﺮص ﻃﺒﻖ ھﺪاﯾﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﯿﺮھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد .م.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲ /۱اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱۸۸ /۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در اﺑﺘﺪای روز در ﺻﺪد درﯾﺎﻓﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،و در آﺧﺮ روز

ﭘﺎﺳﺪار و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺶ  .١و ) (۲/۹۹ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺮاء  ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در ﺑﺎب ھﺠﺮت و
در ﺑﺨﺶ ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺬﺷﺖ.
ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪن ارﺑﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ارﺑﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و
در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورم ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻪ
ﻣﯽدھﯽ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺗﻮ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻻی
ﺗﻮ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ« ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورم ،ﮐﺎر را
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺳﭙﺎری؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮاراﮐﺎران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺳﻮارﮐﺎران ﻧﺠﺪ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﺎدﯾﻪھﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ،و ﺷﮫﺮ را ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺨﯿﺮ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ را
ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﺮ از اﺳﺒﺎن و ﻣﺮدان ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎز
ﻣﯽدارد« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ارﺑﺪ و ﻋﺎﻣﺮ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ای ارﺑﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ،از ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺗﻮ وی را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰن ،ﭼﻮن ﻣﺮدم وﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺤﻤﺪ ص
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﻪ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﺮایﺷﺎن دﯾﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ارﺑﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﺮ
دویﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ص ،ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاه وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ھﺮ دویﺷﺎن
ﭘﮫﻠﻮی دﯾﻮاری ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاھﺶ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ،ارﺑﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ را از ﻧﯿﺎم در
آورد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ارﺑﺪ در زدن ﺑﺮ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻠﺘﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪ،
و ارﺑﺪ و ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد دﯾﺪ ،و از ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﺮ و ارﺑﺪ از
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۹۰۶

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در ﺣﺮه  -ﺣﺮه واﻗﻢ  -ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ و اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ب ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﺪا ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖﺗﺎن ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﯿﺪﺑﻦ
ﺣﻀﯿﺮ ﮐﺘﺎﺋﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ھﺮ دو ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ  ١رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ ارﺑﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ راھﺶ اداﻣﻪ داد ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺧﻤﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﻪ
زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻮل وی را ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،وی زﺧﻤﺶ را ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﺶ ﺑﻮد دﺳﺖ ﻣﯽزد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :داﻧﻪای اﺳﺖ ﭼﻮن داﻧﻪ ﺷﺘﺮ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ زن ﺳﻠﻮﻟﯽ ،وی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ زن ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺒﺶ را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،زﺧﻢ ﺑﺮ وی ﺷﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ آن درﮔﺬﺷﺖ ،و درﺑﺎره اﯾﻦ دو ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ُّ ُ
َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ
َ َ َُ ّ ُ
َ
� ِم ُل ُ� أ َ ٰ
ال﴾
﴿ٱ� �علم ما
ن�﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ﴿ :وما لهم مِن دونِهِۦ مِن و ٍ

]اﻟﺮﻋﺪ .[۱۱-۸ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ھﺮ ﻣﺎده در ﺷﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﻣﯽداﻧﺪ ...و آﻧﺎن ھﯿﭻ

ﮐﺎر ﺳﺎزی ﺟﺰ وی ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺑﺪ را و آﻧﭽﻪ را وی ﺑﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮده:
﴿ َو ُ� ۡرس ُِل ٱ َّ
لص َ� ٰع َِق﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺻﺎﻋﻘﻪھﺎ را«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۵۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ .٢

ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهﻫﺎ و ﺧﺎک

ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﯾﮓ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز ﺣﻨﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺑﺪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺣﻨﯿﻦ

ﺷﺎھﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ھﻤﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرث ب ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ از ]رﯾﮓ[
 -١ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۶۱ /۹و اﻟﮑﺒﯿﺮ .در اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۴۱ /۱۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻣﯿﻦ ﺑﺮ رویھﺎی ﻣﺎ زد و ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ،
درﺧﺖ و ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۰۴آﻣﺪه .و
ً
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از وی ﻣﺨﺘﺼﺮا رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻘﻔﯽ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﺣﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﺰ ﻋﺒﺎس و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن
ﺑﻦ ﺣﺎرث ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﺘﯽ از ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺮ روی آﻧﮫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ
ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻨﮓ و ھﺮ درﺧﺖ ﺳﻮارﮐﺎری اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺛﻘﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد ﻓﺮار ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻃﺎﺋﻒ
ﮔﺮدﯾﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن ﺑﺎ رﯾﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺑﺪر
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪاﯾﯽ را

ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای رﯾﮓ در ﻃﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۶/۸۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه را ﮔﺮﻓﺖ ،و روﺑﺮوی ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،و آن را ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
رویھﺎ زﺷﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ََ ََۡ َ ۡ ََۡ َ َ
� َّن ٱ َّ َ
� َر َ�﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۱۷ :
﴿وما رميت إِذ رمي
ت َو� ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﯿﻔﮑﻨﺪی ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎک وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪی وﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا اﻓﮑﻨﺪ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﻠﯽ 
ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه« ،و او آن را ﺑﺮاﯾﺶ داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﺮ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۶۷ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۱ /۶رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۰۳ /۳و اﻻوﺳﻂ .ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.(۸۴ /۶) :
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روی ﻗﻮم اﻧﺪاﺧﺖ ،و ھﻤﻪ ﻗﻮم ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن از رﯾﮓ ﭘﺮ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪَ ﴿ :و َما
ََۡ َ ۡ ََۡ َ َ
� َّن ٱ َّ َ
� َر َ�﴾ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
رميت إِذ رمي
ت َو� ٰ ِ
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻮاﺋﯽ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک را از زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺮ رویھﺎی اﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،رویھﺎ زﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ« ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادرش روﺑﺮو ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و از اﻓﺘﺎدن
ﺧﺎﺷﺎک در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺪک ﻧﻤﻮدار ﺷﺪن دﺷﻤﻨﺎن در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  - رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﺑﺪر در

ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺎ اﻧﺪک ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﺮاھﻢ ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﯾﺸﺎن را ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی از
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۳۱۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﺑﺎد ﺻﺒﺎ

٣

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۷۱از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﻪ روز ﺧﻨﺪق در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮﯾﺶ از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی از ﮐﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻏﻄﻔﺎن وی را دﻧﺒﺎل
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻃﻠﯿﺤﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ وی را ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﻮاﻋﻮر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ
ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ آﻧﺎن ،آن ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ّ ۡ َ ۡ ۡ َ
َ
اصي ِهم﴾ ]اﻻﺣﺰاب.[۲۶ :
ب مِن ص َي ِ
﴿وأنزل ٱ�ِين �ٰهروهم مِن أه ِل ٱلكِ�ٰ ِ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۳۷ /۲۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۲ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۴۷ /۱۰ھﯿﺜﻤﯽ در ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ،ﺑﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﯽوزد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را از اھﻞ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ )ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻋﺮب( از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده

ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻗﺼﺮھﺎ و ﻗﻠﻌﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد«.
آن ﮔﺎه ﺟﺒﺮﯾﻞ ÷ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺖ آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدا ﺑﺮای ﺗﺎن« ،ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن روان ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎد ﺧﯿﻤﻪھﺎﯾﺸﺎن را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،دﯾﮓھﺎ را ﻣﻘﻠﻮب
ﺳﺎﺧﺖ ،اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎ را زﯾﺮ ﺧﺎک ﮐﺮد ،ﺑﻨﺪھﺎ را ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و
ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
ٗ َّ َ َ
ۡ َ َٓۡ ُ
� ۡم ُج ُنود ٞفَأَ ۡر َس ۡل َنا َعلَ ۡيه ۡم ر ٗ
�حا َو ُج ُنودا ل ۡم ت َر ۡوها﴾ ]اﻻﺣﺮاب.[۹ :
﴿إِذ جاءت
ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﺪ«.
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۲/۷۷از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب ﺑﺎ آن ھﻤﻪ
ﺳﺮﺑﺎزھﺎﯾﺸﺎن ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻋﮫﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺎد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آﻧﺎن
ﻓﺮارﮐﻨﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮان در ﻗﻠﻌﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﻏﺰوه
ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎد ﺻﺒﺎ در ﺷﺐ اﺣﺰاب ﻧﺰد ﺑﺎد
ﺷﻤﺎل آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﺼﺮت ﺑﺪه ،ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﮔﻔﺖ :زن
آزاد در ﺷﺐ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎدی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن ﻧﺼﺮت داده
ﺷﺪ ،ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ
اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۷۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن و ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪنﺷﺎن
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ﺑﺰار از ﺑﺮﯾﺪه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی در روز اﺣﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﺮ
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺒﺮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۱۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۷۶از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﱠ
روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺧﻮن ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﻤﺌﻪ ﻣﺮدی از ھﺬﯾﻞ  ١ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ را ﺑﺮ وی ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آن ﺑﺰ وی را ﺑﻪ ﺷﺎخ زد و ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﺎءﻫﺎﯾﺸﺎن

ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﻣﺰﻧﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل

ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﯽ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دﻋﺎء ﻓﺮﻣﻮد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺷﺎن ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﭘﻨﺎه ﮐﺴﯽ آﻣﺪهاﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮایﺗﺎن اﻣﺎن داده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ،
آن ﮔﺎه رھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮد ،و ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ۡ َۡ
َ ُ َ
َ َّ َ
ُ َّ
َّ َ
ُ َۡ
﴿ َوه َو ٱ�ِي كف �يۡد َِ� ُه ۡم عن� ۡم َو�يۡدِيَ� ۡم �ن ُهم ب ِ َب ۡط ِن َمكة ِم ۢن �ع ِد أن
َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
ون بَ ِص ً
أظفر�م علي ِه ۚم و�ن ٱ� بِما �عمل
�ا ] ﴾٢اﻟﻔﺘﺢ.[۲۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و او ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی آﻧﺎن را از ﺷﻤﺎ و دﺳﺖھﺎی ﺷﻤﺎ را از آﻧﺎن در
دل ﻣﮑﻪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز داﺷﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۴۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۱۹۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدی ﺑﻪ دﻋﺎی ﻋﻠﯽ 

 -١ﻣﺤﻔﻮظ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺑﻦ ھﺸﺎم و ﻃﺒﺮی آﻣﺪه ،وی از ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از زاذان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ  ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ و
ﻣﺮدی ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ دﻋﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ:
دﻋﺎء ﮐﻦ ،و ﻋﻠﯽ  ﺑﺮ وی دﻋﺎی ﺑﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﺻﻮف ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯿﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ
آﻣﺪه ،و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۱از ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،وی ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮر
ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از زاذان رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮای ﻋﻠﯽ  ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺖ دﻋﺎی ﺑﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :دﻋﺎء ﮐﻦ،
وی دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،و او ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ زﻧﯽ ﺑﻪ دﻋﺎی ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮوان ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدم را ﻧﺰد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ روان ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ درﺑﺎره اروی دﺧﺘﺮ اوﯾﺲ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ  -آن زن در ﭼﯿﺰی ﺑﺎ وی دﻋﻮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ وﺟﺐ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ھﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻃﻮق
ﻣﯽاﻧﺪازد« ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻮرش ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای ﻧﻤﯿﺮاﻧﺶ ،و ﻗﺒﺮش را در
ﭼﺎھﺶ ﺑﮕﺮدان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮر ﻧﺸﺪ ،ﻧﻤﺮد ،و ﺑﺎ ﺗﺮس و اﺣﺘﯿﺎط
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﭼﺎھﺶ اﻓﺘﺎد ،و ھﻤﺎن ﭼﺎه ﻗﺒﺮش
ﮔﺮدﯾﺪ  ،٢اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۱/۹۷از اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اروی از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﯾﺶ دﻋﻮی ﻧﻤﻮد،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۱۹ /۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۱۶ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻀﺮﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۱۰

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٢٠٩

ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،وی ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدهام ،اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺸﻤﺶ را ﮐﻮر ﮐﻦ ،و در ﭼﺎه ﺑﯿﻔﮑﻨﺶ ،و از ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻮری ﻇﺎھﺮ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺿﺢ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از دره ﻋﻘﯿﻖ ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻼﺑﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ھﺮﮔﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪه
ﺑﻮد ،و ھﻤﺎن ﺣﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﻌﯿﺪ در آن ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ ،و آن زن ﻣﺎھﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻨﺶ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﭼﺎھﺶ اﻓﺘﺎد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﭽﻪ و ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﭼﻨﺎن ﮐﻮر ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اروی را ﮐﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺪفﺷﺎن از »اروی«
ھﻤﺎن »ارواﺋﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ھﺪف از آن درﮔﯿﺮ
ﺷﺪن دﻋﺎی ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ در ﻗﺒﺎل ھﻤﺎن زن ﺑﻮده اﺳﺖ  ،١و ھﺪف از ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ھﻢ،
ھﻤﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪن دﻋﺎی ﺳﻌﯿﺪ درﺑﺎره ھﻤﺎن زن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﺑﺪش ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮرﺟﺎی ﻋﻄﺎردی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺑﯿﺖ
را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،ﭼﻮن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ از ﺑﻠﮫﺠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﺶ؟ آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﯿﺪ در ﭼﺸﻤﺶ ﻣﺒﺘﻼ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻋﻮدت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻋﺎءﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮوھﯽ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۶۳از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﮫﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﻗﺮﯾﺶ از آن اذﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ وی را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا و
 -١در ﻋﺮﺑﯽ» :اروی« ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۲ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۹۶ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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رﺣﻢ داری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﯿﻢ  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺎ ھﺮ ﺷﺎﺧﻪای از ﻗﺮﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺮاﺑﺖ و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺖ  ،-آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،و آن ﺣﺎﻟﺖ از اﯾﺸﺎن زاﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ۡ
ۡ
َّ َ
ك لَم َن ٱل ُم ۡر َسل َ
ٓ
َ ُۡ َۡ
ان ٱ َ
ِ�  ﴾٣ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ
�كِي ِم  ٢إِن
ِ
﴿�س  ١وٱلقرء ِ
ٓ ََ
َ
َ َ َ َۡ َ ُ ُ َ ۡ
﴿ َو َس َوا ٌء عل ۡي ِه ۡم َءأنذ ۡر� ُه ۡم أم ل ۡم تنذ ِۡره ۡم � يُؤم ُِنون ] ﴾١٠ﯾﺲ.[۱۰-۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﯾﺲ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ .ﮐﻪ ﺗﻮ از رﺳﻮﻻن ھﺴﺘﯽ ...ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،ﯾﺎ ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ«.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و از آن ﺗﻌﺪاد ھﯿﭽﮑﺴﯽ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورد.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪن ﭼﺸﻢ ﻗﺘﺎده ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز اﺣﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اھﺪاء ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﺑﺎ آن در ﭘﯿﺶ روی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ ﺷﮑﺴﺖ ،و در ﺟﺎﯾﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر در
ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم و ﺗﯿﺮھﺎ را ﺑﺎ روﯾﻢ دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ھﺮﮔﺎه ﺗﯿﺮی از
آنھﺎ ﺑﻪﺳﻮی روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺞ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ روی و ﺳﺮم را ﺑﻪ
ﻃﺮف آن ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻧﮕﻪ دارم ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازم،
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ از آن ﺗﯿﺮھﺎ ھﻤﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪام اﻓﺘﺎد ،و
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﺸﻤﻢ را در ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﺎ
آن ﮐﻪ در ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص آن را دﯾﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻗﺘﺎده ﻧﺒﯽ ات را ﺑﺎ
روﯾﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺶ را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﺑﮕﺮدان« .و آن ﭼﺸﻤﺶ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﮔﺸﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۸/۲۹۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺷﺎن .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۱۷۴از ﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۵۳اﯾﻦ را از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻗﺘﺎده ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۸ /۱۹در آن ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﮫﻮل ﯾﺎ ﻣﺠﮫﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۹۷ /۸

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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و اﯾﻦ را دار ﻗﻄﻨﯽ و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ از ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﻟﺒﯿﺪ از ﻗﺘﺎده  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
در روز اﺣﺪ ﭼﺸﻢ وی ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪاش اﻓﺘﺎد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آن ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺷﺪ .و دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری از ﻗﺘﺎده ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ )(۳/۲۲۵
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۷۴از ﻗﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و آن ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ و ﺗﯿﺰﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻐﻮی و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻗﺘﺎده از ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﭼﺸﻢ وی در روز ﺑﺪر ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﯿﺎھﯽ آن ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪاش روان ﮔﺮدﯾﺪ،
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﻢ ،و
ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺨﯿﺮ« ،ﺑﻌﺪ از آن وی را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﮐﻒ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ
ﺳﯿﺎھﯽ ﭼﺸﻢ وی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺸﺎرش داد ،آن ﮔﺎه وی ﭼﻨﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۳/۲۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺳﻨﺎد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺣﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﻓﺘﻦ درد و اذﯾﺖ از ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ دﻋﺎء و ﻓﻌﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز
اﺣﺪ ﭼﺸﻢ اﺑﻮذر  ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن آب دھﻨﺶ را
اﻧﺪاﺧﺖ ،و ھﻤﺎن ﭼﺸﻤﺶ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۳از رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز
ﺑﺪر ﺑﻪ ﺗﯿﺮی زده ﺷﺪم ،و ﭼﺸﻤﻢ را ﺑﺮﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در آن آب دھﻨﺶ را
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮاﯾﻢ دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ اذﯾﺘﻢ ﻧﮑﺮد.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺳﻼﻣﺎن از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :داﯾﯽاش
ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻓﻮﯾﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺪرش وی را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﺮﺳﯿﺪش ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادم ،و رام ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺎﮔﺎه ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺎری اﺻﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮد و ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ دم اﻧﺪاﺧﺖ و او ﺑﯿﻨﺎ
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ﺷﺪ ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد،
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎر را داﺧﻞ ﺳﻮزن ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﺑﻦ ﺳﮑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺑﺸﺮ
ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ،و از ﺣﺒﯿﺐ ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را
از ﻣﺮدی از ﺳﻼﻣﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه:
ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادم  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﺷﺎن .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۳ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺷﺘﺮاﻧﻢ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽدادم.
ّ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ زﻧﯿﺮه
ﻓﺎﮐﮫﯽ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯿﺮه روﻣﯽ ﺑﻮد ،و
اﺳﻼم آورد ل ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﻣﺸﺮﮐﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻻت و ﻋﺰی
ﮐﻮرش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،زﻧﯿﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻻت و ﻋﺰی ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهام ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎﯾﯽ اش
را ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .و ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ھﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ل ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ  زﻧﯿﺮه را آزاد
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آزادش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
وی را ﻻت و ﻋﺰی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﯿﺮه ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﮐﻪ
ﻻت و ﻋﺰی ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻔﻊ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاش را ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺮزش اﻃﺎقھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻟﺮزش اﻃﺎق ھﺮﻗﻞ روم

ﺣﺎﮐﻢ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺎص اﻣﻮی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد
ھﺮﻗﻞ  -ﺻﺎﺣﺐ روم  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﻮت وی ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻮﻃﻪ دﻣﺸﻖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ اﯾﮫﻢ ﻏﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش وارد ﺷﺪﯾﻢ او ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺮدی را ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ او ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۵ /۴ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۹۸ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
 -٢اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در اﻻﺻﺎﺑﺔ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ آن ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺟﺰ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﻣﯽ از ﻧﺎم ھﺎ و ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت او ﺑﻪ ﭼﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٢١٣

ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﯾﻢ ،اﮔﺮ او اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ،
ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده او دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺒﺮ داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮایﻣﺎن اﺟﺎزه داد ،و
ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﻓﮫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺎص ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﻪ اﺳﻼم
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ھﺸﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ
دوش ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ را ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدهام ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم اﺧﺮاج ﻧﮑﻨﻢ ،آن را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﱠ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪای از ﺗﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و اﯾﻦ را ﻣﺤﻤﺪ ص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اھﻞ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روز روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و
در ﺷﺐ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،روزه ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،و روﯾﺶ از
ﺳﯿﺎھﯽ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺎدﺷﺎه  ١ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ]و ﺑﻪ ﻃﺮف ھﺮﻗﻞ رﻓﺘﯿﻢ[ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮫﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ،
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﺮایﻣﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﺳﺐھﺎی ﺗﺎﺗﺎری و ﻗﺎﻃﺮھﺎ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده داﺧﻞ
ﺷﮫﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺮ اﯾﻨﮫﺎ وارد ﺷﮫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه روان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن دﺳﺘﻮر داد،
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻮاریھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﻤﺎن را
ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وارد ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺎق ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در آﻧﺠﺎ
ﺷﺘﺮھﺎﯾﻤﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ در ﭘﺎی دﯾﻮار اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﯿﻢ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻﱠ اﷲ واﷲ اﻛﱪ« ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺎق ﻟﺮزﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ

اﻧﮕﺎر درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﺎ روان ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ دﯾﻦﺗﺎن را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺎ روان ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن روم
ﻧﺰدش ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻣﺠﻠﺲ وی ﺳﺮخ ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﺣﻮﻟﺶ ھﻢ ﺳﺮخ ﺑﻮد ،و
ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ و او ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
 -١ﺑﻪﺳﻮی ھﺮﻗﻞ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺗﺤﯿﻪای را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻌﻤﻮل
اﺳﺖ؟ و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺎ ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و
زﯾﺎد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺗﺤﯿﻪ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺤﯿﻪ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﯿﻪ داده ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﯿﻪ ات ﺑﺪھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺤﯿﻪﺗﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻟﺴﻼمﻋﻠﯿﮏ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﺗﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﯿﻪ ﻣﯽدھﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ،
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦﺗﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ واﷲ

أﻛﱪ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﯾﻢ ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺎق ﻟﺮزﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را

ﺑﻪﺳﻮی آن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﻠﻪای را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ و اﻃﺎق از آن ﻟﺮزﯾﺪ ،ھﺮﮔﺎھﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،اﻃﺎقھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻟﺮزد؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ ﻧﺰد
ﺗﻮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ،ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن آرﯾﺪ،
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﻠﺮزد ،و ﻣﻦ از ﻧﺼﻒ ﭘﺎدﺷﺎھﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮم ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪه ﻋﻈﻤﺖ وﺷﺎن آن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺳﺰد ﮐﻪ آن از اﻣﺮ
ﻧﺒﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ را از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ :و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز و روزهﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻮد و ﺑﺎش ﺧﻮب و ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ زﯾﺎد ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺮ داد.
ﺳﻪ روز در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﺎ روان ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﻧﺰدش
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،وی از ﻣﺎ ﺗﮑﺮار ﮔﻔﺘﻪﻣﺎن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯿﺰی را ﭼﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺰرﮔﯽ ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و در آن ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﺮد ،ﺧﺮد وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد دروازهھﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،آن ﮔﺎه وی ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﻔﻠﯽ را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮد ،و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺎ آن را ﮔﺸﻮدﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آن
ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ و ﻣﺮدی اﺳﺖ دارای ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺰرگ ،ﺳﺮﯾﻦھﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
درازی ﮔﺮدﻧﺶ را ﻧﺪﯾﺪهام ،رﯾﺶ ﻧﺪارد و دو ﮔﯿﺴﻮ دارد ،و ﺣﺴﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آدم ÷ اﺳﺖ ،وی ﭘﺮ
ﻣﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ،در اﯾﻦ
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻋﮑﺲ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد ،ﻣﻮھﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه داﺷﺖ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮخ ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﺑﺰرگ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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داﺷﺖ و رﯾﺸﺶ ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﻧﻮح ÷ اﺳﺖ.
ﺑﺎز دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ،در آن ﻣﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪی
ﺑﻮد ،ﭼﺸﻤﺎن زﯾﺒﺎ داﺷﺖ ،ﺟﺒﯿﻨﺶ ﮔﺸﺎده ﺑﻮد ،رﺧﺴﺎر دراز داﺷﺖ ،رﯾﺸﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ
ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ÷ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و در آن ﻋﮑﺲ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ وی ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
آری ،اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ،
ﮐﻪ وی از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺸﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی ھﻤﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،وی ﺳﺎﻋﺘﯽ درﻧﮓ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪﺳﻮی آن ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻣﻦ آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻧﺰدﺗﺎن ھﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺑﺎز دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد ،و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را از آن ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻮد
ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و ﺳﯿﺎه ،ﻣﺮدی ﺑﻮد دارای ﻣﻮیھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ،
ﺗﺮش روی ،دارای دﻧﺪانھﺎی ﺑﺎﻻی ھﻢ ،ﻟﺒﺶ اﻧﺪک ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ÷ اﺳﺖ ،و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ
ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ وی ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮش روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮاخ و
ﻋﺮﯾﺾ داﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ،
ﮔﻔﺖ :ھﺎرون ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ÷ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ
ﺳﻔﯿﺪی را ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮد ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﻧﺮم و ﻓﺮوھﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :وی ﻟﻮط ÷ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،در آن
ﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﻮد ،اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻨﯿﺶ دراز و ﻧﻮک آن
ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ،رﺧﺴﺎرھﺎﯾﺶ ﺳﺒﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و روی زﯾﺒﺎ داﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺤﺎق ÷ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪی را ﺑﺮآورد و در آن
ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ÷ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺐ وی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﻌﻘﻮب ÷ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﻋﮑﺲ
ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد ،روی زﯾﺒﺎ داﺷﺖ ،اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻨﯿﺶ رﺳﺎ و ﻧﻮک آن ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ،ﻗﺎﻣﺖ
ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺖ ،روﯾﺶ ﭘﺮ ﻧﻮر و درﺧﺸﺎن ﺑﻮد ،از روﯾﺶ ﺧﺸﻮع داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ÷ ،ﺟﺪ
ﻧﺒﯽﺗﺎن ص اﺳﺖ.
ﺑﺎز دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪی را ﺑﯿﺮون آورد ،در آن ﻋﮑﺴﯽ
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﮑﺲ آدم ،اﻧﮕﺎر روﯾﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ ÷ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﻋﮑﺲ
ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﺳﺮخ رﻧﮓ ،ﺳﺎقھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ داﺷﺖ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﺷﮑﻢ
ﺑﺰرگ داﺷﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺎﻣﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ داود ÷ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن دروازه دﯾﮕﺮی را ﮔﺸﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﻋﮑﺲ
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺳﺮﯾﻦ ﮐﻼن ،ﭘﺎھﺎی رﺳﺎ داﺷﺖ ،و ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ.
ﺑﺎز دروازه دﯾﮕﺮی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و از آن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﯿﺎھﯽ را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،در آن ﻋﮑﺴﯽ
ﺑﻮد ﺳﻔﯿﺪ و او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد دارای رﯾﺶ ﺳﯿﺎه ،ﻣﻮی زﯾﺎد ،ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﮑﻮ و روی زﯾﺒﺎ ،ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﻋﮑﺲھﺎ را ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻧﻤﻮدی؟ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت اﻧﺒﯿﺎء † ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﻧﺒﯽﻣﺎن ÷ را ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ وی دﯾﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :آدم ÷ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮑﺲھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای وی ﻧﺎزل
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آﻧﺎن در ﺧﺰاﻧﻪ آدم ÷ در ﺟﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ آﻧﺎن را از
ﺟﺎی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮای داﻧﯿﺎل داد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻪ
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اﯾﻦ راﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ام ﺑﯿﺮون ﺷﻮم و ﺗﺎ ﻣﺮدﻧﻢ ﻏﻼم ﺑﺪاﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺤﻔﻪھﺎی ﺧﻮب و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ داد ،و رﺧﺼﺖﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﺶ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺗﺤﺎﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ داده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی اراده ﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ آﻧﺎن و ﯾﮫﻮد ﺻﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ ص را ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه از ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺎزه
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در اﺳﻨﺎدش ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۲۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۲۲اﯾﻦ را از ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،و رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۹از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺗﺬﮐﺮ داده ،و ذﮐﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آن ﻋﮑﺲھﺎ در ﺣﺪﯾﺚ
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺎص ﻧﯿﺎﻣﺪه ،و ذﮐﺮ وی در ﺣﺪﯾﺜﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ 
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۶۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ
ﻋﮑﺴﺶ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﻔﺖ و ﻋﮑﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪم،
و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺻﻔﺖ و ﻋﮑﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را دﯾﺪم ،ﮐﻪ از داﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺻﻔﺖ وی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺻﻔﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻠﯽ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﮐﻪ از داﻣﻦ وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اری ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از وی اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را
در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ وی اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻧﺒﯿﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ از وی ﻧﺒﯿﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
وی ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از وی اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﻔﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را دﯾﺪم .١
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۲۵ /۲و اﻻوﺳﻂ ) .(۱۴۹ /۸ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۳۳ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در آن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢﺷﺎن.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢﺷﺎن .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را
در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص  (۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻟﺮزش ﺣﻤﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﻣﯽاش
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۹۷از ﺷﯿﺦھﺎﯾﯽ از ﻏﺴﺎن و ﺑﻠﻘﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﺻﺒﺮﺷﺎن در روزھﺎی ﺣﻤﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎداش داد ،ﮐﻪ اھﻞ
ﺣﻤﺺ را ﻟﺮزاﻧﯿﺪ ،و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﺮاه آن روﻣﯽھﺎ در ﺷﮫﺮ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ ،و دﯾﻮارھﺎ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،روﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺮس و ھﺮاس ﻧﺰد رﺋﯿﺴﺎن و ﻋﻘﻠﻤﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ رؤﺳﺎ و ﻋﻘﻠﻤﻨﺪانﺷﺎن ﺣﺮفھﺎی آﻧﺎن را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ذﻟﯿﻞﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر دروازهھﺎ و دﯾﻮارھﺎی
زﯾﺎدی درھﻢ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺎز ﺑﺎ ﺗﺮس و ھﺮاس ﺑﻪﺳﻮی رؤﺳﺎ و ﻋﻘﻠﻤﻨﺪان ﺧﻮﯾﺶ
رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﺣﺮفﺷﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ...ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪن ﺻﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ

رﺳﯿﺪن ﺻﺪای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دور دﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎرﯾﻪ و ﻟﺸﮑﺮش
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ در ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ،زﯾﻦ ﻋﺎﻗﻮﻟﯽ در ﻓﻮاﺋﺪش و اﺑﻦ اﻻﻋﺮاﺑﯽ در ﮐﺮاﻣﺎت

اوﻟﯿﺎء از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻟﺸﮑﺮی را روان ﻧﻤﻮد ،و
ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻪ  ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺧﻄﺒﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ،ﺑﻌﺪ از آن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻟﺸﮑﺮ آﻣﺪ ،و ﻋﻤﺮ س از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ،آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه روی آوردﯾﻢ ،و ﮐﻮه در ﻋﻘﺐﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺗﻮ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی  .١اﯾﻨﻄﻮر اﯾﻦ را ﺣﺮﻣﻠﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ وھﺐ ﻓﺮاھﻢ آورده
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و آن ﯾﮏ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -١ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۱۱۰
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و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﺪرش ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻄﺒﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در اﺛﻨﺎی ﺧﻄﺒﻪاش ﮔﻔﺖ :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه ﺑﺮو ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮگ را ﺷﺒﺎن
ﺑﮕﯿﺮد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ 
ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ :وی از ذﻣﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮآﻣﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﺆاﻟﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﻗﻠﺒﻢ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮادران ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺮ
ﮐﻮھﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪﺳﻮی آن ﮐﻮه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و اﮔﺮ از آن
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪﯾﻤﺶ از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﮋده دھﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه آﻣﺪ ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﺻﺪای ﻋﻤﺮ س
را در آن روز ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﻣﺎن ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ
ﻓﺮﻣﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۲۱۰و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ در اﻻرﺑﻌﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﻄﯿﺐ اﯾﻦ را در راوﯾﺎن
ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در
رواﯾﺖ آن دو آﻣﺪه اﺳﺖ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ﻋﻤﺮ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار دارد و ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ؟ ﮔﻔﺖ :وای
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!! ﻋﻤﺮ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن وی ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،از آن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .١
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۰از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻃﺮﯾﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :در ﻗﻠﺒﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،ﮐﻪ دﺷﻤﻦ وی را ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮھﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪاﯾﻢ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن )ص (۲۱۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و
در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  - ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ  -ﻧﺰدش
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ آﻧﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ﺗﻮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺮ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺳﺨﻦ و ﻣﻘﺎل درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪی ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪی :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه روی آور ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،آﻧﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﻮھﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و ]دﺷﻤﻨﺎن[ از ﻃﺮف ﭘﯿﺶ
روی و ﻋﻘﺐﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺳﺎرﯾﻪ ،ﺑﻪﺳﻮی
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﺎم داده از ذﻣﻪ واری آن ﺑﺪر آﻣﺪه ،و ﺑﺮ آن دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻮه روی آور ،ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آن ﮔﺎه درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﺎرﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ
وی را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن آورد :ﻣﺸﺮﮐﺎن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ آور ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎ ھﻤﺮاهﺷﺎن از
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺟﻤﻌﻪ و زوال آﻓﺘﺎب ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه
ﻣﻨﺎدﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد :ای ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻮه روی آور ،دوﺑﺎر ،و ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﻮه رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن داد و ﺑﻪ
ﻗﺘﻞﺷﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻃﻌﻨﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ
از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﮔﯽ اﺳﺖ  .١و واﻗﺪی اﯾﻦ را از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ
زﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۳۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ آن دو آﻣﺪه :ﺑﺮای
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آن ﺳﺨﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﺎن
ﺣﺮﻓﯽ را زدم ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ اﻟﻘﺎء ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦھﺎ ﻃﺮﻗﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ وھﺐ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ،
ﱠ
ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤﮫﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﯿﺪن ﺻﺪای اﺑﻮﻗﺮﺻﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دور دﺳﺖ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ  ٢از ﻋﺰه ﺑﻨﺖ ﻋﺎص ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺮﺻﺎﻓﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روﻣﯽھﺎ ﯾﮏ

ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮﻗﺮﺻﺎﻓﻪ  را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﺑﻮﻗﺮﺻﺎﻓﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار
ﻋﺴﻘﻼن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد :ای ﻓﻼن ،وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و او ﮐﻪ ﺧﻮد در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﻗﺮار داﺷﺖ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب و ﺷﻨﯿﺪن آوازﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ

اﺻﺤﺎب و ﺷﻨﯿﺪن آواز ﻏﯿﺒﯽ ھﻨﮕﺎم ﻏﺴﻞ دادن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۲۷۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻠﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
ﮔﻮﯾﻨﺪهای را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﺒﯽﺗﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﻏﺴﻞ
ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﻏﺴﻞ داده
ﺷﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ وی
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و در آن ﺧﻠﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .م.
 -٢در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۹ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۹۶ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮔﻔﺖ ،و داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی ﮐﯿﺴﺖ :او را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺪھﯿﺪ.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺷﻨﯿﺪن آواز ﻏﯿﺒﯽ در ﯾﮏ ﺳﺮﯾﻪ ﺑﺤﺮی

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۶۷از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ  را
اﻣﯿﺮ ﺳﺮﯾﻪ ﺑﺤﺮی ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺑﺤﺮ از ﻃﺮف ﺷﺐ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﻨﺎدﯾﯽ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن آﻧﺎن را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻓﯿﺼﻠﻪای،
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا در ﯾﮏ روز
ﮔﺮم ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی را در روز ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ آب ﺑﺪھﺪ .١
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
رواﯾﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻞ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۶۰از اﺑﻮﺑﺮده از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻏﺰا در ﺑﺤﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﯽوزﯾﺪ ،و ﺑﺎدﺑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪهای را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪا
ﻣﯽﻧﻤﻮد :ای اھﻞ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﺒﺮ دھﻢ ،و ھﻔﺖ ﺑﺎر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در ﻣﻘﺪم ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ و ﺗﻮ از
ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ در ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺻﺪا
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻮاب داد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﺧﺒﺮﻣﺎن ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در ﯾﮏ روز ﮔﺮم ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺗﺸﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ وی را روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﯿﺮآب ﺳﺎزد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺎن روز ﺳﺨﺖ ﮔﺮم را ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺑﻮد
در آن اﻧﺴﺎن از ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازد ،و روزهاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮدم و ﺷﻨﯿﺪن آواز ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ در روز وﻓﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﻧﻤﻮد

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۶۷ /۳وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ذھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻣﻮﻣﻞ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٢٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۴۳از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در
ﻃﺎﺋﻒ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ در ﺟﻨﺎزهاش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ وی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺪ و داﺧﻞ ﻧﻌﺶ وی ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از ﻧﻌﺶ وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ
آﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﻗﺒﺮ ﺗﻼوت ﮔﺮدﯾﺪ ،و داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺗﻼوﺗﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ۡ ٓ َ ٰ َ ّ َ َ ٗ َّ ۡ ٗ
َ ٰٓ َ َّ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
َ ۡ ُ
ض َّية  ٢٨فٱدخ ِ� ِ�
﴿
ج ِ� إِ� ر� ِ ِ
اضية مر ِ
كر ِ
���تها ٱ�فس ٱلمطم�ِنة  ٢٧ٱر ِ
ۡ ُ
ع َِ�ٰدِي َ ٢٩وٱدخ ِ� َج َّن ِ� ] ﴾٣٠اﻟﻔﺠﺮ.[۳۰-۲۷ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻧﻔﺲ آرام ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ .ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﮔﺮد ﮐﻪ ﺗﻮ از

او ﺧﻮﺷﻨﻮدی و او از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ .و در ﺳﻠﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ داﺧﻞ ﺷﻮ .و در ﺑﮫﺸﺘﻢ

درآی«.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱠ
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺎﻣﯿﻦ از ﭘﺪرش ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻔﯿﺪی آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻠﻨﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۹از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺧﺎک اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ ،ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺻﺪا را
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﮔﻮﯾﻨﺪهاش را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان در
ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﮔﺬﺷﺖ ،و در ﮐﻔﻦھﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻔﯿﺪی
ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﻓﺮود آﻣﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﮐﻔﻦھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،آن
ﮔﺎه ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺣﻤﻖ ھﺴﺘﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯿﺶ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در روز وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ آوردﻧﺪ ،و در ﻟﺤﺪش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻠﻤﻪای اﻟﻘﺎء ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﮐﻨﺎره ﻗﺒﺮ ﺑﻮد آن را ﺷﻨﯿﺪ ،و آﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﺟﻦ و ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ

ﺧﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﮏ و ﺷﻨﯿﺪن آواز ﺟﻦ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻤﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد

٢٢٣

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

روﯾﺎﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﮏ ﺑﺮای
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﮐﻪ اﺑﺘﺪای اﺳﻼم
آوردﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﺷﺘﺮاﻧﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،و اﺛﺮی
از آنھﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،در اﺑﺮق ﻋﺰاف ﺷﺐ ﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪم :ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﻦ وادی از ﺑﯽﻋﻘﻼن ﻗﻮﻣﺶ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﺎﺗﻔﯽ ﺻﺪا ﻧﻤﻮد:
واﻟـﻤﺠﺪ واﻟﻨﻌﻤـ ﹺ
ﹺ
اﻹﻓﻀﺎل
ﺎء و
وﻳـﺤﻚ ﻋﺬ ﺑﺎﷲ ذ اﻟـﺠﻼل
ﺑﺂﻳﺎت

واﻗﺮأ

اﻷﻧﻔﺎل

ﻣﻦ

ووﺣﺪ

ﹺ
وﻻﺗﺒﺎل

اﷲ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذواﻟﺠﻼل و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﻨﺎه
ﺑﺒﺮ ،و آﯾﺖھﺎﺋﯽ از اﻧﻔﺎل را ﺗﻼوت ﮐﻦ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ را واﺣﺪ ﺑﺪان و دﯾﮕﺮ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎش« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺣﺎل آﻣﺪم ﮔﻔﺘﻢ:
ﻳﺎ

أﻳـﻬﺎ

ﻣﺎ

اﻟـﻬﺎﺗﻒ

ﺗﻘﻮل

أرﺷﺪ

أم

ﻋﻨﺪك

ﺗﻀﻠﻴﻞ

ﹶﺑ ﱠﲔ ﻟﻨﺎ ﻫﺪﻳﺖ ﻣﺎ اﻟـﺤﻮﻳﻞ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ھﺎﺗﻒ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ آﯾﺎ ﻧﺰدت ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮ اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ:
إن

رﺳﻮل

ﻳﺄﻣﺮ

اﷲ

ذواﻟـﺨﲑات

ﺑﻴﺜﺮب

ﻳﺪﻋﻮ

إﱃ

اﻟﻨﺠﺎة

ﺑﺎﻟﺼﻮم

وﺑﺎﻟﺼﻼة

وﻳﺰﺟﺮ

اﻟﻨﺎس

ﻋﻦ

اﻟـﻬﻨﺎت

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﯿﺮھﺎی زﯾﺎد دارد ،در ﯾﺜﺮب اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺠﺎت دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ روزه و ﻧﻤﺎز دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﺮدم را از ﭘﻠﯿﺪیھﺎ و ھﻼ ک ﮐﻨﻨﺪهھﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽدارد« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺳﻮارﯾﻢ را ﺣﺮﮐﺖ دادم و ﮔﻔﺘﻢ:
رﺷﺪ ﹰا

أرﺷﺪﲏ
وﻻ

ﺑﺮﺣﺖ

ﺳﻴﺪ ﹰا

ﺟﻌﺖ

و

ﻻ

ﻋﺮﻳﺖ

ﻫﺪﻳﺖ

ﻻ

ﻣﻘﻴﺖ

وﻻ ﺗﻮﻗﺮﲏ ﻋﲆ اﻟـﺨﲑ اﻟﺬي أﺗﻴﺖ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺮا ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎ ،ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮی ،ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮی و ﻧﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﮔﺮدی ،و ھﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺮدار و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ ،و ﻣﺮا از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ داده ﺷﺪه ﻣﺤﺮوم ﻣﮕﺮدان«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
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ﺻﺎﺣﺒﻚ
آﻣﻦ

ﺑﻪ

اﷲ
أﻓﻠﺞ

وﺳﻠﻢ

ﻧﻔﺴﻜﺎ

وﺑﻠﻎ

رﰊ

ﺣﻘﻜﺎ

واﻧﴫه

اﻷﻫﻞ

وأد

رﺣﻠﻜﺎ

أﻋﺰ

رﰊ

ﻧﴫﻛﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاھﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺴﺖ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﻪ دارد و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻮاری ات را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎور ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﻖ ﺗﻮ را ﭘﯿﺮوز
ﮔﺮداﻧﺪ ،و دﯾﻨﺶ را ﻧﺼﺮت ﺑﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﻮت ﻧﺼﺮت دھﺪ«.
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺛﺎل واﻟﯽ وی ﺑﺮ
ﺟﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺠﺪ ھﺴﺘﻢ ،و از ﻃﺮف ﺷﺘﺮاﻧﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ
ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﮐﺎر آنھﺎ را از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪم ،ورودم ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺼﺎدف روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ
ﺷﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ اﺳﻼم آوردن ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ
درﺳﺖ وﺿﻮ ﮐﺮدن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ .آن ﮔﺎه او آن را ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﻮزاﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪم،
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽدھﺪ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺎب در ﺷﺐ
ﭼﮫﺎردھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب و درﺳﺖ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺑﻌﺪ از آن
ﻧﻤﺎزی ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد« .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ات ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻮاه ﻣﯽآوری ﯾﺎ ﺑﺎ زدن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
درس ﻋﺒﺮﺗﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،آن ﮔﺎه ﺷﯿﺦ ﻗﺮﯾﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮫﺎدت داد ،و
او ﺷﮫﺎدت وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه )ص (۳۰از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه:
أرﺷﺪﲏ

رﺷﺪ ﹰا

ﺑـﻬﺎ

ﻫﺪﻳﺘﺎ

وﻻ

ﺻﺤﺒﺖ

ﻻ ﺟﻌﺖ ﻳﺎ ﻫﺬا وﻻ ﻋﺮﻳﺘﺎ
ﺻﺎﺣﺒ ﹰﺎ

ﻣﻘﺘﻴ ﹰﺎ

ﻻ ﯾﺜﻮﯾﻦ اﻟﺨﯿﺮ إن ﺛﻮﯾﺘﺎ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻋﻤﺮ  ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ آن در ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪازی ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻓﺎﺗﮏ اﺳﺪی ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،و
ﻣﺜﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .و اﯾﻦ را ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺑﻦ ﺑﺸﺮان ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۳۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۲۵۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺎن را

٢٢٥

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۲۱اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ...و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﻣﻮی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۳۵۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻦ و آوردن ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب

ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺎه از ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ را اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﭘﻨﺪارم ،آن ﭼﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ وی
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮد زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮ دﯾﻨﺶ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،و ﯾﺎ
ﮐﺎھﻦ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .وی ﻃﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن ﺳﺨﻦ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﻣﺮوز ،روزی را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﮐﺎھﻦ اﯾﺸﺎن در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮدم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺖ
آورد ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﻣﻦ ﺗﺮس و
ھﺮاس را در وی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،و ﮔﻔﺖ:
أﻟـﻢ

ﺗﺮاﻟـﺠﻦ

وإﺑﻼﺳﻬﺎ
وﻟـﺤﻮﻗﻬﺎ

وﻳﺄﺳﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻼص

ﻣﻦ

ﺑﻌﺪ

إﻧﻜﺎﺳﻬﺎ

وأﺣﻼﺳﻬﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻦ و ﺣﯿﺮت زدﮔﯽ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی اش ﺑﻌﺪ از ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ اش و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺘﺮھﺎی ﭼﺎق و ﭘﺎﻻنھﺎی آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ«.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﺮدی
از آﻧﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را آورد و ذﺑﺤﺶ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮ وی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،و
ھﯿﭻ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﻠﻨﺪ آوازﺗﺮ از وی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺑﯽﺷﺮم ،ﻧﺠﺎت ﻓﺮا
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻﱠ اﷲ« ،آن ﮔﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﻢ در ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ از ﺟﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽروم .ﺑﺎز ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :ای ﺑﯽﺷﺮم ،ﻧﺠﺎت ﻓﺮا

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮد ﻓﺼﯿﺤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻﱠ اﷲ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و ﺟﺰ اﻧﺪک
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درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ وی از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ و ﻣﺸﺮحﺗﺮ از رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﯾﻌﻼی ﻣﻮﺻﻠﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی از ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﯾﻦ ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻦ ﺗﺎﺑﻌﺶ ﺧﺒﺮ ﻇﮫﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮاﯾﺶ
آورد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدش روان ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ھﺴﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ :آری ،اﻓﺰود :ﺗﻮ ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﮫﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داری؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﻏﻀﺐ ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را در
ﱠ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ!! ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ!! ﺑﺮ ﺷﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
ﮐﮫﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﯽ .اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽات ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ را از
ﻇﮫﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﮔﺎھﺎﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺐ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽام ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ :ای
ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و ﮔﻔﺘﻪام را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺪان اﮔﺮ داﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ رﺳﻮﻟﯽ از ﻟﺆی ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت وی دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﻋﺠﺒﺖ
ﺗـﻬﻮ

ﻟﻠﺠﻦ
إﱃ

ﻣﻜﺔ

وﺗﻄﻼﺑـﻬﺎ
ﺗﺒﻐﻰ

اﻟـﻬﺪ

ﻓﺎرﺣﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﻮة ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻢ

وﺷﺪﻫﺎ
ﻣﺎ

اﻟﻌﻴﺲ
ﺻﺎدق

ﻟﻴﺲ

اﻟـﺠﻦ
ﻗﺪاﻣﺎﻫﺎ

ﺑﺄﻗﺘﺎﺑـﻬﺎ
ﻛﻜﺬاﺑـﻬﺎ
ﻛﺄذﻧﺎﺑـﻬﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﺐ دوم
ﺑﺎز آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و ﮔﻔﺘﻪام را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﺪان اﮔﺮ
داﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ از ﻟﺆی ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت وی
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
وﲢﻴﺎرﻫﺎ

وﺷﺪﻫﺎ

اﻟﻌﻴﺲ

ﺑﺄﻛﻮارﻫﺎ

ﻋﺠﺒﺖ

ﻟﻠﺠﻦ

ﺗـﻬﻮ إﱃ ﻣﻜﺔ ﺗﺒﻐﻰ اﻟـﻬﺪ

ﻣﺎﻣﺆﻣﻨﻮ

اﳉﻦ

ﻛﻜﻔﺎرﻫﺎ
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ﺑﲔ

رواﺑﻴﻬﺎ

وأﺣﺠﺎرﻫﺎ

٢٢٧

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺐ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ آﻣﺪ،
و ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ،ﮔﻔﺘﻪام را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﺪان ،اﮔﺮ داﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ
رﺳﻮﻟﯽ از ﻟﺆی ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،١ﺑﺎز
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺳﺮود:
ﻟﻠﺠﻦ

ﻋﺠﺒﺖ

وﲡﺴﺎﺳﻬﺎ

وﺷﺪﻫﺎ

ﺗـﻬﻮ إﱃ ﻣﻜﺔ ﺗﺒﻐﻰ اﻟـﻬﺪ

ﻣﺎ

ﻓﺎرﺣﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﻮة ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻢ

واﺳﻢ

اﻟﻌﻴﺲ

ﺑﺄﺣﻼﺳﻬﺎ

ﺧﲑاﻟـﺠﻦ

ﻛﺄﻧﺠﺎﺳﻬﺎ

ﺑﻌﻴﻨﻚ

إﱃ

راﺳﻬﺎ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺷﺘﺮم را ﭘﺎﻻن
ﻧﻤﻮدم ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آﻣﺪم  -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮑﻪ  -و دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن
ﯾﺎراﻧﺶ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﻣﻘﺎﻟﻪام را ﺑﺸﻨﻮ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮﯾﺶ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮودم:
ﻧﺠﻴﻲ ﺑﻌﺪ ﹶﻫﺪﹾ ء ورﻗﺪة
أﺗﺎﲏ
ﱠ

ﺛﻶث

ﻗﻮﻟﻪ

ﻟﻴﺎل

ﻛﻞ

ﻟﻴﻠﺔ

وﻟـﻢ ﻳﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻮت ﺑﻜﺎذب
أﺗﺎك رﺳﻮل ﻣﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ

ﻓﺸﻤﺮت ﻣﻦ ذﻳﻞ اﻹزار ووﺳﻄﺖ

ﰊ اﻟﺬﻋﻠﺐ اﻟﻮﺟﻨﺎء ﻏﱪاﻟﺴﺒﺎﺳﺐ

ﻓﺎﺷﻬﺪ ان اﷲ ﻻ ﺷﻰء ﻏﲑه

وأﻧﻚ ﻣﺄﻣﻮن ﻋﲆ ﻛﻞ ﻏﺎﺋﺐ

وﺳﻴﻠﺔ

إﱃ اﷲ ﻳﺎ اﺑﻦ اﻷﻛﺮﻣﲔ اﻷﻃﺎﻳﺐ

ﻓﻤﺮﻧﺎ ﺑﻤـﺎ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﻰ

وان ﻛﺎن ﻓﻴﻤـﺎ ﺟﺎء ﺷﻴﺐ اﻟﺬواﺋﺐ

وﻛﻦ ﱄ ﺷﻔﻴﻌ ﹰﺎ ﻳﻮم ﻻ ذو ﺷﻔﺎﻋﺔ

ﺳﻮاك ﺑﻤﻐﻦ ﻋﻦ ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب

وأﻧﻚ

أدﻧﯽ

اﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽ ام ،ﺑﻌﺪ از آراﻣﺶ و ﺧﻮاب ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﻣﻦ وی را
آزﻣﻮدهام ،دروﻏﮕﻮ ھﻢ ﻧﺒﻮده ،ﺳﻪ ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و در ھﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻗﻮل را
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از ﻟﺆی ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺳﻮار
ﺑﺮ ﺷﺘﺮم ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ آﻣﺪم ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ وی ]ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﻮد[ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﻏﺎﺋﺐ اﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮلھﺎ در
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۸۶۶

٢٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی .ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮھﺎ و ﻋﺰﺗﻤﻨﺪان ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ای
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎی روی زﻣﯿﻦ ،دﺳﺘﻮر ﺑﺪه .اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﮔﯿﺴﻮھﺎ را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﻢ در روزی ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎش ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ از
ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ﭼﯿﺰی را دور ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ«.
ﮔﻔﺖ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ در روھﺎیﺷﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮم .آﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽات اﻣﺮوز ھﻢ ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻋﻮض ﺑﮫﺘﺮ و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ از ﺟﻦ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ روزی در ﻗﺮﯾﻪای از
ﻗﺮﯾﺶ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن آل ذرﯾﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،آﻧﺎن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻗﺼﺎب آﻣﺎدهاش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن از داﺧﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ  -و ﭼﯿﺰی را
ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ  -ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای آل ذرﯾﺢ ،ﻧﺠﺎت ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺼﯿﺢ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ» :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ١و ﺧﺮاﺋﻄﯽ اﯾﻦ را در ھﻮاﺗﻒ اﻟﺠﺎن از

اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را از ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب و ﺑﺮاء ب
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ ﺑﺮاء آﻣﺪه :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ﮔﻔﺖ :در ھﻨﺪ ﺑﻮدم،
ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽ ام ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﻗﺼﻪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ:
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺳﻮاد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪی«  .٢اﺧﺘﺘﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۳۲ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۰۸اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ  ﺑﻪ ﻣﺜﻞ رواﯾﺖ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ :در ﻧﻔﺴﻢ دوﺳﺘﯽ اﺳﻼم
واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ،ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮم را ﺑﺴﺘﻢ،
و ﺑﻪﺳﻮی ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از راه رﺳﯿﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﯿﺪم ،ﭘﺎی ﺷﺘﺮم را ﺑﺴﺘﻢ و داﺧﻞ
 -١ﺑﺮاﯾﺶ »ﺷﺎھﺪ« اﺳﺖ ،درﺑﺎره ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذھﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

٢٢٩
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ﮔﺮدﯾﺪم .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻘﺎﻟﻪام را ﺑﺸﻨﻮ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎور و ﻣﺮا از آﻣﺪن ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽات
ﺧﺒﺮ ﺑﺪه« .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺣﺎﮐﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۸/۲۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن،
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺑﻐﻮی ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻮادﺑﻦ ﻗﺎرب ،ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﺑﺮاء اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ و روﯾﺎﻧﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﻗﺮ و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﺮق
اﯾﻦھﺎ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۹۶ﺷﺮح داده ﺷﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻦ و آوردن ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۳۴از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس ﺳﻠﻤﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﺘﺪای اﺳﻼم آوردﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ ﭘﺪرم ﻣﺮداس ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﮕﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﻤﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ آن را در ﺧﺎﻧﻪای
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ھﺮ روز ﯾﮑﺒﺎر ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
در دل ﺷﺐ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،آن ﮔﺎه ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺿﻤﺎد رﻓﺘﻢ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﺪا از داﺧﻞ ﺧﻮد وی اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻛﻠﻬﺎ

ﻫﻠﻚ اﻷﻧﻴﺲ و ﻋﺎش أﻫﻞ اﻟـﻤﺴﺠﺪ

ﻗﻞ

ﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ

ﻣﻦ

ﺳﻠﻴﻢ

أود ﺿﻤـﺎد وﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ ﻣﺪة

ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﻟﻨﺒﻲ ﳏﻤﺪ

إن اﻟﺬي ورث اﻟﻨﺒﻮة واﻟـﻬﺪ

ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻬﺘﺪي

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را از ﻣﺮدم ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻏﺰوه اﺣﺰاب ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﺷﺘﺮھﺎﯾﻢ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﻘﯿﻖ در ذات ﻋﺮق ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪم .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی را ﺑﺮ ﺑﺎل ﺷﺘﺮ ﻣﺮﻏﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﻮری ﮐﻪ ﺷﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ ،ھﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ﻋﻀﺒﺎء در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ
ﻋﻨﻘﺎء ،ھﺎﺗﻔﯽ از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ وی را ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﴩ

اﻟـﺠﻦ

وإﺑﻼﺳﻬﺎ
وﻛﻸت

أن
اﻟﺴﻤـﺎ ﹶء

وﺿﻌﺖ
أﺣﺮاﺳﻬﺎ
ﹸ

اﻟـﻤﻄﻰ

أﺣﻼﺳﻬﺎ

٢٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮاﺳﺎن از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه
اﺳﺒﻢ را ﺳﻮار ﺷﺪم ،و ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰدش ﻓﺮا رﺳﯿﺪم و
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺿﻤﺎد ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎ آﺗﺶ ﺣﺮﯾﻘﺶ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻮدت ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻌﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮودم ،ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم:
ﻟﻌﻤﺮك إﲏ ﻳﻮم أﺟﻌﻞ ﺟﺎﻫ ﹰ
ﻼ

ﺿﻤـﺎد ﹰاﻟﺮب

اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ

وﺗﺮﻛﻲ رﺳﻮل اﷲ واﻷوس ﺣﻮﻟﻪ

اوﻟﺌﻚ

ﻛﺘﺎرك ﺳﻬﻞ اﻷرض واﳊﺰن ﺗﺒﺘﻐﻲ

ﻟﻴﺴﻠﻚ ﰲ وﻋﺚ اﻷﻣﻮر اﻟـﻤﺴﺎﻟﻚ

ﻋﺒﺪه

وﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ أﻣﺴﻰ ﻳﺮﻳﺪ اﻟـﻤﻬﺎﻟﻜﺎ

ووﺟﻬﺖ وﺟﻬﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺔ ﻗﺎﺻﺪ ﹰا
ﻋﻴﺴﻰ

ﺑﻨﺎﻃﻖ

أﺑﺎ ﹾﻳﻊ

اﻟـﻤﺒﺎرﻛﺎ

ﻣﻦ اﳊﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺬﻟﻜﺎ

أول

ﺷﺎﻓﻊ

وأول

ﻣﺒﻌﻮث

ﳚﻴﺐ

اﻟـﻤﻼﺋﻜﺎ

ﺣﺘﻰ

أﻗﺎم

اﻟـﻤﻨﺎﺳﻜﺎ

ﻓﺂﻣﻨﺖ

ﺑﺎﷲ

اﻟﺬي

ﻧﺒﻲ

أﺗﺎﻧﺎ

ﺑﻌﺪ

اﻣﲔ

ﻋﲆ

اﻟﻔﺮﻗﺎن

أﻧﺎ

ﺗﻼﰲ ﻋﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﺿﻬﺎ

ﻓﺎﺣﻜﻤﻬﺎ

أﻧﺼﺎر

ﻧﺒﯽ

ﻟﻪ

ﻣﺸﺎرﻛﺎ
ﻣﺎ

اﻷﻛﺮﻣﲔ

أوﻟﺌﻜﺎ

ﻛ ﱠﻠﻬﺎ

ﺗﻮﺳﻄﺖ ﰲ اﻟﻔﺮﻋﲔ واﻟـﻤﺠﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎ
ﹶ

وأﻧﺖ اﻟـﻤﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ إذا ﺳﻤﺖ

ﻋﲆ ﺿﻤﺮﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﺮون اﻟـﻤﺒﺎرﻛﺎ

ﻋﻨﻴﺘﻚ

ﻳﺎ

ﺧﲑ

اﻟﱪﻳﺔ

إذا اﻧﺘﺴﺐ اﳊﻴﺎن ﻛﻌﺐ وﻣﺎﻟﻚ

وﺟﺪﻧﺎك

ﳏﻀ ﹰﺎ

واﻟﻨﺴﺎء

اﻟﻌﻮارﻛﺎ

و ﺧﺮاﺋﻄﯽ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺮداس ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۴۱آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی ﺑﻌﺪ از ﺷﻌﺮھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اوﻟﺶ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن
ﮔﺎه ھﺮاﺳﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﻢ آﻣﺪم ،و ﻗﺼﻪ را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدم ،و
ﺧﺒﺮ را ﺑﺮایﺷﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪم ،و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﻢ ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم .داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺒﺎس ،اﺳﻼم آوردﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟« و ﻣﻦ ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ
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٢٣١

ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه او ﺑﻪ آن ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻢ اﺳﻼم آوردﯾﻢ  .١اﯾﻦ را
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۴۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﱠ
اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﯿﺜﯽ آﻣﺪه ،ﺟﻤﮫﻮر وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ از وی رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻦ و آوردن ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای زﻧﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۹از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﯽ از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽ داﺷﺖ .آن ﺟﻦ در ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻔﯿﺪ آﻣﺪ ،و ﺑﺮ دﯾﻮار آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺖ ،آن
زن ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮی ،ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ و ھﻤﺮاھﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯽ و ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﻢ؟ آن ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :در
ﻣﮑﻪ ﻧﺒﯿﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ،زﻧﺎ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۴۳ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۹۰ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و واﻗﺪی اﯾﻦ را از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺒﺮی
ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد :زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ ،و ﺗﺎﺑﻊ ﺟﻨﯽای
داﺷﺖ ،ھﻤﺎن ﺗﺎﺑﻌﺶ روزی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﺑﺮ دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮐﻪ زﻧﺎ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻦ و آوردن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای زن ﮐﺎھﻨﯽ در اﻃﺮاف ﺷﺎم

واﻗﺪی از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﮔﻔﺖ :در
ﻗﺎﻓﻠﻪای ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎم
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده .در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻟﯿﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر وی را
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۴۷ /۸ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۳۴ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ.
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رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در آﻧﺠﺎ زن ﮐﺎھﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،وی ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﻢ  ١ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و
ﺑﺮ دروازهام اﯾﺴﺘﺎد ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ ﮔﻔﺖ :راھﯽ ﺑﺮای داﺧﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ،
اﺣﻤﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ
رﻓﺘﻢ ،و دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۳۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص
 (۲۹از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
اﺣﻤﺪ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ را درک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و

ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ رودس  ٢ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺖ :ﮔﺎو ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮدم ،از داﺧﻞ آن ﮔﺎو ﺷﻨﯿﺪم :ای آل ذرﯾﺢ،
ﻗﻮل ﻓﺼﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدی ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۴۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۳۰از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ھﺎﺗﻔﯽ از ﺟﻦ
ﺑﺎﻻی ﮐﻮه اﺑﻮﻗﺒﯿﺲ در ﻣﮑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻗﺒﺢ اﷲ رأي ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ

ﻣﺎ

ﺣﲔ ﺗﻐﴤ ﻟـﻤﻦ ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

دﻳﻦ

ﺣﺎﻟﻒ اﻟـﺠﻦ ﺟ ﱠﻦ ﺑﴫ ﻋﻠﻴﻜﻢ

ورﺟﺎل

ﹴ
ﺣﺮ
ﻫﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻜﻢ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ
ﺿﺎرب

ﴐﺑﺔ

ﺗﻜﻮن

ﻧﻜﺎﻻﹰ

أرق

ﻣﺎﺟﺪ
ورواﺣ ﹰﺎ

اﻟﻌﻘﻮل

اﳊﻤـ ﹺﺎة

آﺑﺎﺋﻬﺎ

اﻟﻨﺨﻴﻞ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻦ

ﻛﺮﺑﺔ

 -١ﺟﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﻢ اﺳﺖ .م.
 -٢رودس ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۷۵ /۴ ،۴۲۰ /۳ھﯿﺜﻤﯽ رﺟﺎل آن را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.(۲۴۳ /۸) :

واﻷﺣﻼم؟
اﻟﻜﺮام
واﻵﻃﺎم
واﻷﻋﻤـﺎم
واﻏﺘﻤـﺎم
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ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

ﺗﻘﺘﻞ

ﻳﻮﺷﻚ اﻟـﺨﻴﻞ أن ﺗﺮوﻫﺎ ﺗـﻬﺎد

اﻟﻘﻮم

ﰲ

ﺑﻼداﻟﺘﱠﻬﺎم

١

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻣﮑﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺸﺮﮐﺎن آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺼﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم از داﺧﻞ ﺑﺖھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺑﺎز ھﺎﺗﻔﯽ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻧﺤﺖ
وﺳﻔﻪ

ﻣﺴﻌﺮ ﹰا

ﻟـﻤـﺎ

اﻟـﻤﻨﻜﺮا

ﻗﻨﻌﺘﻪ

ﻗﺘﻠﻨﺎ
اﻟـﺤﻖ

وﺳﻦ

ﺑﺸﺘﻤﻪ

ﻧﺒﻴﻨﺎ

ﻃﻐﻰ
ﺳﻴﻔ ﹰﺎ

واﺳﺘﻜﱪا
ﺟﺮوﻓ ﹰﺎ

ﻣﺒﱰا

اﻟـﻤﻄﻬﺮا

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﻣﺴﻌﺮ را وﻗﺘﯽ ﻃﻐﯿﺎن و ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﻖ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮد و روﺷﯽ ﻣﻨﮑﺮ
از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .ﻣﻦ او را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮی زدم ،ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه و
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﭘﺎک ﻣﺎ را دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮد«.
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :آن دﯾﻮی از ﺟﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻤﺤﺞ ﮔﻔﺘﻪ
ﱠ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻤﺶ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آورد ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ در ﻃﻠﺐ وی اﺳﺖ« .ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﯿﺮش ﺑﺪھﺪ .اﻣﻮی اﯾﻦ را در ﻣﻐﺎزی ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻓﺎﮐﮫﯽ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۷۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮداﻧﯽ از ﺧﺜﻌﻢ و ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ھﺎﺗﻒ ﺟﻨﯽ
ﱠ
ﺧﺮاﺋﻄﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از

ﺧﺜﻌﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی اﺳﻼم دﻋﻮت ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ
ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزی ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺖھﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب

 -١در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻔﺎر را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﯾﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ذﯾﻞ ﮐﻼم ﻣﯽآﯾﺪ ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﻮی آن ﺑﺖ آﻣﺪﻧﺪ ،و از وی ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در ﭼﯿﺰی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺎﻻی
آن ﻣﺸﺎﺟﺮه و اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ھﺎﺗﻔﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺪا ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻳﺎ
ﻣﺎ

أﻳـﻬﺎاﻟﻨﺎس
أﻧﺘﻢ

اﻛﻠﻜﻢ

ذوواﻷﺟﺴﺎم

وﻃﺎﺋﺶ
ﰲ

اﻷﺣﻼم

ﻣﻦ

ﻧﻴﺎم

ﻣﻦ ﺳﺎﻃﻊ ﳚﻠﻮ دﺟﻰ اﻟﻈﻼم

ﻗﺪ

ذاك
أﻛﺮﻣﻪ

اﻟﺮﲪﻦ

ﻻ

إﱃ

ﺗﺮون

ﻻح

ﻣﺎ

اﻟﺬي

ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ

ﻣﻦ

ﺗـﻬﺎم

ﻗﺪﺟﺎء

إﻣﺎم

وﻣﻦ

رﺳﻮل

أﻋﺪل ذي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم

ﻳﺄﻣﺮ

واﻟﺮﺟﺲ

ﻣﻦ

واﻟﺼﻼت
واﻷوﺛﺎن

ﻟﻸرﺣﺎم
واﳊﺮام

ﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺴﺘﻌﻠﻨ ﹰﺎ

ﰲ

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻜﻔﺮ
ﺻﺎدق

ﺑﺎﻟﺼﻼة

وﻳﺰﺟﺮاﻟﻨﺎس
ﻣﻦ

اﻷﺻﻨﺎم
اﻣﺎﻣﻲ

ﺑﻌﺪ

واﻟﱪ

ﺳﻴﺪاﻷﻧﺎم

أﺷﻴﺎخ

وﻣﺴﻨﺪاﻟـﺤﻜﻢ
أم

ﻧﺒﻲ

ﺣﲑة

ﺑﲔ

إﱃ

ﻏﻼم

اﻟﻜﻼم
واﻟﺼﻴﺎم

ﻋﻦ
ﰲ

ﺑﺎﻹﺳﻼم

ذروة

اﻵﺛﺎم
اﻟﺴﻨﺎم

اﻟـﺤﺮام

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،از وی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﯾﻢ
و اﺳﻼم آوردﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۳۳از ﻣﺮدی از ﺧﺜﻌﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻤﯿﻢ داری و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻏﺒﯿﯽ ﺟﻦ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺗﻤﯿﻢ داری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻌﻮث
ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺷﺎم ﺑﻮدم ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﺷﺐ ﺑﺎﻻﯾﻢ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،آن
ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ در ﭘﻨﺎه ﺑﺰرگ اﯾﻦ وادی ھﺴﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪهای را  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪﻣﺶ  -ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ ،ﺟﻦ ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻣﯽھﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺎ در ﻋﻘﺒﺶ در
ﺣﺠﻮن ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﯾﻢ .اﺳﻼم آوردﯾﻢ و ﭘﯿﺮوﯾﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻣﮑﺮ ﺟﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﺟﻦھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ زده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر

٢٣٥

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎ و اﺳﻼم ﺑﯿﺎور .ﺗﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ اﯾﻮب
رﻓﺘﻢ ،و از راھﺒﯽ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادم ،راھﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،او از ﺣﺮم ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﺎی ھﺠﺮﺗﺶ ھﻢ ﺣﺮم  ١اﺳﺖ .وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ ﺑﻪ وی ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺠﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺘﺎب و ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،و ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم و اﺳﻼم آوردم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۲/۳۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺳﻼم آوردن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻋﻼط ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﯿﺪن آواز ﻏﯿﺒﯽ ﺟﻦ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ھﻮاﺗﻒ اﻟﺠﺎن و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم آوردن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻋﻼط ﺑﮫﺰی ﺳﻠﻤﯽ  ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :وی در ﻗﺎﻓﻠﻪای از
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ھﺪف ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن در ﯾﮏ وادی
ﺧﻮﻓﻨﺎک و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
اﺑﻮﮐﻼب ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﺧﻮدت و ﯾﺎراﻧﺖ اﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮ ،آن ﮔﺎه ﺣﺠﺎج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
أﻋﻴﺬ

ﻧﻔﴘ

وأﻋﻴﺬ

ﺻﺤﺒﻲ

ﺣﺘﻰ

أؤوب

ﻣﻦ
ﺳﺎﻟـﻤـ ﹰﺎ

ﻛﻞ
ورﻛﺒﻲ

ﺟﻨﻲ
ﹰ

ﺑـﻬﺬا

اﻟﻨﻘﺐ

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻮﯾﻨﺪهای را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َۡ
َ
َ َۡ َ َ ۡ
ۡ
ۡ ََ ُۡۡ َ َ ُ
نف ُذوا ْ م ِۡن أ ۡ� َطار ٱ َّ
لس َ� ٰ َ� ِٰ
ت وٱ�� ِض
�س إ ِ ِن ٱستطعتم أن ت
� ِّن َوٱ ِ� ِ
﴿� ٰمع� ٱ ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َّ
ۡ
فٱنفذ ۚوا � تنفذون إِ� � ِ ُسل َ�ٰ ٖن ] ﴾٣٣اﻟﺮﺣﻤﻦ.[۳۳ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺲ! اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،از ﻣﺮزھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬرﯾﺪ ،وﻟﯽ

ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آن را در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
اﺑﻮﮐﻼب ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﯽدﯾﻦ ﺷﺪی ،اﯾﻦ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
وی ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ و اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ آﻣﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮھﺎﺷﻢ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را اﺑﻮﮐﻼب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ وا ﻣﯽدارد؟ اﯾﻦ ﺣﺮف را
وی در آﻧﺠﺎ از ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه ،ﮐﻪ او آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺤﻤﺪ ص اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮم ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻤﻨﻮره .م.

٢٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻗﻮم از ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف در ﺑﺼﯿﺮت ﻣﻦ اﻓﺰود ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی از ﻣﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه
ﺷﺘﺮم را ﺳﻮار ﺷﺪم ،و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و او را از
آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺧﺒﺮ دادم .ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﻖ را ﺷﻨﯿﺪهای ،آن ﺣﺮف ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،ای اﺑﻮﮐﻼب ﺣﻖ را
ﺷﻨﯿﺪهای« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﺳﻼم را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،آن ﮔﺎه ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص را
ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﻮی ﻗﻮﻣﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم دﻋﻮت ﮐﻦ ،ﭼﻮن ھﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ«  .١در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻮب ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ و
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﯿﺜﯽ آﻣﺪه ،و ھﺮ دو ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۱۶۳
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﯾﮏ ﺟﻦ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۲۸از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ھﺪف ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ راه را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ را ﺣﺘﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻔﻦھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﺟﻦ از
ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﺎن ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻮش ﻓﺮا دادﻧﺪ .از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮادر
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺶ و رھﻨﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،و ﮐﻤﮏ او را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« ،اﯾﻦ آب اﺳﺖ و
اﯾﻦ ھﻢ راه .ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﺎن را ﺑﻪﺳﻮی آب و راه رھﻨﻤﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
ﺟﻦھﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ
ﺑﻐﻮی از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺷﯿﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮای وی

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ او در ارﺗﺶ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮫﻮد
ﺧﯿﺒﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در اردوﮔﺎه ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ :ای ﻣﺮدم ،ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﺘﺎن دﺷﻤﻦ ھﺠﻮم آورده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ اﺛﺮی از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ آن از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۱۶۳ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٢٣٧

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﻦ و ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۳۰از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده» :در ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮدم ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ از ﺣﻠﻘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﻔﻪاش ﻧﻤﻮدم،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدی زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎﻣﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ÷ را
رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ دﻋﺎی وی ﻧﻤﯽﺑﻮد ،آن ﺷﯿﻄﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ«.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ» :دﯾﻮی از ﺟﻦ دﯾﺸﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻤﺎزم را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن دﺳﺖ داد و ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮنھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺘﻪاش ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﻪﺗﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ دﻋﺎی ﺑﺮادرم ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم:
﴿ َر ّ ۡ ۡ َ َ ۡ
ب � ُم ۡل ٗ� َّ� يَ� َب� ِ�َ َحد ّ ِم ۢن َ� ۡعد ٓ
ِي﴾ ]ص.[۳۵ :
ٖ
ب ٱغ ِفر ِ� وه ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.

اﻓﺰود :آن ﮔﺎه ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ دﻓﻌﺶ ﻧﻤﻮدم«  .١اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮدرداء  ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :اﮔﺮ دﻋﺎی ﺑﺮادرم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد،
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﭽﻪھﺎی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
ﻣﻌﺎذ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺑﺮﯾﺪه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ 
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎن را در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﮔﻔﺖ :آری ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﺮﻣﺎی ﺻﺪﻗﻪ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮد ،ﻣﻦ آن را در اﻃﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ھﺮ روز در
آن ﮐﻤﯽ و ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﺑﻨﺸﯿﻦ« ،ﻣﻦ ﺷﺒﯽ در ﮐﻤﯿﻦ وی ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺐ ﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻞ آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دروازه رﺳﯿﺪ ،از
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۶۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۴۱اﺣﻤﺪ ).(۲۹۸ /۲

٢٣٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

رﺧﻨﻪ دروازه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرﺗﺶ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن آن
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدم ،و در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ .ای دﺷﻤﻦ
ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدی و آن را ﮔﺮﻓﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن )ﻓﻘﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ(
از ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮاﻧﺪ .ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و رﺳﻮاﯾﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.
آن ﮔﺎه او ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدد .ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
رﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ» :اﺳﯿﺮت ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﺑﺎش« ،ﺑﺎز ﺷﺐ دوم در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،وی ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﯽ اش
را اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻢ را ﺑﺎ وی اﻧﺠﺎم دادم ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﺑﺎز ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دھﻢ،
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪه وی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻌﺎذ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﻌﺎذ اﺳﯿﺮت ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :وی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدددر ﮐﻤﯿﻨﺶ
ﺑﺎش« ،ﺑﺎز ﺷﺐ ﺳﻮم در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و او ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﺶ را اﻧﺠﺎم داد ،و ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﻢ را اﻧﺠﺎم دادم و ﮔﻔﺘﻢ :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،دوﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮدی ،و
ً
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻮم اﺳﺖ ،ﺗﻮ را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و رﺳﻮاﯾﺖ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎن ﻋﯿﺎل داری ھﺴﺘﻢ ،و از ﻧﺼﯿﺒﯿﻦ  ١آﻣﺪهام .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآوردم ،ﻧﺰدت ﻧﻤﯽآﻣﺪم .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﮫﺮﺗﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻓﯿﻖﺗﺎن ﻣﺒﻌﻮث
ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو آﯾﺖ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻣﺎ را از آﻧﺠﺎ راﻧﺪ ،و در ﻧﺼﯿﺒﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ]آن دو آﯾﺖ[ در ھﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻪ ﺷﺐ در آن داﺧﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ رھﺎﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ آن دو آﯾﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :آری] ،رھﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ[ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ ،و آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه]آﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل [...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺑﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دھﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎدﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش داﺧﻞ
ﺷﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :اﺳﯿﺮت ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﮫﺪ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺒﯿﺚ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
دروﻏﮕﻮﺳﺖ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ آن دو آﯾﺖ را ﺑﺮ آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،و در آن دﯾﮕﺮ
 -١ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮب و اﮐﻨﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﻘﺼﺎن و ﮐﻤﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۳۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد
ﱠ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و او ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذھﺒﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره وی ﺣﺮفھﺎﯾﯽ زدهاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۷از اﺑﻮاﺳﻮد دؤﻟﯽ از ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻮاﯾﻮب و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻔﻆ
زﮐﺎت  ٢رﻣﻀﺎن ﻧﻤﻮد .ﮐﺴﯽ ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ
و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﻋﯿﺎﻟﻢ ﺑﻪ دوﺷﻢ اﺳﺖ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدم.
وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﯿﺮت دﯾﺸﺐ ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﯿﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮوی رﺣﻢ ﮐﺮدم و رھﺎﯾﺶ
ﻧﻤﻮدم .ﮔﻔﺖ» :وی ﺑﺮاﯾﺖ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ« ،و از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﻪ »ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ« داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ .وی آﻣﺪ و
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬار ﻣﺮا ،ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ھﺴﺘﻢ ،ﻋﯿﺎلدار ھﺴﺘﻢ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم .ﺑﺎز
ﺑﺮوی رﺣﻢ ﻧﻤﻮدم و رھﺎﯾﺶ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ای
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﺳﯿﺮت ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﯿﺎل داری
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ وی رﺣﻢ ﻧﻤﻮدم و رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﮔﻔﺖ» :وی ﺑﺮاﯾﺖ
دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎز در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،وی آﻣﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮﻣﯿﺪاﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ و
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ آﺧﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ
ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدی وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽآﯾﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬار ﻣﺮا ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﻢ،
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :آنھﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮی
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۱ /۲۰ھﯿﻤﺜﯽ ) (۲۱ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ھﻤﻪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و
در ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺿﻌﻒ ھﺴﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۲۲ /۶
 -٢ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ رﻣﻀﺎن .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

� ٱ ۡل َق ُّي ُ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﯽ ،آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ را ﺑﺨﻮان﴿ :ٱ َّ ُ
� َ�ٓ إ ِ َ� ٰ َه إ ِ َّ� ُه َو ٱ ۡل َ ُّ
وم﴾ ،ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد .آن ﮔﺎه رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ:
»اﺳﯿﺮت دﯾﺸﺐ ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﮔﻔﺘﻢ :وی ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﻠﻤﺎت
ﭼﻪاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ در ﺑﺴﺘﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯽ ،آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ را از اول ﺗﺎ آﺧﺮش
� ٱ ۡل َق ُّي ُ
ﺑﺨﻮان﴿ :ٱ َّ ُ
� َ�ٓ إ ِ َ� ٰ َه إ ِ َّ� ُه َو ٱ ۡل َ ُّ
وم﴾ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺖ ،از ﻃﺮف
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻﯾﺖ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﮔﺮدد - ،و
اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ  ،-آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :وی
ﺑﺮاﯾﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ درﻏﮕﻮﺳﺖ ،ﻣﯽداﻧﯽ از ﺳﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺎ ﮐﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ» :آن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺸﮑﻮه )ص
 (۱۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را از اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻃﺎﻗﭽﻪای داﺷﺖ و در
آن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻏﻮﻟﯽ  ٢ﻣﯽآﻣﺪ و از آن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،وﻗﺘﯽ دی را دﯾﺪی ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮاﯾﻮب وی را ﮔﺮﻓﺖ ،و او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد ...٣
و ﻣﺜﻞ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۳آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۷از اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻮاﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﯾﻮب
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۳۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در
ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺎب
اذﮐﺎر ) (۵/۳۵۴ﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻤﺮ  و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪن ﯾﮏ ﺟﻦ و در زﻧﺠﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﯿﻄﺎنھﺎ در اﻣﺎرﺗﺶ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۱۴۴آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در ﮐﺘﺎب اﻟﻮﮐﺎﻟﺔ ذﮐﺮ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮان آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﻏﻮل ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻨﯿﺎت و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﺳﺖ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۸۸۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدی از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎن وی را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎﻣﺶ را دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ :رھﺎﯾﻢ ﮐﻦ ،ﺗﺎ آﯾﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﻢ ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ آن را ﺑﺸﻨﻮد روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ او
اﺑﺎ ورزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ .ﺑﺎز ھﻤﺮاھﺶ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن وی را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪ ،و اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎﻣﺶ را دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :آن آﯾﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮ ،وﻟﯽ او از
آﻣﻮزاﻧﯿﺪن آن ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم وی را ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺘﯽ ﮐﻪ در
ﱠ
� ٱ ۡل َق ُّي ُ
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ﴿ :ٱ َّ ُ
� َ�ٓ إ ِ َ� ٰ َه إ ِ َّ� ُه َو ٱ ۡل َ ُّ
وم﴾ ﺗﺎ آﺧﺮش .ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،آن ﻣﺮد ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮ  ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؟!
و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ھﻢ ﭼﻨﺎن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﺟﻦ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺴﺎن وی را ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺟﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :دوﺑﺎره ھﻤﺮاھﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،و او ھﻤﺮاھﺶ دوﺑﺎره
ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻧﺴﺎن وی را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .آنﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﻻﻏﺮ و رﻧﮓ
ﭘﺮﯾﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎزوھﺎﯾﺖ ،ﺑﺎزوھﺎی ﺳﮓ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﺟﻦ
ھﻤﯿﻨﻄﻮرﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﯿﺎنﺷﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮری؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن از ﺟﺜﻪ و ﺟﺴﻢ ﺑﺰرگ و ﻗﻮی ﺑﺮﺧﻮردارم .ﺑﺎر ﺳﻮم ھﻤﺮاھﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮ ،اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪی ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎز ھﻤﺮاھﺶ ﮐﺸﺘﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و وی را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ .و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﮔﻔﺖ :آن را در ھﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن از آن ﺑﺎ ﺑﯿﺮون
دادن ﺑﺎدھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎد ﺧﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻣﺮدی از
ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،آن ﻣﺮد ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱠ
روی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از ﻋﻤﺮ  ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟!  ١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دو را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل رواﯾﺖ دوم رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ او
را درک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در راوﯾﺎن ﻃﺮﯾﻖ اول ﻣﺴﻌﻮدی آﻣﺪه ،و او ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ وی
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۶۶ /۹ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ وی را
درک ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۱ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﺤﺖ رواﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﻌﺒﯽ ﻣﻌﻠﻮم
ﱠ
ﱠ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۳۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﺻﻢ از ِزر از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ  -ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  :-ﺷﯿﻄﺎن ھﺎ در اﻣﺎرت ﻋﻤﺮ  در زﻧﺠﯿﺮھﺎ ﻗﯿﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۳۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و راﻧﺪن ﻣﺮدی از ﺟﻦ
ﱠ
ﱠ
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب از
ﻋﻤﺮه در ﻗﺎﻓﻠﻪ از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻨﺎﺻﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدی را ﻧﺰد درﺧﺘﯽ
دﯾﺪﻧﺪ .اﺑﻦ زﺑﯿﺮ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آن ﻣﺮد رﺳﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم داد،
وﻟﯽ آن ﻣﺮد ﺑﺮاﯾﺶ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﻨﻤﻮد و ﺟﻮاب ﺿﻌﯿﻔﯽ داد .اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ آن ﻣﺮد
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺠﻨﺒﯿﺪ .اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻮ ،و او ﺑﻪ ﮐﺮاھﺖ از ﺳﺎﯾﻪ
ﯾﮑﻄﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺸﺴﺘﻢ و از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﺮدی از ﺟﻦ ھﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد ،ھﻤﻪ ﻣﻮھﺎی ﺑﺪﻧﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آن ﮔﺎه وی را ﮐﺸﺎﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻣﺮدی از ﺟﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮی ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺎی دارد ،وی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ
وی را راﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از اھﻞ زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﺳﺎزی!! و وی ﻓﺮارﮐﻨﺎن رﻓﺖ .ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدت ﺑﻮد ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :وی از ﺟﻦ ﺑﻮد و ﻓﺮار ﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ھﻤﻪﺷﺎن از ﺳﻮاریھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﺮ ﺳﻮاریھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺞ آوردم و آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻮاری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن داراﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ

زﺑﯿﺮب در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﮫﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاریھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺗﺒﻮک ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻮاریاش ﺷﯿﺦ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮ و ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺶ ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
آنﮔﺎه اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و او از ﺳﻮاری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﻮاری
اش را ﺳﻮار ﺷﺪ و رﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎن ﺟﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻤﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای اﺑﻦ زﺑﯿﺮ،
اﮔﺮ در ﻗﻠﺒﺖ از ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺗﺮس ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﻮی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽدرﯾﺪﻣﺖ .ﮔﻔﺖ :از

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺗﻮ ای ﻟﻌﯿﻦ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﻮاھﺪی ازوﺟﻮه
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﯿﺪاﻧﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۳۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

اﺻﺤﺎب و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎی ﺟﻤﺎدات

اﺑﻮذر  و ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه در دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و در دﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ
اﺻﺤﺎب
ﺑﺰار از ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ

اﺳﺖ ،ﻣﻦ آن را ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻢ و ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و ﻋﺜﻤﺎن  را ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﺎدآور ﺷﺪم.
ً
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن اﺑﺪا ﺟﺰ ﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﯾﺪم .ﻣﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم و از وی ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻢ.
روزی رﻓﺘﻢ ﮐﻪ وی ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،وی در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻦ ھﻢ
ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر ،ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺮا اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ  آﻣﺪ ،و ﺳﻼم داد و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺗﻮ را اﯾﻨﺠﺎ آوردهای اﺑﻮﺑﮑﺮ؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ  آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻤﺮ ،ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن  آﻣﺪ
و ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻋﻤﺮ  ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺜﻤﺎن ،ﭼﻪ ﺗﻮ را آورده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه  -ﯾﺎ ﻧﻪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه  -را ﮔﺮﻓﺖ،
و آﻧﺎن در دﺳﺘﺶ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺪای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺷﻨﯿﺪم.
ﺑﺎز آﻧﺎن را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﺎن را ﺑﺮ دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و در دﺳﺖ
وی ھﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺪای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺷﻨﯿﺪم .ﺑﺎز آﻧﺎن را
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و در دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و آﻧﺎن در دﺳﺖ
وی ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺪای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺷﻨﯿﺪم .ﺑﺎز آﻧﺎن را
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ از ﺑﺰار ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،ذﮐﺮ ﻋﻤﺮ  در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
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و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۳۲آﻣﺪه ،از ﺳﻮﯾﺪ از اﺑﻮذر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و در دﺳﺖ
ﻋﻤﺮ  ﮔﺬاﺷﺖ ،و آﻧﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن آوازی ﭼﻮن آواز زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺎز آﻧﺎن را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و در آﺧﺮش اﻓﺰوده :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ« ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۱۵از ﺳﻮﯾﺪ از
اﺑﻮذر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی زﯾﺎدت ﺑﯿﮫﻘﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮذر ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن،
آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ داد ،و آﻧﺎن را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۹ھﻢ ﭼﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از اﺑﻮذر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖھﺎﯾﺶ
اﻓﺰوده :ﺗﺴﺒﯿﺢ آﻧﺎن را ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن،
آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ داد ،و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۵۴از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ ﺣﻀﺮﻣﯽ آن
را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺗﺴﺒﯿﺢ آﻧﺎن را ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻃﻌﺎم
ﱠ
ﺑﺨﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﻌﺠﺰات را

ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ ،و ﺷﻤﺎ آنھﺎ را ﺑﯿﻢ دادن ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﺪ .ﻣﺎ در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،آب ﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﺿﺎﻓﮕﯽ آﺑﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه آﻧﺎن ﻇﺮﻓﯽ را
آوردﻧﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﺪﮐﯽ آب ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﺶ را در ﻇﺮف داﺧﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آب ﻃﮫﺎرت ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ،و ﺑﺮﮐﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ آب را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﻮاره ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻃﻌﺎم را
ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ  .١اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و در دﻋﺎھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻋﺒﺎس
ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ زﯾﺮ دری دروازه آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،و دﯾﻮارھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ .اﯾﻦ را

 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۵۷۹ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۸۳اﺣﻤﺪ ).(۴۶۰ /۱

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﺳﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﯿﺜﻤﯽ اﺳﻨﺎدش را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ
ﭼﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روز ﺟﻤﻌﻪ در
ﭘﮫﻠﻮی درﺧﺘﯽ  -ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ  -اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،آن ﮔﺎه زﻧﯽ  -ﯾﺎ ﻣﺮدی  -از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﺒﺮی آﻣﺎده ﻧﺴﺎزﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ«،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای وی ﻣﻨﺒﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ،
آن ﮔﺎه ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد ﻃﻔﻞ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ و آن را در ﺑﻐﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و او ﭼﻮن ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ از ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن ذﮐﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ]ﺣﺎﻻ از آن ﻣﺤﺮوم
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد[ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،از آن ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﺪای ﺷﺘﺮ
ﺟﻮﺟﻪ دار ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ ،و او آرام
ﮔﺮدﯾﺪ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮق اﺣﻤﺪ آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮش ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،آن
ﺳﺘﻮن ﭼﻮن ﺻﺪای ﺷﺘﺮ ﺑﯽﻗﺮار و ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ آن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ و آن را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و او آرام ﮔﺮدﯾﺪ .و در
رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۲۹ﮔﻔﺘﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۹۷از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را
در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۲رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ را در ﺑﻐﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده و آواز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ«.
و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻨﺒﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﭼﻮب ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺒﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن

 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۵۸۴
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داد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ وی از ﭼﻮب ﺷﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﯽﻗﺮار
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﻄﻮر آواز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﻨﺒﺮ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺖ و در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﺶ ،و او آرام ﮔﺮدﯾﺪ .١
و اﯾﻦ را ﺑﻐﻮی از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﭼﻮب از
ﺷﻮق ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آواز
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت و دﯾﺪار وی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ را
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۲۷آﻣﺪه ،ذﮐﺮش ﻧﻤﻮده .و اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ) (۲/۱۹۷ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺑﻐﻮی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را
ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ
در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ آن را در ﺑﻐﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر در اﻧﺪوه ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﺎ روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و آن ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .٢
اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ
ﱠ
ﺳﻌﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ش اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦھﺎ را اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۲۵ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮدرداء ب و ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻌﺎم
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۴از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﺑﻮدرداء  زﯾﺮ دﯾﮕﺶ آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺖ ،و ﺳﻠﻤﺎن  ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﻮدرداء در
دﯾﮓ ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺻﺪا ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﭼﻮن ﺻﺪای ﻃﻔﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ دﯾﮓ اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮔﺸﺖ ،و ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻠﯽ اش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﭼﯿﺰی
از آن ﻧﺮﯾﺨﺖ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮدرداء ﺻﺪا ﻧﻤﻮد :ای ﺳﻠﻤﺎن ،ﺑﻪﺳﻮی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺒﯿﻦ ،ﺑﻪﺳﻮی
ﭼﯿﺰی ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدهای و ﻧﻪ ﭘﺪرت ،ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ
ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،از آﯾﺖھﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪی .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۴از ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۲۲۶ /۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۲۷و ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ  -ﯾﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺮای اﺑﻮدرداء ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ  -ﺑﺮاﯾﺶ درﺑﺎره ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﻪ )ﻇﺮف
ﻏﺬاﺧﻮری( ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻣﯽآورد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن دو از ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﮐﺎﺳﻪ و آﻧﭽﻪ در آن ﺑﻮده ،ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای آﺗﺶ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۸۹از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ
ﱠ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب ﺻﺪای آﺗﺶ را ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ

از آﺗﺶ ﺑﺰرگ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻦ آﺗﺶ از ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺰرگ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
اﺻﺤﺎب و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اھﻞ ﻗﺒﺮھﺎ ﻋﻤﺮ و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺟﻮان ﻋﺎﺑﺪ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر
ﺣﺎﮐﻢ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﯾﻮب ﺧﺰاﻋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد،

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺟﻮان ﻋﺎﺑﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮ دوﺳﺘﺶ ﻣﯽداﺷﺖ .وی ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ
را ﻣﯽﮔﺰارد ،ﺑﻪﺳﻮی ﭘﺪرش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و راھﺶ ﺑﺮ دروازه زﻧﯽ ﺑﻮد ،و آن زن ﮔﺮﻓﺘﺎر
وی ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ راه وی اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺒﯽ آن ﺟﻮان ﺑﺮ ھﻤﺎن زن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و آن
زن وی را ﻓﺮﯾﻔﺖ و ﺑﺮ وی اﺻﺮار ورزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮان در دﻧﺒﺎل وی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آن زن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﻧﮫﺎد ﺗﺎ وارد
ﺷﻮد ،در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور از وی دور ﺷﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﺖ ﺑﺮ
زﺑﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ:
ْ
ْ
َّ
َّ َّ َ َّ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ٰٓ َ ُ ۡ ُّ ُ َ َ ُ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ ّ ٞ
�ون ﴾٢
﴿إِن ٱ�ِين ٱ�قوا إِذا مسهم ��ِف مِن ٱلشي� ِن تذكروا فإِذا هم مب ِ
]اﻻﻋﺮاف.[۲۰۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن ﭼﻮن وﺳﻮﺳﻪای از ﺷﯿﻄﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺧﺪا را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن

ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ«.
آن ﮔﺎه ﺟﻮان ﺑﯿﮫﻮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و آن زن ﮐﻨﯿﺰش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ او را ﺗﺎ دروازهاش ﺑﺮدﻧﺪ ،وی در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺪرش دق اﻟﺒﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺪرش در ﻃﻠﺐ وی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن او را ﺑﺮ دروازه ﺑﯿﮫﻮش ﯾﺎﻓﺖ .آن
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ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،و او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺳﭙﺮی
ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪﻧﺶ
ﭘﺪرش ﺑﺮای وی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﻌﺪ او ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﮐﺪام
آﯾﺖ را ﺧﻮاﻧﺪی؟ او ھﻤﺎن آﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﺎز ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .وی
را ﺣﺮﮐﺖ دادﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻏﺴﻠﺶ دادﻧﺪ و ﺑﯿﺮوﻧﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺷﺐ دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ 
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﭘﺪرش آﻣﺪ ،و درﺑﺎره ﻣﺮگ وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻔﺖ و اﻓﺰود :ﭼﺮا
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﺐ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮش ﺑﺒﺮﯾﺪ،
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﻗﺒﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن:
َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ّ َ َّ َ
ان ] ﴾٤٦اﻟﺮﺣﻤﻦ.[۴۶ :
﴿ول ِمن خاف مقام ر�ِهِۦ جنت ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺘﺮﺳﺪ دو ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«.
آن ﺟﻮان از داﺧﻞ ﻗﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﻋﻤﺮ ،آن دو ﺟﻨﺖ را ﭘﺮوردﮔﺎرم ،دو ﺑﺎر
ﺑﺮاﯾﻢ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را در
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﺎﻣﻊ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۲/۲۷۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۶۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ای ﻋﻤﻮ ،ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺮو ،و از
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﺑﮕﻮ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮ :ﭘﺎداش ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎم و ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﺘﺮﺳﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ ﺑﺮ وی اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮ دو ﺟﻨﺖ اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﺗﻮ دو ﺟﻨﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ  و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺤﺒﺖ اھﻞ ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ

١

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
از ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ﯾﺎ اھﻞ اﻟﻘﺒﻮر .ﺧﺒﺮھﺎی ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
زﻧﺎنﺗﺎن ﺷﻮھﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺘﺎن دﯾﮕﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ھﺎﺗﻔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻮاب داد :ﺧﺒﺮھﺎی ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﻧﭽﻪ را

 -١ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ ﻧﺎم ﮔﻮرﺳﺘﺎن اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﭘﯿﺶ روان ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و آن ﭼﻪ را اﻧﻔﺎق ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻓﺎﯾﺪهاش را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
و در آﻧﭽﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺧﺴﺎره ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۱۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺻﺤﺎب و دﯾﺪن ﻋﺬاب ﮔﺮﻓﺘﺎران در ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﻌﺬﯾﺐ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در اﻃﺮاف ﺑﺪر راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدم،
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی از ﺣﻔﺮهای ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و در ﮔﺮدﻧﺶ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮد :ای
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺪه ،ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺪه ،ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺪه .ﻧﻤﯽداﻧﻢ
اﺳﻤﻢ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻋﺮب ﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪ  ،١و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی از ھﻤﺎن ﺣﻔﺮه
ﱠ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و در دﺳﺘﺶ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮد :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺮاﯾﺶ آب ﻣﺪه ،ﭼﻮن
وی ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زد ،و او ﺑﻪ ﺣﻔﺮهاش ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادم .ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ وی را دﯾﺪی؟«
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :وی دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،اﺑﻮﺟﮫﻞ اﺳﺖ ،و ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﺎن ﻋﺬاﺑﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﺻﺤﺒﺖ آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻗﺼﻪ ﺳﺨﻦ زدن زﯾﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ 
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﯾﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث
ﺑﻦ ﺧﺰرج ﺑﻮد ،در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  درﮔﺬﺷﺖ ،و در ﺟﺎﻣﻪاش ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
از آن ،آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺻﺪا را از ﺳﯿﻨﻪاش ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
اﺣﻤﺪ ،اﺣﻤﺪ در ﮐﺘﺎب اول ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
ﺿﻌﯿﻒ و در اﻣﺮ ﺧﺪا ﻗﻮی ﺑﻮد ،در ﮐﺘﺎب اول ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﻗﻮی و اﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اول ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﺑﺮ روش و ﻃﺮﯾﻖ
آﻧﺎن ،ﭼﮫﺎر رﻓﺖ و دو ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻓﺘﻨﻪھﺎ آﻣﺪ ،و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ را ﺧﻮرد ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪ ،و از ارﺗﺶﺗﺎن ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭼﺎه ارﯾﺲ ،ﭼﺎه ارﯾﺲ ﭼﯿﺴﺖ! ﯾﺤﯿﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺧﻄﻤﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،و در ﺟﺎﻣﻪاش ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪه
ﺷﺪ ،و از ﺳﯿﻨﻪاش ﺻﺪاﯾﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ آواز ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺨﻦ زد و ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎن
ﱠ
 -١ﻋﺮبھﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ«» ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪا« ،ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺎم
ً
ﱠ
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« ﺑﻮد ،ﺑﻨﺄ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ آواز ﮐﺮد ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻢ را داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻋﺮب آواز ﮐﺮد .م.

٢٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج ﺑﻮد راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ اﺳﻨﺎدش آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را
ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ،ﻣﺸﺮحﺗﺮ و درازﺗﺮ از اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۲۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ
ﺧﺎرﺟﻪ در ﯾﮑﯽ از راهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮ اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن داد،
وی ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن دو ﺟﺎﻣﻪ و ﯾﮏ ﭼﺎدر ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮب و ﺧﻔﺘﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و در اﻃﺮاف وی ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن از زﯾﺮ ﭼﺎدر ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ،
دو ﺑﺎر ،آن ﮔﺎه روی و ﺳﯿﻨﻪاش آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﺒﯽ اﻣﯽ،
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اول ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ زﺑﺎن وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ،
راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﻮی و اﻣﯿﻦ ،در ﺑﺪﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ ،و
در اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﻮی ﺑﻮد ،اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اول ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ،
ﱠ
راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ،و در وﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺧﺪا از
ﻣﻼﻣﺖ ،ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﻣﺮدم را از اﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻮیﺷﺎن
ﺿﻌﯿﻒﺷﺎن را ﺑﺨﻮرد ،اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اول ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ زﺑﺎن وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :راﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،دو
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﭼﮫﺎر ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺮﻣﺖھﺎ ھﺘﮏ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ راﺧﻮردهاﻧﺪ .و در
رواﯾﺘﯽ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن را ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺘﻢ :دو ر ﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،وی ﺟﺎﻣﻪ را از روﯾﺶ
دور ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،و اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﱠ
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ،ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻷوﺳﻂ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻪ
اﺳﻨﺎدش از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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وﺳﻄﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺮوای ﻣﻼﻣﺖ ،ﻣﻼﻣﺘﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ،
ﱠ
ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﻮیﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒﺷﺎن را ﺑﺨﻮرد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب اول ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﺴﺎ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮدم در ﻣﯽﮔﺬرد ،دو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﭼﮫﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدم
اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪهھﺎ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎز ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺗﻘﺪﯾﺮش ،ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺳﻮی
اﻣﯿﺮﺗﺎن روی آورﯾﺪ ،و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،ﺧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ
ﮔﺮدن ﻧﮕﯿﺮد ،و اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﱠ
دوزخ ،و اﻧﺒﯿﺎء و ﺻﺪﯾﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ،آﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻪ -
ﭘﺪرش  -و ﺳﻌﺪ را ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدی؟
َ
َ َّ َ ٗ ّ َّ
َ َّ ٓ َّ َ َ
ى  ١٦تَ ۡد ُعوا ْ َم ۡن أَ ۡدبَ َر َوتَ َو َّ ٰ� َ ١٧و َ َ
ِلش َو ٰ
� َع فَأ ۡو َ ٰٓ
�
﴿� ۖ إِ� َها لظ ٰي  ١٥نزاعة ل
] ﴾١٨اﻟﻤﻌﺎرج.[۱۸-۱۵ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دوزخ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﺷﻌﻠﻪ زﻧﻨﺪه .ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ و دﺳﺖ و

ﭘﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن را .ﻣﯽﺧﻮا ﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﻋﺮاض ﮐﺮد .ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و

ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد«.
ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﭼﻨﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺣﻤﺪ
ﱠ
ﱠ
رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ رﺳﻮلاﻟﻠﻪ و رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
دﯾﮕﺮی ،ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ
ﻣﻨﺪه ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،و ﻏﯿﺮ آن دو ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ  ١ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،درﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺎ وی را در ﺟﺎﻣﻪای ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
وی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم وﺳﻄﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در اﻣﺮش ﻗﻮی اﺳﺖ ،در اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آدم ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن زﯾﺎد در ﻣﯽﮔﺬرد ،دو ﺷﺐ
 -١درﺳﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ.

٢٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﮫﺎر ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮدم اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ای
ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺎمﺗﺎن روی آورﯾﺪ ،و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻦ
رواﺣﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :زﯾﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ؟  - ١ھﺪﻓﺶ ﭘﺪرش اﺳﺖ  -ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ﭼﺎه ارﯾﺲ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪا ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۷/۲۳۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر در ﮐﺘﺎب َ
اﻟﺒ ْﻌﺚ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زﻧﺪه ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدﮔﺎن

ﻗﺼﻪ زن ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﭘﺴﺮش در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاﻧﯽ از اﻧﺼﺎر را ﻋﯿﺎدت
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ وی ﺑﻪ زودی درﮔﺬﺷﺖ ،و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺟﺎﻣﻪای را
ﺑﺎﻻﯾﺶ ﭘﮫﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب ،ﺑﺮ ﻣﺮگ وی ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎ .ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ وی ﻣﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،آن ﮔﺎه دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آوردم ،و ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدم ،و
وﻗﺘﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،دﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﺗﻮ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯽ.
ﭘﺲ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎر ﻣﮑﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن
ﺟﻮان ﺟﺎﻣﻪ را از روﯾﺶ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﻤﻮد ،و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎن
ﺧﻮردﯾﻢ و او ھﻢ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﺎن ﺧﻮرد.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﯾﮑﯽ از زاھﺪان ﺑﺼﺮه و ﻋﺎﺑﺪاﻧﺶ ،ﻋﻠﯽاﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻧﺪک ﺿﻌﻒ در ﺣﺪﯾﺜﺶ ،از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻗﺼﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در
آن آﻣﺪه :ام اﻟﺴﺎﺋﺐ ﮐﻮر و ﭘﯿﺮ ﺑﻮد.
ﱠ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮن از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
اﻣﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ اﻣﺖھﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای اﺑﻮﺣﻤﺰه آنھﺎ ﮐﺪام اﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻔﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه زن ﻣﮫﺎﺟﺮی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﻧﺰدش
آﻣﺪ .آن زن ﻧﺰد زﻧﺎن رﻓﺖ ،و ﭘﺴﺮش ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ وﺑﺎی
 -١درﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﺪﯾﻨﻪ وی را ﮔﺮﻓﺖ و روزھﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن درﮔﺬﺷﺖ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺶ اﻣﺮ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ وی را
ﻏﺴﻞ ﺑﺪھﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﻧﺲ ،ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺮو و ﺧﺒﺮش ﺑﺪه« ،ﻣﻦ ﺧﺒﺮش دادم،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎدرش آﻣﺪ ،و ﻧﺰد ﻗﺪمھﺎی وی ﻧﺸﺴﺖ ،و از ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ اﺳﻼم آوردم ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺪ دﯾﺪن ﺑﺖھﺎ ،ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ھﺠﺮت ﮐﺮدم .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺖھﺎ
را در ﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﮕﺮدان ،و از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎر ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻨﻮز ﮐﻼﻣﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را ﺣﺮﮐﺖ داد ،و ﺟﺎﻣﻪ را از روﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺗﺎ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ وﻗﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرش ھﻢ زﻧﺪه ﺑﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮش ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۴ ۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و در
ﱠ
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۲۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ در آن ،در ﻣﯿﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻮن و اﻧﺲ اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۴از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﺎﻟﺢ از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﺛﺎر زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﮫﯿﺪانﺷﺎن ﻗﺼﻪ ﺷﮫﯿﺪان اﺣﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۳از اﺑﻮﻧﻀﺮه از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﭘﺪرم ﻣﺮا ﺷﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را در زﻣﺮه
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻦ
ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﯽﮔﺬارم ،و ﺑﺎﻻﯾﻢ دﯾﻦ اﺳﺖ؛ و
ﺗﻮ دﯾﻨﻢ را از ﻣﻦ ﺧﻼص ﮔﺮدان ،و ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮاﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﮏ ﻧﻤﺎ ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و ﻣﻦ او
را ﺑﺎ دﯾﮕﺮی در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ دﻓﻦ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ او را ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﮕﺬارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻗﺒﺮ ﮐﺸﯿﺪم ،و او را
ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻣﺶ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﺷﺶ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۶۳اﯾﻦ را از اﺑﻮﻧﻀﺮه از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺶ ﻣﺎه درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﻧﻔﺴﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ او را ھﻤﺎﻧﻄﻮر رھﺎ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﻓﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻢ،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻗﺒﺮ ﮐﺸﯿﺪﻣﺶ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی از وی را ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﯿﺰی از
ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻮﺷﺶ ،ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد آﻣﺪه ،ﭼﯿﺰی از
وی ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﻮھﺎﯾﯽ از رﯾﺸﺶ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از
ﻋﻄﺎء از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﺣﺎﮐﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دراﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۶۳از اﺑﻮزﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ  ﭼﺸﻤﻪ را ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎ را درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎنﻣﺎن در اﺣﺪ ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ﺟﺴﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺮم ﺑﻮد ،و دﺳﺖھﺎ و
ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ و ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۷از اﺑﻮزﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از اﺑﻮزﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه :آﻧﺎن از
ﻗﺒﺮھﺎیﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺗﺎزه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ و
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ را از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۵/۲۷۴
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را در اﻟﻤﻐﺎزی ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺷﯿﺦھﺎﯾﯽ از اﻧﺼﺎر ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭼﺸﻤﻪاش را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﺒﺮھﺎی ﺷﮫﯿﺪان ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،آب ﺑﺮ آﻧﺎن ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ و آن
ﱠ
دو را ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮو و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را  -و ﺑﺮ آﻧﺎن دو ﭼﺎدر ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ
رویھﺎﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﻗﺪﻣﮫﺎیﺷﺎن ﭼﯿﺰی از ﮔﯿﺎه زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﺑﯿﺮونﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،و ھﺮ دویﺷﺎن ﭼﻨﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ دﯾﺮوز دﻓﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮزﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ
ﺷﺎھﺪی دارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۳/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻼﻓﺖ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺮدی ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﺑﺮ(
ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ )ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﺪرت را ﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،وی آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ،و
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻧﺰدش آﻣﺪم و او را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ
ﮐﻪ دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .ﭼﯿﺰی از وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن  -ﯾﺎ ﺟﻨﮓ  -آﻣﺪه ﺑﻮد ،و دوﺑﺎره زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺶ ﻧﻤﻮدم .ﺷﯿﺦ ﺳﻤﮫﻮدی در وﻓﺎء اﻟﻮﻓﺎء
) (۲/۱۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ ﻧﺒﯿﺢ ﻋﻨﺰی
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ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و دارﻣﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻷوﺟﺰ ) (۴/۱۰۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻣﺎﻟﮏ در اﻟﻤﻮﻃﺄ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﻌﺼﻌﻪ رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮای وی ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺳﯿﻼب ﻗﺒﺮ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺟﻤﻮح و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
اﻧﺼﺎری را ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﺖ .ﻗﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﯿﻼب ﺑﻮد ،و ھﺮ دو
در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن دو از ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .آن ﮔﺎه
اﻃﺮافﺷﺎن ﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ﺗﺎ از ﺟﺎیﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ھﺮ دویﺷﺎن دﯾﺮوز دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺮاﺣﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ دﻓﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺘﺶ از ﺟﺮاﺣﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ رھﺎ ﮐﺮده ﺷﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻤﺎن
ً
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮد ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﺣﺪ و روزی ﮐﻪ ﻗﺒﺮ آﻧﺎن ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭼﮫﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن در ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻮدن آن اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را زرﻗﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻷوﺟﺰ
) (۴/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۶۲رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب ﻣﺮد
ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﻮد ،ﻣﻮھﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺮش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﻗﺎﻣﺖ رﺳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﺟﻤﻮح ﻣﺮد رﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،آن دو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﯾﮏ ﻗﺒﺮ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻗﺒﺮﺷﺎن
ﺑﻪﺳﻮی ﺳﯿﻠﮕﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺷﺎن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺷﺎن
ﱠ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﺎن دو ﭼﺎدر ﺧﻂ دار ﭘﮫﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ روی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺮاﺣﺘﯽ اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺟﺮاﺣﺘﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،دﺳﺖ وی از ﺟﺮاﺣﺘﺶ دور ﮐﺮده
ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺧﻮن ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،و
ﺧﻮن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .ﺟﺎﺑﺮ  ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺪرم را در ﺣﻔﺮهاش دﯾﺪم ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻧﻪ ﮐﻢ و ﻧﻪ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﮐﻔﻦھﺎﯾﺶ را
دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﻄﺪار ﮐﻔﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و روﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ھﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻄﺪار را ﺑﺮ ھﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺘﺶ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ﮔﯿﺎه اﺳﻔﻨﺪ ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن دﻓﻦ وی و ﺣﻔﺮ ﻗﺒﺮش ﭼﮫﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭼﺸﻤﻪ را از ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺣﺪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺣﺎل ﻧﺰدﺷﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و آﻧﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،و ﮐﺞ ﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪم ﺣﻤﺰه
اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۷از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر و اﺑﻮزﺑﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن دو
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺲ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮐﺞ ﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪم ﺣﻤﺰه اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺧﻮن ﺑﺮآﻣﺪ.
و ﺷﯿﺦ ﺳﻤﮫﻮدی در وﻓﺎء اﻟﻮﻓﺎء ) (۲/۱۱۶ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺎ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ را در
اﻷوﺟﺰ ) (۴/۱۱۱ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از
ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل در وﻗﺖ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ و ﺷﺶ ﺳﺎل
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﺪد واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪد رواﯾﺖھﺎ در
ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﺳﻤﮫﻮدی ) (۲/۱۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ھﺮ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺳﺮ ﺗﮑﺮار ھﻢ در ھﻤﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪھﺎ ھﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﻮی ﻣﺸﮏ از ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﻮی ﻣﺸﮏ از ﻗﺒﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺧﺎک
ﻗﺒﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ  ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ،و آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮏ
اﺳﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ،ﺳﺒﺤﺎن اﷲ« ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ در روﯾﺶ

داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۱آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۳۱اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﺮﻓﻮع را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از او رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ از ﺧﺎک ﻗﺒﺮ ﺳﻌﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﻪﺳﻮی آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮏ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۴۳۱ھﻤﭽﻨﺎن از رﺑﯿﺢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری از
ﭘﺪرش از ﺟﺪش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﺳﻌﺪ  را در
ﺑﻘﯿﻊ ﺣﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎک را ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎمﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
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ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه 
ﺑﺨﺎری از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺌﺮ ﻣﻌﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺑﻦاﻣﯿﻪ ﺿﻤﺮی اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ و
ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهای اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن در ﻣﯿﺎن او و زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ ،و او ﺧﺒﺮ ﻣﺮگﺷﺎن را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :رﻓﻘﺎیﺗﺎن ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و آﻧﺎن از
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮادران ﻣﺎ ،را از ﻣﺎ و از آﻧﭽﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ
ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﻮ از ﻣﺎ راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪی ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را از اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد« ،و در آن
روز ﻋﺮوه ﺑﻦ اﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و ﻋﺮوه  ١ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻣﺴﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻣﻨﺬرﺑﻦ ﻋﻤﺮو ھﻢ در آن روز ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﻨﺬر  ٢ﺑﻪ ﻧﺎم وی ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ از ﻋﺮوه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٣و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ھﺸﺎم از
ﭘﺪرش از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ ھﺠﺮت را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آﺧﺮش
آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﺎری در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،درج ﮐﺮده اﺳﺖ .و واﻗﺪی از اﺑﻮاﺳﻮد و ﻋﺮوه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ...و ﻗﺼﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﺣﺎل ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه و ﺧﺒﺮ دادن ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ را ﮐﻪ
وی ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺟﺒﺎرﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎی ﮐﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﻧﯿﺰه زد ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم! ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺒﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻮل ﭼﯿﺴﺖ:
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪم؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ،ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﺒﺎر  اﺳﻼم آورد.
و در ﻣﻐﺎزی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺟﺴﺪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۷۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۸۶اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را از واﻗﺪی از
ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در آن آﻣﺪه :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﻼﺋﮏ
 -١ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
 -٢ﻣﻨﺬرﺑﻦ زﺑﯿﺮ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۳۰۴۵از ﻋﺮوه ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٤ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۷ /۱۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۱۷ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺟﺴﺪ وی را دﻓﻦ ﻧﻤﻮد ،و در ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺟﺎ داده ﺷﺪ« .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۳۱از واﻗﺪی ﻣﺜﻞ
آن را ﺑﻪ درازﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۱۰از ﻋﺮوه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ درﺑﺎره ﻣﺮدی از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از وی دﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ...و ھﻤﭽﻨﺎن از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺟﺴﺪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﮫﯿﺮه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن آن ﻧﺸﺪﻧﺪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮏ وی را دﻓﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۱۸۶از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۳۱ھﻢ از ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺴﺪ ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی 
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺮﯾﺶ روان ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭼﻮب دار ﺧﺒﯿﺐ
آﻣﺪم ،و از ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪم ،و ﺧﺒﯿﺐ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم،
وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و ﺧﻮدم در ﻋﻘﺐ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﯿﺰ زدم ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪم و ﺧﺒﯿﺐ
را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪش ،و اﺛﺮی از ﺧﺒﯿﺐ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ از
ﭘﺪرش ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭼﻮب دار ﺧﺒﯿﺐ آﻣﺪم ...و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪه،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۷از ﻃﺮﯾﻖ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۸۷ ،۱۳۹ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۲۱ /۵

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ اﯾﻦ را از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ از ﺿﺤﺎک ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻘﺪاد و زﺑﯿﺮ ب
را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﺧﺒﯿﺐ از ﭼﻮﺑﻪ دارش روان ﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻌﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در
اﻃﺮاف وی ﭼﮫﻞ ﻣﺮد را ﻣﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و از ﭼﻮب ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،و زﺑﯿﺮ وی را ﺑﺮ اﺳﺒﺶ
ﺑﺎر ﻧﻤﻮد ،و وی ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺗﺎزه ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰی از وی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ از آﻣﺪن آﻧﺎن
آ ﮔﺎھﻨﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،زﺑﯿﺮ وی را اﻧﺪاﺧﺖ،
و زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿﺪش ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ وی ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه زﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺴﺪ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ 
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ اﻣﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ
در ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ اﻣﺖھﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهاش ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻔﺮهای
ﮐﻨﺪﯾﻢ ،و ﻏﺴﻠﺶ دادﯾﻢ و دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺎ از دﻓﻦ ﻧﻤﻮدن
وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد ،اﮔﺮ وی را ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﯾﺎ دو ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ
اﻧﺘﻘﺎل دھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺟﺮم دوﺳﺖ ﻣﺎ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ وی را ﺑﺮای درﻧﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آﻧﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪش ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﯿﺪن وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎ
در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻟﺤﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭘﺮ از ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻧﻮر
ﻣﯽدرﺧﺸﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻟﺤﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ و ﮐﻮچ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ در آن
١
اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۲۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ھﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ اﺳﺖ ...ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :وی درﮔﺬﺷﺖ ،و در
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﺻﻐﯿﺮ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯿﺎن رﯾﮓ دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ اﻧﺪک راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :درﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻧﺪﯾﺪﯾﻤﺶ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻣﻌﻤﺮ ھﺮوی آﻣﺪه ،وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۶۳ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه :ﺑﺮای وی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﻤﺎن ﺣﻔﺮهای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﻟﺤﺪ
آﻣﺎده ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ ،و دﻓﻨﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و رﻓﺘﯿﻢ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ :وی را دﻓﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺤﺪ آﻣﺎده ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﺑﺎره ﻋﻮدت ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺤﺪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺟﺎی ﻗﺒﺮش را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۲۰۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺴﺪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻷﻗﻠﺢ 
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای
را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ )ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ( اﺑﯽ اﻗﻠﺢ  را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ...وﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ﻗﺼﻪ ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی  ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﻋﺎﺻﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در
ذﻣﻪ و اﻣﺎن ﻣﺸﺮﮐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮم  -و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﯽ را ﻟﻤﺲ
ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻣﺸﺮﮐﯽ وی را ﻟﻤﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ  ،-ﻗﺮﯾﺶ ﻋﺪهای را روان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از ﺟﺴﺪ
وی را ﺑﯿﺎورﻧﺪ  -وی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن را در روز ﺑﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد  -آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ را روان ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن وی را از ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ )(۲/۲۴۵
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۸۳از ﻋﺮوه در ھﻤﺎن ﻗﺼﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ:
ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﺮ وی را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آن را ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ روان ﮐﻨﻨﺪ ،آن
ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺒﻮران را ﺑﺮ وی روان ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ رویھﺎی ﻗﻮم ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﻧﺪﺷﺎن ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﺮ وی ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .٢
ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن درﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن

ﺧﻄﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن آﻧﺎن ﺑﺮای وی
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۵ /۱۸و در اﻻوﺳﻂ ) (۱۶ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ
) (۳۷۶ /۹درﺑﺎره اش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وی در ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۲۸۱۸و ) (۳۴۵اﺣﻤﺪ ).(۲۹۵ /۲

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ )اﺑﯽ( اﺳﯿﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﺟﻨﺎزه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎزوھﺎﯾﺶ را
ھﻤﻮار ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ راه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
ﺣﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﻧﻈﺮت را
ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ» :از ھﺮ رﻣﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ھﺮ ﺳﺎل« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﮔﺮگ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺎی ،و ﮔﺮگ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و رﻓﺖ .و
ﱠ
واﻗﺪی از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺮده اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻄﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﮔﯽ آﻣﺪ و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
اﯾﺴﺘﺎد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه درﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ ،از ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،و از آن ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮔﺮﻓﺖ رزﻗﺶ
اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ
ﺳﻪ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮﺑﺎی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ آن ﮔﺮگ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ آواز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .١
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻣﺮدی از ﺟﮫﯿﻨﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﮔﺎن در ﺣﺪود
ﺻﺪ ﮔﺮگ آﻣﺪﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﮔﺎناﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﻌﺎم
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ«،
٢
وﻟﯽ آﻧﺎن از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻓﻘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﺷﺎن«
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه آﻧﺎن آوازﮐﻨﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن ﺷﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﻔﯿﻨﻪ آزاد ﮐﺮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

 -١ﺳﻨﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .واﻗﺪی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺑﯿﮫﻘﯽ )اﻟﺪﻻﺋﻞ( )/۶
 (۴۰و ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸۶ /۱و ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻨﺒﯽ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ(.
ﱠ
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه ،و در ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ آﻣﺪه» :ﭘﺲ ﺧﺒﺮﺷﺎن دھﯿﺪ« ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ.

٢٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۰۶از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﯿﻨﻪ آزاد ﮐﺮده
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدم ،و ﮐﺸﺘﯽ ام ﮐﻪ در آن ﺑﻮدم ﺷﮑﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ
ﺗﺨﺘﻪای از ﺗﺨﺘﻪھﺎی آن ﺳﻮار ﺷﺪم ،و آن ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺮا در ﻧﯿﺰاری اﻓﮑﻨﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﯿﺮ
ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺎرث  ،١ﻣﻦ آزاد ﮐﺮده رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ھﺴﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪاش
دﻓﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﯿﺰار ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ وی ھﻤﺮاھﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت دﯾﺪارم ﺑﺎ
وی ﺑﻮد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن
را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﮑﺒﯿﺮ ) ۱ق  /ج  ۲ص  (۱۷۹از اﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪم ،و
ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۶۹و در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۲۱۲از اﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر از ﺳﻔﯿﻨﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۳۱۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۹/۳۶۶
آﻣﺪه ،از ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺰار از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺮ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ،و راه را
ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮی روﺑﺮو ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎراﻧﻢ ﻋﻘﺐ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﺎ
راه را ﮔﻢ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،آن ﮔﺎه آن ﺷﯿﺮ در ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در راه
اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﺪ ،و ﻣﺮا دﻓﺎع ﻧﻤﻮد ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ وی راه را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن دو  -ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ  -ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻣﻮﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ارﺗﺶ را ﮔﻢ ﻧﻤﻮد  -ﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ،-و در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺰ در
ﻃﻠﺐ ارﺗﺶ ﺑﺮ آﻣﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮی ﺳﺮ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ،ﻣﻦ آزاد ﮐﺮده
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺴﺘﻢ ،و اﯾﻨﻄﻮر و اﯾﻨﻄﻮر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﻢ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﺷﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﻣﺶ را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی آورد و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد ،و ھﺮﮔﺎه ﺻﺪاﯾﯽ را
 -١ﮐﻨﯿﻪ ﺷﯿﺮ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٢٦٣

ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی ﻣﯽآورد ،و ﺑﺎز ﻣﯽآﻣﺪ و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺎ وی ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ارﺗﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﯿﺮ از ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدن ﺷﯿﺮ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از وھﺐ ﺑﻦ اﺑﺎن ﻗﺮﯾﺸﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در
ﺳﻔﺮی ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﯿﺮی در راه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ،
آن ﮔﺎه وی از ﺳﻮارﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از
ﮔﻮﺷﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺪش ،و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش رﻓﺖ و از راه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﺑﻦ آدم
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﺑﻦ آدم از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ،و اﮔﺮ اﺑﻦ آدم ﺟﺰ از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﺪ ،ﻏﯿﺮ
وی ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ آدم ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ از وی اﻣﯿﺪواری دارد ،و
اﮔﺮ اﺑﻦ آدم ،ﺟﺰ از ﺧﺪا از ﮐﺲ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪوار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش
ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرد« .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ارﯾﺤﺎ  ١از
ﻃﺮف ﭼﺎﺷﺖ )ﻇﮫﺮ( ﺧﻮاب ﺑﻮدم ،و آن ﮐﻠﯿﺴﺎ در آن روز ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ھﻤﺮاھﺶ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،وی ﺑﺎ ﺗﺮس و ھﺮاس ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻼﺣﺶ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺷﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام ﺗﺎ آن
را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯽ ﺗﻮ را روان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ روان
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪه ،از اھﻞ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ
اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺻﻮف دﭼﺎر اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

 -١ﻧﺎم ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در ﻏﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺪس.
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ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮگ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻧﯽ ،و رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮگ ﺑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد
و ﮔﺮﻓﺘﺶ ،ﺷﺒﺎن در ﻃﻠﺐ آن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را از ﻧﺰدش ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﮔﺎه
ﮔﺮگ ﺑﺮ دم ﺧﻮد ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ؟ رزﻗﯽ را از ﻧﺰدم ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮی
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺒﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﮕﻔﺘﺎ ،ﮔﺮگ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻼم اﻧﺴﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! ﮔﺮگ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ص در
ﯾﺜﺮب اﺳﺖ ،ﻣﺮدم را از ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﻣﯽآ ﮔﺎھﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺷﺒﺎن ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ دادن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ داد ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و از واﻗﻌﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ
داد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺻﺪا ﮔﺮدﯾﺪ) :اﻟﺼﻼه ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﺷﺒﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪه« ،و او ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﺒﺮ داد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
درﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻧﺴﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش و ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،و راﻧﺶ وی را از آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻌﺪ از وی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .١اﯾﻦ اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ،
و ﺟﺰ ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺘﺶ ﻧﮑﺮده ،آن ھﻢ از اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ «...ﺗﺎ آﺧﺮش .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﻏﺮﯾﺐ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ،
ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﺴﺖ .و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﻧﺲ  و
ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۴۴ ۱۴۵آن
را ﺷﺮح داده اﺳﺖ .و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض درﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮگ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و اھﺒﺎن ﺑﻦ اوس ش ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده ،ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻧﺎم( ﻣﮑﻠﻢ اﻟﺬﺋﺐ)،
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮگ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده« ،ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﺑﻦ
وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب و ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﮔﺮﮔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،آن دو ﮔﺮﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آھﻮﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن آھﻮ
داﺧﻞ ﺣﺮم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﺮگ از دﻧﺒﺎل وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آن دو از آن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮگ ﮔﻔﺖ:
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۱۸۱وی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ).(۸۴ /۳

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﱠ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ
دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ وی را ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﻻت و ﻋﺰی ،اﮔﺮ اﯾﻦ را در ﻣﮑﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮی ،اھﻠﺶ آن را ﺗﺮک ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺤﺮﻫﺎ ﺑﺮایﺷﺎن

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﯿﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ 
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ در ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ ،اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در اﻟﻌﻈﻤﺔ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج
از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص  ﻣﺼﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺆﻧﻪ از ﻣﺎهھﺎی ﻋﺠﻢ  ١داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ اھﻞ آن دﯾﺎر
ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮ ،اﯾﻦ ﻧﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ :و آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ دوازده ﺷﺐ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﭙﺮی
ﮔﺮدد ،ﺑﻪﺳﻮی دوﺷﯿﺰه ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ روی ﻣﯽآورﯾﻢ ،و واﻟﺪﯾﻨﺶ را
راﺿﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زﯾﻮرات و ﻟﺒﺎس را ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن او را در اﯾﻦ
ﻧﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮو ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺳﻼم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﻣﺎهھﺎی ﺑﺆﻧﻪ ،اﺑﯿﺐ و ﻣﺴﺮی  ٢را درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﻧﯿﻞ ﺟﺎری ﻧﺸﺪ ،ﻧﻪ ﮐﻢ و ﻧﻪ زﯾﺎد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮو اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﻧﻮﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪهای ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﻦ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ روان ﻧﻤﻮدهام ،ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪام ﺑﺮاﯾﺖ رﺳﯿﺪ ،آن را داﺧﻞ ﻧﯿﻞ ﺑﯿﻨﺪاز،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮو رﺳﯿﺪ ،آن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮏ را ﮔﺸﻮد ،ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ أﻣﲑ اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ إﱃ ﻧﻴﻞ أﻫﻞ ﻣﴫ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺗـﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ ﻓﻼ

ﺗـﺠﺮ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر ﻳـﺠﺮﻳﻚ ﻓﻨﺴﺄل اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر أن ﻳـﺠﺮﻳﻚ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از
ﻃﺮف ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻧﯿﻞ اھﻞ ﻣﺼﺮ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :اﮔﺮ از ﻃﺮف ﺧﻮدت

 -١ھﺪف از ﻋﺠﻢ ﻗﺒﻄﯽ ھﺎﺳﺖ.
 -٢ﻧﺎم ﻣﺎهھﺎی ﻗﺒﻄﯽ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪی ،ﺟﺎری ﻣﺸﻮ ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﻗﮫﺎر ﺟﺎرﯾﺖ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺎ از ھﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و ﻗﮫﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﺎری ﺑﺴﺎزد«.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮو ﻧﺎﻣﻪ را ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از روز ﺻﻠﯿﺐ در ﻧﯿﻞ اﻧﺪاﺧﺖ ،در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ اھﻞ
ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮای ﮐﻮچ ﮐﺮدن از آن آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺿﺮورت آﻧﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﻞ ﭘﻮره
)ﺗﮑﻤﯿﻞ( ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ در روز ﺻﻠﯿﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺰ ﺟﺎری ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و آن ﺳﻨﺖ ﺑﺪ را از اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻗﻄﻊ ﺳﺎﺧﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻷﻟﮑﺎﺋﯽ ﻃﺒﺮی اﯾﻦ را در
ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۶۴آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺤﺮ ﺑﺮای اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ 
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻷوﻟﯿﺎء از ﻋﺮوه ﮐﻮر آزاد ﺷﺪه ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :اﺑﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰدش ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﯽدوﺧﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﻮزﻧﺶ
در ﺑﺤﺮ اﻓﺘﺎد ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻮزﻧﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯽ ،آن
ﮔﺎه ﺳﻮزن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ و او ﮔﺮﻓﺘﺶ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺤﺮ ﺑﺮای ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ  را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮدم ،و ﺳﻪ
ﺧﺼﻠﺖ را از وی دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﺪامﺷﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﺑﺤﺮ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آب ﺳﭙﻞھﺎی ﺷﺘﺮھﺎﯾﻤﺎن را ھﻢﺗﺮ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺑﺎ
وی در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺻﺤﺮاﯾﯽ از زﻣﯿﻦ راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﻤﺮاهﻣﺎن آب ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از آن دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﺮی ﭼﻮن
ﺳﭙﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ،و آﺑﺶ را ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،و ﻣﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .وی وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و
در رﯾﮓ دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺪک راه ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :درﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و او را
 -١اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ در ﻓﺘﻮح ﻣﺼﺮ و ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ در »ﺷﺮح أﺻﻮل
اﻋﺘﻘﺎد اھﻞ اﻟﺴﻨﺔ« ) (۴۲۶ /۲در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻗﯿﺲ
ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و او را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ  -اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺒﺮ  .-اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺼﻪ ﺑﺤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﮑﻌﺒﺮ واﻟﯽ ﮐﺴﺮی ﻣﺎ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺎن روﺑﺮو
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺎرس رﺳﺎﻧﯿﺪ  .١و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در
ھﺮ ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٢از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ ھﺮوی آﻣﺪه ،وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ا ﻣﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ...و
ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ارﺗﺸﯽ را آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .اﻧﺲ  ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در
ﺟﻨﮓھﺎی وی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎﯾﻤﺎن ﻓﺮا در رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم از ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﺛﺎر آب را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ  -و ﮔﺮﻣﯽ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد -
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﺎ را و ﺳﻮاریھﺎﯾﻤﺎن را در ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در روز
ﺟﻤﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﻏﺮوﺑﺶ ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز را اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﺶ را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ در آﺳﻤﺎن
ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز دﺳﺘﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﺑﺮھﺎ را ﭘﺪﯾﺪ آورد ،و اﺑﺮھﺎ آﻧﻘﺪر آب ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﺮھﺎ و
درهھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و ﺳﻮاریھﺎﯾﻤﺎن را آب دادﯾﻢ و ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾﻢ ،و
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺷﻤﻦﻣﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﺠﯽ از ﺑﺤﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهای رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .وی ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﺧﻠﯿﺞ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺖ ،ای
ﺑﺰرگ ،ای ﺑﺮدﺑﺎر ،ای ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر داد :ﺑﮕﺬرﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و آب ﺳﻢھﺎی ﺳﻮاریھﺎﯾﻤﺎن راﺗﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﮐﺸﺘﯿﻢ و اﺳﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻏﻼم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﺞ آﻣﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه وی ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪاش را ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آب ﺳﻢھﺎی
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ راﺗﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
و ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد از ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺠﺎب ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺑﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۹۵ /۸ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۷۶ /۹
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻏﺰا رﻓﺘﯿﻢ ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در دﻋﺎء ﮔﻔﺘﻪ :ای ﻋﺎﻟﻢ ،ای ﺑﺮدﺑﺎر ،ای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺖ،
ای ﺑﺰرگ ،ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،و در راھﺖ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ .ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺐ
ﮔﺮدان ﮐﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ و وﺿﻮء ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و وﻗﺘﯽ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در آن ﺑﺮای
ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﺣﺼﻪ و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻣﮕﺮدان ،و در ﺑﺤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻨﺖ
راھﯽ آﻣﺎدهﺳﺎز .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۱/۷از ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﺼﻪ ﺑﺤﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺑﺎ ﻣﺎ وارد ﺑﺤﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ در آن داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و آب ﺑﻪ
ﻧﻤﺪھﺎی زﯾﺮ زﯾﻦھﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در
ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۲/۵۲۲و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۲۸ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ را ﺗﻮﺳﻂ
اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺮای ﻗﺘﺎل اھﻞ ارﺗﺪاد ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ...و ھﺮ دو ﻗﺼﻪ رم ﻧﻤﻮدن
ﺷﺘﺮھﺎ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﺗﻮﺷﻪ ارﺗﺶ و ﺧﯿﻤﻪھﺎ و آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻢ
ﭼﻨﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪن ﺷﺘﺮھﺎ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻗﺼﻪ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪن ﻧﮫﺮی از آب ﭘﺎک و ﻧﺎب را در ﭘﮫﻠﻮیﺷﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻨﮕﯿﺪنﺷﺎن را
ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼء ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ دارﯾﻦ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،وی ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ آﻣﺪ ،ﺗﺎ در
ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ .دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﻪ دور اﺳﺖ ،و در ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ،و ﺗﺎ
رﺳﯿﺪنﺷﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺑﺤﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ای ﻣﮫﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎن ،ای ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،ای ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ،ای ﯾﮑﺘﺎ ،ای ﺑﯽﻧﯿﺎز ،ای زﻧﺪه ،ای
زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه ،ای ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪه ،ای ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و ﻋﺰت ،ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ای
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ .و ارﺗﺶ را دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،و داﺧﻞ ﺑﺤﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،و ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﮔﺬراﻧﯿﺪ .آﻧﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻞ ﻧﺮم
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﺶ آب ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﭙﻞھﺎی ﺷﺘﺮ ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،و ﺗﺎ زاﻧﻮھﺎی اﺳﺒﺎن
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺴﺎﻓﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻮد .وی آن را ﭘﯿﻤﻮد و
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن داد و ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﺸﺎن را
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎزﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮش ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ،
و ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را در ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۲/۵۲۶از
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ﺳﺮی از ﺷﻌﯿﺐ از ﺳﯿﻒ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی از ﻣﻨﺠﺎب ﺑﻦ راﺷﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻗﺼﻪ را ﺑﻪ
ﻃﻮل آن ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺴﺨﯿﺮ دﺟﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﺘﺢ ﻣﺪاﺋﻦ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۰۸از اﺑﻦ رﻓﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ

ﺑﻪ ﺑﮫﺮ ﺳﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ  -و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد  -ﮐﺸﺘﯽھﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دورﺗﺮ دوﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﺑﺪھﺪ .وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،و آﻧﺎن را درﯾﺎﻓﺖ  ١ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن روزھﺎﯾﯽ از ﻣﺎه ﺻﻔﺮ را در ﺑﮫﺮﺳﯿﺮ ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وی را
از ﻋﺒﻮر ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺮدان ﮐﻔﺎر ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،و او را ﺑﺮ ﮔﺬرﮔﺎھﯽ
دﻻﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دره ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ و در آن ﮐﺎر ﺗﺮدد ﻧﻤﻮد،
در ھﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎء ﻃﻐﯿﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ آب ﻓﺮایﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ .وی در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﺳﺒﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و از ﻃﻐﯿﺎن آب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮاﺑﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺒﻮر را ﮔﺮﻓﺖ .آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪ
ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻦﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،و آﻧﺎن ھﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﺘﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و در ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ از آن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺎ از ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ آور ﻧﺸﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﺑﺤﺮ
ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام .آﻧﺎن ھﻤﻪﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺎ و ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺷﺪ و
ھﺪاﯾﺖ رھﻨﻤﻮن ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دھﺎﻧﻪ ﮔﺬر را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ وی
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و دﺷﻤﻦ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﺑﺎزﺷﺎن ﻧﺪارد؟ آن ﮔﺎه ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از وی ﺷﺶ ﺻﺪ ﺗﻦ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺳﻌﺪ ﻋﺎﺻﻢ را ﺑﺮ آﻧﺎن
اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره دﺟﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ دھﺎﻧﻪ آن ﺳﻮی ﮔﺬر را از دﺷﻤﻦﺗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺷﺼﺖ ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،وی آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد :ﺑﻪ اﺳﺒﺎن ﻣﺎده و ﻧﺮ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎوری اﺳﺒﺎن در آب ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرس را .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﺸﺎن وارد دﺟﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﻋﺎﺻﻢ را ﺑﺮ دھﺎﻧﻪ آن ﺳﻮی ﮔﺬر دﯾﺪ ،ﮐﻪ
آن را در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺟﺎزه ورود را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
�
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ�» :ﺴﺘﻌ� ﺑﺎﷲ وﻧﺘﻮ� ﻋﻠﻴﻪ ،وﺣﺴبﻨﺎ ا� وﻧِﻌﻢ الﻮ ِ�ﻴﻞ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑِﺎ ِ
اﻟْ َﻌ ِّ ْ َ
ﻴﻢ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،و ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ
� اﻟﻌ ِﻈ ِ
ِ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ ،ﯾﺎرای ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺎه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ« ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و در ﻋﻤﻖ
و ژرﻓﺎی دﺟﻠﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺟﻠﻪ ﻣﻮج ﻣﯽزد و ﺳﯿﺎه ﺑﻮد .ﻣﺮدم در اﺛﻨﺎی
رﻓﺘﻦﺷﺎن در ﻣﯿﺎن آب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن ﮔﺎه اھﻞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ اﻣﺮی ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺧﺎﻃﺮهھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،و
وادارﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺻﻔﺮ
ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ﺑﻪ آن وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﺴﺮی از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﯿﺮوﯾﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻓﺮاھﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻃﺒﺮی اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۱۹از ﺳﯿﻒ ﺑﺎ زﯾﺎدتھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۶۴آن را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۰۹از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﻌﺪ در آب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ب ﺑﻮد،
ْ ُ
اﺳﺒﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖَ » :و َﺣ ْﺴبُﻨَﺎ َّ ُ
ا� َوﻧِ ْﻌ َﻢ ال َﻮ ِ�ﻴﻞ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و او ﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ« ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﺶ را
ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﺪ داد ،و دﯾﻨﺶ را ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و دﺷﻤﻨﺶ را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ داد،
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺶ ﻇﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽھﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ .ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺤﺮھﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺴﺨﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺴﺨﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺳﻠﻤﺎن در
دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﯾﻨﺎن از دﺟﻠﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه در آن وارد
ﺷﺪهاﻧﺪ و روی آب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ آب از دو ﮐﻨﺎره دﺟﻠﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و آن ﻗﺪر
ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ آن ﻗﺪر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از آب،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﮔﻢ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺴﯽ از اﯾﺸﺎن
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ﻏﺮق ﻧﮕﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۱از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،و ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ در اوﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۰۹از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آﻧﺎن
ھﻤﻪﺷﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮدی از ﺑﺎرق ﮐﻪ ﻏﺮﻗﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وی از اﺳﺐ
ﺳﺮخ رﻧﮕﺶ اﻓﺘﺎد ،و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن اﺳﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻮیھﺎی ﮔﺮدﻧﺶ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻏﺮﯾﻖ در ﻣﯿﺎن آب دور
ﻣﯽﺧﻮرد ،آن ﮔﺎه ﻗﻌﻘﺎع ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻟﺠﺎم اﺳﺒﺶ را ﺑﻪﺳﻮی وی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او را ﺑﺎ دﺳﺘﺶ
ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن در آب ﻧﺮﻓﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺟﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪش ﮐﮫﻨﻪ ﺑﻮد و ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آب ﺑﺮدش ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎم ﺷﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺪﯾﺮش رﺳﯿﺪ ،و ﭘﺮﯾﺪ و رﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اول ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ارﺗﺶ ﺟﺎم ﻣﺮا از
ﻧﺰدم ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻌﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ دھﺎﻧﻪ ﮔﺬر را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺟﺎﻣﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎدھﺎ و اﻣﻮاج ﺣﺮﮐﺘﺶ داده و ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ ،وی آن را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهاش ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﯿﺎن ارﺗﺶ آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﯿﺪا
ﮔﺮدد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ
) (۳/۱۲۲از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن و ﻏﯿﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۲از ﻋﻤﯿﺮ ﺻﺎﺋﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺳﻌﺪ دﺳﺘﻮر ورود ﺑﻪ دﺟﻠﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ  ١و ﺳﻠﻤﺎن
ھﻤﺮاه ﺳﻌﺪ ب ﺑﻮد ،و در آب در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ۡ
َ َ َۡ ُ َۡ
�ز ٱل َعل ِي ِم﴾ ]ﯾﺲ.[۳۸ :
﴿� ٰل ِك �قدِير ٱلع ِز ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذات ﻏﺎﻟﺐ و داﻧﺎﺳﺖ«.
و آب ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ و ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ اﺳﺐ ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
وﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﭙﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ آن راﺣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺮی در ﻣﺪاﺋﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،و آن روز روز
آب ﺑﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ روز ﺗﭙﻪھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۲۰۹از ﻋﻤﯿﺮ
ﺻﺎﺋﺪی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :و در ﻣﺪاﺋﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ دو ﺗﻦ دو ﺗﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻣﺮی ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ از آن ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ روز ﺗﭙﻪھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﭙﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺮ آن راﺣﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۳از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﺣﺎﻟﯽ وارد دﺟﻠﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ از آب ﺑﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮ آب آن رﺳﯿﺪﯾﻢ،
ﺳﻮارﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و آب ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۰از
ﻗﯿﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺻﮫﺒﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن -
وی ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮ؟  -ﯾﻌﻨﯽ دﺟﻠﻪ ،-
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َّ ۡ َّ َ ٗ ُّ َ َّ ٗ
﴿وما �ن �ِ ف ٍس أن �موت إِ� �ِإِذ ِن ٱ�ِ كِ�ٰبا مؤج�﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺧﺪا ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و آن ھﻢ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺒﺶ را داﺧﻞ دﺟﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم ھﻤﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ دﺷﻤﻦ دﯾﺪﺷﺎن ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﻮھﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۴۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۰از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ
ﺻﮫﺒﺎن اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﻣﺪاﺋﻦ از دﺟﻠﻪ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اھﻞ ﻓﺎرس دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﻮھﺎ
آﻣﺪ ،و ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
ﺟﻦ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۳از ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از اﻋﻤﺶ از ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎراﻧﺶ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۵۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ دﺟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آب زﯾﺎد ﺑﻮد ،و
ﻋﺠﻢھﺎ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،و ﺑﺎ
اﺳﺒﺶ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ آب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،و وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ،
و ﺑﺮ آب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎء ﻋﺠﻢھﺎ ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﯾﻮھﺎ،
دﯾﻮھﺎ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﮫﺖ و ﻃﺮف ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻃﺎﻋﺖ آﺗﺶ از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ آﺗﺶ از ﺗﻤﯿﻢ داری 
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اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۲از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
آﻣﺪم ،و ﺗﻤﯿﻢ داری  ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮد ﺑﺮد ،و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺧﻮردم ،وﻟﯽ از ﺷﺪت
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪم ،ﭼﻮن ﺳﻪ روز در ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم.
ﻧﺎﮔﮫﺎن روزی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ آﺗﺸﯽ در ﺣﺮه ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﺗﻤﯿﻢ ب
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ و ﻣﻦ
ﭼﯿﺴﺘﻢ؟ وﻟﯽ ﺑﺮ وی ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﺻﺮار ورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
دﻧﺒﺎلﺷﺎن ﻧﻤﻮدم ،آن دو ﺑﻪﺳﻮی آﺗﺶ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و آﺗﺶ را
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺗﺶ داﺧﻞ دره ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﻤﯿﻢ از دﻧﺒﺎﻟﺶ
داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮ  ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه!! و
ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﺗﺸﯽ در ﺣﺮه ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﻐﻮی از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ  آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮم ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدهام ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻞ داﻣﺎد ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو و ﻧﺰد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺰد ﺗﻤﯿﻢ داری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪم و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن آﺗﺸﯽ در
ﺣﺮه ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﮕﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺰد ﺗﻤﯿﻢ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺗﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﭼﯿﺴﺘﻢ؟ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ رازم اﻓﺸﺎء ﮔﺮدد؟ وی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺮد ﺷﻤﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﻤﻌﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ھﻤﺎن دروازهای ﻧﻤﻮدش ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن از دﻧﺒﺎل آن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و آن آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۴۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۲۱۲از ﺿﻤﺮه از ﻣﺮزوق ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ 
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﺗﻮ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ای اﺑﻮرﻗﯿﻪ.
روﺷﻨﯽ ﺑﺮایﺷﺎن

روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آﻧﺎن را از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎز وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻮدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،آن دو را ﺑﺮ رانھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ اﯾﻨﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ؟ آن ﮔﺎه ﺑﺮﻗﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﺷﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و روﺷﻨﯽ آن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺰد
ﻣﺎدرﺷﺎن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۸۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ :در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺗﺎرﯾﮏ .و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ
اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۵از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ  در
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺧﯿﻠﯽھﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ،
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺎدرم ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮوم؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﯿﺮ«،
آن ﮔﺎه ﺑﺮﻗﯽ از آﺳﻤﺎن آﻣﺪ ،و او در روﺷﻨﺎﯾﯽ آن رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ.
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن 
اﺣﻤﺪ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ در ﻗﺼﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻤﻌﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ در ھﻤﺎن ﺷﺐ آﺳﻤﺎن اﺑﺮآﻟﻮد و ﭘﺮﺑﺎد ﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﻗﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن  را دﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ای ﻗﺘﺎده ﭼﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎز اﻧﺪکاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم ،ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪی ،ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺰدت ﺑﯿﺎﯾﻢ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی از ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،ده ﮔﺰ ﭘﯿﺶ روﯾﺖ و ده ﮔﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت
را روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و وﻗﺘﯽ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪی و ﺳﯿﺎھﯿﯽ را در زاوﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪی،
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺰﻧﺶ ،ﭼﻮن وی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۲/۱۶۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺰار ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و رﺟﺎل آن دو رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻗﺘﺎده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۲/۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را داد و ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻌﺪ
 -١اﺣﻤﺪ ) (۵۱۳ /۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۸۱ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۵ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۶۷ /۲ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و رﺟﺎل آن
دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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از ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺒﺮ ،و آن را
ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻄﺎن را از ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ وی را ﺑﺰن« ،از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ روﺷﻨﯿﯽ
ﭼﻮن ﻧﻮر ﺷﻤﻊ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،و ﻣﻦ در روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهام آﻣﺪم ،و آﻧﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ،در ﮐﻨﺞ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺧﺎر ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻌﺪ وی را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ زدم و ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ُ
ْ
َ
َ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ا َﺳﯿﺪﺑﻦ ُﺣﻀﯿﺮ و ﻋ ّﺒﺎدﺑﻦ ِﺑﺸﺮ
ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :دو ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺜﻞ دو ﭼﺮاغ در ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺮاه ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ .١
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ اﻧﺼﺎری ب و ﻣﺮد
دﯾﮕﺮی از اﻧﺼﺎر ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺷﺐ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
ﻋﻮدت ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و در دﺳﺖ ھﺮ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﻋﺼﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﻋﺼﺎی دوﻣﯽ روﺷﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ دویﺷﺎن روﺷﻨﯽ ﻧﻤﻮد ،و در روﺷﻨﯽ آن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
راهھﺎﯾﺸﺎن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺮای دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎﯾﺶ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و او در روﺷﻨﺎﯾﯽ آن
راه ﭘﯿﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻠﻖ از ﻣﻌﻤﺮ از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎری ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻖ از ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ ذﮐﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺑﺸﺮ و اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ ب از ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و
ﻣﺜﻞ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺲ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۶۰۶اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎد از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۶۳۹و ).(۴۴۵
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و ﻋﺒﺎدﺑﻦ ﺑﺸﺮ در ﯾﮏ ﺷﺐ دﺷﻮار و ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۵ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
روﺷﻨﯽ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﻠﻤﯽ

ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﻠﻤﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،و در ﯾﮏ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ
روﺷﻨﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در روﺷﻨﯽ آن ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن
ھﻼ ک ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ھﻤﭽﻨﺎن روﺷﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و در آﻧﭽﻪ ھﯿﺜﻤﯽ از ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،آﻣﺪه :و ﭼﯿﺰی از ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﻔﺘﺎد ،در ﺑﺪل ،و ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن ھﻼ ک
ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و درﺑﺎره ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ زﯾﺪ اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۶از
ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۱۵از واﻗﺪی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه،
ﮐﻪ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﻮک ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺷﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را
در ﮔﺮدﻧﻪ رﻣﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺎعھﺎی ﺑﺎرش اﻓﺘﺎد ،ﺣﻤﺰه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه در اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪام ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و روﺷﻨﯽ داد ،و در روﺷﻨﯽ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﭼﯿﺰھﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه از ﺑﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،از ﻗﺒﯿﻞ :ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،رﯾﺴﻤﺎنھﺎ  ١و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ.
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﺲ 
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺲ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ زﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ
ﻋﺒﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ :اﺑﻮﻋﺒﺲ  ﻧﻤﺎزھﺎ را ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،وی در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و
ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﻨﯽ
ﺣﺎرﺛﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻋﺒﺲ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۵ﺑﻪ اﯾﻦ

 -١در ﻧﺺ »ﺣﺒﺎء« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺼﺤﯿﻔﯽ از ﺣﺒﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ  ،١و ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۳۵۰اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﺲ ،...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۱۳۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر در
اﻟﻤﻮﻓﻘﯿﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺿﺤﺎک از ﭘﺪرش ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﯿﺲ  ٢ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ  ٣ﻋﺼﺎﯾﯽ داد و ﮔﻔﺖ» :از
روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ« ،و آن ﻋﺼﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻨﻘﺪر و اﯾﻨﻘﺪر روﺷﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ 
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﻔﯿﻞ ذی اﻟﻨﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ  ،ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای وی درﺑﺎره ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش دﻋﺎ
ﻓﺮﻣﻮد ،و در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش ﻧﻮری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ از روﺷﻨﺎﯾﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص در دﻋﻮت
ﻧﻤﻮدن ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ ) (۱/۲۸۸ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :وی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺪدی در اﺳﻼم آوردن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻔﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺎدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﺷﺪ رﺳﯿﺪم ،در ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻧﻮری در ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﻢ ] -در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ام[  -ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺮاغ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ را در ﻏﯿﺮ روﯾﻢ ﺑﮕﺮدان ،ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
آﻧﮫﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک دﯾﻦ آﻧﮫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﻋﻼﻣﻪ ،در ﺳﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪام ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ ،و اھﻞ ﻗﺮﯾﻪ آن ﻧﻮر را در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪام
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﻨﺪﯾﻞ آوﯾﺰان ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻦ از آن
ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف آنھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد آنھﺎ رﺳﯿﺪم و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدم ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او روﺷﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ ،و ھﺮ ﮐﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدم ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﮑﯽ

 -١درﺳﺖ اﺑﻮﻋﺒﺲ اﺳﺖ.
 -٢درﺳﺖ اﺑﻮﻋﺒﺲ اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻤﮑﻦ ھﺪف ،ﺿﻌﻒ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﻤﺎ و ﻋﻤﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺠﺎم ده ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮدن اﺑﺮھﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺎرث از آزاد ﮐﺮده ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺴﻪ و ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ھﺬﻟﯽ ش ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم،
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺴﻪ روزی ﺑﺮای ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﻧﺼﻒ روز ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ،ﮐﻪ اﺑﺮی ﺳﺎﯾﻪاش ﻧﻤﻮده ،و ﺳﺎﯾﻪ از وی ھﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺪارد  ،١ﺑﯿﺪارش ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ اﺣﺪی را از آن ﺧﺒﺮ
دادهای ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺧﯿﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻓﺎت
ﻧﻨﻤﻮد آن ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن

ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی روز ﺟﻤﻌﻪ از دروازهای داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد،
وی روﺑﺮوی رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎلھﺎ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ ،راهھﺎ
ﺑﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎران ﻓﺮو رﯾﺰد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﯿﺮابﻣﺎن ﺳﺎز ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﯿﺮابﻣﺎن ﺳﺎز،
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﯿﺮابﻣﺎن ﺳﺎز« ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﻧﻪ اﺑﺮی را
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ و ﻧﻪ ﭘﺎره اﺑﺮ را و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ وﺳﻠﻊ  ٢ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه از ﻋﻘﺐ آن اﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ
آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎران ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻓﺘﺎب را
ﺷﺶ روز ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدی در ﺟﻤﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎز از ھﻤﺎن دروازه داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،وی روﺑﺮوﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،اﻣﻮال ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ و راهھﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺎز دارد.
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺮ ﺗﻨﮫﺎ وی را ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﻪاش ﺑﻪ اﻧﺪازه وی ﺑﻮد ﻧﻪ زﯾﺎده از آن.
 -٢ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ
اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﺒﺎر و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪیھﺎ ،ﮐﻮهھﺎ و ﺗﭙﻪھﺎ و ﺟﺎھﺎی روﯾﯿﺪن درﺧﺖ
ﺑﺒﺎر« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﺎران ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ و در آﻓﺘﺎب ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﻢ .و در
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﺑﺮھﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ از راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎران ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﻻی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺷﺪ .و در ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی
ﻧﺰد وی از او آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و در
آﺳﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮی را ھﻢ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺗﺎ ھﻨﻮز
دﺳﺘﺶ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺑﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻮه در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪ ،و ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﻣﻨﺒﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎران را دﯾﺪم ﺑﺮ رﯾﺸﺶ ﻣﯽرﯾﺰد .١
اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۸۸
آﻣﺪه ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۰و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در اﻟﻄﺒﻘﺎت ) (۱/۱۷۶رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۶۰از اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد ،وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﯿﺮابﻣﺎن ﺳﺎز« ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺮﻣﺎھﺎ در ﺧﺮﻣﻦ ھﺎﺳﺖ،
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﯿﺮابﻣﺎن ﺳﺎز ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻣﻨﻔﺬ آب ﺧﺮﻣﻨﺶ
را ﺑﺎ ازارش ﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آﺳﻤﺎن اﺑﺮی را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﺎران ﺳﺨﺘﯽ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎرﯾﺪ ،و اﻧﺼﺎر در اﻃﺮاف اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ،آﺳﻤﺎن ﺗﺎ
آن وﻗﺖ از ﺑﺎران ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آب رو ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ازارش ﺑﻨﺪ
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد  .٢و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ اﻓﺰوده :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﺣﻤﺪ و ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ]ی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ[ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .و در ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺘﯽھﺎ ) (۲/۸۰ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ  ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه:
ﭘﺲ ]رﺳﻮل ﺧﺪا ص[ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ھﻨﻮز آن را
ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎران اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻮب ﺑﺎرﯾﺪ .آنھﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۰۱۳و ) (۱۰۱۶ ،(۱۰۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۸۹۷
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ).(۲۳۶ /۱
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داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺘﯿﻢ ]ﺗﺎ ﺑﺎران را[ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﻗﺮارﮔﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ  .١اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۹۰از ﻋﻤﺮ  ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۹۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﺑﻦ ﺳﮫﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و او اﺑﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن اﺑﺮ ﺑﺎران ﻧﻤﻮد،
و ﻣﺮدم ﺳﯿﺮاب ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت ﺧﻮﯾﺶ آب ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎی ﻋﻤﺮ 
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن
ﻋﻤﺮ  ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ  ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮایﺷﺎن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و دو ﻃﺮف
ﻗﻄﯿﻔﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،راﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ و ﭼﭙﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ راﺳﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و
ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ از ﺗﻮ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ،و از ﺗﻮ
آب ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ .ﺗﺎ ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎران ﺷﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻋﺮاب آﻣﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد ﻋﻤﺮ  ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﻼن روز و در ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﺎدﯾﻪھﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن اﺑﺮی ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ ،و در آن ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ:
ﻓﺮﯾﺎدرس ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ای اﺑﻮﺣﻔﺺ ،ﻓﺮﯾﺎد رس ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ای اﺑﻮﺣﻔﺺ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ازﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای اﻣﺘﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎران ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ھﻼ ک ﺷﺪهاﻧﺪ .آن
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺧﻮاﺑﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺮو ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﺑﮕﻮ ،و ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎران ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮ :ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪی«.
ﺑﻌﺪ از آن ،آن ﻣﺮد آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد ،ﻋﻤﺮ  ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۹۵ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﺑﺰار ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن ).(۱۳۸۳

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﺟﺰ در آﻧﭽﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۲۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۹۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۹۲ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻒ آﻣﺪه ،از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ] :ﻋﺎم[ اﻟﺮﻣﺎده ﮔﺮﺳﻨﮕﯿﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاﻓﺶ دﭼﺎر آن ﮔﺮﯾﺪﻧﺪ (،و آن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ھﻼ کﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ) ،ﺣﺘﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و از ﺧﻮردن آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاﺑﯿﺶ اﮐﺮاه ﻣﯽورزﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺤﺘﺎج و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮد .ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه از
اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻼل ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻣﺰﻧﯽ  آﻣﺪ ،و اﺟﺎزه ورود ﻧﺰد وی ﺧﻮاﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﺮدﻣﻨﺪ و ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﺎور ھﺴﺘﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﭼﻪ وﻗﺖ دﯾﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آن ﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ» :اﻟﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﺔ« ،و ﺑﺮای آﻧﺎن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از

آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﮐﺎری را از ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ،ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻼل ﺑﻦ ﺣﺎرث اﯾﻨﻄﻮر و
اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻼل راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و از ﺧﺪا و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ
ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد  -و ﻋﻤﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،-و
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎی ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،و دور ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻃﻠﺐ داده ﺷﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ از آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻣﯿﺮان ﺷﮫﺮھﺎ
ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاف آن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼتاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺎران ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
و ﻋﺒﺎس را ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺮون ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﺎص ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ،و
ﺧﺎص از ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎﻣﺮز ،رﺣﻢﻣﺎن ﮐﻦ و از ﻣﺎ راﺿﯽ
ﺷﻮ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﺔ ) (۹۲ /۷آن را ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ارﺟﺎع داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺟﺴﺘﺠﻮ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .اﻣﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۳۵۶ /۶آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﻮﺿﮏھﺎ و ﺟﻮیھﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻒ
آﻣﺪه ،از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و
در آن آﻣﺪه :ﭘﺲ اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهای از ﻣﺰﯾﻨﻪ از اھﻞ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﻼن ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮایﻣﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ذﺑﺢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :در
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮ وی اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺮایﺷﺎن
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و در وﺟﻮدش ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺨﻮانھﺎی ﺳﺮخ را ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ!  ١و در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﮋده ﺑﺎران را ﻣﯽدھﻢ ،ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺮو و از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮ:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪهای ،و در ﻋﮫﺪت ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاری،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪی و ھﻮﺷﯿﺎری ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ای ﻋﻤﺮ« ،آن ﮔﺎه وی آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
دروازه ﻋﻤﺮ  رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﻏﻼم ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺟﺎزه
ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .٢
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺳﻮد ﺟﺮﺷﯽ ش
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۴۴۴از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺧﺒﺎﺋﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آﺳﻤﺎن ﺑﯽﺑﺎران ﺷﺪه
ﺑﻮد ،و ﻧﻤﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب و اھﻞ دﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺎران
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺳﻮد ﺟﺮﺷﯽ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺎدش ﮐﺮدﻧﺪ ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﮫﺎی ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﻧﺸﺴﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞﻣﺎن را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻔﯿﻊ
ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺳﻮد ﺟﺮﺷﯽ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﯽآورﯾﻢ ،ای ﯾﺰﯾﺪ،
دﺳﺖھﺎﯾﺖ را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ .آن ﮔﺎه ﯾﺰﯾﺪ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم
ھﻢ دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺑﺮی در ﻣﻐﺮب ﻧﻤﻮدار
 -١اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﻃﻮری ﮐﻪ از آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪد روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺟﺰ از ﺧﺪا ،از
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ و
ﻓﺮﯾﺎدرﺳﯽ از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا دﻟﯿﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .م.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۹۲ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
وﺿﻊ )دروغ در ﺣﺪﯾﺚ( اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎدھﺎ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ آب داده ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻣﻨﺰلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﻨﺪ.
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎی اﻧﺲ 
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۲۱از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دھﻘﺎن ﺑﺴﺘﺎن اﻧﺲ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از ﺑﯽآﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه اﻧﺲ آب ﺧﻮاﺳﺖ و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد
و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺑﺎر ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﮫﺎرم ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺑﺮی
را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ھﻤﺎن دھﻘﺎن ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﺳﻤﺎن را اﺑﺮ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎرﯾﺪ .اﻧﺲ ﮔﻔﺖ:
اﺳﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺷﻐﺎف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران از ﻗﺼﺮھﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﻦ و
ﻗﺼﺮ ﻏﻀﺒﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻣﯿﻦ اﻧﺲ  ﺑﺮاﯾﺶ از ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﯽآﺑﯽ در زﻣﯿﻨﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮد .و در آﺧﺮ آن آﻣﺪه :ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎران از زﻣﯿﻨﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎی ﺣﺠﺮﺑﻦ ﻋﺪی 
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻻوﻟﯿﺎء ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺠﺮﺑﻦ
ﻋﺪی  ﺟﻨﺎﺑﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ وی ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ام را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﻓﺮدا ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﺪه .ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ از
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮی ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه اﺑﺮی
ﺑﺮاﯾﺶ آب ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،و او از آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺮورﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮای وی ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎء ﮐﻦ ،ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺧﻼص ﮔﺮداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺧﯿﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ او و ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۳۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪای از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮایﺷﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﯿﻠﻪای از اﻧﺼﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻋﺎی ﻗﺒﻠﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮایﺷﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدهای از اﯾﺸﺎن وﻓﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺑﺮی
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮ ﻗﺒﺮش ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﺑﺎری آزاد ﮐﺮدهای از اﯾﺸﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ» :آزاد ﮐﺮده ﻗﻮم از آﻧﺎن
اﺳﺖ« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﺮی آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻗﺒﺮش ﺑﺎرﯾﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
آب دادن ﺗﻮﺳﻂ دﻟﻮی از آﺳﻤﺎن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۲۴از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪام اﯾﻤﻦل
ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از روﺣﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﮕﺎه( ﺷﺎم )ﻧﻤﻮد ،و
ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺧﻮد آب ﻧﺪاﺷﺖ و روزه دار ھﻢ ﺑﻮد ،و ﺗﺸﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﮔﺎه دﻟﻮی از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ،و او آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ،در ﻧﺼﻒ روز و ﮔﺮﻣﺎی آن،
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪن دﯾﮕﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺸﺪم ،و ﻣﻦ در
روز ﮔﺮم روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪم .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﮑﻦ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۳۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در آب
ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن و اﻧﺪاﺧﺘﻦ آب از دھﺎﻧﺶ
در آن

ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
و ﻣﺮدم در ﻃﻠﺐ آب وﺿﻮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آﺑﯽ ﺑﺮای وﺿﻮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .در آن ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪاص ،آب وﺿﻮﯾﯽ آورده ﺷﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﺶ را
در آن ﻇﺮف ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ از آن وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﻦ آب را دﯾﺪم ﮐﻪ از
زﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،و آﻧﺎن ھﻤﻪ ﺷﺎن ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد ،وﺿﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .٢اﯾﻦ را
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺲ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداوود و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ از اﺑﻮراﻓﻊ و ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۶۶۳۷اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۲۱۶و ﻧﯿﺰ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۱۶۹ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۲۷۹ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
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ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ از وی رﺳﺎﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان داده ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ از ﻣﺴﺠﺪ دور ﺑﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﮕﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آورده ﺷﺪ ،و ﺧﺮدﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻒ
دﺳﺘﺶ را در آن ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺎن از آن وﺿﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻧﺲ  ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺪﺗﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ھﺸﺘﺎد ﺗﻦ ﯾﺎ زﯾﺎده از آن ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص،
ﻇﺮﻓﯽ آورده ﺷﺪ ،و او در زوراء ﻗﺮار داﺷﺖ .وی دﺳﺘﺶ را در ﻇﺮف ﮔﺬاﺷﺖ ،و آب از
ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻓﻮاره ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮم از آن وﺿﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺘﺎده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای اﻧﺲ 
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻨﺪﺗﻦ ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﺻﺪﺗﻦ ،ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﺪﺗﻦ .و اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺜﻞ
آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۵از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۷۸اﯾﻦ را از
اﻧﺲ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ و ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﭼﮫﺎرده ﺻﺪﺗﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﭼﺎھﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ آﺑﺶ را ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﻄﺮهای را
ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﻧﺸﺴﺖ ،و آﺑﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن
ﻣﻀﻤﻀﻪ ﮐﺮد ،و در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﺎ اﻧﺪک درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن آب ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ آب ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺳﻮاریھﺎﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮاب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .١اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻦ اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۴آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ
را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۵از ﺑﺮاء ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ را ﺑﺨﺎری از ﻣﺴﻮر و ﻣﺮوان در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ) (۱/۲۱۸ﮔﺬﺷﺖ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع 
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۷۹اﯾﻦ را از
ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۵۷۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
و ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم در روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ
ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻇﺮف ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از آن وﺿﻮ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ روی آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ،
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺰ ھﻤﯿﻦ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
آﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﺿﻮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،آن ﮔﺎه دﺳﺘﺶ را در ﻇﺮف ﮔﺬاﺷﺖ ،و آب از
ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪھﺎ ﻓﻮاره ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و وﺿﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻨﺪ
ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺻﺪھﺰار ھﻢ ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮایﻣﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺻﺪ ﺗﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۶آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۴و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۲/۹۸از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۴از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﻔﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺟﺰ
ﻣﻘﺪار اﻧﺪک آب ﻧﺒﻮد .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﺑﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن را در ﮐﺎﺳﻪای
اﻧﺪاﺧﺖ ،و دﺳﺘﺶ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ ،و آب از ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﻓﻮاره ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺻﺪا ﮐﺮد» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای وﺿﻮ ﻧﻤﻮدن ،و ﺑﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ« ،آن ﮔﺎه
ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ و وﺿﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ از آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی آب ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ آن را در ﺷﮑﻤﻢ
داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص» :ﺑﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ«  .٢و
ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۷آﻣﺪه.
ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن در ﻇﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۴اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺎ در
ﺳﻔﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ھﻤﺮاهﺗﺎن آب اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ھﻤﺮاھﻢ
آﻓﺘﺎﺑﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن اﻧﺪﮐﯽ آب ھﺴﺖ .ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ
آوردم ،ﮔﻔﺖ» :از آن وﺿﻮ ﮐﻨﯿﺪ« ،و وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،و در آﻓﺘﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ:
ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ،اﯾﻦ را ﻧﮕﻪ دار ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺼﻒ روز ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .آﻧﺎن

 -١ﺑﺨﺎری ).(۴۱۵۲
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۵۶۳۹
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ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺗﺸﻨﮕﯽ ھﻼ ک ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﺮدنھﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ھﻼ ک ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ،آﻓﺘﺎﺑﻪ را ﺑﯿﺎور« ،و ﻣﻦ
آن را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﺳﻪام را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﻦ« ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم ،و
ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و آب را در آن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﮫﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﯾﺶ ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﻧﯿﮏ
اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﻪﺗﺎن ﺳﯿﺮاب ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﻦ آب اﻧﺪاﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺑﻨﻮش« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﻨﻮش ،ﻓﺮﻣﻮد» :آب دھﻨﺪه ﻗﻮم
در آﺧﺮ آﻧﺎن آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ« ،ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪم ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ او ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و در آﻓﺘﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن
اﻧﺪازهای ﮐﻪ آب ﺑﻮد ،آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و آﻧﺎن در آن روز ﺳﻪ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﺣﺠﺎج در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻮم در آن روز ھﻔﺘﺼﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  .١اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ
را از اﺑﻮﻗﺘﺎده ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺴﺘﻦ روی و دﺳﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن

ﻣﺴﻠﻢ از ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن دو ﻧﻤﺎز در
ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :و ﮔﻔﺖ - :ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص » :-ﺷﻤﺎ ﻓﺮدا
ﱠ
 ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ  -ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺒﻮک ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ در ﭼﺎﺷﺖ روز ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ازﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی از آﺑﺶ را ﺗﺎ آﻣﺪن ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺰد آن
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ
ﺑﻮد ،و اﻧﺪک آﺑﯽ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن دو ﺗﻦ را ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
از آﺑﺶ را دﺳﺖ زدهاﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،آن ﮔﺎه ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺗﻨﺪ ﮔﻔﺖ .و
ﺑﺮایﺷﺎن آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ،از ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻒھﺎی دﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪک اﻧﺪک آب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰی ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
آن روی و دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ ،و ﺑﺎز آن را در ﭼﺸﻤﻪ رﯾﺨﺖ ،و آب زﯾﺎدی از
ﭼﺸﻤﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم از آن آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۴۴اﺣﻤﺪ ).(۲۹۸ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻌﺎذ ،اﮔﺮ ﻋﻤﺮت دراز ﺷﻮد ،و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭘﺮ از ﺑﺎغھﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻇﺮف آن

ﺑﺨﺎری از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آﻧﺎن در ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﺑﻮدﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص راه ﻣﯽﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن دو
ﻣﺸﮏ آب دراز ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آب در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آب ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ات و آب ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﺷﺐ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮو .ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪادﯾﻢ ،و وی را
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آوردﯾﻢ .ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود ،ﮐﻪ وی ﯾﺘﯿﻢدار اﺳﺖ .آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮر داد ،ﮐﻪ ﻣﺸﮏھﺎی آﺑﺶ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و ﺑﺮ دھﻦ آنھﺎ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﺎ ﭼﮫﻞ ﻣﺮد ﺗﺸﻨﻪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪﯾﻢ ،و ھﺮ ﻣﺸﮏ و
ﻇﺮف آب ﺑﺮداری ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮی را آب ﻧﺪادﯾﻢ .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ آن ،ﻣﺸﮏ ]آن زن [ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﭘﺮی ﺑﺘﺮﮐﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﻧﺰدﺗﺎن
ھﺴﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﻧﺎن و ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺰد اھﻠﺶ آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﺷﺪم .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﮔﺮوه ﻣﺮدم را ﺗﻮﺳﻂ آن زن ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آن زن اﺳﻼم
آورد و آﻧﺎن ھﻢ اﺳﻼم آوردﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ھﺮ
دویﺷﺎن آﻣﺪه :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻋﯿﺎﻟﺖ ﺑﺒﺮ ،و ﺑﺪان
ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از آﺑﺖ را ﮐﻢ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ آب داد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۶اﯾﻦ را ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۴۲۲۹اﺣﻤﺪ ).(۲۳۸ /۵
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۳۵۷۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۸۲

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آنھﺎ را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۷از زﯾﺎدﺑﻦ ﺣﺎرث ﺻﺪاﺋﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در
ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ھﻤﺮاھﺖ آب ھﺴﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آن را در ﻇﺮﻓﯽ اﻧﺪاز ،و ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،وی ﮐﻒ دﺳﺘﺶ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو
اﻧﮕﺸﺖ از اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﭼﺸﻤﻪای را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻣﻦ از
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آب ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﮕﯿﺮد« ،زﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻓﺪ ﻗﻮﻣﻢ ﺧﺒﺮ اﺳﻼم و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ را آوردﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از وﻓﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﭼﺎھﯽ دارﯾﻢ ،ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن آﺑﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آﺑﺶ ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺎ ﺑﺮ آبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﻣﺎﺳﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .و ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در اﻃﺮاف ﻣﺎﺳﺖ ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮐﻪ آب آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن را در دﺳﺖ ﺧﻮد
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ  ١و دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﭼﺎه رﺳﯿﺪﯾﺪ ،اﯾﻦھﺎ را
ﯾﮑﺪاﻧﻪ ،ﯾﮑﺪاﻧﻪ در آن ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ،و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آن ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
آﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ و ژرﻓﺎی آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ  .٢ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺴﻨﺪ ،ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در آب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب از آن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵/۱۴۴از اﺑﻮﻋﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب
از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ھﺪف ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭼﺎھﺶ
را ﺣﻔﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ...ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :اﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
 -١در ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮑﺒﺮی« آﻣﺪه» :آنھﺎ را ﻣﺎﻟﯿﺪ« و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۶۲ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻻﻓﺮﯾﻘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۰۴ /۵
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ﭼﺎھﻢ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﻦ روز ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی آب در دﻟﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ در آن ﺑﺮای ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺖ:
از آﺑﺶ ﺑﯿﺎور ،و از آب آن ﺑﺮاﯾﺶ در دﻟﻮ آورده ﺷﺪ ،وی از آن ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪش .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺎه ﮔﻮارا و ﭘﺮ آب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻌﺎم در ﻏﺰوات ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻌﺎم در ﻏﺰوات ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻋﻤﺮه اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوهای ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  دﯾﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن در ذﺑﺢ
ﻧﻤﻮدن ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺘﺮھﺎﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﭘﯿﺎده روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﺣﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ؟ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،از ﻣﺮدم ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻮﺷﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،و ﺟﻤﻌﺶ ﻧﻤﺎی ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻦ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻋﺎی ﺗﻮ ،ﺗﻮﺷﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ  -ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ در دﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ داد  ،-آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺗﻮﺷﻪھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﺧﻮراﮐﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻒ دﺳﺖ و زﯾﺎدﺗﺮ از آن
ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺷﺎن ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ آورد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آنھﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻋﺎ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن
ارﺗﺶ را ﺑﺎ ﻇﺮفھﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ،ﮐﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ .و در ارﺗﺶ ھﺮ ﻗﺪر
ﻇﺮف ﺑﻮد ھﻤﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﺟﺰ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،ھﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮو ﮔﺮدد ،آﺗﺶ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از وی دور داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«  .١ﻧﺴﺎﺋﯽ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۸۰اﯾﻦ را از اﺑﻮﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در
اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۴۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺟﺎﺑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از آن دو رواﯾﺖ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۴۱۷ /۳
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ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۱۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﺰار اﯾﻦ را از اﺑﻮﺧﻨﯿﺲ ﻏﻔﺎری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
وی در ﻏﺰوه ﺗﮫﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد] .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﻔﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﯾﺎراﻧﺶ
ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ...و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی اﯾﻦ ﻗﻮل وی
ﻧﯿﺎﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﺧﻨﺪﯾﺪ ...ﺗﺎ آﺧﺮش .و در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﻮر ﮐﻮچ ﻧﻤﻮدن داد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،وی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪ ،و آﻧﺎن ھﻤﺮاھﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و از آب آﺳﻤﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ...اﻟﺤﺪﯾﺚ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮﺧﻨﯿﺲ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در
اﻷوﺳﻂ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۸/۳۰۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۵۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۴۹از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ اﺟﺎزه
ﺑﺪھﯽ ،ﺷﺘﺮھﺎی آﺑﮑﺸﯽﻣﺎن را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از آن ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،و از روﻏﻦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﮑﻨﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ  آﻣﺪ ...و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻋﻤﺮه را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  .١ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ وی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۱۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﭘﺪرش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ .وی دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را در ﺗﻮﺷﻪ دانھﺎﯾﻤﺎن ھﺴﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ از
ﺧﺮﻣﺎ  -ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﺮﻣﯽ را ھﻤﻮار ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻮﺷﻪھﺎﯾﻤﺎن را روی آن
اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،و آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺎی
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﺎ ھﺰارو ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮردﯾﻢ،
ﺑﺎز ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدم و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،و آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازه
ﻧﻤﻮدم ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺑﺮﮐﺖ آب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ از اﯾﺎس از ﭘﺪرش
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮردﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺷﻪ دانھﺎﯾﻤﺎن
را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۷
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۷۲۹
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ﺑﺮﮐﺖ در ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن ھﻨﮕﺎم ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪق را ﺣﻔﺮ
ﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎراﻧﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﻨﮓ را ﺑﺮ ﺷﮑﻢھﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص آن ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺪھﺪ«،
ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺷﻮ و ﺑﻪﺳﻮی وی رھﻨﻤﺎﯾﯽﻣﺎن ﮐﻦ« ،آن
ﮔﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ آن ﻣﺮد در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی در ﺧﻨﺪق اﺳﺖ ،و
ﺣﺼﻪاش را در آن ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل وی روان ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺎ،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﺘﺎب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،و
ﺑﺰی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪاش ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،و ﺑﻪﺳﻮی آن دوﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ
را از دﻧﺒﺎل آن ﺑﮕﯿﺮ« ،و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و زن ﺑﻪﺳﻮی آردی ﮐﻪ داﺷﺖ رﻓﺖ ،و
ﺧﻤﯿﺮش ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،دﯾﮓ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و آن زن در ﮐﺎﺳﻪاش ﺷﻮرﺑﺎ آﻣﺎده
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﮕﺸﺘﺶ
را در آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ در آن ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاز ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ« ،آن ﮔﺎه از
آن ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺰ ﺛﻠﺚ آن را ﺧﻮرده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،و دو ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮش ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ده ﺗﻦ را ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ رﺧﺼﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﺮای ﻣﺎ روان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آنھﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آن ده ﺗﻦ دﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و زن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای او و اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
دﻋﺎ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻨﺪق رﻓﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن
ﺑﺒﺮﯾﺪ« ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ اﺳﺖ ،و از ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪن و ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آن ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮا،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺰﻧﺪ« ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« ،و آن را زد ،ﺛﻠﺚ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﱠ
اﻓﺘﺎد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ!! ﻗﺼﺮھﺎی ﺷﺎم را دﯾﺪم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ«،
ﱠ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زد و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ دﯾﮕﺮش اﻓﺘﺎد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ!!
ﻗﺼﺮھﺎی ﻓﺎرس را دﯾﺪم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ« ،آن ﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻨﺪق ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و او ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺼﺮھﺎی ﻓﺎرس و روم را

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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وﻋﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ!!  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱠ
اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و
ﻧﻌﯿﻢ ﻋﻨﺒﺮی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و در ﺑﺎب اﻧﻔﺎق ،ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ،در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺻﺎع ﺟﻮ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﻪ اھﻞ ﺧﻨﺪق را ﺑﺮ آن آورد ،ﮐﻪ
در ﺣﺪود ھﺰارﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪﺷﺎن از آن ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﺎده و آن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺳﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .٣ -٢
ﺑﺮﮐﺖ در ﻃﻌﺎمﺷﺎن در اﻗﺎﻣﺖ

ﺑﺮﮐﺖ در ﮐﺎﺳﻪ ﺷﻮرﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورده ﺷﺪ

اﺣﻤﺪ از ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺎﺳﻪای از ﺷﻮرﺑﺎ آورده ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺧﻮرد ،و ﻣﺮدم ھﻢ
ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﮫﺮ آن را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و
ً
ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪا ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از آن ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﻣﺮدی ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در آن ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻌﺎم دﯾﮕﺮی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :از زﻣﯿﻦ اﻓﺰوده
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ از آﺳﻤﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ  .٤و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از او آﻣﺪه :ﻣﺮدی
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻓﻘﻂ از آﻧﺠﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۳از
ﺳﻤﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد

اﺣﻤﺪ از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮدم ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص روزی ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و آن را در ﮐﺎﺳﻪ رﯾﺰه ﮐﺮد ،و در آن آب ﮔﺮﻣﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۷۶ /۱۱ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۳۲ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ھﻤﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﻨﺒﺮی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢اﯾﻦ ﻗﺼﻪ در ) (۳/۲۲۰ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۴۱۰۱
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۱۲ /۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ،در آن روﻏﻦ ﭼﺮﺑﻮ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺧﻮب ﺧﻠﻄﺶ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻤﻌﺶ ﻧﻤﻮد  ١و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ده ﺗﻦ را ﮐﻪ ﺗﻮ دھﻢﺷﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺰدم
ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ آﻧﺎن را آوردم ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و از ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻧﺨﻮرﯾﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد« ،آن ﮔﺎه از آن ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۰۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آﻧﺎن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﺣﺼﻪای از آﺧﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﺑﻮدم ،و
ﯾﺎراﻧﻢ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای واﺛﻠﻪ ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮو ،و ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻃﻌﺎم ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﯾﺎراﻧﻢ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی
ھﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻧﺰدم ﺟﺰ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ:
»آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور« ،وی ﮐﯿﺴﻪای را آورد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺎﺳﻪای را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و
ﻧﺎن را در ﮐﺎﺳﻪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻮرﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺷﻮرﺑﺎ زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ای واﺛﻠﻪ ،ﺑﺮو و ده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺖ را ﮐﻪ ﺗﻮ
دھﻢﺷﺎن ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﻢ را ﮐﻪ ﻣﻦ دھﻢﺷﺎن ﺑﻮدم آوردم.
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،از اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﺮﮐﺖ از ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻧﺎزل ﻣﯽﮔﺮدد« ،آﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و در
ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎز آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد درﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن زﯾﺎد
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :ای واﺛﻠﻪ ،ﺑﺮو ،و ده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﯿﺎور« ،و
ﻣﻦ ده ﺗﻦ را آوردم .ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ،و آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،و ده ﺗﻦ از ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﯿﺎور« ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ده ﺗﻦ را
آوردم ،و آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ«
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ده ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و آﻧﺎن را آوردم.
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ،و آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن

 -١ﯾﻌﻨﯽ :آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮی درﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و از ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ اﻃﺮاف ﭘﮫﻦ ﺷﺪه ،ﭼﻮن دﯾﮓ ﭘﻼؤ در دﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ) (۴۹ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۰۵ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ھﻤﻪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و در ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای واﺛﻠﻪ ،اﯾﻦ را ﺑﺮای
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺒﺮ« .در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :در ﺻﻔﻪ ﺑﻮدم ،و آﻧﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ...و ﻣﺜﻞ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﺎ رﯾﺰهھﺎی ﻧﺎن و ﭼﯿﺰی ﺷﯿﺮ اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۳۰۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۰از واﺛﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرش ص ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد

ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزھﺎﯾﯽ را ﺑﺪون
ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و در ﻣﻨﺰلھﺎی
ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﮔﺸﺖ ،و ﻧﺰد ھﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ل آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮم ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ھﺴﺘﻢ« ﮔﻔﺖ:
ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻧﺰدش ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ ،دو ﻗﺮص ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺶ روان ﻧﻤﻮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ل آن را از ﻧﺰد وی ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﮐﺎﺳﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺶ روان ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدم ھﺴﺘﻨﺪ در
اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ - ،و آﻧﺎن ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮراک ﻧﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدﻧﺪ  ،-آن
ﮔﺎه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ب را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص روان ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی آورده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن
را ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدهام .ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎور آن را ای دﺧﺘﺮم« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ
آوردم ،و ﺑﺎزش ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ،ﮐﻪ از ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺒﮫﻮت ﻣﺎﻧﺪم ،و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺘﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮدم ،و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش درود ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﻮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را دﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮم ،اﯾﻦ از ﮐﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،اﯾﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺪون
ﺣﺴﺎب رزق ﻣﯽدھﺪ .آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را،

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۸۶ /۲۲ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۰۵ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

٢٩٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ای دﺧﺘﺮم ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮدار زﻧﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ  ١ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .وی ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ رزق ﻣﯽداد ،و از آن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ از ﻃﺮف
ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب رزق ﻣﯽدھﺪ« ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ  ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮرد ،و ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦ و ھﻤﻪ ازواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهاش ش ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﮐﺎﺳﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻘﯿﻪ آن ﺑﺮای ھﻤﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﺮﮐﺖ و ﺧﯿﺮ زﯾﺎد ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۳۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و در ﺑﺎب دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ (۱/۱۶۳) در دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﮔﺬﺷﺖ :و آﻧﺎن در ﺣﺪود ﭼﮫﻞ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﯾﮏ »ﻣﺪ« ﻃﻌﺎم
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﯾﮏ
ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮایﺷﺎن آب داد ،و آن را ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و آن را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺳﻪ روز ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .و در ﺑﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ
) (۲/۷۱در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه  و ﻏﯿﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺼﻪھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ
ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ،و ﺑﺮﮐﺖ و رﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و ﺿﯿﺎﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ،
و در ﺑﺎب اﻧﻔﺎق ) (۳/۲۲۳ ۲۳۰ﮔﺬﺷﺖ .و در ﻧﮑﺎح زﯾﻨﺐ ل ) (۴/۴۳۲ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در
وﻟﯿﻤﻪ وی ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻏﻠﻪ ﺟﺎت و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ و ﺟﻮ در ﻗﺼﻪ امﺷﺮﯾﮏ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﺑﻮد از دوس ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ام
ﺷﺮﯾﮏل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی در رﻣﻀﺎن اﺳﻼم آورد ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ھﺠﺮت وی
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ آن ﯾﮫﻮدی را ﺑﺎ وی ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪ ،و آن
ﯾﮫﻮدی از آب دادن وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮫﻮدی ﺷﻮد .آن ﮔﺎه وی ﺧﻮاب
ﻧﻤﻮد ،و در ﺧﻮاب ﮐﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آب ﻣﯽدھﺪ ،و از ﺧﻮاب در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﯿﺮاب ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫﺎاﻟﺴﻼم .م.
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ﺧﺪا ص وی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ او ﺧﻮد را از آن ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا در ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آور ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح زﯾﺪ درآورد ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯽ ﺻﺎع اﻣﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و اﻧﺪازه ﻧﮑﻨﯿﺪ« ،و ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺸﮑﯽ از روﻏﻦ
ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﺪﯾﻪ آورده ﺑﻮد .ﮐﻨﯿﺰش را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آنرا ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺒﺮد] ،ﮐﻨﯿﺰ آن را ﺑﺮد[ و ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮش ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
آن را ﭘﺲ ﺑﺮد ،آوﯾﺰاﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺮش را ﻧﺒﻨﺪد .آن ﮔﺎه امﺷﺮﯾﮏ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را
ﭘﺮﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ را دﺳﺘﻮر ﻧﺪادم ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺒﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد :ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم ،آﻧﺎن آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،وی دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد،
ﮐﻪ ﺳﺮ آن را ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ ،و آن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ امﺷﺮﯾﮏ ﺳﺮش را ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﻮ را اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن را ﺳﯽ ﺻﺎع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۵۷از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺷﺮﯾﮏ
دوﺳﯽل ھﺠﺮت ﻧﻤﻮد ،و در راه ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ھﻤﺮاه ﮔﺮدﯾﺪ ،وی روزهدار ﺷﺎم ﻧﻤﻮد،
و ﯾﮫﻮدی ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ آب دادی ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،و ام
ﺷﺮﯾﮏ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪاش دﻟﻮ آب و ﺗﻮﺷﻪ داﻧﯽ را
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﺎن را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺻﺪای زﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ آب ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او ﻣﺸﮑﯽ از روﻏﻦ داﺷﺖ ...و ﻗﺼﻪ ﺑﺮﮐﺖ در
روﻏﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻧﯿﻢ وﺳﻖ ﺟﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﺮدی اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ  از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از وی ﻃﻌﺎم
ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﻢ وﺳﻖ ﺟﻮ داد ،و آن ﻣﺮد و ھﻤﺴﺮش و ﺧﺎدمﺷﺎن از آن
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺪازهاش ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ آن را اﻧﺪازه
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،از آن ﻣﯽﺧﻮردﯾﺪ ،و آن ﺑﺮایﺗﺎن ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ اﯾﻦ را
از ﺟﺎﺑﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮﮐﺖ در ﺟﻮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺣﺎرث داده ﺑﻮد
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۴۶از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از رﺳﻮل

ﺧﺪا ص در ازدواج ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺣﺶ درآورد ،وی
ﭼﯿﺰی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص زرهاش را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮراﻓﻊ و
اﺑﻮاﯾﻮب ب روان ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ ﺳﯽ ﺻﺎع ﺟﻮ ﻧﺰد ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﺮای ﻣﻦ داد ،و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل از آن ﺧﻮردم .ﺑﻌﺪ از آن ،آن را اﻧﺪازه
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و آن را ﭼﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ داﺧﻠﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻮﻓﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪم .ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻧﺪازهاش ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدی ،از آن ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪه
ﻣﯽﺑﻮدی ﻣﯽﺧﻮردی« .ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺣﺎرث ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۱۱۹
آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﯾﮏ رف ﺟﻮی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد

ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﮕﺮی ﺑﺨﻮرد ،ﻣﮕﺮ اﻧﺪازهای از ﺟﻮ ﮐﻪ در
ﯾﮏ رف ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻦ ﺑﻮد ،و از آن ﺧﻮردم ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام آورد،
آن ﮔﺎه اﻧﺪازهاش ﻧﻤﻮدم و ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺟﺎﺑﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺨﺎری در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮه  ١از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﺪرش در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ دﯾﻦ دار ﺑﻮد] ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ[ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪرم ﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
و ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ آﻧﺎن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل دﯾﻦ وی را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻣﻦ روان ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺮض داران
ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺤﺶ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ .آن ﮔﺎه اﻃﺮاف ﺧﺮﻣﻨﯽ از ﺧﺮﻣﻦھﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﮔﺸﺖ زد ،و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﺎز ﺑﺮ دﯾﮕﺮش .ﺑﻌﺪ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮑﺸﯿﺪش« ،آن ﮔﺎه آﻧﭽﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﻮد،
ﺑﺮایﺷﺎن اﻋﻄﺎء ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺮایﺷﺎن داد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۱۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۶۳از ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و
 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ» ،ﺑﺎب ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﺒﻮه ﻓﯽ اﻹﺳﻼم« ﻧﯿﺰ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۶از وی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه :و ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎراﻧﺖ را ﺻﺪا ﮐﻦ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻣﺎﻧﺖ ﭘﺪرم را ادا ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ راﺿﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
اﻣﺎﻧﺖ ﭘﺪرم را ادا ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮاﻧﻢ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﻤﻪ
ﺧﺮﻣﻦھﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن ﺧﺮﻣﻨﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ
آن ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و اﻧﮕﺎر ﮐﻪ از آن ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ھﻢ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﺧﺮﻣﺎ در ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۸۰از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﯿﻨﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :دﺧﺘﺮ ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ

ﺧﻮاھﺮ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﻋﻤﺮه دﺧﺘﺮ رواﺣﻪ ل ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﭘﺮی ھﺮ دو
دﺳﺘﺶ در ﺟﺎﻣﻪام ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺮﻣﺎ داد و ﮔﻔﺖ :ای دﺧﺘﺮم ،ﻧﺰد ﭘﺪرت و ﻣﺎﻣﺎﯾﺖ )داﯾﯽ(
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﺑﺮو و ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖﺷﺎن را ﺑﺮﺳﺎن .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدم ،و  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎﻣﺎﯾﻢ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدم  -از ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ای دﺧﺘﺮم ،ﺑﯿﺎ ،ھﻤﺮاھﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ
ﱠ
ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرم آن را ﺑﺮای ﭘﺪرم ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻣﺎﻣﺎﯾﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ روان
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎور آن را« ،ﻣﻦ آن را در ﮐﻒ
ھﺮ دو دﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﯾﺨﺘﻢ ،و آن را ھﻢ ﭘﺮ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻟﺒﺎﺳﯽ
ھﻤﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ ،و روی ﻟﺒﺎس ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :اھﻞ ﺧﻨﺪق را ﺻﺪا ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﺬای ﭼﺎﺷﺖ )ﻇﮫﺮ( ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ« ،و اھﻞ
ﺧﻨﺪق ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آن زﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
اھﻞ ﺧﻨﺪق ھﻢ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎ از اﻃﺮاف ﺟﺎﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۶از
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ از آن
دﺳﺘﻮر داد ،و ﺟﺎﻣﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻪ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮﺑﺎض  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻔﺮ ﻣﻼزم دروازه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﻮدم .ﺷﺒﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﻮک ﺑﻮدم ﺑﺮای ﮐﺎری دﯾﺪﯾﻢ  - ١ﯾﺎ
رﻓﺘﯿﻢ  ،-و ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،و درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ وی و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ویاﻧﺪ ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ» :از اﺑﺘﺪای ﺷﺐ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟« ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ
ﱠ
دادم ،آن ﮔﺎه ﺟﮫﺎل ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﻣﺰﻧﯽ ب ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ
ﺳﻪ ﺗﻦ ھﻤﻪﻣﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ﭼﯿﺰی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .آن ﮔﺎه ﺑﻼل  را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد» :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ھﺴﺖ؟« آن ﮔﺎه ﮐﯿﺴﻪھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و زد ،و ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آنھﺎ را در
ﮐﺎﺳﻪای ﮔﺬاﺷﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا« ،ﻣﺎ ﺧﻮردﯾﻢ ،و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﮫﺎر ﺧﺮﻣﺎ را ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﻮدم ،ھﻤﻪاش را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدم ،و ھﺴﺘﻪھﺎﯾﺶ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮم ﺑﻮد،و دو ھﻤﺮاھﻢ
ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺎ دﺳﺘﮫﺎﯾﻤﺎن را
ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻼل،
اﯾﻦھﺎ را در ﺗﻮﺷﻪ داﻧﺖ ﺑﺮدار« ،وﻗﺘﯽ ﻓﺮدا ﺷﺪ ،ﺑﺎز آنھﺎ را در ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ« ،ﺧﻮردﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ  -و ﻣﺎ ده ﺗﻦ ﺑﻮدﯾﻢ  -ﺑﺎز
دﺳﺖھﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و آنھﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻠﯽﺷﺎن ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﻣﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ ﺣﯿﺎء ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ھﻤﻪﻣﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ« ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮد ،ﺑﭽﻪای از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،و او آنھﺎ را
ﺑﺮای آن ﺑﭽﻪ داد و او ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺪنﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﺗﻮﺷﻪ دان ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه داده ﺑﻮد

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﺳﻼم ﺳﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ :وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎرش ﺑﻮدم ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﻋﺜﻤﺎن  و از دﺳﺖ دادن ﺗﻮﺷﻪ دان :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻮﺷﻪ دان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،آﯾﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﭼﯿﺰی
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﻒ از »ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪ» :راﯾﻨﺎ« و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺤﯿﻒ از »ﺧﺮﺟﻨﺎ« اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ھﺴﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺮﻣﺎ در ﺗﻮﺷﻪ دان ھﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﯿﺎور« ،ﻣﻦ ﺧﺮﻣﺎھﺎﯾﯽ
را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم و آوردم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و در آن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:
»ده ﺗﻦ را ﺻﺪا ﮐﻦ« ،و ﻣﻦ ده ﺗﻦ را ﺻﺪا ﻧﻤﻮدم ،آﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎز
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ارﺗﺶ ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﻮﺷﻪ دان ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ از آن ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﯿﺮی ،دﺳﺘﺖ را در آن
داﺧﻞ ﮐﻦ ،و واژﮔﻮﻧﺶ ﻣﺴﺎزد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﺧﻮردم ،و در
ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ  از آن ﺧﻮردم ،و در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﺮ  ھﻢ از آن ﺧﻮردم ،و ردر ھﻤﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺜﻤﺎن  ھﻢ از آن ﺧﻮردم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ در دﺳﺘﻢ
ﺑﻮد ﻏﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﻮﺷﻪ دان ھﻢ ﻏﺎرت ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪھﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از آن
ﺧﻮردم؟ از آن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺻﺪ وﺳﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮردم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۱۱۷
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۵از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی از وی ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻣﯿﻮهھﺎی اﻧﺲ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۱۹از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺧﺎدم ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻦ.
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را زﯾﺎد ﮐﻦ ،ﻋﻤﺮش را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎز ،و ﮔﻨﺎھﺶ را
ﺑﺒﺨﺶ« ،اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﭘﺸﺖ ﺧﻮدم دو ﮐﻢ ﺻﺪ ﺗﻦ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدم  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
ﺻﺪ و دو ﺗﻦ را  ،-و ﻣﯿﻮهام در ﯾﮏ ﺳﺎل دو ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮم ﭼﻨﺎن دراز ﮔﺮدﯾﺪ،
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام ،و ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم دﻋﺎ را ﻧﯿﺰ آرزوﻣﻨﺪم .١
ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۹آﻣﺪه ،از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ام ﺳﻠﯿﻢ ل
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮای اﻧﺲ دﻋﺎ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را زﯾﺎد
ﮐﻦ ،و در آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه« ،ﻣﻦ از ﭘﺸﺖ ﺧﻮدم ،ﺑﺪون ﭘﺴﺮان ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ،ﯾﮏ
ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺗﻦ را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدهام ،و زﻣﯿﻨﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎل دو ﺑﺎر ﻣﯿﻮه ﻣﯽدھﺪ ،و در
ﺷﮫﺮ ﻏﯿﺮ از آن دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻣﯿﻮه ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﺷﯿﺮ و روﻏﻦ
 -١ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎه را.

٣٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ ام ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫﺰی اﻧﺼﺎری

اﺣﻤﺪ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ام ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫﺰی ل در ﯾﮏ ﻣﺸﮏ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص روﻏﻦ اھﺪاء ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از وی ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
و ﻧﺰدش ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد .ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن ﻣﺸﮑﯽ روی آورد ،ﮐﻪ در آن ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
روﻏﻦ اھﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در آن روﻏﻦ ﯾﺎﻓﺖ ،و روﻏﻦ آن ﺑﺮای ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
دوام ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ وی آن را ﻓﺸﺮد .آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»آﯾﺎ ﻓﺸﺮدی اش؟« ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آن را ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺮاﯾﺖ دوام ﻣﯽﻧﻤﻮد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﻣﺸﮏ روﻏﻨﯽ را ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻼل را دﺳﺘﻮر داد ،و او آن را ﻓﺸﺮد ،و ﺑﻌﺪ آن
ﻣﺸﮏ را ﺑﺮای آن زن رد ﻧﻤﻮد .وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺎﮔﮫﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮏ ﭘﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟  ٢ﮔﻔﺖ:
»و آن ﭼﯿﺴﺖ ای ام ﻣﺎﻟﮏ؟« ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ھﺪﯾﻪام را رد ﻧﻤﻮدهای؟ آنﮔﺎه ﺑﻼل را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮد ،و از ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﻣﻦ آن
را ﻓﺸﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا ﺑﺮاﯾﺖ ای ام
ﻣﺎﻟﮏ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب آن را ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﻮزاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻋﻘﺐ ھﺮ ﻧﻤﺎز ،ده ﺑﺎر ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ده ﺑﺎر اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ و ده ﺑﺎراﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۳۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن راوی اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۴از ام
ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ در اﻟﻮﺣﺪان از ام ﻣﺎﻟﮏ
اﻧﺼﺎری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۹۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻢ از

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۳۴۷ /۳
 -٢ام ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ درﺑﺎره وی ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و او را ﺑﻪ ﻧﻔﺎق ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روﻏﻨﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۴۵ /۵ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ دﭼﺎر
اﺧﺘﻼط ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۰۹ /۸

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣٠٣

ﺟﺎﺑﺮ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪام ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری ...و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
 ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۹۴آﻣﺪه  -ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ ام اوس ﺑﮫﺰی
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ از ام اوس ﺑﮫﺰی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﺮای ﺧﻮد

روﻏﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﻮد،و آن را در ﻣﺸﮑﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اھﺪاﯾﺶ ﻧﻤﻮد،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،و آﻧﭽﻪ را در آن ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و
ﻣﺸﮏ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .وی آن را ﭘﺮ از روﻏﻦ دﯾﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آن ﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دھﯿﺪ« ،و آن زن در ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن روﻏﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن در وﻻﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،وﻻﯾﺖ ﻋﻤﺮ و وﻻﯾﺖ ﻋﺜﻤﺎن ش ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آنﭼﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۴/۴۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن
ﻋﺼﻤﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪه ،و ﻣﻦ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .و
ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،،و ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ ام ﺳﻠﯿﻢ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ از ﻣﺎدرش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی داﺷﺖ ،و از
روﻏﻦ آن در ﻣﺸﮑﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،آن ﻣﺸﮏ ﭘﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ رﺑﯿﺒﻪ  ٢روان
ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ای رﺑﯿﺒﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮏ روﻏﻦ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺒﺮ ،ﺗﺎ از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻧﺨﻮرش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺑﯿﺒﻪ آن را ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻣﺸﮏ روﻏﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ام ﺳﻠﯿﻢ آن را ﺑﺮاﯾﺖ روان ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۰۱ /۲۰در ﺳﻨﺪش ﻋﺼﻤﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
).(۱۱۰ /۸
 -٢وی ﺧﺎدم ام ﺳﻠﯿﻢ ل اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﮑﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﺸﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪ ،رﺑﯿﺒﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮏ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و در ﺣﺎﻟﯽ آ ﻣﺪ ﮐﻪ ام ﺳﻠﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،او آن را ﺑﺮ ﻣﯿﺨﯽ
آوﯾﺰان ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ام ﺳﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،و ﻣﺸﮏ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ اﺳﺖ و از آن روﻏﻦ ﻣﯽﭼﮑﺪ.
ام ﺳﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ :رﺑﯿﺒﻪ آﯾﺎ ﺗﻮ را دﺳﺘﻮر ﻧﺪادم ،ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺒﺮ؟ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم .اﮔﺮ ﺗﺼﺪﯾﻘﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺮو و رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﭙﺮس .ﭘﺲ وی
ﺑﺎ رﺑﯿﺒﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺸﮑﯽ روان ﻧﻤﻮدم،
ﮐﻪ در آن روﻏﻦ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آﻣﺪه ﺑﻮد« ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ و دﯾﻦ ﺣﻖ روان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﻣﺸﮏ ﭘﺮ از روﻏﻦ اﺳﺖ ،و روﻏﻦ
ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺳﻠﯿﻢ ،آﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻃﻌﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﯽ وی را ﻃﻌﺎم دادهای؟! ﺑﺨﻮر و ﻃﻌﺎم ﺑﺪه«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم ،و آن را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگﻣﺎن و اﯾﻦ و آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم  ،١و در
آن ﻣﻘﺪاری را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ دو ﻣﺎه از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎن ﺧﻮرش اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدﯾﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﯾﻨﺐ ،در ﺑﺪل رﺑﯿﺒﻪ.
و در اﺳﻨﺎد آن دو ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺮﺟﻤﯽ آﻣﺪه .وی ھﻤﺎن ﺷﮑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و وی
دروﻏﮕﻮﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۴از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﺎدرش ام ﺳﻠﯿﻢ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض رﺑﯿﺒﻪ
زﯾﻨﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻓﻆ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۲۰در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
داده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﻔﻆ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻗﻮﻟﺶ زﯾﻨﺐ ،ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ ،و درﺳﺖ رﺑﯿﺒﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ ام ﺷﺮﯾﮏ

 -١ھﺪف از اﯾﻦ و آن ،ﻇﺮفھﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ او روﻏﻦ را در آﻧﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .م.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۲۰ /۲۵ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۰۹ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آن را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻟﺒﺮﺟﻤﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﯾﺸﮑﺮی اﺳﺖ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﮐﺬاب اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۱۵۷از ام ﺷﺮﯾﮏ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻧﺰد وی ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
آن ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص روﻏﻦ اھﺪاء ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی اﻃﻔﺎﻟﺶ از وی روﻏﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و روﻏﻦ ﻧﺒﻮد .وی ﺑﻪﺳﻮی ھﻤﺎن ﻣﺸﮏ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ از آن روﻏﻦ ﻣﯽرود .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮایﺷﺎن از آن روﻏﻦ رﯾﺨﺖ ،و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از آن
ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﻪاش را رﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت روﻏﻦ آن ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ رﯾﺨﺘﯽ آن را؟ اﮔﺮ آن را ﻧﻤﯽرﯾﺨﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺖ دوام ﻣﯽﻧﻤﻮد«.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وی ﻣﺸﮏ روﻏﻨﯽ
داﺷﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ،آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺎرﯾﺖ ﻣﯽداد .ﻣﺮدی آن را ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :در آن ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،و دﻣﯿﺪش ،و در آﻓﺘﺎب آوﯾﺰاﻧﺶ ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :و از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﺸﮏ ام ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪﯾﺚ ام ﺷﺮﯾﮏ در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در روﻏﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﻠﻤﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﺎم ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺎﻻی اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺷﺐ اﯾﻦ ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﯾﮏ ﺷﺐ دﯾﮕﺮی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺒﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و ﻃﻌﺎم اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻣﺸﮏ روﻏﻦ را
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺳﺮش را ﻧﺒﺴﺘﻢ ،و ﻃﻌﺎم را ﺑﺮای وی ﺑﺮدم .ﻣﺸﮏ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد ،و آﻧﭽﻪ
داﺧﻠﺶ ﺑﻮد رﯾﺨﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻃﻌﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ص از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرﯾﺰد؟ رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﮏ روﻏﻦ ﻗﺐ ،ﻗﺐ  ١ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی
در آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ ،و آن را درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪم و ﺧﺒﺮش دادم .ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ آن را
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ ،ﺗﺎ دھﻨﺶ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۳۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای آن در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
 -١ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺻﺪای رﯾﺨﺘﻦ آب وﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۹ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۹۱ /۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺎت ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آﻧﮫﺎ در ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﺒﻮة اﺳﺖ ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه» :اﮔﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ آن را ،درهای از روﻏﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ« .و
رﺟﺎل ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۵از اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﻠﻤﯽ از ﭘﺪرش
از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،و ﻣﻦ در
آن ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﺸﮏ روﻏﻦ ﺑﻮدم .ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺸﮏ روﻏﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در آن
اﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﺸﮏ رادر آﻓﺘﺎب
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮاب ﺷﺪم ،و از ﺻﺪای رﯾﺨﺘﻦ روﻏﻦ ﻣﺸﮏ ﺑﯿﺪار ﮔﺮدﯾﺪم .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺳﺮ آن
را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص  -ﻣﺮا ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ
آن را در دره روﻏﻦ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ«.
ﺑﺮﮐﺖ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دوﺷﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۸/۲۹۱از دﺧﺘﺮ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم در
ﻏﺰوهای ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺪوﺷﯿﺪ ،آن را ﺑﺮای اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ آن را ﺑﺮدﯾﻢ ،و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺳﺎق و راﻧﺶ
ﻗﺮار داد و آن را دوﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدﺗﺎن دارﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ،و ﺟﺰ ھﻤﺎن ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ در آن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم .ﺑﻌﺪ دوﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮش ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ،
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎنﺗﺎن ھﻢ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺪوﺷﯿﺪ ،آن را ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ« ،و ﻣﺎ آن را ﻧﺰدش ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در ﻓﺮاﺧﯽ ﻗﺮار داد .ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭘﺪرم آﻣﺪ ،و ﮔﺮﻓﺘﺶ ،و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺳﺎق و راﻧﺶ ﻗﺮار داد ،و ﺷﯿﺮش ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺸﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮایﻣﺎن ﻓﺎﺳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﺮی اﯾﻦ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮ ﻣﯽداد ،ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ:
ﮐﯽ ﻣﯽدوﺷﯿﺪش؟ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص .ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ :و ﻣﺮا ﺑﻪ وی ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدی؟! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﺳﺖھﺎی وی ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖﺗﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه  در زﯾﺎد
ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ،در ﺑﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ) (۲/۷۰ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ در ﺑﺎب دﻋﻮت
ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ) (۱/۱۶۳ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﮐﺖ در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی روان ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ از آن دﻧﺒﺎل ﮐﺎری رﻓﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺼﻒ آن را
ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ام ﺧﻨﺎس  -ھﻤﺴﺮ وی  -ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،و دﯾﺪم
ﮐﻪ ﻧﺰدش ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ای ام ﺧﻨﺎس ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﺖ ص
اﯾﻦ را از ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ روان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ را
ﺑﺮای ﻋﯿﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽدھﯽ؟ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺲ ﺧﻮردهﺷﺎن اﺳﺖ ،و ھﻤﻪﺷﺎن
ﺧﻮردهاﻧﺪ ،و آﻧﺎن دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺳﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺑﺮﮐﺖ در ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی
ﻧﺰد ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن در ﻧﺴﺨﻪاش از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺑﺮای

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﯿﺎل ﺧﺎﻟﺪ زﯾﺎد ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻌﻀﯽ
ﯾﺎراﻧﺶ از آن ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاش را ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ دادﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮردﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن اﯾﻦ را در ﻣﺴﻨﺪش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ در اﻟﮑﻨﯽ،
اﯾﻦ را از ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۰۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺪن روزی از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽرود

٢

آﻣﺪن روزی ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آﺳﻤﺎن
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۴۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ از ارﻃﺎه ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﺻﻤﺮه

ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺳﺪﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ  رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻌﺎم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
»آری« ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آری« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺮده ﺷﺪ؟
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۳۵ /۲۰ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳۱۰ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
َّ
ۡ
َ
َ
ۡ
َّ َ ۡ
� � َعل ُ�ۥ � َر ٗجا َ ٢و َ� ۡر ُزق ُه م ِۡن
 -٢اﯾﻦ ﻋﻨﻮان از ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ آﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖَ ﴿ :و َمن َ� َّت ِق ٱ
ُ َ ََۡ
س ُ
ب﴾ ]اﻟﻄﻼق .[۳-۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
َح ۡيث � �ت ِ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺑﺮاﯾﺶ از ﺟﺎﯾﯽ رزق ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن آن را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«  .١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۴/۴۴۷از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ
ﻧﻔﯿﻞ ﺳﮑﻮﻧﯽ  -وی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،آﯾﺎ از آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻌﺎم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :در دﯾﮕﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻌﺎم آورده
ﺷﺪ« ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد» :آری« ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺮده ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﺪت
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ ،و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ؟ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﯽآﯾﯿﺪ ،و
ﺑﻌﻀﯽﺗﺎن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﺗﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﭘﯿﺶ از ﻗﯿﺎﻣﺖ دو ﻣﺮدن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎلھﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﻏﺮﯾﺐھﺎی
ﺻﺤﺎح اﺳﺖ .و ﺣﺎﻓﻆ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۶۸در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از وی در
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻏﯿﺮ از آن دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از وی رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،و آن ھﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﺿﻤﺮه ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ
ﺳﮑﻮﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،از ﺟﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻌﺎم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ...اﻟﺤﺪﯾﺚ.
روزی داده ﺷﺪن اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﺤﺮی ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﱠ
ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۴۱۸از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در

آن ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮدم ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﺑﺤﺮ ﻣﻮج زد ،و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را
ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﺒﺎب ﮐﺮدﯾﻢ،
ﺧﻮردﯾﻢ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ،ﻓﻼن و ﻓﻼن  -ﭘﻨﺞ ﺗﻦ را ﺷﻤﺮد  -در
اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻤﺶ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻗﺒﺮﻏﻪ )دﻧﺪه( ای از ﻗﺒﺮﻏﻪھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻮس اﯾﺴﺘﺎدش
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮد در ﻗﺎﻓﻠﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﻧﯽ را ﮐﻪ در
ﻗﺎﻓﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮش را ﺧﻢ ﮐﻨﺪ از زﯾﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد.
 -١دارﻣﯽ ).(۵۵
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و ﻣﺎﻟﮏ )ص (۳۷۱از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺸﮑﺮی را
ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاج را ﺑﺮ آﻧﺎن ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻢ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮدم .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ در
ﺣﺼﻪای از راه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﻮﺷﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺗﻮﺷﻪھﺎی
]ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه[ ارﺗﺶ دﺳﺘﻮر داد ،و ھﻤﻪ آن ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﻪاش دو ﺗﻮﺷﻪ دان
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،و او ھﺮ روز اﻧﺪک اﻧﺪک از آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﺰ
ﯾﮏ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮدن آن
را وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺎھﯽ را
دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﻪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن ارﺗﺶ ھﺠﺪه ﺷﺐ از آن ﺧﻮرد ،و ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
دﺳﺘﻮر داد ،و دو ﻗﺒﺮﻏﻪ آن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺷﺘﺮی ﭘﺎﻻن ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
آن از زﯾﺮ آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،و ]ﺳﺮش[ ﺑﻪ آن ﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺰد آن دو ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر از ﺟﺎﺑﺮ  رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ،ﮐﻪ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﻮار ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﻣﯿﺮﻣﺎن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،روان
ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺎﻓﻠﻪای از ﻗﺮﯾﺶ را ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽزدﯾﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی دﭼﺎر
ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮگھﺎی اﻓﺘﺎده را ﺧﻮردﯾﻢ ،و آن ارﺗﺶ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﺐ ارﺗﺶ ﺑﺮگ
درﺧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎز ﺳﻪ ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮ را ذﺑﺢ ﮐﺮد،
ﺑﺎز ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ را ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻣﻨﻌﺶ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺤﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻨﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و از آن ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﺧﻮردﯾﻢ و روﻏﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﻮتﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﺴﻢھﺎﯾﻤﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  ...٢ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺼﻪ ﻗﺒﺮﻏﻪ را ﯾﺎدآور
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۶آﻣﺪه .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص(۲۱۴
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮزﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ  ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را روان ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﺑﺮ ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎرواﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ ،و ﯾﮏ ﺧﺮﯾﻄﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮایﻣﺎن ﺗﻮﺷﻪ داد ،و ﻏﯿﺮ آن ﭼﯿﺰی
 -١ﻣﺎﻟﮏ در ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺒﯽ ) (۲۴و ﺑﺨﺎری ) (۲۴۸۳و اﺣﻤﺪ ).(۳۰۶
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۵۴۹۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۳۵

٣١٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آن را ﻣﯽﭼﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﯽﭼﻮﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺎﻻﯾﺶ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و ھﻤﺎن روزﻣﺎن را ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﻋﺼﺎھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮگ
درﺧﺖ را ﻣﯽزدﯾﻢ ،و ﺑﺎ آب ﺗﺮش ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و آن را ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،و در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﭼﯿﺰی ﭼﻮن ﺗﭙﻪ رﯾﮓ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﺎ ﻧﺰدش آﻣﺪﯾﻢ ،و دﯾﺪﯾﻢ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺒﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد
ﻣﺮده اﺳﺖ  ،١ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص و در راه ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ،
و ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ،و
ﺗﻌﺪادﻣﺎن ﺳﻪ ﺻﺪﺗﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺎق ﺷﺪﯾﻢ ،و از ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻤﺶ روﻏﻦ را ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻮزهھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﮔﻮﺷﺖ را ﭼﻮن ﮔﺎو از وی ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ  -ﯾﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺎو  -و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺳﯿﺰده ﺗﻦ ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،و
ﻗﺒﺮﻏﻪای از ﻗﺒﺮﻏﻪھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺘﺮان را ﭘﺎﻻن ﻧﻤﻮد ،و او از زﯾﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﺎ از ﮔﻮﺷﺘﺶ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه  ٢را
ﺗﻮﺷﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ ،ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :آن رزق ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ از
ﮔﻮﺷﺖ آن ﭼﯿﺰی ھﻤﺮاهﺗﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺪھﯿﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه از آن ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص روان ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و او از آن ﺧﻮرد  .٣اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از اﺑﻮزﺑﯿﺮ از
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۴۱۱از اﺑﻮزﺑﯿﺮ از وی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
روزی داده ﺷﺪن ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ و زﻧﺶ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﺷﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را دﯾﺪ ،ﺑﻪﺳﻮی آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آﻣﺎدهاش ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻨﻮر
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ .م.
 -٢ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎق.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۹۳۵

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ رزق ﺑﺪه ،آن ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻨﻮر رﻓﺖ ،و آن را ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﺑﻌﺪ ﺷﻮھﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ؟ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ:
آری ،از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن .آنﮔﺎه ﺷﻮھﺮش ﺑﻪﺳﻮی آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻠﻨﺪش
ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ وی آن
را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و
ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ :ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ رزﻗﯽ ﺑﺪه ﮐﻪ
آﺳﯿﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ از ﻧﺎن
اﺳﺖ ،آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ آرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻮر ﭘﺮ از ﮔﻮﺷﺖھﺎی ﮐﺒﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﺷﻮھﺮ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﺗﺎن ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :رزق ﺧﺪاﺳﺖ  -ﺧﺪاوﻧﺪ رزق داده
اﺳﺖ  ،-آن ﮔﺎه ﺷﻮھﺮش آﺳﯿﺎب را ﺑﺮداﺷﺖ و اﻃﺮاﻓﺶ را ﺟﺎروب ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﺶ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آرد ﻣﯽﻧﻤﻮد« ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آﻧﺎن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺪ :ﻏﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺰار و ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ
دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻮد ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد .ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
آﺳﯿﺎب دﺳﺘﯽ ام را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﻢ ،و در ﺗﻨﻮرم ﺷﺎﺧﭽﻪھﺎی ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﯿﻨﺪازم ،و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻢ
ﺻﺪای آﺳﯿﺎب را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،و دود را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻃﻌﺎم ھﺴﺖ ،و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻨﻮرش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و آن را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﺎﻧﯿﺪن آﺳﯿﺎب ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮھﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺻﺪای آﺳﯿﺎب را ﺷﻨﯿﺪ،
ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ دروازه را ﺑﺮای وی ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ را آرد ﻣﯽﮐﺮدی؟ او ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺧﺒﺮ داد ،ﺑﻌﺪ ھﺮ دو در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ آﺳﯿﺎبﺷﺎن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و آرد
ﻣﯽاﻧﺪازد ،و ﻇﺮﻓﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻨﻮرش
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و آن را ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﻮھﺮش رﻓﺖ و آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ آن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:

 -١اﺣﻤﺪ ) (۵۱۳ /۲اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۵۶ /۱۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ  -ﺑﺮایﺗﺎن ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻣﯽﺑﻮد« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
روزی داده ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهای از اﻋﺮاب از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪاص از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،و ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای از ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﻋﺮب رﺳﯿﺪﯾﻢ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﻪای را دﯾﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن رﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪﯾﻢ ،در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ زن ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،ھﻤﺎن زن ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،ﻣﻦ زن
ھﺴﺘﻢ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ و ﻃﻌﺎم ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻧﺰد ﺑﺰرگ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد ،اﯾﻦ در ﺑﯿﮕﺎه روز ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﺴﺮش ﺑﺰھﺎﯾﺶ را
ﺣﺮﮐﺖ داده آورد ،و آن زن ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪم ،اﯾﻦ ﺑﺰ و ﮐﺎرد را ﺑﺮای اﯾﻦ دو
ﻣﺮد ﺑﺒﺮ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﮕﻮ :ﻣﺎدرم ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺪھﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎرد را ﺑﺒﺮ و ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎور« ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺰ ﺑﯽﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺮ ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو« ،وی رﻓﺖ و ﮐﺎﺳﻪ را آورد،
آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ را دﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن دوﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ
ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎدرت ﺑﺒﺮ« ،ﭘﺲ وی ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎز ﮐﺎﺳﻪ را
آورد ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺰ را ﺑﺒﺮ و دﯾﮕﺮش را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور« ،و او ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎز ﺑﺰ دﯾﮕﺮی را آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﯽ را اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻌﺪ
از آن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﻣﺎ ھﻤﺎن ﺷﺐﻣﺎن را ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
آن زن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﺒﺎرک ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان وی زﯾﺎد ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ رﻣﻪای از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آورد .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺴﺮش وی
را دﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدرم ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺒﺎرک ﺑﻮد .آن
ﮔﺎه ﻣﺎدرش ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﯽ ﺑﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ وی ﮐﯽ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :وی ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮا ﻧﺰدش داﺧﻞ ﮔﺮدان ،اﺑﻮﺑﮑﺮ  او را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﻧﻤﻮد،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ
ﻃﻌﺎم داد ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ داد ،و آن زن ھﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی از ﻗﺮوت و ﻣﺘﺎع ﺑﺎدﯾﻪ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣١٣

ﻧﺸﯿﻨﺎن اھﺪاء ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺒﺎس داد ،و ﭼﯿﺰی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد و او اﺳﻼم آورد.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
روزی داده ﺷﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﭻ ﺑﺮ آن ﻧﺠﺴﺘﻪ ﺑﻮد

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻌﯿﻂ
را ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪم ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ  از ﻧﺰدم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ،ﺷﯿﺮ ھﺴﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﻣﺎﻧﺖ دار ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦھﺎ
ﻧﺰدم اﻣﺎﻧﺖاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ھﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﻮچ ﻧﺠﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« آن ﮔﺎه
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،و او ﺑﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺷﯿﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و او آن را
در ﻇﺮﻓﯽ دوﺷﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﭘﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺟﻤﻊ ﺷﻮ« ،و ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا :از
اﯾﻦ ﻗﻮل  ١ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﺮ ﺳﺮم ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ و آﻣﻮزاﻧﯿﺪه ﺷﺪه ھﺴﺘﯽ«  .٢ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﺎدهای را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم ،او آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،و او در
آن دوﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۱۰۲
آﻣﺪه اﺳﺖ.
روزی داده ﺷﺪن ﺧﺒﺎب ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺧﺒﺎب  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در ﺳﺮﯾﻪای روان
ﻧﻤﻮد ،و ﺳﺨﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ  -و اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاهﻣﺎن آب ھﻢ ﻧﺒﻮد  ،-آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﭼﻮن ﻣﺸﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،،و ﻣﺎ از ﺷﯿﺮش
ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر رﻣﺎدی آﻣﺪه ،و در وی
ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ھﺪﻓﺶ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺣﻤﺪ ).(۳۷۹ /۱
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۷۸ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر اﻟﺮﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ )/۶
.(۲۱۰
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رﺳﯿﺪن اﻧﮕﻮر ﺑﺮای ﺧﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺪی در زﻧﺪان از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻣﺎوﯾﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺠﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ اھﺎب  -وی ل اﺳﻼم آورده ﺑﻮد  -رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺒﯿﺐ  در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ از ﺷﮑﺎف دروازه ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،در دﺳﺘﺶ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮری ﭼﻮن ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و از آن ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻣﻦ در
روی زﻣﯿﻦ اﻧﮕﻮری را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺷﻮد  .١و ﺑﺨﺎری ﻗﺼﻪ اﻧﮕﻮر را از ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
روزی داده ﺷﺪن دو ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۷۲از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﺪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دو ﺗﻦ را در ﭘﯽ ﮐﺎری از ﮐﺎرھﺎﯾﺶ روان ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ« ،ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
آوردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ را دﺳﺘﻮر داد ،و آن را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮش را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺗﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن روزی ﺧﻮاھﺪ
داد« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻧﺎن را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮏﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
آن ﺷﯿﺮ و ﻣﺴﮑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ،و از آن ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﯿﺮاب ﺷﺪنﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﺧﻮاب

ﻗﺼﻪ ﻋﺜﻤﺎﺑﻦ ﻋﻔﺎن  در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن  در ﺣﺎﻟﯽ

ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم ﺑﺪھﻢ .ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادرم،
اﻣﺸﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در اﯾﻦ درﯾﭽﻪ دﯾﺪم - ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﺧﺎﻧﻪ درﯾﭽﻪای ﺑﻮد ،-
وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺜﻤﺎن ،ﺗﻮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺸﻨﻪات
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،آن ﮔﺎه دﻟﻮی را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن آب ﺑﻮد ،و ﻧﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﮐﻪ
ﺳﯿﺮاب ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺳﺮدی آن را در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻪ ھﺎﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻧﻪ ھﺎﯾﻢ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در آن وﻗﺖ در ھﯿﭻ ﺟﺎ اﻧﮕﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ .م.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺼﺮت داده ﻣﯽﺷﻮی ،و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ« ،و ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺰد وی اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و او
در ھﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺼﻪ ام
ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮد ،و در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آب داد ،و از ﺧﻮاب در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺮاب ﺑﻮد ،ﮔﺬﺷﺖ.
آﻣﺪن ﻣﺎل از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد

آﻣﺪن ﻣﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۵از ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ ب ،ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﻘﺪاد  ﺑﻮد،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از دو روز و ﺳﻪ روز ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ،
و ﭼﻮن ﺷﺘﺮ ﭘﺸﮑﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .روزی ﻣﻘﺪاد ھﻢ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺒﺔ  -ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ  -رﺳﯿﺪ ،و در ﺧﺮاﺑﻪای ﺑﺮای
رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،او درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺷﯽ از ﺳﻮراﺧﺶ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر
را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻔﺪه دﯾﻨﺎر ﺷﺪ .وی آﻧﮫﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد ،و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﺳﺘﺖ
را داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺻﺪﻗﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ« ،ﺿﺒﺎﻋﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﻮز آﺧﺮ آن ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺟﻮالھﺎی ﻧﻘﺮه را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاد دﯾﺪم .١
آﻣﺪن ﻣﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﻗﺮع و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﺧﻄﯿﺐ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﻗﺮع رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ  وی را اﻣﯿﺮ ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی در اﯾﻮان ﮐﺴﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻗﻠﺒﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﻪﺳﻮی ﮔﻨﺠﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﮑﺎن را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮدم ،و ﮔﻨﺞ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم ،و
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ  ﻧﻮﺷﺘﻢ ،و از ﻣﻮﺿﻮع آ ﮔﺎھﺶ ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻨﯿﻤﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:

 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۶۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۲۵۹ /۲۰
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ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺮی از اﻣﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﯽ ،و آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﺎﺋﺐ در
ﻓﺘﺢ ﻣﮫﺮﺟﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،و داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ھﺮﻣﺰان ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن آھﻮﯾﯽ ﺑﻮد از ﮔﭻ ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،،وی ﺑﻪﺳﻮی ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﻨﺰل ﭼﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪهای را از ھﺮﻣﺰان دﯾﺪ ،و در آن ﺳﺒﺪی از
ﺟﻮھﺮ ﺑﻮد .اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﻗﺮع ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱۰/۱۲۹از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﮐﺮده اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ  ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺻﺪﻗﻪ را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﺮای آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﯿﭻ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺪون ﭼﯿﺰی رد ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد،
وﻟﻮ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺎزی ﻣﯽﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ،و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد .روزی ﺳﺎﺋﻠﯽ
ﻧﺰدش در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آنھﺎ ﻧﺰدش ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺳﻪ دﯾﻨﺎر داﺷﺖ و ﺑﺲ.
وی از او ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر داد .ﺑﺎز ﺳﺎﺋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﺑﺮای وی
ھﻢ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر داد .ﺑﺎز ﺳﺎﺋﻠﯽ آﻣﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر داد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻣﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺳﺮش را ﺑﺮای ﺧﻮاب ﭼﺎﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ اذان داده ﺷﺪ ،ﺑﯿﺪارش ﮐﺮدم ،وی وﺿﻮ ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪش رﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮدم ،ﭼﻮن روزه دار ﺑﻮد ،و ﻗﺮض
ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎن ﺷﺐ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﭼﺮاﻏﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪﺳﻮی
ﺑﺴﺘﺮش آﻣﺪم ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﻮار ﺳﺎزم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﺮﺧﻮردم و ﺷﻤﺎرهاش ﮐﺮدم و
آن را ﺳﻪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻی آﻧﭽﻪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،وی ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ آﻣﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺮ ﺧﻮان )ﺳﻔﺮه( و
ﭼﺮاغ را دﯾﺪ ،ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش
اﯾﺴﺘﺎدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﺶ را ﺻﺮف ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻮل را
در ﺟﺎی ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ،و ﻣﺮا ھﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺑﺮدارﻣﺶ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﭘﻮل را؟
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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وی آن را دﯾﺪ ﺧﻮش ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و زﻧﺎرم
را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم و اﺳﻼم آوردم ،اﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ وی را در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﺺ درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮآن ،ﺳﻨﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻦ را ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯿﺎﻣﻮزاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮﮐﺖ در اﻣﻮال

ﺑﺮﮐﺖ در ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن داد ﺗﺎ ﺧﻮدش را آزاد ﺳﺎزد

اﺣﻤﺪ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ از ﺳﻠﻤﺎن  در ﻗﺼﻪ اﺳﻼﻣﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و
ﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﮐﺪام ﻣﻌﺪن ﻃﻼ آورده
ﺷﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭼﻪ ﮐﺮد؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺰدش ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ:
»ای ﺳﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻻﯾﺖ ھﺴﺖ ،ادا ﮐﻦ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ،اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮش ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ
ﺗﻮﺳﺖ ادا ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد« .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪﺟﺎن ﺳﻠﻤﺎن در
دﺳﺖ اوﺳﺖ .ﭼﮫﻞ اوﻗﯿﻪ  ٢ﺑﺮایﺷﺎن از آن وزن ﻧﻤﻮدم ،و ﺣﻖﺷﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻢ
و ﺧﻮد را رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
و در رواﯾﺘﯽ از ﺳﻠﻤﺎن  آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺮﻓﺘﺶ ،و ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮش ،و ھﻤﻪ ﺣﻖﺷﺎن را ﮐﻪ ﭼﮫﻞ اوﻗﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺮداز«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۳۳۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﻨﺎد
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ اوﻟﯽ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎﻟﺶ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ وی ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده .و رﺟﺎل رواﯾﺖ دوﻣﯽ ،ﮐﻪ اﺣﻤﺪ
آن را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش رواﯾﺖ ﮐﺮده ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺪ :ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺮه ﮐﻨﺪی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﺰار ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۷۵ھﻤﭽﻨﺎن در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
ﻃﻮﯾﻞ از ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اوﻟﯽ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻦ اﺳﺤﺎق
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ )اﺑﯽ( ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻪ وی در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ رﺳﻮل
 -١زﻧﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ذﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﻮﻧﺪ .م.
 -٢ﯾﮏ اوﻗﯿﻪ ﭼﮫﻞ ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮫﻞ اوﻗﯿﻪ ﯾﮏ ھﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۴۴۴ /۵ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ).(۳۳۶ /۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ص را در آن روز ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪش ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮو و آن را از ﮔﺮدﻧﺖ ادا ﮐﻦ«.
ﺑﺮﮐﺖ در ﻣﺎل ﻋﺮوه ﺑﺎرﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۶۵از ﻋﺮوه ﺑﺎرﻗﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ
ﺟﻼﺑﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﺨﺮ« ،وی رﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ھﻤﺮاھﺶ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و ﯾﮏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ در ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوﺷﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﻨﺎﺳﻪ  ١اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪم ،و ﺗﺎ ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺸﺘﻢ  .٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻋﻔﺎن از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎﺳﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم ،و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام ﭼﮫﻞ دﯾﻨﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﮐﺮدم .در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در
ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ وی ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ آن دو آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای وی
در ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ وی ﺧﺎﮐﯽ را ھﻢ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ در آن ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﱠ
ﺑﺮﮐﺖ در ﻣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ
ﱠ
ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ  ٣رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی را ﺟﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺸﺎم  ﺑﻪﺳﻮی

ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وی ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ،و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را در ﺗﺠﺎرﺗﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎز ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
دﻋﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و او اﯾﺸﺎن را ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮاﯾﺶ در ﻓﺎﯾﺪه
ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و او آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل روان ﻣﯽﮐﺮد  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 -١ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ در ﮐﻮﻓﻪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻨﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ و دارﻗﻄﻨﯽ ) (۱۰ /۳ﺑﺨﺎری ) (۱۷۱۵اﺑﻮداوود ).(۳۳۸۴
 -٣وی زھﺮه ﺑﻦ ﻣﻌﯿﺪ ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۲۵۰۲

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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درﺳﺖ ﺷﺪن دردﻫﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺮﯾﻀﯽﻫﺎ

ﱠ
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ از زﺧﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دم اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺘﻨﯿﺮﺑﻦ ررام ﯾﮫﻮدی ﺑﺮ

روﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺎی ﮐﺠﯽ از ﺷﻮﺣﻂ  ١زد ،و زﺧﻤﯽ ام ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺨﻮان را از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﯽﺟﺎی
ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺮده دﻣﺎغ رﺳﯿﺪ  ،٢ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم.
وی آن را ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در آن دم اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از آن اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ از ﻏﺪهاش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دم اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در آن
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ )ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ( ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ از ﺟﺪش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از

ﭘﺪرش  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ،ﮐﻪ در ﮐﻒ
دﺳﺘﻢ ﻏﺪهای ﺑﻮد  ،٣و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻏﺪه دﺳﺘﻢ را آﻣﺎﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و از
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻀﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎم ﺳﻮاری ﺑﺎزم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،و ﮐﻒ دﺳﺘﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،او در ﮐﻒ دﺳﺘﻢ دم
اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﻏﺪه ﮔﺬاﺷﺖ ،و آن را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻟﯿﺪ و
ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﺛﺮش را ﻧﺪﯾﺪم  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺨﻠﺪ
و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق وی ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن اﺑﯿﺾ ﺑﻦ ﺣﻤﺎل از ﻣﺮض ﻗﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮ آن و دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮای وی
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۳از اﺑﯿﺾ ﺑﻦ ﺣﻤﺎل ﻣﺄرﺑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮ روی وی
ﻗﻮﺑﺎء ﺑﻮد  ٥و ﺑﯿﻨﯽ اش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ روﯾﺶ
 -١ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﻤﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٢دو ﻧﻮع ﺷﮑﺴﺘﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی »ﻣﻨﻘﻠﻪ« و »آﻣﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٣ﻧﻮﻋﯽ از ﻏﺪهھﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻓﺸﺎرش ﺑﺪھﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۰۶ /۷ھﯿﺜﻤﯽ ) (۲۹۸ /۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺨﻠﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -٥ﻗﻮﺑﺎء ﻧﻮﻋﯽ از اﻣﺮاض ﺟﻠﺪی اﺳﺖ.

٣٢٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و در ھﻤﺎن روز ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺑﯿﮕﺎه )ﺷﺎم( ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ  .١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵/۵۲۴ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ از دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ آن

اﯾﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۳از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﻧﺰدﺷﺎن دﯾﮓ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ ،ﭼﺮﺑﻮﯾﯽ در آن
ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﻮردﻣﺶ ،و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺎﻧﺪم ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎدآور ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ» :در آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪ ھﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد« ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ
ﺷﮑﻤﻢ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ وی
را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ از ﺷﮑﻤﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدهام .٢
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن ﻋﻠﯽ از دردش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۱از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدم ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰدم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ اﺟﻠﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،راﺣﺘﻢ ﺳﺎز ،و اﮔﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮ و دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻨﺪم ﮔﺮدان ،و اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﯽ؟« ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدم ،وی ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﺑﺪه«،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ از دردم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدم .و در ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۶/۲۹۵آﻣﺪه ،ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﭼﺸﻢھﺎی ﻋﻠﯽ در روز ﺧﯿﺒﺮ ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ درد ﺑﻮد دم اﻧﺪاﺧﺖ ،و او در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ
ﭼﺸﻢ درد ﻧﺸﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎب دﻋﻮت در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۰۱ﮔﺬﺷﺖ.
ﱠ
و در ﺑﺎب ﻧﺼﺮت در ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻮراﻓﻊ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﮏ در 
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاء (۱۵۰/۲) ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪم ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﯾﺖ را دراز ﮐﻦ« ،و ﻣﻦ ﭘﺎﯾﻢ را دراز ﻧﻤﻮدم ،و
او ﺑﺮ آﻧﺪﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲۲۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۷۹ /۱اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۵۲۴ /۵ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۲ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﻣﯿﺔ اﻧﺼﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
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ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ و درﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮضھﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ )ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ( ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺟﺪم ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﻓﺘﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺶ و
ﺧﺮدﺗﺮ از آﻧﺎن دارم ،و اﯾﻦ ﺧﺮدﺗﺮﯾﻦﺷﺎن اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ،و
ﺑﺮ ﺳﺮم دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪازد« ،ذﯾﺎل  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻨﻈﻠﻪ را
دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺮد روی آﻣﺎﺳﯿﺪه ،ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎن آﻣﺎﺳﯿﺪه آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و ﺑﺮ آن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و آﻣﺎﺳﯿﺪﮔﯽ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرﻓﺖ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﺣﺎﻓﻆ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۵۹ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻨﻈﻠﻪ را از اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و در
آن آﻣﺪه :ذﯾﺎل ﮔﻔﺖ :ﺣﻨﻈﻠﻪ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن روی ورم ﺷﺪه ﻧﺰدش آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و او
ﺑﺮ دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ ﺗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ) ،و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ( ﺟﺎی دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻣﺴﺤﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﺟﺎی ورم
دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ورم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از ذﯾﺎل رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ اﯾﻦ را از اﯾﻦ وﺟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻤﻞ آن ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۷/۷۲ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺷﺪن ﺷﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط ﺑﻪ دﻋﺎﯾﺶ
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ 
ﺑﻮدم ،ﺷﺘﺮم از رﻓﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،و او
آن را ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﻮد و ﺳﻮارش ﺷﺪم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۱۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدش ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
 -١ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۹۱ /۳ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴۰۸ /۹ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را در اﻻوﺳﻂ و ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ آن را اﺣﻤﺪ ) (۶۷ /۵ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ زﻫﺮ

ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪن زھﺮ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ آن

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺳﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ  در ﺣﯿﺮه ﻧﺰد اﻣﯿﺮی از
ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از زھﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﻋﺠﻢھﺎ ﺑﺮاﯾﺖ زھﺮ
ﻧﻨﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زھﺮ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ ،و او آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪش ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺿﺮری ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۳۵۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از
اﺳﻨﺎدھﺎی ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ ،و رﺟﺎلﺷﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﺮ و اﺑﻮﺑﺮده ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۵۹ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﺳﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۱/۴۱۴از اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در رواﯾﺘﺶ آﻣﺪه :ﺑﺮاﯾﺶ زھﺮی آورده ﺷﺪ ،وی آن
را در ﮐﻒ دﺳﺘﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﻧﻮﺷﯿﺪش ،و آن ﺿﺮری
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﯾﻦ را از دو ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۲/۵۶۷اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﺮ از ذی اﻟﺠﻮﺷﻦ ﺿﺒﺎﺑﯽ 
و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻤﺮاه اﺑﻦ ﺑﻘﯿﻠﻪ  ٢ﺧﺎدﻣﯽ ﺑﻮد ،و ﮐﯿﺴﻪای را در ازار
ﺑﻨﺪش آوﯾﺰان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ  آن ﮐﯿﺴﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﭽﻪ را در آن ﺑﻮد ،در ﮐﻒ
دﺳﺘﺶ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮو اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ زھﺮی اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻓﻮرا ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﮔﻔﺖ :زھﺮ را ﭼﺮا ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری؟ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪام ،اﺟﻠﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردهام ،و ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﭼﯿﺰ ﺑﺪ
و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم و اھﻞ ﻗﺮﯾﻪام داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﻢ .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎ
اﺟﻠﺶ ﻧﺮﺳﺪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻢ اﷲ ﺧﲑاﻷﺳﻤـﺎء ،رب اﻷرض ورب اﻟﺴﻤـﺎء اﻟﺬي

ﻟﻴﺲ ﻳﴬ ﻣﻊ اﺳﻤﻪ داء اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎم ھﺎﺳﺖ،

ﭘﺮوردﮔﺎر زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺮﺿﯽ ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن
اﺳﺖ« ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪش ،وﻟﯽ او ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آنھﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪش ،آن

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۴۱ /۱۳ﮐﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ )/۴
 (۱۰۵ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ) (۹۰ /۴و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۳۵۰ /۹
 -٢وی ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﺣﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﮔﺎه ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﮔﺮوه ﻋﺮب ،آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ای ﻗﺮن  ،١و ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﺣﯿﺮه رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﭼﻮن اﻣﺮوز اﻣﺮی را روﺷﻦﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی

از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی از ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﺰار ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ  -و ﺻﺤﯿﺤﺶ داﻧﺴﺘﻪ  ،-ﻃﺒﺮاﻧﯽ در

اﻷوﺳﻂ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ  در زﻣﺴﺘﺎن ،زﯾﺮ ﯾﮏ ازار و ﭼﺎدر و دو ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزک ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،و در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﺒﺎی ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ  ٢اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺮای ﭘﺪرت ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﭼﻮن او ھﻤﺮاھﺶ ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ دارد ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﭘﺪرم را
ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن را ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :و آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺒﺎی ﭘﺮ ﺷﺪه و
ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭘﺮوای آن را ﻧﺪارد ،و در ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دو
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزک و دو ﭼﺎدر ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺮوای آن را ﻧﺪارد ،و ﺧﻮد را از ﺳﺮدی ﻧﮕﻪ
ﻧﻤﯽدارد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪهای؟ ﭼﻮن ﻣﺮا دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ از ﻃﺮف ﺷﺐ ﻧﺰد وی ﻧﺸﺴﺘﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺆاﻟﺶ ﮐﻨﯽ .ﺑﻌﺪ او ﺷﺐ ﻧﺰد وی
ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ را؟ ﮔﻔﺖ:
در ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،در ﻗﺒﺎی ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮی ،و در ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ،
در دو ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزک و دو ﭼﺎدر ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺮدی ،و ﭘﺮوای آن را ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و ﺧﻮد را از
ﺳﺮدی ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداری!! ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ،در ﺧﯿﺒﺮ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﺒﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ را روان ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺷﮑﺴﺖ

 -١ھﺪﻓﺶ اﺻﺤﺎب ش اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ.
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ﺧﻮرد و ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺖ  ،١آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮق را ﺑﺮای
ﻣﺮدی ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﻦ روان ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰدش در ﺣﺎﻟﯽ
آﻣﺪم ،ﮐﻪ ﭼﺸﻢ درد ﺑﻮدم و ﭼﯿﺰی را دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،وی آب دھﻨﺶ را در
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،وی را از ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی ﻧﮕﻪ دار« ،و ﺑﻌﺪ از آن
دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی ﻣﺮا اذﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۶از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :آب دھﻨﺶ را ﺑﻪ ﮐﻒھﺎی دﺳﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،و آنھﺎ را ﺑﺮ
ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی را از وی ﺑﺒﺮ« ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،از ھﯿﭻ ﯾﮏ آﻧﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن و ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ اذﯾﺘﯽ اﺣﺴﺎس
ﻧﮑﺮدهام .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد
آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﺰد وی از ﺳﻮﯾﺪﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ  آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ،و در زﻣﺴﺘﺎن دو ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ
ﻓﺮﯾﺐﻣﺨﻮر ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺳﺮد اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﺮد ﺧﻮر
ﺑﻮدم ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ رواﻧﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺸﻤﻢ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
وی آب دھﻨﺶ را در ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﻦ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی را اﺣﺴﺎس
ﻧﮑﺮدم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﻢ دردی ﮐﺮد .و در ﻣﻮﺿﻊ دﯾﮕﺮی ) (۹/۱۲۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را
از اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،و وی دﭼﺎر ﺳﻮء ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺳﺮدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺷﺒﯽ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۱۶۶از ﺟﺎﺑﺮ از ﺑﻼل ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ
ﺷﺐ ﺳﺮد ﺑﺮای ﺻﺒﺢ اذان دادم ،و ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﺎز اذان دادم ،و ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻼل آﻧﺎن در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺪر
و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ﺳﺮدی در ﻣﺸﻘﺖﺷﺎن اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺮدی را از
 -١در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ
ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ آﻣﺪه.
 -٢اﺣﻤﺪ ) (۳۵۸ ،۳۳۳ /۵ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۹ /۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۲۰۵ /۴

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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اﯾﺸﺎن ﺑﺸﮑﻦ« ،ﺑﻼل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﭼﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺻﺒﺢ ]ﺧﻮد را
از ﮔﺮﻣﯽ[ ﭘﻨﮑﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﺟﺎﺑﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺑﻼل ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۶آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺮدی را از اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺮ« .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻮب ﺑﻦ
ﺳﯿﺎر اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﻈﯿﺮ آن در ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺸﮫﻮر از ﺣﺬﯾﻔﻪ  در ﻗﺼﻪ ﺧﻨﺪق ﮔﺬﺷﺖ.
رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﻗﺼﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل آﻣﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﺴﺘﺎد ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،وی اﻧﺪک ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،و او اﻧﺪک ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،و او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﺴﺘﺎد .ﻋﻤﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ زردی در روﯾﺶ
ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﻮن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد ،و
در ﺳﯿﻨﻪ وی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ای ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﺑﺮآرﻧﺪه ﺣﺎﺟﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺘﺎده ،ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺴﺎز« ،آن
ﮔﺎه ﻣﻦ زردی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ از روﯾﺶ رﻓﺖ ،و ﺧﻮن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎز وی را ﺑﻌﺪ
از آن ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮان ،ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺸﺪم  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۲۰۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ آﻣﺪه ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ
)ص (۱۶۶از ﻋﻤﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی

رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی از اﺑﻮزﯾﺪ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۲۱۰ /۴در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۰۴ /۹
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اﺣﻤﺪ از اﺑﻮزﯾﺪ اﻧﺼﺎری  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﺮم دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ،
زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮔﺮدان ،و زﯾﺒﺎﯾﯽ اش را ﻣﺪاوم ﺳﺎز« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺳﯿﺪ،
و در رﯾﺸﺶ ﺳﻔﯿﺪی ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و روﯾﺶ ﮔﺸﺎده و ﺑﺸﺎش ﺑﻮد ،و ﺗﺎ
ﻣﺮدﻧﺶ روﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪ  .١ﺳﮫﯿﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :،در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد
اﺣﻤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از اﺑﻮﻧﮫﯿﮏ آﻣﺪه ،ﮐﻪ اﺑﻮزﯾﺪ  ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آب ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﯽ از آب آوردم ،و در آن ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻮد و
ﮔﺮﻓﺘﻤﺶ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮔﺮدان« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :،ﻣﻦ وی را ﮐﻪ ﻧﻮد و ﭼﮫﺎر ﺳﺎل
ﻋﻤﺮ داﺷﺖ دﯾﺪم ،در رﯾﺸﺶ ﯾﮏ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ھﻢ ﻧﺒﻮد .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۴از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻧﮫﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وی را ﮐﻪ ﻧﻮد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ دﯾﺪم،
و در ﺳﺮ و رﯾﺸﺶ ﯾﮏ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی از روی ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ آن

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻋﻼء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن  در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺰل ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﻦ
او را در روی ﻗﺘﺎده دﯾﺪم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ روی وی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ھﻢ ھﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ وی را ﻣﯽدﯾﺪم اﻧﮕﺎر ﺑﺮ روﯾﺶ روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ از ﺣﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ روی
ﻗﺘﺎده ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن  دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ وی ﻣﺴﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﺮ ﭼﯿﺰش ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﮕﺮ روﯾﺶ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪم ،و زﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ او
را در روی وی دﯾﺪم ،ﻃﻮری ﮐﻪ وی را در آﯾﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ
) (۳/۲۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) ۷۷ /۵و  (۳۴ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۳۹ /۴ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸ /۱۷و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۲۱۰ /۶
 ٢اﺣﻤﺪ ).(۲۸ ،۸ /۵

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣٢٧

رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﭘﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص  (۱۶۴از ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻌﺪی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮودم ،و ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ:
ﺑﻠﻐﻨﺎ

اﻟﺴﻤـﺎء

ﳎﺪﻧﺎ

وﺛﺮاؤﻧﺎ

وإﻧﺎ ﻟﻨﺮﺟﻮ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻈﻬﺮا

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻋﺰت و ﺛﺮوت ﻣﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن را
ھﻢ اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
ﱠ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪﺳﻮی ﺟﻨﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آری ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ«.
وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺣﻠﻢ إذا ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ

ﺑﻮادر ﲢﻤﻰ ﺻﻔﻮه أن ﻳﻜﺪﱠ را

وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺟﻬﻞ إذا ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ

ﺣﻠﻴﻢ إذا ﻣﺎ أورد اﻷﻣﺮ أﺻﺪرا

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﺪان ھﺎﯾﺖ را ﻧﺮﯾﺰاﻧﺪ« ،ﯾﻌﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ وی را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﺶ ھﻢ
ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی
آﻣﺪه» ،ﺗﺮاﺛﻨﺎ« در ﺑﺪل »ﺛﺮاؤﻧﺎ« .و ﺑﺰار اﯾﻦ را از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ً
ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه» :ﻋﻔﺔ وﺗ�ﺮﻣﺎ« در ﺑﺪل »�ﺪﻧﺎ وﺛﺮاؤﻧﺎ« ،و ﻗﻮل ﯾﻌﻠﯽ را،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۶۸آﻣﺪه ،ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن در ﻣﺴﻨﺪش ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﺒﮫﺎن و ﺷﯿﺮازی
در اﻷﻟﻘﺎب ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﺷﺪق رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و وی ﺳﺎﻗﻂ اﻟﺤﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارد ،و ﻣﺎ ﻗﺼﻪای را در ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ از ﺧﻄﺎﺑﯽ و در
ﱠ
ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ از ﻣﺮﺣﺒﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮫﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮاد
درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ]وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:از ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻨﯽ ﺟﻌﺪه ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪام را ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺮودمَ » :ﻋﻠَ ْﻮﻧَﺎ َّ
الﺴ َﻤ َ
ﺎء ،«...وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﻟﯿﻠﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ
ﱠ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺟﻨﺖ ،ﮔﻔﺖ» :آری ،إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ﮔﻔﺘﻪ ات را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﺮای« ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮودم» :وﻻ ﺧ� ﻲﻓ ﺣﻠﻢ «...ھﺮدو ﺑﯿﺖ،
آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮدی ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﺪان ھﺎﯾﺖ را ﻧﺮﯾﺰاﻧﺪ] ،راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:ﻣﻦ
دﻧﺪانھﺎی وی را ﭼﻮن ژاﻟﻪ دﯾﺪم ،و ھﯿﭻ دﻧﺪاﻧﯽ از دﻧﺪانھﺎﯾﺶ ﻧﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﯿﻔﺘﺎده
ﺑﻮد .و ﻣﺎ اﯾﻦ را در اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ از دار ﻗﻄﻨﯽ ،و در اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ از اﺑﻦ ﺳﮑﻦ و در ﻏﯿﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺣﺎل ﺑﻦ ﻣﻨﺬر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ]وی ﮔﻔﺖ[ ﭘﺪرم از ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮐﺮز ﺑﻦ
اﺳﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺟﻌﺪی در وﻓﺪی ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﻠﻔﯽ اﯾﻦ را در اﻷرﺑﻌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻟﯿﺜﯽ از ﭘﺪرش از
ﻧﺎﺑﻐﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :وی در ﻃﻮل ھﻤﻪ ﻋﻤﺮش
از ھﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﺪانھﺎی ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺖ ،و ھﺮﮔﺎھﯽ دﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ ،و او ﻣﺮد ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۵۳۹ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ

ﻗﺼﻪ اماﺳﺤﺎق ل در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۶۸از ام اﺳﺤﺎق ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮادرم
ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ روان ﺷﺪم ،وﻗﺘﯽ در ﺣﺼﻪای از راه رﺳﯿﺪم ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﮔﻔﺖ :ای ام اﺳﺤﺎق ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﻘﻪام را در ﻣﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهام .ام اﺳﺤﺎق
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ  -ھﺪﻓﺶ ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ  -ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻨﻄﻮر
ﱠ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ روزھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از
ﻧﺰدم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ و ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم .ﮔﻔﺖ :ای ام اﺳﺤﺎق ،ﭼﻪ
ﺗﻮ را اﯾﻦ ﺟﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮادرم را ﻣﯽﮐﺸﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از
اﻣﺮوز ﺗﻮ ﺑﺮادری ﻧﺪاری ،او را ﺷﻮھﺮت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدم و
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ﮐﻪ وﺿﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ
اﯾﺴﺘﺎدم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﺮادرم اﺳﺤﺎق ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ،در وﺿﻮ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﯽ از آب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ روی ﻣﻦ
ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﺟﺪهام ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای وی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﺷﮏھﺎ را در
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽدﯾﺪی وﻟﯽ در رﺧﺴﺎرهھﺎﯾﺶ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ و
ﺳﻤﻮﯾﻪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺸﺎرﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺰﻧﯽ از ﺟﺪهاش ﺣﮑﯿﻢ دﺧﺘﺮ
دﯾﻨﺎر ﻣﺰﻧﯽ از آزاد ﮐﺮدهاش ام اﺳﺤﺎق ﻏﻨﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ )(۱/۳۲
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در رواﯾﺘﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۳۰ذﮐﺮ ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺤﺎق ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ھﺪﻓﺶ ﺑﺮادرش اﺳﺖ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺸﺎرﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،وی از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣٢٩

 ،آن ﮔﺎه ﻣﺸﺘﯽ از آب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ روﯾﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .ام ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ویﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﺷﮏھﺎ را در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽدﯾﺪی ،وﻟﯽ ﺑﺮ رﺧﺴﺎرهھﺎﯾﺶ
ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﺪ  .١ﺑﺸﺎر را اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۲آﻣﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎران ﺑﻪ دﻋﺎ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﺑﯽ اﻟﺪﻋﻮة و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮمﻣﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  در آﺧﺮ ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ .در
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺑﺮی ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اذﯾﺘﺶ را از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺷﻤﺎ را
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻮاﻟﻤﻨﺬر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎء ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اذﯾﺖ آن را از ﻣﺎ ﻣﻨﺼﺮف
ﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﺮاه ﺧﻮدﺗﺎن دﻋﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪن ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۱/۱۸۸از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﮑﺎﺷﻪ ﺑﻦ

ﻣﺤﺼﻦ  در روز ﺑﺪر ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺎﺧﻪای از درﺧﺖ را
ﺑﺮاﯾﺶ داد ،و آن در دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮان ،دارای آھﻦ ﺻﺎف و ﺗﻨﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪن ﺷﺮاب ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻋﺎ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از ﺧﯿﺜﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ

وﻟﯿﺪ  آﻣﺪ ،و ﻣﺸﮑﯽ از ﺷﺮاب ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﺴﻠﺶ ﺑﮕﺮدان ،و
آن ﻋﺴﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی از ھﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺪه :ﻣﺮدی از ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺸﮑﯽ از ﺷﺮاب ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﮐﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺳﺮﮐﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ دارد ،و در ﺑﻌﻀﯽ آنھﺎ آﻣﺪه :ﻣﺮدی از ﻧﺰدش در ﺣﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺸﮑﯽ از ﺷﺮاب داﺷﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺴﻞ ،ﺧﺎﻟﺪ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۶۲ /۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺮﮐﻪ ﺑﮕﺮداﻧﺶ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮایﺗﺎن
ﺷﺮاﺑﯽ آوردهام ،ﮐﻪ ﻋﺮب ﻣﺜﻞ آن را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ،آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﻋﺎی ﺧﺎﻟﺪ  در ﻣﻮردش ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت اﺳﯿﺮ از ﺣﺒﺲ
ﻗﺼﻪ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
آدم ﺑﻦ اﺑﯽ اﯾﺎس در ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﮏ

اﺷﺠﻌﯽ  ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم ﻋﻮف دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ
َ َ َ
را ﻧﺰدش روان ﮐﻦ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻮرت ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ را زﯾﺎد ﺑﮕﻮﯾﯽ» :ﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ
ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�« ،ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ داد ،و ﻋﻮف ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده
ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�« ،و آﻧﺎن وی را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻤﻪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺪاوم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِ ِ
ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺗﺴﻤﻪ از وی اﻓﺘﺎد و او ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﺘﺮی از آﻧﺎن را دﯾﺪ ،و
ﺳﻮارش ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻮاﺷﯽ ﻗﻮم را دﯾﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺪا ﮐﺸﯿﺪ ،و
ھﻤﻪﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺣﺮﮐﺖ داد ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﺣﺎﻟﯽ از وی اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ دروازه رﺳﯿﺪ و ﺻﺪا ﻧﻤﻮد .آن ﮔﺎه ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :ﻋﻮف ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻌﺒﻪ!!
ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :وا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺪش  -و ﻋﻮف از ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻪ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﻣﺘﺄﻟﻢ ﺑﻮد  ،-آن ﮔﺎه ﭘﺪر و ﺧﺎدم ﺑﻪﺳﻮی دروازه دوﯾﺪﻧﺪ ،و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻮف ﺻﺤﻦ
ﺣﻮﯾﻠﯽ را از ﺷﺘﺮ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﺪرش ﻗﺼﻪ ﺧﻮد و ﺷﺘﺮان را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ،و
ﭘﺪرش ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ﺧﺒﺮ ﻋﻮف و ﺷﺘﺮان را ﺑﺮاﯾﺶ اﻃﻼع داد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آنھﺎ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﺑﮑﻦ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺷﺘﺮان ﺧﻮدت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادی« ،و اﯾﻦ آﯾﺖ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َّ ۡ
َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ََۡ ُُۡ ۡ َۡ ُ َ َۡ
�ت َ ِ ُ
ب َو َمن َ� َت َو�
� � َعل ُ�ۥ � َر ٗجا  ٢و�رزقه مِن حيث �
﴿ َو َمن َ� َّت ِق ٱ
س ۚ
َ َ َّ َ
� ٱ�ِ � ُه َو َح ۡس ُب ُه﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۳-۲ :
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
او را از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارد رزق ﻣﯽدھﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ او ﺑﺮاﯾﺶ

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۰۵آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺎﻟﮏ را
درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺜﻞ آن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۸۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را در ﺗﻔﺴﯿﺮش )(۲۸/۸۹
از ﺳﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻮﻗﻠﻪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و در
رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﭘﺪرش ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺴﺮش را و ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻪ وی در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وی را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای وی ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ« اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اذﯾﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ

آﻧﭽﻪ دو ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ
ﱠ
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺳﺎﻋﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده

ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﺠﺮ  ٢ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدم از
ﭼﺎھﺶ آب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :از آﺑﺶ
ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،و ﻧﻪ از آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺧﻤﯿﺮی را ﮐﻪ از آن ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ﺑﺮای
ﺷﺘﺮان ﺑﺪھﯿﺪ ،و از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﺪون ھﻤﺮاه ﺑﯿﺮون
ﻧﺸﻮد« .ﻣﺮدم دﺳﺘﻮری را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص داده ﺑﻮد ،اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ دو ﺗﻦ از ﺑﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺪه ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮش در ﻃﻠﺐ ﺷﺘﺮش
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺘﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در راھﺶ ﺧﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻃﻠﺐ ﺷﺘﺮش ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎد ﺑﺮداﺷﺘﺶ و ﺑﺮ ﮐﻮھﺎی ﺑﻨﯽ ﻃﯿﺌﯽ اﻧﺪاﺧﺘﺶ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ

 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ ) (۱۰۵ /۳و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ.
 -٢ﺣﺠﺮ ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺛﻤﻮد ﻗﻮم ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﺻﺎﻟﺢ ÷ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ھﻤﺮاه ﺑﯿﺮون ﺷﻮد« ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راھﺶ ﺧﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﻮد ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و او ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،و دﯾﮕﺮش در ﺗﺒﻮک ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ .١
و در رواﯾﺖ زﯾﺎد از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ از ﺑﻨﯽ ﻃﯿﯽ وی را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۱۱آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۹۰از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زھﺮی
ﱠ
و ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ روﻣﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺟﮫﺠﺎه ﻏﻔﺎری را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اذﯾﺖ ﻋﺜﻤﺎن  رﺳﯿﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۲۱از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺟﮫﺠﺎه ﻏﻔﺎری
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺜﻤﺎن  در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽداد .ﻋﺼﺎ
را از دﺳﺖ وی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﺶ زد ،و زاﻧﻮی ﻋﺜﻤﺎن ﺷﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺼﺎ ﺷﮑﺴﺖ،
و ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺟﮫﺠﺎه ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﺳﺘﺶ ﻣﺮض ﺧﻮره را روان
ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺮ اﺛﺮ آن درﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎوردی و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ از وی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۵۳آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :در اﻟﻤﺤﺎﻣﻠﯿﺎت اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻠﯿﺢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻋﻤﻪاش از
ﭘﺪرش و ﻋﻤﻮﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :آن دو ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﮫﺠﺎه ﺑﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﻏﻔﺎری ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻋﺼﺎ را از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﺶ زد و آن را
ﺷﮑﺴﺘﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺷﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زاﻧﻮی ﻏﻔﺎری ]ﻣﺮﺿﯽ را[ آورد ،و ﺑﺮ وی ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﻌﺪ را در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ اذﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد رﺳﯿﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۷از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی

از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص  آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻧﻘﺎﺗﻞ
ﻓ ﹸﺎﺑﻨﺎ

ﺣﺘﻰ
وﻗﺪ

ﻳﻨﺰل
آﻣﺖ

اﷲ
ﻧﺴﺎء

ﻧﴫ ﹸه
ﻛﺜﲑة

وﺳﻌﺪ

ﺑﺒﺎب

اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻣﻌﺼﻢ

وﻧﹺﺴﻮة ﺳﻌﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻦ أ ﱢﻳ ﹸﻢ

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۲۴۰ /۵ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۶ /۷ﻃﺒﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ).(۲۴۱ /۱

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮﺗﺶ را ﻧﺎزل ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺳﻌﺪ ﺑﺮ دروازه ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﯿﻮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
در ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺳﻌﺪ ﺑﯿﻮهای ﻧﯿﺴﺖ«.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﻌﺪ رﺳﯿﺪ ،وی دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،زﺑﺎﻧﺶ را و
دﺳﺘﺶ را از ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎزدار .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زده ﺷﺪ ،و
زﺑﺎﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و دﺳﺘﺶ ھﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .١
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﺎ
َ َ َ َ َّ
ﮔﻔﺖ ...:و آن دو ﺑﯿﺖ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ وی آﻣﺪ» :أل ْﻢ ﺗ َﺮ أن
َّ َ
ا� أَﻧ ْ َﺰ َل ﻧَ ْ َ
ﺮﺼ ُه« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮﺗﺶ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ« .و اﯾﻦ
ﻗﻮﻟﺶ ﺑﺮای ﺳﻌﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :زﺑﺎﻧﺶ ﮔﻨﮓ و دﺳﺘﺶ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ،آن ﮔﺎه ﺗﯿﺮی آﻣﺪ و
ﺑﺮ دھﻨﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و وی ﮔﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺘﺶ در ﺟﻨﮓ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻪ دروازهای ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺸﺘﺶ  -در آن زﺧﻢھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ  -ﺑﺮھﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ آن
ﮔﺎه ﻣﺮدم از ﻋﺬر وی ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻌﺬورش داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﻌﺪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻦ و
ﺑﺰدﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﻰﺘ ﻳ�ل اﷲ ﻧﺮﺼه« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮﺗﺶ را ﻧﺎزل ﮐﻨﺪ« ،و اﻓﺰوده :و دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻣﻮرد ﺳﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ
در ﺑﺨﺶ ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ) (۴/۱۹۸دﻋﺎی ﺳﻌﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ و

زﺑﯿﺮ ش را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه:
آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮ ﻣﺎدهای آﻣﺪ ،و ﻣﺮدم راه را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و آن ﻣﺮد را ﭘﺎی ﻣﺎل ﻧﻤﻮد ،و ھﻢ
ﭼﻨﺎن دﻋﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم ﮔﺬﺷﺖ،
ﮐﻪ در آن آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺎھﺎی اﺳﺒﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﺮو رﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﻓﺮق ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺳﻨﮓھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺳﺮش ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺟﺎن داد .٢
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۱۴۱ /۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۴۱ /۱ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۵۴ /۹
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و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۰۶در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ  آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮ
ﻣﺴﺘﯽ آﻣﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮد رﺳﯿﺪ ،و زدش و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﮑﻨﺪش ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ وی ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﻨﻪاش ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪش ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺮدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻌﺪ
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺒﻮل ﺷﺪن دﻋﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد.
آﻧﭽﻪ زﯾﺎدﺑﻦ اﺑﯿﻪ را ﺑﻪ دﻋﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﺷﻮذب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ،
ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ واﻟﯽ ﺣﺠﺎز ﮔﺮدد ،ﭘﺲ وی ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وی
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﻗﺘﻞ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺨﻮاھﯽ ﮐﻔﺎره ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ،
ﭘﺲ ﺑﺮای اﺑﻦ ﺳﻤﯿﻪ ﻣﺮگ را ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدان و ﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن را .ﭘﺲ در اﺑﮫﺎم وی
ﻃﺎﻋﻮن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﻤﻌﻪای ﺑﺮ وی ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۲۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رﺳﯿﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ واﺋﻞ  -ﯾﺎ واﺋﻞ  -ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺷﺎھﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

در آﻧﺠﺎ  ١ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﮋده ﻣﯽدھﻢ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن
ﺑﺸﺎرت داده ﻣﯽﺷﻮم ،و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
اﺑﻦ ﺟﻮﯾﺮه ﯾﺎ ﺟﻮﯾﺰه ھﺴﺘﻢ .ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،وی را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻦ .آن ﮔﺎه
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺶ رم ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎﯾﺶ در رﮐﺎب ﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ
آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﮐﻠﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب را در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد .در ﭘﯽ آن ھﺮ دو ﻃﺮف دھﻨﺶ ﻓﻠﺞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ:

 -١در ﮐﺮﺑﻼ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۶ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۳ /۹

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺮاﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۱۹۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺗﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﱠ
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از درﺑﺎن ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از دﻧﺒﺎل ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﯾﺎد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ  را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺷﺪم ،ﻗﺼﺮ ﺑﺮ روﯾﺶ آﺗﺶ داد،
و او اﯾﻨﻄﻮر آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﺑﺮ روﯾﺶ آورد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،وی دﺳﺘﻮرم داد
ﱠ
ﮐﻪ آن را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎن ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ
رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺪهام ،ﻣﺎدر ﭘﺪرم ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد از ﺟﻌﻔﯽھﺎ در ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از
آﻧﺎن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽاش دراز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪ ،و دوﻣﯽ اش ﻣﺸﮏ را ﺗﺎ
آﺧﺮش ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺧﺘﻼل
ﻋﻘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺗﺎ ﺟﺪه
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﺮ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ  ﻣﻮاد ﻏﺎﯾﻄﺶ را اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺑﺮای آن ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻞ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ،
ﺟﺬام ،ﭘﯿﺴﯽ و ﻓﻘﺮ رﺳﯿﺪ .رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۷ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ

ﻓﺮود آﻣﺪن ﺧﻮن ﺗﺎزه در ﺳﺎل اﺗﺤﺎد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ ﻗﺴﯿﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص  در ﺳﺎل
ﺟﻤﺎﻋﻪ  ٤ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﺧﻮن ﺗﺎزه ﻓﺮو ﺑﺎرﯾﺪ.
رﺑﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮد را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻇﺮف را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺧﻮن ﺗﺎزه ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮنھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺷﺎن اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ اھﻞ اوﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را در ﻣﯿﺎن
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۴ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۳ /۹
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۲ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۶ /۹
 -٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۲ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۶ /۹
 -٤ھﺪف از »ﺳﺎل ﺟﻤﺎﻋﻪ« ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﺴﻦ ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب ﺻﻠﺢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .م.

٣٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﺻﻼح ﺳﺎزﯾﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﮐﻮه ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎدم ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮایﺗﺎن ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۲۹۱آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ.
دﯾﺪن ﺧﻮن در زﯾﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در

روز ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦ  ﮐﺪام ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮد از ﮐﺪام ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ؟  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهای ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،در زﯾﺮ آن ﺧﻮن ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ )(۹/۱۹۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .٣
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ب در ﺷﺎم ھﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮ آن ﺧﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۹/۱۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪن آﺳﻤﺎن و ﮐﺴﻮف آﻓﺘﺎب در روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ

ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ام ﺣﮑﯿﻢ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ  ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ در آن روز دﺧﺘﺮک ﺧﺮدی ﺑﻮدم ،و آﺳﻤﺎن روزھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺗﺎ ام ﺣﮑﯿﻢ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از اﺑﻮﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،آﻓﺘﺎب ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻧﺼﻒ روز آﺷﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۲۰۱ھﻤﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ اول
ﱠ
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و آنھﺎ را از وﺿﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﯽ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در رواﯾﺖ آن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﯿﻢ.
 -٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۱۹ /۳ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۹۶ /۹
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ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻦ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎنﺷﺎن

ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ 
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۹۴از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﮐﻮه ﺗﺒﺎﻟﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
١

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ:
ﻟﻴﺒﻚ ﻋﲆ اﻻﺳﻼم ﹶﻣ ﹾﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﻛﻴ ﹰﺎ
ﹺ
ﺧﲑﻫﺎ
وأدﺑﺮت اﻟﺪﻧﻴﺎ وأدﺑﺮ
ﹸ

ﻓﻘﺪ أوﺷﻜﻮا ﻫ ﹾﻠﻜﻰ وﻣﺎ ﹶﻗﺪﹸ م اﻟﻌﻬﺪﹸ

ﹺ
ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ
وﻗﺪ ﻣ ﱠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻮﻗ ﹸﻦ

آن ﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۰از ﻣﻌﺮوف ﻣﻮﺻﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﺻﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ...و ھﻤﺎن دو ﺑﯿﺖ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻌﺮوف رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ )(۹/۷۹
آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۴از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ از ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪم،
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارﻣﺶ ،وی ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ را اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ:
ﺟﺰ اﷲ ﺧﲑ ﹰا ﻣﻦ أﻣﲑ وﺑﺎرﻛﺖ

ﹴ
ﻧﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻤﻦ ﻳﻤﺶ أو ﻳﺮﻛﺐ ﺟﻨﺎﺣﻲ
ﻗﻀﻴﺖ ﹸاﻣﻮر ﹰا ﺛﻢ ﻏﺎدرت ﺑﺪﻫﺎ

ﻤﻤﺰق
ﻳﺪ اﷲ ﰲ ذاك اﻷدﻳﻢ اﻟـ ﹼ
ﻟﻴﺪرك ﻣﺎ ﻗﺪﹼ ﻣﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻳﺴﺒﻖ
ﺑﻮاﺋﻖ ﰲ أﻛﻤـﺎﻣﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻔﺘﱠﻖ

و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻦ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻋﻤﺮ  ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺸﯿﺪ:
ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻼم ﻣﻦ أﻣﲑ وﺑﺎرﻛﺖ

ﻤﺨﺮق
ﻳﺪ اﷲ ﰲ ذاك اﻷدﻳﻢ اﻟـ ﹼ

ﹴ
ﻧﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻤﻦ ﻳﺴﻊ أو ﻳﺮﻛﺐ ﺟﻨﺎﺣﻰ

ﹶ
ﻟﻴﺪرك ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻳﺴﺒﻖ

ﻗﻀﻴﺖ أﻣﻮر ﹰا ﺛﻢ ﻏﺎدرت ﺑﻌﺪﻫﺎ
أﺑﻌﺪ

ﹴ
ﻗﺘﻴﻞ

ﺑﺎﻟـﻤﺪﻳﻨﺔ

 -١ﺗﺒﺎﻟﻪ ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ.

أﻇﻠﻤﺖ

ﺑﻮاﺋﻖ ﰲ اﻛﻤـﺎﻣﻬﺎ

ﻟـﻢ ﺗﻔﺘﻖ

ﻟﻪ اﻷرض ﺗـﻬﺘﺰ اﻟﻌﻀﺎه ﺑﺄﺳﺆق
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۲۱۰از ﻋﺎﯾﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻦھﺎ
ﺑﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ...و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﻮق ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ:
ﻓﻠﻘﺎك

رﰊ

ﰲ

اﻟـﺠﻨﺎن

ﲢﻴﺔ

وﻣﻦ ﻛﺴﻮة اﻟﻔﺮدوس ﻣﺎﻟـﻢ ﻳﻤﺰق

ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻦھﺎ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
و ﻧﺰد او ھﻢ ﭼﻨﺎن از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﺣﻪ ﺟﻦ را ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﺷﻨﯿﺪم ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮزﻧﺪم ﻗﺒﺾ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  -ھﺪﻓﺶ ﺣﺴﯿﻦ 
اﺳﺖ  ،-و ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰش ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺷﻮ و ﺑﭙﺮس ،آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﯽ ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ:
اﻻ ﻳﺎ ﻋﲔ ﻓﺎﺣﺘﻔﲇ ﺑﺠﻬﺪي

وﻣﻦ ﻳﺒﻜﻲ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺪاء ﺑﻌﺪي

اﻟـﻤﻨﺎﻳﺎ

ﻋﺒﺪ

ﻋﲆ

رﻫﻂ

ﺗﻘﻮدﻫﻢ

إﱃ

ﻣﺘﺠﱪ

ﰲ

ﻣﻠﻚ

ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ھﺮﻣﺰ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻦ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﻧﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب و دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﻮاب

اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﻮاب

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۳۲از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻮاب دﯾﺪم،
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ راھﮫﺎی زﯾﺎدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و
ﻣﻦ آن را ﭘﯿﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮھﯽ رﺳﯿﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﻻی
آن اﺳﺖ ،و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﻗﺮار دارد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ،ﮐﻪ وی ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﺮ 
اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ،ﮔﻔﺘﻢ» :إﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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درﮔﺬﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻢ  :١آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﺮای وی اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﺜﻤﺎن و دﯾﺪن ص در ﺧﻮاب

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۹۹از ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﺻﻠﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  در
ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺮدم
ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻤﻨﺎی ﻓﺘﻨﻪ را ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را در ھﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺑﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ در ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺷﻮی«  .٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۷۵اﯾﻦ را از ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ
ﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺘﻞ وی در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﻋﻠﻘﻤﻪ
ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف آﻣﺪه ،و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۰۳از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن  ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد و
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺜﻤﺎن ،ﻧﺰد

ﻣﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﻦ« ،ﻋﺜﻤﺎن روزه دار ﺑﻮد ،و در ھﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ  .٣ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دراﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۷/۲۳۲آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۷۴از ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از
ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﻻی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﺑﯿﺴﺖ
ﻏﻼم را آزاد ﻧﻤﻮد ،و ازاری را ﻃﻠﺐ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن را ﻧﻪ در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻧﻪ در اﺳﻼم ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را
در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺷﺐ آﯾﻨﺪه ﻧﺰد ﻣﺎ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻌﺪ از آن
 -١ﮔﻮﯾﻨﺪه اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ راوی ﺧﺒﺮ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۹ /۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۴۷ /۷
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۳ /۳و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۴۸ /۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺮآﻧﯽ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در
ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻮد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۲۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی
ھﻢ دارد ،ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ و دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﻮاب

ﻋﺪﻧﯽ از ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ش ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ در ﺧﻮاب ھﻤﺮاھﻢ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص  -ﺑﺮاﯾﺶ از آﻧﭽﻪ از اھﻞ ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از وی دﯾﺪم،
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم .آن ﮔﺎه وی ﺑﺮاﯾﻢ راﺣﺖ ﺷﺪن از آﻧﺎن را در وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮏ وﻋﺪه ﺳﭙﺮد.
ﻋﻠﯽ  ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺰ ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮد.
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ از ﻋﻠﯽ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺧﻮاب
دﯾﺪم ،و ﺑﺮاﯾﺶ از ﺗﮑﺬﯾﺐ و اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﺘﺶ دﯾﺪم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدم و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻦ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮ« ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ دو ﻣﺮد ،در زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﻨﮓھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،وﺑﺎز
ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽاش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﺑﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺮ روز ﻧﺰدش
ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﺶ ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰارﯾﻦ رﺳﯿﺪم ،ﺑﺎ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪم ،آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﻮاب

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻓﻠﻔﻠﻪ ﺟﻌﻔﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ب ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮش ﭼﻨﮓ زده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ  را
دﯾﺪم ﮐﻪ از ازار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ  را دﯾﺪم ﮐﻪ از ازار اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ،
و ﻋﺜﻤﺎن  را دﯾﺪم ﮐﻪ از ازار ﻋﻤﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻮن را دﯾﺪم ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد .ﺣﺴﻦ اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ از ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﻧﺰدش
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﻋﻠﯽ را ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ ازار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
دﯾﺪﻣﺶ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ
واﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ .م.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﺴﻦ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،دﯾﺸﺐ ﭼﯿﺰ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺎﻻی ﻋﺮﺷﺶ دﯾﺪم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻪای از ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻋﺮش اﯾﺴﺘﺎد .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ  آﻣﺪ ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ  آﻣﺪ ،و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن  آﻣﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﭙﺮس
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه دوﻧﺎوه ﺧﻮن از آﺳﻤﺎن ﺑﻪﺳﻮی
زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﺣﺴﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﻢ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﻋﺜﻤﺎن  را دﯾﺪم ،ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻮﻧﯽ را
ﻧﺰد آﻧﺎن دﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺧﻮنھﺎی ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮن ﺑﮫﺎی آن را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۹۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و در دوﻣﯽ :ﺳﻔﯿﺎن
ﺑﻦ وﮐﯿﻊ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺧﻮاب

ﺧﻄﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۱/۱۴۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻧﺼﻒ
روز رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻮھﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻏﺒﺎر آﻟﻮد داﺷﺖ ،و در دﺳﺘﺶ ﺑﻮﺗﻠﯽ ) ُﺑﻄﺮی( از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺑﻄﺮی
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ ،ﻣﻦ آن را از اﺑﺘﺪای روز ﺗﺎ ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
آن ﮔﺎه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ وی در ھﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
) (۱/۳۸۱از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :در دﺳﺘﺶ ﺑﻄﺮی ای
ﺑﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺧﻮن ﺑﻮد .٢

 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۶۷۶۷ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ) (۴۴۵۰و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۹۶ /۹
 -٢ﺧﻄﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ) (۱۴۲ /۱اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳۸۱ /۱اﺣﻤﺪ ).(۲۸۳ /۱

٣٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺻﺤﺎب و دﯾﺪن ﯾﮏ دﯾﮕﺮﺷﺎن در ﺧﻮاب

ﱠ
ﻋﺒﺎس و ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و در ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻋﻤﺮ 
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۴از ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ

ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﻮدم ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدم را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﺒﺶ ﻧﻤﺎز ﺑﻮد و روزش روزه و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ درﮔﺬﺷﺖ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﮐﻪ وی را در ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪاش را
ﺑﺮ دوش اﻧﺪاﺧﺘﻪ و از ﻃﺮف ﺑﺎزار ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻼم دادم ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻼم داد ،ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ھﺴﺘﻢ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ھﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن از ﺣﺴﺎب ﻓﺎرغ ﺷﺪم ،و اﮔﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
ﭼﻮﮐﯽ  ١ام رﺳﻮاﯾﻢ ﺑﺴﺎزد.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۵از ﻋﺒﺎس  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ  دوﺳﺘﻢ ﺑﻮد ،او
وﻗﺘﯽ درﮔﺬﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺳﺎل درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ وی را در ﺧﻮاﺑﻢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﺮق را از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
اش ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﺑﺘﺪای ﻓﺮاﻏﺘﻢ اﺳﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﭼﻮﮐﯽ ام ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎ رﺣﻤﻢ روﺑﺮو ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪم.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۵از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  را ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی
را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ذات ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎ رﺣﻢ روﺑﺮو ﺷﺪم ،و اﮔﺮ
رﺣﻤﺘﺶ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭼﻮﮐﯽ ام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎد.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻧﺼﺎرﯾﯽ و در ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻋﻤﺮ ش
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۴از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﻧﺰدم ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺮ ﻧﺒﻮد .در ﺧﻮاب ﻗﺼﺮی را دﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،آن ﮔﺎه وی از ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ
 -١ﭼﻮﮐﯽ = ﺻﻨﺪﻟﯽ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣٤٣

ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه روﺑﺮو ﻧﻤﯽﺷﺪم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﮐﯽ ام ﻣﺮا ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد ،ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ وﻗﺖ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺷﺪهام؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺒﻞ از دوازده ﺳﺎل ،ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن از ﺣﺴﺎب
ﺧﻼص ﺷﺪم.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۶از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ در ﺧﻮاب ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻋﺮق را از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ اش ﭘﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ اﮐﻨﻮن ﻓﺎرغ ﺷﺪم ،و اﮔﺮ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم
ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ھﻼ ک ﻣﯽﺷﺪم.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و دﯾﺪن ﻋﻤﺮ  در ﺧﻮاب

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۷۶از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻘﯿﺎ  ١در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺣﺞ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﺧﻮاﺑﯿﺪم .وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  ٢ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ام ﮐﻠﺜﻮم
دﺧﺘﺮ ﻋﻘﺒﻪ  ٣را ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮﯾﻢ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ زد ،و از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارش ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از
آن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺮدم در ﻃﻠﺒﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﻢ را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮدم ،و ﭘﻮﺷﯿﺪم ،و ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻃﻠﺒﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺘﻤﺶ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪم ،درﮐﺶ ﻧﮑﺮدم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺮدم را در ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﺸﻮد ﺗﻮ را درک ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪم در ﻧﯿﺎﻓﺘﻤﺖ .ﮔﻔﺖ:
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در دﺳﺖ
اوﺳﺖ ،آن ﻋﻤﻠﺶ اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم و در ﺧﻮاب دﯾﺪن ﺳﻠﻤﺎن ب
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹۳از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻠﻤﺎن  ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
ای ﺑﺮادرم ،ھﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﺮاھﺶ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،دوﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی را
ﱠ
در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آری ،روح
 -١ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف.
 -٣وی ھﻤﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺆﻣﻦ ﮔﺮدﻧﺪه اﺳﺖ ،و در ھﺮ ﺟﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽرود ،و روح ﮐﺎﻓﺮ در زﻧﺪان
ﱠ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ ﺳﻠﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻧﺼﻒ روز ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻢ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﻮاب ﻓﺮو رﻓﺘﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﻠﻤﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ
ﱠ
ورﺣـﻤﺔ اﷲ« ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ورﺣـﻤﺔ اﷲ« ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟

ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮﮐﻞ اﻣﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻮﮐﻞ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۵از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ
ﱠ
ﮐﺮده،و در رواﯾﺖ وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم وی را در ﺧﻮاب
ﱠ
دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭼﻪ ﺣﺎل داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ھﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﻋﻤﻞھﺎ را
ﺑﮫﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﮐﻞ را ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹۳از ﻣﻐﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و در ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۰از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻨﺒﺪی از
ﭘﻮﺳﺖ ،و ﺳﺒﺰه زار ﺳﺒﺰی را در ﺧﻮاب دﯾﺪ ،و در اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺠﻮه ﭘﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ
ﮔﻨﺒﺪ ازﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ
ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻮف ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﭙﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮی ،ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻤﺖ
دﯾﺪه و ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺖ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ آن
را ﺑﺮای اﺑﻮدرداء آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وی دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ دو دﺳﺖ و ﺳﯿﻨﻪ دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮام و در ﺧﻮاب دﯾﺪن ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۰۴از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از ﺷﯿﺦھﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺮام  ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﺣﺪ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر را در ﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ در اﯾﻦ روزھﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ در ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :در
ﺟﻨﺖ ،ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ در آن ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در روز ﺑﺪر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ

ﺑﺎب ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺗﺄﯾﯿﺪات ﻣﺪدﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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رﺳﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :آری ،وﻟﯽ ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪم ...وی آن را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت اﺳﺖ ،ای اﺑﻮﺟﺎﺑﺮ« .١

 -١ﺣﻠﮑﻢ ) (۲۰۴ /۳ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در آن واﻗﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و ﺷﯿﻮﺧﺶ ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﮫﻮﻟﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ:
اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﻧﺼﺮت داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ
ﻣﯽزدﻧﺪ ،و ﻧﻈﺮ را از اﺳﺒﺎبھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺘﺎعھﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ!!.
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪی و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻮف درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ،ﺧﯿﺮ را در ﻣﮑﺮوه و ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﺪت
ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ را در ﭼﯿﺰ ﻧﺎﮔﻮار درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﮑﻪ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ،و در آن ﺑﺮایﻣﺎن ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی
ﺑﺪر ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
َ
ۡ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
َّ َ ٗ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ
ُ َ ُ َ َ
� ك�� َما
�ٰدِلونك ِ� ٱ� ِق �عد ما تب
ِ� ل� ٰ ِرهون  ٥ي
﴿�ن ف ِر�قا مِن ٱلمؤ ِمن
َ
َّ ٓ َ َ ۡ َّ
َُ ُ َ َ َۡۡ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ
ۡ َ ُ ُ ُ َّ ُ ۡ َ
� �� َها
�ساقون إِ� ٱلمو ِ
ت وهم ينظرون � ٦ذ ي ِعد�م ٱ� إِحدى ٱلطا�ِفت ِ
َ ُ ۡ َ َ َ ُّ َ َ َّ َ ۡ َ َ
َّ ۡ َ َ ُ ُ َ ُ
ۡ
ات ٱلشوكةِ ت�ون ل�م﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۷-۵ :
ل�م وتودون أن �� ذ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ...» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺮاھﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ

آن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮگ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و )آن را( ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ
وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه )ﮐﺎروان ﺗﺠﺎری ﻗﺮﯾﺶ ﯾﺎ
ﻟﺸﮑﺮ آنھﺎ( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ«.
ھﺪف از ﺷﻮﮐﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﺮایﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
را ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮ را در ﭼﯿﺰ ﻧﺎﮔﻮار ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۷/۲۷
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ  در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ) (۹/۱۷۹از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ،در ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ

 ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺳﻮل اﷲ ص اﱃ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ

اﻟـﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺈﺣﺴﺎن .ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻓﺈﲏ أﺣـﻤﺪ إﻟﻴﻜﻢ اﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ

إﻻ ﻫﻮ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ اﻧﺪي أﻧﺠﺰ وﻋﺪه ،وﻧﴫ ﻋﺒﺪه ،وأﻋﺰ وﻟﻴﻪ ،وأذل ﻋﺪوه وﻏﻠﺐ

اﻷﺣﺰاب ﻓﺮد ﹰا ،ﻓﺈن اﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ :ﻗﺎل:
َۡ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ليَ ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِ� ٱ�� ِض
﴿وعد ٱ� ٱ�
ِين َءامنوا مِن�م وع ِملوا ٱل�ل ِ� ِ
َّ
َۡ َ َ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ
ََ ۡ َ ۡ
خلَ َف ٱ َّ� َ
ِن ل ُه ۡم د َِين ُه ُم ٱ�ِي ٱرت ٰ
ِين مِن �بل ِ ِهم و�مك
كما ٱست
� ل ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۵۵ :
وﻛﺘﺐ اﻵﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻗﺮأ اﻵﻳﺔ .وﻋﺪ ﹰا ﻣﻨﻪ ﻻ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ ،وﻣﻘﺎﻻﹰ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻪ وﻓﺮض اﳉﻬﺎد ﻋﲆ

اﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﻘﺎل:
ُ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ
ب عل ۡي� ُم ٱلقِ َتال َوه َو ك ۡره  ٞل� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮه.[۲۱۶ :
﴿كت ِ

ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت .ﻓﺎﺳﺘﺘﻤﻮا ﺑﻮﻋﺪ اﷲ إﻳﺎﻛﻢ ،وأﻃﻴﻌﻮه ﻓﻴﻤـﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ ،وإن

ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟـﻤﺆﻧﺔ ،واﺳﺘﺒﺪت اﻟﺮزﻳﺔ ،وﺑﻌﺪت اﻟﺸﻘﺔ ،وﻓﺠﻌﺘﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ،

ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻋﻈﻴﻢ ﺛﻮاب اﷲ ،ﻓﺎﻏﺰوا  -رﲪﻜﻢ اﷲ  -ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺧﻔﺎﻓ ﹰﺎ وﺛﻘﺎﻻﹰ،

وﺟﺎﻫﺪوا ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ  -ﻛﺘﺐ اﻵﻳﺔ  -أﻻ وﻗﺪ أﻣﺮت ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻟـﻤﺴﲑ إﱃ
اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻼ ﻳﱪﺣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻪ أﻣﺮي ،ﻓﺴﲑوا ﻣﻌﻪ ،وﻻ ﺗﺘﺜﺎﻗﻠﻮا ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻳﻌﻈﻢ اﷲ ﻓﻴﻪ
اﻷﺟﺮ ﻟـﻤﻦ ﺣﺴﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺘﻪ ،وﻋﻈﻤﺖ ﰲ اﳋﲑ رﻏﺒﺘﻪ ،ﻓﺈذا وﻗﻌﺘﻢ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﻜﻮﻧﻮا ﺑـﻬﺎ ﺣﺘﻰ

ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ أﻣﺮي ،ﻛﻔﺎﻧﺎ اﷲ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻬﻤـﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣـﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺑﻨﺪه ﺧﺪا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،اﻧﺼﺎر و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ﺳﻼم ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺳﻮیﺗﺎن ﺧﺪاوﻧﺪی را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪهاش را ﭘﻮره )ﺗﻤﺎم( ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺪهاش را

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب

٣٤٩

ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،دوﺳﺘﺶ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ،دﺷﻤﻨﺶ را ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﺣﺰاب را ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اش ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺰ وی ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،وﻋﺪه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ً
را ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺧﻼﻓﺖ روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و دﯾﻦ و آﯾﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و رﯾﺸﻪ دار ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ«.
و ھﻤﻪ آﯾﺖ را ﻧﻮﺷﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ وﻋﺪهای اﺳﺖ از ﻃﺮف وی ﮐﻪ ﺧﻼف ﺷﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ھﯿﭻ ﺷﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وی ﺟﮫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮض
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﮫﺎد و ﻗﺘﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،و آن ﺑﺮایﺗﺎن
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ«.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از آﯾﺖھﺎ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻋﺪهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮره )ﺗﻤﺎم(
ﺳﺎزﯾﺪ ،و از وی در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ راه
ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﮔﺮدد ،و ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺷﻮار ﺷﻮد ،و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺪ ،و در اﯾﻦ
راه ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎلھﺎ و ﻧﻔﺲھﺎ ﺳﺮ دﭼﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎداش ﺑﺰرگ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﻧﺪک اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻢﺗﺎن ﮐﻨﺪ .در راه ﺧﺪا ﺳﺒﮏ ﺑﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎر
ﻏﺰا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎلھﺎ و ﻧﻔﺲھﺎﯾﺘﺎن ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،و آﯾﺖ را ﻧﻮﺷﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺮاق دﺳﺘﻮر دادم ،وی از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ وی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و در رﻓﺘﻦ ﺑﺎ وی ﺳﺴﺘﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﻮن
اﯾﻦ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ را در آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺶ در آن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اش اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻣﺪن دﺳﺘﻮر ﻣﻦ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺎره و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺧﻮد در
ﮐﺎرھﺎی دﺷﻮار دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .و ﺳﻼم و رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺑﺎد.
و ﻗﺼﻪھﺎی اﺻﺤﺎب ش درﺑﺎره ﺗﺤﻤﻞ ﻣﮑﺮوه و ﺳﺨﺘﯽھﺎ در ﺑﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎ و
اذﯾﺖھﺎ ،ﺑﺎب ھﺠﺮت ،ﺑﺎب ﻧﺼﺮت ،ﺑﺎب ﺟﮫﺎد و ﻏﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ

اﺣﻤﺪ از ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ« ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺖ:

٣٥٠

ۡ َ ۡ َ َ

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ُّ َ َ َ َ ٓ َّ َ ُ َ َ ُ َ

﴿ٱذهب أنت َو َر�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰهنا � ٰعِدون﴾.
�َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ«.
وﻟﯽ ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ،ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﺮاهﺗﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و در ﺑﺎب ﺟﮫﺎد ) (۲/۱۸۴ﻗﻮل ﻣﻘﺪاد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺰد
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻗﻮل ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده  در )(۲/۱۸۵
ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ  ﮔﺬﺷﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎ
ً
را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎ داﺧﻞ ﺑﺤﺮھﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎﺑﺎ آنھﺎ داﺧﻞ ﺑﺤﺮھﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و
ً
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺮھﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .وﻗﻮل ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ (۱۸۵/۲) ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص ﻟﯿﺜﯽ
ﮔﺬﺷﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه ،و ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺘﺎب را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻦ
ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﭙﯿﻤﻮدهام ،و ﻧﻪ ھﻢ از آن آ ﮔﺎھﯽ دارم ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﯽ ﺗﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺮک اﻟﻐﻤﺎد ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ رﻓﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﯿﻢ
َ َ َ َ ٓ َّ َ َ َ
َ
﴿ٱ ۡذ َه ۡ
ب أَ َ
نت َو َر ُّ�ك ف�ٰتِ� إِنا �ٰ ُهنا � ٰعِ ُدون﴾» ،ﺗﻮ و
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ÷ ﮔﻔﺘﻨﺪَ� :
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ« ،وﻟﯽ ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ
و ﻣﺎ ھﻤﺮاهﺗﺎن و در دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮدی ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ
آورده ﺑﺒﯿﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎ ،و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﺎ ،و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻦ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎ و از اﻣﻮال ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﯿﺮ .آن ﮔﺎه ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻮل
ۡ َ ّ َّ َ ٗ
َ ٓ َ ۡ
َ
َ
َ
�قا ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ�
ﺳﻌﺪ  ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ﴿ :ك َما أخ َر َجك َر ُّ�ك ِم ۢن بَ ۡيتِك ب ِٱ� ِق �ن ف ِر
َ َ ُ َ
ل� ٰ ِرهون  ﴾٥اﻵﯾﺎت .و اﻣﻮی اﻓﺰوده :و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺪه ،و آﻧﭽﻪ را از ﻣﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،و اﻣﺮی را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر
دادهای ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از دﺳﺘﻮر و اﻣﺮ ﺗﻮﺳﺖ.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۴ /۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۷۵ /۶

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ

ﻗﺼﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ  در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس
ﱠ
ﺣﺎرث و ﺧﻄﯿﺐ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺠﻮم از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ اﺣﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ اﺣﻤﺮ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ  وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از اﻧﺒﺎر ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ
ﻧﮫﺮوان ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮑﻦ ،ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ
ﺳﺎﻋﺖ از روز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ را و ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﻼ و ﺿﺮر ﺳﺨﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ
ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮی ،و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدی ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺑﯿﺮون
ﺷﺪهای دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ .ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ ص ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس و ﻣﻨﺠﻤﯽ ﻧﺒﻮد و
ﺑﻌﺪ از وی ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ در ﺷﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺒﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﻢ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺮآن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َۡ َ
ُ َّ َ َ ُ َ ّ
َّ َّ َ َ ُ
ث َو َ� ۡعل ُم َما ِ� ٱ� ۡر َح ِ
ام﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۳۴ :
�ل ٱلغي
﴿إِن ٱ� عِندهۥ عِلم ٱلساعةِ و� ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎران را ﻓﺮو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در رﺣﻢ
ھﺎﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪ ص ادﻋﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻮدی ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻮ ادﻋﺎء ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﺗﻮ
را در اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ،درﺑﺮﮔﺮ داﻧﯿﺪن ﺑﺪی از ﺧﻮد ،ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎر و اﻣﺮش
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﭙﺎرد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﻮ ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ اش را ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺑﺪی ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ً
ﻗﻮل اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺮ وی ﺷﺪﯾﺪا ﺑﯿﻢ آن را دارم ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا
ﺿﺪ و ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻧﯿﮏ ﻓﺎﻟﯽ ﺟﺰ ﻧﯿﮏ ﻓﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﯿﺮی ﺟﺰ
ﺧﯿﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻮ را  ١ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﺮاھﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را از آن ﺑﺎز ﻣﯽداری.

 -١ﺧﻄﺎبﺑﻪ ﻣﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدم روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،زﻧﮫﺎر ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ،
ﻣﮕﺮ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار را ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﺤﺮ ﺑﺎﻋﺚ ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻨﺠﻢ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺎﻓﺮ در آﺗﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ،
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ھﺴﺘﻢ
و ھﺴﺘﯽ در ﺣﺒﺲ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارم .و از ﻣﻌﺎش و ﻋﻄﺎء ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻢ ھﺴﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺖ
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﺑﻌﺪ از آن در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻧﺰد اھﻞ
ﻧﮫﺮوان آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ  -ﯾﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ -
ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داد ،ﻧﻪ ﺑﺮای
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وی ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی
و ﻗﯿﺼﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ را ﺑﺮایﻣﺎن ﮔﺸﻮد .ای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ وی
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن وی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮش را ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻠﺐ ﻋﺰت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﺰت داده اﺳﺖ

ﻗﺼﻪھﺎی اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺣﺎﮐﻢ ) (۱/۶۱از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح  ھﻢ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﺑﻮد ،در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﻪ
آﺑﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ  ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﻮد .وی از آن
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﻧﮫﺎد ،و از زﻣﺎم ﺷﺘﺮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
آن داﺧﻞ ھﻤﺎن آب ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!
ﮐﻔﺶھﺎﯾﺖ را ﻣﯽﮐﺸﯽ و ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪات ﻣﯽﮔﺬاری ،و از زﻣﺎم ﺷﺘﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﺑﻪ آن
داﺧﻞ آب ﻣﯽﺷﻮی؟! اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ُ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اوه ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،وی را ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ .ﻣﺎ ذﻟﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰت
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ﻋﺰت را در ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻞﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن دو اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط آن دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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و ﻧﺰد وی ) (۱/۶۲از او ھﻢ ﭼﻨﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  ﺑﻪ ﺷﺎم
ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﻋﺴﺎﮐﺮ )ﺳﺮﺑﺎزان( در ﺣﺎﻟﯽ از وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ازار ،ﻣﻮزه و ﻋﻤﺎﻣﻪ
ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و از ﺳﺮ ﺷﺘﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﺧﻞ آب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺎم از ﺗﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار داری؟! ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰت
داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﻋﺰت را در ﻏﯿﺮ آن ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
و ﻧﺰد وی ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۳/۸۲از او رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح  ﺑﺮاﯾﺶ
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰد اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم دادهای!! ﻣﻮزه
ھﺎﯾﺖ را ﮐﺸﯿﺪی ،ﺳﻮارﯾﺖ را ﺟﻠﻮﮐﺶ ﻧﻤﻮدی و در آب داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪی!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه زد و ﮔﻔﺖ :آه ،ﮐﺎش اﯾﻦ را ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺷﻤﺎ
اﻧﺪکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم و ذﻟﯿﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰت داد ،و ھﺮ
ﮔﺎھﯽ ﻋﺰت را در ﻏﯿﺮ آن ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﻟﯿﻞﺗﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را
در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۷از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و ھﻨﺎد و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ
اﻻﯾﻤﺎن ،از وی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﺎن در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۷از ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  ﺑﻪ ﺷﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﻣﺮدم از وی در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮش
ﺳﻮار ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ اﺳﺐ ﺗﺎﺗﺎری را ﺳﻮار ﺷﻮی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮدم و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﺎن از ﺗﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﯿﻨﻢ ،اﻣﺮ از
آﻧﺠﺎﺳﺖ  ،١و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪﺳﻮی آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،راه ﺷﺘﺮم را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻮاﻟﻐﺎﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ 
ﺟﺎﺑﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻠﯿﺎء ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش در ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،و ﮐﻼه و دﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﭘﺎھﺎﯾﺶ در دو ﻃﺮف ﺷﺘﺮ آوﯾﺰان ﺑﻮد و
رﮐﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﺮﺷﺶ ﭼﺎدر اﻧﺒﺠﺎﻧﯽ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ ﭼﺎدر وﻗﺘﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺴﺘﺮش ﻣﯽﺑﻮد .ﺧﺮﺟﯿﻨﺶ ﭼﺎدر ﺧﻂ دار ﯾﺎ
دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﭼﺎدر وﻗﺘﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ،
ﺧﺮﺟﯿﻨﺶ ﺑﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﻟﺸﺘﺶ ﺑﻮد .و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ از ﮐﺮﺑﺎس ﺧﻂ دار ﺑﺮ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰت و ﺷﺮف از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرگ ﻗﻮم را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻠﻮﻣﺲ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮاھﻨﻢ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﺪوزﯾﺪ ،و ﺟﺎﻣﻪای ﯾﺎ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ
ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺮاھﻦ ﮐﺘﺎﻧﯽ آورده ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﮐﺘﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،وی ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺷﺴﺘﻪ
ﺷﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دوﺑﺎره آورده ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺮاھﻦ آﻧﺎن را ﮐﺸﯿﺪ ،و ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺧﻮدش را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد .ﺟﻠﻮﻣﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮب ھﺴﺘﯽ ،و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ در آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﯽ ،و اﺳﺐ
ﺗﺎﺗﺎری را ﺳﻮار ﺷﻮی ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﭼﺸﻢھﺎی روﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰتﻣﺎن داده اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻠﯽ را ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
آن ﮔﺎه اﺳﺐ ﺗﺎﺗﺎری ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ ،و ﻗﻄﯿﻔﻪای ﺑﺮ آن ﺑﺪون زﯾﻦ و ﭘﺎﻻن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺳﻮارش ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﯿﻄﺎن را ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺷﺘﺮش ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪ ،و او
آن را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻋﺎﯾﺖ اھﻞ ذﻣﻪ در ﺣﺎل ﻋﺰت
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۱از اﺑﻮﻧﮫﯿﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

در ارﺗﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن  ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺮدی ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی
ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ و ﭘﺴﺮش را دﺷﻨﺎم داد  ،١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ وی را زدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن آﻟﻮدش
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن آﻣﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺰد وی
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻇﻠﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد را زدﯾﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺎﺳﺦ دادﯾﻢ :ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،و او ﻣﺮﯾﻢ و ﭘﺴﺮش را دﺷﻨﺎم داد .ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮا آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ؟
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻌﺒﻮداﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺎن از روی

ﻇﻠﻢ و ﺟﮫﻞ ﺧﺪا را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻋﺮب ،آﯾﺎ
 -١ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﯾﮫﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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از ھﻤﻪ ﻣﺮدم دﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺰل ﺑﺪﺗﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰت داد ﺷﻤﺎ را و ﺑﺮایﺗﺎن ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺰت ﺧﺪا
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آﻧﭽﻪ را در
دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﺧﻔﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻼوت ﻣﻘﺮره ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽھﺎی اول ﺷﺐ از وی دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ اول ﺷﺐ ،آﺧﺮ آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۱۶از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ُ
ﻗ ْﺒ ُﺮص ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،اھﻞ آن از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ اﺑﻮدرداء  را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را در
روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم و اھﻠﺶ را در آن ﻋﺰت داده اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺗﻮ ای ﺟﺒﯿﺮ ،ﻣﺨﻠﻮق وﻗﺘﯽ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻧﺰد وی ذﻟﯿﻞ و ﺧﻮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻏﺎﻟﺐ و ﭘﯿﺮوز ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۳۱۸از ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از
ﻗﻮﻟﺶ :ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ،دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارد.
ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و اراده آﺧﺮت

ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮﻣﺮﯾﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  از ﻧﺰد ﻣﻌﺎذﺑﻦ
ﺟﺒﻞب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :رﻣﺰ اﺳﺘﻮاری و ﺑﻘﺎی اﯾﻦ اﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﺳﻪ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪهاﻧﺪ :اﺧﻼص ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،ﻓﻄﺮﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه  ،-ﻧﻤﺎز ،و ﻧﻤﺎز ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و ﻃﺎﻋﺖ ،و ﻃﺎﻋﺖ ﻋﺼﻤﺖ
اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  از ﻧﺰدش ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﺮای
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﺮ  ﮔﻔﺖ :ﺳﺎلھﺎی ﺗﻮ از ﺳﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،و اﯾﻦ  ١ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۸/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۸از اﺑﻮﻋﺒﺪه ﻋﻨﺒﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ

ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاﺋﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺖ آﻣﺪ ،و آن را ﺑﺮای ﻣﺴﺆول ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺳﭙﺮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮﮔﺰ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ!! آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ وی آورده ﻣﺴﺎوی ﺷﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ از آن ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺮس ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد آن را ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻤﯽآوردم ،آن ﮔﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮدﺷﺎن و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ دارد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﯽدھﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺴﺘﺎﯾﯿﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺗﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺮا ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﺶ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮم ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی را از دﻧﺒﺎﻟﺶ روان
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﯾﺎراﻧﺶ رﺳﯿﺪ ،آن ﻣﺮد از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ وی
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ اﺳﺖ.
ﮔﻮاھﯽ ﺳﻌﺪ و ﺟﺎﺑﺮ درﺑﺎره ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۸از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و ﻣﮫﻠﺐ و ﻏﯿﺮ

اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪ  ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ارﺗﺶ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﺪر ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻀﯿﻠﺖﺷﺎن
ﭼﻮن ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﺪر اﺳﺖ!! ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮمھﺎﯾﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدم ،و در ﻣﻮرد آﻧﺎن
در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻐﺰﺷﮫﺎﯾﯽ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ آن را ﻧﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻧﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم.
ﱠ
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۸از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اھﻞ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ،ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ
ﺗﻦ ،ﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ آﺧﺮت ﺑﺨﻮاھﺪ ،وﻟﯽ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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]در واﻗﻊ و ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮی[ اﻣﺎﻧﺖ داری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن دﯾﺪﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ ،و آﻧﺎن :ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﮑﺸﻮح ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ  درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﻮرات و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺴﺮی را ﺑﺮاﯾﺶ آورد
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۱۲۸از ﻗﯿﺲ ﻋﺠﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺴﺮی ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ وی و زﯾﻮراﺗﺶ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ  آورده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻮمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ را اداء ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺎﻧﺖاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ  ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻋﻔﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﯿﺖ ھﻢ ﻋﻔﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ و اذﮐﺎر

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب درﺑﺎره ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ

ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص  ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻘﺪ ﻋﺠﺒﺖ ﻹ ﺑﻄﺎﺋﻜﻢ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﴫ ،ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻧـﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﲔ ،وﻣﺎ ذاك اﻻﱠ ﻟـﻤـﺎ

اﺣﺪﺛﺘﻢ واﺣﺒﺒﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ أﺣﺐ ﻋﺪوﻛﻢ ،وإن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻨﴫ ﻗﻮﻣ ﹰﺎ اﻻ ﺑﺼﺪق ﻧﻴﺎﺗـﻬﻢ،

وﻗﺪ ﻛﻨﺖ وﺟﻬﺖ اﻟﻴﻚ ارﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ ،واﻋﻠﻤﺘﻚ إن اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎم أﻟﻒ رﺟﻞ ﻋﲆ ﻣﺎ أﻋﺮف،
اﻻﱠ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺎ ﻏﲑ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﺈذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ،ﻓﺎﺧﻄﺐ اﻟﻨﺎس ،وﺣﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﻗﺘﺎل

ﻋﺪوﻫﻢ ورﻏﺒﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﱪ واﻟﻨﻴﺔ ،وﻗﺪم اوﻟﺌﻚ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﺻﺪور اﻟﻨﺎس ،واﻣﺮ اﻟﻨﺎس أن
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟـﻬﻢ ﺻﺪﻣﺔ رﺟﻞ واﺣﺪ ،وﻟﻴﻜﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺰوال ﻳﻮم اﻟـﺠﻤﻌﺔ ،ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻨﺰل

ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺣـﻤﺔ ووﻗﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وﻟﻴﻌﺞ اﻟﻨﺎس اﱃ اﷲ ،وﻟﻴﺴﺄﻟﻮه اﻟﻨﴫ ﻋﲆ ﻋﺪوﻫﻢ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ در ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدم ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﺳﺒﺐ آن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و از دﻧﯿﺎ آﻧﭽﻪ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﮐﻪ دﺷﻤﻦﺗﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﺪق
ﻧﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت ﻧﻤﯽدھﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﭼﮫﺎر ﺗﻦ را روان ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،و ﺑﺮاﯾﺖ
ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻣﺮدی از آﻧﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺰار ﻣﺮد اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن را آﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﺮاﯾﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪه و ﺑﻪ ﻗﺘﺎل دﺷﻤﻦﺷﺎن آﻧﺎن را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻦ،
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و ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖﺷﺎن ﮐﻦ ،و آن ﭼﮫﺎر ﺗﻦ را در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎ ،و
ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ زوال
روز ﺟﻤﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻮن آن ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺣﻤﺖ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ،و وﻗﺖ
اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺻﺪایﺷﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺷﻤﻦﺷﺎن از وی ﻧﺼﺮت ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮو رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺎن اﻓﺮاد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم ﭘﯿﺶﺷﺎن ﮐﺮد ،و ﻣﺮدم را
دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ وﺿﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ رﻏﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از وی ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻓﺘﺢ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد.
ﱠ
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﯿﺎش ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻏﯿﺮ آن دو  -ﮐﻪ ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ  - ١رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﻓﺘﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ﻧﻮﺷﺖ ،و از وی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻋﻤﺮ وی را ﺑﺎ
ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻣﺮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺮ ھﺰار ﻣﺮد ،ﯾﮏ ﻣﺮد اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻣﺮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺮ ھﺰار ﻣﺮد آﻧﺎن ،ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ھﺰار ﻣﺮد ﻗﺮار دارد :زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ،ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮدﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻋﺒﺎده ﺑﻦ
ﺻﺎﻣﺖ و ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ش ،و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دوازده ھﺰار ﻣﺮد اﺳﺖ ،و دوازه ھﺰار ﻧﻔﺮ
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۵۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺮای اﻣﯿﺮان ارﺗﺶ در ﺷﺎم در اﯾﻦ ﺑﺎره

در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۵در ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ  - ﮐﻪ ذﮐﺮ ّ
ﻣﺨﺮ ج آن از ﻧﺰدش اﻓﺘﺎده  -از
ﻋﯿﺎض اﺷﻌﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﺮﻣﻮک ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ،و ﺑﺮ آن ﭘﻨﺞ اﻣﯿﺮ وﺟﻮد

داﺷﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ،ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ و ﻋﯿﺎض  ٢ش -
اﯾﻦ ﻋﯿﺎض ،ﻏﯿﺮ ﻋﯿﺎض اﺷﻌﺮی اﺳﺖ  ،-وی ﮔﻔﺖ  :٣وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
اﻣﯿﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ :ﻣﺮگ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ روی آورده اﺳﺖ ،و از وی ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ .از ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ،وﻟﯽ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ.
 -٢وی ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﻓﮫﺮی اﺳﺖ.
 -٣اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ  .م.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ در ﻧﺼﺮت دادن ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ،و ﻋﺴﮑﺮش ﺣﺎﺿﺮﺗﺮ
اﺳﺖ .وی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ ،از وی ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮاھﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ص در روز ﺑﺪر ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺮت داده ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ از ﻋﯿﺎض اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ...و در آﺧﺮش اﻓﺰوده :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﺮایﺗﺎن رﺳﯿﺪ ،ھﻤﺮاهﺷﺎن
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،و ﺷﮑﺴﺖﺷﺎن دادﯾﻢ ،و
در ﭼﮫﺎر ﻓﺮﺳﺦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﺷﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﻣﻮال زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ و ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺸﻮره ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻋﯿﺎض ﺑﺮایﻣﺎن ﻣﺸﻮره داد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺳﺮ ،ده داﻧﻪ ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﻏﻀﺐ
ﻧﺸﻮی .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺟﻮان از وی ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ
ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﻮار ﺑﻮد و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ ﺷﻮر و ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۶/۲۱۳ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش )(۱/۴۰۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﺣﺎﻓﻆ ﺿﯿﺎء ﻣﻘﺪﺳﯽ آن را در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۷از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﺎن

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮ  ﺑﺎ
وی ھﻤﺮاه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و از ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﻮره ﺟﮫﺎد  ١را ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺳﻮره
ﺟﮫﺎد را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻗﻠﺐھﺎ و
ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺮدم ﺧﻮش و روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آراﻣﺶ را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ آن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻧﺰد
وی ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ ،از ﺣﻼم از ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ ﺧﺮاش رواﯾﺖ اﺳﺖ ...ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ﺳﻌﺪ ﻣﺮدم را دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮره ﺟﮫﺎد را
ﺗﻼوت ﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﺎن آن را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.

 -١اﯾﻦ ﺳﻮره ،ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت و ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖھﺎی ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای
ﯾﺎراﻧﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺗﯿﻤﯽ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را در ﺳﺮﯾﻪای روان ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺘﻮرﻣﺎن داد ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎه
)ﺷﺎم( و ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ ٗ
﴿أَفَ َ
س ۡب ُت ۡم �� َما خلق َ�ٰ� ۡم � َبثا﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۱۱۵ :
ح ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﮫﻮده آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ«.
و ﻣﺎ آن را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۵درﺑﺎره ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
آن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻌﺪ و دﺳﺘﻮر دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﺒﯿﺮ و ﺣﻮﻗﻠﻪ در روز ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۷از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﺎن

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪ  ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻇﮫﺮ
ھﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻇﮫﺮ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﺷﻤﺎ
ھﻢ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮای اﺣﺪی ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ داده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ دوم را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ،
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽﺗﺎن ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .ﺑﺎز وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺳﻮم را ﮔﻔﺘﻢ:
ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آن ﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﮐﺎرانﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﺗﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﺻﻒ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮﻧﺪ
و دﺷﻤﻦ را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ھﻤﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎرﮔﯽ
َ َ َ
ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦﺗﺎن ﺧﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ
ُ َّ َ َّ َّ
ﺎ�« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﯽ را ﻗﻮت ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﮔﻨﺎه ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﻗﻮة ِإﻻ ﺑِ ِ
ﺧﺪا ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .و اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ رﯾﺎن از ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﯾﺎد
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﻌﺪ  ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﮔﻔﺖ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از وی ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺗﮑﺒﯿﺮ

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﮔﻔﺖ ،و ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎز ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺷﺠﺎﻋﺘﻤﻨﺪان ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت ﺑﻪﻣﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ  ﮐﻼھﺶ را
در روز ﯾﺮﻣﻮک ﮔﻢ ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪش ،ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺖ:
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪش ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫﻨﻪ .ﺧﺎﻟﺪ 
ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،و ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﻣﻮھﺎی
اﻃﺮاف ﺳﺮش را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻮی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻢ ،و آن را در اﯾﻦ
ﮐﻼه ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و در ھﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدهام و اﯾﻦ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮده ﻧﺼﺮت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آن دو رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ﺟﻌﻔﺮ از ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ از ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۹اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ
اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺪﻻﺋﻞ )ص (۱۵۹از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۱از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻼه
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ  ﻣﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد .ﺧﺎﻟﺪ  ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺳﺮم ﺑﻮده ،ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﱠ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۷۰از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺒﺮﻣﻪ از ﺷﻘﯿﻖ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪای روز وارد ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،و از آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺆذن ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم در اذان ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ

ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ھﺪف ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻌﺪ  در ﻣﯿﺎنﺷﺎن
ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد ،و ﺳﮫﻢ ﻣﺮدی ﺑﯿﺮون ﺷﺪ وی اذان داد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدن زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ

ﻗﺼﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ذواﻟﺤﺎﺟﺒﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۳در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر درﻓﺘﺢ اﺻﺒﮫﺎن در اﻣﺎرت

ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮن  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ،و در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن و وی ﻧﮫﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺎن ذواﻟﺤﺎﺟﺒﯿﻦ ﺑﻮد .وی ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻮره ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ و ﺷﮑﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ و ﺷﮑﻞ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آن؟ ﺑﻌﺪ وی ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،و در اﻃﺮاﻓﺶ دو ﺻﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ
ﻟﺒﺎسھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﮔﻮﺷﻮارهھﺎ و ﮐﺮهھﺎ )اﻟﻨﮕﻮ( ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ،
ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ ﺑﻮد آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻃﺮاف وی ﺑﺮ ﻓﺮﺷﯽ در دو
ﺻﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .از ﺑﺎزواﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺰهاش ﻓﺮش را ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻣﯽداد ،و
ﭘﺎرهاش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺪﻓﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آن ﮔﺎه ذواﻟﺤﺎﺟﺒﯿﻦ ﺑﺮای وی ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه
ﻋﺮب ،ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﺪهاﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺧﻮراﮐﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻐﯿﺮه ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻋﺮب ﺟﯿﻔﻪ و ﺧﻮد ﻣﺮده را
ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،و ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭘﺎﻣﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﺎن را ﭘﺎﻣﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺐ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و راﺳﺘﮕﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد .وی ﺑﺮای ﻣﺎ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﺘﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺎ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺣﻖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
ﻟﺒﺎس و ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
ﺑﺮوﻧﺪ ...اﻟﺤﺪﯾﺚ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺰﻧﯽ ﮐﻪ
ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺼﻪ رﺑﻌﯽ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﻣﻐﯿﺮه  ﺑﺎ رﺳﺘﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻗﺎدﺳﯿﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۳۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﻤﺮو و زﯾﺎد ﺑﺎ

اﺳﻨﺎد آﻧﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺎم

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﻮم روان ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻧﺰدﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﺎن
ھﻤﻪﺷﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮرﻣﺎن ﻣﯽدھﯽ از آن ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺻﺮف ھﻤﺎن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،و وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮ در آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﯿﻢ .ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ھﻮﺷﻤﻨﺪان اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺑﻌﯽ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻢھﺎ آراء و آداﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ھﻤﻪ ﯾﮑﺠﺎی ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮوﯾﻢ،
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺰدﺷﺎن روان ﮐﻦ و ھﻤﻪ
ھﻤﺮاھﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻣﺮا روان ﮐﻨﯿﺪ ،وی را روان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﺑﻌﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد رﺳﺘﻢ در اردوﮔﺎھﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎھﺶ
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﻧﺰد رﺳﺘﻢ درﺑﺎره آﻣﺪن وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،و او ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﻓﺎرس
ﻣﺸﻮره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ؟ ھﯿﺒﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﻢ ،ﯾﺎ
ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﺰرﮔﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻧﺮﻣﺶ اﺗﻔﺎق ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻟﺒﺎسھﺎ و اﺷﯿﺎی ﻣﺰﯾﻦ و
زراﻧﺪود را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،و ﻓﺮشھﺎ و ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎ را ﻓﺮش ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺑﺮای رﺳﺘﻢ ﺗﺨﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺰﯾﻨﺶ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮشھﺎ و
ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎی زرﺑﺎﻓﺘﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮش ﮔﺮدﯾﺪ ،و رﺑﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺐ ﭘﺮ ﻣﻮی و ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪش در
ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻼدارش ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎﻣﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﮫﻨﻪ ھﻤﺮاھﺶ
ﺑﻮد ،و در ﻗﺒﻀﻪ ﻧﯿﺰهاش ﺗﺴﻤﻪای از ﭼﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺳﭙﺮی از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ،ﮐﻪ ﺑﺮ روﯾﺶ
ﭼﺮم ﺳﺮﺧﯽ ﭼﻮن ﻗﺮص ﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،و ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮش ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ وی ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻧﺰد وی و ﻓﺮشھﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ ،وﻟﯽ وی اﺳﺒﺶ را ﺑﺮ ﻓﺮشھﺎ راﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی
ﻓﺮشھﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮ دو ﺑﺎﻟﺸﺖ آن را ﺑﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن
ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎ را ﺷﻖ ﻧﻤﻮد ،و ﻃﻨﺎب را در ﻣﯿﺎن آنھﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وی را
ﺑﺎزدارﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،و او ھﺪف اﯾﺸﺎن را درک ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮﻏﻢ
آن ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﮕﺮ ﺧﻮنﺷﺎن ﺳﺎزد .وی زرھﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮض ،و ﻗﺒﺎﯾﺶ ﭼﺎدر
ﺷﺘﺮش ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدش ،و ﮐﻤﺮش را ﺑﺎ رﺳﻨﯽ از ﭘﻮﺳﺖ
درﺧﺖ و ﺳﺮش را ﺑﺎ دﺳﺘﺎرش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد - ،و از ھﻤﻪ ﻋﺮب ﻣﻮی زﯾﺎدﺗﺮ داﺷﺖ  -و
دﺳﺘﺎرش ﻃﻨﺎب و ﺗﺴﻤﻪ ﭼﺮﻣﯽ ﺷﺘﺮش ﺑﻮد ،و ﺳﺮش ﭼﮫﺎر ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺷﺎخھﺎی ﻗﻮچ ﮐﻮھﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻼﺣﺖ را ﺑﮕﺬار ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰدﺗﺎن
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﯿﺎﻣﺪهام ،ﮐﻪ ﺳﻼﺣﻢ را ﺑﻪ اﻣﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬارم .ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دﻋﻮت ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،اﮔﺮ از آﻣﺪﻧﻢ ﻧﺰدﺗﺎن
ﻃﺒﻖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدم اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای رﺳﺘﻢ ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ،او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺮد اﺳﺖ؟! وی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻧﯿﺰهاش ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻧﻮک ﻧﯿﺰهاش ﭘﯿﮑﺎن ﺑﻮد ،وی ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺪم
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎ و ﻓﺮشھﺎ را ﭘﺎره ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ھﻤﻪ ﺑﺎﻟﺸﺖھﺎ و
ﻓﺮشھﺎی آﻧﺎن را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎره ﺷﺪه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﮫﺮهداران )ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن( اﻃﺮاﻓﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،و
ﻧﯿﺰهاش را ﺑﺮ ﻓﺮشھﺎ ﻓﺮود ﺑﺮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ زر و زﯾﻮر ﺷﻤﺎ را ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﺷﻤﺎ را اﯾﻨﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟ رﺑﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﷲ اﺑﺘﻌﺜﻨﺎ ،واﷲ ﺟﺎء ﺑﻨﺎ ﻟﻨﺨﺮج ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ

ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد إﱃ ﻋﺒﺎدة اﷲ ،وﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﱃ ﺳﻌﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺟﻮر اﻷدﻳﺎن إﱃ ﻋﺪل إﻻﺳﻼم«،

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را آورده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ،و از ﺗﻨﮕﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﮫﻨﺎﯾﯽ و وﺳﻌﺖ آن و
از ﺟﻮر ادﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﻼم ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﻢ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﺤﺎب و
دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ  ،١ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ :رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :وای
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ رأی و ﮐﻼم و ﺳﯿﺮت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻋﺮبھﺎ ﻟﺒﺎس و
ﺧﻮردن را ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،و ﺣﺴﺐ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .آﻧﺎن در ﻟﺒﺎس ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و
در آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺳﻮی رﺑﻌﯽ روی آوردﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﺳﻼﺣﺶ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺑﻌﯽ ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻢ؟  ٢آن ﮔﺎه ﺷﻤﺸﯿﺮش را از ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ :دوﺑﺎره داﺧﻞ ﻧﯿﺎﻣﺶ ﮐﻦ ،و او آن را داﺧﻞ ﻧﯿﺎم ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﺳﭙﺮی را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زد ،و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ وی را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زدﻧﺪ .وی ﺳﭙﺮ
اﯾﺸﺎن را ﭘﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﺳﭙﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺧﻮدش ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﻓﺎرس ،ﺷﻤﺎ
ﻃﻌﺎم ،و ﻟﺒﺎس و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،و ﻣﺎ آنھﺎ را ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﺪت ﻣﮫﻠﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -١ﺑﻪ ) (۱/۳۱۰ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﻼحﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارم .م.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آﻧﺎن ﮐﺴﯽ را روان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﺮد را ﻧﺰد ﻣﺎ روان
ﮐﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻌﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ را ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن روان ﻧﻤﻮد .وی ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس
و ﺷﮑﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮش رﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری و ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺰدﺗﺎن ﻣﯽآﻣﺪم ،ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎهﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺗﻮ
ﺑﻪ وی ﺿﺮورت داری ،ﯾﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮ؟ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮورت دارد ،دروغ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدم و ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺿﺮورت دارم ،ﻧﺰدﺗﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ﻧﻤﯽآﯾﻢ .رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ وی را ،وی آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺎط
اﯾﺴﺘﺎد ،و رﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺪ ،رﺳﺘﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪش :ﭼﺮا ﺗﻮ آﻣﺪی ،و دوﺳﺖ دﯾﺮوزیﻣﺎن
ﻧﯿﺎﻣﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ و آراﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را آورده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و آﯾﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻤﺶ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ وی ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﮐﺪاﻣﺶ را ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻣﺶ؛ اﺳﻼم ،ﮐﻪ در آن
ﺻﻮرت از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورتﺗﺎن از ﺷﻤﺎ دﻓﺎع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ
ﺟﻨﮓ .رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﺻﻠﺢ و ﻣﺘﺎرﮐﻪ ﺗﺎ روزی؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﺳﻪ روز ،از اﺑﺘﺪای دﯾﺮوز.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﻢ ﻧﺰد وی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪش ،و ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد روی
ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!! آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺷﺨﺺ اول اﯾﻨﮫﺎ
دﯾﺮوز ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻤﺮﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﻤﻮد ،و اﺳﺒﺶ را ﺑﺮ ﻓﺮشھﺎی ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ آن ﺑﺴﺘﻪاش ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وی ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻗﺮار دارد ،وی زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را و آﻧﭽﻪ را در آن ھﺴﺖ ،در ﺿﻤﻦ
ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮد!! .و اﯾﻦ اﻣﺮوز آﻣﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،وی
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ ﻗﺮار دارد ،وی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ .رﺳﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ھﻢ ﻣﺠﻠﺴﺎﻧﺶ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﺸﺎن وی را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮدا ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ را روان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :ﻣﺮدی را ﻧﺰد ﻣﺎ روان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و آﻧﺎن ﻣﻐﯿﺮه
اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ را ﻧﺰد اﯾﺸﺎن روان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۳/۳۶از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﭘﻞ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ ﻓﺎرس از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،وی را
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و از رﺳﺘﻢ در ﻣﻮرد ورود وی اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰی از ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻮم
در ھﻤﺎن ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺎجھﺎ و ﺟﺎﻣﻪھﺎی زرﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﺎﻻی ﻓﺮش راه ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺰد رﺳﺘﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﻐﯿﺮه
ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﯿﺴﻮ داﺷﺖ ،آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ و ﻓﺮش وی ﻧﺸﺴﺖ .آن ﮔﺎه
ﺑﻪﺳﻮی وی ھﺠﻮم آوردﻧﺪ ،و ﺣﺮﮐﺘﺶ داده ،از آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و زدﻧﺪش .ﮔﻔﺖ :از
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﻘﻠﻤﻨﺪی ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﯽﻋﻘﻞﺗﺮ و ﺑﯽﺧﺮدﺗﺮ از ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻋﺮب ،ھﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺎن را ﻏﻼم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
دﺷﻤﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻗﻮمﺗﺎن ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ
ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﮫﺘﺮ از ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﯾﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻤﺎ ارﺑﺎب ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻦ
آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادم ،و ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ ،و اﻣﺮوز داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
اﻣﺮ ﺷﻤﺎ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻠﻮب ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮت و اﯾﻦ
ﻋﻘﻞھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﺮﺑﯽ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺰرﮔﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎنﻣﺎن ﺑﻪﺳﻮی آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﺪ!! ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺷﺨﺎص اول و ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ،
ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﻤﻖ ﺑﻮهاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﺒﺖ رﺳﺘﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺮای وی
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت دﺷﻤﻦ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد وی ﻫﺴﺖ

ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻗﺮم ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه روز ﻣﻮﺗﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺆﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺒﺎب ،ﺗﻌﺪاد ،ﺳﻼح ،اﺳﺐ ،دﯾﺒﺎج ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و
ﻃﻼﯾﯽ را دﯾﺪم ،ﮐﻪ اﺣﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮق زد ،آن ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﻦ اﻗﺮم  ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﻧﮕﺎر ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟! ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ در ﺑﺪر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدی ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﺼﺮت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۴/۲۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﻹﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۹۰از واﻗﺪی ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واﻗﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ش ﻧﻮﺷﺖ» :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻘﺪ ﺟﺎءﲏ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺗﺬﻛﺮﻧﻰ ﻣﺎ

ﺟـﻤﻌﺖ اﻟﺮوم ﻣﻦ اﻟـﺠﻤﻮع ،وإن اﷲ ﻟـﻢ ﻳﻨﴫﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺒﻴﻪ ص ﺑﻜﺜﺮة ﻋﺪد وﻻ ﺑﻜﺜﺮة ﺟﻨﻮد،
وﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﻐﺰو ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ص وﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ اﹺﻻﱠ ﻓﺮﺳﺎن ،وإن ﻧﺤﻦ إﻻﱠ ﻧﺘﻌﺎﻗﺐ اﻹﺑﻞ ،وﻛﻨﺎ ﻳﻮم
أﺣﺪ ﻣﻊ رﺳﻮل اﷲ ص وﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ إﻻﱠ ﻓﺮس واﺣﺪ ،ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻳﺮﻛﺒﻪ ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻈﻬﺮﻧﺎ

وﻳﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ،واﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﻋﻤﺮو أن أﻃﻮع اﻟﻨﺎس ﷲ أﺷﺪﻫﻢ ﺑﻐﻀ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﴆ ،ﻓﺄﻃﻊ اﷲ

وﻣﺮ أﺻﺤﺎﺑﻚ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻧﺎﻣﻪ ات ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ
در آن ﺗﺠﻤﻊ روﻣﯽھﺎ و اﻓﺮاد ﻓﺮاھﻢ آوردهﺷﺎن را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهای .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ

را ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﺪد و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﺎری ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺰ دو اﺳﺐ ھﻤﺮاهﻣﺎن ﻧﺒﻮد ،و ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .و روز اﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﮏ اﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ
آن را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺪان ای ﻋﻤﺮو ،ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﻌﺎﺻﯽ را ﺳﺨﺖ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻦ ،و ﯾﺎراﻧﺖ را ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ وی دﺳﺘﻮر ﺑﺪه  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در اﻷوﺳﻂ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۱۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺷﺎذﮐﻮﻧﯽ و واﻗﺪی آﻣﺪه ،و ھﺮ دویﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒاﻧﺪ.
ﻗﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدی در روز ﯾﺮﻣﻮک در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۲/۵۹۴از ﻋﺒﺎده و ﺧﺎﻟﺪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺮدی ﺑﺮای ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :روﻣﯽھﺎ ﭼﻘﺪر زﯾﺎداﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻘﺪر اﻧﺪک؟! ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ:
روﻣﯽھﺎ ﭼﻘﺪر اﻧﺪکاﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻘﺪر زﯾﺎد؟! ﻟﺸﮑﺮ آن وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﺮت
اﻟﮫﯽ در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ھﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻌﺪادش زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻢ و اﻧﺪک
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۶۴ /۸در ﺳﻨﺪ آن اﻟﺸﺎذﮐﻮﻧﯽ و واﻗﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ:
اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۱۱۷۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ،اﺷﻘﺮ  ١از ﺳﻮدﮔﯽ ﺳﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﻣﯽﺑﻮد ،و آﻧﺎن
در ﻋﺪد دو ﭼﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﺐ وی در راھﺶ  ٢ﺳﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ دﺷﻤﻨﺎن درﺑﺎره ﻏﻠﺒﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ

ﻗﻮل ﻣﺮدی از ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﺷﺠﺎﻋﺖ اﺻﺤﺎب ش
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۷۵از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ  را
ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و ﻋﺪهای از ﻋﺮبھﺎ از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻏﺰا ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺪاﻧﯿﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ
و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪا را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﺷﺪن
ﺑﺎ وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺘﻮرش داد ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻀﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺠﻨﮕﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﺳﻮی ﯾﻤﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﯿﻤﻪ ،ﮐﺬاب ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﮐﺬاب
اﺳﺪی ﺟﻨﮕﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺷﮑﺴﺖ داد .وی را ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻓﺰاری
ھﻢ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﮐﺜﺮت ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎراﻧﺶ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ! ﭼﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﺪ؟ ﻣﺮدی از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺷﮑﺴﺖﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ .ھﺮ ﻣﺮد ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﻗﺒﻞ از وی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ،
و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪاﻣﺶ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﻗﺒﻞ از ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺪ .ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،و در ﻗﺘﺎل ﻣﮫﺎرت ﺧﺎص داﺷﺖ ،و در آن روز وی ﻋﮑﺎﺷﻪ
ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ  و اﺑﻦ اﻗﺮم را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻃﻠﯿﺤﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ،
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﻼم آورد ،و ﺑﺮای ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺣﮑﻤﺮان اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص  در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ارﺗﺸﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﻦ اﻣﯿﺮﺷﺎن ﺑﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﮑﻤﺮان آن ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،و ھﻤﺮاھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه
 -١ﻧﺎم اﺳﺐ ﺧﺎﻟﺪ  اﺳﺖ.
 -٢از ﻋﺮاق ﺗﺎ ﺷﺎم.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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داﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪم ،و ھﻤﺮاه وی ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ دو ﻣﻨﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ اھﻞ ﺧﺎر و ﺑﺮگ درﺧﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ
اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﻢ .از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﮓﺗﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،و از ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ
و دﺷﻮارﺗﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻣﺮده را ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آن روز از ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎ در ﺷﺮف ﻧﺒﻮد ،و از ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺎل زﯾﺎدﺗﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،و از ﭼﯿﺰی ﻧﮫﯽﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،و ﭘﺪران ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺗﮑﺬﯾﺒﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﻪاش را ﺑﺮ وی رد
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮاﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ ،از ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺠﻨﮕﺪ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،وی ﺑﻪﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،و
ھﻤﺮاھﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺎ را ﮐﺸﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ
ﻋﺮبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮد ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦاﻧﺪ ،اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ھﻤﻪ
ﻧﺰدﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯿﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ،ھﻤﺮاهﺗﺎن ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .وی ﺧﻨﺪﯾﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :رﺳﻮلﺗﺎن راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮلھﺎی ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را
آوردﻧﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﺮایﺗﺎن آورده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺸﺎت و ھﻮسھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺮ اﻧﺒﯿﺎء را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﺒﯽﺗﺎن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ھﺮ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺑﺮ وی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ھﺮ ﮐﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ وی ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،و اﻣﺮ اﻧﺒﯿﺎء را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺜﻞ آﻧﺎن،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺸﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮐﻪ در
آن ﺻﻮرت ﻋﺪد و ﻗﻮتﺗﺎن از ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدﺗﺮ از وی ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدهام  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۲۱۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ آﻣﺪه ،و او ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ را

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۵۶۵۴ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۱۸ /۶

٣٧٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﮔﻔﺖ ...:و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮل ﻣﺮدی از ﺑﺰرﮔﺎن روم ﺑﺮای ھﺮﻗﻞ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻏﻠﺒﻪ اﺻﺤﺎب
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای

اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﺷﻤﻦ در وﻗﺖ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺪت دوﺷﯿﺪن ﺷﺘﺮ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ھﺮﻗﻞ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﮔﺎن روم ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!! ﺑﺮاﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟! ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﺑﺸﺮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ
آﻧﺎن؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ زﯾﺎد ھﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ؟! ﺷﯿﺨﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ آﻧﺎن ﺷﺐ
را ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪ وﻓﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻣﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺼﺎف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ ،زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻋﮫﺪ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻏﺼﺐ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻇﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻐﻮض و ﻣﻨﻔﻮر اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا راﺿﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱۴۳۱اﯾﻦ را از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺮدی از ﻧﺼﺎرای ﻋﺮب از اﺻﺤﺎب در ﭘﯿﺶ روی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﻣﺸﻖ
وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﻏﺴﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ

داد ،ﮐﻪ وی از دو ﻣﺮد از ﻗﻮﻣﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ اردن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ ،دﻣﺸﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از آن راھﯽ دﻣﺸﻖ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ وﺿﻊ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آن ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﺎ روان ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ﻧﺰدش
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از ﻋﺮبھﺎ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺼﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮود ،و درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﻮم و ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺠﺴﺲ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دوﻣﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﺘﺎع ھﻤﺮاھﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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داد ،و ﻣﺪﺗﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰدت ،از ﻧﺰد ﻣﺮدان ﻻﻏﺮ،
ﮐﻪ اﺳﺒﺎن ﻧﺠﯿﺐ را ﺳﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ آﻣﺪهام .از ﻃﺮف ﺷﺐ در ﻋﺒﺎدتاﻧﺪ ،و از ﻃﺮف روز
ﺳﻮارﮐﺎر ،ﺗﯿﺮھﺎ را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰهھﺎ را راﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای
ھﻤﻨﺸﯿﻨﺖ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﮕﻮﯾﯽ ،آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﺪاھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن
و ذﮐﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی ﺑﻪﺳﻮی ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :از آﻧﺎن ﭼﯿﺰی
ﺑﺮایﺗﺎن آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۵آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۴۳اﯾﻦ را از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﻏﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ وی :ﮐﻢ ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﺪل ﻧﺠﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﺑﺪل ﻧﯿﺰهھﺎ را راﺳﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰهھﺎ را درﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ُ ْ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ ﻋﺮب ﻧﺼﺮاﻧﯽ از اﺻﺤﺎب در ﭘﯿﺶ روی ﻗ ُﺒﻘﻼر
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۲/۶۱۰از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﻧﯿﺮو
ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺒﻘﻼر ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ
آن ﻣﺮد از ﻗﻀﺎﻋﻪ از ﺗﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺪان ﺑﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ اﺑﻦ ھﺰارف ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﺒﻘﻼر
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم داﺧﻞ ﺷﻮ ،و ﯾﮏ ﺷﺐ و ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﻦ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺒﺮﺷﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﻣﺮد ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ  ،١داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﯾﮏ ﺷﺐ و ﯾﮏ روز اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ
از آن ﻧﺰد وی آﻣﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ آوردی؟ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺐ راھﺐاﻧﺪ ،و در روز
ﺳﻮارﮐﺎر ،و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎهﺷﺎن دزدی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎن،
دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﻗﺒﻘﻼر ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻨﺎن در روی زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
و دوﺳﺖ دارم ،ﺣﺼﻪام از ﺧﺪا ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﺼﺮت دھﺪ و ﻧﻪ ھﻢ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮت دھﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﺳﻮس ﻓﺎرﺳﯽ از اﺻﺤﺎب در ﭘﯿﺶ روی رﺳﺘﻢ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۴۵از اﺑﻦ رﻓﯿﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ

رﺳﺘﻢ در ﻧﺠﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،از ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ارﺗﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روان
ﻧﻤﻮد ،و او در ﻗﺎدﺳﯿﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ وارد ﮔﺮدﯾﺪ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ وی از ﮔﺮوه دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و آﻧﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻮاک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارﻧﺪ ،و ﺑﺎز
ﺑﻪﺳﻮی ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وی ﺑﻪﺳﻮی رﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را از ﺳﯿﺮت
اﯾﺸﺎن آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﻢ وی را از ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻃﻌﺎمﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن را ﻧﺪﯾﺪم ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮبھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،و آن را وﻗﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎه )ﺷﺎم( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدنﺷﺎن ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن
ﻗﻠﻌﻪ و ﻋﺘﯿﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ھﻤﺎن ﺟﺎ اذان ﻣﺆذن ﺳﻌﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﮔﻮشﺷﺎن
رﺳﯿﺪ ،و رﺳﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﺑﻪﺳﻮی دﺷﻤﻦﺗﺎن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺻﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺤﺮکﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،وی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﻪ
٢
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ  ١ﮔﻔﺖ :ﺻﺪاﯾﯽ در وﻗﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺪ ،وی ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮓھﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﻘﻞ ﻣﯽآﻣﻮزاﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺆذن
ﺳﻌﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز اذان داد ،و ﺳﻌﺪ  ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،رﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺟﮕﺮم را ﺧﻮرد.
ﺗﻮﺻﯿﻒ روﻣﯿﯽ از اﺻﺤﺎب در ﭘﯿﺶ روی ھﺮﻗﻞ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن ) (۳/۹۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﯿﻒ از اﺑﻮزھﺮای ﻗﺸﯿﺮی از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ

ﻗﺸﯿﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮﻗﻞ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ،
ﻣﺮدی از روم ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺑﻮد ،و رھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ھﺮﻗﻞ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﺒﺮ ﺑﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻨﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﻮ ﺑﻪﺳﻮیﺷﺎن
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ :ﺳﻮارﮐﺎران روز و رھﺒﺎﻧﺎن ﺷﺐاﻧﺪ ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ذﻣﻪﺷﺎناﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﺑﺪون ﺳﻼم داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ
اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮدش ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،آﻧﺎن زﯾﺮ
اﯾﻦ دو ﻗﺪﻣﻢ را ھﻢ ﺑﻪ ارث ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.

ً
 -١ﭼﻮن ﮐﻪ اﺻﻞ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺄ وی ﮐﻼم ﻓﺎرﺳﯽ رﺳﺘﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﮐﻼم راوی را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
 -٢ھﺪﻓﺶ ﻋﺮبھﺎﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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ﻗﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﯿﻦ درﺑﺎره اﺻﺤﺎب
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻢ ﭼﻨﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ) (۳/۲۴۹ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﯾﺰدﮔﺮد ،ﺑﺮای ﻃﻠﺐ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎده ﯾﺰدﮔﺮدﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﺻﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از
ﺳﺮزﻣﯿﻦﺗﺎن اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از ﮐﻤﯽ و ﻗﻠﺖ
آﻧﺎن و زﯾﺎدی و ﮐﺜﺮت ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻧﺪکھﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺜﺮﺗﯽ ﮐﻪ از
ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﯿﺮی ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﺮی ﻧﺰد ﺷﻤﺎ .ﮔﻔﺘﻢ :از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداری ﺳﺌﻮاﻟﻢ ﮐﻦ؟ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه وﻓﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ دﯾﻦ ﺷﺎن ،ﮐﻪ اﮔﺮ
آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﻋﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ .ﮔﻔﺖ:
اﻃﺎﻋﺖﺷﺎن از اﻣﯿﺮانﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻄﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای ﻣﺮﺷﺪﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻪ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎﻻیﺷﺎن ﺣﺮام
ً
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺨﯿﺮ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮم اﺑﺪا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ھﻼ ک
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺮامﺷﺎن را ﺣﻼل ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺣﻼلﺷﺎن را ﺣﺮام ﻧﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از
ﻟﺒﺎسﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺒﺮ دادم ،و از ﺳﻮاریھﺎی ﺷﺎن ،ﮔﻔﺘﻢ :اﺳﺐھﺎی
ﺗﺎزی و وﺻﻒﺷﺎن ﻧﻤﻮدم .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ اﺳﺐھﺎی ﻧﯿﮑﯽاﻧﺪ ،و ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮدن و
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﺎرش وﺻﻒ ﻧﻤﻮدم .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ،ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮدن دراز اﺳﺖ .و
ﺑﺮای ﯾﺰدﮔﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺮا از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﮐﻪ
اوﻟﺶ در ﻣﺮو و آﺧﺮش در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﮫﺎﻟﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺎز
ﻧﻤﯽدارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ات ﺻﻔﺖھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﻮهھﺎ را ھﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ راهﺷﺎن ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ اﯾﻦ وﺻﻒ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮا ھﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ھﻢزﯾﺴﺘﯽ راﺿﯽ ﺷﻮ ،و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﯿﻨﮕﯿﺰ.

٣٧٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درج ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖﻣﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ھﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ.
اﻟﻠﻬﻢ
ﱠ

ﻓﺄﻧﺰﻟ ﹾﻦ

ﻟﻮﻻ

ﻣﺎ

ﹶأﻧﺖ

ﺳﻜﻴﻨﺔ

اﻫﺘﺪﻳﻨﺎ

وﻻ

ﺗﺼﺪﻗﻨﺎ

وﻻ

ﺻﻠﻴﻨﺎ

ﻋﻠﻴﻨﺎ

إذا

أرادوا

ﻓﺘﻨﺔ

أﺑﻴﻨﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،و ﻧﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺰاردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺧﻮدت آراﻣﺶ و ﺳﮑﯿﻨﻪای ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدان ،و وﻗﺘﯽ آﻧﺎن از ﻣﺎ
ﻓﺘﻨﻪای ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﺑﺎ ﻣﯽورزﯾﻢ«.
در ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪه ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ  -ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ وی را از اﻧﺪوه و ﺗﺄﺳﻒ ﻧﮕﻪ دارد  -در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،در
ﺳﺎل ﯾﮑﮫﺰار و ﺳﻪ ﺻﺪو ھﻔﺘﺎد و ﻧﻪ ھﺠﺮت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺮ وی ھﺰار ھﺰار درود و ﺳﻼم و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎد ،ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﺟﻤﺎدی اﻻول
ﺳﺎل  ۱۴۱۸ھ.ق .ﻣﻮاﻓﻖ ) (۲۸/۶/۱۳۷۶ھ.ش .ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۹/۹/۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی ،روز ﺟﻤﻌﻪ،
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۸ﺷﺐ ،در داﻧﺶ آﺑﺎد ،ﭘﯿﺸﺎور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻃﺎق رھﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮدم ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهام ،ﺧﻮد را
ﻣﺮھﻮن اﺣﺴﺎن و ﻟﻄﻒھﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻗﻠﻤﻢ را ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺣﻤﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺲ وی و ﻧﺜﺎر درود ﺑﺮ روان ﭘﺎک ﺳﺮور
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده ﺑﻮدم ،در ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎن ذات
ﻣﻘﺪس و ﺑﺎری را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن او ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮل ھﺮﮔﺰ ﺑﺮآورده
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ دﻋﺎء و ﺑﻪ ھﺰاران ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎز ،از وی آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ،و ﺑﺮ
روان ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ص و اﺻﺤﺎب ﭘﺎک ﻃﯿﻨﺘﺶ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻦ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،از ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﯾﻦ ھﺪف ،ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﯽ ،ﻧﺎﻣﻪای ،اﺑﺮاز ﻧﻈﺮی ،ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ و ﺳﮫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ،اﻇﮫﺎر اﻣﺘﻨﺎن و
ﺳﭙﺎس ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﺮزا ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی »ﻗﺎﺳﻤﯽ« ،اﻟﺤﺎج ﮔﻞ ﻋﺎﻟﻢ »و
ﺣﺪﺗﯿﺎر« ،اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮام »اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ« ،ﻣﻮﻟﻮی اﻣﯿﻦ اﻟﺤﻖ ،اﻟﺤﺎج ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ
ﱠ
ﱠ
»ﺗﻤﮑﯿﻦ« ،ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺴﯿﺢاﻟﻠﻪ ،ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ،ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ،ﻣﻮﻟﻮی رﺣﯿﻢ اﻟﻠﻪ

ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ :اﺳﺒﺎب ﻧﺼﺮت ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
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»ﻋﺰﯾﺰ« ،ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ »ﻋﺰﯾﺰی« ،اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ »ﺳﻌﺎدت« ،ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯽ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ،اﻣﯿﻦاﻟﻠﻪ »ﻗﺎﺳﻤﯽ« ﻏﻼم ﺣﺒﯿﺐ »ﺣﺴﺎم« ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ »ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ«،
ﻋﺒﺪاﻟﻘﮫﺎر »ﻣﺤﻤﻮدی« ،اﺳﺘﺎذ اﺣﻤﺪ وﻟﯽ »ﻧﺒﯿﻞ« ،اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ »ﺑﺎرﮐﺰی« ،ﻗﺎری
ﱠ
ﱠ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ »ﺑﺮوﻣﻨﺪ« ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ »رأﻓﺖ« ،ذﺑﯿﺢاﻟﻠﻪ »ﺷﺮﯾﻔﯽ« ،ﺳﯿﺪﻣﺤﺐاﻟﻠﻪ
ﱠ
»ﮐﺮﯾﻤﯽ« ،ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ »رﺣﻤﺎﻧﯽ« ،اﻣﺎناﻟﻠﻪ ﻧﮫﻀﺖ ،ﻣﻼ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎون ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از
ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﻪﺷﺎن اﺟﺮ ﺟﺰﯾﻞ ﺗﻤﻨﯽ دارﯾﻢ.
ﻣﺠﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ »رﺣﯿﻤﯽ«

ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ و إﻟﻴﻚ أﻧﺒﻨﺎ و إﻟﻴﻚ اﻟـﻤﺼﲑ

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ! ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻓﮫﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب در رواﯾﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،از اﺻﻮل
ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻋﺪه
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﺿﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن آن را در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﺳﻌﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮد آﻣﺎده
ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب
آﻣﺎده ﺷﺪه ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻞ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﯿﻦ
داﯾﺮه ﻣﺤﺪود دﯾﺪه ﺷﻮد و ﺑﺲ.
 -۲اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم دﮐﺘﻮر
ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎر  -ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ  -و ﻣﺮاﻋﺎت اﺳﻠﻮب ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ
وی ،در ﻏﯿﺮ از ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ،در ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪارک اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،و ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ وﯾﮋه ،و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳﺎده و ﺳﻠﯿﺲ آن ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺗﮫﯿﻪ ،ﻓﮫﻢ و ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺠﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ »رﺣﯿﻤﯽ«.
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ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن ،اﺣﻮال ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ،

ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلاﻧﺪ و ﯾﺎ رد ،داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ از ﻧﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ و رد
آﻧﮫﺎﺳﺖ.
ﻓﺎﯾﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻼح اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻓﺎﯾﺪه اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺗﻤﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ :ﺣﺪﯾﺚ در ﻟﻐﺖ :ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺎزه و ﻧﻮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در
اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ  ١و ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮ :در ﻟﻐﺖ آ ﮔﺎھﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن اﺧﺒﺎر اﺳﺖ.
در اﺻﻄﻼح ،درﺑﺎره آن ﺳﻪ ﻗﻮل وﺟﻮد دارد:
 -۱ﺧﺒﺮ ﻣﺮادف ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﺻﻄﻼح ،ھﺮ دویﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ.
 -۲ﺧﺒﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺧﺒﺮ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ وی آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﺧﺒﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎمﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
رواﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺒﺮ آن را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺮ :در ﻟﻐﺖ :ﻧﺸﺎن ،ﻋﻼﻣﺖ ،ﺟﺎی ﭘﺎ ،و ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در اﺻﻄﻼح درﺑﺎره
آن دو ﻗﻮل وﺟﻮد دارد:
 -۱اﺛﺮ ،ﻣﺮادف ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و در اﺻﻄﻼح ھﺮ دویﺷﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ.
 -۲اﺛﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرت از اﻗﻮال و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻨﺎد :اﺳﻨﺎد دارای دو ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:
 -۱ﻧﺴﺒﺖ دادن و ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺪ.
 -١ﺗﻘﺮﯾﺮ آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺑﺪون رد ﮐﺮدن آن
ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .م.
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 -۲ﺳﻠﺴﻠﻪ رﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،و آن را ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوم ،اﺳﻨﺎد ﻣﺮادف ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻦ :ﻣﺘﻦ در ﻟﻐﺖ :ﭘﺸﺖ ،درون ﭼﯿﺰ و زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﺟﻤﻊ آن اﺳﺖ.
و در اﺻﻄﻼح :ﮐﻼﻣﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ و آﺧﺮی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ راوﯾﺎن،
ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎ از ﻏﯿﺮ وی.
ُﻣﺴﻨﺪ) :ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن( در ﻟﻐﺖ :اﺳﻨﺎد داده ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ در اﺻﻄﻼح ،دارای ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ:
 -۱ھﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آن رواﯾﺖھﺎی ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﺘﺼﻞ اﻟﺴﻨﺪ.
 -۳ھﺪف از آن ،ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪر ﻣﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻨﺪ) :ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻧﻮن( :ﮐﺴﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺪث :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﮕﺎه رواﯾﺖ و دراﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
رواﯾﺖھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎ اﺣﻮال راوﯾﺎن آن ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ :درﺑﺎره ﺣﺎﻓﻆ دو ﻗﻮل وﺟﻮد دارد:
 -۱ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺮادف ﻣﺤﺪث اﺳﺖ.
 -۲ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺤﺪث درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ دارد ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ وی ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺒﻘﻪ،
از ﺟﮫﻠﺶ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
رأی ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻤﺎء ،ﺟﺰ ﭼﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ،از وی ﻓﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮ

ﺑﺨﺶ اول :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رﺳﯿﺪن آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ:
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را در ھﺮ ﻃﺒﻘﻪای از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﺪش راوﯾﺎن

زﯾﺎدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اﺗﻔﺎق ھﻤﻪ اﯾﻦ راوﯾﺎن در
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ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری و ﯾﻘﯿﻨﯽ را
اﻓﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈﯽ ،ﮐﻪ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﻟﻔﻈﺶ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺧﺒﺮ آﺣﺎد
ﺧﺒﺮ آﺣﺎد :آﺣﺎد ﺟﻤﻊ اﺣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪ اﺳﺖ ،و ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﺻﻄﻼح ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوط ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و اﺳﺘﺪﻻل دارد.
ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻃﺮق آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﻣﺸﮫﻮر :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺳﻪ ﺗﻦ ﯾﺎ زﯾﺎده از آن ،در ھﺮ ﻃﺒﻘﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ
اﻓﺎده ﺻﺤﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ،
ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮدن را ﻧﯿﺰ دارد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺪش
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ دو ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﻣﺎﺳﺖ ،ارﺟﺤﯿﺖ دارد.
 -۲ﻋﺰﯾﺰ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ راوﯾﺎن آن در ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت از دو ﺗﻦ ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﻏﺮﯾﺐ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ روای رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎ در
ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ در ﺑﻌﺾ ﻃﺒﻘﺎت آن ،و اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ را »ﻓﺮد« ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ آﺣﺎد از ﻧﮕﺎه ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﻣﻘﺒﻮل :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪق راوی آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﻤﺶ وﺟﻮب
دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
 -۲ﻣﺮدود :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪق ﺧﺒﺮ دھﻨﺪه ﯾﺎ راوی آن راﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺣﮑﻤﺶ ﻋﺪم دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
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ﺑﺨﺶ دوم :ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺒﺤﺚ اول :اﻗﺴﺎم ﻣﻘﺒﻮل:
ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺐ آن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :ﺻﺤﯿﺢ و

ﺣﺴﻦ ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻟﺬاﺗﻪ ،و ﻟﻐﯿﺮه،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱ﺻﺤﯿﺢ :ﺻﺤﯿﺢ در ﻟﻐﺖ ،ﺿﺪ ﺳﻘﯿﻢ و ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ،و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ راوی ﻋﺎدل و ﺿﺎﺑﻂ ،از ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺗﺎ آﺧﺮ
آن ،ﺑﺪون ﺷﺬوذ و ﻋﻠﺖ ،ﻣﺘﺼﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﺮوﻃﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻪ در ﻏﯿﺮ آن ،و اﯾﻦ
ﺷﺮوط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ً
اﻟﻒ :اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ :ھﺮ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ،ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از آﻏﺎز ﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ،از
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی وی در ﺳﻨﺪ ﻗﺮار دارد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب :ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن :ھﺮ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ،ﺑﻪ ﺻﻔﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﻏﯿﺮ
ﻓﺎﺳﻖ و ﺟﺮح در ﻣﺮوت ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﺷﺪ.
ج :ﺿﺒﻂ راوﯾﺎن :ھﺮ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ،ﺗﺎم اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﺒﻂ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ،ﯾﻌﻨﯽ
ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
د :ﻋﺪم ﺷﺬوذ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ راوی ﺛﻘﻪ در رواﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی
ﺛﻘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راوی ﺛﻘﻪ در رواﯾﺖ آن ،ﺑﺎ راوﯾﯽ ﮐﻪ از
وی ﺛﻘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ه :ﻋﺪم ﻋﻠﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺪام ﻋﻠﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻠﺖ ﺳﺒﺐ ﻏﺎﻣﺾ و ﭘﻮﺷﯿﺪهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺮر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮوط ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺮح و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ اﻗﻮال ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ:

)ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ( ﯾﺎ )ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ(» ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ﯾﺎ
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﻟﻒ :ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوط

ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در آن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺻﺤﺖ آن
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﻮد.
ب :ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﻮلﺷﺎن ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ« ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوط
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ھﯿﭽﮑﺪام و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺶ در آن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،و اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﮐﺬب ﺣﺪﯾﺚ را اﻓﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺧﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺎھﯽ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺪون ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻮدن رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ:
 -۱در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آن
دو آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۵در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ او آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ او آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺋﻤﻪ ﮐﺒﺎر ﭼﻮن اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺮط آن دو ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ھﺪف از ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ:
ھﺪف از ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ و ﯾﺎ ﺷﺮط ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ رﺟﺎل

اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب  -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  -و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﮐﻪ آن دو در رواﯾﺖ از آﻧﮫﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،رواﯾﺖ ﺷﻮد.
ھﺪف از ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ:
ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﻮل ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﺮ دویﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖاﻧﺪ.
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 -۲ﺣﺴﻦ :ﻋﻠﻤﺎء در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﻦ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ آن در ﻣﯿﺎن
ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ ،اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ آن را ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻋﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ وی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻣﺜﻠﺶ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﺬوذ و ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮق ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻓﻘﻂ در ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮدن ﺿﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺷﺮوط ﻣﻮﺟﻮد
در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و در اﺳﻨﺎد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن رواﯾﺖ ﺷﻮد ،ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ .ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ در ﺣﺠﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﭼﻮن ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اول در ﻗﻮت از دوﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺮح و ھﺪف اﯾﻦ اﻗﻮال ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ) :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد( ﯾﺎ )ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد(
اﻟﻒ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ )ھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد(» ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ« ،از اﯾﻦ ﻗﻮلﺷﺎن »ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ«» ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«،
ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
آن ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻗﺮار دارد.

ب :و ھﻢ ﭼﻨﺎن اﯾﻦ ﻗﻮلﺷﺎن ﮐﻪ »ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد«» ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد

ﺣﺴﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮلﺷﺎن ﮐﻪ »ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ«» ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ

اﺳﺖ« ،ﭼﻮن ﻓﺮق ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺣﺴﻦ
اﻹﺳﻨﺎد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد در
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﺬوذ و ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﺮﻃﮫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ را
اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ دارد« ،ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺳﻪ ﺷﺮط از ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ را اﻓﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺗﺼﺎل اﺳﻨﺎد ،ﻋﺪاﻟﺖ
راوﯾﺎن و ﺿﺒﻂ آنھﺎ .وﻟﯽ ﻧﻔﯽ ﺷﺬوذ و ﻋﻠﺖ از ﺣﺪﯾﺚ ،از اﯾﻦ ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

٣٨٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد
ً
اﺳﺖ« و ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﺪف اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮ وی) :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ(.
در ﻇﺎھﺮ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻏﺎﻣﺾ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﻮن ﺣﺴﻦ در درﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

از ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن دو را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد؟
ﻋﻠﻤﺎء در ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮل ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﮐﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب ﺑﺮای ﺳﺌﻮال ﻓﻮق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ دو اﺳﻨﺎد ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﺮﻣﺬی ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ ،و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۲وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ اﺳﻨﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ،
و ﻧﺰد ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﺻﺤﯿﺢ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره ﺣﮑﻢ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺰد وی ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -۳ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻟﺬاﺗﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﻟﺬاﺗﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﯾﺎ ﻗﻮیﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﺖ از ذات ﺳﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ
از اﻧﻀﻤﺎم رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺴﻦ ﻟﺬاﺗﻪ و رواﯾﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﯾﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮ از آن اﺳﺖ ،از ﺣﺴﻦ ﻟﺬاﺗﻪ در
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ،و از ﺻﺤﯿﺢ ﻟﺬاﺗﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻌﺪد
دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ آن ﻓﺴﻖ و ﯾﺎ ﮐﺬب راوی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه ﺑﻪ دو ﺷﺮط
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
 -۱اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ،و ﯾﺎ زﯾﺎده از ﯾﮏ ﻃﺮق ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ آن و ﯾﺎ ﻗﻮیﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮء ﺣﻔﻆ راوی آن ،ﯾﺎ اﻧﻘﻄﺎﻋﯽ در ﺳﻨﺪ آن و ﯾﺎ
ﺟﮫﺎﻟﺖ در رﺟﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه از ﺣﺴﻦ ﻟﺬاﺗﻪ درﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻘﺒﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ

٣٨٥

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺧﺒﺮ ﻣﺮدود ﺧﺒﺮ ﻣﺮدود ،اﻗﺴﺎم و اﺳﺒﺎب رد آن:
ﺧﺒﺮ ﻣﺮدود ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺪق ﻣﺨﺒﺮ آن ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺷﺮط و ﯾﺎ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ

از ﺷﺮوط ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺤﯿﺢ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،راﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﻋﻠﻤﺎء ﺧﺒﺮ ﻣﺮدود را ﺑﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﮐﺜﺮ آن اﻗﺴﺎم،
ﻧﺎمھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،واز ﺑﻌﺾ آنھﺎ ﺑﺪون ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺪام اﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎم
»ﺿﻌﯿﻒ« ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺎدن راوی از اﺳﻨﺎد و
ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺿﻌﯿﻒ
ﺿﻌﯿﻒ در ﻟﻐﺖ ،ﺿﺪﻗﻮی اﺳﺖ ،و ﺿﻌﻒ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺣﺴﯽ و

دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﻮی ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در اﺻﻄﻼح :ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺿﻌﯿﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮدن
ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ آن ،در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﻒ
و ﻗﻠﺖ آن ﺑﻪ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ذﯾﻞ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ :ﺿﻌﯿﻒ ب :ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺿﻌﯿﻒ ج :واھﯽ د :ﻣﻨﮑﺮ ه :ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ را ﻋﻠﻤﺎء ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ رواﯾﺖ آن ﺟﻮاز دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽھﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﺗﺤﺖ ﮐﺪام اﺻﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در وﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت
آن ﻋﻘﯿﺪه و اﻋﺘﻘﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد ،ﺟﻮاز دارد ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮاﻋﺎت اﺣﺘﯿﺎط.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺧﺒﺮ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺎدن راوی از اﺳﻨﺎد
ھﺪف از اﻓﺘﺎدن راوی از اﺳﻨﺎد ،اﻧﻘﻄﺎع ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﻨﺎد ،ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﯾﮏ راوی و ﯾﺎ زﯾﺎده
از ﯾﮏ راوی ،از اول ﺳﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن آن و ﯾﺎ از آﺧﺮ آن ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮ و ﯾﺎ ﺧﻔﯽ اﺳﺖ،
ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻘﻮط از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ راوﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی.
اﻧﻮاع اﻓﺘﺎدن و ﺳﻘﻮط:
اﻟﻒ :ﺳﻘﻮط ﻇﺎھﺮ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻮع از اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻦ

ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن راوﯾﺎن ،و ﺷﯿﺦ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎزه رواﯾﺖ از ﻃﺮف ﺷﯿﻮخ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ
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و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺒﻖ اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺘﺎدن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن آن ،و ﻋﺪد راوﯾﺎن ﮐﻪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﭼﮫﺎر ﻧﺎم را وﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - ۱ﻣﻌﻠﻖ  - ۲ﻣﺮﺳﻞ  - ۳ﻣﻌﻀﻞ  - ۴ﻣﻨﻘﻄﻊ
 -۱ﻣﻌﻠﻖ :ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ راوی و ﯾﺎ زﯾﺎده ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ً

ﻣﺜﻼ :ھﻤﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدد ،و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص :ﻛﺬا«» ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ«.
و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،و ﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل و ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدود
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺬف ﯾﮏ راوی و ﯾﺎ زﯾﺎده از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺣﮑﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪھﺎی ﯾﻘﯿﻦ ﭼﻮن» :ﻗﺎل ،ﹶذﻛ ﹶﺮ
و ﹶﺣﻜﯽ« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﺗﻤﺮﯾﺾ ﭼﻮن » :ﹺﻗﻴﻞ،

ﹸذﻛ ﹶﺮ و ﹸﺣﻜﯽ« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ واھﯽ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ در ﻣﯿﺎن ھﻤﭽﻮن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﺮﺳﻞ :ﻋﺒﺎرت از ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ راوی از آﺧﺮ اﺳﻨﺎد ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﻌﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ً

ﻣﺜﻼ :ﺗﺎﺑﻌﯽ  -ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺰرگ  -ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص ﻛﺬا«» ،رﺳﻮل

ﺧﺪاص ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ« ،ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻌﻞ ﺑﺤﴬﺗﻪ ﻛﺬا«» ،در ﺣﻀﻮرش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺷﺪ«،

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻧﺰد ﻓﻘﮫﺎء و اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ،ﻣﺮﺳﻞ از اﯾﻦ
ﻋﺎﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﺰد آنھﺎ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻊ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻄﺎع آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.
درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻞ و ﺣﺠﺖ آوردن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﺷﺮط اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ ،و ﺟﮫﻞ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ اﺣﻮال راوی
ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﻣﺮﺳﻞ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮدود اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺋﻤﻪ ﺛﻼﺛﻪ :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ و اﺣﻤﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ

ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ

٣٨٧

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻋﺘﻤﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آن ﺷﺮوﻃﯽ را ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﯾﺎ ﻓﻌﻞ وی ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮدی ﺳﻦ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺳﻼم و ﯾﺎ ﻏﯿﺎب از ھﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪ ،ﺷﺎھﺪ
آن ﻧﺒﻮده و آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺳﻞ
ﺻﺤﺎﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻣﻌﻀﻞ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻀﻞ ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد آن دو ﺗﻦ و ﯾﺎ زﯾﺎده از آن ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﯽ ھﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻀﻞ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده ،و ﺣﺎل آن از ﻣﺮﺳﻞ و
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﺣﺬف ﺷﺪﮔﺎن از ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻣﻨﻘﻄﻊ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﻨﺎدش ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ،در
آن اﻧﻘﻄﺎع آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ،ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻌﻀﻞ در آن ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﺎل راوی ﻣﺤﺬوف ،ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب :ﺳﻘﻮط ﺧﻔﯽ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻘﻮط را ﺟﺰ اﺋﻤﻪ ﻣﺎھﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻃﺮق
ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻞ اﺳﺎﻧﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱ﹸﻣﺪﹶ ﱠﻟﺲ

 -۲ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻔﻰ
ّ

 -۱ﻣﺪﻟﺲ :اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل از »اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ« اﺳﺖ ،و ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻟﻐﺖ ،ﮐﺘﻤﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻋﯿﺐ ﻣﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺻﻞ ﺗﺪﻟﯿﺲ ،از »اﻟﺪﻟﺲ« ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ را ﻣﯽدھﺪ.
در اﺻﻄﻼح :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن ﻋﯿﺒﯽ در اﺳﻨﺎد ،و ﻧﯿﮑﻮ ﺟﻠﻮه دادن آن در
ﻇﺎھﺮ .ﺗﺪﻟﯿﺲ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﻨﺎد و ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺷﯿﻮخ ﻧﺎم ﺑﺮد،
ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﻨﺎد ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﻣﮑﺮوه و ﺑﺪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺮادر ﮐﺬب ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺮوهﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺷﯿﻮخ،
ﮐﺮاھﯿﺘﺶ از ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﻨﺎد ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ ﻣﺪﻟﺲ:
 -۱اﮔﺮ ﻣﺪﻟﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺘﺶ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ:

)ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻓﻼن(» ،از ﻓﻼن ﺷﻨﯿﺪم« ،ﯾﺎ )ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻼن(» ،ﻓﻼن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد« ،ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.
 -۲اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻨﻌﻨﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺘﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻔﯽ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده و
ﯾﺎ ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ از وی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻟﻔﻈﯽ رواﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﯿﺪن و ﻏﯿﺮ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
)ﻗﺎل(» ،ﮔﻔﺖ« ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻄﺎع آن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد ،ﺣﮑﻤﺶ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
ﹸﻣ ﹶﻌﻨﹾ ﹶﻌ ﹾﻦ و ﹸﻣ ﹶﺆﻧﱠﻦ:

اﻧﻮاع ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط در اﺳﻨﺎد ،ﮔﺬﺷﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ دو
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﻘﻄﻊاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ؟ ﻟﺬا اﯾﻦ دو را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﻟﻒ :ﻣﻌﻨﻌﻦ :ﻧﻮﻋﯽ از رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن ﻋﻦ «...درﺑﺎره

اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﻌﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺘﺼﻞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻧﺰد
ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ب :ﻣﺆﻧﻦ :ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﻮل راوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻼن أن ﻓﻼﻧ ﹰﺎ ﻗﺎل،«...:

اﺣﻤﺪ و ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن اﺗﺼﺎل آن ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮ
آﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺆﻧﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﻌﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ.

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم :ﻣﺮدود ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی
ھﺪف از ﻃﻌﻦ در راوی ،ﺟﺮح وی ﺑﻪ زﺑﺎن ،و ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ،دﯾﻦ،

ﺿﺒﻂ ،ﺣﻔﻆ و ﺑﯿﺪاری و ھﻮﺷﯿﺎری وی اﺳﺖ.
اﺳﺒﺎب ﻃﻌﻦ در راوی:
اﺳﺒﺎب ﻃﻌﻦ در راوی ده ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﻨﺞ آن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﭘﻨﺞ دﯾﮕﺮ

آن ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻦ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ

٣٨٩

 - ۱ﮐﺬب  - ۲ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺬب  - ۳ﻓﺴﻖ  - ۴ﺑﺪﻋﺖ  - ۵ﺟﮫﺎﻟﺖ
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻦ در ﺿﺒﻂ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - ۱ﻏﻠﻄﯽ ﻓﺎﺣﺶ  - ۲ﺳﻮء ﺣﻔﻆ  - ۳ﻏﻔﻠﺖ  - ۴ﮐﺜﺮت اوھﺎم  - ۵ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺛﻘﻪھﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯽ از اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺮدود ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺪﯾﺚ وی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ھﻤﺎن دروغ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺎدﯾﺚ از ﺷﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻧﻮاع ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء رواﯾﺖ آن ﺟﻮاز ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﻮدﻧﺶ.
 -۲ﻣﺘﺮوک :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ وی ﻣﺘﺮوک
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن راوی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﺬب
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻣﻨﮑﺮ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی ﻏﻠﻄﯽ ﻓﺎﺣﺶ و ﯾﺎ ﮐﺜﺮت ﻏﻔﻠﺖ ،و ﯾﺎ ﻓﺴﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ وی ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن راوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻓﺎﺣﺶ دارد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺘﺶ زﯾﺎد ﺷﺪه
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺴﻘﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را راوی ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ ﺛﻘﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺮار
دارد ،و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺛﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ راوی ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
 -۴ﻣﻌﻠﻞ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی »وھﻢ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ وی ﻣﻌﻠﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ آن
ﻃﻌﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺿﻤﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻠﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻏﺎﻣﺾ و ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻃﻌﻦ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۵ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺛﻘﻪھﺎ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻦ در راوی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺛﻘﻪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ :ﻣﺪرج ،ب :ﻣﻘﻠﻮب ،ج :اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ ،د :ﻣﻀﻄﺮب ،ه :ﻣﺼﺤﻒ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﻒ :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎق اﺳﻨﺎد ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻂ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺪرج« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺪرج اﺳﻨﺎد و ﻣﺪرج
ﻣﺘﻦ .ادراج ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﻓﻘﮫﺎء و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ.
ب :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را »ﻣﻘﻠﻮب« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن
ﻣﺪرج ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﻠﻮب اﻟﺴﻨﺪ ،و ﻣﻘﻠﻮب اﻟﻤﺘﻦ .اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮه
دادن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻮاز ﻧﺪارد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺑﺮدارد ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻣﺘﺤﺎن اھﻠﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺪث ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاز دارد ،آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ
آن ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺘﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﺳﮫﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﻠﻮب از اﻧﻮاع ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺮدود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ زﯾﺎدت ﯾﮏ راوی ﺑﺎﺷﺪ ،آن را )ﻣﺰﯾﺪ ﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
د :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ راوی ﺑﻪ راوی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺎرض
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﻪ آن رواﯾﺖھﺎ از
ھﻤﻪ وﺟﻮه در ﻗﻮت ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺟﮫﯽ
از وﺟﻮھﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ را »ﻣﻀﻄﺮب« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﯿﺰه ﺿﻌﻒ ﻣﻀﻄﺮب اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد ﻋﺪم
ﺿﺒﻂ راوﯾﺎن را اﻓﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ه :اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﻔﻆ ،ﺑﺎ ﺑﻘﺎی ﺳﯿﺎق ﺑﺎﺷﺪ ،آن را »ﻣﺼﺤﻒ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ً
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ،از آﻧﭽﻪ ﺛﻘﻪھﺎ ﻟﻔﻈﺎ و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﻮاﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
ﺷﺎذ و ﻣﺤﻔﻮظ:
ﺷﺎذ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﻣﻘﺒﻮل آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اوﻟﯽ از اوﺳﺖ ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

و ﻣﺤﻔﻮظ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻘﻪﺗﺮ آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﯾﺖ ﺛﻘﻪ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎذ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﮑﻢ ﺷﺎذ و ﻣﺤﻔﻮظ :ﺷﺎذ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ راوی:
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ راوی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﯿﻦ راوی و ﺣﺎﻟﺖ وی ،و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﺳﻪ

ﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ :ﮐﺜﺮت ﺻﻔﺎت راوی ،ﭼﻮن :اﺳﻢ ،ﮐﻨﯿﻪ ،ﻟﻘﺐ ،ﺣﺮﻓﻪ ،ﻧﺴﺐ و ﺷﮫﺮت دﯾﮕﺮی.
ب :ﻋﺪم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ وی ،ﭼﻮن» :أﺧﱪﲏ ﻓﻼن أو ﺷﻴﺦ أو رﺟﻞ«.

ج :ﻗﻠﺖ رواﯾﺖ از وی ،و ﻗﻠﺖ رواﯾﺖ ﺧﻮدش.
ﻣﺠﮫﻮل ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﻮاﻋﯽ دارد ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺣﮑﻤﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ از
ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ.
ﺑﺪﻋﺖ:

ﺑﺪﻋﺖ ،در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن و اﻧﺸﺎء ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ در اﺻﻄﻼح :ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن

ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی را در دﯾﻦ ﭘﺲ از اﮐﻤﺎل آن ،و آﻧﭽﻪ را ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اھﻮاء و اﻋﻤﺎل
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط "در دﯾﻦ" در ﺑﺨﺶ
دوم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -۱ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
 -۲ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ ﻣﺒﺘﺪع:
اﻟﻒ :اﮔﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﺒﺘﺪع ﻣﻮدی ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ او ﻣﺮدود اﺳﺖ.

ب :اﮔﺮ ﺑﺪﻋﺖ وی ﻣﻮدی ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،رواﯾﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ دو
ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺒﺘﺪع دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲و ﭼﯿﺰی را ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ راﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻋﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺴﻢ دوم ﻣﺒﺘﺪع ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دو ﺷﺮط ،ﻣﻘﺒﻮل و در ﻏﯿﺮ آن ﻣﺮدود
اﺳﺖ.
ﺳﻮء ﺣﻔﻆ:
ﺳﻮء ﺣﻔﻆ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻮاب ،راوی ﻣﺼﺎب ﺑﻪ ﺳﻮء ﺣﻔﻆ ،ﺑﺮ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﻄﺎی وی ،ﻏﺎﻟﺐ و راﺟﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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اﻗﺴﺎم ﺳﻮء ﺣﻔﻆ:
ﺳﻮء ﺣﻔﻆ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﺳﻮء ﺣﻔﻈﯽ ﮐﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﻣﺼﺎب ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،و در ھﻤﻪ
ﺣﺎﻻت داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
ب :ﺳﻮء ﺣﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻦ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﭼﺸﻢ و ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮐﺘﺐ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﻣﺨﺘﻠﻂ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ وی )ﻣﺨﺘﻠﻂ(:
 -۱در ﺻﻮرت اول رواﯾﺖ وی ﻣﺮدود اﺳﺖ.

 -۲در ﺻﻮرت دوم آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از
»اﺧﺘﻼط« رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﺮدود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ او آن را در
ﮐﺪام وﻗﺖ ،ﻗﺒﻞ از »اﺧﺘﻼط« و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،درﺑﺎره آن ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪﻧﺶ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﭼﮫﺎرم :ﺧﺒﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺮدود ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺒﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺄﺧﺬش ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺑﺨﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
 - ۱ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ - ۲ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع - ۳ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف - ۴ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﻄﻮع
 - ۱ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ:
ﻗﺪس در ﻟﻐﺖ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ھﺪف از آن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﻪﺳﻮی ذات ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﺻﻄﻼح :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ او آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﻋﻦ أﺑﯽ ذر  ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ ص
ﱠ
ﻓﯿﻤﺎ روی ﻋﻦاﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﯾﺎ ﻋﺒﺎدی اﻧﯽ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺴﯽ...
)ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻮوی ج  ۱۶ص  ۱۳۱و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن.
ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ:
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮقھﺎی زﯾﺎدی را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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اﻟﻒ :ﻗﺮآن ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ از ﺧﺪاوﻧﺪ أ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ از
ﺧﺪاوﻧﺪ( ﻷ )و ﻟﻔﻈﺶ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ.
ب :ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و از ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ج :در ﺛﺒﻮت ﻗﺮآن ﺗﻮاﺗﺮ ﺷﺮط اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﺗﻮاﺗﺮ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪد اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،و از دو ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای رواﯾﺖ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ راوی از دو ﺻﯿﻐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -1ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ ﻷ.

 -۲ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤـﺎ رواه ﻋﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ ص.
 - ۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع:
ﻣﺮﻓﻮع در ﻟﻐﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪه را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺴﻮب

ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺮﻓﻮع ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻄﻼح :آﻧﭽﻪ از ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ  ١و ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﻮاﻋﯽ دارد ،ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﻧﻮاع آن را ﺑﺎ ﺻﻮرت آنھﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
 -۱ﻣﺮﻓﻮع ﻗﻮﻟﯽ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص ﻛﺬا«
»رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ«.
 -۲ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی» :ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ ص ﻛﺬا«،
»رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد«.
 -۳ﻣﺮﻓﻮع ﺗﻘﺮﯾﺮی ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی» :ﻓﻌﻞ ﺑﺤﴬة اﻟﻨﺒﻲ ص

ﻛﺬا«» ،در ﺣﻀﻮر ﻧﺒﯽ ص ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺷﺪ«.

 -۴ﻣﺮﻓﻮع وﺻﻔﯽ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ وی» :ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ص أﺣﺴﻦ

اﻟﻨﺎس ﺧﻠﻘﺎ«» ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ داﺷﺖ«.

 -١درﺑﺎره ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺷﺮﺣﯽ در ) (۶/۳۷۶ﮔﺬﺷﺖ .م.
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 - ۳ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف:
ﻣﻮﻗﻮف اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ ،از »اﻟﻮﻗﻒ« ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ راوی در ﺣﺪﯾﺚ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﻨﺎد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و در اﺻﻄﻼح :ﻋﺒﺎرت از ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻓﻘﮫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﻓﻮع را ﺧﺒﺮ ،و ﻣﻮﻗﻮف را اﺛﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
و ﻣﻮﻗﻮف ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺣﺴﻦ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻞ در ﻣﻮﻗﻮف
ﺣﺠﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ را ﻗﻮی ﻣﯽﺳﺎزد،
اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮ ع را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع را داﺷﺖ،
ﭼﻮن ﻣﺮﻓﻮع ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
 - ۴ﻣﻘﻄﻮع:
در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻊ ،و ﺿﺪ وﺻﻞ اﺳﺖ.

و در اﺻﻄﻼح :آﻧﭽﻪ از ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد.
ﻣﻘﻄﻮع ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،در اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﮐﺮدار ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ دال ﺑﺮ رﻓﻊ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
در آن وﻗﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع ﻣﺮﺳﻞ را دارد.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺮدود ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ

 -۱ﻣﺴﻨﺪ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺼﻞ ،ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﺘﺼﻞ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﭼﻪ ﻣﺮﻓﻮع و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻮف ،ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اﻋﺘﺒﺎر :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺘﺒﻊ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻃﺮق ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ روای رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از وی در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎ او
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
 -۴ﻣﺘﺎﺑﻊ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎن آن ،ﺑﺎ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮد ،در ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ ،و ﯾﺎ
ﻓﻘﻂ در ﻣﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی ﺷﺮط اﺳﺖ ،آن ھﻢ در ﻟﻔﻆ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﺷﺎھﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎن ،ﺑﺎ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮد در ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺻﺤﺎﺑﯽ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺸﺮط اﺳﺖ .و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﺎھﺪ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
در ﻟﻔﻆ ﯾﺎ در ﻣﻌﻨﯽ و ﯾﺎ در ھﺮ دو از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ،آنھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺑﻪ

ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﮑﻢ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از وی ﻋﻠﻤﺎء
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎط
وﯾﮋهﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ :ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﻟﻔﺎظ آن:
 -۱آﻧﭽﻪ در ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻓﻼن إﻟﻴﻪ

اﻟـﻤﻨﺘﻬﻲ ﰲ أﻟﺘﺜﺒﺖ« ،ﯾﺎ »ﻓﻼن أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس«.

 -۲ﭘﺲ از آن ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﯾﺎ دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺖھﺎی ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺛﻘﻪ ﺛﻘﻪ« ﯾﺎ »ﺛﻘﻪ ﺛﺒﺖ«.

 -۳ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ دال ﺑﺮ ﺗﻮﺛﯿﻖ ،و ﺑﺪون ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن» :ﺛﻘﻪ« ﯾﺎ »ﺣﺠﺔ«.

 -۴ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﭽﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﺑﺪون آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﺿﺒﻂ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺻﺪوق« ،ﯾﺎ »ﳏﻠﻪ اﻟﺼﺪق« ،ﯾﺎ »ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ« اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ.

اﮔﺮ )ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ( را اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎره راوی ﮔﻮﯾﺪ ،راوی ﻧﺰد وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
 -۵ﺑﻌﺪ از آن آﻧﭽﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آن ﻧﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﺮح ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻓﻼن ﺷﯿﺦ« ،ﯾﺎ »روی ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎس«.
ً
 -۶ﺑﻌﺪ از آن آﻧﭽﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺮح دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن »ﻓﻼن ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺪﻳﺚ« ،ﯾﺎ »ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ«.

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ:
 -۱ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اول ﺑﺎ اھﻠﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ آوردناﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻗﻮیﺗﺮاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

 -۲اﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ،اھﻞ آنھﺎ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺠﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ اھﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم از
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮاﻧﺪ.
١
 -۳اھﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن.
ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮح و اﻟﻔﺎظ آن:
 -۱آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﯿﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺟﺮح اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ» :ﻓﻼن ﻟﯿﻦ

اﻟﺤﺪﯾﺚ« ،ﯾﺎ »ﻓﯿﻪ ﻣﻘﺎل«.
 -۲ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﭽﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺠﺖ آوردن و ﯾﺎ ﺷﺒﻪ آن دﻻﻟﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن» :ﻓﻼن ﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ« ،ﯾﺎ »ﺿﻌﯿﻒ« ،ﯾﺎ »ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻛﲑ«.

 -۳آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ وی و ﻧﺤﻮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن» :ﻻ ﻳﻜﺘﺐ

ﺣﺪﻳﺜﻪ«» ،ﻻ ﲢﻞ اﻟﺮواﻳﻪ ﻋﻨﻪ« ،ﯾﺎ »ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا« ،ﯾﺎ »واه ﺑﻤﺮه«.

 -۴ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻪ در آن اﺗﮫﺎم ﺑﻪ ﮐﺬب و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ» :ﻓﻼن ﻣﺘﻬﻢ

ﺑﺎﻟﻜﺬب« ،ﯾﺎ »ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ« ،ﯾﺎ »ﻳﴪق اﳊﺪﻳﺚ« ،ﯾﺎ »ﺳﺎﻗﻂ« ،ﯾﺎ »ﻣﺘﺮوک« ،ﯾﺎ

»ﻟﻴﺲ ﺑﺜﻘﻪ«.

 -۵ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ وی ﺑﻪ ﮐﺬب و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن» :ﮐﺬاب« ،ﯾﺎ
»دﺟﺎل« ،ﯾﺎ »وﺿﺎع« ،ﯾﺎ »ﯾﮑﺬب« ،ﯾﺎ »ﯾﻀﻊ«.
 -۶ﭘﺲ از آن ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﮐﺬب و دروﻏﮕﻮﯾﯽ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ
زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ آن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ» :ﻓﻼن أﻛﺬب اﻟﻨﺎس« ،ﯾﺎ »إﻟﻴﻪ اﻟـﻤﻨﺘﻬﻰ ﰲ

اﻟﻜﺬب« ،ﯾﺎ »ﻫﻮ رﻛﻦ اﻟﻜﺬب«.

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ:
ً
 -۱اھﻞ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ،ﻃﺒﻌﺎ ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن ﺣﺠﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از اول
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ً
 -١ﻣﻌﻨﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
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 -۲وﻟﯽ اھﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ھﻢ از آن در اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻫﺪاﻧﺎ ﻟـﻬﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ.

