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  باب يازدهم
   

  به غيب) اللَّه عنهم رضى(ايمان اصحاب 
   

هاى فانى، مشاهدات انسانى، محسوسات زمانى       آوردند، و لذت   به غيب ايمان مى   ) اللَّه عنهم  رضى(چگونه اصحاب   
ديدنـد، و    نمودنـد، گـويى كـه آنهـا چيزهـاى غيبـى را مـى                ترك مى  �هاى مادى را با خبر رسول خدا         و تجربه 

  !!كردند مشاهدات را تكذيب مى
   

   :گى ايمانعظمت و بزر
  معبودى جز خدا نيست: يقين و صميم قلب شهادت بدهد كه و بشارت جنت براى كسى كه از � پيامبر

اللَّه  رضى( نشسته بوديم، ابوبكر و عمر       �ما در اطراف رسول خدا    :  روايت نموده، كه گفت    �مسلم از ابوهريره    
 از ميان ما برخاست، و در بازگـشت تـأخير           � پيامبر خدا .  نيز با چند نفر ديگر همراهمان حضور داشتند        )عنهما
ترسيديم كه به دور از چشم ما گرفتار شده باشد، و بنابر همين خوف برخاستيم، و من نخستين كـسى بـودم                     . نمود

 بيرون رفتم، تا اين كه به بستانى از انصار كه مال بنى نجار بود �كه ترسيدم، و در طلب و جستجوى رسول خدا    
يابم؟ ولى نيافتم، ناگهان بـه جويبـارى برخـوردم كـه از              اى برايش مى   آن دور زدم كه آيا دروازه      اطراف   )در. (آمدم

 »ابـوهريره؟ «: فرمـود .  رسـيدم �خود را جمع نمودم و به نزد رسـول خـدا   . شد چاهى از بيرون، داخل بستان مى     
 برخاسـتى و تـاخير نمـودى،         گفتم تو در ميان مـا بـودى،        »چه كار دارى؟  «: پرسيد! بلى اى رسول خدا   : پاسخ دادم 

بنابراين ترسيديم كه دور از ما و به تنهايى گرفتار شده باشى، و من نخستين كسى بودم كه ترسيدم، و به اين بستان                 
: فرمـود . كند جمع نمودم و داخل شدم، و مردمان هم پشت سر هم هـستند              آمدم، و خود را چنانكه روباه جمع مى       

با اين دو كفش هايم برو، و با هر كـه در پـشت          :  ، و گفت   -ى خود را به من داد       ها  و هر دو كفش    -اى ابوهريره   «
دهد، به اين كه معبودى جز خدا نيست، و از قلب به آن يقـين دارد، بـه             اين بستان روبرو شدى كه وى شهادت مى       

  .»جنت بشارتش بده
اين : ين دو نعل براى چيست؟ گفتم     اى ابوهريره، ا  :  بود، گفت  �آن گاه نخستين كسى كه با من روبرو گرديد عمر         

 هستند، مرا با آن دو فرستاده است كه با هر كه روبرو شـدم كـه از صـميم و يقـين     �هاى رسول خدا   همان نعل 
 بـه   )با دست خـود   ( �آن گاه عمر  . دهد كه معبودى جز خدا وجود ندارد، به جنت بشارتش دهم           قلب شهادت مى  
 برگشتم،  �اى ابوهريره برگرد، من به طرف رسول خدا         : ن شدم، و گفت   ام زد، در جا نقش زمي      ميان هر دو سينه   
اى زد كـه نقـش زمـين شـدم، و            ام چنان ضربه   گريستم به وى پناه بردم، وى در ميان هر دو سينه           و در حالى كه مى    

ول خدا،  اى رس :  پاسخ داد  »اى عمر، چه چيزى تو را به اين كار وادار نمود؟          «:  فرمود �پيامبر خدا   . برگرد: گفت
پدر و مادرم فدايت، آيا ابوهريره را با هر دو نعلت فرستادى، كه با هر كه روبرو شود كـه از يقـين و صـميم قلـب            

ايـن كـار را   : ، عمـر گفـت  »بلـى «: دهد، كه معبودى جز خدا نيست، او را به جنت بشارت بدهد؟ گفت  شهادت مى 



  حيات صحابه

٣  پنجم جلد 

 1.»پـس بگذارشـان  «:  فرمـود �عمل كنند، رسول خدا     ترسم مردم بر آن اعتماد نمايند، بگذارشان         مكن، چون مى  
  .آمده ست) 7/1(اين چنين در جمع الفوائد 

   
به داخل شدن در بهشت براى كسى كه از  دنيا برود و هيچ چيزى را با خدا        �پيامبر بشارت

  شريك نسازد
هان متوجـه گرديـدم كـه       ها بيرون رفتم، ناگ    در شبى از شب   : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى و مسلم از ابوذر      

شايد وى همراهش كسى را با خـود ناپـسند          : گفتم. رود و كسى همراهش نيست      به تنهايى راه مى    �رسول خدا   
 »ايـن كيـست؟   «: ى مهتاب به راه افتادم، وى ملتفت شد و مرا ديد و گفـت              بنابراين سايه : گويد ابوذر مى . شمارد مى

آن گاه ساعتى : گويد ، ابوذر مى»اى ابوذر بيا«:  فرمود�آن حضرت  . دابوذر، خداوند مرا فدايت گردان    : پاسخ دادم 
باشند، مگر كسى كه خداوند بـه او مـال    توانگران در روز قيامت نادار مى«:  فرمود�با وى راه رفتم، آن حضرت      

ـ                  ر انجـام  داده است، و او از آن مال به راست و چپ، و از پيش روى و پشت سر خود انفاق نموده، و با آن كار خي
مـرا در  : گويـد  ، ابوذر مـى »اينجا بنشين«: باز ساعتى با وى راه رفتم، آن گاه به من گفت   : گويد ، ابوذر مى  »داده است 

، و خـود در ميـان   »همين جا باش تا به سويت برگـردم «: زمين هموارى كه اطرافش سنگ بود نشاند و به من گفت    
ديدمش، دورتـر از مـن درنـگ نمـود، و ايـن درنـگ                  كه ديگر نمى    اى سنگزارهاى سياه رنگ به راه افتاد، تا اندازه       

، »اگر چه زنا نمايد و دزدى كنـد    «: گفت آمد از وى شنيدم كه مى      نمودنش طوالنى شد، بعد در حالى كه به پيش مى         
ه اى نبى خدا، خداوند مرا فدايت گرداند، در گوشـه حـر  : هنگامى كه آمد ديگر صبر ننمودم و گفتم: گويد ابوذر مى 

او جبريل بود، كه در گوشه «: كردى؟ من چيزى از كسى نشنيدم كه پاسخ تو را بدهد، گفت      با چه كسى صحبت مى    
امتت را بشارت بده؟ هركه از دنيا رفت در حالى كه با خدا چيزى را شـريك قـرار نـداده،      : حره پديدار شده و فت    

اى رسول خدا، اگرچه    : گفتم. »بلى«:  كند؟ گفت  اى جبريل، اگر چه زنا نمايد و سرقت       : شود؟ گفتم  وارد بهشت مى  
 اين 2.»بلى، اگر چه شراب بنوشد«: اگرچه دزدى نمايد و زنا كند؟ گفت: گفتم. »بلى«: دزدى نمايد و زنا كند؟ گفت   

بخارى و مسلم همراه با ترمذى در روايت ديگرى كه همانند اين            : و گفت . آمده است ) 7/1(چنين در جمع الفوائد     
  .»به رغم انف ابوذر«: اند ، بار چهارم افزودهروايت است

   
  داستان علقمه باديه نشين كه به فقاهت رسيد

 بود نـزد رسـول خـدا        � روايت نموده است، پيرمردى باديه نشين كه نامش علقمه بن عالثه           �ابن عساكر از انس   
دهم كه معبود بـر      ادت مى توانم قرآن بياموزم، ولى شه     اى رسول خدا من پيرمردى هستم، و نمى       :  آمد و گفت   �

هنگـامى كـه پيرمـرد      . دهم كه محمد بنده و رسول اوست، البته به حق و يقـين             حقى جز خدا نيست و شهادت مى      
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، ايـن چنـين در      1»- دوست تان دانست     )اين كه حضرت فرمود   ( يا   -اين مرد كامالً فهميد     «:  فرمود �رفت، نبى   
انـد، اسـناد آن،    م االخالق و دار قطنى در االفراد از انس روايت نموده         و اين را خرائطى در مكار     . آمده) 70/1(الكنز  

  .آمده، خيلى ضعيف است) 503/2 (االصابه چنانكه در 
   

  حديث حضرت عثمان در مورد حرام شدن آتش جهنم بر كسى كه  كلمه شهادت را بر زبان آورده است

دانم  اى را مى من كلمه«: گفت  شنيدم كه مى�ا از رسول خد:  روايت نموده، كه گفت�احمد از عثمان بن عفان 
آيا برايت نگـويم  : شود، عمربن خطاب گفت    اى آن را به حق از قلب خود بگويد، برايش آتش حرام مى             كه هر بنده  

 و اصـحابش  �كه آن كلمه كدام است؛ آرى آن كلمه اخالص است كه خداوند تبارك و تعالى آن را بـر محمـد     
 در اداى آن بر عمويش ابوطالب در وقت مـرگ اصـرار    � همان كلمه تقواست كه پيامبر       الزم گردانيده است، آن   

و همچنـان ايـن را      . آمـده اسـت   ) 15/1( اين چنين در المجمـع       2.نمود، شهادت به اين كه معبودى جز خدا نيست        
  .اند دهآمده، روايت كر) 74/1(ابويعلى، ابن خزيمه، ابن حبان، بيهقى و ديگران به طورى كه در الكنز 

   
  و بشارت مغفرت براى  اصحابش كه با وى در مجلسى كلمه شهادت را تكرار نمودند � پيامبر

 حاضـر بـود و تـصديقش        � كه عباده بن صـامت       �پدرم شداد   : احمد از يعلى بن شداد روايت نموده، كه گفت        
 - »ر ميان شما بيگانـه هـست؟  آيا د«:  بوديم، فرمود�ما نزد رسول خدا : نمود، برايم حديث بيان نموده گفت    مى

هاى  دست«معبودى  : نخير، اى رسول خدا، آنگاه دستور داد در را ببندند و گفت           :  گفتيم -هدف وى بود اهل كتاب      
هاى مان را ساعتى بلند نموديم، بعد از آن دسـت خـويش    ، ما دست»جز خدا نيست: خويش را بلند كنيد و بگوييد    

اى، و مـرا بـه آن امـر     راست، بار خدايا، تو مرا بـه ايـن كلمـه مبعـوث نمـوده     ستايش خدا «: را پايين آورد و گفت 
آگـاه باشـيد    : ، بهد گفـت   »كنى اى و تو هيچ گاه خلف وعده نمى        اى، و برايم جنت را به خاطر آن وعده نموده          كرده

بـزار روايـت    ايـن را احمـد، طبرانـى و         : گويـد  مـى ) 19/1( هيثمى   3تان كه خداوند شما را بخشيد      بشارت باد براى  
  .اند و راويان آن افرادى موثق اند نموده

   
  به اصحابش آنگاه كه در كديد بودند � پيامبر بشارت

:  يـا گفـت  - حركت نموديم تا اينكه به كديد �با رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از رفاعه جهنى     
ـ � رسيديم، آن گاه افرادى از رسول خدا       -قديد   ه ديـدار اهـل و خـانواده خـود برونـد؛ آن       اجازه خواستند تا ب

چـرا بـراى   «:  برخاست، و پس از حمد و ثناى خداوند گفت   � به آنها اجازه داد؛  بعد رسول خدا          �حضرت  
، در اين هنگام همـه مـردم گريـه          »تر است  مردانى ناحيه درختى كه نزديك رسول خداست، از ناحيه ديگر مبغوض          
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 �طلبد، بدون ترديد احمق است، آن گاه رسـول خـدا       د از اين اجازه مى    كسى كه بع  : كردند، آن گاه مردى گفت    
اى كه از صدق دل شهادت بدهد كه معبودى جز خدا نيست و من  هر بنده«: خداوند را ستود، و با گفتن خير فرمود

داخـل  دهم كـه وى   رسول خدا هستم، و بر آن استوار بماند و به همين حال وفات كند، من نزد خداوند گواهى مى      
مرا پروردگارم عزوجل وعده نموده است كه هفتاد هزار از امتم را كه حساب و عذاب بـر                  «: ، فرمود »شود جنت مى 

آنها نيست، داخل جنت نمايد، و من آرزو دارم كه شما، پدران، زنان و اوالد صالح تان قبل از دخول آنان به جنـت               
اين را احمد روايت نموده، و نزد ابن ماجه قـسمتى از آن             : گويد مى) 20/1(، هيثمى   1»در قصرهاى آن جاى بگيريد    

و اين را همچنان دارمى، ابن خزيمه، اين حبان و طبرانى به طول آن، . آمده است، و رجال آن موثق و مورد اعتبارند     
 كه كسى:  گفت�آن گاه ابوبكر  : اند، و در روايت ايشان آمده است       آمده، روايت نموده  ) 287/5(چنان كه در الكنز     

  .بعد از اين براى چيزى از تو اجازه خواهد نادان است
   

  كفاره واقع شدن كلمه شهادت براى كسى كه سوگند دروغ گفت 
نخيـر،  :  گفـت  »اى فالن چنين و چنان نمـودى؟      «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از انس    

دانست كه وى آن كار را        مى �ام، و رسول خدا      هسوگند به ذاتى كه جز او معبود بر حق ديگرى نيست من نكرد            
از تو به خاطر تصديقت به ال اله «:  فرمود�انجام داده است، و آن را براى وى به مراتب تكرار نمود، رسول خدا 

اين را بزار روايت نموده است و ابويعلى همانند آن را روايت كرده،       : گويد مى) 83/10( هيثمى   2.»االاللَّه محو گرديد  
، و رجال آن دو، رجال صـحيح  »دروغ تو در برابر تصديقت به الاله االاللَّه محو گرديد  «: مگر اين كه وى گفته است     

در اين راويان حارث بن عبيد ابوقدامـه وجـود دارد، وى            : گويم مى: اند، و در حاشيه خود از ابن حجر آورده است         
ان منكرهاى وى است، و بزار متذكر شده كه وى در اين بسيارى از احاديث منكر را روايت كرده است و اين از هم      

مردى بـه دروغ سـوگند خـورد،    : و نزد طبرانى از ابن زبير به شكل مرفوع روايت است كه         . روايت تنها مانده است   
رجـال وى  : گويـد  مـى ) 83/10(هيثمى . سوگند به خدايى كه جز وى معبودى بر حق نيست، و برايش بخشيده شد  

  .رجال صحيح اند
   

  خروج شهادت دهندگان از آتش
وقتـى كـه اهـل آتـش در آتـش جمـع       «:  فرمـود �رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابوموسى    

بلـى،  : گوينـد  مسلمان نبوديد؟ مى:گويند باشد، كفار به مسلمانان مى شوند، همراه شان گروهى از اهل قبله نيز مى    مى
مـا  : گويند ايد؟ مى   دور ساخت، چون شما هم همراه ما داخل آتش گرديده          پس اسالم چه چيز را از شما      : پرسند مى

شنود، و درباره كسانى كـه از اهـل    گويند مى گناهانى داشتيم، و به آن مؤاخذه شديم، آن گاه خداوند آنچه را كه مى       
اى : گويند بينند مى ا را مىهاى كفار آنه كند تا آنها بيرون كرده شوند، هنگامى كه باقيمانده   قبله در آتش بودند امر مى     
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  حيات صحابه

٦  پنجم جلد 

بعد از آن رسول خدا : ، راوى ميگويد»شديم ها بيرون شدند بيرون مى   بوديم، و چنان كه اين     كاش ما هم مسلمان مى    
  : آيات زير را قرائت نمود�
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هاى كتاب، و قرآن روشن است و چه بسا كافران آرزو  اين آيه. برم، آلر از شيطان رانده شده به خدا پناه مى«: ترجمه
  1.»بودند كنند اى كاش مسلمان مى مى

برانـى از   و نـزد ط   . اللَّه به عوض اعوذ باهللا آمده اسـت        و اين را ابن ابى حاتم همانند آن روايت نموده و در آن بسم             
شوند، آن گاه بت  مردمى از اهل توحيد به خاطر گناهان شان داخل آتش مى«:  به شكل مرفوع روايت است�انس 

آن گـاه   . تان چه فايده كرد، حاال شما هم با مـا در آتـش هـستيد               تان براى  قول الاله االاللَّه  : گويند پرستان به آنان مى   
انـدازد، و از سـوختگى شـان         كند و در نهر حيات مى      وحيد را بيرون مى   آيد، و اهل ت    خداوند براى آنها به خشم مى     

گردنـد، و بـا ديـدن ايـن عمـل            شوند، و داخل جنـت مـى       شود، تندرست مى   چنانكه مهتاب از خسوف درست مى     
 به سياق ديگرى هماننـد آن روايـت كـرده    �اين را همچنان طبرانى از ابوسعيد خدرى . »شوند دوزخيان نااميد مى  

: گوينـد  شـوند، آن گـاه مـى       و در جنت به خاطر سياهى روى شان دوزخيان ناميـده مـى            «:  در روايتى آمده   است، و 
كنند، و آن اسـم از    جنت غسل مى)در(كند، و در نهرى  پروردگارا، اين نام را از ما دور ساز، بنابراين به آنها امر مى            

  .مده استآ) 546/2( اين چنين در تفسير ابن كثير 2.»شود ايشان دور مى
   

  كلمه شهادت از آتش  نجات گروهى ازاهل
هـاى اسـالم از بـين     نـشانه «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  �از ربعى از حذيفه     ) 545/4(حاكم  
داند  كه روزه چيست، صدقه چيست و قربـانى           رود، و كسى نمى    رود هم چنان كه نقش و نگار لباس از بين مى           مى

مانـد، و گـروه هـايى از مـردم،         شود، و آيتى از آن در زمين نمى        تاب خداوند عزوجل برده مى    چيست ،و در شبى ك    
الاله االاللَّه درك نمـوديم، بنـابراين مـا    : ما پدران مان را بر اين كلمه: گويند مانند، و مى بزرگ سال و پيرزن باقى مى 

دانند كه روزه چيـست، صـدقه    ن چه فايده دارد، نمى آن زمان الاله االاللَّه براى شا     : گفت 3، صله »گوييم هم آن را مى   
حذيفه از وى روى گردانيد، و او آن را سه بار براى وى تكرار نمود، و در هر بار از وى ! چيست و قربانى چيست؟

دهد، آنهـا را   اى صله، آنها را از آتش نجات مى: گردانيد، بعد از آن در مرتبه سوم وى روى گردانيده گفت    روى مى 
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  حيات صحابه

٧  پنجم جلد 

اين حديث به شرط مـسلم صـحيح اسـت،          : گويد  حاكم مى  1.دهد دهد، آنها را از آتش نجات مى       تش نجات مى  از آ 
  .به شرط مسلم است: اند، و ذهبى هم گفته ولى آن دو اين را روايت نكرده

   
   درباره كلمه شهادت و اهل آن � مسعود گفتارهاى على، ابودرداء  و ابن

عزوجـل،   تـرين شـان بـه خداونـد      ترين مردم و عـالم     فصيح: يت نموده، كه گفت    روا � از على    الحليه  ابونعيم در   
. آمده است ) 76/1(اين چنين در الكنز     . ترين آنها به حرمت اهل الاله االاللَّه است        ترين و تعظيم كننده    دوست دارنده 
ابوسـعد بـن   :  گفته شـد �ءبه ابودردا: از سالم بن ابى الجعد روايت نموده، كه گفت) 219/1 (الحليه و ابونعيم در    

صد آزاد شده از مال يك مرد بدون ترديد زيـاد اسـت، و اگـر خواسـته                  : فرمود. منبه صد غالم را آزاد نموده است      
ايمـان ملتـزم در شـب وروز، و اينكـه زبانـت هميـشه از ذكـر        : باشى تو را به آنچه خبر دهم كه از آن افضل است    

 الدنيا به شكل موقوف به اسناد حسن از سـالم بـن ابـى الجعـد روايـت                   و اين را ابن ابى    . تر باشد  خداوند عزوجل 
) 55/3(و مانند آن را متذكر شده، چنانكه در الترغيـب           ... آزاد نموده ... مردى: به ابودرداء گفته شد   : نموده، كه گفت  

ق تـان را تقـسيم      خداوند در ميان شما اخال    :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از عبداللَّه بن مسعود       . آمده است 
هاى تان را تقسيم نموده است، و خداوند مال را هم بـه كـسى كـه دوسـت دارد،                     نموده، چنانكه در ميان شما رزق     

دهـد،   دهد، ولى ايمان را جز براى كسى كه دوست دارد به ديگرى نمى             دهد و هم به كسى كه دوست ندارد، مى         مى
دهد، وكسى كه در انفاق مال بخل ورزيـد، از دشـمن     را به او مىاى را دوست بدارد، ايمان و وقتى كه خداوند بنده   

ترسيد كه با وى جهاد نمايد و از شب ترسيد كه در آن مشقت نمايد، بايد قول الاله االاللَّه واللَّه اكبـر والحمـدهللا و                         
مـوده و رجـال وى   اين را طبرانى به شكل موقـوف روايـت ن      : گويد مى) 90/10( هيثمى   2.اللَّه را زياد بگويد    سبحانه

اند ولى در كتاب من به شكل مرفـوع ذكـر            راويان آن ثقه  : گويد مى) 95/3(و منذرى در الترغيب     . رجال صحيح اند  
  .نشده است

   
  مجالس ايمان   
  به مجالس ايمان � مندى عبداللَّه بن رواحه رغبت و عالقه

 وقتى با مردى از اصحاب      �للَّه بن رواحه    عبدا:  روايت نموده، كه گفت    �احمد به اسناد حسن از انس بن مالك         
، روزى به مـردى گفـت، و آن         »بيا ساعتى به پروردگارمان ايمان بياوريم     «: گفت شد، مى   روبرو مى  �رسول خدا   

بينى كه از ايمان تو به  اى رسول خدا، آيا ابن رواحه را نمى:  آمده گفت �مرد خشمگين گرديد و نزد پيامبر خدا        
خداوند ابن رواحـه را رحـم كنـاد، وى مجالـسى را كـه               «:  فرمود �گردد، رسول خدا     ر مى سوى ايمان ساعتى ب   

                                                 
1 �5P� /� @W+4 دا,��3 ا�� �� در�+رد 8ن تY67 ج3 . 8ل0�,/ 8ن را�� D�٠�٩(ا� ( ����)� /�٠�٩ ( ����)� /�٧٣ ،#�# (

� خD�;���,;J ���ل�+� S��� D3 در �+.3 �+د و ا�Zزم ال];�; اس) �3 س; �;ج�� D����S وج+د �6� �P3 �+ج+د در س
^ �; 8ن ��ل) ��Y+ص در 8خ; ز��ن اس) �W 3;8ن و ��H �;داN /� 3�N+د. ��H) اوس)� Dا� S��� ...�; .;ض 67) 

�* و �+W+ف 8ن 4567 ت; اس. ���
 ����ف 2N (ف روا�+W+3 7+رت �;.+ع م و��( . ������ ) ٣٧٨/ ١(ا)٣٣/ ١ (
 �5A,+٢٩٩/ ٩(>0;ا,/ ) ��١/ �(ا� (�� N��; �;.+ع 8ن را 5AB@ دا,��3 ا,� .8ل0�,/ و ا



  حيات صحابه

٨  پنجم جلد 

آمـده اسـت، و حـافظ ابـن كثيـر در            ) 63/3( اين چنين در الترغيب      1.»دارد كنند دوست مى   مالئك به آن افتخار مى    
عبداللَّـه  : گويد يسار مىاين حديث خيلى غريب است، و بيهقى به اسناد خود از عطاء بن     : گويد مى) 258/4 (البدايه

بلـى، ولـى   : آيا ما مـؤمن نيـستيم؟ پاسـخ داد   : بيا ساعتى ايمان بياوريم، گفت: بن رواحه به يكى از دوستانش گفت  
و حافظ ابوالقاسم اللكائى از شريح بن عبيد روايت نموده كه عبداللَّه . خداوند را ياد كنيم، تا ايمان مان افزايش يابد     

. با ما برخيز، ساعتى ايمان بياوريم و در مجلـس ذكـر بنـشينيم   : گفت ز يارانش را گرفته مى بن رواحه دست مردى ا    
  .اين حديث ازهر دو طريق مرسل است

بيا ساعتى ايمان : گرفت ومى گفت  دستم را مى�عبداللَّه بن رواحه:  روايت نموده، كه گفت�طيالسى از ابودرداء 
و نـزد ابـن عـساكر از وى روايـت     . تر از ديگ جوشان اسـت  ى سريعبياوريم، زيرا قلب در منقلب شدن و دگرگون    

اى عويمر بنشين ساعتى ذكر كنيم،      : گفت شد، به من مى    عبداللَّه بن رواحه وقتى كه با من روبرو مى        : است كه گفت  
ت، در اين مجلس ايمان است، مثل ايمان، مثل پيراهنت اس : گفت نموديم، بعد از آن مى     نشستيم و ذكر مى    آن گاه مى  

آورى، قلـب در     اى، آن را در مـى      پوشى، و در حـالى كـه آن را پوشـيده           اى، ناگاه آن را مى     حالى كه آن را در آورده     
  .آمده است) 101/1(اين چنين در الكنز . تر است منقلب شدن و دگرگونى از ديگ جوشان سريع

   
   به مجالس ايمان )اللَّه عنهما رضى(مندى عمر و معاذ  رغبت و عالقه

عمر دست يك تن يا دو تـن از يـارانش را    : اند كه گفت    روايت نموده  � از ابوذر    هابن ابى شيبه و اللكائى در السن      
) 207/1(اين چنين در الكنـز      . نمودند برخيز تا به ايمان بيفزاييم، و خداوند عزوجل را ياد مى          : گفت گرفت و مى   مى

رفتيم، وى بـه مـا     مى�با معاذ : ن هالل روايت نموده، كه گفتاز اسودب) 235/1 (الحليه و ابونعيم در    . آمده است 
  .بنشينيد تا ساعتى ايمان بياوريم: گفت

   
  تجديد ايمان 

، گفته »ايمان تان را تجديد كنيد«:  فرمود�رسول خدا  : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از ابوهريره      
) 82/1( هيثمـى    2.»گفـتن الالـه االاللَّـه را زيـاد كنيـد          «: ؟ فرمود اى رسول خدا، چگونه ايمان ما را تجديد كنيم        : شد
  .اسناد احمد حسن است: گفته) 75/3(اند، و منذرى در الترغيب  رجال احمد ثقه: گويد مى
   

  ها و مشاهدات    تكذيب تجربه
  قصه مردى كه اسهال پيدا كرد
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  حيات صحابه

٩  پنجم جلد 

بـرادرم اسـهال   :  آمد و گفت� رسول خدا مردى نزد: اند كه  روايت نموده�بخارى و مسلم از ابوسعيد خدرى  
اى پيامبر خدا، به    : ، رفت و به او عسل نوشانيد، بعد از آن آمد و گفت            »به او عسل بنوشان   «: پيداه كرده است، گفت   

، رفت و به او عسل نوشانيد، باز آمد و          »برو به او عسل بنوشان    «: او عسل نوشانيدم، ولى اسهالش بيشتر شد، فرمود       
خداوند راست گفتـه، و شـكم بـرادرت دروغ    «:  فرمود�ل خدا اسهالش را زياد كرد، رسول خدا    اى رسو : گفت

 اين چنـين در تفـسير   1.، باز رفت و به او عسل نوشانيد و او تندرست گرديد       »گفته است، برو و به او عسل بنوشان       
  .آمده است) 575/2(ابن كثير 

   
  قصه عبداللَّه بن مسعود با همسرش 

گشت و بـه دروازه      عبداللَّه وقتى از كار بر مى     :  روايت نموده، كه گفت    � همسر عبداللَّه بن مسعود      احمد از زينب  
انداخت، البته به خاطر كراهيت اين كه ناگهان بر ما وارد شود،  نمود و تفش را مى اش را صاف مى رسيد، سينه كه مى

اش را صاف نمود، كه پيره زنـى         الى آمد و سينه   او روزى در ح   : آيد، وى افزود   و با موردى روبرو شود كه بدش مى       
وى داخل شد و : گويد كرد؛ آن گاه وى را زير تخت پنهان نمودم، مى     نزدم بود و با دعاى خويش تب مرا درمان مى         

نخـى اسـت كـه در آن        : گفـتم : گويد اين رشته چيست؟ مى   : اى را ديد، گفت    در پهلويم نشست، و در گردنم رشته      
ى عبداللَّه از شرك بـى نيازانـد، از          خانواده: ست، وى آن را گرفت و پاره كرد و بعد از آن گفت            برايم افسون شده ا   

، »انـد  افسون مهره حفاظت از زخم چـشم، و جـادوى ايجـاد محبـت شـرك               «: گفت  شنيدم كه مى   �رسول خدا   
ونش كرد، وقتى افسونش پريد، نزد فالن يهودى رفتم او افس    گويى، چشمم مى   چرا اين را مى   : برايش گفتم : گويد مى
كرد،  كرد، و وقتى او افسونش مى آن عمل شيطان بود، كه آن را به دست خود فرو مى         : نمود آرام ميگرديد؟ گفت    مى

اذهـب البـاس    «:  را بگـويى   �كند، كه مثل گفته پيامبر       در صورتى كه تو را كفايت مى      . داشت از آن دست باز مى    
پروردگار مردم درد را ببر، شـفا  «: ، ترجمه »اال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما     رب الناس، اشف و انت الشافى ال شفاء         

 ايـن   2.»گـذارد  نصيب گردان كه تو شفا دهنده هستى، و شفايى جز شفاى تو نيست، شفايى كه دردى را باقى نمـى                   
  .آمده است) 494/2(چنين در تفسير ابن كثير 

   
  قصه عبداللَّه بن رواحه با همسرش

 پهلوى همسرش خوابيده بـود، بعـد بـه          �عبداللَّه بن رواحه    : از عكرمه روايت نموده، كه گفت     ) 44ص(دارقطنى  
همـسرش ترسـيد و او را در        . سوى يكى از كنيزانش كه در گوشه اتاق خوابيده بود رفت و با وى همبستر گرديـد                

انـه برگـشت و كـارد را    بسترش نيافت، آن گاه برخاست و بيرون آمد، او را در كنار كنيـزش يافـت، دوبـاره بـه خ             
عبداللَّه فارغ شد و برخاست و با همسرش در حالى روبـرو گرديـد، كـه كـارد را در دسـت       . برداشت و بيرون آمد   

يافتم كه ديدمت، بـا   چه شده است، اگر تو را در همان جايى مى        : چه شده است؟ همسرش پاسخ داد     : داشت، گفت 
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مـرا  : تو را كناز كنيـز ديـدم، گفـت        : مرا در كجا ديدى؟ پاسخ داد     : دپرسي! زدم اين كارد به ميان هر دو شانه ات مى        
پـس بخـوان،   :  ما را از اين كه قرآن را در حال جنابت بخوانيم نهى نموده اسـت، گفـت         �اى، رسول خدا     نديده

  : عبداللَّه گفت
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 نزد رسول خدا    �به خدا ايمان آوردم، و چشم خويش را تكذيب نمودم، بعد از آن صبح عبداللَّه                : همسرش گفت 

ـ   خنديد به اندازه� رفت، و به او خبر داد، و پيامبر      � و همچنـين دار قطنـى   . دماى كه دندانهاى پسينش را دي
عبداللَّـه بـن   :  روايـت نمـوده، كـه گفـت    )اللَّه عنهم  رضى(اين را از طريق ديگرى از عكرمه از ابن عباس           ) 45ص(

 از اينكـه يكـى از مـا قـرآن را در حـال             �رسول خدا   : و مانند آن را متذكر شده، و گفته       ...  داخل شد  �رواحه  
در اين سلمه بن وهرام آمـده، ابـن معـين و            : گويد مى) 45ص(يق المغنى    در التعل  1.جنابت بخواند نهى نموده است    

  .اند، و ابوداود وى را ضعيف دانسته است ابوذرعه وى را ثقه دانسته
   

  در روز حديبيه �با پيامبر � قصه عمر
 از وى   )خـوارج (نزد ابووائل آمـدم تـا در مـورد          : بخارى در التفسير از حبيب بن ابى ثابت روايت نموده، كه گفت           

شـوند   آيا آنانى را كه به سوى كتـاب خـدا فـرا خوانـده مـى               : ما در صفّين بوديم، و مردى گفت      : گفت. سئوال كنم 
مـا خـود را در روز   ! خويشتن را متهم كنيد:  گفت� سهل بن حنيف 2،يبل:  گفت�بينى؟ على بن ابى طالب       نمى

حالى دريافتيم، كه اگر مجـالى بـراى جنـگ           در   - و مشركين صورت گرفت      � صلحى كه ميان پيامبر      -حديبيه  
هـاى مـا در جنـت و         آيا ما بر حق و آنان بر باطل نيستند؟ آيا كشته          :  آمد و گفت   �جنگيديم، و عمر     ديديم مى  مى

كنـيم، در    پس چرا ذلت را در دين مان قبول مـى         : ، حضرت عمر افزود   »بلى«: هاى آنان در آتش نيستند؟ گفت      كشته
اى ابن الخطـاب مـن رسـول    «:  فرمود�پيامبر ! گرديم؟ ميان ما فيصله ننموده است بر مىصورتى كه خداوند در     

 آمد �، آن گاه خشمناك برگشت، و با بى صبرى نزد ابوبكر            »خدا هستم، و خداوند ابداً مرا ضايع نخواهد ساخت        
                                                 

 د�hi و ذه0/ در س5; اgHم الg0Pء در ت�ر�e) ٨#١/ ١٢(ا��H D��; . داس��ن ا�D روا�95P� �� I خ+د 5AB@ اس). ���� 1
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 حق اند، و ما بر ها كه باغى بايد با اين: گويد مردى كه حرف قبلى را با اقتباس از قرآن گفت، هدف جنگ را دارد، و براى على مى 2

ها، و با اشاره به حالت مسلمانان در صلح  كند، ولى سهل بن حنيف با ترديد اين گفته هستيم بجنگيم، و على حرف او را تاييد مى
خواند، به اقتباس از   آن را قبول ننموده، و به صلح تن داد، مسلمانان را به صلح فرا مى�حديبيه، كه آماده جنگ بودند، و پيامبر 

  .م. خش تفسير سوره فتحتيسيرالقارى، ب
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ر خداست، و خداوند هرگز اى ابن خطاب، وى پيامب: اى ابوبكر آيا ما بر حق و آنان بر باطل نيستند؟ گفت: و گفت
 اين را بخارى در جاهـاى ديگـرى هـم      1.و ابداً او را ضايع نخواهد ساخت، و همين بود كه سوره فتح نازل گرديد              

انـد، و در بعـضى الفـاظ آن           و نسايى آن را از طرق ديگرى از سهل بن حنيف روايت كرده             2روايت نموده، و مسلم   
م كنيد، و من خود را در روز ابوجنـدل در حـالى ديـدم كـه اگـر قـدرت       اى مردم، نظر و رأى خويش را مته : آمده
آن گـاه   : نمـودم، و در روايتـى آمـده        پذيرفتم، بلكه آن را به طور حتم رد مى           را نمى   �داشتم امر رسول خدا      مى

اين چنـين  .  را طلب نمود و آن را برايش تالوت نمود  � عمربن خطاب  �سوره فتح نازل گرديد، و رسول خدا        
  .آمده است) 200/4( تفسير ابن كثير در

 �كل اين حديث در باب دعوت به سوى خدا، در قصه صلح حديبيه به روايت بخارى از طريق مسوربن مخرمـه    
ام،  اى گروه مسلمانان، من در حالى كه مسلمان شده، آمـده          : و مروان گذشت و در آن آمده است كه ابوجندل گفت          

 )جـل جاللـه   ( وى در راه خداونـد       -دانيـد    آيا آنچه را من ديدم نمـى      !شوم؟ مىدوبار به طرف مشركين برگردانيده      
آيا تو بـه حـق، نبـى خـدا     : آمده گفتم�من در اين هنگام نزد پيامبر : گويد  مى� عمر -عذاب سختى ديده بود     

 پـس بـا   :، گفـتم »]هست[بلى «: آيا ما بر حق و دشمن ما بر باطل نيست؟ گفت          :، گفتم »]هستم[بلى  «: نيستى؟ گفت 
من رسول خدا هستم، «: اين وضع چرا ما خوارى و ذلت را بر خود بخريم و در دين مان زير بار ذلت برويم؟ گفت

 خواهيم  3گفتى كه به خانه    ا براى ما نمى   آي: گفتم. »و هرگز نافرمانى او را نخواهم كرد، و او نصرت دهنده من است            
من اين را برايت گفته بودم كه ما امسال آن را طواف خواهيم             بلى، ولى   «: رفت و آن را طواف خواهيم نمود؟ گفت       

گويـد،    مى�عمر . »كنى آيى و آن را به طور حتم طواف مى       تو به سوى آن مى    «:  فرمود �نه، پيامبر   :  گفتم »كرد؟
 آيـا مـا بـر حـق و    :گفـتم . بلى هست: اى ابوبكر، آيا اين به حق پيامبر خدا نيست؟ گفت         :  آمده گفتم  �نزد ابوبكر   

پس با اين وضع چرا ما خوارى را قبـول كنـيم و             : گفتم: گويد عمر مى . بلى هست : دشمن ما بر باطل نيست؟ گفت     
كنـد، و    اى مرد، وى پيامبر خداست، و نافرمانى پروردگارش را نمى         : ابوبكر گفت ! در دين مان زير بار ذلت برويم؟      

الفت مكن، چون بـه خـدا سـوگند، وى بـر حـق      پروردگارش ناصر و ياور اوست، به امر وى چنگ زن و با او مخ           
بلى، ولى آيا به تو گفته      : كنيم؟ گفت  آييم و آن را طواف مى      گفت كه ما به خانه مى      آيا وى براى ما نمى    : گفتم. است

. كنى آيى، و آن را طواف مى      تو حتماً به كعبه مى    : ابوبكر گفت . نخير: بود كه امسال آن را طواف خواهى كرد؟ گفتم        
  4.پس من به خاطر اين رفتارم كارهاى نيكى را انجام دادم: گويد ى م�عمر 

   
  براى نازل شدن قرآن  بر او به مغفرت و فتح، هنگام بازگشتن از حديبيه � خوشحال شدن پيامبر
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 هنگام بازگـشتش از حديبيـه ايـن آيـه نـازل             �براى پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس بن مالك      
  :گرديد

]�E&���� �F
! 
� � ��$� � G;7! 
  )2:الفتح( .]�� /. �
  .»اى تو را بيامرزد اللَّه براى تو گناه گذشته و آينده تا اين كه«: ترجمه

، بعد از   »تر است  اى نازل شده، كه از در روى زمين است، برايم محبوب           امشب برايم آيه  «:  فرمود �آن گاه پيامبر    
مبارك و گوارا باد بر تو اى نبى خدا، خداوند عزوجـل  : مود، و ياران گفتند آن را براى شان تالوت ن�آن پيامبر   

  .آنگاه بر او نازل گرديد. اى خواهد كرد كند، ولى با ما چه معامله بيان نموده، كه با تو چه مى
]*
H5�
3�I � <�J �
6� �
6�KC� � �6�KC� LF;��[  تا اين كه به اين جا رسيد]
"�M� �N�8[. )5:تح الف(  

... هـا در جريـان انـد       تا مردان مؤمن و زنان مؤمن را در جنت هايى درآرد كه در زيـر درختـان آن جـوى                   «: ترجمه
  .»پيروزى بزرگ

و نـزد ابـن جريـر       . انـد  آمده، نيز روايت كـرده    ) 183/4( از انس، چنانكه در تفسير ابن كثير         1اين را بخارى و مسلم    
  :درباره اين قول خداوند) 44/26(
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  )1الفتح ( .]

  .»ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم«: ترجمه
 هنگام بازگشتش از حديبيه، در حالى كه از حـج بازداشـته             �اين براى پيامبر    :  روايت است كه گفت    �از انس   

نج و اندوه فرا گرفته بود ذبـح  ها را در حديبيه با اصحابش، در حالى كه همه را ر            شده بود نازل گرديد، و او قربانى      
  :، و تالوت نمود»تر است ى دنيا برايم محبوب اى نازل شده كه از همه برايم آيه«: نمود، و فرمود
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  .»تواناست... تااللَّه براى تو گناه گذشته و آينده تو را بيامرزد. شكارى فراهم ساختيمما براى تو پيروزى آ«: ترجمه

  .مثل آن را ذكر نموده است... گوارا باد برايت: آن گاه اصحابش گفتند
 روايـت نمـوده، كـه    - وى يكى از قاريانى بود كه قرآن را خوانده بودند - �و احمد از مجمع بن جاريه انصارى    

راننـد،   ديبيه حاضر بوديم، هنگامى كه از آنجا برگشتيم، ناگهان متوجه شديم كه مردم شترها را تند مـى             در ح : گفت
 وحى نازل شده است، بـه       �براى رسول خدا    : مردم را چه شده است؟ گفتند     : گفتند آن گاه مردم به همديگر مى     

 بـر  2 در كـراع غمـيم    � خـدا     بيرون رفتيم، و متوجه شديم كـه رسـول         �سرعت با مردم به سوى پيامبر خدا        

       [: اند، و او براى شان تالوت نمود       مركبش سوار است، و مردم در اطرافش جمع شده        R6��� 
RO�8 �R� 
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آرى، سوگند بـه  «: اى رسول خدا ،آيا اين فتح است؟ فرمود:  گفت�آن گاه مردى از ياران رسول خدا    : گويد مى
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 اين را ابوداود در الجهاد، چنانكه در 1.و حديث را متذكر شد... »ح استذاتى كه جان محمد در دست اوست اين فت
شـما فـتح مكـه را       :  روايت نموده، كه گفت    �و بخارى از براء     . آمده، روايت كرده است   ) 183/4(تفسير ابن كثير    

حـديث را  و ... 2شـمريم  فتح مكه هم فتحى بود ولى ما بيعت رضوان در روز حديبيـه را فـتح مـى   ... شمريد فتح مى 
از براء به مانند آن ) 44/26(اين را ابن جرير هم در تفسيرش . آمده) 182/4(متذكر شده، چنانكه در تفسير ابن كثير   

  .شمرديم ما فقط روز حديبيه را فتح مى: روايت نموده، و از جابر روايت نموده، كه گفت
   

  �قصه نيل مصر در زمان عمر
:  قيس بن حجاج از كسى كه برايش حديث بيان نموده، روايت كرده كـه گفـت  حافظ ابوالقاسم اللكائى در السنة از  

 -هاى عجم     يكى از ماه   - كه امير آنجا بود در ماه بؤنه         �هنگامى كه مصر فتح گرديد، اهل آن نزد عمروبن عاص           
:  چيـست؟ گفتنـد  و آن: كنـد، پرسـيد   اى امير، اين نيل ما سنتى دارد كه به غير آن جريان پيدا نمـى  : آمدند، و گفتند  

رويـم كـه در ميـان والـدينش اسـت، و پـدر و         اى مـى   وقتى كه دوازده شب از اين ماه بگذرد، به سوى دختر باكره           
عمرو به . اندازيم كنيم، و بعد او را در نيل مى سازيم، و بهترين زيورات و لباسش را بر تنش مى    مادرش را راضى مى   

سازد، آن گاه آنان ماه بؤنه را اقامت  نچه را قبل از خودش بوده نابود مى    اين در اسالم نيست، اسالم هر آ      : آنان گفت 
 اين مـسئله را بـراى   �آن گاه عمرو . گزيدند و نيل از جريان بازماند تا جايى كه تصميم گرفتند از آنجا كوچ كنند    

ام، برگـه   امهاى، من در داخل اين ن     نوشت، و عمر برايش نوشت، تو در عمل خود به حق رسيده            �عمربن خطاب   
و حديث را چنانكه در باب تأييدات غيبى در تسخير بحرها خواهد            ... ام، آن را در نيل انداز      كوچكى برايت فرستاده  

پس نوشته را در نيل انداخت، و آنان در روز شنبه در حالى صبح نمودند،               : آوريم؛ و در آخر آن آمده      آمد دوباره مى  
گز فقط در يك شب به جريـان آورده بـود، و خداونـد آن روش و سـنت را از     كه خداوند نيل را به ارتفاع شانزده     

اين را همچنان ابن عساكر، ابوالشيخ و غير . آمده) 464/3( چنانكه در تفسير ابن كثير  3.اهل مصر تا امروز قطع نمود     
  .اند آنان روايت كرده

   
  داخل شدن عالء بن حضرمى با مسلمانان در دريا

 بـه جنـگ رفتـيم،       �با عـالء بـن حـضرمى        : از سهم بن منجاب روايت نموده، كه گفت       ) 7/1( الحليه  ابونعيم در   
يا عليم، يا حلـيم،  (:  رسيديم، و دريا در ميان ما و آنان قرار داشت، آن گاه گفت             4حركت نموديم تا اينكه به دارين     

اى دانـا، اى  «: ترجمـه . )سـبيال ، نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا اليهم ك، و فى سبيل   كيا على، يا عظيم، انا عبيد     
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  حيات صحابه

١٤  پنجم جلد 

جنگيم، بار خدايا، براى ما راهى به   بردبار، اى بلند مرتبه، اى بزرگ، ما بندگان توييم، و در راه توييم، با دشمنت مى               
رسيد، بعـد بـه    و با ما داخل بحر گرديد، وقتى داخل شديم، آب به نمدهاى زين هاى مان نمى             . »سوى آنان بگردان  

هنگـامى كـه   :  همانند آن روايت نموده، و افزوده است     �از ابوهريره   ) 8/1(اين را همچنان    . تيمآنان بيرون رف   سوى
بعد از آن دركشتى نشست و      !! جنگيم نه، به خدا سوگند با اينان نمى      :  ما را ديد گفت    - فرمانده كسرى    -ابن مكعبر   

ريره و طبرانى نيز از وى، و ابن ابى الدنيا از از ابوه) 208ص( و ابونعيم اين را در الدالئل 1.خود را به فارس رسانيد
اند، چنانكه احاديـث اينـان در تـسخير بحرهـا خواهـد آمـد، و                  روايت نموده  �سهم بن منجاب و بيهقى از انس        
 هـم   � از دجله در روز قادسيه نيز خواهد آمد، كه در آن قول حجربن عدى                �احاديث عبور سعدبن ابى وقاص      

   بازمى دارد؟- يعنى دجله - از عبور نمودن به سوى دشمن تان غير از اين آب  اندك چه شما را: آمده است كه
]	�
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  .»دهد و هر نفس به حكم خدا، و در يك وقت نوشته شده و مقرر جان مى«: ترجمه
كه وارد شد مردم نيز وارد گرديدند، وقتـى دشـمن ايـشان را ديـد،             بعد از آن اسبش را داخل آب نمود، و هنگامى           

  .ابن ابى حاتم اين را از حبيب بن ظبيان روايت كرده است.  و فرار نمودند2،ها هستند ها همانند جن اين: ندگفت
   

  تميم دارى و دور كردن آتشى كه در حره افتاده بود 
: وايت نموده است، و حديث را متذكر شده و در آن آمده اسـت از معاويه بن حرمل ر   ) 212ص(ابونعيم در الدالئل    

اى اميرالمؤمنين من كيستم؟ : به سوى اين آتش برو، گفت:  آمد و گفت� نزد تميم �آتشى در حره افتاد، و عمر       
مـن نيـز آن دو را دنبـال      : گويد  اصرار ورزيد كه تميم همراهش برخاست، مى       �و من چيستم؟ و تا آن وقت عمر         

راند، تا اين  و شروع نموده آن را اين طور با دستش مى: گويد و آنان به سوى آتش به راه افتادند، در ادامه مىنمودم  
اين !!. كسى كه ديده مانند كسى نيست كه نديده       : گفت  مى �كه داخل دره شد و تميم به دنبالش وارد گرديد، عمر          

  .اند خواهد آمد، روايت نمودهرا بيهقى و بغوى، چنانكه در تأييدات غيبى در اطاعت آتش 
   

  هنگام ضربه زدن به سنگ  در روز خندق ديد و بشارتش براى اصحابش  �آنچه را كه پيامبر
هنگـامى كـه   :  روايت نموده، كه گفت� و او از مردى از اصحاب پيامبر - مردى از بحرين  -نسائى از ابوسكينه    

ن پديدار گرديد، و آنان را از كندن بازداشـت، آن گـاه    به حفر خندق امر نمود، سنگى در مسير شا   �رسول خدا   
  : برخاست و كلنگ را گرفت و عبايش را در كنار خندق گذاشت و گفت�پيامبر 
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  حيات صحابه

١٥  پنجم جلد 

اى بـراى سـخنان او نيـست، و او     ديل كننـده و سخن پروردگارت در راستى و انصاف تمام شد، و هيچ تب           «: ترجمه
  .»شنوا و داناست

 برقـى  �كـرد، و تـوأم بـا ضـربه رسـول خـدا               ايستاده بود و نگاه مـى      �آن گاه يك سوم سنگ افتاد و سلمان         

!. � ���V#"�0 ��: ��            [: درخشيد، براى بار دوم زد و گفت      " �� ,;�� 5 5;� � [;Y ��* Z" % AS �[ .    آن گاه يـك

� �* Z" % AS� Y;] � �;5 [: گر افتاد و برقى درخشيد كه سلمان آن را ديد، باز براى بار سوم زد و گفت        سوم دي 
     �� :�� 0�"#���V � .!
" � بيـرون رفـت و عبـايش را        �و رسـول خـدا      . آن گاه ثلث باقى مانـده افتـاد       . ]5 ��;, �

زدى همراهش برقى    اى مى  ، كه هر ضربه   اى رسول خدا، تو را در وقت زدن ديدم        : سلمان گفت . برداشت و نشست  
آرى سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعـوث        :  گفت »اى سلمان آن راديدى؟   «:  فرمود �درخشيد، رسول خدا     مى

من وقتى كه ضربه اول را زدم، شهرهاى كسرى و اطراف آن و شهرهاى زيادى برايم «: گفت. نموده، اى رسول خدا
اى رسـول  : ، آن گاه يكى از اصحاب كه نزدش حاضر بود به او گفت       » چشمم ديدم  آشكار شد تا جايى كه آن را به       

هـاى خـويش     خدا، از خدا بخواه تا آن را براى ما فتح كند، و اوالدشان را به غنيمت نصيب ما گرداند تا بـا دسـت                       
وم را وارد آوردم، بعد از آن ضـربه د «: هاى شان را تخريب نماييم، و رسول خدا همان دعا را فرمود، افزود         سرزمين

اى رسول خـدا،    : گفتند. »آن گاه شهرهاى قيصر و اطراف آن برايم نمودار گرديد تا جايى كه آن را به چشمم ديدم                 
هاى خـويش    از خداوند بخواه تا آن را براى ما فتح كند، و اوالدشان را به طور غنيمت نصيب ما گرداند تا با دست                     

باز ضربه سوم را وارد آوردم، آن گاه        «: بعد از آن گفت   . ول خدا دعا فرمود   هاى شان را تخريب كنيم، و رس       سرزمين
، بعـد از آن پيـامبر       »هاى اطراف آن برايم نمودار گرديد، تا جايى كه آن را به چشمم ديـدم               شهرهاى حبشه  و قريه    

ان را بگذاريد،   شما نيز آن   ]و به شما تعرض ننموده است     [تا وقتى كه حبشه شما را گذاشته است         «:  فرمود �خدا  
ايـن  : گويـد  مـى ) 102/4 (البدايه، ابن كثير در     »اند، شما نيز آنان را ترك كنيد       و تا وقتى كه تُرك شما را ترك نموده        

تـا  «: چنين اين را نسائى به شكل طوالنى روايت نموده است، و ابوداود فقط اين بخش آن را روايـت كـرده اسـت                      
شما نيز آنان را بگذاريد، و تا وقتى كـه تـرك شـما را تـرك نمودنـد تـرك                     اند   ها شما را رها كرده     وقتى كه حبشى  

  1.»كنيد
 آمـد و  �پيامبر :  ابن جرير اين را از عمرو بن عوف مزنى روايت نموده، و حديثى را متذكر شده كه در آن آمده   

ه ميـان دو حـرّه   اى زد كه آن را شكافت و از آن برقى درخشيد كـ  كلنگ را از سلمان گرفت و به سنگ چنان ضربه       
 چـون تكبيـر     �مدينه را روشن گردانيد، انگار كه آن برق چراغى در دل شب تاريكى بود، آن گاه رسـول خـدا                     

و مسلمانان هم تكبير گفتند، باز آن را براى دومين بار زد و عين قضيه تكرار شد، باز آن را بـراى        : فتح، تكبير گفت  
 يادآور شدند، و او را از �آن را سلمان ومسلمانان براى رسول خدا سومين بار زد و عين حادثه تكرار گرديد، و      

هـاى   ها دنـدان  از برق اول برايم قصرهاى حيره و شهرهاى كسرى روشن شد، انگار كه آن«: آن نور پرسيدند، گفت  
خ از  سگان باشند، و جبريل به من خبر داد كه امتم بر آنان غلبه پيدا خواهند كرد، و از بـرق دومـى قـصرهاى سـر                         
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  حيات صحابه

١٦  پنجم جلد 

هاى سگان باشند و جبرئيل به من خبر داد كه امـتم بـرآن غلبـه پيـدا      ها دندان سرزمين روم روشن شد كه گويى آن      
هاى سگان باشند، و جبريل به من خبر داد كه           ها دندان  كند، و از سومى قصرهاى صنعاء روشن شد، انگار كه آن           مى

: ، و مـسلمانان شـادمان و خوشـحال گرديـده گفتنـد     »دا براى تـان كنند، بنابراين بشارت با   امتم بر آنان غلبه پيدا مى     
  :و هنگامى كه احزاب آشكار گرديدند، مؤمنان گفتند: گويد الحمدهللا، وعده راست است، مى
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اند، و آن جز بـه       اند، و خدا و رسول او راست گفته        داوند و پيامبر او به ما وعده داده       اين همان است كه خ    «: ترجمه

  .»ايمان و تسليم ايشان نيفزود
ها به وسـيله     بيند، و آن   دهد، كه از يثرب قصرهاى حيره و شهرهاى كسرى را مى           او به شما خبر مى    : ومنافقان گفتند 
  :و درباره ايشان نازل گرديد! توانيد به ميدان بيرون رويد؟ يد و نمىكن شود، و شما اكنون خندق حفر مى شما فتح مى
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 خدا و رسول او براى ما جز فريب وعده        : شان مرض است گفتند    هاى و آنگاه كه منافقان و آنانى كه در دل        «: ترجمه
  1.»اند نكرده

  .اين حديث غريب است: گويد مى) 100/4 (البدايهابن كثير در 
هـا خواهـد    ، چنانكه در تأييدات غيبى در بركت طعام شـان در جنـگ        �و طبرانى در حديث طويلى از ابن عباس         

، »اللَّه بسم«: ، گفت»به من اجازه دهيد تا نخستين زننده آن من باشم      «:  فرمود �رسول خدا   : آمد، روايت نموده كه   
، بـار   »اللَّه اكبر، قصرهاى روم، سوگند بـه پروردگـار كعبـه          «: و آن را زد يك سومش پاره شد و افتاد، آن گاه گفت            

مـا  : ، آن گاه منافقان گفتند»اللَّه اكبر، قصرهاى فارس، سوگند به پروردگار كعبه«: ديگر زد و پاره شده افتاد، و گفت     
هيثمـى  . 2!دهـد؟  كنيم و او براى مان قـصرهاى فـارس  و روم را وعـده مـى     هاى خويش خندق حفر مى     براى نفس 

  .اند رجال آن رجال صحيح اند، غير عبداللَّه بن احمد بن حنبل و نعيم عنبرى، و آن دو ثقه: گويد مى) 132/6(
   

  خالد و نوشيدن زهر و سخن نصرانى درباره اصحاب 
هـيچ نفـسى هرگـز تـا رسـيدن      :  و اين قولش خواهد آمد�الددر تأييدات غيبى در رفتن اثر زهر، زهر نوشيدن خ     

در  4رب، مادامى كه يكى از اين قرن      به خدا سوگند، اى گروه ع     :  هم خواهد آمد   3ميرد، و اين قول عمرو     اجلش نمى 
هرگز مانند امـروز  : و همچنين اين سخنش براى اهل حيره است  . شويد ميان تان باشد، هر چه را بخواهيد مالك مى        

  !!.ام  وردن امرى را بدين وضوح نديدهروى آ
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  حيات صحابه

١٧  پنجم جلد 

  درباره اين كه پيروزى به تعداد نيست )  اللَّه عنهم رضى(اقوال اصحاب 
اى ابـوهريره، انگـار تـو تعـداد زيـادى را      :  خواهد آمـد   �هاى پيروزى قول ثابت بن اقرم        در باره اسباب و انگيزه    

 هنگامى كه مردى    �و قول خالد    . شويم ا به كثرت پيروز نمى    تو در بدر با ما نبودى، م      : آرى، گفت : گفتم! بينى؟ مى
ها چقدر انـدك انـد و مـسلمانان چقـدر           رومى: گفت! ها چقدر زياداند و مسلمانان چقدر اندك؟       رومى: به او گفت  

 خـدا  بـه . گردند، نه بـه تعـداد مـردان        شوند، و به يارى ندادن كم مى       رزمندگان با مساعدت خداوند زياد مى     ! زياد؟
و هم چنين نامـه  . شدند بود، و آنان دو چندان مى    از سايدگى سم پايش تندرست مى      1گند، دوست دارم كه اشقر    سو

ها به تعداد زيادى جمـع   شوى كه رومى نامه ات به من رسيد، متذكر مى:  اما بعد � براى عمروبن عاص     �ابوبكر  
ت داد و نه به كثرت سربازان، و ما در حـالى     نه به كثرت عدد نصر     �اند، ولى خداوند ما را همراه پيامبرش         شده

در روز  . شـديم  نموديم، كه همراه مان جز دو اسب نبود، و ما شتران را به نوبت سوار مى                 غزا مى  �با پيامبر خدا    
گرديـد، ولـى     سـوار مـى  � بوديم، و همراه مان جز يك اسب نبود، كه آن را رسول خدا              �احد با پيامبر خدا     
  .كرد گردانيد و كمك مان مى نمود پيروز مى ى كه با ما مخالفت مىخداوند ما را بر كس

هـا بـر وى از هـر          انجام داد گذشت، آن هم در فرصتى كه عـرب          � در راه اندازى ارتش اسامه       �و آنچه ابوبكر    
طرف شورش كردند، قاطبه عرب مرتد گرديد و نفاق ظاهر شد، يهوديت و نصرانيت سربرآوردند و مـسلمانان بـه                    

 و كمى نيروى خودى و كثرت دشمن شان، چون گوسفندان باران زده             �نبودن و از دست دادن پيامبرشان       سبب  
تـر و    كـه مـصمم  -در شب سرد بودند، بنابراين به ابوبكر عرض كردند كه ارتش اسامه را نگه دارد، آن گاه ابوبكر                  

در اين صورت به كـار بزرگـى        ! رم؟ روان كرده است نگه دا     �من ارتشى را كه رسول خدا       :  گفت -تر بود    قاطع
ها بر من حمله آورند بهتر از آن است، كـه   سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اين كه عرب          !! ام جرأت نموده 

اى اسامه با ارتشت به همان طرفى كه به آن مأمور !!  آن را روان نموده است    �ارتشى را نگه دارم كه رسول خدا        
 برايت در ناحيه فلـسطين و بـر اهـل موتـه دسـتور داده      �ن جايى كه رسول خدا      اى حركت كن، و در هما      شده

 در روز   �و همچنان قول عبداللَّه بـن رواحـه         . گذارى كفايت خواهد نمود    است بجنگ، چون خداوند آنچه را مى      
اى قـوم، بـه خـدا سـوگند، آنچـه را اكنـون بـد                : ]كه گفـت  [مؤته كه دويست هزار دشمن جمع شده بود گذشت          

شهادت است، ما با مردم به عدد، قوت و كثرت         : ايد و آن   پنداريد، همان چيزى است كه در طلب آن بيرون آمده          ىم
جنگيم كه خداوند ما را به آن عزت بخشيده است، حركت كنيد، كـه               ها فقط به وسيله دينى مى      جنگيم، ما با آن    نمى

و . گويـد  به خدا سوگند، ابن رواحه راست مـى       : گفتندمردم  . يا كاميابى يا شهادت   : جز يكى از اين دو نيكى نيست      
هاى اصحاب در اين موضوع كه در اين كتاب پراكنده و نوشـته شـده اسـت، و هـم چنـين در كتـب                          چه بسا قصه  

  .كنيم احاديث، مغازى و سير، كه كتاب را به ذكر و تكرار آن طوالنى نمى
   

  حقيقت و كمال ايمان   
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  حيات صحابه

١٨  پنجم جلد 

  چگونه صبح نمودى؟ و جواب حارث : كبه حارث  بن مال �پيامبر قول
 در حالى داخل مسجد گرديد، كه حارث بن مالـك     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از انس   

پدر و مـادرم  : ، وى سرش را بلند نمود و گفت»سرت را بلند كن«:  خواب بود، او را با پايش حركت داده گفت  �
اى پيـامبر خـدا بـه       :  گفـت  »اى حارث بن مالك چگونه صبح نمـودى؟       «:  فرمود �فدايت اى رسول خدا، پيامبر    

از :  گفـت »گـويى چيـست؟   براى هر حق حقيقتى است، حقيقت آنچه تو مى       «: صفت مومن حق صبح نمودم، گفت     
دنيا روى گردانيدم، روزم را با تشنگى سپرى نمودم، شبم را بيدارى كشيدم، گويا كـه بـه عـرش پروردگـارم نگـاه                    

كنند، و بـه سـوى اهـل آتـش نگـاه             كنم كه يك ديگر را زيارت مى       يا كه به سوى اهل بهشت نگاه مى       كنم و گو   مى
تو شخصى هستى كـه خداونـد قلبـت را روشـن و             «:  به او گفت   �زنند، پيامبر    كنم كه به يك ديگر بانگ مى       مى

   1.»اى، بنابراين مداومت كن منور نموده است، شناخته
د آن روايت كرده، جز اين كه او وى را حارثه بن نعمان ناميده است، و در روايـت                   عسكرى در امثال از انس همانن     

اى است كه خداونـد ايمـان را در    بنده«: ، بعد از آن فرمود»اى، بنابراين مداومت كن ديده«: وى آمده است، كه گفت  
مايد، و او بـرايش دعـا       اى نبى خدا، از خداوند بخواه تا به من شهادت عطا فر           : ، گفت »قلب وى منور ساخته است    

اى سواركاران خدا سوار شويد، آن گاه او نخستين سوار كارى بود كه سوار شـد                : روزى اعالن شد  : گويد نمود، مى 
  .آمده است) 160/5(اين چنين در منتخب الكنز . و نخستين سواركارى بود كه شهيد گرديد

رفـت، ناگهـان جـوانى از      راه مـى � پيامبر خدا در حالى كه :  روايت نموده، كه گفت    �ابن نجار اين را از انس       
در حالى صبح نمودم،    :  گفت »اى حارث چگونه صبح نمودى؟    «:  به او گفت   �انصار با وى روبرو گرديد، پيامبر       

اى : ، پاسـخ داد »گويى، چون بـراى هـر قـول حقيقتـى اسـت      ببين كه چه مى«: كه به حق به خدا مؤمن بودم، گفت     
) 161/5(و مانند حديث عسكرى را با زيادتى در آخرش، چنانكـه در المنتخـب               ... نيدرسول خدا، نفسم روى گردا    

ابن المبارك اين را در الزهد از صالح بن مسمار همانند سياق ابن عساكر روايت كـرده، و در  . آمده است، ذكر نمود   
) 289/1 (االصـابه   ، حـافظ در   2»براى هر قول حقيقتى است، حقيقت ايمان تو چيـست؟         «: گفت: روايتى آمده است  

بن مسمار و جعفربن برقان روايت نموده        اين حديث معضل است، و اين چنين اين را عبدالرزاق از صالح           : گويد مى
، و حديث انس را كه ...به شكل موصول روايت شده است: و در التفسير اين را از يزيد سلمى روايت نموده و گفته

انـد، و بيهقـى ايـن را در شـعب از طريـق             رانى و ابن منده روايت كـرده      اين را طب  : ذكر شد، متذكر گرديده و گفت     
اين منكر اسـت، و يوسـف       : گويد باشد، و بيهقى مى    يوسف بن عطيه صفار روايت نموده، كه وى خيلى ضعيف مى          

اين حديث به شكل موصـول  : گويد ابن صاعد مى. حارثه: حارث، و بارى گفته: در آن دچار اشتباه شده، بارى گفته      
در ين يوسف بن عطيـه آمـده، كـه وى    : گويد مى) 57/1(بزار هم اين را از انس روايت نموده، هيثمى     . ثابت نيست 
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  حيات صحابه

١٩  پنجم جلد 

 عبـور  �قابل حجت نيست، طبرانى نيز اين را از حارث بن مالك انصارى روايت نموده كه وى از پهلوى پيامبر              
انند حديث ابن عساكر را متذكر شده، هيثمى  و م»اى حارثه چگونه صبح نمودى؟    «:  به او گفت   �نمود، و پيامبر    

  .در اين ابن لهيعه آمده، و هم چنين در آن كسى هست كه نياز به توضيح و آشكار شدن دارد: گويد مى) 57/1(
   

  چگونه صبح نمودى؟ و جواب معاذ: به معاذ � پيامبر قول
 وارد شـد،    � به نزد رسول خـدا       �جبلمعاذبن  : از انس بن مالك روايت نموده كه      ) 242/1 (الحليه  ابونعيم در   

بـراى هـر   «: فرمـود  . مؤمن به خداوند متعال صبح نمودم   :  گفت »اى معاذ چگونه صبح نمودى؟    «:  گفت �پيامبر  
اى نبى خدا، من :  گفت»گويى چيست؟ قول مصداقى است، و براى هر حق حقيقتى است، پس مصداق آنچه تو مى     

نمايم، و هـر    ام كه صبح نمى    ام، گمان نموده   كنم، و هرگاه شب كرده     شب نمى ام كه    ام، گمان نموده   هرگاه صبح كرده  
كنم كه قدم ديگرى را در پى آن نخواهم گذاشت، و گويى من بـه سـوى هـر      گذارم، گمان مى   قدمى را كه پيش مى    

است، كـه   شود و همراهش نبى اش و بتهايش         كنم، كه بر زانو نشسته و به سوى كتابش فراخوانده مى           امت نگاه مى  
: كـنم، فرمـود   نمود، و گويى من به سوى عقوبت اهل آتـش و ثـواب اهـل جنـت نگـاه مـى              غير خدا را عبادت مى    

  1.»اى، پس مداومت كن شناخته«
   

  شما چيستيد؟ و جواب آنان : به سويد بن حارث  و يارانش �فرموده پيامبر
با شش تن از قومم به      : ذشت كه گفت   گ �و در باب دعوت به سوى خدا و پيامبرش در حديث سويد بن حارث               

 رسيديم، هنگامى كه داخل شديم و با وى صحبت نموديم، از عادات و لباس ما خوشش آمـد،    �نزد پيامبر خدا    
هر قول براى خود حقيقتى دارد، حقيقت       «:  تبسمى نموده، فرمود   �مومنان، پيامبر   :  گفتيم »شما چيستيد؟ «: پرسيد

پنج خصلت  : ]پنهان است [ پانزده خصلت    ]حقيقت ايمان ما در   [: گفتيم: گويد مى سويد   »قول و ايمان شما چيست؟    
آن را فرستاده هايت امر نمودند تا به آنها ايمان بياوريم، و پنج خصلت ديگر را فرستاده هايت به ما امر نمودند تـا                        

هـا   ايم، كه اكنون هم بـه آن  به آن عمل كنيم، و پنج خصلت ديگر آن را از زمان جاهليت انتخاب نموده و فرا گرفته                 
و حديث را در مـورد ايمـان بـه خـدا، فرشـتگان وى،      ... كنيم، مگر در صورتى كه چيزى از آن را بد ببرى  عمل مى 

  .كتاب هايش، پيامبرانش، اندازه خير و شرش، اركان اسالم و اخالق نيكو متذكر شده است
   

   د و او برايش مغفرت خواستآمد تا برايش مغفرت بخواه �قصه منافقى كه نزد پيامبر
 نشسته بودم كه ناگهان حرمله بن زيد        �نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابونعيم از ابن عمر     

اى رسـول  :  نشـست و گفـت    � نزدش آمد، و در پيش روى رسول خـدا           - يك تن از بنى حارثه       - �انصارى  
اش گذاشـت، و      اشاره نمود، و نفاق اينجاست، و دسـتش را بـر سـينه             خدا، ايمان اينجاست، و با دستش به زبانش       
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  حيات صحابه

٢٠  پنجم جلد 

آن گـاه پيـامبر   .  خاموش باقى ماند، و حرمله آن را تكـرار نمـود  �رسول خدا . كند خداوند را جز اندك ياد نمى  
بار خدايا، به او زبانى صادق و قلبى شاكر نـصيب بگـردان، و دوسـتى مـرا و                «:  زبان حرمله را گرفت و گفت      �
، آن گاه حرمله بـه  »دارد، به او عطا فرما، و امرش را به سوى خير رهنمون گردان ستى كسى را كه مرا دوست مى دو

اى رسول خدا، من برادران منافقى دارم كه بزرگشان بودم، آيا تو را بـه آنـان داللـت و رهنمـايى نكـنم؟                        : او گفت 
خـواهيم؛ چنـان كـه بـراى تـو       ، برايش مغفرت مىكسى كه نزدمان آمد، چنان كه تو آمدى«:  فرمود�پيامبر خدا   

آمـده  ) 250/2( اين چنـين در الكنـز        1.»مغفرت خواستيم، و كسى كه بر آن اصرار ورزد خداوند او را سزاوار است             
طبرانى هم اين را روايت كرده و در اسنادش اشكالى وجود ندارد، ابن منده نيز اين را روايت كرده اسـت، و                     . است

 ايـن چنـين   2 همانند آن روايت كرديم،�بن عمار روايت احمد بن سليمان را به روايت از ابودرداء     در فوائد هشام    
  .آمده است) 320/1 (االصابه در 
   

  ايمان به ذات و صفات خداوند عزوجل   
  زياد خواندن سوره اخالص توسط يك صحابه 

 مـردى را بـه   �پيـامبر خـدا   : يت نموده كه روا)اللَّه عنها رضى(از عايشه ) 208ص(بيهقى در االسماء و الصفات   
اى فرستاد، او در نمازها براى ياران خود پيش نماز بود و فرائتش را به قل هواللَّه احـد خاتمـه                      عنوان فرمانده سريه  

از وى بپرسيد كه اين را به چـه         «:  يادآور شدند، فرمود   �بخشيد، هنگامى كه برگشتند آن را براى رسول خدا           مى
دارم  به علت اين كه اين سوره صفت رحمان است، و من دوسـت مـى             :  او را پرسيدند گفت    »!دهد؟ مىخاطر انجام   

 بخارى و مسلم 3.»دارد به او خبر بدهيد كه خداوند عزوجل دوستش مى        «:  فرمود �كه آن را بخوانم، رسول خدا       
  .اند، چنانكه بيهقى گفته است نيز اين را از عايشه روايت كرده

   
  از گفته عالم يهوديى كه از خداوند سبحانه و تعالى صحبت نمود � پيامبر تصديق

عالم يهوديى نـزد رسـول    :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه بن مسعود     ) 245ص(بيهقى در االسماء و الصفات      
م بـر  ها را ه ، زمينها را بر انگشتى قرار داده ان خداوند آسم- يا اى رسول خدا -اى محمد :  آمد و گفت �خدا  

ها را نيز بر انگشتى، آب و گل را هم بر انگشتى و ساير مخلوقات را بر انگشت ديگـرى،                     ها و درخت   انگشتى، كوه 
 به خاطر تـصديق قـول عـالم يهـودى     �آن گاه پيامبر  : گويد من پادشاه هستم، مى   : گويد ها را تكان داده مى     و آن 

  : د از آن گفتهاى پسينش اشكار گرديد، بع خنديد به قدريكه كه دندان
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  حيات صحابه

٢١  پنجم جلد 

آنان خداوند را آن گونه كه شايسته اوست نشناختند، در حالى كـه تمـام زمـين در روز قيامـت در قبـضه                      «: ترجمه
  .»اوست

  .اند  روايت نمودهگويد،  در صحيح خود، چنانكه بيهقى مى1اين را بخارى و مسلم
  

  كند حديث انس و ابوذر درباره اين كه چگونه خداوند مردم را حشر مى
چگونـه  :  پرسيده شـد   �از پيامبر   :  روايت نموده كه   �از انس بن مالك     ) 356ص(بيهقى در االسماء و الصفات      

ان ساخت، قادر است كه     كسى كه او را در دنيا بر پاهايش رو        «: شود؟ فرمود  كافر در روز قيامت بر رويش حشر مى       
 اين را بخارى، مسلم، احمد، نسائى، ابن ابى حاتم، حاكم و غير ايـشان       2.»او را در روز قيامت بر رويش روان سازد        

: احمد از حذيفه بن اسيد روايت نموده، كه گفت. اند آمده، روايت كرده ) 28/7(همانند آن از انس، چنانكه در الكنز        
 بـرايم حـديث     �بنى غفار بگوييد و سوگند مخوريد، چون صادق تصديق شده           اى  :  برخاست و گفت   �ابوذر  

باشـند و لبـاس هـم دارنـد،      گروهى كه سـوار و سـير مـى        : شوند  مى 3كه مردم به سه گروه و فوج حشر       بيان داشته   
سـوى  كشند و بـه   هاى شان مى كنند و گروهى كه فرشتگان آنان را بر روى       روند و سعى مى    گروهى كه پياده راه مى    

رونـد و    اين دو گروه را شناختيم، آنانى را كه پياده مـى          : اى از ايشان گفت    نمايند، آن گاه گوينده    آتش حشرشان مى  
كنـد، تـا ايـن كـه سـواريى بـاقى        خداوند عزوجل آفتى را بر سواريها نازل مى: كنند چه شده است؟ گفت   سعى مى 

 اين چنـين در     4.يابد دهد و آن را نمى      شتر پيرى مى   ماند، تا جايى كه شخص باغ خوش منظر خود را به عوض            نمى
: اين را از حذيفه از ابوذر همانند آن رايت نموده است، و گفتـه             ) 564/4(حاكم  . آمده است ) 65/3(تفسير ابن كثير    

: گويـد  اند، و ذهبى مى   اين حديث تا وليد بن جميع اسنادش صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده                
  .ر متابعات از وليد روايت نموده، و نسائى آن را حجت آورده استمسلم د

   
   ما شاءاللَّه وحده ال شريك له: به يارانش  كه بگويند �امر پيامبر

 از طرف مـادرش     )اللَّه عنها  رضى( كه برادر عايشه     - �از طفيل بن عبداللَّه     ) 110ص(بيهقى در االسماء والصفات     
چه قدر قـوم نيكـى      : ر خواب خود ديد كه با گروهى از مسيحيان روبرو شد و گفت            وى د :  روايت نموده كه   -بود  

مـا  ( 5:ر نگوييـد گفتند شما هم قوم نيكى هستيد اگ. بوديد كه مسيح پسر خداست هستيد شما، اگر بر اين گمان نمى 
: برو گرديـد و گفـت     ، بعد از آن با گروهى از يهود رو        »آنچه خدا بخواهد و محمد بخواهد     «،  )شاءاللَّه و شاء محمد   

و شـما هـم قـومى هـستيد كـه           : بوديد كه عزير پسر خداسـت، گفتنـد        شما قوم نيكى هستيد اگر بر اين گمان نمى        
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  حيات صحابه

٢٢  پنجم جلد 

 �پيـامبر   .  آمد، و آن را برايش تعريف كرد       �آن گاه نزد پيامبر     : افزايد ، مى )ماشاءاللَّه و شاء محمد   (: گوييد مى
برادر «: بلى، آن گاه پس از حمد و ثناى خداوند متعال گفت    :  پاسخ داد  »ى؟ا آيا آن را براى كسى بيان نموده      «: فرمود

، )ماشاءاللَّه وحده ال شريك لـه    (: تان آنچه را ديده، كه براى تان رسيده است، بنابراين آن را مگوييد، وليكن بگوييد              
   1.»آنچه خدا به تنهايى اش بخواهد، خدايى كه شريكى ندارد«

مردى از مسلمانان در خواب ديـد، كـه بـا مـردى از اهـل      :  روايت است كه گفت �فهو نزد وى هم چنين از حذي      
، وى آن   )ماشاءاللَّه و شاء محمـد    (: شما قوم نيكى هستيد، اگر شرك نياوريد و نگوييد        : كتاب روبرو شد، وى گفت    

، آنچه خـدا  ) ثم شاء فالنماشاءاللَّه(ديدم، بگوييد  من آن را براى تان بد مى   «:  يادآور شد، فرمود   �را براى پيامبر    
   2.»بخواهد و بعد از آن فالن بخواهد
 آمـد،   �مردى نزد رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن عباس  ) 110ص(و بيهقى در االسماء والصفات      

آنچه خدا بخواهد «، )ماشاءاللَّه و شئت(:  گفت�و در مورد موضوعى با وى صحبت كرد، آن مرد به رسول خدا    
  3.»آيا مرا مساوى خدا گردانيدى؟ بلكه آنچه را خدا به تنهايى اش بخواهد«:  گفت�، رسول خدا »واهىو تو بخ

   
  درباره مشيت و اراده خداوند و جواب وى به او  �سوال يهودى از پيامبر
 از  آمـد، و او را �يهوديى نزد پيـامبر  : از اوزاعى روايت نموده، كه گفت     ) 111ص(بيهقى در االسماء و الصفات      

: خواهم برخيزم، فرمـود  من مى: ، يهودى گفت  »مشيت از آن خداوند متعال است     «:  فرمود �مشيت پرسيد، پيامبر    
، »خداوند خواسته است كـه بنـشينى      «: خواهم كه بنشينم، فرمود    من مى : ، گفت »خداوند خواسته است كه برخيزى    «

مـن  : ، گفـت  »د خواسته است كه آن را قطع كنى       خداون«: خواهم اين درخت خرما را قطع كنم، فرمود        من مى : گفت
آن گـاه جبريـل عليـه       : افزايـد  مـى . »خداوند خواسته است كه آن را ترك نمايى       «: خواهم آن را ترك كنم، فرمود      مى

حجت و دليلت برايت تلقين شد، چنانكـه بـراى ابـراهيم عليـه الـسالم تلقـين               :  والسالم نزدش آمد و گفت     هالصال
  : رآن نازل گرديد و گفتو ق: گويد گرديد، مى
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هر درخت با ارزش نخل را كه قطع و يا آن را در حال خود واگذار كرديد، همه بـه فرمـان خـدا بـود، و                           «: ترجمه

  4.»هدف اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند
  .كنند هاى ماقبل آن كه به معناى آن اند تأكيدش مى اين گرچه مرسل است، ولى موصول: گويد ى مىبيهق
   

  و اصحابش از نماز به مشيت و اراده خدا �خواب ماندن پيامبر
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  حيات صحابه

٢٣  پنجم جلد 

هنگامى كـه رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �از عبداللَّه بن مسعود     ) 109ص(بيهقى در االسماء والصفات     
كـى از مـا حراسـت    «: رگشت، در منزلى هنگام آخر شب بـراى اسـتراحت پـايين آمـد، و فرمـود                 از حديبيه ب   �
تـو بـدرى    « بعد از آن فرمود، و       -روى    دوبار يا سه بار يعنى تو خواب مى        »تو«: من، فرمود :  عبداللَّه گفت  »كند؟ مى

 گفتـه   �فت كه رسول خدا      بنابر آن حراست نمودم، هنگامى كه صبح نزديك گرديد، مرا آنچه فرا گر             »آن هستى 
 برخاسـت، و    �هاى مان بيدار شديم، آن گاه رسول خـدا           بود و به خواب رفتم، و فقط به گرمى آفتاب بر پشت           

خواسـت از آن   اگر خداوند متعـال مـى  «: نمود عمل كرد، و بعد از آن نماز صبح را گزارد و گفت       چنان كه عمل مى   
، يعنـى بـراى   » باشد لذا همينطور شـد ]دستورالعمل[كه بعد از شمااند خوابيديد، ولى خواسته اين براى كسانى      نمى

  . كسى كه خواب رفت يا فراموش نمود
 �پيـامبر   : چنين از عبداللَّه بن ابى قتاده از پدرش در حديث جاى وضوء روايت اسـت كـه گفـت                   و نزد وى هم   

، بعد قضاى »گرداند تى كه بخواهد بر مىكند و وق  هاى تان را قبض مى     خداوند متعال وقتى كه بخواهد روح     «: فرمود
 بخـارى هـم ايـن را در         1.حاجت نمودند و وضوء كردند، تا اينكه آفتاب سفيد شد، آن گاه برخاست و نماز گزارد               

  .گويد، روايت كرده است صحيح به اين اسناد، چنانكه بيهقى مى
�[ درباره اين آيه � سوال يهوديى از عمر بن خطاب��"#�� 
3f�� Z6� �^*5�� [  

انـد كـه     از طارق بن شهاب روايت نموده- كه لفظ از وى است - عبدبن حميد، ابن جرير، ابن منذر و ابن خسرو      
  :اى آيا قول خداوند متعال را ديده:  آمد و گفت�يهوديى نزد عمربن خطاب : گفت

]^*5� � ���"#��
3f�� Z6� �[).133: آل عمران(  
  .»سمانها و زمين استاش آ و بهشتى كه پهنايى«: ترجمه

به او پاسخ دهيد، ولى نزد آنان در اين مـورد           :  گفت � براى اصحاب محمد     �در اين حال آتش كجاست؟ عمر     
: باشد؟ گفت گيرد، كجا مى آيد و زمين را فرا مى اى، وقتى كه شب مى روز را ديده:  گفت�چيزى نبود، آن گاه عمر

سوگند به ذاتـى كـه   :  جايى است كه خدا خواسته، يهودى گفت   آتش هم در  :  فرمود �جايى كه خدا بخواهد، عمر    
 ايـن  3.نازل شده خداوند آمده است 2تابجانم در دست اوست، اى امير المؤمنين، اين مسأله را چنان كه گفتى درك           

  .آمده است) 277/7(چنين در الكنز 
   

   گفت براى مردى كه درباره مشيت سخن مى � دليل آوردن على
اين جا مردى است : به على گفته شد:  روايت نموده، كه گفت�از جعفربن محمد از پدرش از على      ابن ابى حاتم    

بنده خدا، خداوند تو را چنان كه خواسته پيدا نموده يا چنانكـه             : گويد، على به او گفت     كه درباره مشيت چيزى مى    
كند يـا وقتـى كـه تـو      مريض مى: گفت. تو را وقتى كه بخواهد: بلكه چنان كه خواسته، گفت : اى؟ گفت  تو خواسته 

                                                 
 ).#٩#(���ر�  1
  .تورات: يعنى 2
  ).٢١٢، ٢١١/ ٧(>0;ا,/  3



  حيات صحابه

٢٤  پنجم جلد 

بلكه : دهد يا وقتى كه تو بخواهى؟ گفت       تو را وقتى كه بخواهد شفا مى      : بلكه وقتى بخواهد، گفت   : خواستى؟ گفت 
بـه  : جايى كـه بخواهـد، گفـت   : كند يا جايى كه بخواهد؟ گفت وقتى كه بخواهد، تو را جايى كه بخواهى داخل مى    

ايـن چنـين در   . زدم كه چشم هايت در آن اسـت        گفتى، با شمشير همان جايى را مى       خدا سوگند، اگر غير آن را مى      
  .آمده است) 211/3(تفسير ابن كثير 

   
  اين حالت شما نفاق نيست: به يارانش) � (قول پيامبر

باشيم، و وقتى كـه      اى پيامبر خدا ما نزدت در حالى مى       : گفتند:  روايت نموده، كه گفت    �بزار در مسندش از انس      
خداونـد در نهـان و   :  گفتنـد »باشـيد؟  شما و پروردگارتان چطـور مـى     «: باشيم، گفت  ز تو جدا شويم بر غير آن مى       ا

  .آمده است) 397/4( اين چينن در تفسير ابن كثير 1.»اين حالت شما نفاق نيست«: آشكار پروردگار ماست، فرمود
   

  با اعرابيى درباره حساب) � (قصه پيامبر
اى رسول خـدا، خلـق را در    :  آمد و گفت   �اعرابيى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �ره  ابن نجار از ابوهري   

سـوگند بـه   : ، اعرابـى گفـت  »خداوند عزوجل«:  گفت�دهد؟ پيامبر  روز قيامت چه كسى مورد محاسبه قرار مى      
. بخشد ه توانا گردد مىكريم و بخشاينده هرگا:  گفت»و چگونه، اى اعرابى؟ «: پرسيد! پروردگار كعبه، كامياب شديم   

  .آمده است) 270/7(اين چنين در الكنز 
   

  وى را براى جمع آورى صدقات فرستاد  �قصه معاذ هنگامى كه عمر
 را براى جمع   � معاذ   �عمر بن خطاب    : اند كه  اش از سعيدبن مسيب روايت نموده      عبدالرزاق و محاملى در امالى    

 در ميان ايـشان تقـسيم نمـود و          ]كه جمع نموده بود   [مان صدقه را    آورى صدقات به سوى بنى كالب فرستاد، او ه        
چيزى را باقى نگذاشت، تا اين كه فقط با همان پالس خويش كه با آن بيرون رفته بود، در حالى بازگشت كه آن را              

د و آورن سوغاتى را كه متصديان اين وظايف براى خانواده شان مى: نمود، همسرش به او گفت  اش حمل مى   بر شانه 
 امـين  � و ابوبكر    �تو نزد رسول خدا     : همراهم نگهبان امينى بود، همسرش گفت     : اى كجاست؟ گفت   تو آورده 

آن گاه همسرش برخاست و از اين موضوع به زنان همنـشينش از             !!  همراهت نگهبان امين فرستاد    �بودى، و عمر    
مـن همراهـت نگهبـان امـين     :  گفـت  رسيد، وى معاذ را طلب نمـود و � شكايت نمود، و اين خبر به عمر     �عمر

 خنديد �چيزى كه به وسيله آن از وى معذرت بخواهم غير آن حرف نيافتم، آن گاه عمر  : فرستاده بودم؟ پاسخ داد   
نگهبـان امـين،   : هـدف از قـول معـاذ   : گويـد  ابن جرير مى . همسرت را به اين راضى ساز     : و به او چيزى داده گفت     

  .آمده است) 87/7(ر الكنز اين چنين د. پروردگارش عزوجل است
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  حيات صحابه

٢٥  پنجم جلد 

  در قصه مجادله �حديث عايشه
هـا   ستايش خدايى راست، كه شنوايى اش همه صوت       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(امام احمد از عايشه     

نمود، و من در گوشـه خانـه بـودم و          آمد و با او صحبت مى      � نزد پيامبر    1ىا را احاطه كرده است، مجادله كننده     
  :شنيدم، آن گاه خداوند عزوجل اين آيه نازل فرمود  اش را نمىگفت

]0g ;� 
3��N ? ��(
J h�� ,�� ./ ��[ 1:المجادله (.تا آخر آيه(  
  2.»كرد شنيد خداوند سخن آن زن را كه با تو درباره شوهرش گفتگو مى«: ترجمه

و ايـن چنـين در تفـسير ابـن كثيـر            . اسـت اين چنين اين را بخارى در كتاب التوحيد به شكل معلق روايت كـرده               
روايت كرده، و در روايتى نـزد ابـن ابـى حـاتم،     ) 136ص(بيهقى اين را در االسماء والصفات  . آمده است ) 318/4(

ذاتى مبارك اسـت، كـه      :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(آمده، از عايشه    ) 318/4(چنانكه در تفسير ابن كثير      
شنيدم، و بعضى از آن درست        را مى  )اللَّه عنها  رضى( در برگرفته، من سخن خوله بنت ثعلبه         اش همه چيز را    شنوايى

اى پيـامبر خـدا، مـالم را    : گفـت  نمـود و مـى      شكايت مى  �رسيد، و او از شوهرش به رسول خدا          به گوشم نمى  
د باز ماندم بـا مـن ظهـار    الخورد، جوانى ام را بر باد داد، شكمم را برايش خالى كردم، وقتى كه بزرگ شد، و از او                  

هنوز از جايش حركت نكرده بود، كه جبريل با ايـن آيـه           : گويد عايشه مى . كنم  بار خدايا من به تو شكوه مى       3،نمود
  4. بود�همسرش اوس بن صامت : گويد مى. ]اللَّه قول التى تجادلك فى زوجها قد سمع[: نازل گرديد

   
  سبحانه و تعالىدرباره ايمان به خداوند  �سخنان ابوبكر

: اند كـه گفـت    روايت نموده� از ابن عمرهبخارى در تاريخش، عثمان دارمى در رد بر جهميه و اصبهانى در الحج 
 خداى تـان بـود كـه عبـادتش     �اى مردم، اگر محمد :  گفت � وفات نمود، ابوبكر     �هنگامى كه رسول خدا     

باشد، خداى تان نمرده است، بعـد از     در آسمان مى  كرديد، وى در گذشته است، و اگر خداى تان ذاتى است كه              مى
  :آن تالوت نمود

]L-��� . �� � A F ;� ,�-* 5� ;"i 
  )144:آل عمران. (االيه ]� �
  .»اند محمد فقط پيامبر است، و پيش از وى پيامبران گذشته«: ترجمه

اللَّـه   رضـى (و در اجتمـاع صـحابه       .  است آمده) 51/4(اين چنين در الكنز     . اند رجال اسناد آن ثقه   : گويد ابن كثير مى  
 تا آن وقت عمر داد، و �خداوند به محمد :  خطبه ابوبكر گذشت و در آن آمده است� بر ابوبكر صديق    )عنهم

وى را باقى داشت كه دين خدا را استوار ساخت، و امر خدا را پيروز و غالب گردانيد، و رسالت خداونـد را ابـالغ     
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  حيات صحابه

٢٦  پنجم جلد 

و او شـما را بـر راه و طريقـه تـرك     . بعد از آن خداوند وى را بر آن حالت ميرانيد . د نمود نمود، و در راه خدا جها     
و كسى را كه خداونـد پروردگـارش بـود، خـدا     . شود  هالك مى1هالك شود، بعد از دليل و قرآننمود، و هر كسى  
د، معبود وى هالك گرديده دا نمود، و او را منزلت خدايى مى ميرد، و كسى كه محمد را عبادت مى زنده است و نمى

اى مردم از خدا بترسيد، و به دين تان چنگ زنيد، و بر پروردگارتان توكـل كنيـد، چـون ديـن خـدا قـايم و        . است
ى كسى است كه ديـنش را يـارى دهـد، و عـزت               ى خدا تمام است، و خداوند نصرت دهنده        استوار است، و كلمه   

باشـد و توسـط آن، خداونـد      و همين كتـاب نـور و شـفاء مـى      دهنده دينش است، و كتاب خدا در ميان ما هست،         
به خدا سوگند، از تجمع كسى از خلق خـدا بـر            .  را هدايت نموده و در آن حالل و حرام خداوند است           �محمد

ايم، و با كسى كه با ما مخالفـت          ها را نگذاشته   خويش باك نداريم، شمشيرهاى خدا از نيام بيرون است، ما هنوز آن           
بيهقى اين را از عروه بن زبير روايـت نمـوده           .  جهاد نموديم  �كنيم، چنانكه در ركاب رسول خدا         مى كند، جهاد 

  .است
   

  اش در حال سجده  هنگام مردن زنى در خانه)اللَّه عنها رضى(سخن عايشه 
 و در خانـه      شد، )اللَّه عنها  رضى(زنى داخل خانه عايشه     : از علقمه و او از مادرش روايت نموده كه        ) 476/3(حاكم  
 در حالى كه تندرست و سالم بود نماز گزارد، وقتى سجده نمود هنوز سرش را بلند نكرده بود كه جـان   �پيامبر  
در اين كار براى مـن عبرتـى        . ميراند كند و مى   ستايش خدايى راست كه زنده مى     :  گفت )اللَّه عنها  رضى( عايشه. داد

رفتند كـه بيـدارش كننـد،       . بگاه خويش هنگام چاشت خوابش برد     است درباره عبدالرحمن بن ابى بكر، كه در خوا        
ديدند كه مرده است، و در نفس عايشه بدگمانى ايجاد شد كه براى وى شرى ساخته شده باشـد، يـا در مـورد وى       
عجله نموده باشند و او را زنده دفن كرده باشند، حاال بر اين باور است كه اين حادثه برايش عبرت است، و آنچـه                        

  .نفسش از آن موضوع بود از بين رفتدر 
   

  ايمان به فرشتگان  
  درباره طغيان آب  و باد در روز نوح و روز عاد بر دو فرشته �سخن على

شـود كـه     اى نـازل مـى     شود، به انـدازه    اى از آب كه نازل مى      هر قطره :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از على   
ح عليه السالم، چون براى آب بدون خزانه دار اجازه داده شـد، و آب               هاى فرشته است، به استثناى روز نو       دردست

  : طغيان نمود و بيرون شد، و اين همان قول خداوند است2بر خزانه دار
]j
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  .»...ما وقتى كه آب طغيان كرد«: ترجمه
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  .كند اى كه آب را در خزانه ذخيره مى فرشته 2



  حيات صحابه

٢٧  پنجم جلد 

 فرشته است، به استثناى روز عاد، چون براى بـاد        هاى وزد كه در دست    اى مى  وزد، به اندازه   و هر اندازه بادى كه مى     
  :بدون خزانه دار اجازه داده شد، و بيرون گرديد، و اين همان قول خداوند است

]Z�!
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  .»به وسيله تندبادى طغيانگر و سرد و پرصدا... «: ترجمه

  . استآمده) 273/1(اين چنين در الكنز . و بر خزانه دار طغيان نمود
  

  آيند من زيارت كنندگانى دارم كه به نزدم مى: هنگام مرگ �سخن سلمان
وقتى كه مرگ سلمان فـرا رسـيد،   :  بقيره روايت نموده است�از شعبى از جزل از همسر سلمان  ) 92/4(ابن سعد   

هـا را بگـشاى،      هاى بقيـره ايـن درواز     : اى بود كه چهار دروازه داشت فراخواند و گفت         مرا در حالى كه در باالخانه     
بعد از آن مشكى را     . شوند ها وارد مى   دانم از كدام يك از اين دروازه       چون من امروز زيارت كنندگانى دارم، كه نمى       

آن را در اطراف : تر و مخلوط كن، و من چنان نمودم، بعد گفت اين را در تنور با آب: كه داشت طلب نمود و گفت
آن گـاه بلنـد شـدم و    .  اندكى درنگ نما، بعد به زودى باال بيا و بسترم را ببين            بسترم بپاش و بعد از آن پايين برو و        

از ) 92/4(و نزد وى همچنان . ديدم كه روحش گرفته شده است، و انگار كه او بر بسترش خواب است، يا مانند آن
پنهان كرده  همان چيز   :  منزلش گفت  1مرگ سلمان فرارسيد، براى صاحب    هنگامى كه   : شعبى روايت است كه گفت    

: سلمان گفـت  : گويد مى. اى از مشك را برايش آوردم      كيسه: گويد ت را كه به تو داده بودم پنهان نمايى بياور، مى          سا
ايـن را در اطـرافم بپـاش،        : جامى آب برايم بياور، و مشك را در آن پاشيد، بعد آن را با دستش حل نمود و گفـت                   

خورند، بعد از آن دروازه را       كنند و طعام را نمى     ى را استشمام مى   شوند، بو  چون خلقى از خلق خدا نزدم حاضر مى       
آن گاه : گويد اى را شنيدم، مى   من همان طور نمودم، اندكى نشستم و صداى آهسته        : ميگويد. بر من ببند و پايين برو     

 اختصار ذكـر  ونزد وى هم چنين از عطاء بن سائب روايت است، و اين را به. بلند شدم و او را ديدم كه مرده است  
كننـد و طعـام را       شـوند، بـوى را استـشمام مـى         چون امشب مالئك نـزدم حاضـر مـى        : نموده، و در آن آمده است     

  .هاى اين باب در باب تاييدات غيبى در كمك توسط مالئك خواهد آمد و بعضى قصه. خورند نمى
   

  ايمان به قدر  
   جنازه طفلى از انصار حاضر گرديد هنگامى كه در)عنها اللَّه رضى(براى عايشه �قول پيامبر

:  به جنازه طفلى از انصار دعوت گرديد، گفـتم         �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(مسلم از عايشه    
نه كار بـدى انجـام داده و نـه آن را درك    !! هاى جنّت است اى رسول خدا، خوشا به حالش، گنجشكى از گنجشك    

اى عايشه، آيا غير از اين حرفى دارى، خداوند جنت را آفريـده اسـت، و اهلـى را     «:  فرمود �پيامبر خدا   !! نموده
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ـ  1هاى پدران خويش اند، و دوزخ را آفريده و براى آن اهلى را آفريـده  براى آن فريده كه آنان در پشت    ان در  كـه آن
  .آمده است) 268/2( اين چنين در تفسير ابن كثير 2.»هاى پدران خويش اند پشت

   
  به پسرش  در مورد ايمان به اندازه خير و شر از طرف خداوند �عباده بن صامتوصيت 

 در حالى رفتم كه مريض بود، و مرگش را تصور           �نزد عباده   : امام احمد از وليد بن عباده روايت نموده، كه گفت         
انيد، هنگامى كه وى مرا بنش: اى پدرم، برايم وصيتى كن و در نصيحت برايم بكوش، گفت  : نمودم، بنابراين گفتم   مى

چـشى و بـه حـق،        اى پسرم، تا زمانى كه به تقدير خير و شر ايمان نياورى، طعم ايمان را نمـى                : را نشانيدند، گفت  
توانم بدانم كه تقدير خيـر و شـر چيـست؟            اى پدرم، چگونه مى   : نمايى، گفتم  حقيقت علم به خداوند را درك نمى      

اى پـسرم، مـن از   . شـده  رسيده، و آنچه به تو رسيده از تو رد نمـى  تو نمىاينكه بدانى آنچه از تو رد شده به    : گفت
بنـويس، و   : نخستين چيزى كه خداوند آفريد قلم بود، بعد از آن به او گفـت             «: گفت  شنيدم كه مى   �رسول خدا   

اشـى  اى پسرم، اگر بميـرى، و بـه ايـن معتقـد نب    . »باشد نوشت قلم در آن ساعت هر چيزى را كه تا روز قيامت مى         
حـسن، صـحيح و غريـب       :  ترمذى اين را از وليد بن عباده از پدرش روايت نموده، و گفتـه              3.شوى داخل آتش مى  

  .آمده است) 268/4(است، چنانكه در تفسير ابن كثير 
   

  دانست خداوند برايش چه مقدر نموده است  گريه يكى از اصحاب در حال مرگش  به سبب اين كه نمى

شد، يارانش جهت   گفته مى� كه به او ابوعبداللَّه     �مردى از اصحاب پيامبر     :  نموده كه  احمد از ابونضره روايت   
 �گريانـد؟ آيـا رسـول خـدا          چه تو را مى   : نمود، به او گفتند    عيادت وى نزدش آمدند در حالى كه وى گريه مى         

بلـى، ولـى از     : ، گفـت  »شوىبروتت را بگير و بعد بر آن مداومت نما تا اينكه با من روبرو               «: برايت نگفته است كه   
 و 4اين براى اين: ستش گرفت و گفتاى را با دست را خداوند عزوجل قبضه  «: گفت  شنيدم كه مى   �رسول خدا   

دانم كه   ، و من نمى   » و پروا ندارم   5اين براى اين  :  گفت  گرفت و  - با دست ديگرش     -پرواندارم، و قبضه ديگرى را      
  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 186/7(ى  هيثم6.در كدام يكى از آن دو قبضه هستم

   
   دانست كه خداوند برايش چه مقدر نموده است هنگامى كه مرگش فرا رسيد  چون نمى �گريه معاذ

                                                 
شود و هم  اند، و كسى كه اهل جنت است، اگرچه هنوز عملى نكرده باشد، به جنت برده مى يعنى اهل جنت و دوزخ قبالً تعيين شده 1
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 1:ا رسيد، گريه نمـود، بـه او گفـت   هنگامى كه مرگش فر:  روايت نموده است، كه گفت �طبرانى از معاذ بن جبل      
كنم،  گذارم گريه نمى ا سوگند، من از هراس مرگ و بر دنيايى كه از خود باقى مى       به خد : گرياند؟ گفت  چه تو را مى   

، و مـن    »اى در جنـت    اى در آتـش، و قبـضه       قبـضه : انـد  آنان دو قبضه  «: گفت  شنيدم كه مى   �ولى از رسول خدا     
غنـوى آمـده و ضـعيف       در اين براء بن عبداللَّـه ال      : گويد مى) 187/7( هيثمى   2.باشم ها مى  دانم كه در كدام قبضه     نمى
  .باشد، و حسن معاذ را درك ننموده است مى
   

   درباره كسى كه در قدر صحبت نموده بود)عنهما اللَّه رضى(قول ابن عباس 
براى ابـن عبـاس گفتـه شـد         :  روايت نموده است، كه گفت     �احمد از محمدبن عبيدالملكى از عبداللَّه بن عباس         

 - او در آن روز كور شده بود         -مرا به طرف وى راهنمايى كنيد       : كند، گفت  مردى نزد ما آمده و قدر را تكذيب مى        
سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر بـر وى دسـت              : كنى؟ گفت  اى ابوعباس تو با وى چه كار مى       : گفتند

ن از  چـون مـ   !! اش را دندان ميگيرم تا قطعش كنم، و اگر گردنش به دستم بيفتـد آن را خـواهم شكـست                    يابم بينى 
اند طواف   را در حالى كه مشرك3بينم كه خزرج  ن بنى فهر را مى    گويى من زنا  «: گفت  شنيدم كه مى   �رسول خدا   

 نخستين شرك اين امت اسـت، سـوگند بـه           - ]تكذيب به قدر  [ -، اين   »كند هاى شان حركت مى    كنند و باسرين   مى
كشاند كه خداوند را از اين كه خيرى را مقدر  مىذاتى كه جانم در دست اوست، بدى رأى ايشان، اينان را به جايى             

   4.اند كشند، چنان كه وى را از اين كه شرى را مقدر نموده باشد كشيده نموده باشد مى
 آمدم، كـه    )عنهما اللَّه رضى(در حالى نزد ابن عباس    : و نزد ابن ابى حاتم از عطاء بن ابى رباح روايت است كه گفت             

آيا اين را : درباره قدر سخن گفته شده است، گفت: اس هايش تر شده بود، به او گفتمكشيد و پايين لب   آب زمزم مى  
  :به خدا سوگند، اين آيه جز درباره ايشان نازل نشده است: آرى، فرمود: گفتم! اند؟ نموده

 ]�7- T� ����� .9> L% 
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67 F j[. )48 49:القمر(  
  .»ايم  را به اندازه پيدا كردهما هر چيز. بچشيد مزه آتش دوزخ را«: ترجمه

اند، مريضان شان را عيادت نكنيد، بر مردگان شان نماز مگزاريد، اگر يكى از ايشان را ديـدم                   اينان شريران اين امت   
 الحليـه  و ابـونعيم در  . آمده اسـت ) 267/4(اين چنين در تفسير ابن كثير     . كشم چشم هايش را با اين دو انگشتم مى       

 نـزدم باشـد و   5دوست دارم كه مردى از اهل قدر     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(اس  از ابن عب  ) 325/1(
چون خداوند متعال لوح محفوظ را از مرواريد سفيد پيدا نمـوده و دو لبـه آن                 : پرسيدند چرا؟ گفت  ! سرش را بزنم  

                                                 
  .به او گفته شد: ممكن درست چنين باشد 1
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  حيات صحابه

٣٠  پنجم جلد 

 هـر روز در آن سيـصد و         ياقوت سرخ است، قلمش نور، كتابش نور و مساحتش چون مابين آسمان و زمين است،              
سـازد و آنچـه    دهد، ذليل مى ميراند، زنده ميكند، عزت مى آفريند، مى كند، و به هر نظر كردنى مى    شصت بار نظر مى   
  .دهد بخواهد انجام مى

   
   با يكى از  دوستانش كه درباره قدر چيزى گفته بود)عنهما اللَّه رضى(قطع رابطه ابن عمر

 رفيقى داشت از اهل شام كه با او مكاتبـه داشـت،   )اللَّه عنهما رضى(ابن عمر   :  كه گفت  احمد از نافع روايت نموده،    
اى، زنهـار كـه ديگـر بـرايم نامـه         به من خبر رسيده، كه تو درباره چيزى از قدر سخن گفتـه            : ابن عمر به او نوشت    

 1.»كنند ر را تكذيب مى   در امتم كسانى خواهد بود كه قد      «: گفت  شنيدم كه مى   �بنويسى، چون من از رسول خدا       
  .آمده، روايت نموده است) 268/4(ابوداود اين را از احمدبن حنبل به اين لفظ، چنان كه در تفسير ابن كثير 

   
  درباره قدر و در مورد كسى كه در آن چيزى بگويد �سخن على

 اميرالمـؤمنين، آنجـا اقـوامى    اى:  گفته شد�به على : ابن عبدالبر در العلم از نزّال بن سبره روايت نموده، كه گفت  
مادرهاى شان آنان را گم كنند، اين را : داند، فرمود باشد تا واقع شدنش نمى خداوند آنچه را مى: گويند هستند كه مى
  :نمايند اين قول خداوند را در قرآن تأويل مى: گفته شد! اند؟ از كجا گفته

] �$ � ���
r��� ��6� �;V
s� � :$ hc ��$� �6� ��%*
�F� ��[. )31:محمد(  
  .»آزماييم آزماييم تا مجاهدين و صابران تان را بدانيم و خبرهاى شما را مى ما شما را حتماً مى«: ترجمه
اى مـردم،   : كسى كه نداند هالك شده است، بعد به منبر رفت و پس از حمد و ثناى خداوند گفـت                  :  فرمود �على

كسى كه چيزى از كتاب خداوند را ندانست و برايش          . ان آن را بياموزيد   علم را بياموزيد، بدان عمل كنيد و به ديگر        
باشـد تـا واقـع شـدنش         خداوند آنچه را مـى    : گويند مشكلى پيش آمد از من بپرسد، به من خبر رسيد كه قومى مى            

   [ :داند، البته به استناد اين قول خداوند       نمى�;V
s� � :$ hc ��انيم، اين است كه تا بد: ، هدف از اين قولش ]���6 �$
رغم رسيدن و آمدن آنچه بر وى فيصله  تا كسى را كه بر وى جهاد و صبر نوشته شده ببنيم، كه آيا او على           : گويد مى

:  گذشت كه�و در توكل، قول على . آمده است) 265/1(اين چنين در الكنز . كند يا خير ايم جهاد و صبر مى نموده
اند، كه از  تا اينكه در آسمان فيصله نشود، و براى هر كسى دو فرشته مقرر شدهپيوندد،  در زمين چيزى به وقوع نمى

كنند،  تا اين كه قدر وى بيايد، ووقتى كه قدرش آمد، او را با قدرش رها مى               . نمايند كنند و حراست مى    وى دفاع مى  
د، و انسان تا وقتى طعم      شو و بر من از طرف خداوند وقايه و سپر محكمى است، و وقتى اجلم بيايد از من دور مى                  

شـده، و آنچـه بـه وى      چشد كه نداند و بر اين باور نباشد كه آنچه به او رسيده از وى رد نمى                 و لذّت ايمان را نمى    
  .در القدر روايت نموده است ابوداود اين را. رسيده است نرسيده، به او نمى
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  حيات صحابه

٣١  پنجم جلد 

  سرود درباره قدر بر منبر مى �آنچه عمر
 در اكثر خطبه    �عمر بن خطاب  :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 243ص(لصفات  بيهقى در االسماء و ا    
  :گفت هايش، بر منبر مى

  خفّض عليك فان االمور
  بكف االله مقاديرها
  فليس بĤتيك منهيها

  وال قاصر عنك مامورها
داشـته شـده بـه سـراغت     بر خود آسان گير، چون اندازه و تقدير امور به دست خداست، آنچه از آنها بـاز               : ترجمه
  .نمايد آيد، و آنچه از آنها موظف گرديده از تو كوتاهى نمى نمى

�7$ ? ��6
��* :هنگامى كه  اين آيه نازل شد) �(هاى قيامت   قول پيامبر   ايمان به نشانه ��
8  
  :هنگامى كه نازل شد: فتاند كه گ  روايت نموده)اللَّه عنهما رضى( ابن ابى شيبه، طبرانى و ابن مردويه از ابن عباس 

]*��
6�� ? �7$ ��
  )8:المدثر( .]8
  .»وقتى كه در صور دميده شود«: ترجمه
 صـور را در دهـن گرفتـه اسـت، و     -چگونه راحت سپرى كنم، در حالى كـه صـاحب صـور،      «:  فرمود �پيامبر  

پس چـه  :  گفتند�اران پيامبر آن گاه ي. »شود تا بدمد پيشانيش را پايين نموده، انتظارمى كشد كه چه وقت امر مى   
خداوند براى ما كافى است و او نيك محـافظ و           «اللَّه توكلنا،    حسبنااللَّه و نعم الوكيل، على    : بگوييد«: بگوييم؟ فرمود 

حسن است، اين را باوردى از      : آمده، و گفته  ) 270/7( اين چنين در الكنز      1.»نگهبان است، بر خداوند توكل نموديم     
 آن را شـنيدند،     �هنگامى كه يـاران پيـامبر خـدا         : رقم همانند آن روايت نموده و در روايتى آمده        ارقم بن ابى اال   

  .»حسبنااللَّه و نعم الوكيل: بگوييد«: اى رسول خدا، چه بكنيم؟ فرمود: براى شان گران تمام شد و گفتند
   

   از بيرون شدن دجال)عنها اللَّه رضى(خوف سوده يمانى
آرى، و  : اى سوده اعور بيرون شده است، گفـت       :  گذشت )اللَّه عنهما  رضى(فصه براى سوده    در معاشره زنان قول ح    

خود را به خيمه برسـان      : كجا پنهان شوم؟ حفصه گفت    : به شدت ترسيد و به جنيدن و اضطراب پرداخت، و گفت          
 ، آن گـاه  -شـدند   هاى درخت خرما درست شده بود و در آن پنهان مـى    ها بود و از شاخه     اى كه مربوط آن     خيمه -

وى رفت و در آن مخفى گرديد، و در آن خيمه كثافات و تارهاى عنكبوت وجود داشت، و حديث را ذكر نموده و           
 پاسـخ  »اى سوده، تو را چه شده اسـت؟ «: لرزد، به او گفت  رفت و متوجه شد كه سوده مى       �پيامبر  : در آن آمده  

يرون نشده است، و بيرون خواهد شد، بيـرون نـشده اسـت، و           ب«: فرمود! اى رسول خدا اعور بيرون شده است      : داد
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  حيات صحابه

٣٢  پنجم جلد 

 اين را ابويعلى و طبرانـى از        1.تكانيد ، ووى را بيرون نمود، و غبار تارهاى عنكبوت را از وى مى            »بيرون خواهد شد  
  . اند  روايت نموده�رزينه كنيز رسول خدا 

   
   درباره دجال)عنهما اللَّه رضى(قول ابوبكر صديق و ابن عباس 

آيـا در عـراق زمينـى هـست كـه بـه آن       :  فرمود�ابوبكر : ابن ابى شيبه از سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفت    
و نزد نعيم بن حماد در الفـتن از ابـوبكر           . آيد دجال از همانجا بيرون مى    : بلى، فرمود : شود؟ گفتند  خراسان گفته مى  

و ابن . آمده است) 263/7(اين چنين در الكنز . يدآ  بيرون مى2دجال از يهوديه مرو : ت كه گفت   روايت اس  �صديق
 رفـتم،   )اللَّـه عنهمـا    رضى(روزى صبحگاهان نزد ابن عباس      : جرير از عبداللَّه بن ابى مليكه روايت نموده، كه گفت         

 گـاه ترسـيدم     ستاره دنباله دار آشكار شده است،آن     : گفتند: چرا؟ گفت : امشب تا صبح خواب نرفتم، پرسيدم     : گفت
اين چنين اين را ابن ابى حاتم از عبداللَّه بن ابى مليكه از ابن عبـاس                .  لذا تا صبح خواب نرفتم     3،آمده باشد كه دود   

و حـاكم  . آمـده اسـت  ) 139/4(اين چنين در تفسير ابن كثير . روايت نموده، و اين اسناد تا ابن عباس صحيح است    
آن گاه ترسيدم كه دجال : گر اين كه در روايت وى آمده  اين را از ابن ابى مليكه همانند آن روايت كرده، م          ) 459/4(

انـد،   اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن دو اين را روايت ننموده              : گويد حاكم مى . آمده باشد 
  .و ذهبى هم با وى موافقت نموده است

   
  باشد   ايمان به آنچه در قبر و برزخ مى

  ستر مرگ قرار داشت در حالى كه در ب �سخن ابوبكر صديق
 فرارسـيد، بـه عايـشه       �وقتى كه مرگ ابـوبكر صـديق        : احمد در الزهد از عباده بن نسى روايت نموده، كه گفت          

يا : باشد ها كفن كن، چون پدرت يكى از اين دو مرد مى ام را بشوى و مرا در آن اين دو جامه:  گفت)اللَّه عنها رضى(
ايـن چنـين در المنتخـب       . شـود  ا به بدترين حالت از تنش بيرون كرده مـى         شود ي  بهترين لباس برايش پوشانيده مى    

هنگـامى  :  روايت است كه گفت  )اللَّه عنها  رضى(آمده، و هم چنين نزد وى و ابن سعد و دغولى از عايشه              ) 363/4(
  :كه مرگ ابوبكر فرارسيد گفتم

  لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 
  اذا حشرجت يوما وضاق بهاالصدر

اش تنـگ گـردد، آن       به عمرت سوگند، وقتى كه نفس شخص نزديك به برآمدن شود، و توسـط آن سـينه                «: هترجم
  .»رساند وقت دارائى و مال به او نفعى نمى

  :اى دختركم اينطور مگو، ولى بگو:  گفت�ابوبكر
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  .م.باشد  يكى از نشانهاى قيامت است مىمذكور در قرآن كه» دخان«هدف از دود همان  3



  حيات صحابه

٣٣  پنجم جلد 

];�I .6� A6% 
� ��� tbl
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  .»گرفتى كردى و كناره مى ا رسيد، اين است آنچه از آن فرار مىو سكرات مرگ به درستى فر«: ترجمه
ها كفن كنيد، چون زنده به جديـد از مـرده            ام را ببينيد و هر دو شان را بشوييد بعد مرا در آن             اين دو جامه  : و افزود 

ـ              . نيازمندتر اسـت و ايـن فقـط بـراى پوسـيده شـدن اسـت                 شهو نـزد ابـويعلى، ابـونعيم، دغـولى و بيهقـى از عاي
هنگامى كه بيمارى ابوبكر شديد گرديد گريه نمودم، و وقتـى بيهـوش شـد               :  روايت است كه گفت    )عنها اللَّه رضى(

  : گفتم
  من اليزال دمعه مقنعا
  فانه من دمعه مدفوق


R�� tbl�  [: اى دختركم، اين طور نيست كه تو گفتى، ولى: آن گاه وى به هوش آمد و گفت   � ��C�u��- �j
� �
  6� A6% 
� ;�I .[.    ايـن چـه   : روز دوشنبه، پرسيد:  در كدام روز وفات نمود؟ گفتم   �رسول خدا   : بعد از آن افزود

بنابراين من از خداوند آرزومندم كه تا فرارسيدن شـب وفـات نمـايم، و در                : روز دوشنبه، فرمود  : روز است؟ گفتم  
 1او را در سه جامه سحولى    : گفتم؟  كفن شد  ]جامه  [ در چند    �پيامبر خدا   : وى گفت . شب سه شنبه وفات نمود    

اى از   ام را بشوييد، چون لكـه      اين جامه : كفن نموديم، كه سفيد و جديد بودند، و در آن پيراهن و دستار نبود، گفت              
زنده از مرده به جديد نيازمندتر     : اين كهنه است، فرمود   : زعفران دارد، و همراهش دو جامه جديد اضافه كنيد، گفتم         

) 197/3(و در سياق ابـن سـعد        . آمده است ) 362/4(اين چنين در المنتخب     . ى پوسيده شدن است   است، و اين برا   
  .رود اين به سوى نابود شدن و فرسوده شدن مى: آمده

   
  در حالى كه بر بستر مرگ قرار داشت  �سخن عمر
 فرارسيد، �اب  روايت نموده است، هنگامى كه مرگ عمربن خط2يى بن ابى راشد نصرى    از يح ) 358/3(ابن سعد   

اى پسرم، وقتى مرگم فرارسيد مرا به پهلو بخوابان، و زانوهايت را بر پشتم بگذار، دست راسـتت                  : به پسرش گفت  
ام، و وقتى قبض روح شدم چشم هايم را بپوش، و در كفنم ميانـه روى     را بر جبينم بگذار و دست چپت را بر چانه         

دهد، و اگر بر غيـر آن باشـم،           بهتر از آن را در عوض آن به من مى          نماييد، چون اگر نزد خداوند برايم خيرى باشد       
ام نيز ميانه روى كنيد، چـون اگـر    در حفره. نمايد كشد، و در كشيدن لباس از تنم تندى مى لباسم را از تنم بيرون مى 

گر بر غير آن باشـم  گشايد، و ا نمايد و مى نزد خداوند برايم خيرى باشد، به اندازه ديد چشمم آن را برايم وسيع مى            
مرا . زنى را همراهم بيرون نكنيد    . شوند چسبند و از هم تير مى      كند حتى كه پهلوهايم به هم مى       آن را بر من تنگ مى     

وقتى مرا بيرون نموديد، بـه شـتاب   . تر است به آنچه در من نيست ستايش و تزكيه نكنيد، چون خداوند به من عالم     
كنيد كه برايم بهتر است، و اگر بر غير آن           رايم خيرى باشد، مرا به آنچه عرضه مى       مرا ببريد، چون اگر نزد خداوند ب      

                                                 
  .اى است در يمن منسوب به سحول، قريه 1
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  حيات صحابه

٣٤  پنجم جلد 

اين را ابن ابى الـدنيا در القبـور از يحيـى هماننـد آن،      . نماييد ايد كه حمل مى    هاى تان شرى را افكنده     باشم، از شانه  
 �را براى اهل آن، قـول عمـر       و در محول ساختن كار شو     . آمده، روايت نموده است   ) 427/4(چنانكه در المنتخب    

بود آن را به خاطر رهايى  اش برايم مى  اكنون اگر دنيا همه   : وقتى كه دانست مرگ فرا رسيده است، گذشت كه گفت         
ام را بـر     اى عبداللَّه بن عمر، گونه    : دادم، ولى نيست، و هم چنين گفتارش براى فرزندش كه          از هول قيامت فديه مى    

ام را بر زمين بچسبان، آن گاه ريش و گونه وى را  گونه: گفت. انم بر ساق خود قرار دادمو او را از ر   . زمين بچسبان 
واى بر تو، و اى بر مادرت اى عمر، اگر خداوند تو را نبخشد     : رها نمود تا اين كه بر زمين افتاد، در اين حال گفت           

اللَّه  رضى( حديث طوالنى از ابن عمر اين را طبرانى در يك. و بعد از آن جان سپرد، خداوند رحمتش كناد! اى عمر
  .حسن دانسته است) 76/9( روايت نموده و اسناد آن را هيثمى )عنهما

   
  ايستاد هنگامى كه كنار قبرها مى � گريه عثمان

گريـست كـه     ايستاد، آنقدر مـى     وقتى بر قبرى مى    �عثمان: در بخش گريه نمودن به نقل از هانى گذشت كه گفت          
كنـى و گريـه      نمايى، و قبر را ياد مـى       كنى ولى گريه نمى    جنت و دوزخ را ياد مى     :  او گفته شد   شد، به  ريشش تر مى  

  .، اين را ترمذى روايت نموده و حسن دانسته است1كنى، و حديث را متذكر شده مى
   

  قول حذيفه هنگامى كه بر بالين مرگ قرار داشت 
 شديد شـد، قـوم   �هنگامى كه بيمارى حذيفه : گفتاز خالدبن ربيع روايت نموده، كه ) 72ص(بخارى در االدب    

دل شب  : اين چه وقت است؟ گفتيم    : وى و انصار اين را شنيدند، و در دل شب يا هنگام صبح نزدش آمدند، گفت               
آنچه را بـه آن كفـن شـوم    : افزود! برم  آتش به خداوند پناه مى)به سوى(از رفتن صبحگاهان    : يا هنگام صبح، گفت   

هاى گران قيمت نياوريد، چون اگر برايم نزد خداوند خير باشد، در عوض              كفن: آرى، گفت : داديمايد؟ پاسخ    آورده
و . شـود   از تنم بيرون كـشيده مـى       ]كفن آن[شود، و اگر غير آن باشد، به سرعت          آن كفن، بهتر از آن به من داده مى        

ه مريضى حذيفه شديد شد، مردمى از بنى هنگامى ك: از ابووائل روايت نموده، كه گفت    ) 282/1 (الحليه  ابونعيم در   
و ... در مـدائن و در دل شـب نـزدش وارد شـديم            : عبس نزدش آمدند، خالدبن ربيع عبسى به من خبر داد و گفت           

 به معناى آن به اختـصار  �از ابومسعود انصارى ) 380/3(حاكم اين را در المستدرك . مانند آن رامتذكر شده است  
حذيفـه مـرا و ابومـسعود را        : از صله بن زفر روايت است كه      ) 283/1 (الحليه  نعيم در   و نزد ابو  . روايت كرده است  

ايـد بـه مـن نـشان         آنچه را براى من خريـده     : فرستاد و ما برايش كفن از حلّه يمنى به سيصد درهم خريديم، گفت            
 پيـراهن هـم نباشـد    اين برايم كفن نيست، دو چادر سفيد كـه همـراه شـان       : دهيد، و آن را به او نشان داديم، گفت        

شود يـا بـدتر از آن دو، آن گـاه بـرايش دو          كند، چون بعد از اندك درنگ يا بهتر از آن دو برايم داده مى              كفايت مى 
بـا  :  از ابومسعود به اختصار روايت است، و در روايـت وى آمـده    282/19(نزد وى هم چنين     . چادر سفيد خريديم  
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  حيات صحابه

٣٥  پنجم جلد 

هاى قبر  دهد، و اگر غير آن باشد گوشه   خداوند تعالى عوض آن را مى      كنيد؟ اگر دوست تان صالح باشد      اين چه مى  
از قيس بن ابى حازم هماننـد آن روايـت كـرده، و    ) 380/3(اين را حاكم . را تا روز قيامت بر من تنگ خواهد نمود 

  .و اگر غير آن باشد خداوند در روز قيامت آن را به رويش خواهد زد: در روايت وى آمده است
   

    در حالى كه در احتضار قرار داشت � و موسىقول اب
 �وقتى مـرگ ابوموسـى اشـعرى        : از ضحاك بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت       ) 262/1 (الحليه  ابونعيم در   

حفر : برويد قبر حفر كنيد و وسيع و عميقش بسازيد، آنان آمدند و گفتند            : فرارسيد جوانانش را طلب نمود و گفت      
يا ايـن كـه قبـرم بـر مـن      : به خدا سوگند، اين يكى از اين دو منزل است   : ش نموديم، گفت  نموديم ووسيع و عميق   

شـود و بـه سـوى        باشد و باز دروازه به سوى جنت به رويم گشوده مى           اش چهل گز مى    شود، و هر زاويه    وسيع مى 
كـنم، و بعـد از آن بـه       همسرانم، و منزل هايم و آنچه خداوند تعالى برايم از عزت و كرامت آماده نموده نگـاه مـى                  

بعـد از آن از خوشـبويى و نـسيم گـواراى آن تـا اينكـه           . باشـم  ام مى  تر از امروز به سوى خانه      سوى منزلم راه ياب   
 قبرم بر من تنگ خواهد     -بريم    كه به خداوند از آن پناه مى       -اگر غير از اين باشد      . رسد شوم برايم مى   برانگيخته مى 

هـاى جهـنم    اى از دروازه باشد، بعد از آن بـرايم دروازه     رفتن نيزه در آهن پايينيش مى     تر از قرار گ    شد، حتى كه تنگ   
شود، و به سوى زنجيرهايم و غل هايم و همنشينانم نگاه ميكـنم، بـاز بـه جـاى نشـستنم در جهـنم راه                         گشوده مى 

اينكـه برانگيختـه شـوم بـرايم        باشم، و بعد از آن از باد سوران و گرماى آن تا              ام مى  تر از امروزم به سوى خانه      ياب
  .رسد مى
   

   كه در يكى از احوال سه گانه باشد�درخواست اسيد بن حضير
 از جمله فـضال  �اسيدبن حضير : اند كه گفت  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(ابونعيم، بيهقى و ابن عساكر از عايشه       

هنگامى : باشم، از اهل جنّتم و در آن شكى ندارم  هاى سه گانه قرار داشته       اگر بر يكى از اين حالت     : گفت بود، و مى  
 را  �شـنومش، و وقتـى كـه خطبـه پيـامبر خـدا               شود ومن مـى    كنم و هنگامى كه خوانده مى      كه قرآن تالوت مى   

ام، كه براى نفس خودم سواى آنچه      اى حاضر نشده   گردم، و هرگز در جنازه     اى حاضر مى   شنوم، و وقتى به جنازه     مى
  .آمده است) 138/5(اين چنين در المنتخب . رود زمزمه نموده باشم گيرد و او به طرف آن مى را با وى انجام مى

   
  از جنت) � (ايمان به آخرت   وصف پيامبر

گـردد، و   هاى ما نرم مى اى رسول خدا، وقتى تو را ببينيم قلب: گفتيم:  روايت نموده، كه گفت �احمد از ابوهريره    
: بوسـيم، فرمـود   آيد و زنان و اوالد را مى  شويم از دنيا خوش مان مى       از تو جدا مى    باشيم، و وقتى   از اهل آخرت مى   

هاى شان بـا شـما مـصافحه         باشيد، مالئك با دست    اگر شما درهر حال در همان حالتى باشيد كه نزد من بر آن مى             «
آورد كـه گنـاه     قومى را مـى نمايند، و اگر گناه نكنيد خداوند عزوجل هاى تان شما را زيارت مى كنند، و در خانه   مى



  حيات صحابه

٣٦  پنجم جلد 

: اى رسول خدا از جنت و اينكه بناى آن از چيست براى مان صحبت كن؟ فرمود: ، گفتيم»كنند تا براى شان بيامرزد
هـايش   هاى آن مشك خـوش بوسـت، سـنگريزه         يك خشت از طال و يك خشت از نقره است، و گل ميان خشت             «

شـود و هميـشه    باشد و خوار نمـى   آن داخل شود خوش مىمرواريد و ياقوت است و خاكش زعفران، كسى كه در       
: شود سه نفراند كه دعاى شان رد نمى    . گردد شود و جوانى اش تمام نمى      ميرد، لباس هايش كهنه نمى     باشد و نمى   مى

هاى آسـمان بـرايش    شود و دروازه امام عادل، روزه دار تا اين كه افطار نمايد و دعاى مظلوم، كه باالى ابر حمل مى         
كـنم   قسم به عزتم، تو را كمك مى      «و عزتى النصرنك ولو بعد حين،       : گويد گردد، خداوند تبارك و تعالى مى      باز مى 

آمـده، روايـت    ) 49/4( ترمذى، ابن ماجه بعضى اين را، چنان كه در تفسير ابـن كثيـر                1.»اگر چه بعد از مدتى باشد     
  .اند نموده

   
امى كه  براى طلب دنيا رفـت و از نـزدش بـا              هنگ �  با پدرش  )عنها اللَّه رضى(قصه فاطمه 

  فايده اخروى برگشت
:  گرسنه شد، و بـه فاطمـه گفـت   �على : ابوالشيخ در بخشى از حديثش از سويد بن غفله روايت نموده، كه گفت     

ام ايمـن     آمـد كـه    �شود، وى در حـالى نـزد پيـامبر            بروى و از وى چيزى بخواهى بهتر مى        �اگر نزد پيامبر    
ايـن دق   «: ام ايمـن فرمـود      بـه  � دروازه را زد، آن گاه پيامبر        )اللَّه عنها  رضى( نزدش بود، فاطمه     )ه عنها اللَّ رضى(

اى : ، فاطمـه گفـت  »الباب فاطمه است، و در ساعتى نزدمان آمده، كه عادت آمدن را در آن ساعت نزد مـا نداشـت               
سوگند به ذاتى كه مرا بـه حـق         «:  فرمود رسول خدا، طعام مالئك تهليل و تسبيح و تحميد است، طعام ما چيست؟            

 بزهـايى بـراى مـا آمـده، اگـر           2،وز تا  حال آتشى افروخته نشده      مبعوث نموده، در خانه آل محمد از ابتداى سى ر         
ها را به من  دهم كه جبريل آن  فرستيم، و اگر خواسته باشى پنج كلمه را به تو ياد مى            خواسته باشى پنج بز برايت مى     

يـا  : بگو«: ها را به تو ياد داده است، فرمود      بلكه همان پنج كلمه را به من بياموز كه جبريل آن          :  گفت ،»ياد داده است  
هـا، و    اى اول اولين  (،  »المتين و يا راحم المساكين، و يا ارحم الراحمين        ه  اول االولين، و يا آخراالخرين، و يا ذا القو        

آن . )ترين رحم كننـدگان  ده مسكينان و اى رحم كننده ها، و اى صاحب قوت محكم، و اى رحم كنن          اى آخر آخرين  
از نزد تو براى طلب دنيا رفتم ولـى آخـرت را          : چه آوردى؟ پاسخ داد   : گاه وى برگشت و نزد على آمد، على گفت        

در راويان آن كـسى را      : آمده، و گفته  ) 302/1(اين چنين در الكنز     . اين بهترين روزهايت است   : برايت آوردم، گفت  
 جرح شده باشد، مگر اينكه صورت آن، صورت مرسل است، و اگـر سـويد آن را از علـى شـنيده باشـد                    نديدم كه 

  .متصل است
   

  درباره سبب روگردانى مردم از آخرت �قول ابوموسى
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  حيات صحابه

٣٧  پنجم جلد 

در يكى از سفرهاى ابوموسـى همـراهش      :  روايت نموده، كه گفت    �از انس بن مالك     ) 259/1 (الحليه  ابونعيم در   
اى انـس چـرا اينطـور       : نمودند، و فصاحتى را شـنيدى، آن گـاه گفـت            مردم با هم صحبت مى     بوديم، وى شنيد كه   

 بعد  1!كه پوست را با زبانش شق نمايد      ها نزديك است     شنوم؟ بيا تا پروردگارمان را ياد كنيم، چون بعضى از اين           مى
: گفـتم : گويـد  خته اسـت؟ مـى    اى انس مردم را از عالقمندى به آخرت چه باز داشته و تنبل سا             : از آن به من گفت    

نه، به خدا سوگند، دنيا براى شان تعجيل شده و آخرت به تأخير افكنده شـده اسـت، و                   : ها و شيطان، گفت    شهوت
  .آوردند گردانيدند و نه به دنيا روى مى دانستند نه از آخرت روى مى اگر مى

   
  باشد   ايمان به آنچه در روز قيامت مى

  ف اهل جنت باشدكه امتش نص � اميد پيامبر
  :هنگامى كه نازل شد:  كه گفت- و آن را صحيح دانسته - روايت نموده �ترمذى از عمران بن حصين 
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  .»وليكن عذاب خداوند شديد است... از پروردگاتان بترسيد! اى مردم«: ترجمه
 »باشد؟ دانيد كه آن چه روزى مى آيا مى«: و اين آيه در حالى  بر وى نازل گرديد كه در سفر بود، و گفت        : گويد  مى

گـروه اهـل آتـش را بفرسـت،         : گويد آن روزى است كه خداوند به آدم مى       «: خدا و پيامبرش داناترند، گفت    : گفتند
نهصدونودونه تن به سوى دوزخ اند و يك تن بـه         : ويدگ اى پروردگارم، گروه اهل آتش كدامند؟ مى      : دهد پاسخ مى 

نزديك شويد و عمل نيكـو كنيـد، چـون    «:  فرمود� آن گاه مسلمانان به گريه افتادند، و رسول خدا »سوى جنت 
شـود، اگـر كامـل شـد      همان عدد از جاهليت گرفته مى«: ، افزود»هرگاه نبوتى آمده، پيش از آن جاهليتى بوده است   

اى است در بـازوى حيـوان يـا     ها چون غده شود، مثال شما و مثال امت    از منافقين كامل كرده مى     خوب، و اگر نشد   
، آن گاه آنان تكبير گفتند، بعـد        »من اميدوارم كه ربع اهل جنت باشيد      «: ، بعد از آن گفت    »مانند خال در پهلوى شتر    

من اميدوارم كه نصف اهـل    «:  از آن فرمود   بعد: ، و تكبير گفتند   »من اميدوارم كه ثلث اهل جنت باشيد      «: از آن گفت  
 ايـن چنـين ايـن را امـام     2.دانم كه دو سوم هم گفت يا خيـر      نمى: افزايد  و آنان تكبير گفتند، راوى مى      »جنت باشيد 

  .اند احمد و ابن ابى حاتم روايت نموده
داوند تعالى روز قيامت خ«:  فرمود�پيامبر :  روايت است كه گفت�و نزد بخارى در تفسير اين آيه از ابوسعيد         

كند كه   خداوند تو را امر مى    : كند لبيك ربنا و سعديك، آن گاه به صدايى فرياد مى         : دهد اى آدم ، پاسخ مى    : گويد مى
 -از هر هزار    : فرمايد اند؟ مى  اى پروردگار، اهل آتش كى    : پرسد از ذريه ات گروهى را به سوى آتش بيرون كن، مى          

  .گردد گذارد و پسر پير مى اى حملش را مى ودونه تن، آن گاه است كه هر حامله نهصدون-: پندارمش گفت مى
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  حيات صحابه

٣٨  پنجم جلد 

  .»بينى، در حالى كه آنان مست نيستند، بلكه عذاب خداوند سخت است و مردم را مست مى«: ترجمه
از يـأجوج و مـأجوج    «:  فرمـود  �هاى شان تغيير نمود، آن گاه پيـامبر          ه روى اين بر مردم گران تمام شد، حتى ك       

نهصدونودونه تن و از شما يك تن، شما در ميان مردم چون موى سياه در پهلوى گاو سفيد، يا چون موى سفيد در           
ثلـث اهـل    «: ود، و ما تكبير گفتيم، بعد از آن فرمـ         »پهلوى گاو سياه هستيد، و من اميدوارم كه ربع اهل جنت باشيد           

اين را بخارى در غيـر ايـن موضـع هـم            .  و تكبيرگفتيم  1»نصف اهل جنت  «:  و تكبير گفتيم، بعد از آن گفت       »جنت
اين چنين در تفـسير ابـن       . روايت نموده، و مسلم هم روايت كرده، و نسائى آن را در تفسيرش روايت نموده است               

اين :  به مانند آن روايت نموده، و در روايتش آمده� عباس اين را از ابن  ) 568/4(حاكم  . آمده است ) 204/3(كثير  
  .بر قوم گران تمام شد و اندوه و رنج دامن گيرشان گرديد

   
  درباره بعضى از احوال آخرت و پاسخ وى � از پيامبر �سوال زبير

  :هنگامى كه اين آيه نازل شد:  روايت نموده، كه گفت�ابن ابى حاتم از ابن زبير 
]G�� ��$� w	�"r�x ���* ;6� Z�
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  .»باز البته شما روز قيامت نزد پروردگار خود مجادله خواهيد كرد«: ترجمه
پـس كـار دشـوار      :  گفت �، زبير   »آرى«:  فرمود 2؟شود آيا خصومت بر ما تكرار مى     اى رسول خدا،    :  گفت �زبير  
  :هنگامى كه اين آيه نازل گرديد: دش اين زيادت آمده اين چنين اين را امام احمد هم روايت نموده، و نز3!!است

]��:6�� � 'y���  y#�� w[. )8:التكاثر(  
  .»ها پرسيده خواهيد شد باز در آن روز از نعمت«: ترجمه
ايـن  . خرمـا و آب   : شويم؟ نعمت ما فقـط دو سـياه اسـت          اى پيامبر خدا، از كدام نعمت پرسيده مى       :  گفت �زبير  

روايت نموده، و آن را حسن دانسته، و ابن ماجه هم روايتش كرده، در نزد احمـد از عبداللَّـه                    زيادت را ترمذى هم     
  : نازل گرديد�هنگامى كه اين سوره بر پيامبر :  روايت است كه گفت�بن زبير از زبيرين عوام 
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باز البته شما روز قيامت نزد پروردگار خود        . ه درستى كه تو هم مردنى هستى، و ايشان هم مردنى هستند           ب«: ترجمه

  .»مجادله خواهيد كرد
شـود؟   اى رسول خدا، آيا درگيرى كه در دنيا در ميان ما بود با گناهان خاص مان بـر مـا تكـرار مـى                :  گفت �زبير
بـه خـدا   :  گفـت �، زبيـر  »تا حق هر حق دار بـه او داده شـود        آرى، به طور حتمى بر شما تكرارمى شود،         «: گفت

ايـن چنـين در     . باشد حسن و صحيح مى   :  اين را ترمذى هم روايت نموده، و گفته است         4!!سوگند، كار دشوار است   
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  حيات صحابه

٣٩  پنجم جلد 

اين حديث از   : روايت نموده، و گفته است    ) 572/4(حاكم اين را در المستدرك      . آمده است ) 52/4(تفسير ابن كثير    
  .اند صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكردهاسناد 

   
  اى درباره جهنم هنگام به ياد آوردن آيه �گريه عبداللَّه بن رواحه

 در حـالى كـه سـرش را در آغـوش            �عبداللَّه به رواحه    : عبدالرزاق از قيس بن ابى حازم روايت نموده، كه گفت         
تو : گرياند؟ پاسخ داد   چه تو را مى   :  همراهش گريست، عبداللَّه پرسيد    همسرش گذاشته بود، گريه نمود و همسرش      

  :من اين قول خداوند عزوجل را به ياد آوردم: كنى، من هم گريستم، عبداللَّه گفت را ديدم گريه مى
]
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  .»و هر كسى از شما به دوزخ وارد خواهد شد«: ترجمه
) 132/3(كثير   اين چنين در تفسير ابن    . مريض بود : يابم يا خير؟ و در روايتى آمده كه        ن نجات مى  دانم كه از آ    و نمى 

  .آمده است
   

  از خانواده  و همسايگان هنگام مرگش تا از وى قصاص گيرند �درخواست عباده
 �مـرگ عبـاده   هنگامى كـه  : اند كه گفت بيهقى و ابن عساكر از عباده بن محمد بن عباده بن صامت روايت نموده      

غالمانم، خدمتكارانم، همسايگانم و كسانى را كه نزدم رفت و آمد داشتند نزدم بياوريد، آنان نزدش : فرا رسيد گفت
پندارم كه در دنيا زنده هستم، و شبش را نخستين شـب آخـرت        امروز را آخرين روزى مى    : جمع شدند، و او گفت    

 زبانم در مورد شما سر زده باشد، و آن عمل، سـوگند بـه ذاتـى كـه     دانم شايد چيزى از دستم يا پندارم، من نمى  مى
دهم كه اگر چيزى از آن در        جانم در دست اوست، روز قيامت قصاص در پى دارد، و هر يك از شما را سوگند مى                 

 -بلكه تو پدر بـودى و مـؤدب بـودى    : نفسش هست، قبل از اين كه نفسم بيرون شود، ازمن قصاص بگيرد، گفتند        
بلى، : آيا آنچه را از من سرزده معاف كرديد؟ پاسخ دادند         :  ، فرمود  -وى هرگز براى خادمى بد نگفته بود        : يدگو مى

دهم كه بر من     هر يك از شما را سوگند مى      : نه، وصيتم را حفظ كنيد    : بار خدايا، شاهد باش، بعد از آن افزود       : گفت
 كنيد، بعد هر يـك تـان داخـل مـسجدى شـود و نمـاز        نگريد، وقتى كه جانم بر آمد وضو نماييد و وضوء را نيكو           

  :بگزارد، و بعد از آن براى عباده و نفس خودش مغفرت بخواهد، چون خداوند تعالى گفته است
]� zr�
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  .»به شكيبايى و نماز مدد جوييد«: ترجمه
ايـن چنـين در الكنـز       .  و در زير پايم ارغوان فـرش نكنيـد         مرا به سوى قبرم به شتاب بريد، از دنبالم آتش نياوريد،          

  .آمده است) 79/7(
   

   از حساب آخرت �ترس و هراس عمر



  حيات صحابه

٤٠  پنجم جلد 

 گذشت، البته وقتـى     � براى عبدالرحمن بن عوف    �در بخش احتياط در مصرف از بيت المال بر خود، قول عمر             
او بگو آن را از بيت المال بگيـرد، و بـاز   به : كه از وى چهار هزار درهم قرض خواست، و او به فرستاده عمر گفت      

هنگامى كه شخص فرستاده شده نزدش آمد و او را از آنچه عبدالرحمن گفت خبر داد، آن بـر وى        . مستردش نمايد 
و اگـر قبـل از   ! آن را از بيت المال بگيـرد؟   : تو گوينده هستى كه   :  با او روبرو شد و گفت      �گران تمام شد، و عمر    
آن را اميرالمومنين گرفته است، آن را برايش بگذاريد، و روز قيامـت بـه آن مؤاخـذه                  : گوييد آمدن آن درگذشتم مى   

  !!.شوم
   

  هنگامى كه حديثى را درباره آخرت شنيدند )عنهما اللَّه رضى(گريه ابوهريره و معاويه
و هم چنين افتادنش  خواهد آمد �در تأثيرپذيرى از علم خداوند تعالى و علم پيامبرش، آه كشيدن شديد ابوهريره 

بر رويش، تا اينكه شفى اصبحى وى را بلند نمود و خيلى وقت محكم گرفت، البتـه هنگـامى كـه حكـم خداونـد                         
 �تبارك و تعالى را درباره قارى، صاحب مال و كسى كه در راه خدا كشته شده ذكر نمود، و گريه شـديد معاويـه                      

  . خواهد آمد-دند وى هالك شده است  حتى كه گمان نمو-هم هنگامى كه اين حديث را شنيد 
   

  ايمان به شفاعت  
به اين كه  شفاعتم در برگيرنده هر آن فرد از امتم است  كـه بـدون شـريك                     � قول پيامبر 

  آوردن چيزى به خداوند از دنيا رفته است
ايى پـايين    ما را در ج    �در آخر شب پيامبر     : اند كه گفت    روايت نموده  �بغوى و ابن عساكر از عوف بن مالك         

 را نـزد  �آورد، و هر يك از ما سرش را بر بازوى شترش گذاشت، در يك وقت شب بيدار شدم، و رسول خدا               
 بـه راه    �سواريش نديدم، اين پديده مرا در هراس و خوف افكند، بنابر آن در تالش و جستجوى رسـول خـدا                     

 برخوردم، كه آنان را نيز آنچه مرا بـه تـرس و             )مااللَّه عنه  رضى(افتادم، ناگهان به معاذ بن جبل و ابوموسى اشعرى          
هراس افكنده بود ترسانيده بود، در حالى كه ما در اين حالت قرار داشتيم، ناگهان آوازى در بـاالى دره چـون آواز                       

امـشب كـسى از نـزد       «:  فرمـود  �اى كه اتفاق افتاده بود خبر داديم، نبـى خـدا             آسياب شنيديم، و او را از مسئله      
رم عزوجل نزدم آمد، و مرا در ميان شفاعت و اين كه نصف امـتم داخـل جنـت شـود اختيـار داد، و مـن                           پروردگا

دهم، كـه مـا را از        اى نبى خدا، تو را به خدا و حق صحبت و همراهى سوگند مى             : ، گفتم »شفاعت را اختيار نمودم   
 به راه افتـاديم تـا اينكـه نـزد           � خدا ، آن گاه با پيامبر    »شما از اهل شفاعتم هستيد    «: اهل شفاعت بگردانى، فرمود   

 �انـد، و نبـى خـدا     اند در هـراس افتـاده    را گم نموده�مردم رسيديم، و دريافتيم  كه آنان نيز وقتى نبى خدا   
كسى از نزد پروردگارم آمد، و مرا در ميان شفاعت و اينكه نصف امتم داخل جنت شود اختيارى نمـود، و                     «: فرمود

دهيم، كه ما را از اهل       تو را به خدا و صحبت و همراهى سوگند مى         : ، آنان به او گفتند    »دممن شفاعت را اختيار نمو    
من كـسى را كـه حاضـر اسـت گـواه      «:  فرمود�شفاعتت بگردانى، هنگامى كه در اطرافش گرد آمدند، نبى خدا    



  حيات صحابه

٤١  پنجم جلد 

 1.»د در گذشـته باشـد  ام است كه بدون شريك آوردن چيزى به خداون       گيرم، كه شفاعتم در برگيرنده هر آن امتى        مى
  .آمده است) 271/7(اين چنين در الكنز 

   
  براى امتش نزد پروردگارش همان شفاعت براى آنان است � دعاى پيامبر

در هيأت ثقيف نزد رسـول  : اند كه گفت  روايت نموده�بغوى، ابن منده و ابن عساكر از عبدالرحمن بن ابى عقيل   
تـر از كـسى كـه نـزدش          ه خوابانيديم، و در ميان مردم نزد مـا مبغـوض           رفتيم، شترهاى مان را نزد درواز      �خدا  
رفتيم ديگر كسى نبود، و هنوز بيرون نرفته بوديم، كه از مردى كه نزدش وارد شديم ديگر كسى در ميـان مـردم                        مى

دشـاهى  اى رسول خدا، آيا از پروردگارت پادشاهى و ملكى چون پا          : اى از ما گفت    گوينده. تر نبود  براى ما محبوب  
ممكن اسـت بـراى صـاحب تـان نـزد      «:  خنديد، و بعد از آن گفت     �سليمان عليه السالم نخواستى؟ پيامبر خدا       

خداوند بهتر از ملك سليمان باشد، خداوند هر پيامبرى را كه فرستاده است به او دعوت مستجابى داده است، كسى   
 و خداوند بـه او داد، و كـسى از آنـان هنگـامى كـه                  دنيا را خواست،   -به آن   :  و در لفظى آمده    -از آنان توسط آن     

خداوند به من هم دعـاى مـستجابى داده      . قومش از وى نافرمانى نمودند بر آنان دعا نمود و آنان بدان هالك شدند             
ابن ابـى   : گويد  بغوى مى  2.»ام، البته به خاطر شفاعت امتم در روز قيامت         است، كه آن را نزد پروردگارم پنهان نموده       

دانم كه غير اين حديث را روايت نموده باشد، و اين حديث غريـب اسـت، و جـز بـه همـين طريـق                          ل را نمى  عقي
اين را بخـارى و حـارث بـن اسـامه هـم، چنانكـه در              . آمده است ) 272/7(اين چنين در الكنز     . روايت نشده است  

  .اند آمده، روايت كرده) 411/2 (االصابه 
   

    براى شريرهاى امتم هستممن چه نيكو مردى:  � قول پيامبر
من «:  فرمود �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(شيرازى در االلقاب و ابن نجار از ام سلمه          
اى رسول خدا، تو بـراى شـريرهاى      : آن گاه مردى از مزينه به او گفت       . »چه نيكو مردى براى شريرهاى امتم هستم      

شـوند، و    خوبان امتم به اعمال شـان داخـل جنـت مـى           «: گونه خواهد بود؟ گفت   ايشان هستى، حال خوبان آنان چ     
كشند، ولى شفاعتم در روز قيامت براى جميع امتم مباح است، مگر براى مردى               شريرهاى امتم انتظار شفاعتم را مى     

  . آمده است) 272/7( اين چنين در الكنز 3.»كه اصحابم را بدگويى نمايد
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  حيات صحابه

٤٢  پنجم جلد 

  ترين آيه در كتاب خدا بخشدرباره اميد �سخن على
كنم، تا اين كه  براى امتم شفاعت مى«:  فرمود�پيامبر خدا :  روايت نموده كه�ابن مردويه از على بن ابى طالب 

، بعد از آن رويـش      »بلى، راضى شدم  : گويم اى محمد، آيا راضى شدى؟ مى     : گويد نمايد و مى   پروردگارم صدايم مى  
  :ترين آيه در كتاب خداوند اين است اميد بخش: گوييد ى اهل عراق شما مىا: را به سوى من گردانيد و گفت

]	� ./ ��Z{* � ���67! 5 �3#&$� 9 � ��8�-� �'�� <(
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حمـت خـدا نااميـد مـشويد، چـون          ايد، از ر   هاى خود اسراف و ستم كرده      آنان كه بر نفس   ! اى بندگان من  «: ترجمه

  .»آمرزد، و او آمرزگار و مهربان است خداوند همه گناهان را مى
  :ترين آيه در كتاب خدا اين است اميدبخش: گوييم ولى ما اهل بيت مى: گوييم، افزود آرى، ما اين را مى: پاسخ دادم

]9f��8 ��* � ��:�  )5:الضحى( .]��#�| 
  .» خواهد نمود و تو خوشنود خواهى شدو پروردگارت به تو عطا«: ترجمه

  .آمده است) 273/7( اين چنين در الكنز 1.و اين شفاعت است
   

  � درباره شفاعت در پيش روى معاويه �سخن بريده
 در حالى داخل شد، كه مـردى صـحبت   �وى نزد معاويه    :  روايت نموده كه   �احمد از ابن بريده و او از پدرش         

پنداشت كه او هم چون   وى مى-آرى، : دهى؟ گفت ويه برايم به سخن گفتن اجازه مىاى معا : نمود، بريده گفت   مى
من اميدوارم كه در روز قيامـت       «: گويد  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    :  ، بريده گفت   -آن ديگر حرف خواهد زد      

 آن هـستى و علـى   تو اى معاويه اميدوار: ، و افزود»به تعداد آنچه در روى زمين درخت و كلوخ است شفاعت كنم          
  .آمده است) 56/3( اين چنين در تفسير ابن كثير 2!  اميدوارش نيست؟�
   

   به كسى كه شفاعت را تكذيب نمود �جواب جابر بن عبداللَّه
نمـودم، تـا     من از همه مردم شفاعت را شديدتر تكذيب مـى         : ابن مردويه از طلق بن حبيب روايت نموده، كه گفت         

توانستم و خداوند در آن خلود و هميـشگى اهـل             روبرو شدم، براى او هر آيه را كه مى         �ه  اينكه با جابربن عبداللَّ   
تـر بـه    تر به كتـاب خـدا و عـالم    اى طلق آيا خودت را از من خواننده: نمود تالوت كردم، وى گفت آتش را ياد مى 
نان اهل آننـد، آنـان مـشركين     خواندى، آ  ]درباره شان آيات دال بر خلود را      [پندارى؟ آنانى كه      مى �سنت پيامبر   

اند، ولى اينان قومى اند كه مرتكب گناهانى شدند و بر اثر آن تعذيب گرديدند و بعد از آن اخـراج شـدند، سـپس                         
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  حيات صحابه

٤٣  پنجم جلد 

از «: گفـت   نشنيده باشم كه مـى     �اين دو كر شوند، اگر از رسول خدا         : دستهايش را به گوش هايش برد و گفت       
  .خوانيم ، و آياتى كه تو تالوت نمودى ما هم آن را مى1»شوند آتش بعد از اينكه داخل شدند بيرون مى

نمـود و   نزد جابر بن عبداللَّه نشستم، و او حديث بيـان مـى  : و نزد ابن ابى حاتم از يزيد فقير روايت است كه گفت   
گين شـده  و من تا آن روز آن را منكر بودم، بنابراين خشم : گويد شوند، مى  گروهى از مردم از آتش بيرون مى      : گفت
كنيـد، كـه خداونـد     گمـان مـى   !! �نمايم اى ياران محمـد       كنم، ولى از شما تعجب مى      از مردم تعجب نمى   : گفتم

  :گويد كند، در حالى كه خداوند مى تعدادى را از آتش بيرون مى
]
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  .»رج شوند، ولى آنان از آن خارج نخواهند شدخواهند از آتش خا مى«: ترجمه
اين مرد را بگذاريد، آن آيـه دربـاره كفـار           : آن گاه يارانش مرا نكوهش كردند، و او كه بردبارترين ايشان بود گفت            

  :است و تالوت نمود
]   Z�
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كسانى كه كافر شدند اگر تمام آنچه روى زمين قرار دارد و همانند آن، براى آنـان باشـد، و آنهـا را بـراى           «: ترجمه

  .»و براى آنان مجازات پايدارى است... نجات از مجازات روز قيامت بدهند
  :گويد آيا خداوند نمى: ام، گفت خوانم، آن را حفظ نموده بلى مى: خوانى؟ گفتم مى آيا قرآن را ن]:بعد از آن گفت[
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بخـوان، ايـن يـك وظيفـه اضـافى بـراى توسـت، تـا                ( و نمـاز  )پاسى از شب را از خواب برخيز و قرآن          «: ترجمه
  .» را به مقامى در خور ستايش برانگيزدپروردگارت تو

دارد و با    اين همان مقام است، خداوند تعالى اقوامى را در آتش به سبب خطاهاى شان تا وقتى كه خواست نگه مى                   
و بعد از آن ديگـر بـه        : گويد كند، مى  زند، و وقتى كه خواست ايشان را بيرون نمايد، بيرون شان مى            آنان حرف نمى  

  .آمده است) 54/2( اين چنين در تفسير ابن كثير 2.ت ننمودمتكذيب شفاعت عود
   

  ايمان به بهشت و دوزخ  
  ديدند انگار كه آنان آن را به چشم مى � اصحاب و تصور بهشت در مجلس  پيامبر
: اند كه گفـت   روايت نموده- بود � وى از كاتبان پيامبر - �حسن بن سفيان و ابونعيم از حنظله اسيدى كاتب         

 بوديم، وى جنت و دوزخ را براى ما ياد نمود، گويى كه در برابر ديدگان ما قـرار گرفتنـد، بعـد بـه       �يامبر  نزد پ 
 خنديدم و بازى نمودم، آن گاه حالتى را به يـاد آوردم كـه در آن قـرار                   ]با ايشان [سوى خانواده و فرزندانم رفتم و       
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  حيات صحابه

٤٤  پنجم جلد 

چطـور؟ پاسـخ   : پرسـيد !! ام اى ابوبكر، منافق شده: و گفتم برخوردم �داشتيم، و بيرون رفتم، در اين اثنا به ابوبكر   
دهد، گويى كه در مقابل ديـدگان مـا قـرار     باشيم، و او جنت و دوزخ را براى مان تذكر مى       مى �نزد پيامبر   : دادم

آوريـم، و آن حالـت را        رويم، به همسران، فرزندان، كـشتزار و مـشاغل روى مـى            دارد، و وقتى از نزدش بيرون مى      
 آمدم، و آن را برايش متذكر       �دهيم، آنگاه نزد پيامبر      ما هم اين عمل را انجام مى      : كنيم، ابوبكر گفت   وش مى فرام

باشيد بدون شك مالئك همـراه تـان    هاى تان طورى باشيد، كه نزد من مى   اى حنظله، اگر نزد خانواده    «: شدم، گفت 
) 100/1( اين چنـين در الكنـز        1.»طور و ساعتى آنطور   اى حنظله، ساعتى اين   . كنند بر فرش تان و در راه مصافحه مى       

  .آمده است
   

   براى يارانش درباره آخرت � صحبت پيامبر
 طـوالنى   )حبت را صـ ( �شبى نزد رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى حاتم از عبداللَّه بن مسعود        

هاى شان بر من عرضه شدند، و هـر          ن با امت  انبيا و پيروان شا   «: نموديم، بعد از آن صبحگاهان نزدش رفتيم، فرمود       
، و قتاده اين » نبيى با گروهى بود، نبيى با سه تن بود و نبيى همراهش هيچ كس نبود             2...نمود بى از پهلويم عبور مى    ن

  :آيه را تالوت نمود
];�>* L�* ��6� T���[. )78:هود(  

: گويد ، مى»اى از بنى اسرائيل از پهلويم گذشت      وستهتا اينكه موسى بن عمران عليه السالم با گروه به هم پي           «: فرمود
اين برادرت موسى بن عمران است و كسانى كه او را از بنى اسرائيل پيـروى                : پروردگارا، اين كيست؟ گفت   : گفتم«

ناگهـان بـه    : گويد ها بنگر، مى   به سوى راستت بر تپه    : پروردگارا، امت من كجاست؟ گفت    : گفتم«: ، افزود »اند نموده
به طرف چپت به سوى افـق  : پروردگارا راضى شدم، فرمود : آيا راضى شدى؟ گفتم   : اى مردان برخوردم، فرمود   روه

هـا   بـا ايـن   : پروردگارا راضى شـدم، فرمـود     : آيا راضى شدى؟ گفتم   : ببين، ناگهان به روهاى مردان برخوردم، گفت      
 - �گاه عكاشه بن محصن از بنـى اسـد          آن  : افزايد ، مى »شوند هفتادهزار تن است كه بدون حساب وارد جنت مى        

 �اى نبى خدا، از خداوند بخـواه تـا مـرا از آنـان بگردانـد، پيـامبر        :  گفت -وى از اهل بدر بود      : گويد سعيد مى 
اى نبى خدا، از خداوند بخواه تـا مـرا از           : آن گاه مرد ديگرى گفت    : ، گفت »بار خدايا، او را از آنان بگردان      «: فرمود

 پـدر و  -اگـر توانـستيد   «:  فرمود�رسول خدا : گويد ، مى »عكاشه از تو بدان سبقت جست     «: ودآنان بگرداند، فر  
ها باشيد، و گرنـه از اصـحاب     كه از اصحاب هفتاد باشيد اين كار را بكنيد، وگرنه از اصحاب تپه-مادرم فداى تان  

مـن اميـدوارم ربـع اهـل     «: آن گفت، بعد از  »افق باشيد، چون من مردمان زيادى را ديدم كه احوال شان خراب بود            
مـن  «پـس تكبيـر گفتـيم،    : گويد مى. »من اميدوارم ثلث اهل جنت باشيد   «: ، آن گاه تكبير گفتيم، فرمود     »جنت باشيد 
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  حيات صحابه

٤٥  پنجم جلد 

 اين آيه را تـالوت  �بعد از آن پيامبر خدا: افزايد باز تكبير گفتيم، مى : گويد ، مى »اميدوارم نصف اهل جنت باشيد    
  :نمود

]���5� � Z ���F5� � Z � � [. )40:الواقعه(  
  .»جماعتى از امتان پيشين، و جماعتى از امتان متأخر«: ترجمه

اينان كسانى اند كه در اسالم متولد شده، و      : اين هفتاد هزار چه كسانى هستند؟ گفتيم      : در ميان خود گفتيم   : گويد مى
گذارنـد، رقيـه    بلكه اينان كسانى اند كه داغ نمـى    «:  رسيد، فرمود  �اين قول به پيامبر     : افزايد اند، مى  شرك نياورده 

 اين چنين اين را ابن جرير روايت نمـوده، و ايـن             1.»كنند گيرند و به پروردگارشان توكل مى      نمايند، بدفالى نمى   نمى
آمده است، و  ) 293/4(اين چنين در تفسير ابن كثير       . حديث طرق زيادى از غير اين وجه در صحاح و غير آن دارد            

ايـن  : از عبداللَّه بن مسعود به طول آن و بـه ماننـد آن روايـت كـرده، و گفتـه     ) 578/4(كم اين را در المستدرك  حا
انـد، و ذهبـى گفتـه        حديث از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را به اين سياق روايت ننموده                

  .صحيح است: است
   

  نتدرباره درخت ج � سوال باديه نشين از پيامبر
خداوند ما را بـه اعـراب و        : گفتند  مى �اصحاب رسول خدا    : ابن نجار از سليم بن عامر روايت نموده، كه گفت         

اى رسول خدا، خداوند در جنت درختى       : روزى بيابانگردى آمد و گفت    : افزايد رساند، مى  هاى ايشان نفع مى    سئوال
 و آن   2درخت كنـار  :  پاسخ داد  »و آن كدام است؟   «:  پرسيد �رساند، پيامبر    را ياد نموده، كه صاحبش را اذيت مى       

  :گويد آيا خداوند متعال نمى«:  فرمود �خارى دارد اذيت كننده، آن گاه پيامبر خدا 
](�B� *;- ?[.)28:الواقعه(  

  .»در درختان سدر بدون خار«: ترجمه
آورد، و از   درخت ميوه بار مـى اى گردانيده است، و آن  خداوند خارش را قطع نموده است، و به جاى هر خار ميوه           

 و نزد ابـن ابـى داود از   3.»آيد كه رنگى از آن به ديگرى مشابهت ندارد هر ميوه آن هفتاد و دو رنگ طعام بيرون مى         
اى رسـول   :  نشسته بودم كه بيابـانگردى آمـد و گفـت          �با پيامبر   :  روايت است كه گفت    �عتبه بن عبد سلمى     

دانم، درخت طلح، پيامبر  كنى، كه هيچ درختى را خاردارتر از آن نمى ر جنت ياد مىشنوم درختى را د خدا، از تو مى 
 بـز   )بيـضه (گرداند كه آن ميوه چون قلوه چـون خـصيه            اى مى  خداوند در جاى هر خار آن ميوه      «:  فرمود �خدا  

ايـن  4. »باشـد  مىباشد كه يك رنگ آن با ديگرى مشابه ن باشد، و در آن هفتاد رنگ طعام مى     كوهى پر از گوشت مى    
  .آمده است) 288/4(چنين در تفسير ابن كثير 
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  حيات صحابه

٤٦  پنجم جلد 

   
  درباره ميوه جنت و جواب وى  � سوال اعرابى از پيامبر

 را از حوض پرسيد و جنت �بيابانگردى آمد، و پيامبر : امام احمد از عتبه بن عبد سلمى روايت نموده، كه گفت 
بلى، و در آن درختى است كه به آن طوبى گفته «: ست؟ پاسخ داد در آن ميوه ه   : را ياد نمود، بعد از آن اعرابى گفت       

كدام درخت سرزمين ما بـدان مـشابهت دارد؟       : دانم چه بود، گفت    و چيزى را ياد نمود كه نمى      : افزايد ، مى »شود مى
نخيـر،  :  گفـت  »اى؟ شـام رفتـه   «:  افـزود  �، و پيامبر    »چيزى از درخت سرزمينت بدان مشابهت ندارد      «: پاسخ داد 

رويد و بااليش پهـن      شود بر يك ساق مى      گفته مى  1ابهت دارد، كه به آن چهار مغز      درختى در شام بدان مش    «: رمودف
پرسيد بـيخ   . مسير يكماهه كالغى كه اصالً استراحت نكند      : اش چقدر است؟ گفت    بزرگى خوشه : ، پرسيد »گردد مى

طراف آن را طى ات حركت بدهى، قبل از اينكه ااگر شتر جوانى را از خانواده       «: آن چه قدر بزرگ است؟ پاسخ داد      
اش چقـدر   بزرگـى دانـه  : ، پرسـيد »بلـى «: در آن انگور هست؟ پاسخ داد: ، گفت»شكند  از پيرى مى 2اش نمايد ترقوه 

آيـا  «: بلـى، فرمـود  :  پاسخ داد»هيچ گاه پدرت بز بزرگى را از ميان گوسفندانش ذبح نموده است؟: است؟ پاسخ داد 
پس همان دانه   : بلى، اعرابى گفت  :  پاسخ داد  »اين را براى مان دلو بساز؟     : و به مادرت داد و گفت     پوستش را كشيد    
) 290/4( اين چنين در تفـسير ابـن كثيـر           3.»آرى، و ساير نزديكانت را    «: كند؟ فرمود  ام را سير مى    مرا و اهل خانواده   

  .آمده است
   

   را شنيدهنگامى كه وصف جنت � مردن مرد حبشى در مجلس  پيامبر
 آمد، پيامبر خـدا   �مردى از حبشه نزد رسول خدا       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از ابن عمر     

هـا و نبـوت فـضيلت داده     اى رسول خدا، شما بر ما در صورت ها، رنـگ        : ، گفت »بپرس و بدان  «:  به او گفت   �
اى عمل كنم، من هم با تـو       بياوريم، و به آنچه عمل نموده      اى ايمان  كنى اگر به آنچه ايمان آورده      شديد، چه فكر مى   

آرى، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، سفيدى سياه در جنـت از مـسير هـزار                   «: باشم؟ فرمود  در جنت مى  
الاله االاللَّه، به سبب آن برايش نزد خداوند : كسى كه بگويد«:  فرمود�، بعد از آن رسول خدا    »شود سال ديده مى  

، »شـود  اللَّه و بحمده، برايش صد و بيست و چهار هزار نيكى نوشته مـى              سبحان: باشد، و كسى كه بگويد     دى مى عه
انـسان در روز  «:  فرمـود �شـويم؟ پيـامبر خـدا     اى رسول خدا بعد از اين چگونه هالك مى  : آن گاه مردى گفت   
هـاى    يـا نعمـت    -كند، آن گـاه نعمـت        ىآورد كه اگر بر كوهى گذاشته شود، بااليش سنگينى م          قيامت عملى را مى   

سازد، مگر اين كه خداوند به رحمت خود بـه حـالش    اش را نابود مى شود همه خيزد، و نزديك مى   بر مى  -خداوند  
  :، و اين سوره نازل گرديد»برسد

                                                 
  گردو= چهار مغز  1
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  حيات صحابه

٤٧  پنجم جلد 

]�V;�� � �c 	
#$5� 9 � 9!� LV[ تا به اين قول خداوند ]���% 
�  )1-20:االنسان( .]� 
  .»ملك بزرگ...  انسان مدتى از زمانه آمده استبر«: ترجمه

، آن گاه اعرابى گريست تا اين كه »آرى«: بيند؟ فرمود بيند كه چشم تو مى چشمم در جنت آنچه را مى  : حبشى گفت 
 را ديدم كه او را به دست خود در قبرش پايين �من رسول خدا : گويد  مى)عنهما اللَّه رضى(ابن عمر. از دنيا رفت

عبداللَّه بن وهب   : آمده) 453/4(و در تفسير وى همچنان      . آمده است ) 457/4(اين چنين در تفسير ابن كثير        1.نمود
 ��;�V[:  اين سوره را خواند�ابن زيد به ما خبر داد كه رسول خدا : گفت� �c 	
#$5� 9 � 9!� LV[ و اين در ،

ها رسيد، مرد سياه نفـسى كـشيد و          به صفت جنت  هنگامى كه    حالى بر وى نازل گرديد كه مرد سياهى نزدش بود،         
 2.» را شوق به سوى جنت كشيد-برادرتان :  يا گفت-نفس صاحبتان «:  گفت�جانش برآمد، آن گاه رسول خدا 

  .مرسل غريب است
   

   به جنت در حال مرگ و احتضارش �براى عمر �بشارت على
 هنگـامى كـه   �نزد عمـربن خطـاب   : گفت دم كه مى شني�از على : ابن عساكر از ابومطر روايت نموده، كه گفت  

گرياند اى اميرالمؤمنين؟  چه تو را مى   : نمود، پرسيدم  ابولؤلؤ وى را زخمى كرده بود در حالى وارد شدم كه گريه مى            
تو را به جنت مژده     : شوم يا به سوى آتش؟ به او گفتم        مرا خبر آسمان گريانيد، كه آيا به سوى جنت برده مى          : گفت
سيد بـزرگ سـاالن   «: گفت اى كه قابل شمارش نيست، شنيدم كه مى      به اندازه  �؛ چون من از رسول خدا       دهم مى

آيا تو بر اين شاهد هستى كه من از اهـل جنـتم؟    اى على: ، گفت»جنت ابوبكر و عمراند و از فضيلت برخوردار اند     
 ايـن   3.»عمر از اهـل جنـت اسـت       «:  گفته است  �آرى، و تو اى حسن بر پدرت گواه باش كه پيامبر خدا             : گفتم

  .آمده است) 438/4(چنين در المنتخب 
   

   هنگام ذكر جنت �گريه عمر
اين براى ماست، بـراى  :  گفتارش در يكى از مهمانى هايى كه براى او ترتيب داده شده بود، گذشت�در زهد عمر 

بـراى آنـان جنـت    : وليـد گفـت  آن عده از فقراى مسلمين كه درگذشتند، و از نان جو سير نشدند چيست؟ عمربن   
اگر نصيب ما همين متاع دنيا باشد، و آنها بهشت را بدست :  پر از اشك شد و گفت�هاى عمر است، آن گاه چشم

  .اند اين را عبدبن حميد و غير وى از قتاده روايت نموده. اند آورده باشند، بدون ترديد از ما سبقت بزرگى گرفته
   

   ه داخل شدن جنت در حال مرگشب  �وقاص ابى اميدوارى سعدبن
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  حيات صحابه

٤٨  پنجم جلد 

سر پـدرم هنگـام جـان سـپردنش در آغوشـم بـود،       : از مصعب بن سعد روايت نموده، كه گفت ) 147/3(ابن سعد   
بـه  : گرياند؟ گفـتم   اى پسرم چه تو را مى     : آن گاه چشم هايم اشك ريخت، او به سويم نگاه نمود و گفت            : گويد مى

بر من گريه مكن، چون خداونـد ابـداً مـرا تعـذيب             : كنم، گفت  ده مى خاطر جايگاهت و به سبب آنچه در تو مشاه        
انـد   هاى شان كـه بـراى خداونـد عمـل نمـوده      نمايد، و من از اهل جنتم، خداوند براى مؤمنان در عوض نيكى      نمى

هر : گويد شود، و وقتى كه تمام گرديد، مى هاى شان تخفيف داده مى    اما بر كفار به سبب نيكى     : پاداش ميدهد، افزود  
  .درستكارى ثواب عملش را از كسى كه براى وى عمل نموده طلب كند

   
  باشد در حال  مرگش از هراس آنچه بعد از وفات مى �بى قرارى عمروبن عاص

 در حالى حاضر شدم كه در �نزد عمروبن عاص   : از ابن شماسه مهرى روايت نموده، كه گفت       ) 258/4(ابن سعد   
چـه تـو را     : را به سوى ديوار گردانيد و گريه طوالنى نمود پسرش به او گفت            حالت مرگ قرار داشت، وى رويش       

و او : گويد  مى- تو را به اين مژده نداده است، آيا تو را به اين بشارت نداده است؟              �گرياند؟ آيا رسول خدا      مى
ه سـوى مـا گردانيـد و    بعد از آن رويش را ب: افزايد  ، مى-نمود و رويش به طرف ديوار بود  در اين حالت گريه مى 

اللَّه، است، ولى من بر سه حال     الاله االاللَّه و ان محمد رسول     : آيد شهادت  بهترين چيزى كه برايم به شمار مى      : گفت
تر نبود، و هـيچ       نزدم مبغوض  �قرار داشتم، خود را در حالى دريافتم كه در ميان مردم هيچ كسى از رسول خدا                 

مـردم از   ر نبود كه بر وى دست يابم و او را به قتل برسانم، اگر بر آن حالـت مـى            ت عملى از اين عمل برايم محبوب     
 آمدم تا با او بيعت كـنم، و         �بعد از آن خداوند اسالم را در قلبم جاى داد و نزد رسول خدا               . بودم اهل آتش مى  

ا باز نمود، و من دسـتم       آن گاه دستش ر   : اى رسول خدا، دست راستت را باز كن كه با تو بيعت نمايم، افزود             : گفتم
چـه شـرطى   «: خواهم شـرط بگـذارم، فرمـود    مى: پاسخ دادم:  گفت»اى عمرو تو را چه شد؟«: را باز داشتم، پرسيد  

اى عمرو آيا نميدانى كه اسالم آنچه را كـه          «: گذارم كه برايم بخشيده شود، گفت      شرط مى :  پاسخ دادم  »گذارى؟ مى
برد و حج آنچه را كه قبل از آن بـوده   ت آنچه را كه قبل از آن بوده از بين مى        سازد، و هجر   قبل از آن بوده نابود مى     

تر   برايم محبوب�، بعد از آن خود را در حالى دريافتم كه در ميان مردم هيچ كسى از رسول خدا      »نمايد نابود مى 
توانستم، چـون    م، نمى شدم، كه وى را توصيف كن      نبود، و كسى از وى در چشمم بزرگوارتر نبود، و اگر پرسيده مى            

مـردم   به خاطر احترام و بزرگ داشتش، من توان آن را نداشتم كه به طرفش دقيق متوجه شوم، اگر بر آن حالت مى                     
ام يـا حـالم در آن        دانم من در آن چـه      اميدوار بودم كه از اهل جنت باشم، بعد از آن متولى چيزهايى شديم كه نمى              

 آتشى مرا همراهى نكند، و وقتى مرا دفن نموديد، خاك را به آرامى بر من وقتى من مردم نوحه كنندهاى و. چيست
اندازيد، و وقتى از قبرم فارغ شديد، نزد قبرم به اندازه ذبح شدن شتر و تقسيم شدن گوشت آن درنگ كنيد، چـون                       

ين را به سند ابـن  ا) 76/1( مسلم 1.گيرم تا بدانم كه براى فرستادگان پروردگارم چه پاسخ بدهم         من به شما انس مى    
  .سعد به سياق وى همانند آن روايت كرده است
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 فرارسـيد،  �هنگامى كه وفـات عمـرو بـن عـاص    : احمد اين را از عبدالرحمن بن شماسه روايت نموده، كه گفت    
نخير، بـه خـدا سـوگند، ولـى از          : كنى؟ آيا از ترس مرگ؟ گفت      چرا گريه مى  : گريست، پسرش عبداللَّه به او گفت     

تو بر خير بودى، و صحبت رسول خدا و فتوحـات شـامش را   : پسرش به وى گفت!!  بعد از مرگ است   ترس آنچه 
شهادت الاله االاللَّه، و آن را به اختصار ذكر نموده، و در آخـر آن               : بهتر را ترك نمودى   : به يادش آورد، عمرو گفت    

ى دنبالم ننمايد، و لنگم را بـر مـن ببنديـد،            اى بر من گريه نكند، و مدح كننده و آتش          وقتى مردم گريه كننده   : افزوده
چون من مخاصمه كننده هستم، و خاك را به نرمى بـر مـن بپاشـيد، و پهلـوى راسـتم بـه خـاك از پهلـوى چـپم                              

ايـن حـديث را     : آمده، و گفته  ) 26/8 (البدايه اين چنين در     1.تر نيست و در قبرم چوب و سنگ قرار ندهيد          مستحق
موده، و در آن زيادت هايى بر اين سياق، يعنى سياق احمـد، هـست، و در روايتـى                   مسلم در صحيح خود روايت ن     

اللهم امرتنـا فعـصينا، و نهيتنـا فمـا انتهينـا، و ال      [: گفت وى بعد از اين رويش را به سوى ديوار گردانيد و مى        : آمده
نمودى ولى باز نايستاديم و جـز       بار خدايا، به ما امر كردى و عصيان نموديم، ما را نهى             «: ترجمه. ]يسعنا اال عفوك  

  .»گنجاند  ما را در خود نمى]گناهان[عفوت ديگر چيزى 
وى دستش را بر موضع طوق آهنين در گردنش گذاشت و سرش را به سوى آسمان بلنـد                  : و در روايتى آمده است    

بـار خـدايا   «: ترجمـه . )نـت ء فأعتذر، و ال مستنكر بل مستغفر، الاله االا اللهم القوى فانتصر، وال برى  (: نمود و گفت  
ام،  قوى نيستم كه نصرت يابم، پاك نيستم كه معذرت بخواهم و انكار كننده هم نيستم، بلكه مغفـرت طلـب كننـده                  

از عبداللَّـه بـن   ) 260/4(و ابـن سـعد   . �و اين را تا آن وقت تكرار نمود كه وفات كـرد،     . »معبودى جز تو نيست   
بعد از : آنچه عمرو وصيت نموده است، ذكر كرده و در آخر آن آمده است       وحديث را در    ...  روايت نموده  �عمرو  

: ترجمه. )ء فاعتذر، و ال عزيز فانتصر، و لكن الاله االاللَّه          اللهم انك امرتنا فركبنا، و نهيتنا، فاضعنا، فالبرى       (: آن گفت 
ا ضـايع كـرديم، پـاك نيـستم كـه           بار خدايا، تو ما را امر نمودى و ما تابع هوا شديم و ما را نهـى نمـودى و آن ر                     «

  .گفت كه درگذشت ، اين را تا آن وقت مى»معذرت بخواهم، قوى نيستم كه غالب شوم ولى معبودى جزاللَّه نيست
   

  آنچه از اقوال بعضى اصحاب  درباره ايمان به جنت و آتش گذشت 
واجب بود وفـا نموديـد،      به آنچه بر شما     «:  گفت �و در باب نصرت پاسخ انصار گذشت، وقتى كه رسول خدا            

 ]بـراى تـان   [هـاى تـان هـم        هاى تان به سهم و نصيب تان از خيبر خوش گردد، و ميوه             اگر خواسته باشيد كه نفس    
از تو بر ما شرط هايى بود، و از ما بر تو شرطى، و آن اينكه براى مان جنـت              : ايشان گفتند . »باشد، اين كار را بكنيد    

:  فرمـود  �رسـول خـدا     . ه بودى انجام داديم، كه براى مان همان شرط مان باشد          باشد، و ما آنچه را از ما خواست       
  .اين را بزار روايت نموده است. »ها براى شما باشد همان«

بـخ،  :  به جنگ در روز بدر ترغيب نمود گذشت� هنگامى كه پيامبر خدا �و در باب جهاد قول عميربن حمام      
بعد از آن خرماهـا     : افزايد مى! وم همين باقى است كه اينان مرا بكشند؟       آيا در ميان من و اين كه داخل جنت ش         !! بخ
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  حيات صحابه

٥٠  پنجم جلد 

و در روايت ديگرى آمده     . را از دست خود انداخت، و شمشير خود را گرفت، و با قوم جنگيد تا اين كه كشته شد                  
  :است

وگند وا اى رسـول خـدا، بـه خـدا سـ          :  گفـت  »دارد؟ بخ بخ وامى  : چه تو را به اين قولت     «:  فرمود   �رسول خدا   
: گويـد  مـى ]راوى  [. »پس تو از اهل آن هـستى      «:  گفت �پيامبر  . دارد مرا مگر تمناى اين كه از اهل آن باشم          نمى

اگر تا خوردن اين   : بعد وى خرماهايى را از تيردان خود بيرون آورد، و به خوردن آنها شروع نمود، بعد از آن گفت                  
وى خرماهايى را كه همراهش بود انـداخت، و بعـد بـا        : افزايد مى. خرماهايم زنده بمانم، اين زندگيى طوالنى است      

  .اند  روايت كرده�اين را احمد و غير وى از انس . ايشان جنگيد تا اينكه كشته شد
شگفتا چه خـوش  :  گذشت�و در بخش نيزه خوردن و جراحت برداشتن در جهاد در راه خدا قول انس بن نضر                

و قـول سـعدبن   . كنم، پس با ايشان جنگيد تا اينكه كشته شـد   احساس مىمن آن را از طرف احد! است بوى جنت  
بود،  اگر غير از جنت مى:  در بخش رغبت و عالقمندى صحابه به مرگ و كشته شدن در راه خدا گذشت      �خيثمه  

 پـدرش  دادم، اما من در اين جهتم خواهان شهادت هستم، البته هنگامى كه       حتماً با ايثارگرى تو را در آن ترجيح مى        
اى رسول خدا، من خود     : به او بگو  :  در روز احد گذشت    �و قول سعدبن ربيع     . البد يكى مان بماند   : به وى گفت  

رسـول خـدا    :  بـه او گفـت     �كنم، البته هنگامى كه زيدبن ثابت        يابم كه بوى جنت را احساس مى       را در حالتى مى   
، و قول حرام بـن      »بينى؟  كه خود را در چه حالت مى       به من خبر بده   «: فرمايد گويد، و به تو مى      به تو سالم مى    �
 در � ، و قول عمار- يعنى به جنت -سوگند به پرودرگار كعبه، كامياب شدم :  در روز بئر معونه گذشت�ملحان

هـا، و   هـاى شمـشيرهاست، و مـرگ در نـوك نيـزه      اى هاشم، پيش برو، جنـت زيـر سـايه      : شجاعت عمار گذشت  
كـنم، محمـد و      اند، امروز بـا دوسـتان مالقـات مـى          ند، و حور عين خود را زينت نموده       ا هاى جنت باز شده    دروازه
اى : و قول وى همچنان در بخش شجاعتش گذشت       . بعد از آن او و هاشم حمله نمودند، و به قتل رسيدند           . حزبش

مـن عمـاربن ياسـر      ! كنيـد؟  من عماربن ياسر هستم، آيا از جنت فرار مى        ! كنيد؟ گروه مسلمين، آيا از جنت فرار مى      
قبـل از آن    :  در اجتناب و انكار از قبول امارت گذشـت         )اللَّه عنهما  رضى(وقول ابن عمر    . هستم، به طرف من بياييد    

كند، كه تو را و پدرت را بر       در آن كسى طمع مى    : روز ديگر براى نفسم به دنيا صحبت نكرده بودم، رفتم كه بگويم           
نمود، آن گاه جنت و نعمـت آن را بـه يـاد آوردم، و از آن برگـشتم و اعـراض      اسالم زد، تا اينكه در آن داخل تان     

كند؟  ورزد، و آن را آرزو مى      چه كسى در اين امر طمع مى      :  در دومةالجندل گفت   �البته هنگامى كه معاويه     . نمودم
يز بر تـو حـق   اهلت هم بر تو حق دارد، و خويشاوندانت ن        :  وقتى كه صدقه نمود، و گفتند      �و قول سعيدبن عامر     

كنم، و نه هم خواهان رضاى احدى از مردم در طلب حورالعين هـستم،               ها استبداد مى   من نه بر آن   : پاسخ داد . دارند
و در  . گردد، روشن خواهـد شـد      اگر حورى از حورهاى جنت ظاهر شود، زمين از آن، چنانكه از آفتاب روشن مى              

 انـدكى قبـل از مـن جـدا           باش، من يارانى داشتم، كـه      آهسته: روايت ديگرى آمده است كه وى به همسرش گفت        
 و من دوست ندارم كه از آنان دور شوم، اگر چه دنيا و آنچه در آن است مال من باشد، و اگـر حـورى، از        1اند شده
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  حيات صحابه

٥١  پنجم جلد 

حوران بهشتى از آسمان ظاهر شود اهل زمين را روشن خواهد نمود، و روشنايى رويش بر آفتاب و مهتـاب چيـره                    
تر آنست، كه تو را      پوشد، از دنيا و آنچه در آن است بهتر است، بنابراين نزدم مناسب             روسريى كه مى  خواهد شد، و    

آن گـاه همـسرش نـرم شـد و راضـى            : گويد مى]راوى  [به خاطر آنها بگذارم، نه اينكه آنها را به خاطر تو بگذارم،             
 خدا سوگند، اى پيامبر خدا، بلكه صـبر         و گفتار زنى از انصار در بخش صبر بر همه امراض گذشت، نه، به             . گرديد
كدام «: البته هنگامى كه رسول خدا گفت! گردانم  ، به خدا سوگند، براى جنت وى عوضى نمى- سه مرتبه -كنم  مى

 از تو دور گردد، يا ايـن كـه صـبر كنـى و     - يعنى تب -اينكه برايت دعا كنم و آن  : يك از اين دو را دوست دارى      
جنت را اشتها دارم، البته وقتى كه مـريض شـد، و يـارانش بـه او     : �و گفتار ابودرداء. »؟جنت برايت واجب گردد   

 در بخش صبر بر مرگ اوالد، البته هنگامى كـه فرزنـدش           )اللَّه عنها  رضى(چه اشتها دارى؟ و گفتار ام حارثه        : گفتند
كـنم، وگرنـه، خـدا       اشـد صـبر مـى     اى رسول خدا، مرا از حارثه خبر بده، اگر در جنت ب           : در روز بدر به قتل رسيد     
 ، و در   -كشم، و نوحه و فرياد تا هنـوز حـرام نـشده بـود                 يعنى نوحه و فرياد مى     -كنم   خواهد ديد كه چه كار مى     

شـوم، و اگـر    كنم، و نه اندوهگين مى   اى پيامبر خدا، اگر در جنت باشد، نه گريه مى         : روايت ديگرى آمده، كه گفت    
اى ام حارثه آن در يـك جنـت نيـست، بلكـه جنـت در      «: كنم، گفت ده هستم، گريه مىدر آتش باشد، تا در دنيا زن 

بـه بـه، اى   : گفـت  خنديد و مـى  آن گاه او در حالى برگشت كه مى. »جنت هاست، و حارث در فردوس اعلى است   
  1!!حارث

   
   به او � در وقت ياد آوردن آتش و گفته پيامبر)عنها اللَّه رضى(گريه عايشه

 �آتش را ياد آوردم و گريستم، رسـول خـدا           :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 578/4(حاكم  
آتش را ياد آوردم و گريستم، آيا شما روز قيامت خانواده تـان  :  پاسخ دادم»اى عايشه تو را چه شده است؟  «: فرمود

 تا اينكـه  ]در وقت ترازو[: آورد ه ياد نمىدر سه جا هيچكس كسى را ب«:  فرمود�آوريد؟ پيامبر خدا    را به ياد مى   
بياييد كتاب را بخوانيد، و تا آنكـه        : ها، تا اين كه گفته شود      و نزد كتاب  . شود يا سنگين   بداند آيا ترازويش سبك مى    
گيرد يا در دست چپش يا از پـشت سـرش  بـه او     گيرد، آيا در دست راستش قرار مى      بداند كتابش در كجا قرار مى     

هاى زياد و خارهاى زياد       وقتى كه باالى جهنم گذارده شود، و در دو طرفش تيغ           - صراط   ]پل[و نزد   . دشو داده مى 
 2.»يابـد يـا خيـر     تا بداند كه نجات مى-دارد  باشد، كه توسط آن، خداوند كسى را كه از خلقش بخواهد نگه مى       مى

باشد، اگر در آن ارسالى در ميـان         م مى اين حديث صحيح است، و اسناد آن به شرط بخارى و مسل           : گويد حاكم مى 
  .بود، اين چنين ذهبى گفته است حسن و عايشه نمى

   
  مردن شيخ بزرگى و جوانى در وقت ذكر جهنم 
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  حيات صحابه

٥٢  پنجم جلد 

 ايـن آيـه را      �به من خبر رسيده كه پيامبر خدا        : ابن ابى حاتم از عبدالعزيز ابن ابى رواد روايت نموده، كه گفت           
  :تالوت نمود
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  .»اى مؤمنان خود را و اهل خويش را از آتشى كه خاشاك آن مردمان و سنگهاست نگه داريد«: ترجمه

اى رسـول خـدا، سـنگ جهـنم         : و نزدش بعضى اصحابش كه در آن ميان شيخى هم بود، حاضر بودند، شيخ گفت              
هـاى جهـنم از      سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، سنگى از سـنگ           «:  گفت � پيامبر   چون سنگ دنياست؟  

 دست خود را به سينه وى گذاشت   �شيخ بيهوش افتاد، آن گاه پيامبر       : گويد ، مى »هاى دنيا بزرگتر است    همه كوه 
 � آن را گفت و پيامبر   ، و او  »الاله االاللَّه : اى شيخ بگو  «: و متوجه شد كه وى زنده است، و صدايش نموده گفت          

: ؟ گفـت  ]شـود  وى داخل جنت مى   [اى رسول خدا، آيا از ميان ما        : اصحابش گفتند : گويد به جنت بشارتش داد، مى    
  :گويد آرى، خداوند تعالى مى«
];��� |
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  .»ه عذاب بيم داشته باشداين براى كسى است كه از ايستادن به حضور من بترسد، و از وعد«: ترجمه
حـاكم بـه معنـاى ايـن را بـه      . آمـده اسـت  ) 391/4( اين چنين در تفسير ابن كثير  1.اين حديث مرسل غريب است    
، چنانكه در خوف گذشت، روايت نموده، و آن را صحيح دانسته، و             )اللَّه عنهما  رضى(اختصار از حديث ابن عباس      

د، به عوض شيخ، و در بخش خوف قصه جوانى از انـصار گذشـت،               سپس جوانى بيهوش افتا   : در روايت وى آمده   
نمود، حتى كه ايـن مـسئله او را در خانـه           وى را ترس خداوند فرا گرفت، و در وقت ياد نمودن آتش گريه مى             : كه

 نزدش آمد، هنگامى كه جوان به سويش نگاه نمود، برخاست و او را در آغوش كشيد، و           �حبس نمود، و پيامبر     
رفيق تان را آماده كنيد، چون تـرس از آتـش جگـرش را پـاره                «:  فرمود �ان داد و افتاد، سپس پيامبر       در حال ج  

 صـحيح   �اين را حاكم روايت نموده، و روايتش را از طريق سهل  و ابن ابى الدنيا و غيـر وى از حذيقـه                        . »نمود
  .دانسته

   
  از اقوال بعضى  اصحاب درباره ترس از آتش گذشت آنچه

بار خـدايا، آتـش خـواب را از مـن ربـوده             : و خوردن شدادبن اوس بر بسترش گذشت و اين قولش كه          و قصه پهل  
هاى اين باب در گريه اصـحاب پيـامبر       و بعضى قصه  . خواند شد و تا صبح نماز مى      است، و به همين خاطر بلند مى      

ه خدا سوگند، نه در من  ب:  گذشت، و اين قولش كه     �و در بخش روز مؤته گريه عبداللَّه بن رواحه          .  گذشت �
خواند، كـه   اى از كتاب خدا را مى  شنيدم كه آيه�حب دنياست و نه هم شيفتگى به شما، ولى من از رسول خدا    

  :نمود آتش را در آن ياد مى
]
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  حيات صحابه

٥٣  پنجم جلد 

سـت حتمـى و فرمـانى اسـت قطعـى از       شـويد، ايـن امـرى ا        وارد جهـنم مـى     )بدون استثناء (و همه شما    «: ترجمه
  .»پروردگارتان
  !دانم كه بازگشتم بعد از ورود چگونه خواهد بود؟ و من نمى

   
  يقين و باور به آنچه  خداوند تبارك و تعالى وعده نموده است  

  به آنچه  خداوند درباره جنگ روم و فارس وعده نموده بود �يقين ابوبكر
  : هنگامى كه نازل شد: ايت نموده، كه گفت رو�ترمذى از نياربن مكرم اسلمى 

]�� .G���� A� ] .	�� E�- �3� ] ;:� � �V � ^*5� �(� ? .�6- 0B� ?[).G���� :��n(  
 در سرزمين نزديكى رخ داد، اما آنها بعد از مغلوبيت به زودى             )و اين شكست  . (روميان مغلوب شدند  . الم«: ترجمه

  .»در چند سال. غلبه خواهند كرد
داشتند چون آنان و  روزى كه اين آيه نازل شد، فارس بر روم غالب بود، و مسلمانان غلبه روم را بر آنان دوست مى 

  :اينان اهل كتاب بودند، و قول خداوند تعالى هم درين باره است
]./ ���r6� 	�6�KC� 4�&� 'y��� � .��c��� Q�Q:���V � j
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اللَّـه، او هـر كـه را بخواهـد نـصرت             آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد، به سبب يارى و نصرت          و در   «: ترجمه
  .»دهد، و او عزيز و حكيم است مى

داشت، چون آنان و اينان اهل كتاب نبودند، و به زنده شدن بعد از مـرگ ايمـان                   و قريش غلبه فارس را دوست مى      
? . ��G��R�� A� ] t [: كـشيد   بيرون رفت و فرياد مى�ابوبكر : رمودنداشتند، هنگامى كه خداوند اين آيه را نازل ف  

	�� E�- �3� ] ;:� � �V � ^*5� �(� .�6- 0B� ?[اين در ميان ما و :  گفتند�، آن گاه تعدادى از قريش به ابوبكر
ر آن با تو شـرط      شما باشد، صاحب تان گمان نموده، كه روم بر فارس در مدت چند سالى غلبه خواهد نمود، آيا ب                  

 و مشركين شرط بستند و به شـرط  �، پس ابوبكر- و اين مسئله قبل از تحريم شرط بود       -بلى  : نبنديم؟ پاسخ داد  
گيرد، حد وسـطش     اين چند سال را كه از سه الى نه سال را در بر مى             :  گفتند �مشركين به ابوبكر  . موافقت نمودند 

بنابراين در ميـان    : گويند  در همان وقت شرط مان به سر رسد، مى         را در ميان ما و خودت تعيين و مشخص ساز، تا          
ها غلبـه حاصـل نماينـد، گذشـت، و           آن شش سال، قبل از اين كه رومى       : افزايد شان شش سال را تعيين كردند، مى      

: گويـد  مى. ها بر اهل فارس غالب گرديدند هنگامى كه سال هفتم داخل شد، رومى      . مشركين شرط ابوبكر را گرفتند    
چـون خداونـد   : گويـد   كه شش سال را تعيين نموده بود، خرده گرفتند، مى�بنابراين مسلمانان بر اين عمل ابوبكر   

 اين چنين اين را ترمذى ذكر 1.و در آن هنگام تعداد زيادى مسلمان شدند    : افزايد مى. ]? �0B -�6  [: گويد تعالى مى 
 آن را جـز بـه روايـت از عبـدالرحمن بـن ابـى زنـاد        اين حديث حسن صحيح اسـت، و : نموده، و بعد از آن گفته     

� �G���� A� ] .   ^*5 . ��[: هنگامى كه نازل شـد    :  روايت است كه گفت    �و نزد ابوحاتم از براء      . شناسيم نمى(� ?
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     	�� E�- �3� ] ;:� � �V �[ .   كنـد كـه     گويـد، گمـان مـى      بينى كه صاحبت چه مى     آيا نمى : مشركين به ابوبكر گفتند
خواهى كـه بـا تـو شـرط بنـدى       آيا مى:صاحبم راست گفته است، گفتند: پاسخ داد!! كنند ا بر فارس غلبه مى  ه رومى

كنيم؟ آن گاه در ميان خود و آنان مدتى را تعيين نمود، آن مدت قبل از اينكه روم بر فارس غلبه كند، سپرى شد، و         
:  گفـت  »چه تو را به اين فرا خواند؟      «: كر گفت  رسيد، و غمگينش كرد و بدش آمد و به ابوب          �اين خبر به پيامبر     

، »نزد آنان برو، و شرط را با آنان بزرگتر ساز، و آن را براى چندين سـال بگـردان                  «: تصديق خدا و پيامبرش، فرمود    
آرى، و هنـوز آن  : خواهيد كه برگرديد؟ چون برگـشت نيكوسـت، گفتنـد    آن گاه ابوبكر نزدشان آمد و گفت آيا مى    

شده بود كه روم بر فارس غلبه نمود، و اسب هايشان را در مدائن بستند، و روميـه را بنـا كردنـد، و               ها سپرى ن   سال
 اين را امام احمد و ترمـذى        1.»آن را صدقه نما   «: ، و افزود  »اين حرام است  «:  آمد، و او فرمود    �ابوبكر نزد پيامبر    

انـد، و     به معناى آن به اختصار روايـت نمـوده         )همااللَّه عن  رضى(و نسائى و ابن ابى حاتم و ابن جرير از ابن عباس             
  .آمده است) 423/3(ترمذى آن را حسن دانسته، چنانكه در تفسير ابن كثير 

   
  بن عدى به  وعده خداوند در نصرت و غلبه دينش يقين كعب

 اسالم را  آمدم، وى�به همراه هيأتى از اهل حيره نزد پيامبر       :  روايت نموده، كه گفت    �بغوى از كعب بن عدى    
بر ما عرضه نمود و اسالم آورديم، و بعد از آن به حيره برگشتيم، و جز اندكى درنگ نكرده بوديم كه خبـر وفـات                         

انبياى قبل از وى : مرد، گفتم بود نمى اگر نبى مى:  به ما رسيد، آن گاه يارانم در شك افتادند و گفتند �پيامبر خدا   
بعد از آن به سوى مدينه حركت كردم، آن گاه نزد راهبـى رفـتم كـه كـارى را                  و بر اسالم ثابت ماندم،      . اند هم مرده 

ام بارور شـده اسـت،       ام، و چيزى از آن در سينه       مرا از امرى خبر بده كه اراده نموده       : دادم گفتم  بدون وى انجام نمى   
 مويى كـه    -موى انداز   آن را در اين     : اسمت را در چيزى از اشياء بياور، آن گاه كعب را برايش آوردم، گفت             : گفت

 را چنانكـه ديـده بـودم، مـشاهده نمـودم و             � ، كعب را در آن انداختم، ناگهان صفت پيامبر           -بيرون نموده بود    
مرگش هم در همان وقتى بود كه در آن وقت در گذشته بود، آنگاه بينايى و بصيرتم در ايمانم قـوى گرديـد و نـزد        

و نزدش اقامت گزيدم، مرا نزد مقوقس فرستاد و برگشتم، بعد از آن عمـر                آمدم، و آن را به او خبر دادم          �ابوبكر  
:  نيز مرا فرستاد و نامه وى را بعد از واقعه يرموك كه از آن اطالعى هم نداشتم براى مقوقس آوردم، وى گفـت                       �

ـ  : چرا؟ گفتم : نخير، گفت : ها را كشتند و شكست شان دادند؟ گفتم        ها عرب  خبر شدى كه رومى    د نبـى   چون خداون
: كنـد، گفـت    اش خـالف ورزى نمـى      اش را وعده نموده كه وى را بر همه اديان غالب گرداند، و خداوند در وعده               

و نبى تان راست گفته است، بعـد از آن در           !!  اند ها را به قتل رسانيده     ها به خدا سوگند چون كشتن عاد رومى        عرب
 عمـويش اسـت و زنـده    �عبـاس :  فرستاد، به او گفـتم    مورد بزرگان اصحاب از من سئوال كرد و براى آنان هديه          

 بودم، هنگامى كه ديوان را نوشـت، بـرايم   �من شريك عمربن خطاب   : گويد است، به وى هم هديه بده، كعب مى       
دانـم، ايـن     براى كعب بن عدى غير اين حـديث را نمـى          : گويد بغوى مى . در بنى عدى بن كعب حقوق مقرر نمود       
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اند، و  انبياى قبل از وى هم مرده: بغوى روايت كرده، ولى به اين قول وى اكتفا نموده است       چنين اين را ابن قانع از       
اند، و ابن يونس اين را از وجـه ديگـرى در تـاريخ          ابن شاهين و ابونعيم و ابن سكن آن را به طولش روايت نموده            

  .آمده، روايت كرده است) 298/3 (االصابه مصر از كعب به طول آن، چنان كه در 
   

 درباره يقين  به آنچه خداوند در نصرت مـومنين           )عنهم اللَّه رضى(اقوال ابوبكر، عمر و سعد      
  وعده نموده است

كـنم، و در راه   به خدا سوگند، من تا آن وقت به امر خداوند قيام مـى :  در قتال اهل ارتداد گذشت    �و قول ابوبكر    
كامل نمايد، و عهدش را براى ما به سر رساند، و كسى كه از  براى ما )اش را وعده(نمايم، كه خداوند  خدا جهاد مى
مانـد، خليفـه خـدا در زميـنش ووارث           باشد، و كسى كه از ما باقى مى        شود، شهيد است و در جنت مى       ما كشته مى  
  : گفته است- كه در قولش خالفى نيست -باشد خداوند حق را تمام نموده است، و خداوند تعالى  بندگانش مى

]/ ��;���3 �� � �'�� � e�-� 
"% ^*5� ? �36& e�#�� �
l
r���� "� � ��6� ��6�� �  )55:النور( .]. ��'
دهـد كـه آنهـا را قطعـاً      اند وعده مى اند و اعمال صالح انجام داده خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده     «: ترجمه

  .»ت روى زمين بخشيدخليفه روى زمين خواهد كرد، همانگونه كه پيشينيان را خالف
شدند، اكنون در اين وعده خـدا        مهاجرينى كه وارد ميدان مى    :  در تحريك نمودنش به جهاد گذشت      �و قول عمر    

كجايند؟ سوى زمينى كه خداوند دركتاب به شما وعده داده است كه آن را براى تان به ميراث دهد، حركت كنيـد،                      
  :چون وى گفته است

]. % �;�� 9 � a�3M��[. ) 28:الفتح(  
  .»تا آن را بر هر دين غالب كند«: ترجمه

هـا مـستولى    هـاى امـت   و خداوند پيروز گرداننده دينش، و عزت دهنده ناصر خود است، و اهل خود را بر ميـراث     
خداوند حق است، و براى وى :  در ترغيبش به جهاد گذشت�گرداند، بندگان صالح خدا كجايند؟ و قول سعد  مى

ى نيست، و نه هم در قول وى خالفى وجود دارد، خداوند كه ثنااش بزرگ و بـا عظمـت اسـت          شريكى در پادشاه  
  :گفته

]	�l
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  .»شوند ايم، كه زمين را بندگان نيك من مالك مى  نوشته)تورات(و در زبور بعد از پند «: ترجمه
 ميراث شما و وعده پروردگارتان است، كه آن را مدت سه سال است در خدمت شما قرار داده اسـت، و شـما                        اين

رسـانيد، و از ايـشان ماليـات       خوريد، و اهل آن را بـه قتـل مـى           آوريد، و از آن مى     تا امروز از آن طعام به دست مى       
 و 1، شما، از ايـشان بـه دسـت آوردنـد     روزگارسازيد، البته به خاطر آنچه اصحاب     گيريد، و غالم و كنيزشان مى      مى

                                                 
فتح گرديده ) رضى اللَّه عنه(ست خالدبن وليد هاى وسيعى از عراق به د هدف روزهاى قبل از جنگ قادسيه است كه در آن بخش 1
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ها و بهتـر   هاى عرب و اعيان آن     اكنون اين گروه و لشكر از طرف ايشان به سوى شما آمده است، شما شناخته شده               
هر قبيله و عزت كسانى هستيد كه در عقب شما قرار دارند، پس اگر از دنيا دل بركنيد و بـه آخـرت روى آورده و                       

  .به اختصار. نمايد وند براى تان دنيا و آخرت را جمع مىرغبت نماييد، خدا
   

    خبر داده است � يقين به آنچه رسول خدا
   ثابت در خصومتش با باديه نشينى بن از سوى  خزيمه � تصديق پيامبر

، بود روايت نموده است كـه       �از عماره بن خزيمه بن ثابت از عمويش كه از اصحاب پيامبر             ) 378/4(ابن سعد   
بعـد  .  امرش نمود كه در عقبش بيايد تا پولش را بدهد�مبر از مردى باديه نشين اسبى را خريد، و پيامبر خدا   پيا

زد، آن گاه مردانى با اعرابى روبرو شدند و اسب را قيمت نمودنـد، و                 تند رفت و اعرابى آهسته قدم مى       �پيامبر  
 اسب را �يكى از آنان بر قيمتى كه رسول خدا  اسب را خريده است، تا اين كه      �دانستند كه رسول خدا      نمى

اگـر ايـن اسـب را       :  را صدا زد و گفـت      �خريده بود افزود، هنگامى كه اعرابى افزودن وى را شنيد رسول خدا             
 هنگامى كه قول اعرابى را شنيد ايستاد، تا اينكه اعرابى           �خرى خوب، در غير اين صورت فروختمش، پيامبر          مى

نه، به خدا سوگند، آن را بـه تـو          :  اعرابى پاسخ داد   »ام؟ آيا آن را از تو نخريده     «:  فرمود �نزدش آمد، رسول خدا     
 و اعرابـى جمـع      �، و مـردم بـه اطـراف پيـامبر           »ام بلكه، آن را از تو خريده     «:  گفت �ام، پيامبر خدا     نفروخته

ام، آن گـاه   ن را به تو فروختـه شاهدى بياور شهادت بدهد كه آ: گفت كردند، اعرابى مى شدند و آن دو گفتگو مى   مى
تا اين كـه خزيمـه      !! گويد  جز حق نمى   �واى بر تو، رسول خدا      : كسى كه از مسلمانان آمده بود به اعرابى گفت        

شـاهدى بيـاور شـهادت      : گفـت   و پاسخ اعرابى را شنيد، و اعرابى مى        � آمد، و گفتگوى پيامبر خدا       �بن ثابت 
اى، رسـول   دهم كه تو آن را به وى فروخته من شهادت مى: ن گاه خزيمه گفتام، آ بدهد كه من آن را به تو فروخته     

به تصديق تو اى رسول :  گفت»دهى؟ به چه شهادت مى   «:  به سوى خزيمه بن ثابت روى گردانيد و گفت         �خدا  
   1. شهادت خزيمه را شهادت دو مرد گردانيد�آن گاه پيامبر خدا !! خدا

هـم  ) 379/4(و نـزد ابـن سـعد    . ن خزيمه از عمويش مانند آن روايت نموده است       اين را از عماره ب    ) 508(ابوداود  
اى خزيمـه بـه چـه شـهادت     «:  فرمـود  �رسول خدا   : چنين از محمدبن عماره بن خزيمه روايت است كه گفت         

كـنم، و بـه آنچـه        اى رسول خدا، من تو را در خبر آسمان تـصديق مـى            :  گفت »دهى، در حالى كه با ما نبودى؟       مى
و در روايت ديگـرى نـزد   .  شهادت وى را شهادت دو مرد گردانيد�آن گاه پيامبر خدا     ! گويى تصديق نكنم؟   مى

ايم، بر ديـن مـا، بنـابر ايـن           گويى، ما تو را بر بهتر از آن امين دانسته          دانم كه تو جز حق نمى      مى: وى آمده كه گفت   
  .شهادت وى را اجازه داد و مجاز دانست

   
   در قصه اسراء�سوى ابوبكراز  � تصديق پيامبر

                                                 
1 
  .8ل0�,/ 8ن را 4567 دا,��3 اس)) ٣�٠٧(ا�+داوود . ���



  حيات صحابه

٥٧  پنجم جلد 

 به مسجد اقـصى بـرده شـد،         �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(بيهقى از عايشه    
در اين موضوع گروهى از كسانى كه به او ايمـان آورده بودنـد، و               . وقتى صبح نمود از آن براى مردم حكايت نمود        

آيا از رفيقـت خبـر دارى،   :  رفتند و گفتند� آن خبر به سرعت نزد ابوبكر      تصديقش نموده بودند مرتد شدند، و با      
اگـر آن  : آرى، گفت: آيا او اين را گفته است؟ گفتند: پندارد كه امشب به بيت المقدس برده شده است؟ گفت   او مى 

قبل از صبح آمده كنى كه امشب به بيت المقدس رفته، و  تو او را تصديق مى: گفتند. را گفته باشد راست گفته است
كـنم، او را در خبـر آسـمان و صـبحگاه و              آرى، من او را در چيزى كه از آن دورتر است تصديق مى            : است؟ گفت 

آمده ) 21/3(اين چنين در تفسير ابن كثير       .  ناميده شد  "صديق" �نمايم، و به اين اساس ابوبكر      شامگاه تصديق مى  
تعـدادى از  :  همانند آن روايـت كـرده اسـت، و در روايـت وى آمـده          )اعنه اللَّه رضى(ابونعيم اين را از عايشه    . است

. كسانى كه به وى ايمان آورده بودند مرتد شدند، و تعدادى تـصديق نمودنـد و در فتنـه و آزمـايش قـرار گرفتنـد                         
: در اين محمدبن كثير المصيصى آمده، و احمد او را خيلـى ضـعيف دانـسته، و ابـن معـين گفتـه                 : گويد ابونعيم مى 

و ابن ابى حاتم از     . آمده است ) 353/4(قوى نيست، چنانكه در المنتخب      : اند استگوست، و نسائى و غير وى گفته      ر
هنگامى كه مشركين قول وى را شـنيدند،  :  قصه شب اسراء را به طول آن ذكر نموده، و در آن آمده       �حديث انس   
ه وى در همين شـبش مـسير يـك مـاه را طـى               دهد ك  آيا از صاحبت خبر دارى، خبر مى      :  آمده گفتند  �نزد ابوبكر 

و مانند آن را متذكر شده، چنانكـه در تفـسير ابـن كثيـر     :...  گفت�نموده و در همين شبش برگشته است؟ ابوبكر  
  .آمده است) 7/3(
   

  ها    درباره خبر وى در مورد هالك امت�از سوى عمر �تصديق پيامبر
 �در يكـى از سـال هـايى كـه عمـر      :  روايت نموده، كه گفت    )ه عنهما اللَّ رضى(حافظ ابويعلى از جابر بن عبداللَّه       

اش پرسيد ولى به او خبرى داده نـشد، بنـابراين انـدوهگين شـد و                 عهده دار امر مسلمانان بود ملخ كم شد، درباره        
پرسـيد   سوارى به فالن مكان فرستاد، ديگرى را به شام روانه ساخت و يك تن ديگر را به عراق اعزام داشت، و مى   

قاصدى كه به سوى يمن فرستاده شده بود آمد و يك قبضه ملـخ              : گويد كه آيا از ملخ چيزى ديده شده يا خير؟ مى         
از رسـول  : را با خود آورده در پيش روى وى انداخت، هنگامى كه آن را ديد سه بار تكبير گفت، بعد از آن فرمـود             

ده است، ششصد آن در دريا و چهار صد در خشكى           خداوند عزوجل هزار امت آفري    «: گويد  شنيدم كه مى   �خدا
شود ملخ است، و وقتى كه هالك شد، بقيه آن، چون گردن بندى              ها هالك مى   است، نخستين چيزى كه از اين امت      

  .آمده است) 131/2( اين چنين در تفسير ابن كثير 1.»كنند اش قطع شود، وى را دنبال مى كه رشته
   

  درباره كشته شدنش � ردر مورد خبر پيامب �يقين على
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  حيات صحابه
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ابن احمد در زوائد خود، ابن ابى شيبه، بزار، حارث، ابونعيم، بيهقى در الدالئل و ابن عساكر از فضاله بن ابى فضاله        
 بـه سـوى ينبـع رفـتم، وى در           �همراه پدرم جهت عيادت على بن ابى طالب         : اند كه گفت   انصارى روايت نموده  

سازد؟ اگر بميـرى   چه تو را در اين منزل مقيم مى: پدرم به او گفت. ده بوداش سنگين ش  آنجا مريض بود و مريضى    
كوچ كن تا به مدينه بيايى، اگر اجلت فرارسيد يارانت به سـراغت بياينـد و   ! آيند؟ جز اعراب جهينه به سراغت نمى   

ميرم، رسـول   ام نمى من از اين مريضى:  پاسخ داد� على - از اصحاب بدر بود   � و ابوفضاله    -بر تو نماز گزارند     
 - از خـون ايـن      - يعنى ريشش    -ميرم، و بعد از آن اين         به من قول داده است كه تا امير مقرر نشوم نمى           �خدا  

حميـدى، بـزار،    . انـد  رجال آن ثقه  : آمده، و گفته  ) 59/5( اين چنين در منتخب الكنز       1.شود  رنگين مى  -يعنى سرش   
 نزدم آمد  در حالى�عبداللَّه بن سالم: اند، كه گفت  روايت نموده� على ابويعلى، ابن حبان، حاكم و غير ايشان از

اگر تو آنجـا    : عراق، گفت : خواهى بروى؟ پاسخ دادم    كجا مى :  داخل نموده بودم، به من گفت      2كه پايم را در ركاب    
 آن را    قبـل از ايـن شـنيدم كـه         �سـوگند بـه خـدا، از پيـامبر          : على گفت . بروى لبه شمشير به تو خواهد رسيد      

  .آمده است) 59/5( اين چنين در المنتخب 3.گفت مى
 از اسب سواران ديدن نمود، �على : اند كه گفت ابن عدى و ابن عساكر از معاويه بن جرير حضرمى روايت نموده

 پرسيد، و او خـود را  - يا گفت از نسبش - او را از اسمش �على . در اين هنگام ابن ملجم از مقابلش عبور نمود     
: آن گـاه گفـت    . دروغ گفتى، تا اين كه خود را به پدرش نـسبت داد           :  به او گفت   �على  . غير پدرش نسبت داد   به  

) 62/5(اين چنين در المنتخب .  به من خبر داده كه قاتلم شبيه يهود و يهوديست برو       �راست گفتى، رسول خدا     
 وقتى ابن ملجـم را      �على  : ت است كه گفت   و نزد عبدالرزاق، ابن سعد، و كيع در الغرر از عبيده رواي           . آمده است 
  :گفت  ديد مى

  و يريد قتلى 4اريد حباءه
  عذيرك من خليلك من مراد

نزد على بن ابـى    : آمده، و نزد ابن سعد و ابونعيم از ابوالطفيل روايت است كه گفت            ) 61/5(اين چنين در المنتخب     
بـدبخت و  :  وى را برايش امـر نمـود و گفـت    بودم كه عبدالرحمن بن ملجم نزدش آمد، بعد از آن معاش         �طالب

سازد از اين كه اين را از بااليش خون آلود و سرخ رنگ سازد، اين را از اين سـرخ رنـگ                شقى قبيله را چه منع مى     
  :  بعد از آن گفت- و به سوى ريشش اشاره نمود -كند  مى

  اشدد حيازيمك للموت
  فان الموت آتيكا

  وال تجزع من القتل
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  حيات صحابه
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  كااذا حل بوادي
  .آمده است) 59/5(اين چنين در المنتخب 

  
   درباره كشته شدنش � در مورد خبر پيامبر �يقين عمار

:  مريض شد، و گفـت �عمار:  روايت نموده، كه گفت   � - كه عمار را بزرگ كرده است        -بن عساكر از ام عمار      ا
ميان دو گروه مـؤمن بـه قتـل         من  :  به من فرموده است كه     �ميرم، دوستم رسول خدا      من در اين مريضى ام نمى     

و در بخش عالقمندى و رغبت اصحاب در كشته شدن در راه . آمده است) 247/5(اين چنين در المنتخب . رسم مى
 برايم عهد و پيمان گذاشته است كه آخرين توشه ات از دنيـا شـير آب   �رسول خدا :  گذشت�خدا قول عمار  

اى : شد، و اين قولش نيز گذشت كه جنگيد و كشته نمى كه مى وقتى �و آمدنش در روز صفين نزد على . دار است 
 ، بعـد از آن شـيرى بـرايش آورده شـد و او     - اين را سـه بـار گفـت    -اميرالمؤمنين روز فالن و فالن امروز است   

نوشـم، بعـد     اين آخرين نوشـيدنى اسـت كـه آن را از دنيـا مـى              :  گفته است  �رسول خدا   : نوشيدش، بعد گفت  
 و او از دختر هشام بـن وليـدبن   �و ابويعلى و ابن عساكر از خالد بن وليد      .  تا اينكه كشته شد    برخاست و جنگيد  

 آمـد، و    � جهـت عيـادت عمـار        �معاويـه   : اند كه گفـت     روايت نموده  -نمود    كه پرستارى عمار را مى     -مغيره  
 � مـن از رسـول خـدا         بار خدايا، مرگش را به دست ما مگردان، چون        : هنگامى كه از نزد وى بيرون رفت گفت       

  .آمده است) 247/5( اين چنين در منتخب الكنز 1.»رساند عمار را گروه باغى به قتل مى«: گفت ام كه مى شنيده
   

  به او درباره وفاتش � در مورد خبر پيامبر �يقين ابوذر
د، همـسرش    فرارسـي  �هنگـامى مـرگ ابـوذر       : از ابراهيم بن اشتر از پدرش روايت نموده كـه         ) 233/4(ابن سعد   

كنم، كه توانايى تدفين تو را نـدارم، و          به سببى گريه مى   : گرياند؟ پاسخ داد   چه تو را مى   : گريست، ابوذر به او گفت    
 كه براى جماعتى كه من هـم      - �گريه مكن، چون من از پيامبر خدا        : اى هم ندارم كه تو را بپوشاند، گفت        جامه

ميـرد و گروهـى از       مردى از شما در بيابانى از زمين مـى        «: گفت مى شنيدم كه    -نمود   در ميان شان بودم صحبت مى     
اى در ميـان گروهـى از مـسلمانان        و هر يك از افراد آن جماعت در قريـه         . »شوند اش حاضر مى   مسلمانان در جنازه  

تـه  ام و نه هـم بـه مـن دروغ گف    ميرم، و به خدا سوگند نه دروغ گفته مرده است، و من كسى هستم كه در بيابان مى    
بـه  ! اند؟ ها بند شده  اين چگونه ممكن است، آمدن حاجيان قطع شده، و راه         : شده است، راه را ببين، همسرش گفت      

گـشت و او را پرسـتارى        اى دويد و باالى آن ايستاد و به اطراف نگريست، و باز بر مى              اين اساس وى به سوى تپه     
ر اين حالت قرار داشت ناگهان افرادى را ديـد كـه بـر             گشت ، در حالى كه وى د       نمود، و باز به سوى تپه بر مى        مى

اش را دور    هاى شان بودند، آن گاه جامه      هاى شان نمودار شدند، و گويى كه آنان كركس هايى بر اقامت گاه             سوارى
: خـواهى؟ گفـت   تو را چـه شـده و چـه مـى    : سرش گردانيد، و آنان به سوى وى آمدند و نزدش ايستادند و گفتند         
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  حيات صحابه
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ابوذر، آن گاه پدران و مادران شـان  : وى كيست؟ پاسخ داد   : ميرد وى را كفن نماييد؟ گفتند      انان مى شخصى از مسلم  
مـژده بـادا    : گفـت . هاى خويش به طرف وى شتاب نمودند و نزدش آمدنـد           را فداى وى نمودند، و با زدن سوارى       
 �من از رسـول خـدا   :  آن گفتبعد از.  گفته بود براى شان بيان نمود     �براى تان، و حديثى را كه پيامبر خدا         

در ميان هر والدين مسلمان اگر دو پسر يا سه پسر بميرد و آنان بر موت وى به نيـت پـاداش،                     «: گويد شنيدم كه مى  
كرد،  داشتم، كه براى كفنم كفايت مى      اى مى  شنويد، اگر جامه   ، شما مى  »بينند شكيبايى و صبر پيشه كنند، آتش را نمى       

اش كفـن   پوشانيد، جز در جامه داشت كه مرا مى   اى مى  يا اگر همسرم جامه   . شدم كفن نمى جز در همان جامه خودم      
دهم، كه مرا كسى از شما كه امير، نماينده، سردار، يا نامه رسـان بـوده                 شما را به خدا و اسالم سوگند مى       . شدم نمى

من تو  : ه بودند، آن گاه جوان گفت     كفن نكند، و همه قوم، جز جوانى از انصار، چيزى از آن اعمال را عهده دار شد                
ام، تو را در اين چادرم كه بـر دوشـم اسـت و در دو     كنم، من عهده دار چيزى از آنچه ذكر نمودى نشده     را كفن مى  

آن : گويـد  مى. تو كفنم كن: نمايم، گفت ام است، و مادرم آن را از نخ هايش برايم بافته كفن مى اى كه در كيسه   جامه
در جمله آنـان حجـربن ادبـر، مالـك اشـتر بـا       .  با كسانى كه نزدش حاضر شده بودند، كفن نمودگاه انصارى او را   

 اين را ابـونعيم از ام ذر هماننـد آن، چنانكـه در المنتخـب     1.تعدادى كه همه شان از اهل يمن بودند حضور داشتند         
  .آمده، روايت نموده است) 157/5(

 را بـه    � ابـوذر    �هنگامى كه عثمان    :  روايت است كه گفت    �د  هم چنين از ابن مسعو    ) 234/4(و نزد ابن سعد     
وى آنـان را    . ربذه تبعيد نمود، و مرگش در همانجا به سراغش آمد، هيچكس جز همسر و غالمش همراهش نبـود                 

كنـد   اى كه از كنار شما عبور مى    مرا غسل بدهيد، كفنم كنيد و در وسط راه بگذاريد، نخستين قافله           : توصيه نمود كه  
پس هنگامى كـه    .  است و ما را در دفن وى كمك و يارى نماييد           �اين ابوذر صحابى رسول خدا    : آنان بگوييد به  

در اين هنگام عبداللَّه بن مسعود      . مرد توصيه هايش را عملى نمودند، و بعد از آن در وسط راه جسد او را گذاشتند                
اى بر روى راه برخوردند كه نزديك بود          جنازه با گروهى از اهل عراق جهت اداى عمره تشريف آورد، و ناگهان به            
 است، و ما را �اين ابوذر صاحب رسول خدا : شترها لگدمالش نمايند، آن گاه غالم به سويش برخاست و گفت   

رسـول  : گفـت  نمـود مـى   آن گاه عبداللَّه آوازش را بلند كرد و در حالى كه گريه مى. در دفنش يارى و كمك نماييد    
 آن گـاه او و      »شـوى  ميرى و به تنهايى برانگيختـه مـى        روى، به تنهاى مى    به تنهايى راه مى   « : راست فرمود  �خدا  

 �بعد از آن عبداللَّه بن مسعود حديثش را براى آنان با آنچـه پيـامبر خـدا               . يارانش پايين  آمدند و دفنش كردند      
  .برايش در راه تبوك گفته بود بيان داشت

   
  درباره شيما دختر بقيله گفته بود �  پيامبراوس در مورد  آنچه بن يقين خريم

بـه سـوى   :  گفـت �از حميدبن منهب روايت نموده است، كه جدم خريم بـن اوس     ) 196ص(ابونعيم در الدالئل    
: گفـت  از وى شنيدم كـه مـى  .  هجرت نمودم، و هنگام بازگشتش از تبوك نزدش رسيدم و اسالم آوردم           �پيامبر  
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، و شيما دختر بقيله ازدى بر قاطرى خاكسترى رنگ سـوار بـود و در چـادر سـياه                  حيره سفيد برايم بلند كرده شد     «
اى رسول خدا، اگر وارد حيره شديم، و او را چنانكه وصف نمودى يافتيم وى از من   :  گفتم 1.»خود را پوشانيده بود   

مرتد نشد، و با خالـدبن     بعد از آن حادثه ارتداد پيش آمد، و كسى از طى            : گويد مى. »وى از تو باشد   «: باشد؟ فرمود 
هنگامى كه به آن وارد شديم، با نخستين كسى كه برخـورديم شـيما دختـر         .  به سوى حيره حركت نموديم     �وليد  

بقيله بود، كه بر قاطر خاكسترى رنگ در حالى كه با چادر سياهى خود را پوشانيده بود، عيناً طورى كه رسول خدا                      
 برايم وصف نموده است، خالـد  �اين را پيامبر خدا : نداختم و گفتممن به وى چنگ ا.  گفته بود، سوار بود �

 از  )اللَّه عنهمـا   رضى(از من شاهد خواست، و من آن را حاضر نمودم، و شاهدان محمدبن مسلمه و محمدبن بشير                  
انصار بودند، بنابراين خالد وى را به مـن تـسليم نمـود، و بـرادرش عبدالمـسيح بـن بقيلـه نـزدش پـايين آمـد و                             

كنم،، آن گاه بـه   وى را به خدا سوگند، از هزار كم نمى: او را به من بفروش، گفتم: خواست صلح نمايد، و گفت   مى
تـصور  : داد، گفتم گفتى به تو مى اگر صد هزار هم مى: من هزار درهم داد، و او را به وى تسليم نمودم، به من گفتند   

آمـده،  ) 224/1 (االصابه  ين را از حميد به طول آن، چنان كه در            طبرانى ا  2.كردم كه عددى زيادتر از هزار باشد       نمى
روايت نموده، بخارى هم اين را از حميد به اختصار روايت نموده، و ابن منده آن را به طـولش روايـت نمـوده، و                         

ايـن  روايـت كـرده،     ( بن حـصن  )شود، زكريا بن يحيى اين را به تنهايى از زخر            جز به اين اسناد شناخته نمى     : گفته
  .آمده است) 371/3 (االصابه چنين در 

   
   از نصرت و كاميابى براى اصحابش خبر داده بود  � بن شعبه در مورد آنچه پيامبر يقين مغيره

: فرسـتاد كـه    ]كسى را [بندارفان، كافر عجمى    : از جبيربن حيه روايت نموده، كه گفت      ) 198ص(ابونعيم در الدالئل    
 را انتخـاب    � را نزدم بفرستيد تا با او سخن بگوييم، مـردم مغيـره بـن شـعبه                  اى گروه عرب يك تن از خويشتن      

 بعد نـزدش رفـت و       -ديدمش وى موهاى دراز داشت و يك چشم بود           طورى كه من مى   : گويد  جبير مى  -نمودند  
حمـد و ثنـاى خداونـد را بـه جـاى آوردم و      : هنگامى كه برگشت، از وى پرسيديم كه به او چه گفت؟ به ما گفت       

تر بوديم، از همه مـردم زيـادتر بـدبخت بـوديم و از      ما از همه مردم منزل دورتر داشتيم، از همه مردم گرسنه       : گفتم
همه مردم از هر خير دورتر بوديم، تا اين كه خداوند به سوى ما پيامبرى را فرستاد، و او نصرت را در دنيا و جنت                         

ايم، پيوسته از   به سوى ما آمده، تا حال كه نزد شما آمده�خدا را در آخرت به ما وعده داد، و از وقتى كه پيامبر            
آوريـم، و مـا بـه خـدا سـوگند، ملـك و زنـدگى اى را              طرف پروردگارمان عزوجل كاميابى و نصرت به دست مى        

گرديم، تا اين كه بر آنچه در دست شماسـت غلبـه كنـيم، يـا در                  بينيم كه ابداً از آن به بدبختى و شقاوت برنمى          مى
  .الحديث. ين شما كشته شويمزم
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  حيات صحابه

٦٢  پنجم جلد 

از جبيربن حيه روايت است، و حديث طويلى را در فرسـتادن نعمـان              ) 148ص(و نزد بيهقى در االسماء والصفات       
 به سوى اهل اهواز متذكر شده، و اين را نيز متذكر شده كه آنان درخواست نمودنـد تـا مـردى را بـه                         �بن مقرن   

ما مردمى  : شما چه هستيد؟ مغيره پاسخ داد     : ا فرستاد، ترجمان قوم گفت    سوى ايشان بفرستد، وى مغيره بن شعبه ر       
از عرب هستيم، كه در بدبختى شديد و بـالى دراز مـدتى قـرار داشـتيم، پوسـت و هـسته خرمـا را از گرسـنگى                             

 نموديم، و در حالى كه مـا  پوشيديم، و درخت و سنگ را عبادت مى        مكيديم، و لباسى از پشم و كرك شتر را مى          مى
شناسيم بـه   ها و زمين پيامبرى را از ميان خود ما كه پدر و مادرش را مى در اين وضع قرار داشتيم، پروردگار آسمان     

با شما بجنگيم، تا اين كـه تنهـا خداونـد را      )سوى ما فرستاد، و نبى ما كه فرستاده پروردگار ماست به ما فرمود كه               
 به ما خبر داد، البته از رسـالت پروردگارمـان، كـه اگـر               �ل خدا   عبادت نماييد، يا جزيه بپردازيد، و نبى ما رسو        
رود كه مثل آن را هرگز نديده است، وكسى كه از ما باقى بماند مالـك                 كسى از ما كشته شود، به جنت و نعمتى مى         

در  بخارى اين را در صحيح، چنانكه بيهقى گفته، روايت نموده اسـت، و ابـونعيم ايـن را                    1.شود هاى شما مى   گردن
، »عن«از بكربن عبداللَّه مزنى و زيادبن جبير بن حيه به مانند آن، روايت كرده است، و ممكن لفظ        ) 99ص(الدالئل  

  . در روايت از جبير بن حيه افتاده باشد»از«
  

درباره  حفاظت خداوند از كسى كه كلمـاتى را بـه             � يقين ابودرداء در مورد آنچه پيامبر     
  زبان آورد گفته بود

:  آمـد و گفـت  �مردى نزد ابودرداء :  از طلق روايت نموده است، كه گفت       )1259ص(از االسماء والصفات    بيهقى  
: بعد از آن فـرد ديگـرى آمـد و مثـل آن را گفـت، پاسـخ داد      !! نسوخته است : اى ابودرداء خانه ات سوخت، گفت     

ات رسـيد و    تا اين كه بـه خانـه   اى ابودرداء، آتش شعله ور شد     : بعد از آن فرد ديگرى آمد و گفت       !! نسوخته است 
دانيم كه كـدام     اى ابودرداء نمى  : گفت!! كند دانستم كه خداوند عزوجل آن كار را نمى        من مى : خاموش گرديد، گفت  

!! كنـد  دانستم كه خداونـد آنطـور نمـى       من مى : سخن تو شگفت آورتر است؟ گفته ات كه نسوخت، يا گفته ات كه            
تا هنگام شب : ها را وقتى صبح نمايد بگويد ام، كسى كه آن    شنيده �از رسول خدا    اينها كلماتى اند كه     : پاسخ داد 
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بار خدايا، تو پروردگارم هستى، معبودى جز تو نيست، بر تو توكل نمودم، و تـو پروردگـار عـرش كـريم          «: ترجمه
باشد، قوت و توانايى جز به مدد خداوند بلند مرتبه           باشد و چيزى را نخواهد نمى      د مى چيزى را خدا بخواه   . هستى

بار خدايا، مـن  . دانم كه خداوند بر همه چيز قادر است، و همه چيز در حيطه علم خداوند است مى. و بزرگ نيست 
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  حيات صحابه

٦٣  پنجم جلد 

به درستى كه پروردگارم بـر      برم، و    اى كه پيشانى اش در دست توست به تو پناه مى           از شر نفسم و از شر هر جنبده       
  1.»راه راست است

  
  گذشت � در مورد يقين به خبرهاى پيامبر)  اللَّه عنهم رضى( آنچه از اخبار اصحاب

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، سومى آن هم به وقـوع              :  در باب دعوت گذشت    � قول عدى بن حاتم     
ل هشام بن عاص و غير وى براى جبله بـن ايهـم در               آن را گفته است و قو      �خواهد پيوست، چون رسول خدا      
به خدا سوگند، همـين جـاى نشـستنت را از تـو خـواهيم      : ها براى دعوت گذشت    بخش اصحاب و فرستادن گروه    

 به مـا خبـر داده       �گرفت، و پادشاهى پادشاه بزرگ را آن شاءاللَّه نيز خواهيم گرفت، چون اين را نبى ما محمد                  
مـن  : ها به سوى شام گذشت      در بخش اهتمام و توجه ابوبكر به فرستادن ارتش         �بوبكر   به ا  �و قول على    . است

شـوى،   ها بفرستى آن شاءاللَّه بر آنـان پيـروز مـى    ها بروى يا كسى را به سوى آن معتقدم كه اگر خودت به سوى آن 
 شـنيدم كـه     �دا  از رسـول خـ    : خداوند تو را به خير بشارت دهد، اين را از كجا دانـستى؟ گفـت              : ابوبكر گفت 

باشد، تا اينكـه ايـن ديـن و اهـل آن كاميـاب               اين دين هميشه بر كسى كه با آنان مخالفت بكند پيروز مى           «: ميگويد
و . اللَّه چقدر حديث نيكوست، مرا به اين خوشنود ساختى، خداوند خوشنودت بسازد  سبحان: ، ابوبكر گفت  »گردند

 هنگامى كـه گـوش شـير را گرفـت و آن را ماليـد و از راه       )ه عنهما اللَّ رضى(در بخش تأييدات غيبى قول ابن عمر        
بـر  «: گويـد   شنيدم كه مـى � درباره تو دروغ نگفته است، از رسول خدا �رسول خدا : كنارش زد خواهد آمد 
ترسد، و اگر ابن آدم به جز از خدا نترسد، غير خدا بر وى مـسلط   شود كه ابن آدم از آن مى   ابن آدم آنچه مسلط مى    

  .»شود نمى
   

  يقين به مجازات اعمال  
  درباره مجازات اعمال خبر داده است  � يقين ابوبكر در مورد آنچه پيامبر

در حـالى كـه   : اند كـه گفـت   ابن ابى شيبه، ابن راهويه، عبد بن حميد، حاكم و غير ايشان از ابواسماء روايت نموده              
  :هان اين آيه نازل گرديدخورد، ناگ  صبحانه را مى� همراه پيامبر خدا �ابوبكر 

]a�� X��F u*� ,
7D� L":� "8 .a�� X��> u*� ,
7D� L":�   )7 - 8:الزلزلة( .]� �
بيند، و كسى كه به اندازه يك ذره بدى كـرده باشـد              كسى كه به اندازه يك ذره نيكى كرده باشد، آن را مى           «: ترجمه

  .»بيند آن را مى
بينـيم؟   ايـم آن را مـى   اى پيامبر خدا، آيا هر چه از بدى عمل نمـوده :  گفت آن گاه ابوبكر دست از طعام بازداشت و       

شويد، و خير براى  رسد به خاطر سزايى است كه به آن مجازات مى        هر مكروه و ناپسندى كه به شما مى       «: پاسخ داد 
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  حيات صحابه

٦٤  پنجم جلد 

است كـه پيـامبر    و نزد ابن مردويه از طريق ابوادريس خوالنى روايت          1.»شود اهلش در آخرت به تأخير انداخته مى      
هـاى خيـر    هاى شر است، و مثقال اى، آن از همان مثقال  اى ابوبكر، آيا چيزى را كه بد ببرى ديده        «:  فرمود �خدا  

  :شود، تا اين كه روز قيامت كامل به تو داده شود، و تصديق اين در كتاب خداوند است برايت به تأخير انداخته مى
]�;�� A�#% 
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  2.»كند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام داده«: ترجمه
  .آمده و گفته، و اين را حافظ بن حجر در االطراف در مسند ابوبكر ذكر نموده است) 275/1(اين چنين در الكنز 

 بودم، كه ايـن آيـه      �نزد رسول خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �نذر از ابوبكر    عبدبن حميد، ترمذى و ابن الم     
  :نازل گرديد

]	�( � .� ;@5� .� Q@ X�j�- L":� � X��r$5 � X
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  .»يابد شود، و براى خود غير خدا حامى و مددكارى نمى هر كى كار بد كند به آن جزا داده مى«: ترجمه

آرى، اى :  گفـتم »اى را كه بر من نازل شده است برايت بخـوانم؟  اى ابوبكر، آيا آيه  «:  فرمود �ن گاه پيامبر خدا     آ
پيامبر خدا، و آن را برايم تالوت نمود، آن گاه شكستگى را در كمرم احساس نمـودم، و دسـت و پـايم را راسـت                           

اى رسول خدا، و كدام يك از ما عمل بدى   :  گفتم »تو را چه شده است، اى ابوبكر؟      «:  فرمود �نمودم، پيامبر خدا  
اما تو اى ابوبكر و مؤمنـان،       «:  فرمود �شويم؟ پيامبر خدا     ايم جزا داده مى    ننموده است؟ و ما به آنچه عمل نموده       

شويد، تا اين كه با خداوند در حالى روبرو شدى، كه گناهى نداشته باشيد، ولى براى  در بدل آن در دنيا مجازات مى
غريب اسـت، و در     : گويد  ترمذى مى  3.»كند، تا به آن در روز قيامت مجازات شوند         گران، خداوند آن را جمع مى     دي

شود، و موالى ابن سباع مجهـول اسـت، و           اسناد آن سخن است، و موسى بن عبيده در حديث ضعيف پنداشته مى            
  .ح برخوردار نيستاين حديث از غير اين وجه نيز از ابوبكر روايت شده، ولى از اسناد صحي

:  و نزد احمد، ابن المنذر، ابويعلى، ابن حبان، حاكم، بيهقى و غير ايشان از ابوبكر صديق روايت است كه وى گفت
ايم، در   ؟ آيا هر بدى را كه عمل نموده       ]من يعمل سوءاً يجز به    [: اى رسول خدا، بعد از اين آيه صالح چگونه است         

اى ابوبكر، خداوند تو را بيامرزد؟ آيا شدت و مشقت به تو            «:  فرمود �دا  پيامبر خ ! شويم؟ عوض آن مجازات مى   
اين همان چيزى است كه در دنيا به آن مجازات «: بلى، فرمود:  پاسخ دادم»رسد؟ رسد؟ آيا رنج و درد به تو نمى نمى
  .آمده است) 239/1( اين چنين در كنزالعمال 4.»شويد مى
   

  ت اعمالدرباره مجازا �يقين عمربن الخطاب
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  حيات صحابه

٦٥  پنجم جلد 

من شديدترين :  گفت)رضى اللَّه عنه(مردى به عمربن خطاب : ابوراهويه از محمدبن منتشر روايت نموده، كه گفت    
خواستى كه از آن اينقدر جستجو نمودى تـا آن           چه مى : دانم، عمر او را با دره زده گفت        آيه در كتاب خداوند را مى     

اى كه ديروز ياد كردى كـدام اسـت؟    آيه: ضرت عمر به او گفترا پيدا كردى؟ سپس او رفت، تا فرداى آن روز، ح          
  : گفت
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  .»شود هر كه كار بد كند به آن جزا داده مى«: ترجمه

وقتى اين آيه نازل گرديد، اوقات مـا چنـان سـپرى    : شود، عمر گفت و هر كه از ما عمل بد كند، به آن جزا داده مى          
اى نـازل كـرد و در آن رخـصت داد و           نه طعام براى ما گوارا بود و نه نوشيدنى، تا اين كه خداونـد آيـه               شد كه    مى

  : گفت
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  .»يابد زگار و مهربان مىو هر كه گناه كند، يا ستم كند بر خود، و از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمر«: ترجمه
  .آمده است) 239/1(اين چنين در الكنز 

   
  بن حصين به جزاء سمره و عمران يقين عمروبن

عمروبن سمره بـن حبيـب بـن    :  روايت نموده است كه   �ابن ماجه از عبدالرحمن بن ثعلبه انصارى و او از پدرش          
 از بنى فالن دزديدم، بنابراين پـاكم سـاز،       اى رسول خدا، من شترى را     :  آمد و گفت   � نزد پيامبر    �عبدالشمس  
 دسـتور داد و     �ايم، آن گاه پيامبر      ما يك شترمان را گم كرده     :  كسى را نزد آنان فرستاد، گفتند      �آن گاه پيامبر    

 پـاك نمـود، خواسـتى    1ه مرا به وسيله توستايش خدايى راست، ك   : گفت دست وى قطع گرديد، و در آن هنگام مى        
و ابن ابى حاتم از حـسن از عمـران      . آمده است ) 56/2( اين چنين در تفسير ابن كثير        2.نمايىجسدم را داخل آتش     

 وارد شـدند و  - در حالى كه مريض شـده بـود   -برخى از يارانش نزد وى    :  روايت نموده، كه گفت    �بن حصين   
بينـى انـدوهگين     آنچـه مـى  بـه : شويم، گفت بينيم برايت اندوهگين مى ما آنچه را در تو مى     : بعضى آنان به او گفتند    
كند، بيشتر است، بعد از آن اين  بينى بر اثر گناهى است، و آنچه را خداوند از گناهان عفو مى مشو، چون آنچه را مى

  :آيه را تالوت نمود
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  .»كند ايد، و بسيارى را نيز عفو مى الى است كه انجام دادههر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعم«: ترجمه
  .آمده است) 116/4(اين چنين در تفسير ابن كثير 

   
  و مردى از اصحاب درباره جزاء گذشت �آنچه در مورد ايمان ابوبكر

                                                 
  .خطاب به دستش است 1
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  حيات صحابه

٦٦  پنجم جلد 

يكى از  مرگ  :  گذشت كه گفت   - يعنى ابن حبيب بن ضمره       - از ابوضمره    الحليه  نزد احمد در الزهد و ابونعيم در        
كرد، هنگامى كه وفـات نمـود، بـه           فرارسيد، و آن جوان شروع نمود و به طرف بالشتى نگاه مى            �فرزندان ابوبكر   
نمود، آن گاه بالشت را برداشتند، و در زير آن پنج دينار  فرزندت را ديديم كه به سوى بالشت نگاه مى: ابوبكر گفتند

انا هللا و انـا اليـه       (: گفت خواند و مى   زد و استرجاع مى    ر ديگرش مى  يا شش دينار يافتند، ابوبكر با يك دست خود ب         
اين حـديث   : آمده، و گفته  ) 145/2(اين چنين در الكنز     . كنم پوستت توانايى آن را داشته باشد       ، گمان نمى  )راجعون

 بـه   �دهد، و در دشنام دادن مسلمان قول رسـول خـدا             حكم مرفوع بودن را دارد، چون از حالت برزخ خبر مى          
وقتـى روز قيامـت فـرا رسـيد، خيانـت،      «: مردى كه نزدش آمد و او را از غالمانش پرسيد، گذشت كـه وى گفـت               

 به قدر   )ها اگر تعذيب تو بر آن    (ها،   شود، و همچنان تعذيب تو بر آن       ها در مقابل تو حساب مى      نافرمانى و دروغ آن   
ها  باشد و نه هم بر تو، اگر تعذيب تو بر آن           راى تو مى  باشد، نه ب   گناهان شان باشد در اين صورت كفاف و برابر مى         
اى رفت و     آن گاه آن مرد به گوشه      »شود ها از تو قصاص گرفته مى      از گناهان شان بيشتر باشد همان زيادى براى آن        

  :خوانى آيا قول خداوند را نمى«:  به او گفت�پيامبر خدا . فرياد كشيد و گريه كرد
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شـود، و   كنيم، لذا به هيچ كس كمترين سمتى نمـى  ما ترازوهاى عدل و انصاف را در روز قيامت نصب مى      «: ترجمه

كنيم، وكافى است كه ما حـساب كننـده    را حاضر مىما آن ( نيكى و بدى باشد   )اگر به مقدار سنگينى يكدانه خردل       
  .»باشيم

يـابم، بنـابراين تـو     اى رسول خدا، براى خودم و آنان خيرى جز جدايى آنها چيز ديگرى نمى      : آن گاه آن مرد گفت    
  .اند  روايت نموده و رجال آن ثقه)اللَّه عنها رضى( اين را ترمذى از عايشه 1.ها آزاد هستند شاهد باش كه همه آن

  
    )اللَّه عنهم أجمعين رضى(قوت ايمان اصحاب

  و ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه: اصحاب و تحمل اين آيه
  : نازل گرديد�هنگامى كه براى پيامبر خدا :  روايت نموده است، كه گفت�احمد از ابوهريره 
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ها و زمين است از آن خداست، و اگر آنچه را در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان، خداوند  آنچه در آسمان  «: ترجمه
كند، و خداوند    واهد مجازات مى  بخشد و هر كس را بخ      كند، سپس هر كس را بخواهد مى       شما را به آن محاسبه مى     
  .»به همه چيز قدرت دارد

:  آمده بر زانوهاى خويش نشـستند و گفتنـد         � گران تمام شد، و نزد پيامبر خدا         �اين بر اصحاب پيامبر خدا      
نماز، روزه، جهاد و صدقه، و باز بر تو اين آيه نازل : اى رسول خدا، مكلف به اعمالى شديم كه توانايى آن را داريم   
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  حيات صحابه

٦٧  پنجم جلد 

خواهيد چنانكه يهود و نصارى قبـل از شـما گفتنـد             آيا مى «:  فرمود �رسول خدا   !! ده كه توانايى آن را نداريم     ش
طلبـيم اى    شـنيدم و اطاعـت نمـوديم، آمـرزش تـو را مـى             : بلكـه بگوييـد   ! شـنيديم و نافرمـانى نمـوديم؟      : بگوييد

هاى شان به آن روان گرديـد،        ودند و زبان  هنگامى كه قوم به آن اقرار نم      . »پروردگارمان، و برگشت به سوى توست     
  :خداوند در پى آنان نازل فرمود
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اند به  پيامبر به چيزى كه نازل شده به وى از طرف پروردگارش و مؤمنان نيز، همه ايمان آورده              ايمان آورد   «: ترجمه
: گـذاريم، و گفتنـد      ميان هيچ يك از پيامبر او فـرق نمـى          )گويند و مى (خدا و فرشتگانش و كتابهايش و پيامبرانش،        

  .»ت به سوى توستخواهيم، و بازگش شنيديم و فرمان برديم، اى پروردگار ما آمرزش تو را مى
  :هنگامى اين را عملى نمودند، خداوند آن را نسح نمود، و نازل فرمود
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 )نيكـى ( هر كار    )به همين جهت انسان   (كند،   كلف نمى خداوند هيچ كسى را جز به اندازه قدر و طاقتش م          «: ترجمه
اگـر  !  پروردگارا):گويند مؤمنان مى( كند به زيان خود كرده است، )بدى(انجام دهد براى خود انجام داده، و هر كار    

  .»...فراموش كرديم يا خطا كرديم ما را مؤاخذه مكن
  .و مسلم مثل اين را روايت نموده است

اى ابوعباس، نزد ابـن عمـر       :  رفتم و گفتم   �نزد ابن عباس    :  مجاهد روايت است كه گفت     و نزد احمد همچنان از    
�� ��       [: كدام آيه را؟ پاسخ دادم    :  بودم، او اين آيه را خواند و گريست، گفت         )اللَّه عنهما  رضى(#&$� ? 
� ��;�! 	� �

a�&x[   ه شدت انـدوهگين و خـشمگين        را ب  �وقتى اين آيه نازل گرديد، اصحاب رسول خدا         : ، ابن عباس گفت
گفتيم و به آنچه مؤاخذه  شديم كه سخن مى  ما به آنچه مؤاخذه مى-اى پيامبر خدا هالك شديم   :  و گفتند  -ساخت  
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: ، گفتنـد »شـنيديم و اطاعـت نمـوديم   : بگوييـد «:  به آنان فرمـود �ست، رسول خدا    هاى مان در دست ما ني      قلب
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 و نزد وى هم چنين از طريق سعيدبن جبير از ابن عبـاس بـه اختـصار روايـت            2.شدند و به اعمال مأخوذ گرديدند     
، آن گـاه خداونـد   »شنيديم و اطاعت نموديم و تسليم شـديم : بگوييد«:  فرمود�رسول خدا   : است و در آن آمده    
مسلم مانند اين را روايت كرده، و ابن جريـر ايـن را از طـرق ديگـرى از ابـن                     . تهاى شان انداخ   ايمان را در قلب   

  .آمده است) 338/1(اند، چنان كه در تفسير ابن كثير  عباس هاى صحيحى از ابن عباس روايت نموده، و اينها طريق
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  حيات صحابه

٦٨  پنجم جلد 

   
  و لم يلبسوا ايمانهم بظلم :آنچه اصحاب هنگام نزول  اين آيه انجام دادند

  :هنگامى كه نازل شد:  روايت نموده، كه گفت� از عبداللَّه ابن ابى حاتم
]� M� �H
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  .»اند و ايمان خويش را با ظلم خلط ننموده«: ترجمه
 �و كدام يك از ما بر نفسش ظلم ننموده است؟ پيامبر خدا :  گران تمام شد، گفتند  �اين بر ياران رسول خدا      

  : به پسرش گفته1كنيد، وى چنان است كه گمان مىنه آن «: فرمود
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  .»به خدا شرك مياور، كه شرك طلم بزرگ است! اى پسرم«: ترجمه
 [ :هنگامى كه نازل شـد :  و نزد ابن مردويه از وى روايت است كه گفت2.بخارى هم اين را روايت كرده است �'��

6��     � M� �H
\� ��#� � اين چنين در تفسير ابن      3.»تو از آنان هستى   : به من گفته شد   «:  فرمود � رسول خدا    .]�� � � 
  .آمده است) 153/2(كثير 

   
  بخمرهن على جيوبهن وليضربن:عملكرد زنان اصحاب هنگام  نزول اين آيه

 بـوديم،  )اللَّـه عنهـا   رضـى (مـا نـزد عايـشه       در حالى كـه     : ابن ابى حاتم از صفيه بنت شيبه روايت نموده، كه گفت          
ترديدى نيست كه زنان قريش از :  گفت)اللَّه عنها رضى(زنان قريش و فضيلت آنان را ذكر نموديم، عايشه  : گويد مى

فضيلتى برخوردارند، و من به خدا سوگند، از زنان انصار بهتر نديدم، آنان در تصديق كتاب خدا و ايمان به قرآن از     
  :سوره نور نازل شد!! عى برخورداراندجديت قاط

]_��� 9 � V�"} ��B�� �[).*�6�� :�n(  
  .»هاى خود و بايد فرو گذارند چادرهاى خود را بر گريبان«: ترجمه

و مردان آنان به سوى شان برگشتند، و آنچه را خداوند براى شان در آن مورد نازل فرموده بـود، بـر آنـان تـالوت                         
نمـود، و هـر      ن را براى همسرش، دخترش، خواهرش و براى هر صاحب قرابتش تالوت مـى             كردند، و هر مردى آ    

پوشاند، البته به خاطر  خاست و خود را به آن مى يكى از آن زنان در حال به سوى چادر بزرگ و نقش دارش بر مى             
 صبح نمودند كه    �تصديق و ايمان به آنچه خداوند از كتابش نازل فرموده بود، و در حالى در عقب رسول خدا                   

                                                 
هاى كمتر از آن،  يعنى لقمان عليه السالم، هدف اين است كه مراد از ظلمى كه در  آيت ذكر شده است همانا شرك است، نه ظلم 1

  .م. طورى كه لقمان عليه السالم، در آيه بعدى شرك را ظلم ناميده است
� ) �١٢(���� ) ��٢٩(���ر�  2�  ).٣٧٨/ ١(ا
� �. ا�D �;دو�3. ���� 3� 8ن �6P5@ اس)در سAB اس) �3 ��5�ر /A�اد سN D. 



  حيات صحابه

٦٩  پنجم جلد 

 ابوداود اين را به چند طريق 1.بر روهاى شان و سرهاى شان چادر آويخته بودند، انگار كه بر سرهاى شان زاغ باشد
  .آمده است) 284/3(اين چنين در تفسير ابن كثير . از صفيه بنت شيبه روايت نموده است

   
  ز قصه ابوفروهقصه شيخ بزرگ سالى كه گناهان  زيادى را مرتكب شده بود و ني

شيخ بزرگى كه پير شده بود و ابروهايش بر چشم هـايش افتـاده              : ابن ابى حاتم از مكحول روايت نموده، كه گفت        
اى رسول خدا مردى است كه مرتكب خيانت و فجور شده است، و هر حاجت و آرزومنـديى را                   : بود آمد و گفت   

ان اهل زمـين تقـسيم شـود، حتمـاً آنـان را هـالك               كه خواسته به دست راستش چيده است، و اگر گناهانش در مي           
دهـم   مـن شـهادت مـى     :  گفت »اى؟ آيا اسالم آورده  «:  فرمود �پيامبر  ! اى هست؟  خواهد نمود، آيا براى وى توبه     

خداونـد غـدرها و     «:  افـزود  �معبودى جز خداوند واحد و ال شريك نيست و محمد بنده و رسول اوست، بنى                
اى رسـول  : ، گفـت »كند، البته تا وقتى  كه همينطور باشـى   ايت را به نيكى تبديل مى     آمرزد، و بدى ه    فجورت را مى  

، آن گاه آن مـرد در حـالى برگـشت كـه تكبيـر و الالـه االاللَّـه                    »غدرها و فجورت  «: فرمود! خدا، غدرها و فجورم؟   
  2.گفت مى

دربـاره مـردى كـه همـه        :  آمد و گفـت    �وى نزد رسول خدا     :  روايت نموده كه   �و طبرانى از حديث ابوفروه      
: اى هـست؟ فرمـود     كنى، آيا بـراى وى توبـه       گناهان را مرتكب شده و حاجت و آرزمنديى را نگذاشته چه فكر مى            

ها را بگذار، خداوند همـه آن را برايـت           ها را انجام بده، گناهان و بدى       نيكى«: آرى، فرمود :  گفت »اى؟ اسالم آورده «
گفـت كـه ناپديـد       ، آن گاه وى تا آن وقت تكبير مى        »آرى«و فجورم؟ فرمود    غدرها  : گفت. »گرداند نيكى و خير مى   

  .آمده است) 328/3( اين چنين در تفسير ابن كثير 3.شد
   

  قصه زن گنهكارى با ابوهريره
اى هست؟ مـن زنـا       آيا براى من توبه   : زنى نزدم آمد و گفت    :  روايت نموده، كه گفت      �ابن ابى حاتم از ابوهريره      

آن گـاه در   !! نخير، نه خوشحال شوى، و نه عزت يـابى        : ام، گفتم  ام و به قتلش رسانيده     طفل به دنيا آورده   ام و    نموده
 نماز صبح را گزاردم، و قـصه آنچـه را زن            �نمود، بعد از آن همراه پيامبر        حالى برخاست كه به حسرت دعا مى      

آيا آيه را !! اى سخن بدى گفته«:  فرمود � بازگو نمودم، پيامبر     �گفت و گفته خودم را به او، براى رسول خدا           
  :خواندى نمى

]0� 	��;� 5 �'��� �F� 

�] تا به اين قول خداوند ��[ /. �=!   )68-70:الفرقان.(االيه ]�5	 �
  .»مگر آن كه توبه كند... پرستد بااللَّه معبود ديگر آنان كه نمى«: ترجمه
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  حيات صحابه

٧٠  پنجم جلد 

ستايش خـدايى راسـت كـه بـرايم گشايـشى           :  سجده افتاد و گفت     تالوت نمودم و او به     1پس من اين را براى وى     
و ابن جرير اين را به . شود اين حديث از اين وجه غريب است، و در رجال آن كسى است كه شناخته نمى. گردانيد

نمـود و   آن گاه در حالى بيرون رفت كه بـا حـسرت دعـا مـى           : سند خود به مانند اين روايت كرده، و نزد وى آمده          
هنگـامى كـه ابـوهريره از نـزد     : و نـزد وى آمـده  !. واحسرتا، آيا اين زيبايى براى آتش آفريده شده است؟   : گفت مى

هاى مدينه جستجو نمـود ولـى نيـافتش، و هنگـامى كـه شـب آينـده                    برگشت، او را در همه منزل      �پيامبر خدا   
 بـود، خبـر داد، آن گـاه وى بـه      به وى گفتـه �فرارسيد، آن زن نزدش آمد و ابوهريره او را از آنچه رسول خدا       

اى از آنچه عمل كردم ميسر ساخت، و  ستايش خدايى راست كه برايم گشايشى گردانيد و توبه: سجده افتاد و گفت
 اين چنـين در تفـسير   2.كنيزى را كه همراهش بود با دختر وى آزاد گردانيد، و به درگاه خداوند عزوجل توبه نمود                

  .آمده است) 328/3(ابن كثير 
   

  والشعراء يتبعهم الغاوون: هنگام نزول اين آيه � عملكرد شاعران پيامبر
  :هنگامى كه نازل شد:  روايت نموده است، كه گفت- � موالى تميم دارى -ابن اسحاق از ابوالحسن 

]	��
E�� �3:��� ��:����[).j��:���:���(  
  .»كنند شاعران را گمراهان پيروى مى«: ترجمه

 آمدنـد كـه   � در حالى نزد رسـول خـدا   )اللَّه عنهم رضى(اللَّه بن رواحه و كعب بن مالك   حسان بن ثابت و عبد    
 �دانست كه ما شاعر هستيم، پس پيامبر  خداوند در حالى كه اين آيه را نازل فرمود، مى: كردند، و گفتند گريه مى

  :تالوت نمود
]    �
l
r��� "� � ��6�� �ايـن  «: افـزود . »انـد  انـد و عمـل نيكـو نمـوده          آورده مگر آنانى كه ايمان   «:  ترجمه .]�5 ��'


    [، »اين شماييد«: ، فرمود»اند و خدا را زياد ياد نموده    «:  ترجمه .]��%����� /. %��D [،  »شماييدR� ;R:� R� ���r�$��
 را ابن ابى     اين 3.»اين شماييد «: افزود. »و انتقام گرفتند بعد از اين كه بر آنان ستم شد          «: ترجمه) 227:الشعرا.(]� "��

 - موالى بنى نوفـل  -اند، و ابن ابى حاتم اين را از ابوالحسن  حاتم و ابن جرير از روايت ابن اسحاق روايت نموده       
) 448/3(آمده، و حـاكم  ) 354/3(به معناى آن روايت نموده، كعب را ذكر نكرده است، چنان كه در تفسير ابن كثير    

  .تم روايت نموده استاين را از ابوالحسن به سياق ابن ابى حا
   

  حقيقت محبت لقاى خداوند و حقيقت كراهيت آن

                                                 
  .براى آن زن: يعنى 1
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  حيات صحابه

٧١  پنجم جلد 

نخستين روزى كه در آن عبدالرحمن بـن ابـى ليلـى را شـناختم،               : احمد از عطاء بن سائب روايت نموده، كه گفت        
 اى روزى بود كه او را سوار بر خرى، در حالى كه شيخى مسن و داراى سر و ريش سفيدى بود ديـدم، و او جنـازه    

 شنيده كـه    �فالن بن فالن برايم حديث بيان نمود كه از رسول خدا          : گفت نمود، از وى شنيدم كه مى      را دنبال مى  
دارد، و كسى كه لقاى خداونـد        كسى كه لقاى خداوند را دوست بدارد، خداوند نيز لقايش را دوست مى            «: گفت مى

چـه شـما را   : آن گاه قوم به گريه پرداختند، پرسـيد : ويدگ ، مى»دارد را ناپسند دارد، خداوند نيز لقايش را ناپسند مى 
  :اين آن نيست، ولى وقتى مرگ فرا رسيد: ما از مرگ كراهيت داريم، گفت: گرياند؟ گفتند مى

]��:$ Z6� � 	
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  .»احت و روزى و بهشت پر نعمت استر( براى او)اگر آن مرده از جمله مقربين باشد، «: ترجمه

دارد، و خداونـد عزوجـل لقـاى وى را دوسـت      و وقتى به اين مژده داده شد، لقاى خداوند عزوجل را دوست مـى    
  .تر است دارنده

]���B�� ��'�C� � 	
% �� 
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  .»مهمانى از آب جوشان و داخل شدن به آتش است( براى او)، و اگر از مكذبين گمراه باشد«: ترجمه

 ايـن   1.تـر اسـت    برد، و خداوند تعالى لقاى وى را بد برنده         و وقتى به اين بشارت داده شود، لقاى خداوند را بد مى           
  .آمده است) 301/4(چنين در تفسير ابن كثير 

   
  اذا زلزلت: گريه ابوبكر صديق وقتى كه اين سوره نازل شد

  : هنگامى كه نازل شد:  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(بن جرير از عبداللَّه بن عمروبن عاص ا
]
=�Q�N ^*5� A�Q�N ���[).Z�Q�Q��:n(  

  .»وقتى زمين به شدت جنبانيده شود«: ترجمه
گريانـد   و را مـى چه ت«:  به او گفت � نشسته بود، و وقتى اين نازل گرديد گريست، پيامبر خدا            �ابوبكر صديق   

اگر شـما خطـا نكنيـد، و مرتكـب گنـاه      «:  به او گفت�گرياند، رسول خدا  اين سوره مرا مى:  گفت »اى ابوبكر؟ 
آفريند كه خطا كنند و مرتكب گناه شـوند و خداونـد بـراى     نشويد و خداوند براى تان نبخشد، خداوند امتى را مى         

  .آمده است) 540/4( اين چنين در تفسير ابن كثير 2.»شان ببخشد
   

   اى صورت خواهد گرفت كه در قبر  با وى چه معامله �براى عمر � خبر پيامبر
، حاكم در الكنى، بيهقى در كتاب عذاب القبر، اصبهانى در الحجـة و غيـر   هابن ابى داود در البعث، ابوالشيخ در السن      

عمر، وقتى در چهار گز بـر دو گـز          اى  «:  به من گفت   �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �ايشان از عمر    
اى رسول خدا، منكر و نكير چيست؟       :  گفتم »كنى؟ زمين قرار داشته باشى، و منكر و نكير را ببينى چه حال پيدا مى             
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  حيات صحابه

٧٢  پنجم جلد 

گذارنـد، صـداهاى شـان مثـل      شكافند، بر موهاى شان قدم مى هاى پيشين مى هاى قبر، قبر را با دندان    فرشته«: گفت
هاى شان چون برق برنده است و همراه شان گرزى است كه اگـر اهـل منـى بـر آن         شمرعد بلند و شديد است، چ     

 عـصائى  � و در دست رسول خدا -جمع شوند، توانايى بلند كردن آن را ندارند، و آن براى شان از اين عصايم         
 تـو را بـه آن       كنند، اگر از جواب عاجز آمدى با پيچيدى        تر است و تو را امتحان مى        سبك -داد   بود كه حركتش مى   

: باشـم، گفـت   اى رسول خدا، و من بـر همـين حـالتم مـى        : گفتم. »گردى زنند كه بر اثر آن خاكستر مى       اى مى  ضربه
  .آمده است) 121/8( اين چنين در الكنز 1.كنم بنابراين كفايت هر دوى شان را مى:  عمر افزود»آرى«

: حد مقدسى در كتابش التبصير افـزوده، و گفتـه اسـت   و سعيدبن منصور مانند اين را روايت نموده است، و عبدالوا 
آيند و از تـو سـئوال        سوگند به ذاتى كه مرا به حق نبى مبعوث نموده، جبريل به من خبر داد، كه آن دو نزد تو مى                    «

ام اسـت، نبـى شـما        خداوند پروردگار من است، پروردگار شما كيـست؟ و محمـد نبـى            : گويى نمايند، و تو مى    مى
ايـم، يـا    ما به سوى تو فرستاده شده   : دانيم نمى!! واعجبا: گويند م دينم است، و دين شما چيست؟ مى       كيست؟ و اسال  

  .آمده است) 34/2 (ه چنان كه در الرياض النضر2.»اى تو به سوى ما فرستاده شده
   

  )اللَّه عنهما رضى(قول عمر درباره قوت ايمان عثمان
 روزى بيرون شد، و ناگهان وارد مجلسى شد، كه �عمربن خطاب : هابن عساكر از ابوبحريه كندى روايت نموده ك

همراه شما مردى است كه اگر ايمانش را در ميان لشكرى از لشكرها تقسيم :  در آن بود، و گفت�عثمان بن عفان 
  .آمده است) 8/5(اين چنين در المنتخب . - هدفش عثمان بن عفان بود -رسد  كنند به همه شان مى

   
  درباره قوت ايمان گذشت) اللَّه عنهم رضى(قوال اصحاب آنچه از ا

نمودند   خنده مى  �آيا اصحاب پيامبر    :  وقتى كه پرسيده شد    - )اللَّه عنهما  رضى(در صفت اصحاب قول ابن عمر       
قلـبم  : ها گذشت و قول عمار در تحمل سختى. ها بود آرى، و ايمان در قلبهاى شان بزرگتر از كوه       : گفت:  گذشت -

 آن هم هنگامى »يابى؟ قلبت را چگونه مى«:  به او گفت�يابم، البته هنگامى كه رسول خدا    ئن به ايمان مى   را مطم 
 الحليه  اين را ابونعيم در      3.ها را به خوبى ياد نكرد رهايش نكردند        كه مشركين وى را گرفتند و تا اين كه خدايان آن          

اين را از ابوعبيده ابن جرير و بيهقى، چنان كه در تفـسير ابـن    اند، و اين چنين      و ابن سعد از ابوعبيده روايت نموده      
آيـا مـرا از پروردگـارم       : و قـول ابـوبكر در جانـشين تعيـين نمـودن گذشـت             . اند آمده، روايت كرده  ) 587/2(كثير  
ه ها بهترين اهل تو را جانشين تعيين نمـودم، و در روايـت ديگـرى آمـد               بار خدايا، من بر آن    : گويم ترسانيد؟ مى  مى

 در تقسيم همه آنچه در بيت المـال وجـود داشـت بـراى               �و گفتار عمر    . من به خدا و عمر از شما داناترم       : است
شـيطان ايـن سـخن را بـر         : اى صحبت نمود، گذشت    مردى كه همراه او درباره نگهدارى مال براى دشمن يا حادثه          
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  حيات صحابه

٧٣  پنجم جلد 

 از شر آن حفظم نمـوده اسـت، بـراى آن    زبان تو جارى ساخت، خداوند حجت و دليل آن را به من تلقين نموده و     
و در . طاعـت خداونـد عزوجـل و رسـول وى    :  برايش آماده نمـوده بـود      �كنم كه رسول خدا      آنچه را آماده مى   

و در روايـت ديگـرى آمـده    . كـنم  به خدا سوگند، به خاطر فردا از خداوند نافرمانى نمى: روايت ديگرى آمده است 
  :سازم الى را آماده مىها تقواى خداوند تع براى آن: است
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  .»گرداند و كسى كه از خدا بترسد، خداوند برايش گشايشى مى«: ترجمه

شود كـه بـه    اى تا آن وقت تصديق نمى ايمان بنده:  در رغبت و عالقمندى اصحاب به انفاق گذشت   �و قول على    
البته اين را در وقتى گفت كه خواست به سائلى . تر نباشد دست خودش است مطمئن  آنچه نزد خداست از آنچه در       

  در �و قول عامر ابـن ربيعـه        . ام فقط شش درهم را براى آرد گذاشته      :  گفت )اللَّه عنها  رضى(انفاق نمايد، و فاطمه     
ا را از دنيا غافل گردانيده اى نازل شده است  كه م من به آن زمينت نيازى ندارم، امروز سوره: رد نمودن مال گذشت

  :است
]	�f�:� Z &] ? �V � �_
#c v
6 � �����[).j
��$5� :�n(  

  .»اند حساب مردم نزديك شده است و آنان در غفلتى روى گردان«: ترجمه
اگر : گفت  از جمله فضال بود، و مى      �اسيدبن حضير   :  گذشت كه وى گفت    )اللَّه عنها  رضى(و به روايت از عايشه      

هنگـامى كـه قـرآن تـالوت     : هاى سه گانه قرار داشته باشم، از اهل جنتم و در آن شكى ندارم           كى از اين حالت   بر ي 
اى  شنوم، و وقتى كه براى تشيع جنـازه         را مى  �شنوم و وقتى كه خطبه پيامبر خدا         كنم و هنگامى كه آن را مى       مى

گيـرد و او    خودم سواى آنچه را با وى انجام مى  ام، كه براى نفس    اى حاضر نشده   گردم، و هرگز در جنازه     حاضر مى 
روايت نموده و گفته ايـن حـديث از اسـناد صـحيح             ) 388/3(اين را حاكم    . رود زمزمه نموده باشم    به طرف آن مى   

  .صحيح است: و ذهبى گفته. اند برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده
   
   
  
   
   



  حيات صحابه

٧٤  پنجم جلد 

  باب دوازدهم
  

  ر نمازهااجتماع اصحاب ب
   

شدند، و بدان عالقمند بودند و به سـوى آن ترغيـب     و يارانش براى نمازها در مساجد جمع مى    �چگونه پيامبر   
هاى  و چگونه كارها و مشغله!! دانستند نمودند، و از انتقال آن، انتقال از امرى به امرى، و از عملى به عملى را مى     مى

ه در آن تقويت ايمان و صفات آن، نشر علـم و اعمـال آن و احيـاى             خويش را در صورت مأمور شدن به اعمالى ك        
نمودند، و منبـع     نمودند، انگار كه آنان به ظاهر اشكال التفات نمى         بود ترك مى   ذكر و برپايى دعا طبق شرايط آن مى       

  !!.پنداشتند خبر و نفع را جز خالق و متصرف آن نمى
   

    به نماز � ترغيب پيامبر
  در اين باره)اللَّه عنهما رضى(ن حديث عثمان و سلما

 روزى نشست �عثمان: اند كه گفت  روايت نموده�احمد به اسناد حسن، ابويعلى و بزار از حارث موالى عثمان        
 -كـنم در آن يـك مـد آب بـود              گمـان مـى    - آبى را در ظرفـى       �و ما با او نشستيم، آن گاه مؤذّن آمد، و عثمان            

گرفت، و سـپس    را ديدم، كه همانند اين وضويم وضو مى   �رسول خدا   : فتخواست و وضو نمود، بعد از آن گ       
كسى كه چون اين وضويم وضو كند، بعد از آن برخيزد و نماز ظهر را به جاى آورد، آنچه در ميان صـبح و            «: گفت

شيده شود، بعد از آن عصر را بخواند، آنچه در ميان عـصر و ظهـر بـوده بـراى او بخـ                    ظهر بود براى او بخشيده مى     
شود، بعد از آن عشاء را     شود، بعد از آن مغرب را بخواند، آنچه در ميان مغرب و عصر بوده براى او بخشيده مى                  مى

شـود، بعـد از آن ممكـن اسـت او شـب را در گنـاه        بخواند، آنچه در ميان عشاء و مغرب بوده براى او بخشيده مى  
ح را بگزارد، براى او آنچـه در ميـان عـشاء و صـبح بـوده                 غلطيده باشد، باز اگر برخيزد و وضوع نمايد و نماز صب          

ايـن حـسنات و نيكـى هاسـت،     : ، گفتنـد »برنـد  اند كه گناهان را از بين مـى  ها نيكى هايى شود، و همين  بخشيده مى 
للَّـه  اللَّـه، و الحمـدهللا، وا      الاله االهللا، و سبحان   (: هااند ها اين  آن:  چيست، اى عثمان؟ گفت    )الحاتص(هاى   باقيماندنى

اين را احمـد،    : كويد مى) 297/1(آمده، و هيثمى    ) 203/1( اين چنين در الترغيب      1.) اال باهللا  هاكبر، و ال حول و ال قو      
غير حارث بن عبداللَّه مـوالى عثمـان بـن عفـان كـه ثقـه                : اند، و رجال آن صحيح اند      ابويعلى و بزار روايت نموده    

  .باشد، و در صحيح اندكى از آن آمده است مى
 زير درختى بـودم، وى  )رضى اللَّه عنه(همراه سلمان : اند كه گفت احمد، نسائى و طبرانى از ابوعثمان روايت نموده     

پرسى كه   اى ابوعثمان آيا از من نمى     : شاخه خشكى از آن را گرفت و تكانش داد و برگهايش افتاد، بعد از آن گفت               
 همراه مـن، در حـالى كـه    �رسول خدا : دهى؟ گفت جام مىچرا اين را ان : دهم؟ گفتم  چرا اين عمل را انجام مى     

زير درختى همراهش بودم چنين نمود، شاخه خشكى از آن را گرفت و تكـانش داد تـا اينكـه برگهـايش افتـاد، و                         
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  حيات صحابه

٧٥  پنجم جلد 

مسلمان «: دهى؟ افزود چرا اين را انجام مى:  گفتم»دهم؟ پرسى كه چرا اين را انجام مى اى سلمان آيا مرا نمى«: گفت
ريـزد، كـه     وضو نمايد، و وضوء را نيكو دارد، بعد از آن نمازهاى پنجگانه را به جاى آرد، گناهانش چنان مى                  وقتى  

  :ريزد، و خداوند فرموده اين برگ مى
] ��� � aUr����%�' � <�%� ��� t�
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برنـد، ايـن     طرف روز و بخشى از شب برپا دار، چرا كه حـسنات سـيئات را از بـين مـى                   و نماز را در دو      «: ترجمه
  1.»تذكرى است، براى آنانى كه پند پذيراند

و از آنان حـديث نقـل كـرده    (به راويان احمد در صحيح حجت گرفته شده : گويد مى) 201/1(منذرى در الترغيب  
  .، مگر على بن زيد)شده

   
   شهيد شد و ديگرشان باقى ماندقصه دو برادر كه يكى شان

 شنيدم  � و جمعى از ياران رسول خدا        �از سعد   : احمد از عامربن سعد بن ابى وقاص روايت نموده، كه گفت          
 دو شخص كه با هم برادر بودند، يكى از آنان از ديگـرى بهتـر بـود، همـان         �در زمان رسول خدا     : گفتند كه مى 

 فـضيلت اولـى بـر دومـى ذكـر           �ها وفات يافت، نزد پيامبر خـدا        بهترشان درگذشت و ديگرى عمر كرد و بعد       
تو چـه   «:  فرمود �، اى رسول خدا، پيامبر خدا       ]گزارد مى[بلى،  :  پاسخ دادند  »گزارد؟ آيا نماز نمى  «: گرديد، فرمود 

ايى مثال نماز، چون مثال نهـر جـارى، زيـاد و گـوار            «:  بعد گفت  »!دانى، كه نمازش او را به كجا رسانيده است؟         مى
كنيـد، آيـا از چـرك     است كه بر دروازه مردى قرار داشته باشد، و او هر روز پنج بار در آن داخل شود، چه فكر مى         

اند، مگر اينكه    اين را احمد و طبرانى در األوسط روايت كرده        : گويد مى) 297/1( هيثمى   2.»ماند؟ وى چيزى باقى مى   
مالـك، نـسائى و   . عمر كرد، و رجال احمد رجال صحيح انـد بعد از آن، دومى چهل شب پس از وى    : طبرانى گفته 

  .اند آمده، روايت نموده) 206/1(ابن خزيمه در صحيحش نيز آن را چنان كه در الترغيب 
 مسلمان شـده بودنـد و   -اى است از قضاعه     قريه -دو مرد از بلىِ     :  روايت نموده، كه گفت    �و احمد از ابوهريره     

من :  از آنان شهيد شد و ديگرى يك سال زنده باقى ماند، طلحه بن عبيداللَّه گفت                بودند، يكى  �نزد رسول خدا    
در خواب ديدم كه آن فرد باقى مانده قبل از شهيد داخل جنت گرديد، و از آن به شگفت افتادم، بعـد وقتـى صـبح        

آيـا  «:  فرمـود  � ، پيامبر خـدا      - ذكر گرديد    � يا براى رسول خدا      - ذكر نمودم    �نمودم آن را براى پيامبر      
پس از وى رمضان را روزه نگرفته، و شش هزار ركعت و اين قدر و اين قدر ركعـت نمـاز يـك سـال را نگـزارده              

احمد اين را به اسـناد حـسن روايـت نمـوده، ابـن ماجـه، ابـن حبـان در                     : گويد مى) 208/1( در الترغيب    3.»است؟
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اند، و ابن ماجه و ابـن حبـان    طويلتر از آن روايت كرده صحيحش و بيهقى همه شان اين را از طلحه به مانند آن، و              
  .»در ميان آن دو فاصله دورتر از فاصله بين زمين و آسمان است«: اند در آخر آن افزوده

   
   آن كفاره گناهت است: درباره نماز براى مردى � قول پيامبر

ـ       :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از حارث و او از على          بـوديم، و انتظـار نمـاز را         �امبر  ما در مـسجد بـا پي
 از وى اعراض نمود، هنگامى كـه  �من مرتكب گناهى شدم، پيامبر : كشيديم، آن گاه مردى برخاست و گفت       مى

آيا با من اين نماز     «:  فرمود �اش را تكرار نمود، پيامبر        نماز را تمام نمود، همان مرد برخاست و گفته         �پيامبر  
) 301/1( هيثمى 1.»همان كفاره گناهت است«: بلى، افزود :  پاسخ داد  » نيكو ننمودى؟  را نگزاردى، و براى آن وضوى     

  .باشد اين را طبرانى الصغير و األوسط روايت كرده، و حارث ضعيف مى: گويد مى
   

  به مردى كه از او در مورد بهترين اعمال سؤال كرد) � (قول پيامبر
 آمد، و از او در مورد بهتـرين اعمـال سـئوال    �مردى نزد پيامبر :  روايت نموده كه�احمد از عبداللَّه بن عمرو    

ر،  سـه بـا  )»نمـاز «: چـه؟ گفـت   (بـاز   : ، پرسيد »نماز«: بعد از آن چه؟ فرمود    : ، پرسيد »نماز«:  فرمود �كرد، پيامبر   
ارم، مـن والـدين هـم د      : ، آن مرد گفـت    »اللَّه جهاد فى سبيل  «:  فرمود � پيامبر خدا    2هنگامى كه بر وى غلبه نمود     

سوگند به ذاتى كه تو را بـه حـق   : ، آن مرد گفت»كنم من تو را درباره والدين به نيكى توصيه مى   «:  فرمد �پيامبر  
خـودت  «:  فرمـود �نبى مبعوث گردانيده است، جهاد خواهم نمـود و آن دو را خـواهم گذشـت، رسـول خـدا                 

باشـد، و ترمـذى حـديث وى را حـسن      يف مـى در اين ابن لهيعه آمده، و ضع: گويد مى) 301/1( هيثمى  3.»داناترى
) 211/1(اين را هم چنين ابن حبان در صـحيحش، چنانكـه در الترغيـب         . دانسته و بقيه رجال آن رجال صحيح اند       

  .آمده، روايت نموده است
   

   تو از صديقين و شهدا هستى: به كسى كه اركان  اسالم را ادا نمايد � قول پيامبر
 روايـت   � از عمروبن مره جهنـى     - و لفظ از ابن حبان است        -بان هر دودر صحيح شان      بزار، ابن خزيمه و ابن ح     

كنى، اگر من شهادت بـدهم كـه         اى رسول خدا، چه فكر مى     :  آمد و گفت   �مردى نزد پيامبر    : اند كه گفت   نموده
زم و رمـضان  معبودى جز خداوند، نيست، تو رسول خدا هستى، نمازهاى پنجگانه را به جاى آورم، زكات را بپـردا      

 اين چنـين در     4.»از صديقين و شهدا   «: را روزه بگيرم و در آن قيام نمايم، آن گاه از جمله چه كسانى هستم؟ فرمود               
  .آمده است) 200/1(الترغيب 
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٧٧  پنجم جلد 

   
  به نماز در هنگام مرگش � سفارش پيامبر
: رسـيد چنـين بـود      هنگامى كه وفاتش فرا    �عامه وصيت رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از انس    

، حتى وقتى كه روحش به حلقومش رسيده بود نيـز آنـرا تكـرار    »نماز، و آنچه را دستهاى تان مالك آن شده است        «
و نـزد احمـد از حـديث        . اند  اين را نسائى و ابن ماجه نيز روايت كرده         1.شد نمود و صدايش درست شنيده نمى      مى

نمـاز، و آنچـه را   «: گامى كه مرگش فرارسيد چنين بود هن�عامه وصيت رسول خدا  : وى روايت است كه گفت    
اش زمزمـه    در آخرين لحظات جان دادن آن را در سـينه �، حتى رسول خدا »هاى تان مالك آن شده است     دست
 بـه  �رسول خـدا  :  روايت است كه گفت�و از حديث على . كرد نمود، و زبانش درست به آن حركت نمى  مى

مـن  : گويـد  ى بياورم، و در آن چيزى را بنويسد كه امتش بعد از وى گمراه نشود، مى               من دستور داد تا برايش كاغذ     
: سپارم، فرمـود   كنم و به خاطرم مى     من حفظ مى  : بنابراين عرض كردم  : افزايد ترسيدم، كه جانش در غيابم برآيد، مى      

ايـن  . آمده است ) 238/5 (ايهالبد اين چنين در     2.»كنم به نماز، زكات و آنچه دستهاى تان مالك آن است توصيه مى           «
 هم چنـين ماننـد آن را روايـت    �و از على . از انس به مانند آن روايت كرده است) 243/2(را هم چنين ابن سعد      
و همينطور ادامه داد،    : گويد نمود، مى  ها توصيه مى   شروع نمود و درباره نماز و زكات و غالم        : نموده، و افزوده است   

 امر نمود، تا اينكه جانش را به جان آفرين )الاله االاللَّه ومحمداً عبده و رسوله(به شهادت تا اين كه جانش برآمد، و 
نـزد احمـد، بخـارى در األدب، ابـوداود،          . »كسى كه به آن دو شهادت بدهد بر آتش حـرام گرديـده اسـت              «سپرد،  

 �آخرين كالم پيامبر    : فت ابولعلى و بيهقى، از على روايت است كه گ         -ماجه، ابن حرير و صحيحش دانسته        اين
  .آمده است) 180/4( اينچنين در الكنز 3»تان مالك آنست بترسيد هاى نماز، نماز و از خدا در آنچه دست«: اين بود

   
    به نماز � ترغيب اصحاب پيامبر

   درباره نماز)اللَّه عنهما رضى(قول ابوبكر و عمر
و ابـن سـعد از ابـوالمليح روايـت     . خدا در روى زمين است  نماز امان   :  روايت نموده، كه گفت    �حكيم از ابوبكر    
ايـن چنـين   . كسى كه نماز نخواند مسلمان نيست: گفت  شنيدم كه بر منبر مى�از عمربن خطاب : نموده؛ كه گفت 

  .آمده است) 180/4(در الكنز 
   

   درباره نماز)عنهم اللَّه رضى(سخنان زيد، حذيفه، ابن عمرو ابن عمرو 
اش نور است، و وقتى كه انسان براى نمـاز           نماز مرد در خانه   :  روايت نموده، كه گفت    � زيدبن ثابت    عبدالرزاق از 

كنـد، خداونـد بـه سـبب آن گنـاهش را             شود، و هنگامى كه سجده مـى       ايستد، گناهانش باالى سرش آويزان مى      مى
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، و وضـويش را نيكـو سـازد و    بنده وقتى وضو نمايد:  روايت نموده، كه گفت    �و عبدالرزاق از حذيفه     . بخشد مى
گرداند، و   كند، و از وى روى نمى      ايستد و با وى راز و نياز مى        ايستد، خداوند روبروى وى مى     بعد از آن به نماز مى     

 �و عبدالرزاق از ابن عمر . شود، تا اينكه او خودش منصرف شود يا به سوى راست و چپ نگاه كند منصرف نمى
ايـن چنـين در الكنـز    . يكى است، پروا ندارم كه در آن كسى همراهم شـركت نمايـد  نماز ن: روايت نموده، كه گفت   

 از زمين يـا     1لمانى، كه به زيارتى    روايت نموده، كه گفت هر مس      �و ابن عساكر از ابن عمرو       . آمده است ) 181/4(
 زميـنش نمـاز     بـراى خداونـد در    : گويـد  مسجدى كه از سنگ هايش آباد شده بيايد، و در آن نماز گزارد، زمين مى              

: و نزد عبدالرزاق از وى روايت است كـه گفـت  . دهم گزارد، براى تو در روزى كه با خدا مالقات نمايى گواهى مى  
اش سـرايت كـرد، بـاز نمـاز      در گردن آدم عليه السالم آبله برآمد، آن گاه وى نماز به جاى آورد، و آن آبله به سينه                

 قسمت كمر رسيد، باز نماز ديگرى بر جاى آورد آن گاه به قـوزك پـا                 ديگرى گزارد، آن گاه به محل بستن ازار در        
. رسيد، بعد از آن نماز ديگرى گذارد و آن آبله به انگشت ابهام رسيد باز نماز ديگرى خواند و آن آبله از بين رفت                       

  .آمده است) 181/4(اين چنين در الكنز 
   

   درباره نماز)اللَّه عنهم رضى(سخنان ابن مسعود، سلمان و ابو موسى 
تا وقتى كه در نمـاز هـستى، گويـا در حـال          :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 130/1 (الحليه  ابونعيم در   

و نزد عبدالرزاق از وى روايـت اسـت كـه           . گردد زند، براى او باز مى     و كسى كه در پادشاه را مى      ! زدن در پادشاهى  
نمازها : و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت         . رطرف نماييد نيازهايتان را به وسيله نمازهاى فرض ب      : گفت

و نزد ابـن عـساكر از       . اند، البته در صورتى كه از گناهان كبيره اجتناب شود          باشند كفاره  براى آنچه در ميان شان مى     
بهـام پـاى آدم     افتـد، در انگـشت ا      ها اتفاق مـى    اند براى آنچه كه بعد از آن       نمازها كفاره : وى روايت است كه گفت    

اى بر آمد، بعد به كف قدم هايش سرايت كرد، باز به زانوهايش رسيد، بعد به اصل جاى بـستن ازارش رسـيد،             آبله
هايش پايين آمد، باز نماز گزارد و به جاى بـستن   باز به بيخ گردنش رسيد، آن گاه برخاست و نماز گزارد و از شانه  

انوهايش پايين آمد، باز نماز خواند و به قدم هـايش پـايين آمـد، بـاز نمـاز      ازارش پايين آمد، باز نماز گزارد و به ز  
  .آمده است) 181/4(اين چنين در الكنز . گزارد و آن آبله از بين رفت

بنده وقتى به نمـاز برخيـزد، گناهـانش بـر سـرش      :  روايت نموده است، كه گفت     �و عبدالرزاق از سلمان فارسى      
هـاى خرمـا پراكنـده     شوند، چنانكه خوشـه   از نمازش فارغ شود، از وى پراكنده مى      شود، و قبل از اينكه     گذاشته مى 

وقتـى بنـده نمـاز    : و نزد ابن زنجويه از وى روايـت اسـت كـه گفـت    . افتند شوند، و به سوى چپ و راست مى      مى
و . ريزد ىريزند، كه برگ درخت م     ها چنان مى   شوند، و وقتى سجده كند، آن      بگزارد، گناهانش باالى سرش جمع مى     

وى شبى را نزد سـلمان سـپرى نمـود، و كوشـش وى را در                : نزد وى همچنان از طارق بن شهاب روايت است كه         
نمود نديد، و آن را براى وى        ديد، سلمان در آخر شب به نماز ايستاد، و گويا طارق آنچه را كه گمان مى                عبادت مى 
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ها كفاره اين گناهانند، البته   توجه داشته باشيد، چون اينبر نمازهاى پنجگانه مداومت و: متذكر گرديد، سلمان گفت
باشـد، كـه     كسى از آنان چنان مى    : باشند در صورتى كه مرتكب قتل نشود، و وقتى مردم شب كنند بر سه حالت مى              

باشد و نـه نفـع، و كـسى از آنـان             باشد كه برايش ضرر مى     باشد و نه ضرر، و كسى از آنان چنان مى          برايش نفع مى  
شمرد، و بر  باشد و نه ضرر، مردى كه تاريكى شب و غفلت مردم را غنيمت مى       باشد، كه برايش نه نفع مى      ان مى چن
گزارد، اين همان كسى است كه برايش نفع است و نه ضرر، و مردى كه غفلت مـردم و         خيزد و تا صبح نماز مى      مى

سى است، كه برايش ضرر است و نـه نفـع و            زند، اين همان ك    شمرد و دست به گناه مى      تاريكى شب را غنيمت مى    
خوابد، اين همان كسى است، كه نه برايش نفع است و نه ضرر، و زنهار كـه                  گزارد و مى   مردى كه نماز عشاء را مى     

ايـن را طبرانـى در   . آمـده اسـت  ) 181/4(اين چنين در الكنز     . ميانه روى اختيار نما و مداومت كن      !! به شتاب روى  
و . گفتـه اسـت   ) 300/1(اند، چنانكـه هيثمـى       شهاب به مانند آن روايت كرده، و رجال آن موثق         الكبير از طارق بن     

 و وقتـى نمـاز   1،افـروختيم  هاى خود آتـش مـى      جانبر  :  روايت نموده، كه گفت    �عبدالرزاق  از ابوموسى اشعرى      
افروختيم، و وقتى نمـاز را   ىهاى خويش آتش م   برد، باز بر نفس    گزاردم، نماز ما قبل خود را از بين مى         فرضى را مى  

  .آمده است) 182/4(اين چنين در الكنز . برد گزارديم، نماز، ماقبلش را از بين مى مى
  

  به نماز وشدت توجه و اهتمامش به آن   �رغبت پيامبر
   روشنى چشمم از نماز  گردانيده شده است، و قول جبريل درباره آن:  � قول پيامبر

خوشبويى و زنان برايم محبـوب  «:  فرمود�رسول خدا : اند كه  روايت نموده �الك  احمد و نسائى از انس بن م      
 روايت  )اللَّه عنهما  رضى( نزد احمد از ابن عباس       2.»اند، و روشنى چشمم در نماز گردانيده شده است         گردانيده شده 

خواهى   قدر كه مى   نماز برايت محبوب گردانيده شده است، بنابراين هر       :  گفت �جبريل به رسول خدا     : است كه 
و طبرانى هم چنين اين را از ابن عباس در الكبير به ماننـد آن               . آمده است ) 58/6 (البدايه اين چنين در     3.نماز بگزار 

در اين على بن يزيد آمده، كه درباره وى كـالم اسـت، و بقيـه رجـال آن                   : گويد مى) 270/2(روايت نموده، هيثمى    
  .رجال صحيح اند

   
   واهش نفس و ميل و رغبتم در قيام ليل استخ: � قول پيامبر

 روزى نشسته بود و مردم در اطرافش        �پيامبر:  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در الكبير از ابن عباس       
خداوند براى هر نبى ميل و رغبتى است، و خواهش نفس و ميـل و رغبـتم در قيـام ليـل                 «: قرار داشتند، وى فرمود   

ادم هيچكس عقبم نماز نخواند، و خداوند براى هر نبى خوردنى و طعامى گردانيده است، و طعام                 است، وقتى ايست  

                                                 
  .م. شديم، كه سبب آتش است مرتكب گناه مى: يعنى 1
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در : گويـد  مـى ) 271/2( هيثمى 1.»باشد من همين خمس است، و وقتى درگذشتم آن براى متوليان امر بعد از من مى         
 و اسحاق را ابوحاتم لين الحـديث        اين اسناد اسحاق بن عبداللَّه بن كيسان، كه از پدرش روايت نموده، آمده است،             
  .اند دانسته، و پدرش را ابن حبان ثقه دانسته و ابوحاتم و غير وى ضعيفش دانسته

   
  � اقوال اصحاب درباره قيام ليل پيامبر

:  يا گفت- قيام ليل نمود، حتى كه قدم هايش ورم كرد           �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از انس  
اى شـكرگزار    آيا بنده «: آيا خداوند گناه گذشته و آينده تو را نبخشيده است؟ فرمود          : ه او گفته شد    ، ب  -ساق هايش   

انـد، و رجـال    آمده، و اين را ابويعلى، بزار و طبرانى در األوسط روايت نموده) 36/4( اين چنين در الكنز   2.»!نباشم؟
 ماننـد ايـن را روايـت كـرده، و در           �ز ابـوهريره    و بزار ا  . گويد، رجال صحيح اند    مى) 271/2(آن، چنانكه هيثمى    

) 271/2(هيثمـى  . نمـود  گزارد، كه قدم هايش ورم مى       به حدى نماز مى    �رسول خدا   : روايت وى آمده كه گفت    
اين چنـين آن را طبرانـى در   . ها رجال صحيح اند گويد اين را بزار به سندهايى روايت كرده، و رجال يكى از آن     مى

:  روايت است كه گفـت �و نزد وى همچنان در الصغير واألوسط از ابن مسعود       . فه روايت نموده  الكبير از ابوجحي  
و نـزد وى  . و مانند آن را متذكر شده... گزارد، تا جايى كه قدم هايش ورم كرد         هنگام شب نماز مى    �پيامبر خدا   

نمود، تـا حـدى كـه       يل مى  قيام ل  �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �همچنان در األوسط از نعمان بن بشير        
و نـزد بخـارى و   . آمـده اسـت  ) 271/2(و مانند آن را ذكر نموده، چنان كه در المجمع  ... شد قدم هايش شكافته مى   

نمود، تا جايى كه قدم هايش   هنگام شب قيام مى�پيامبر :  روايت است كه گفت)اللَّه عنها رضى(مسلم از عايشه 
و همچنين  3و به مانند آن را ذكر نمود... كنى، در حالى كه ول خدا چرا اينطور مىاى رس: شد، به او گفتم شكافته مى

 روايت �و نزد ابن نجار ابوهريره    . آمده، روايت است  ) 429ص(در الرياض   به مانند آن از مغيره بن شعبه چنانكه         
 روايت اسـت    �از انس   و نزد وى همچنان     . شد نمود تا جايى كه پاهايش شكافته مى        قيام مى  �پيامبر  : است كه 
اى رسول خدا، چه تو را به اين  :  عبادت نمود، تا اين كه همانند مشك كهنه گرديد، گفتند          �پيامبر خدا : كه گفت 
. »!آرى، ولى آيا بنـده شـكرگزار نباشـم؟        «: دارد؟ آيا خداوند گناه گذشته و آينده تو را نبخشيده است؟ فرمود            وا مى 

  .ستآمده ا) 36/4(اين چنين در الكنز 
 در شـب  � در مورد نماز رسول خدا    �از انس بن مالك     : اند كه گفت   و بخارى و مسلم از حميد روايت نموده       

ديديمش، و هر وقت كـه       خواستيم در شب او را در حال نماز گزاردن ببينيم مى           هر وقت كه مى   : پرسيده شد، گفت  
چيـزى از آن را افطـار       : گفتيم گرفت، حتى كه مى    ديديمش، و در ماه روزه مى      خواستيم او را در خواب ببينيم مى       مى
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 روايـت   � و آن دو هـم چنـين از عبداللَّـه            1.گيـرد  چيزى از آن روزه نمى    : گفتيم خورد، حتى كه مى    كند، و مى   نمى
چـه  :  نماز گزاردم، تا آن وقت سرپا ماند، كه اراده كار بدى را نمودم، گفتـيم               �شبى با پيامبر    : اند كه گفت   نموده
و . آمـده اسـت  ) 75/1 (صـفه الـصفوه   اين چنـين در      2.اراده نمودم، كه بنشينم و او را رها كنم        : مودى؟ گفت اراده ن 

  :كرد  شبى را تا صبح قيام نمود، و اين  آيت را تالوت مى�رسول خدا :  روايت نموده كه�احمد از ابوذر 
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  .»اگر ايشان را عذاب دهى، آنان بندگان تواند، و اگر ايشان را بيامرزى تو غالب و صاحب حكمت هستى«: ترجمه
 انـدكى  �رسـول خـدا   :  روايت نموده، كـه گفـت  �و ابويعلى از انس . آمده است) 58/6 (البدايهاين چنين در    

من بر همين حالتى كه «: ثر درد بر تو هويداست، فرموداى رسول خدا، ا: بيمار شد، هنگامى كه صبح نمود گفته شد 
  .اند گفته، ثقه) 274/2( رجال آن، چنان كه هيثمى 4» را خواندم3ب كه گذشت سبع طوالبينيد، در همين ش مى
   

   در قيام ليل � قصه حذيفه با پيامبر
بـا  [ه بقـره را شـروع نمـود،      نماز گزاردم، وى سور    �شبى با پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �مسلم از حذيفه    

سوره را در يك ركعت : از آن هم پيش رفت، گفتم   : گويد كند، مى   صدم ركوع مى   ]آيه[ گفتم، وقت رسيدن به      ]خود
نمايد، پس سوره نساء را شروع نمود، آن را تـالوت نمـود و           به آن ركوع مى   : خواند، از آن هم پيش رفت، گفتم       مى

نمـود كـه در آن تـسبيح         خواند، وقتى بر آيتى مرور مـى        كرد، و به آهستگى مى     بعد از آن سوره آل عمران را شروع       
نمـود پنـاه     كرد، و وقتى به پناه جستن مرور مى        نمود، سئوال مى   گفت، و وقتى بر سئوالى مرور مى       بود تسبيح مى   مى
 بـود، بعـد از آن       ، و ركوعش مانند قيامش    )سبحان ربى العظيم  (: گفت جست، بعد از آن ركوع نمود، و چنين مى         مى

، بعد از آن خيلى طوالنى تقريباً به اندازه ركـوعش ايـستاد بعـد از آن سـجده نمـود و               )اللَّه لمن حمده   سمع(: گفت
 اين را مسلم به تنهايى روايت كرده اسـت، و        5.اش تقريباً به اندازه قيامش بود      ، و سجده  )سبحان ربى االعلى  (: گفت

ايـن  . ن مقدم ذكر شده است، و اين چنين در مصحف ابن مسعود آمده است             سوره نساء در اين حديث بر آل عمرا       
  . آمده است) 75/1 (صفه الصفوهچنين در 

گزارد، آن   آمدم، و در حالى او را ديدم كه نماز مى         �نزد رسول خدا    : و نزد طبرانى از وى روايت است كه گفت        
 نمودم، وى سوره بقره را شروع نمود، تـا اينكـه            گاه من هم به نماز وى از پشت سرش بدون اينكه او بداند شروع             

 چهار �پيامبر: از وى به ياد دارم كه گفت: گويد  مى6 سنان-اهد نمود، بعد پيش رفت گمان نمودم وى ركوع خو
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  حيات صحابه

٨٢  پنجم جلد 

چرا «:  يادآور شدم، فرمود� براى پيامبر  1بعد اين را: افزايد  مى-ركعت نماز گزارد، كه ركوعش مثل قيامش بود  
سوگند به ذاتى كه تو را به حق نبى مبعـوث نمـوده، مـن آن را تـا اكنـون در                      :  حذيفه پاسخ داد   »نمودى؟مرا خبر ن  

در : گويـد  مـى ) 275/2(هيثمى  . »نمودم دانستم كه در عقبم هستى تخفيف مى       اگر مى «: فرمود!! كنم احساس مى  پشتم
 سيف اسـت، و سـنان خـوبتر از بـرادرش            سنان بن هارون برادر   : اين سنان بن هارون برجمى آمده، ابن معين گفته        

  .تر است، و غير ابن معين وى را ضعيف دانسته است سنان از سيف ثقه: است، و بارى گفته
   

   در قيام ليل � ر درباره قرائت پيامب)عنها اللَّه رضى(حديث عايشه
را در يك شب يكبار يـا دو        به وى گفته شد، گروهى قرآن       :  روايت نموده است كه    )اللَّه عنها  رضى(احمد از عايشه    
نمـودم،    تمام شب را قيام مى     �اند، من با رسول خدا       اند و نخوانده   آنان خوانده : كنند، عايشه گفت   بار تالوت مى  

بود، خداونـد را   نمود، كه در آن تخويف مى   اى مرور مى   وى سوره بقره، آل عمران و نساء رامى خواند، و بر هر آيه            
بود، خداوند را دعا مى كـرد و   گذشت كه در آن بشارت و مژده مى اى مى ت، و بر هر آيهجس نمود و پناه مى   دعا مى 

يكى :  و در روايتى نزد وى آمده      -اين را احمد روايت نموده      : گويد مى) 272/2( هيثمى   2.نمود به سويش رغبت مى   
 و در آن ابن لهيعه آمده، و درباره          ابويعلى هم اين را روايت كرده است،       -خواند   از آنان قرآن را دوبار يا سه بار مى        

  .وى كالم است
   

   براى مردم نماز بخواند�اش كه ابوبكر در هنگام مريضى � دستور پيامبر
نزد عايشه بوديم، و مواظبت بـر نمـاز و مراعـات و توجـه بـه آن را ذكـر        : بخارى از اسود روايت نموده، كه گفت      

اش كه در آن درگذشت، نماز حاضر گرديد  ته در همان مريضى مريض شد، الب�هنگامى كه پيامبر : كرديم، گفت 
ابـوبكر مـردى اسـت زود       : ، بـه او گفتـه شـد       »ابوبكر را بگوييد تا براى مردم نماز بخواند       «: و بالل اذان داد، فرمود    

ر تواند براى مردم نمـاز بدهـد، بـاز حـرفش را تكـرا              اندوهگين شونده و نازك دل، هرگاه در مقام تو بيايستد، نمى          
 3!!شما چون صـاحبان يوسـف هـستيد   «: نمود، و آن را برايش تكرار كردند، باز سوم سخنش را تكرار نموده، گفت         

 در نفسش راحت و سـبكى      �، ابوبكر بيرون گرديد، و آن گاه پيامبر         »ابوبكر را بگوييد تا براى مردم نماز بخواند       
كنم كـه    بود بيرون آمد، گويى من به پاهايش نگاه مى         دو نفر تكيه زده      ]شانه هاى [احساس نمود، و در حالى كه بر        

 به او اشاره نمود، كه در جايت �شوند، آن گاه ابوبكر خواست عقب بيايد، ولى پيامبر  از درد بر زمين كشيده مى    
و نـزد وى هـم چنـين از طريـق ديگـرى از عايـشه                .  آورده شد و در پهلوى ابوبكر نشـست        �باش، بعد پيامبر    

 تكرار نمودم، و چيزى كـه مـرا بـه    � براى پيامبر خدا    4من چندبار آن را   : فت روايت است كه گ    )هااللَّه عن  رضى(
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  حيات صحابه

٨٣  پنجم جلد 

دانستم كه هر كس در     تكرار اين مسئله واداشت، اين بود كه ترسيدم مردم از حضرت ابوبكر بدشان بيايد، و من مى                
 آن را از ابوبكر به كس ديگرى        �داشوند، و دوست داشتم كه پيامبر خ       مقام وى بيايستد مردم به وى بدگمان مى       

اى رسـول خـدا، ابـوبكر مـردى     : گفـتم :  روايت است كه گفت)اللَّه عنها رضى(و نزد مسلم از عايشه    . محول سازد 
تواند نگه دارد، اى كـاش فـرد ديگـرى غيـر از ابـوبكر را                است نازل و رقيق، وقتى قرآن را بخواند، اشكش را نمى          

اى برايم در اين كار وجود نداشت جز كراهيت اينكه مردم       به خدا سوگند، انگيزه   : فزايدا ، عايشه مى  !دادى دستور مى 
به همين خاطر دو بار يا سه بار بـه او           : گويد ايستد بدگمان شوند، مى     مى �به اولين كسى كه در مقام پيامبر خدا         

  1.»ستيدهاى يوسف ه بايد ابوبكر براى مردم نماز بدهد، شما صاحب«: مراجعه نمودم، گفت
  .آمده است) 232/5 (البدايه اين چنين در 

آيا از مريضى رسـول     :  رفتم و گفتم   )اللَّه عنها  رضى(نزد عايشه   : و احمد از عبيداللَّه بن عبداللَّه ورايت نموده، گفت        
آيـا مـردم    «:  و دردش سنگين گرديد، و گفت      �آرى، مريضى پيامبر خدا     : دهى؟ گفت   به من خبر نمى    �خدا  

، و ما چنان    »آبى برايم در ديگ  بريزيد     «: نخير، اى رسول خدا آنان منتظر تو هستند، فرمود        :  گفتيم »اند؟ اردهنماز گز 
آيا مـردم  «: غسل نمود، و حركت كرد كه برخيزد ولى بيهوش گرديد، و باز به هوش آمد و گفت: افزايد نموديم، مى 
، مـا چنـان   »آبى برايم در ديـگ بريزيـد  «:  تو هستند، گفتنخير، اى رسول خدا آنان منتظر    :  گفتيم »اند؟ نماز گزارده 

آيا مردم نماز «: نموديم، وى غسل نمود، و باز حركت كرد كه برخيزد، ولى بيهوش گرديد، باز به هوش آمد و گفت
، و مـا چنـان      »آبـى بـرايم در ديـگ بريزيـد        «: نخير، اى رسول خدا آنان منتظر تو هستند، گفت        :  گفتيم »اند؟ گزارده
ايا مـردم نمـاز   «: ديم، وى غسل نمود، و حركت كرد كه برخيزد ولى بيهوش گرديد، و باز به هوش آمد و گفت نمو

و مردم در مسجد نشسته بودند و انتظار        : افزايد نخير، اى رسول خدا آنان منتظر شما هستند، مى        :  گفتيم »اند؟ گزارده
 فرستاد تا براى مـردم نمـاز        � نزد ابوبكر    �خدا  كشيدند، آن گاه پيامبر       را براى نماز عشاء مى     �رسول خدا   

تـرى،   تو بـه ايـن مـستحق     : اى عمر، به مردم نماز بده، پاسخ داد       : بدهد، و ابوبكر مرد رقيق و نازكى بود، وى گفت         
 را چنانكه گذشت متذكر شده، اين چنـين در          � و بيرون شدن پيامبر      2...بنابراين آن روزها را براى مردم نماز داد       

آمده، و ابن سـعد     ) 59/4(و ابن ابى شيبه، چنانكه در الكنز        ) 151/8(و اين را همچنان بيهقى      . آمده) 233/5 (البدايه
  .اند به مانند آن، روايت كرده) 218/2(
  

هنگامى كه در وقت امامـت ابوبكر،بـه سـوى           � سرور و خوشى مسلمانان به ديدار پيامبر      
  آنان نگاه نمود
 كه در آن درگذشت بـراى ايـشان نمـاز           � در همان مريضى پيامبر    �ابوبكر: ه روايت نموده ك   �بخارى از انس  

 در حالى كه خـود ايـستاده بـود،    �ها در نماز قرار داشتند، پيامبر       داد، روز دوشنبه، آن گاه مسلمانان در صف        مى
نديـد، آنگـاه   پرده حجره را بلند نمود و به سوى ما نگاه كرد، انگار كه رويش ورقه مصحف بود، و تبسم نمـوده خ          
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  حيات صحابه

٨٤  پنجم جلد 

هاى خود عقب آمد، تا به صف برسد،         نزديك بود كه از خوشى ديدن وى نمازمان را رها سازيم، و ابوبكر بر پاشنه              
 به سوى ما اشاره نمود كه نمازتان را تمام كنيد، و            �آيد، پيامبر     براى نماز بيرون مى    �و گمان نمود كه پيامبر      

 روايـت اسـت كـه    � و نزد وى هم چنين از طريق ديگرى از انس 1.تپرده را پايين نمود و در همان روز درگذش 
 سه روز بيرون نيامد، و براى نماز اقامت گفته شد و ابوبكر رفت تا پيش شود، آن گاه پيامبر خدا                     �پيامبر  : گفت
اه  آشكار شد، ديگر به منظـرى نگـ        �، و آن را بلند نمود، هنگامى كه روى پيامبر           »پرده را بلند كنيد   «:  گفت �

 به دسـت  �بود، و پيامبر     تر مى   وقتى براى ما آشكار شد، به نزدمان محبوب        �نكرده بوديم، كه از روى پيامبر       
 پرده را پايين نمود، و ديگر براى او مقدر نشده بود كه    �خود به سوى ابوبكر اشاره نمود كه پيش رود، و پيامبر            

. آمـده اسـت   ) 235/5 (البدايـه ايـن چنـين در      . موده اسـت   اين را مسلم روايت ن     2.تا لحظه مرگ پيش نماز ما شود      
) 57/4(ابويعلى، ابن عساكر، ابن جريمه و احمد همچنان به معناى آن را به الفاظ مختلف از انس، چنانكه در الكنز                     

نيـز بـه معنـاى آن را روايـت          ) 216/2(و ابـن سـعد      ) 152/8(اند، و بيهقـى      آمده، روايت كرده  ) 181/5(و المجمع   
  .اند نموده

   
  به  نماز و شدت توجه و عنايت شان به آن   ) اللَّه عنهم رضى(رغبت اصحاب 

  اش وقتى كه به نماز صدا كرده شد به هوش آمدن عمر از بيهوشى
 در حـالى وارد شـدم، كـه    �نـزد عمـربن خطـاب    : طبرانى در األوسط از مسوربن مخرمه روايت نموده، كه گفت   

با ذكر نماز به هـوش بياوريـدش،        : بينى، گفتم  طورى كه مى  : بينيدش؟ گفتند  نه مى چگو: پوشانيده شده بود، پرسيدم   
ها، به خـدا سـوگند،      : نماز اى اميرالمؤمنين، گفت   : زيرا اين بهترين راه براى به هوش آوردنش است، آن گاه گفتند           

ز گـزارد كـه از   و براى كسى كه نماز را ترك كند حقـى در اسـالم نيـست، و در حـالى نمـا     !! وقت برخاستن است 
ايـن را از    ) 350/3(و ابن سـعد     . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد   مى) 295/1(هيثمى  . جراحتش خون جارى بود   
وى اگر زنـده باشـد، بهتـرين راه         : هنگامى عمر به خنجر زده شد بيهوش گشت، گفته شد         : مسور روايت نموده كه   

اى اميرالمومنين، نماز خوانده شد، وى به هـوش آمـد و   نماز : براى به هوش آوردنش ذكر نماز است، آن گاه گفت    
  .و مانند آن را ذكر نموده... و در اسالم حصه و نصيبى!! نماز، ها به خدا سوگند وقت برخاستن است: گفت

   
  با يك  ركعت و خواندن تمام قرآن در آن ركعت �شب زنده دارى عثمان

:  هنگامى كـه وى را محاصـره كردنـد گفـت           �ر عثمان   همس: طبرانى از محمدبن مسكين روايت نموده، كه گفت       
اگر وى را بكشيد يا بگذاريد، وى همه شب را با يك ركعت كه قـرآن را در آن  ! خواهيد وى را به قتل برسانيد؟      مى
) 57/1 (الحليه  حسن است، و اين را ابونعيم در        : گويد مى) 94/9(اسنادش، چنانكه هيثمى    ! نمود خواند زنده مى   مى

هنگامى كه اطراف وى را گرفتند و : دبن سرين به مثل آن روايت كرده، مگر اينكه در روايت وى آمده است      از محم 

                                                 
� ) ٩٨(���� در ���ب الgYة ) �٨٠(���ر�  1�  ).١�٣/ ٣(ا
� ) �١٩(���� ) �٨١(���ر�  2�  ).١�٣/ ٣(ا



  حيات صحابه

٨٥  پنجم جلد 

همـسر عثمـان بـن    :  روايت است كه گفـت �و نزد وى هم چنين از انس بن مالك       . خواستند به قتلش رسانند    مى
شب را با خواندن همـه قـرآن در يـك    آيا كسى را به قتل رسانيديد كه :  وقتى او را به قتل رسانيدند گفت�عفان  

: اين چنين انس بن مالك گفته، و مردم آن را روايـت نمـوده، گفتنـد               : گويد ابونعيم مى ! داشت؟ ركعت زنده نگه مى   
  .اسن بن سيرين
امشب را در :  پدرم فرمود :از عثمان بن عبدالرحمن تيمى روايت نموده است، كه گفت         ) 56/1 (الحليه  و ابونعيم در    

هنگامى نماز عشاء را خواندم، خود را به مقام رسانديم و در آن ايستادم، : ا عبادت سپرى خواهم نمود، گفت ب1مقام
در حالى كه من ايستاده بودم، ناگهان مردى دستش را ميان شانه هايم گذاشت متوجه شدم كه عثمان بـن           : افزايد مى

 و قرائت كرد تا اينكه قرآن را ختم نمود و ركوع و              شروع نمود  2آن گاه از سوره ام القرآن     : يدگو  است، مى  �عفان  
و نزد ابـن المبـارك   . دانم كه قبل از آن چيزى خوانده بود يا خير سجده كرد، بعد از آن كفش هايش را گرفت، نمى    

در الزهد و ابن سعد و ابن ابى شيبه و اين منيع و طحاوى و دارقطنـى و بيهقـى از عبـدالرحمن بـن عثمـان تيمـى                    
عثمان را شبى نزد مقام ديديم كـه جلـو رفـت، و همـه قـرآن را در يـك ركعـت خوانـد و          : ت كه گفت  روايت اس 
از عطاء بـن ابـى      ) 75/3(و نزد ابن سعد     . سند آن حسن است   : آمده و گفته  ) 9/5(اين چنين در المنتخب     . برگشت

اب خدا را در يك ركعت كـه        عثمان براى مردم نماز خواند، بعد پشت مقام ايستاد و همه كت           : رباح روايت است كه   
داشـت و قـرآن را در يـك     عثمان شب را زنـده مـى  : و از محمدبن سيرين روايت است كه   . نماز وترش بود خواند   

  .آمده است) 9/5(اين چنين در المنتخب . نمود ركعت ختم مى
   

  ابن عباس و قبول ننمودن ترك نماز  براى تداوى چشمش پس از اينكه كور شد
 كور شـد،  )اللَّه عنهما رضى(هنگامى كه چشم ابن عباس  : ز مسيب بن رافع روايت نموده، كه گفت       ا) 546/3(حاكم  

تو اگر هفت روز برايم صبر كنى، و نماز را در حالى كـه بـر پـشت خوابيـده بـه اشـاره                      : مردى نزدش آمد و گفت    
 و )اللَّه عنهما  رضى( و ابوهريره    شوى، آن گاه وى نزد عايشه      بخوانى و من مداوايت كنم آن شاءاللَّه تعالى خوب مى         

كنى، اگر در اين هفت روز بميـرى بـا    چه فكر مى: ند گفت  فرستاد، و هر يكى از آنان مى�ديگر اصحاب محمد  
و نزد بزار و طبرانى از ابن عبـاس روايـت         . به همين سبب چشمش را گذاشت و تداويش ننمود        ! كنى؟ نماز چه مى  

كنيم ولى روزهـايى نمـاز را تـرك كـن،            تو را تداوى مى   : ام از بين رفت گفته شد      هنگامى كه بينايى  : است كه گفت  
شـود، كـه بـر وى     كسى نماز را ترك كند، با خداوند در حالى روبرو مى     «:  گفته است  �نخير، رسول خدا    : گفت

 در آن سـهل بـن   اند، و اين را بزار و طبرانى در الكبير روايت نموده     : گويد مى) 295/1( هيثمى   3.»باشد خشمگين مى 
از وى احمد بن ابراهيم دورقى و سعدان بن يزيـد روايـت             : محمود آمده، و ابن ابى حاتم وى را ياد نموده، و گفته           

                                                 
  .مقام ابراهيم عليه السالم در جوار كعبه 1
  .فاتحهسوره  2
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  حيات صحابه

٨٦  پنجم جلد 

و از وى محمدبن عبداللَّه مخزومى هم روايت كرده، و درباره وى سخنى نگفته، و بقيـه رجـال              : گويم اند، مى  نموده
عبداللَّـه بـن    :  كه گفتنـد   بير از على بن ابى جميله و اوزاعى روايت است         و نزد طبرانى در الك    . آن رجال صحيح اند   

  .اسناد آن منقطع است: گويد مى) 258/2(هيثمى . نمود  هر روز هزار سجده مى1عباس
   

  رغبت عبداللَّه بن مسعود به نماز
مـن وقتـى روزه   : فـت گ  و مـى 2،گرفت وى خيلى اندك روزه مى: ه روايت نموده ك�طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      

گرفت، سـه روز مـاه را روزه    تر از روزه است، و اگر روزه مى     گردم، و نماز برايم محبوب     بگيرم در نماز ضعيف مى    
و نمـاز چاشـت را      : رجال آن رجال صحيح انـد، و در بعـض طـرق آن آمـده              : گويد مى) 257/2(هيثمى  . گرفت مى
عبداللَّـه بـن مـسعود انـدك روزه         : حمن بن يزيد روايت نموده كه     و اين را همچنان ابن جرير از عبدالر       . خواند نمى
) 181/4(و مثل آن را متذكر شده، چنانكه در الكنز ... من وقتى روزه بگيرم: گرفت، به او گفته شد، وى پاسخ داد   مى

رتـر از   فقيهـى كـم روزه دا     : اين را از عبدالرحمن بن يزيد روايت نموده، كه گفت         ) 155/3(و ابن سعد    . آمده است 
مـن نمـاز را از روزه تـرجيح داده و           : گيـرى؟ پاسـخ داد     چرا روزه نمـى   : عبداللَّه بن مسعود نديديم، به او گفته شد       

  .گردم كنم، و وقتى روزه بگيرم در نماز ضعيف مى انتخاب مى
   

  رغبت سالم موالى حذيفه به نماز
شبى بعد از نماز عشاء در آمدن نزد رسول خـدا           :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 225/3(حاكم  
قرائت يكى از اصـحابت را در مـسجد گـوش           :  گفتم »كجا بودى؟ «:  تأخير نمودم، بعد آمدم، وى به من گفت        �
ام، آن گـاه برخاسـت و مـن هـم همـراهش       نموديم، كه مثل صدايش و قرائتش از هيچ يكى از يارانـت نـشنيده      مى

سـتايش  !! اين سالم موالى ابو حذيفه است     «: اد و بعد از آن به من نگاه كرد و گفت          برخاستم، و به وى گوش فرا د      
بـه شـرط    : گويـد   حاكم كه ذهبى همراهش موافقه نموده مى       3.»خدايى راست كه در امتم مثل اين را گردانيده است         

  .اند بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن دو اين را روايت نكرده
   

   به نماز)عنهما اللَّه رضى(رغبت ابوموسى و ابوهريره
 بوديم، و شـب را بـه        �در سفرى با ابوموسى اشعرى    : از مسروق روايت نموده، گفت    ) 259/1 (الحليه  ابونعيم در   

 و حسن صوت و حسن قـرائتش  -بستان مزروعى پناه برديم، آن جا پياده شديم و ابوموسى شب به نماز برخاست     

                                                 
  .شد ناميده مى» بسيار سجده كننده«، »سجاد«على : درباره وى گفتهعلى بن عبداللَّه باشد و حاكم : ممكن درست 1
  .م. يعنى روزه نفلى 2
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  حيات صحابه

٨٧  پنجم جلد 

اللهـم انـت الـسالم، و    (:  بعد از آن گفـت 1،گفت مود، آن را مىن  مرور مىو بر هر چيزى:  و افزوده -را متذكر شده    
: ترجمه. )منك السالم، و انت المؤمن تحب المؤمن، و انت المهيمن و تحب المهيمن، و انت الصادق تحب الصادق          

 كننـده  دارى، و تو حفـظ  بار خدايا، تو سالم هستى، و سالمتى از توست، و تو مومن هستى و مؤمن را دوست مى               «
  .»دارى دارى، و تو صادق هستى و صادق را دوست مى هستى و حفظ كننده را دوست مى

 مهمان بودم، او و     �هفت شب نزد ابوهريره     : از ابوعثمان نهدى روايت نموده گفت     ) 383/1 (الحليه  و ابونعيم در    
  .نمودند خادمش و همسرش شب را در سه نوبت قيام مى

   
  انصارى و مردى از انصار به نمازرغبت و عالقمندى ابوطلحه 

 2اى خوانـد، آن گـاه پرنـده       از مى  در بستانش نم   �ابوطلحه انصارى   : مالك از عبداللَّه بن ابى بكر روايت نموده كه        
يافت، اين حالت خوشـش آمـد و         پرواز نمود، و به گردش پرداخت و در طلب راه خارج شدن بود ولى راهى نمى               

دانست كه چقدر نماز گزارده   پيگيرى نمود، بعد از آن به نماز خود برگشت، و نمىساعتى آن را با چشمش دنبال و
 آمـد، و آن چـه را در   �ام، و نـزد رسـول خـدا     من در اين عالم مورد آزمايش قـرار گرفتـه   : است، آن گاه گفت   

ايى كـه   اى رسول خدا، آن بـاغ صـدقه باشـد، و جـ            :  ذكر نمود، و گفت    �نمازش به وى رسيده بود براى پيامبر      
عبداللَّه بن ابى بكر اين قصه را درك ننمـوده       : ده، و گفته   آم) 316/1( اين چنين در الترغيب      3.خواهى قرارش بده   مى

 وادى اسـت    -مردى از انصار در بستانش در قف        : و مالك هم چنين از عبداللَّه بن ابى بكر روايت نموده كه           . است
اش طوق برداشـته بـود، وى بـه سـوى آن نگـاه       زارد، و خرما با ميوهگ  در وقت خرما نماز مى    -هاى مدينه    از وادى 

دانـست كـه چقـدر خوانـده         هاى آن ديد خوشش آمد، باز به سوى نمازش برگشت و نمى            نمود، و آنچه را از ميوه     
 كـه در آن روز خليفـه        - �ام، و نزد عثمان بن عفان        است، آن گاه من به وسيله اين مال مورد آزمايش قرار گرفته           

آن باغ صدقه باشد، و در راه خير قرارش بده، و عثمان بن عفـان آن             :  آمد، و آن را برايش يادآور شد و گفت         -بود  
  .آمده است) 315/1( اين چنين در االوجز 4.ده شدمي نا»پنجاه«را به پنجاه هزار فروخت، و آن مال 

   
  زبير و عدى بن حاتم به نماز رغبت ابن
ابن زبير قيام كننده شـب و روزه دار         :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(از اسماء   ) 335/1 (الحليه  ابونعيم در   

هـر گـاه وقـت    :  روايت نموده، كه گفت�و ابن عساكر از عدى بن حاتم        . شد روز بود، و كبوتر مسجد ناميده مى      
مده من بـه سـويش پـر از شـوق و     ام، و هنگامى كه وقتش نيا رسيد ، من آمادگى الزم را براى آن داشته    نماز فرا مى  

                                                 
گفت و وقتى به  آيت  نمود تسبيح مى يح مرور مىوقتى به  آيت تسب: اين چنين در اصل و الحليه  آمده است، شايد مراد اين باشد كه 1

  م.  گذشت�نمود چنانكه در حديث حذيفه  گذشت سئوال مى سئوال مى
  .اى كوچك، يا كبوتر نر است آمده، و هدف از آن پرنده» دبسى«: در نص 2
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٨٨  پنجم جلد 

آمـده، روايـت    ) 468/2 (االصابه  آمده، و اين را ابن المبارك، چنان كه در          ) 80/7(اين چنين در الكنز     . ام سرور بوده 
  .كرده است

   
  بناى مسجد  

  بن على درباره بناى مسجد نبوى حديث ابوهريره و طلق
 همراه  �نمودند، و رسول خدا      اى بناى مسجد حمل مى    آنان خشت را بر   :  روايت نموده كه   �احمد از ابوهريره    

نمـود،    روبرو شدم، كه خشتى را بر شكم خود گذاشته و حمل مـى             �در حالى با پيامبر خد ا     : گويد شان بود، مى  
اى رسول خدا، آن را به مـن        : گمان نمودم كه براى وى سنگين است و باعث تكليفش گرديده است، بنابراين گفتم             

: گويـد  مى) 9/2( هيثمى   1.»ى ابوهريره تكه ديگرى را بگير، چون زندگى غير از زندگى آخرت نيست            ا«: بده، فرمود 
مـسجد را بـا رسـول       : اند كه گفت    روايت نموده  � و احمد و طبرانى از طلق بن على          2.اند رجال آن رجال صحيح   

تر است  در بهم زدن گل خوب چون او از همه تان     3يمامى را به گل نزديك كن     «: گفت  بنا نمودم، وى مى    �خدا  
اين را احمد و طبرانـى در الكبيـر روايـت           : گويد مى) 9/2( هيثمى   4.»تر دارد  تر و قوى   و از همه تان بازوهاى محكم     

 آمدم، �در حالى نزد پيامبر    : و نزد احمد هم چنين از وى روايت است كه گفت          . اند، و رجال آن موثق اند      نموده
پس بيلچه را گـرفتم و      : افزايد گويا كه از عمل آنان خوشش نيامد، مى       : گويد مودند، مى ن كه يارانش مسجد را بنا مى     
 را در كـار گـل       5حنفى«: گويا كه از بيل گرفتن و كارم خوشش آمد، بنابراين فرمود          : گويد گل را با آن بهم زدم، مى      

اين ايوب بـن عتبـه آمـده، و در    در : گويد مى) 9/2( هيثمى 6.»بگذاريد، چون وى از شما در كار گل استوارتر است       
  .مورد ثقه بودنش اختالف شده است

   
  اوفى در بناى مسجد نبوى ابى بن كوشش و تالش همسر عبداللَّه

وى را حمل نماييد، و   : گفت هنگامى كه همسرش وفات نمود، مى     :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از ابن ابى اوفى      
نمودند كه بـر     يزهايش از شب هنگام، سنگ مسجدى را حمل مى        چون وى و كن   : در حملش عالقمندى نشان دهيد    
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اگر هدف در اينجا بناى مسجد نبوى در مدينه باشد، آن هم در ابتداى كار، درست و صحيح اين است كه ابوهريره در آن حضور  2

هفتم هجرى، به مدينه هجرت نموده است، ولى اگر هدف كارهاى بعدى باالى مسجد، يا بناى مسجد ديگرى نداشته، چون وى سال 
بوده باشد، در آن صورت اشكالى وجود ندارد، چون در نص، برخالف عنوان، كه از طرف محققين باالى كتاب وضع شده، تصريح به 

  .م. ه اعلمواللَّ. خورد، كه تاكيد بر بودن مسجد نبوى نمايد چشم نمى
  .كند، كه طلق بن على يمامى را به گل نزديك سازد  يكى از يارانش را امر مى�پيامبر  3
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  حيات صحابه

٨٩  پنجم جلد 

در ايـن   : گويـد  مـى ) 10/2(هيثمـى   . نمـوديم  اساس تقوا بنا شده است، و ما در روز دو سنگ دو سنگ حمـل مـى                
  .باشد ابومالك نخعى آمده، و ضعيف مى

   
  بر اين كه  مسجدش چون سايه بان موسى عليه السالم باشد � رغبت پيامبر

 �تا چه وقت رسول خـدا       : انصار به من گفتند   :  روايت نموده، كه گفت    �در الكبير از عباده بن صامت       طبرانى  
 �بنابراين دينارهايى را برايش جمع نمودند، و آن را نزد پيـامبر      ! گزارد؟ هاى درخت خرما نماز مى     در اين شاخه  

من از برادرم موسى عليه السالم روى «: ، فرمودكنيم نماييم و تزيينش مى اين مسجد را اصالح مى: آورده به او گفتند  
در اين عيسى بن سنان آمده، احمـد        : گويد مى) 16/1(هيثمى  . »گردانى ندارم، سايه بانى باشد چون سايه بان موسى        

و نزد بيهقـى در     . اند اند، عجلى، ابن حبان و ابن خراش در روايتش وى را ثقه دانسته             و ديگران او را ضعيف دانسته     
اى رسول خدا، با اين     :  آورده گفتند  �انصار مالى را جمع نمود، آن را نزد پيامبر          : ئل از وى روايت است كه     الدال

 �رسـول  ! گـزاريم؟  هاى درخت خرما نمـاز مـى   مال مسجد را بنا نما، و تزيينش بده، تا چه وقت زير اين شاخه     
 و بيهقى همچنان از حسن 1.»ن سايه بان موسىمن از برادرم موسى روى گردانى ندارم، سايه بانى باشد چو       «: فرمود

نمود بـه    وقتى دستش را بلند مى    «:  روايت نموده، كه گفت    ]عليه السالم [درباره چگونگى عريش يا سايه بان موسى        
 تنه هـايى از  �هاى مسجد در زمان پيامبر خدا  ستون: و از ابن شهاب روايت است كه. »رسيد سقف سايه بان مى  
هاى خرما بود، و بر سقف گل زيادى وجود نداشت، و          هاى درخت خرما و برگ      سقفش شاخه  درخت خرما بود، و   

  2.گرديد، و به صورت سايه بانى بود شد، مسجد از گل پر مى وقتى باران مى
   

  در آب و گل در مسجدش  �سجده پيامبر
 بنابراين كسى كه بـا رسـول   كنم، در خواب ديدم، كه در آب و گل سجده مى     «: القدر آمده ه   ليل ]باب[در صحيح در    

ديـديم، آن گـاه ابـرى آمـد و           اى ابر را هم نمى      و در آسمان پاره    3، بعد ما برگشتيم   »خدا اعتكاف نموده بود برگردد    
 و براى نماز اقامت گفتـه شـد، مـن         - و سقف آن از شاخه خرما بود         -باريد تا اين كه از سقف مسجد جارى شد          

 اين چنين در 4.اش ديدم نمود، تا جايى كه اثر گل را در پيشانى ل سجده مى را ديدم كه در آب و گ�رسول خدا   
  .آمده است) 242/1(وفاء الوفاء 

   
  كه مسجدش  بر اساس معمارى شام بنيان گذاشته شود � قبول نكردن پيامبر
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  حيات صحابه

٩٠  پنجم جلد 

 �بـودرداء    نـزد عبداللَّـه بـن رواحـه و ا          �پيامبر خدا   : ابن زباله از خالدبن معدان روايت نموده است كه گفت         
 »كنيـد؟  چه مـى  «: نمودند، پرسيد  بيرون رفت، در حالى كه همراه آنان چوب نى بود ومسجد را به وسيله آن متر مى                

 را بر اساس معمارى شـام بنيـاد نهـيم، و مخـارج آن بـر انـصار تقـسيم        �خواهيم مسجد رسول خدا     مى: گفتند
آنان گرفت، و به طرف درب رفت و آن را بيرون انداخت، و             ، آن گاه نى را از       »آن را به من بدهيد    «: شود، فرمود  مى

نه هرگز اينطور نيست، گياهى، چوب هايى و سايه بانى چون سايه بان موسى باشد، اين كار نزديكتر از آن                 «: فرمود
 اين چنين در 1.»خورد وقتى برمى خاست سرش به سقف مى     «: سايه بان موسى چيست؟ پاسخ داد     : ، گفته شد  »است
  .آمده است) 241/1(وفاء وفاءال

   
  )اللَّه عنهما رضى(توسعه مسجد نبوى در زمان عمر و عثمان

اگـر از رسـول   :  به مسجد افزود، و عمر گفـت 2 از استوانه تا مقصوره�عمر : احمد از نافع روايت نموده است كه      
رى و ابـوداود از نـافع       و بخـا  . افـزودم   نمى »الزم است كه بر مسجدمان بيفزاييم     «: گفت شنيدم كه مى    نمى �خدا  

 �مسجد در زمان پيامبر خدا :  به او خبر داد كه- )اللَّه عنهما رضى( يعنى ابن عمر -اند كه، عبداللَّه     روايت نموده 
هـاى خرمـا بـود، و     هاى درخت خرما بود، و پايه هايش هـم چـوب   از خشت خام آماده شده بود، و سقفش شاخه       

 بود بـا    � بر آن افزود، و آن را بر همان بنيادش كه در زمان رسول خدا                � چيزى در آن نيفزود، عمر       �ابوبكر  
 آن را تغيير داد،     �هاى خرما بنياد گذاشت، و پايه هايش را هم از چوب ساخت، بعد از آن عثمان                  خشت و شاخه  

هايش را نيز هاى منقوش و گچ تعمير نمود، و پايه  و در آن توسعه و افزايش زيادى آورد، و ديوارهايش را با سنگ            
   3.هاى منقوش درست نمود، و سقفش را از درخت ساج آماده ساخت از سنگ

هـاى   سـتون :  از عطيه از ابن عمر روايت نموده است، كه گفت          - كه بر آن سكوت اختيار نموده        -ابوداود همچنان   
ت خرما سايه هاى درخ هاى درخت خرما بود، و بااليش از شاخه  از تنه� در زمان رسول خدا  �مسجد نبوى   

هاى درخـت خرمـا و     كهنه و پوسيده شد، و ابوبكر باز آن را از تنه    �ها در زمان خالفت ابوبكر       شده بود، بعد اين   
 پوسيده شدند، و او آن را با خشت پخته تعمير �ها در زمان خالفت عثمان  هاى خرما تعمير نمود، و باز اين شاخه

  4.نمود، كه تاكنون ثابت است
عثمان بن عفان خواست مسجد را بسازد، ولى مـردم آن را            : مسلم از محمود بن لبيد روايت است كه        و در صحيح    

 شـنيدم كـه   �مـن از رسـول خـدا    : نپسنديدند، و مناسب ديدند كه آن را بر همان حـالتش بگـذارد، وى گفـت      
   5.»دكن كسى كه براى خدا مسجدى بسازد، خداوند براى وى در جنت مثل آن را بنا مى«: گويد مى
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  حيات صحابه

٩١  پنجم جلد 

هنگامى كه عثمـان بـن عفـان در سـال بيـست و              : و يحيى از مطلب بن عبداللَّه بن حنطب روايت نموده، كه گفت           
چهارم عهده دار خالفت گرديد، مردم با او صحبت نمودند، تا مسجدشان را توسعه بدهد، و از تنـگ بـودن آن در                       

گزاردند، آن گاه عثمان در اين مورد بـا اهـل رأى و    روز جمعه به او شكايت بردند، حتى كه آنان در ميدان نماز مى         
 مشورت نمود و آنان اتفاق نمودند، كه آن را منهدم سازد و بر آن بيفزايد، وى نماز ظهـر                  �اصحاب رسول خدا    

خواهم مـسجد    اى مردم من مى   : را براى مردم امامت نمود و بعد به منبر رفت و پس از حمد و ثناى خداوند گفت                 
: گفـت   شـنيدم كـه مـى      �دهم كه از رسول خـدا         منهدم سازم، و بر آن بيفزايم، و گواهى مى          را �رسول خدا   

در اين امـر مـن سـلفى دارم و    . »سازد اى در جنت مى كسى كه براى خداوند مسجدى بسازد، خداوند برايش خانه «
ايـن افـزوده بـود و       امامى دارم، كه از من در اين عمل سبقت نموده و قبل از من گذشته، عمربن خطـاب، وى بـر                      

 مشورت نمودم، و ايشان بر منهـدم سـاختن و بنـا و              �بنايش نموده بود، و من با اهل رأى اصحاب رسول خدا            
توسعه آن اتفاق نمودند، و مردم آن را در آن روز نيكو پنداشتند و برايش دعا كردند، وى هنگامى كه صـبح نمـود،                 

د، وى مردى بود كه هميشه روزه ميگرفت، و از در شـب نمـاز   كارگران را فراخواند و خودش نيز در آن شريك ش        
رفت، و امر نمود تا گچ الك شده در بطن نخل آماده شود، ابتداى كار وى در مـاه          گزارد، و از مسجد بيرون نمى      مى

ام داخل گرديد از آن فـارغ شـد، بـه      ربيع االول سال بيست و نهم شروع گرديد، و وقتى كه مهتاب محرم سال سى              
  .آمده است) 355/1 356(اين چنين در وفاء الوفاء . ن صورت مدت كارش ده ماه بوداي
   

  براى قبيله جهينه در مدينه براى مسجد � خط كشيدن پيامبر
 و يـارانش    �با رسول خدا    :  روايت نموده است، كه گفت     �طبرانى در األوسط والكبير از جابربن اسامه جهنى         

خواهـد بـراى قومـت خطـى بـراى           مى: خواهد برود؟ گفتند    كجا مى  �ل خدا   رسو: در بازار روبرو شدم و گفتم     
آمدم كه وى براى آنان مسجدى را خط كشيده، و در قبله آن چوبى را نصب نمـوده و آن                    : افزايد مسجد بكشد، مى  
تم كـه  در ايـن معاويـه بـن عبداللَّـه بـن حبيـب آمـده، و كـسى را نيـاف         : گويد مى) 15/2( هيثمى 1.را قبله قرار داده 

چنانكـه در  . ابونعيم اين را از جابربن اسامه جهنى همانند آن را روايت كـرده اسـت    . سرگذشت وى را نوشته باشد    
) 263/4(و باوردى از اسامه جهنى همانند آن را روايت نموده اسـت، چنانكـه در الكنـز            . آمده است ) 262/4(الكنز  

  .آمده است
   

  نمايندنامه عمر به اميران شهرها تا مسجد بنا 
هنگامى كه عمربن خطاب شهرها را فـتح نمـود، بـراى    : ابن عساكر از عثمان به عطاء روايت نموده است، كه گفت        

 كه والى بصره بود نوشت، تا يك مسجد جامع بسازد، و يك مسجد هم براى قبايل بنا كند، و                    �ابوموسى اشعرى   
 كـه  �ه حاضر شوند، و براى سعدبن ابى وقـاص          وقتى روز جمعه فرا رسيد، به مسجد جامع بپيوندند، و در جمع           
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 كه  والى مصر بود همانند آن را تحرير نمـود، و بـراى         �والى كوفه بود مثل آن را نوشت، و براى عمروبن عاص            
ها جاى گزين نشوند و در شهرها سكونت اختيـار نماينـد، و در هـر شـهر يـك                     اميران لشكرها نوشت كه در قريه     

 و مـردم بـه امـر عمـر و     1،انـد  فه، بصره و اهل مصر سـاخته سجد نسازند، چنانكه اهل كو  مسجد بسازند، و قبايل م    
  .آمده است) 259/4(اين چنين در الكنز . سفارش وى متسمك بودند

   
  تنظيف و پاك نمودن مساجد  

   ها ها و پاك نمودن آن به بناى مساجد در خانه � امر پيامبر
 بـه  �رسول خـدا  :  روايت نموده است، كه گفت�اب رسول خدا احمد از عروه بن زبير و او از بعضى اصح   

 هيثمـى   2.هاى مان مسجد بسازيم، و آن را خوب و نيكو آماده سازيم و پـاكش نمـاييم                 داد، تا در منزل    ما دستور مى  
ز و نزد ابوداود، و ترمذى و ابن ماجه ا     . اين را احمد روايت نموده است، و اسناد آن صحيح است          : گويد مى) 11/2(

ها دستور داد، و امـر نمـود     به بناى مساجد در منزل�رسول خدا   :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(عايشه  
  .آمده است) 61ص( ه اين چنين در المشكو3.كه پاك شوند و صاف نگه داشته شوند

   
  نمود، البته بعد از وفات آن زن و ديدن زنى در جنت  كه مسجد را پاك مى � پيامبر
كرد، وى وفات يافت و پيامبر  زنى بود آشغال را از مسجد جمع مى:  روايت نموده است كه�ى از ابن عباس    طبران
 نمـاز  4، و بـر وى  »ميرد مرا خبر كنيـد     وقتى كسى از شما مى    «:  فرمود � از دفنش با خبر نشد، آن گاه پيامبر          �

) 10/2( هيثمـى  5.»دارد سجد بـر مـى    من وى را در جنت ديـدم در حـالى كـه وى اشـغال را از مـ                  «: خواند و گفت  
زنـى كـه خاشـاك و آشـغال را از           : اين را طبرانى در الكبير روايت نموده است، و در تراجم النساء گفتـه             : گويد مى

 ذكر نموده، و �نمود، زنى بود كوتاه و سياه، و بعد از اين كالم اسنادى را از انس          دور مى  �مسجد رسول خدا    
ر شده، و رجال اسناد انس رجال صحيح اند، و در اسـناد ابـن عبـاس عبـدالعزيزبن فائـد           و حديث را متذك   :... گفته

  .در آن فائد بن عمر آمده، و اين قول اشتباه است: باشد، و گفته شده آمده، كه مجهول مى
   

  و خوشبوى نمودن مسجد نبوى توسط دود مشك � عمر

                                                 
  .و قبايل مساجدى براى غير نماز جمعه بسازند: ممكن درست چنين باشد 1
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  حيات صحابه

٩٣  پنجم جلد 

 را توسـط دود  � هر جمعه مـسجد رسـول خـدا    � عمر : روايت نموده كه )اللَّه عنها  رضى(ابويعلى از ابن عمر     
در اين عبداللَّه بن عمـر العمـرى آمـده، احمـد و غيـرش او را ثقـه           : گويد مى) 011/2( هيثمى   1.نمود خوشبويى مى 

  .اند، و در حجت آوردن وى اختالف شده است دانسته
   

  پياده رفتن به مسجدها  
  نمود ب مىقصه انصارى كه از خانه دورش به سوى مسجد شتا

مردى بود، كـه    : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، مسلم، دارمى، ابوعوانه، ابن خزيمه و ابن حبان از ابى بن كعب            
چـرا خـرى   : داد، به وى گفتـه شـد   اش نسبت به همه از مسجد دورتر بود، ولى نماز جماعت را از دست نمى             خانه
وست ندارم كـه منـزلم در پهلـوى مـسجد باشـد، مـن       د: خرى كه در تاريكى و شدت گرما سوار شوى، گفت      نمى
:  فرمـود �آن گـاه رسـول خـدا    !! ام بـرايم نوشـته شـود    خواهم كه پياده آمدنم به مسجد و برگشتنم به خانـه          مى
   2.»خداوند آن را برايت جمع نموده است«

اش دورترين خانـه در      مردى بود از انصار، كه خانه     : و نزد طيالسى، مسلم و ابن ماجه از وى روايت است كه گفت            
اى فـالن، چـرا     : داد، اين حالتش مرا ناراحت كرد و به او گفتم           از دست نمى   �مدينه بود، و نماز را با پيامبر خدا       

ام به خانه    به خدا سوگند، دوست ندارم كه خانه      : خرى كه تو را از گرما و جانوران زمين نگه دارد، گفت            خرى نمى 
 آمده و به او خبر دادم، وى �براى من گران تمام شد، و نزد پيامبر خدا   متصل باشد، اين حرف وى       �محمد  

 نيزگفت، و متذكر شد كـه وى در قبـال آن   �اش را به رسول خدا  او را طلب نمود، و آن شخص مثل گفته قبلى  
   3.»اى براى تو آنچه است كه نيت پاداش آن را نموده«:  به او گفت�خواهان اجر و پاداش است، آن گاه پيامبر 

براى وى در هر قـدمى      «: اند، و در روايت حميدى آمده      اين را همچنان ابوداود و حميدى به معناى آن روايت كرده          
  .آمده است) 244/4( اين چنين در الكنز 4.»اى است دارد درجه كه به سوى مسجد بر مى

   
  در رفتنش به سوى مسجد � نزديك گام گذاردن پيامبر

خواستيم به نمـاز بـرويم،       رفتم، و مى    راه مى  �با پيامبر   :  روايت نموده است، كه گفت     �طبرانى از زيدبن ثابت     
خدا و پيـامبرش    :  گفتم »گذارم؟ ها را نزديك مى    دانيد كه چرا گام    ايا مى «: گذاشت، و فرمود   ها را نزديك مى    وى گام 

ايـن را طبرانـى در      : گويـد  مى) 32/2(ى   هيثم 5.»باشد بنده تا وقتى در طلب نماز باشد، در نماز مى         «: داناتراند، گفت 
اين را به خاطرى نمودم، تا گام هايم در طلـب نمـاز    «: الكبير روايت نموده، و در روايت ديگرى نزد وى مده است          
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  حيات صحابه

٩٤  پنجم جلد 

باشد، و آن را موقوف برزيد بن ثابت روايت نموده، و            ، و در آن ضحاك بن نبراس آمده، و ضعيف مى          »افزون باشد 
  .درجال آن رجال صحيح ان

   
  ها در سير به سوى مسجد و نزديك گذاشتن گام �بن مالك انس

رفتم، كه ناگهان صداى   راه مى1 در زاويه �با انس بن مالك   : طبرانى از الكبير از ثابت روايت نموده است، كه گفت         
دانى،  بت مىاى ثا: ها را نزديك گذاشت، تا اين كه داخل مسجد شديم، بعد از آن گفت             اذان را شنيد، بعد از آن گام      

هيثمـى  . ها در طلب نماز زياد شـود  تا عدد گام: خدا و پيامبرش داناتراند، گفت    : كه چرا با تو چنين راه رفتم؟ گفتم       
اين را انس از زيدبن ثابت روايت نموده است، واللَّه اعلم، و در آن ضحاك بن نبراس آمـده، كـه                     : گويد مى) 32/2(

  .باشد ضعيف مى
   

  وى نمازمسعود به س شتاب ابن
 به سوى مسجد بيرون رفت، و       �ابن مسعود   : ء از پدرش روايت نموده است كه       طبرانى در الكبير از مردى از طيى      

: كنـى؟ گفـت    دهى كه خودت از آن نهى مـى        آيا اين را در حالى انجام مى      : در حركتش شتاب نمود، به او گفته شد       
و نـزد وى  . بينـى  است كه وى نام بـرده نـشده، چنانكـه مـى     در اين راوى    2.تكبير اولى : هدفم دريافت لبه نماز بود    

:  پاسخ داد  ]چرا؟[ابن مسعود به سوى نماز شتاب نمود، به او گفته شد            : همچنان از سلمه بن كهيل روايت است كه       
 و سلمه از ابن مـسعود نـشنيده، چنانكـه هيثمـى             3.ترين چيزى كه به سوى آن شتاب كنيد نماز نيست؟          آيا مستحق 

  .فتهگ) 32/2(
   

  از شتاب به سوى نماز � نهى پيامبر
 نمـاز   �در حـالى كـه همـراه پيـامبر خـدا            :  روايت نمـوده اسـت، كـه گفـت         �طبرانى در األوسط از ابوقتاده      

گزارديم، ناگهان غوغا و فرياد درهم و برهم مردانى را در عقبش شـنيد ، هنگـامى كـه نمـازش را تمـام نمـود،                           مى
اينطور مكنيد، هر يك از شما آنچه را        «: به سوى نماز شتاب نموديم، فرمود     :  گفتند »شما را چه شده است؟    «: پرسيد

 و رجال آن رجال صحيح اند، و اين حديث 4.»بخواند كه درك نموده، و آنچه را از نزدش فوت شده قضايى بياورد      
  .گفته است) 31/2 (، چنانكه هيثمى»آنچه از شما فوت شده، آن را تمام نماييد«: به اين لفظ متفق عليه است

   
  كردند    اند و در آن چه مى مساجد چرا بنا شده

  در مقابلش � انكار اصحاب بر اعرابيى كه در  مسجد بول نمود و موقف پيامبر
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  حيات صحابه

٩٥  پنجم جلد 

در حالى كه ما در   : اند كه گفت    روايت نموده  �از انس   ) 8/1( و طحاوى    - لفظ هم از وى است       -) 138/1(مسلم  
م، ناگهان باديه نشينى آمد، و در مسجد مشغول بول كردن شد، اصحاب رسول خدا           بودي �مسجد با رسول خدا     

، بنابراين وى »بولش را قطع نكنيد، بگذاريدش«:  فرمود�پيامبر خدا  : گويد باز ايست، باز ايست، مى    :  گفتند �
جدها بـراى  ايـن مـس  «:  وى را طلب نمـوده گفـت  �را ترك نمودند، تا اين كه بول نمود، بعد از آن رسول خدا         

 يا چنـان كـه رسـول        - »اند ها فقط براى ذكر خدا، نماز و قرائت قرآن         چيزى از اين بول و ادرار سزاوار نيست، اين        
  1.و مردى را از قوم امر نمود، و او دلوى از آب را آورد و بر آن ريخت: گويد ، مى: گفت�خدا 

   
  نمودند را مىبا آنانى كه نشستند  و در مسجد ذكر خداوند  � قصه پيامبر

اى در مـسجد بيـرون رفـت و           به سوى حلقه   �معاويه:  روايت نموده است، كه گفت     �مسلم از ابوسعيد خدرى     
شما را به خـدا سـوگند، آيـا شـما     : كنيم، گفت ايم خداوند را ياد مى نشسته: چه شما را نشانيده است؟ گفتند : گفت

من شما را بـه سـبب تهمتـى سـوگند           : ايم، گفت  ذكر نشسته بلى فقط به خاطر     : گفتند! ايد فقط به خاطر ذكر نشسته    
 رسـول خـدا     2،من كمتر از وى حديث روايت كند       منزلت مرا نداشت، كه از       �ندادم، هيچ كس نزد رسول خدا       

كنيم،  ايم، خداوند را ياد مى     نشسته:  گفتند »چه شما را نشانيده است؟    «: اى از يارانش وارد شد و گفت        بر حلقه  �
دهم، كـه شـما      شما را به خدا سوگند مى     «: ستاييم، گفت  هدايت مان به اسالم و احسان و منتش بر ما مى          و او را بر     

من شما را به سـب      «: ايم، فرمود  به خدا سوگند، كه فقط به خاطر ذكر نشسته        :  گفتند »ايد؟ فقط به خاطر ذكر نشسته    
داد، كه خداوند بـه شـما بـر مالئـك افتخـار             هيچ تهمتى بر شما سوگند ندادم، ولى جبريل نزدم آمد و به من خبر               

آمده، و اين را هم چنين ترمـذى و نـسائى، چنانكـه در جمـع                ) 516ص( اين چنين در رياض الصالحين       3.»كند مى
  .اند آمده، روايت كرده) 129/2(الفوائد 

   
  با سه تن و نشستنش نزد اصحاب قرآن � قصه پيامبر

 در حالى كه در مسجد نشسته       �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  �بخارى و مسلم از ابوواقد حارث بن عوف         
 آمد، و يكى شان رفت، �بود، و مردم همراهش بودند، ناگهان سه تن پيش آمدند، دو تن از آنان به سوى پيامبر                  

 ايستادند، بعد يكى از آنان جايى را در حلقه ديد و در آن نشـست، و دومـى در عقـب آنـان                    �آن دو نزد پيامبر     
آيا شما را از اين سه تـن خبـر          «:  فارغ گرديد، گفت   �شست، و سمى برگشت و رفت، هنگامى كه رسول خدا           ن

ندهم؟ يكى از آنان به سوى خدا روى آورد و خداوند جايش داد، و ديگرى حيا نمود و خداونـد نيـز از وى حيـا                          
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  حيات صحابه

٩٦  پنجم جلد 

. آمده است) 515ص(ض الصالحين  اين چنين در ريا1.»كرد، و ديگرشان اعراض نمود، خداوند از وى اعراض كرد       
و ابن منـده، از ابـوالقمراء      . اند آمده، روايت كرده  ) 21/1(و اين را همچنان مالك و ترمذى، چنانكه در جمع الفوائد            

نمـوديم، كـه ناگهـان        حلقه هايى بوديم و صـحبت مـى        �ما در مسجد رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �
هـا نظـر نمـود، و بعـد از آن نـزد              زد ما بيرون آمدند، و به سـوى حلقـه          از يكى از حجره هايش ن      �رسول خدا   

و ايـن را    . آمده است ) 160/4 (االصابه  اين چنين در    . »ام به اين مجلس مأمور شده    «: اصحاب قرآن نشست و گفت    
 چنانكه در اين را هم چنين ابوعمروالدانى در طبقات القراء،  . روايت نموده است  ) 164/4(ابن عبدالبر در االستيعاب     

  .آمده، روايت كرده است) 219/1(الكنز 
   

  درباره خوانندگان قرآن � قول على
 از كسانى كـه در مـسجد   �على بن ابى طالب    : طبرانى از األوسط از كليب بن شهاب روايت شده است، كه گفت           

تـرين   اينان محبـوب !! ها نخوشى باد به اي: دادند، آواز و غوغايى را شنيد و گفت خواندند و تعليمش مى قرآن را مى 
و ابن منيع اين را همانند آن، چنـان         . آمده است ) 166/7(اين چنين در المجمع     .  بودند �مردمان نزد رسول خدا     

آمـده، از كليـب همچنـان       ) 162/7(و نزد بزار، چنانكه در المجمـع        . آمده، روايت كرده است   ) 218/1(كه در الكنز    
 ، آن گاه صداى شـديدى را        -مسجد كوفه   : كنم كه گفت    گمان مى  -ود   در مسجد ب   �على: روايت است كه گفت   

تـرين   اينان محبـوب : آموزند، گفت خوانند يا قرآن مى    قومى اند، كه قرآن مى    : اينان كيستند؟ پاسخ داد   : شنيد و گفت  
ه، و  و در اسناد طبرانى حفص بن سليمان غاضرى آمـد         : گويد مى) 166/7(هيثمى  .  بودند �مردم نزد رسول خدا     

باشد، و احمد او را در روايتى ثقه دانسته و در غير آن ضـعيفش دانـسته، و در اسـناد بـزار اسـحاق بـن         متروك مى 
  .باشد ابراهيم ثقفى آمده، كه ضعيف مى

   
  با اهل بازار �قصه ابوهريره

د، و در آن ايستاد و      وى بر بازار مدينه عبور نمو     :  روايت نموده كه   �طبرانى از األوسط به اسناد حسن از ابوهريره         
 تقـسيم   �ميـراث رسـول خـدا       : چرا اى ابـوهريره؟ پاسـخ داد      : اى اهل بازار، چقدر عاجز هستند؟ گفتند      : گفت
در مـسجد، آن    : در كجاست؟ فرمود  : رويد كه سهم تان را از آن بگيريد؟ گفتند         آيا نمى !! شودو شما اينجا هستيد    مى

شما را چه شده؟    :  شان ايستاد تا اين كه برگشتند، آن گاه به آنان گفت           گاه به سرعت بيرون رفتند، و ابوهريره براى       
ابوهريره به  !! اى ابوهريره به مسجد رفتيم و در آن داخل شديم، ولى در آن چيزى را نديديم كه تقسيم شود                  : گفتند

مسجد هيچكـسى   در  : ابوهريره به آنان گفت   !! داخل شديم، ولى در آن چيزى را نديديم كه تقسيم شود          : آنان گفت 
خواند، و قومى را ديـديم   گزاردند، و قومى را ديديم كه قرآن مى     بلى، قومى را ديديم كه نماز مى      : را نديديد؟ گفتند  
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  حيات صحابه

٩٧  پنجم جلد 

 اين چنين در    1. است �همان ميراث محمد    !! واى بر شما  : آنان گفت  نمود، ابوهريره به   كه حالل و حرام را ياد مى      
  .آمده است) 66/1(الترغيب 

   
  از اهل مجالس در مساجد � رستايش عم

 آمـدم، وى از مـن در        � نزد عمـر     2از شام : اند، كه گفت   يت نموده مروزى و ابن ابى شيبه از ابن معاويه كندى روا         
ممكن است مردى چون شتر گريزى داخل مسجد شود، اگر مجلـس قـومش را ديـد و                  : مورد مردم پرسيد و گفت    

نشينند و خير  هاى مختلف است، مى نخير، آنجا مجلس: ان بنشيند، گفتمشناسد، نزد ش كسانى را ديد كه ايشان را مى
ايـن چنـين در الكنـز       . باشـيد  تا وقتى همينطور باشيد، به خير و سـالمتى مـى          : كنند، گفت  آموزند و يادش مى    را مى 

  .آمده است) 229/5(
   

  از مسجد با يارانش به سوى يهود � حركت پيامبر
در حالى كه ما روزى در مسجد قـرار داشـتيم ،            : اند كه گفت    روايت نموده  �وهريره  بخارى، مسلم و ابوداود از اب     

اسـالم بياوريـد، سـالمت      «:  فرمـود  �، بعـداً پيـامبر      »به سوى يهود حركت كنيد    «:  بيرون شد و گفت    �پيامبر  
ابـالغ نمـودى،    : فتند، گ »مانيد خواهم، اسالم بياوريد، سالمت مى     همان را مى  «: ابالغ نمودى، گفت  : ، گفتند »مانيد مى

بدانيد كه زمين از خدا و رسول وى «: بعد از آن فرمود: ، باز آن را براى سومين باز گفت   »خواهم همان را مى  «:فرمود
ـ               است، و من مى    يابـد بايـد آن را    زى مـى خواهم شما را از اين زمين بيرون كنم، و كسى كـه از شـما در مـالش چي

  .آمده است) 44/2( اين چنين در جمع الفوائد 4.»دا و پيامبرش است وگرنه بدانيد كه زمين از خ3،بفروشد
   

  و گذاشتن سعدبن معاذ در مسجد هنگامى كه در روز خندق مجروح گرديد �پيامبر 
 در روز خندق مجروح گرديد، وى را        �سعد: اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى و مسلم از عايشه      
 او اصـابت نمـوده بـود    5بـه تيـر زد، و تيـر وى در شـاهرگ     شـد،    حبان بن عرقه گفته مى    مردى از قريش كه به او       

هنگامى كه از خندق برگـشت سـالح   . ادت كندي براى او خيمه در مسجد برپا نمودم تا او را از نزديك ع �پيامبر
ح را  ريخـت وى گفـت سـال       را گذاشت و غسل نمود، آنگاه جبرئيل در حالى نزدش آمد كـه از سـرش غبـار مـى                   

 به سوى بنى قريظه اشـاره  يفرمود به كدام سو؟ و . ام و به سوى آنان بر      گذاشتى، به خدا سوگند من آن را نگذاشته       
پيـامبر داورى را در بـين آنـان بـه سـعد محـول               : آن گاه پيامبر نزد آنان رفت و آنان تابع حكم پيامبر شـدند            . نمود
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  حيات صحابه

٩٨  پنجم جلد 

م كه جنگ جويان آنان كشته شوند و زنان و اوالدشان كنيز و             كن سعد گفت من درباره آنان چنين حكم مى       . گردانيد
 خبر داد كه سعد     )اللَّه عنها  رضى(پدرم برايم از عايشه     : گويد برده گرفته شوند، و اموال شان تقسيم گردد، هشام مى         

 پيـامبرت را  تر، از جهاد عليه قومى كه      دانى كه جهاد عليه هيچكسى در راه تو برايم محبوب          بار خدايا، تو مى   : گفت
اى، و   كنم كه تو جنگ را در ميان ما و ايشان تمام نمـوده             بار خدايا، من گمان مى    . اند نيست  تكذيب و اخراج نموده   

اگر از جنگ قريش چيزى باقى مانده باشد، مرا براى آنان باقى بگذار تا با ايشان در راه تو جهاد كنم، و اگر جنـگ                         
 ، و در مسجد آنان -كان و مرگم را در آن بگردان، آن گاه وسط زخمش تركيد را تمام نموده باشى، اين زخم را بتر       

اى اهـل خيمـه، ايـن       :  ناگهان ديدند كه به طرف شان خون در جريان است، آنان گفتند            -اى بود از بنى غفار       خيمه
و بر اثر آن آيد؟ ناگهان ديده شد كه خون از زخم سعد در جريان است، و ا             چيست كه از طرف شما به سوى ما مى        

  .آمده است) 52/2( اين چنين در جمع الفوائد 1.درگذشت
   

  خواب اهل صفه و ابوذر و بعضى اصحاب در مسجد
اصحاب صفه گروهـى از     : از يزيد بن عبداللَّه بن قسيط روايت نموده است، كه گفت          ) 20/2(ابن سعد در الطبقات     

خوابيدند و در     در مسجد مى   � در عهد رسول خدا       بودند كه منزلى براى خود نداشتند، و       �ياران رسول خدا    
رسـيد    آنان را وقتى كه نان شـب فـرا مـى           �كردند، و غير آن مأوايى نداشتند، و رسول خدا           سايه آن زندگى مى   

 نان شب را صرف �كرد، و گروهى از آنان با رسول خدا  نمود، و ايشان را بر اصحاب خود تقسيم مى دعوت مى
ابـوذر  :  روايـت نمـوده كـه      - 2 يعنى دختر يزيد   -مد از اسماء    و اح .  خداوند غنا و فراخى آورد     نمودند، تا اينكه   مى

رفت، و همـان   شد، به مسجد مى نمود، و وقتى كه از خدمت وى فارغ مى         را مى  � خدمت پيامبر خدا     �غفارى  
بـر زمـين در مـسجد        داخل گرديد، و ابـوذر را        �داد، روزى رسول خدا      اش بود كه در آن تكيه مى       مسجد خانه 

آيا تو «:  به او گفت� پاهاى وى را تكان داد، تا اينكه نشست، و پيامبر خدا     �افتاده يافت، آن گاه رسول خدا       
اى غير اين دارم؟ و حديث       اى رسول خدا پس در كجا بخوابم؟ و آيا من خانه          :  ابوذر گفت  »بينم؟ را در خواب نمى   

اين را احمـد روايـت نمـوده، و طبرانـى بعـضى آن را در         : گويد   مى) 22/2( هيثمى   3.را در امر خالفت متذكر شده     
و نـزد  . الكبير روايت كرده است، و در آن شهر بن حوشب آمده، و درباره وى كالم است، و ثقه نيـز دانـسته شـده               

، شـد  نمود، و وقتى از خدمتش فارغ مـى   را مى  �وى خدمت پيامبر    : طبرانى در األوسط از ابوذر روايت است كه       
هاى ابـوذر و غيـر       در اين روايت نيز شهر آمده، چنانكه هيثمى گفته است، و قصه           . خوابيد به مسجد آمده در آن مى     

  .وى از اصحاب در بخش خواب در مسجد در مهمانى مهمانان گذشت
 :وى در مورد خواب چاشت در مسجد پرسيده شد، پاسـخ داد           : اند كه  و بيهقى و ابن عساكر از حسن روايت نموده        

ايـن چنـين در الكنـز    . خوابيـد   را وقتى كه خليفه بود، ديدم كه در وقت چاشت در مـسجد مـى  �عثمان بن عفان   
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  حيات صحابه

٩٩  پنجم جلد 

ما در حـالى كـه جـوان        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و ابن ابى شيبه از ابن عمر        . آمده است ) 261/4(
مـا  :  روايت اسـت كـه     � چنين از ابن عمر      و نزد وى هم   . خوابيديم  در مسجد مى   �بوديم در زمان رسول خدا      

آمـده  ) 261/4(اين چنين در الكنز     . خوابيديم گشتيم و در وقت چاشت مى      خوانديم و باز بر مى     نماز جماعت را مى   
وقتى كـه يكـى از شـما در    :  فرمود�عمربن خطاب : از زهرى روايت نموده، كه گفت) 294/3(و ابن سعد  . است

ندارد كه پهلويش را بر زمين بگذارد، چون اين پسنديده اسـت تـا او در نشـستنش                 مسجد طوالنى نشست، ايرادى     
 را از خـواب در      )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : و عبدالرزاق از خليد ابواسحاق روايت نموده، كه گفت        . خسته نشود 

  .آمده است) 261/4(اين چنين در الكنز . اگر براى نماز و طواف بخوابى اشكالى ندارد: مسجد پرسيدم، گفت
   

  به مسجد در وقت شدت باد و كسوف � پناه بردن پيامبر
بود، پناه گاهش مـسجد    وقتى شبى داراى باد شديد مى  �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �ابن ابى الدنيا از جابر      

دن وى به محل    داد، پناه بر   شد، و وقتى در آسمان چيزى از كسوف آفتاب يا مهتاب رخ مى             بود، تا اينكه باد آرام مى     
از عطـاء   ) 312/3 (الحليـه   و ابـونعيم در     . سند آن حسن است   : آمده، و گفته  ) 289/4(اين چنين در الكنز     . نماز بود 

  .نمود نشست و بدان نيت اعتكاف مى  كه از اصحاب بود، ساعتى در مسجد مى�يعلى بن اميه : روايت نموده كه
   

  و جابجا كردن وفد ثقيف در مسجد � پيامبر
وفد ثقيف در رمضان نـزد رسـول        :  روايت نموده است كه گفت     �رانى در الكبير از عطيه بن سفيان بن عبداللَّه          طب

. اى در مسجد برپا داشت، هنگامى كه اسالم آوردنـد، همـراه وى روزه گرفتنـد                 آمد، و او براى ايشان قبه      �خدا  
ت، و اين را به صورت عنعنه روايـت كـرده           در اين محمد بن اسحاق آمده، وى مدلس اس        : گويد مى) 28/2(هيثمى  
 آمـد، و او ايـشان را   �وفد ثقيف نزد پيامبر خدا    :  روايت است كه   �و نزد احمد از عثمان بن ابى عاص         . است

 و حديث را، چنانكـه در داسـتان اسـالم آوردن    1.هاى شان نرمش و رقّت پيدا گردد داد، تا در قلب   در مسجد جاي  
  . خدا و پيامبرش، گذشت، متذكر شده استثقيف در باب دعوت به سوى

   
  و اصحابش  در مسجد به غير از عبادت و ذكر � اعمال پيامبر

 روزى در �با رسـول خـدا   :  روايت نموده است، كه گفت   )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در الكبير از عبداللَّه بن زبير        
ها پاك  هاى مان را در سنگريزه  همينقدر دستحالى كه در مسجد بوديم گوشت بريان خوردم، پس نماز برپا شد، و

 �و نـزد احمـد از ابـن عمـر           . اش سخن اسـت    در اين ابن لهيعه آمده، و درباره      : گويد مى) 21/2(هيثمى  . نموديم
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  حيات صحابه

١٠٠  پنجم جلد 

 شربت خرما در مسجد فضيخ آورده شد، و او آن را نوشيد، و آن بـه ايـن سـبب    �براى پيامبر : روايت است كه  
   2.شد ناميده 1 ]مسجد فضيخ[

اى از شـربت خرمـاى نارسـيده آورده شـد، و او در         كـوزه  �و نزد ابويعلى از وى روايت است كه براى پيـامبر            
در ايـن  : گويـد  هيثمـى مـى  . مسجد فضيح قرار داشت و آن را نوشيد، و به اين سبب آن مسجد فضيخ ناميـده شـد         

  .شود حديثش نوشته مى: اند، و ابن معين گفته هعبداللَّه بن نافع آمده، كه بخارى، ابوحاتم و نسائى ضعيفش دانست
 در مسجد در باب بيعت، بيعـت  �هاى تقسيم طعام و مال در باب انفاق اموال گذشت و قصه بيعت عثمان    و قصه 
 و اسالمش در مـسجد، قـصه اسـالم كعـب بـن          � در مسجد در باب اجتماع كلمه، قصه دعوت ضمام           �ابوبكر  
ش در مسجد در باب دعوت به سوى خداونـد و پيـامبرش، نشـستن اصـحاب                  و سروردن قصيده معروف    �زهير،  

 در صـبحگاهان در  �شورى براى مشورت در مسجد در باب اجتماع كلمه، نشستن اصحاب همراه رسول خـدا        
 در مسجد براى ضرورت مردم بعد از نمازها در خوف بر گسترش دنيـا               �مسجد در باب انفاق مال، نشستن عمر        

 در باب چنگ زدن و متعلق بودن به دوستى خدا و دوستى پيـامبرش               � اصحاب بر فراق پيامبر      و گريه ابوبكر و   
  .همه در ماقبل گذشتند

  بردند   و يارانش در مسجدها بد مى � چيزهايى را كه پيامبر
   در مسجد3و بد دانستن احتباء � پيامبر

من با ابوسعيد بودم و او بـا رسـول خـدا            در حالى كه    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از موالى ابوسعيد خدرى      
 بود، ناگهان داخل مسجد شديم، و متوجه شديم كـه مـردى در وسـط مـسجد بـر سـرين نشـسته و هـر دو                            �

اش چسبانيده و انگشتان دست هايش را يكى در ديگرى داخل نمـوده اسـت، آن گـاه رسـول      زانوهايش را به سينه 
 پى نبرد، و به سوى ابوسعيد نگاه كـرد و  �ه اشاره رسول خدا   به سوى وى اشاره نمود، ولى آن مرد ب         �خدا  
اگر يكى از شما در مسجد بود، انگشتان خود را در ديگرش داخل نكند، چون داخـل نمـودن انگـشتان در                      «: گفت

 4.»باشد، تا اينكه از آن خارج شـود   يكديگر از شيطان است، و هر يكى از شما تا وقتى در مسجد باشد، در نماز مى                
  .اسناد آن حسن است: گويد مى) 25/2(ثمى هي
   

  از داخل شدن كسى در مسجد كه سير يا پياز خورده باشد � بد دانستن پيامبر
 خيبر را فتح نمود، مردم در       �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت نموده است، كه گفت     �طبرانى از ابوبكر صديق     

كسى كه از اين سبزى بدبود خورده باشد «:  فرمود�دا طلب سير افتادند و به خوردن آن شروع نمودند، پيامبر خ
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  حيات صحابه

١٠١  پنجم جلد 

اين را طبرانى در األوسط از روايت ابوالقاسم مـوالى ابـوبكر            : گويد مى) 17/2( هيثمى   1.»به مسجد ما نزديك نشود    
 مسلم، نـسائى  . اند روايت كرده است، و كسى را نيافتم كه وى را ذكر نموده باشد، و بقيه رجال آن، ثقه دانسته شده                   

نمـود، و در      سـخنرانى مـى    )بـراى مـردم   (عمـر روز جمعـه      : اند كه   روايت نموده  �و ابن ماجه از عمربن خطاب       
پياز و سير، مـن  : پندارم خوريد، كه هر دو را بدبو مى بعد از اين، شما اى مردم، دو سبزى را مى         : اش گفت  سخنرانى

نمود و آن مرد به بقيـع بيـرون       نمود، امر مى    مى  را ديدم، كه وقتى بوى آن دو را از مردى استشمام           �رسول خدا   
آمده ) 188/1( اين چنين در الترغيب      2.خورد بايد با پختن بويشان را از بين ببرد         شد، كسى كه آن دو را مى       كرده مى 

  .است
   

  و بد دانستن بلغم انداختن در مسجد � پيامبر
در : انـد كـه گفـت     روايـت نمـوده  )اللَّه عنهما رضى(  از ابن عمر- لفظ از ابوداود است -بخارى و مسلم و ابوداود      

 را در قبلـه مـسجد ديـد، آن گـاه بـر مـردم                3كرد، ناگهـان بلغمـى     سخنرانى مى  روزى       �حالى كه رسول خدا     
و زعفرانـى را خواسـت و آن را بـدان ماليـد، و     : پندارمش كه گفت   و مى : افزايد خشمگين شد و آن را خراشيد، مى      

باشـد، بنـابراين در پـيش رويـش تـف            گزارد، خداوند در پـيش رويـش مـى         از شما نماز مى   وقتى كه يكى    «: گفت
بعد از آن با خشم بـه طـرف مـردم          :  و نزد ابن خزيمه در صحيحش از حديث ابوسعيد روايت است كه            4.»نيندازيد

يـد؟ هـر    آيا يكى از شما دوست دارد، كه مردى همراهش روبرو شود و بر رويـش تـف نما                 «: روى گردانيده گفت  
شود و ملك هم از طرف راستش است، بنابراين به           خيزد، با پروردگارش روبرو مى     يكى از شما وقتى به نماز بر مى       

و عبـدالرزاق از    . آمـده اسـت   ) 163/1( ايـن چنـين در الترغيـب         5.»طرف پيش رويش و طرف راستش تف ننمايد       
يا پوسـت در    شود، چنانكه پاره گوشت      قبض مى مسجد از بلغم و آب بينى من      :  روايت نموده، كه گفت    �ابوهريره  

  .آمده است) 260/4( اين چنين در الكنز 6.گردد آتش منقبض مى
   

  و اصحابش از برهنه نمودن شمشير در مسجد  � بد دانستن پيامبر
 كـه    بـه اوخبـر داد     )رضى اللَّـه عنـه    (بنه جهنى   : اند كه  بغوى، ابن سكن، طبرانى و غير ايشان از جابر روايت نموده          

 كه در مـسجد حـضور داشـتند و شمـشير     -بر قومى عبور نمود     :  و در لفظى آمده    - قومى را ديد     �رسول خدا   
خداوند كسى را كه اين عمـل را بكنـد لعنـت    «: گردانيدند، آن گاه فرمود اى را در ميان هم دست به دست مى      برهنه
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  حيات صحابه

١٠٢  پنجم جلد 

؟ وقتى كه يكى از شـما شمـشير را از           -ام   ا نهى ننموده  آيا شما ر  :  و در لفظى آمده    -ام   نمايد، آيا از اين نهى ننموده     
 ايـن  1.»نيام بيرون آورد، و وقتى خواست آن را به رفيقش بدهد، بايد آن را داخل نيام نمايد و بعد آن را به او بدهد        

  . آمده است) 262/4(چنين در الكنز 
 از برهنه نمودن شمشير )اللَّه عنهما رضى(ه جابربن عبداللَّ: و عبدالرزاق از سليمان بن موسى روايت نموده، كه گفت 

 دسـتور   �داد، پيـامبر     دانستيم، مردى تيرها را در مسجد صدقه مى        ما اين را بد مى    : در مسجد پرسيده شد، گفت    
   2.هاى شان را محكم گرفته باشد ها در مسجد در صورتى عبور نمايد، كه پيكان داد، كه با آن

در : و طبرانى در األوسط از محمدبن عبيداللَّـه روايـت نمـوده، كـه گفـت               . ه است آمد) 263/4(اين چنين در الكنز     
دانـست كـه     آيا اين نمى  :  بوديم، آن گاه مردى تيرى را واژگون نمود، ابوسعيد گفت          �مسجد نزد ابوسعيد خدرى     

در : يـد  گو مى) 26/2(هيثمى .  از واژگون نمودن و دور گرداندن سالح در مسجد نهى نموده است     �رسول خدا   
  .اين ابوالبالد آمده، و ابو حاتم وى را ضعيف دانسته است

   
  و يارانش از تالش و طلب گمشده در مسجد � كراهيت و بد دانستن پيامبر
ى ك: اش را طلب نمود، و گفت مردى در مسجد گمشده: اند كه  روايت نموده�مسلم، نسائى و ابن  ماجه از بريده        

اند، كه براى    آن را نيابى، مسجدها براى آن ساخته شده       «:  فرمود � رسول خدا    3؟خواند به سوى شتر سرخ فرا مى     
و طبرانى در الكبير از ابن سيرين يا غيـر  . آمده است) 167/1( اين چنين در الترغيب    4.»اند آن اساس گذارى گرديده   

كنـد، پـس وى را    اش را در مسجد طلب مـى   مردى را شنيد كه گمشده�ابن مسعود  : وى روايت نموده، كه گفت    
. و ابن سيرين از ابن مسعود نشنيده اسـت   . ايم ما از اين باز داشته شده     : خاموش گردانيد و سرزنشش نمود، و گفت      

 �ابـى بـن كعـب       : و عبدالرزاق از ابن سيرين روايت نموده، كه گفت        . آمده است ) 167/1(اين چنين در الترغيب     
اى : نمايـد، آن گـاه بـر وى خـشمگين شـد، آن مـرد گفـت                 ىاش را در مسجد طلب مـ       شده مردى را شنيد كه گم    

  .آمده است) 260/4(اين چنين در الكنز . ايم ما به اين مأمور شده: ابوالمنذر تو بددهان نبودى، پاسخ داد
   

  و بد دانستن بلند نمودن صداى آواز و فرياد و بلند خواندن شعر در مسجد �عمر
در مسجد خواب بودم، و مردى بـا سـنگريزه مـرا زد،    : اند كه گفت نمودهبخارى و بيهقى از سائب بن يزيد روايت    

برو و اين دو مرد را نـزدم بيـاور و آن دو را نـزدش آوردم،    :  است، گفت�ناگهان متوجه شدم كه عمربن خطاب      
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  حيات صحابه

١٠٣  پنجم جلد 

!! ردمكـ  بوديد، سخت تنبيه تان مى اگر از اهل اين شهر مى: از اهل طائف، گفت : شما كى هستيد؟ پاسخ دادند    : گفت
   1كنيد؟  بلند مى�صداهاى تان را در مسجد رسول خدا 

عمـربن  : اش و ابن المبارك از سعيدبن ابراهيم از پدرش روايـت اسـت كـه گفـت             و نزد ابراهيم بن سعد در نسخه      
دانـى كـه تـو در كجـا          دانى كه تو در كجا هستى؟ آيـا مـى          آيا مى : خطاب صداى مردى را در مسجد شنيد و گفت        

عبدالرزاق، ابن ابـى شـيبه و بيهقـى از          . آمده است ) 259/4- 260(اين چنين در الكنز     . صدا را بد ديد   هستى؟ و آن    
زنهار كه آواز و فريـاد برپـا   : نمود رفت، در مسجد صدا مى وقتى عمر به مسجد مى  : اند كه   روايت نموده  �ابن عمر 

و نزد عبدالرزاق و ابـن ابـى        . جد اجتناب كنيد  از لغو در مس   : نمود با صداى بلندش فرياد مى    : و در لفظى آمده   ! كنيد
در اين مسجد مـا،     :  از آواز و فرياد كشيدن در مسجد نهى نموده، و گفته بود            �عمر  : شيبه از وى روايت است كه     

: انـد كـه    و مالك و بيهقـى از سـالم روايـت نمـوده           . آمده است ) 259/4(اين چنين در الكنز     . شوند صداها بلند نمى  
خواهد آواز  كسى كه مى: گفت ر پهلوى مسجد صحنى ساخت، و آن را بطيحاء نام گذاشت، و مى      عمربن الخطاب د  

آمده ) 259/4(اين چنين در الكنز . و فرياد برپا كند، يا شعر بخواند و يا صدايى را بلند كند، بايد به اين صحن برود              
 كارى نزد عمربن خطاب آورده شد، مردى به خاطر: و عبدالرزاق از طارق بن شهاب روايت نموده، كه گفت         . است

  .آمده است) 260/4(اين چنين در الكنز . از مسجد بيرونش كنيد و بعد بزنيدش: وى فرمود 
   

  و بد دانستن پشت گردانيدن به قبله مسجد �مسعود ابن
ان فجـر و  هاى شان را، در ميـان اذ  وى قومى را ديد كه پشت:  روايت نموده كه   �طبرانى در الكبير از ابن مسعو د        
رجـال  : گويـد  مى) 23/2(هيثمى  . در ميان مالئك و نمازشان حائل نشويد      : اند، گفت  اقامت، به قبله مسجد گردانيده    

  .اند آن ثقه دانسته شده
   

  حابس طائى و بد دانستن نماز گزاردن در قسمت مقدم مسجد در وقت سحر
 در وقـت  �حابس بن سـعد طـائى   : اند كه گفت  نمودهاحمد و طبرانى در الكبير از عبداللَّه بن عامر الهانى روايت          

 و مردم را ديد كه در قسمت مقدم مـسجد نمـاز             - را درك نموده بود      � وى پيامبر    -سحر داخل مسجد گرديد     
رياكارانند، سوگند به پروردگار كعبه، بترسانيد شان، كسى كه ايشان را بترساند، به درستى كه خدا  : گزارند، گفت  مى

مالئـك  : ا اطاعت نموده است، آن گاه مردم سوى آنان آمدند و اخراج شان نمودند، آن گاه وى فرمود                 و پيامبرش ر  
در اين عبداللَّه بن عامر الهانى آمده، كـسى  : گويد مى) 16/2( هيثمى 2.گزارند در وقت سحر در پيش مسجد نماز مى  

آمده، روايت ) 262/4(ابونعيم، چنانكه در الكنز را نيافتم كه وى را ذكر نموده باشد، و اين را همچنان ابن عساكر و              
  .نيز مثل اين را روايت كرده است) 431/7(اند، و ابن سعد  نموده
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  حيات صحابه

١٠٤  پنجم جلد 

  ابن مسعود و بد دانستن نماز در عقب هر ستون در مسجد
با خود گفتم، كه در عقب هر ستون مسجد  كوفه دو ركعـت نمـاز       :  طبرانى از مره همدانى روايت نموده، كه گفت       

 در مسجد شدم، و نزدش آمدم تـا وى را از امـر خـود            �خواندم، متوجه ابن مسعود      گزارم، در حالى كه نماز مى     ب
اگـر بدانـد، كـه      : نمودم  خبر داد، ابـن مـسعود گفـت          خبر بدهم، فردى از من سبقت نمود، و او را از آنچه من مى             

) 16/2(هيثمـى   . رود  را تمام نكند پيش نمى     ترين ستون هست، از آن تا اينكه نمازش        خداوند جل و عز نزد نزديك     
  .در اين عطاء بن سائب آمده، كه مختلط شده بود: گويد مى
   

    و اصحابش به اذان � اهتمام و توجه پيامبر
  و نپذيرفتن ناقوس و بوق جهت اعالم براى نماز قبل از رهنمون شدن به اذان � يامبرپ

 بـه نمـاز اهتمـام و        �پيـامبر   : يش از انصار روايت نموده، كه گفت      ابوداود از ابوعمير بن انس از يكى از عموها        
پرچمى را در وقت حاضر شدن      : كرد كه چگونه مردم را براى آن جمع نمايد، به او گفته شد             توجه نمود، و فكر مى    

 زيـاد   -برايش بوق   : افزايد نمايند، ولى اين خوشش نيامد، مى      نماز نصب كن، وقت آن را ببينند همديگر را خبر مى          
برايش نـاقوس يـاد   : گويد ، مى»آن از كار يهود است«:  ياد شد، آن هم خوشش نيامد، و گفت    -بوق يهود   : گويد مى

 در حالى برگشت، كه بر اثر اندوه رسول خدا   �، در اين موقع عبداللَّه بن زيد        »آن از امرنصارى است   «: شد، فرمود 
  . و حديث را متذكر شده1... نشان داده شد اندوهگين و پريشان بود، و اذان در خوابش به وى�

 در مورد خبر نمودن به نمـاز توجـه و فكـر    �رسول خدا : و ابوالشيخ از عبداللَّه بن زيد روايت نموده، كه گفت 
نمود، به اين صورت كسى كه  شد، و با دستش اشاره مى رسيد، مردى بلند كره مى نمود، و هنگامى وقت نماز فرا مى

هـا انـدوهگين و فكرمنـد       شد، در اين مـورد خيلـى       ديد نماز خبر نمى    آمد، و كسى كه وى را نمى       ديد مى  وى را مى  
فعل «:  فرمود�پيامبر خدا ! اى رسول خدا، اى كاش به ناقوس امر كنى: شدند، آن گاه بعضى از مردم به او گفتند

ام  ، بعد بـه خـانواده     »ل يهود؟ نخير  فع«: اى كاش به بوق امر كنى و در آن دميده شود، گفت           : ، گفتند »نصارى؟ نخير 
 در آن حالتش ديده بودم، اندوهگين و پريشان بـودم، تـا             �برگشتم، و نظر به آنچه از توجه و اندوه رسول خدا            

هاى قبل از فجر شب به خواب كوتاه و سبكى فرو رفتم، و مردى را ديدم كه دو جامه سبز بـر تـن    اينكه در ساعت  
 بيدارى قرار داشتم، آنگاه در سطح مسجد ايستاد و دو انگشتش را در گـوش هـايش                  دارد، و من در ميان خواب و      

  .فرو كرد و صدا نمود
شد، مردى در     حاضر مى  �وقتى نماز در زمان رسول خدا       :  روايت است كه گفت    �و نزد وى همچنان از انس       

اى كـاش نـاقوس   : مام شـد و گفتنـد  ، و اين بر مردم گران ت     الصاله  ،  الصاله  : نمود رفت و صدا مى    راه به شتاب مى   
  .آمده است) 263/4 265(چنانكه در الكنز . و حديث را متذكر شده... بگيريم
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  حيات صحابه

١٠٥  پنجم جلد 

  قبل از رهنمون شدن به اذان �  در زمان رسول خداجامعه  الصاله : صدا نمودن
در زمان پيامبر   : از نافع بن جبيرو عروه و زيدبن اسالم و سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفت              ) 246/1(ابن سعد   

نماز جماعت  «،  )جامعه الصاله(: نمود  براى مردم صدا مى    � قبل از اين كه به اذان مأمور شود، منادى پيامبر            �
شدند، و هگامى كه قبله به سوى كعبه گرديد، به اذان امر شـد، و مـسأله اذان                   ، و مردم جمع مى    »در حال قيام است   

گفتند، كه به وسيله مردم را بـه نمـاز      بود، و آنان چيزهايى را به او مى        را فكرمند و پريشان ساخته       �رسول خدا   
: و حديث را متذكر شده، در آخـر آن آمـده          ... ناقوس: بوق، و برخى ديگر گفتند    : جمع نمايند، برخى از آنان گفتند     

، و )جامعـه  الصاله( :آمد همان روش قبلى براى مردم باقى ماند و بهاذان اجازه داد، و براى امرى كه پيش مى         : گفتند
شـد، يـا بـه       گرديدند، بنابراين وقتى كه خبر فتح خوانده مـى         شدند و از آن آگاه مى      آنان براى پاسخ بدان حاضر مى     

  .بود ، اگر چه در غير وقت نماز مى)جامعه الصاله(: شد گرديدند، به اين صورت صدا مى امرى مأمور مى
   

  در قبا � اذان سعد قرظ براى پيامبر
 �آورد، بـالل    در هر ساعتى كه به قبا تشريف مـى �پيامبر :  روايت نموده كه�ى در الكبير از سعد قرظ     طبران

شـدند، روزى تـشريف       آمده است، و آنان نزدش جمـع مـى         �داد، تا مردم را آگاه نمايند كه رسول خدا         اذان مى 
 بـه روى تنـه      � در اين فرصت سـعد       ها به سوى يكديگر نگاه نمودند،      آورد، و بالل همراهش نبود، آن گاه زنگى       

 »چه تو را واداشـت كـه اذان بـدهى اى سـعد؟            «:  به او گفت   �درخت خرمايى رفت و اذان داد، بعد پيامبر خدا          
ها  پدر و مادرم فدايت، تو را در ميان تعداد اندكى از مردم ديدم، و بالل را هم همراهت نديدم، و زنگى                    «: پاسخ داد 

طلبيدند، بنابراين از آنان بـر تـو ترسـيدم و اذان     نمودند، و اين كار را از تو مى  نگاه مىرا ديدم كه به سوى يكديگر    
، و سعد سه بـار در حيـات رسـول           »به حق رسيدى، اى سعد، وقتى بالل را همراهم نديدى اذان بده           «: دادم، فرمود 

  .باشد مده، كه ضعيف مىدر اين عبدالرحمن بن سعد بن عمار آ: گويد مى) 336/1( هيثمى 1. اذان داد�خدا 
   

  اقوال بعضى اصحاب درباره اذان و مؤذنين
سـهام مـؤذنين روز قيامـت نـزد خداونـد چـون       :  روايت نموده، كه گفت  �بيهقى در شعب االيمان از ابوالوقاص       

و : افزايـد  هاى مجاهدين است، و مؤذن در ميان اذان و اقامت چون غلطيـده در خـونش در راه خداسـت، مـى      سهم
و : گويـد  مـى ! ام بودم، نگرانى اين را نداشتم كه حج، عمره و جهاد نكرده اگر مؤذن مى :  گفت �لَّه بن مسعود    عبدال

بودم، امرم مكمل شده بود، و ديگر نگرانى نداشتم كـه بـراى قيـام ليـل نـه                    اگر مؤذن مى  :  گفت �عمربن خطاب   
بار خدايا، مؤذنين را مغفرت فرما، بـار  «: گفت ى شنيدم كه م�گرفتم، از رسول خدا  ام و روز را روزه نمى   ايستاده

اى رسول خدا، ما را گذاشتى، در حالى كـه مـا بـراى پخـش اذان شـجاعانه      : ، گفتم»خدايا، مؤذنين را مغفرت فرما  
نه، اينطور نيست، اى عمر، زمانى فراخواهد رسيد كه مـردم اذان را بـراى ضـعيفان خـود                   «: گفت!! زنيم شمشير مى 
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و : گويد ، مى»هاى مؤذنين گوشت: اند كه خداوند بر آتش حرام شان گردانيده است        ها گوشت هايى   آنگذارند، و    مى
  :است ]نمؤذني[اين آيه درباره :  براى آنان گفت)اللَّه عنها رضى(عايشه 

]�� 
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وتر به اعتبار سخن از آن كس كه مردم را به سوى خدا دعوت نمود، و خود كار نيكو انجـام                     و كيست نيك  «: ترجمه

  .»من فرمانبرداران هستم: داد و گفت
، بـه سـوى خداونـد       «شتاب كنيد به سـوى نمـاز      «(: الصاله  حى على   : )وى مؤذن است، وقتى بگويد    : عايشه افزود 

 ن ال الـه اال    أاشـهد   (:  نيك انجام داده است، و وقتى بگويـد        دعوت نموده است، و وقتى نماز بگزارد، عمل صالح و         
آمده ) 265/4(اين چنين در الكنز . ، وى از مسلمانان است»دهم كه معبود بر حقى جز خدا نيست   شهادت مى «،  )اللَّه

 آمـده   )266/4(و ابوالشيخ اين را از رصافى در كتاب االذان به مثل اين روايت كرده است، چنانكه در الكنـز                    . است
  .است

اگـر مـؤذن   :  گفت�به من خبر رسيده كه عمربن خطاب   : و در نزد ابن زنجويه از ابومعشر روايت است كه گفت          
 پـاين  ]بـه زمـين  [كردم، مگر حـج واجـب، و اگـر مالئـك      نمودم و عمره نمى بودم، نگرانى نداشتم كه حج نمى   مى
عبدالرزاق، ابن ابـى    . آمده است ) 265/4( چنين در الكنز     اين. توانست بگيرد  آمدند، هيچ كس اذان را از آنان نمى        مى

:  آمـديم، فرمـود  �نزد عمـر بـن خطـاب    : اند كه گفت شيبه، ابن سعد و بيهقى از قيس بن ابى حازم روايت نموده 
اين براى شما عيب بزرگى است، اگـر        : ها و بردگان آزاد، گفت     غالم: هاى تان چه كسانى هستند؟ پاسخ داديم       مؤذن
آمـده  ) 265/4(ايـن چنـين در الكنـز        . دادم داشتم حتماً اذان مى    ى اذان را در ضمن عهده دار بودن خالفت مى         تواناي
 طلب ننمودم كه حسن     �از اينكه از رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى در األوسط از على       . است

و . باشـد  ن حـارث آمـده، و ضـعيف مـى         در اي : گويد مى) 326/1(هيثمى  . و حسين را مؤذن بگرداند پشيمان هستم      
دوست ندارم كه مؤذنين شما كورهـاى تـان باشـند، و            :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در الكبير از ابن مسعود       

  .اند رجال آن ثقه: گويد مى) 2/2(هيثمى . و نه قاريان تان: افزود
  

  گرفت مىنمود و بر آن اجر  خوش آوازى مى قول ابن عمر براى مردى كه در اذانش
من تـو را  :  گفت)اللَّه عنهما رضى(مردى به ابن عمر : طبرانى در الكبير از يحيى البكّاء روايت نموده است، كه گفت   

تو در : چرا؟ گفت: ولى من تو را به خاطر خدا دوست ندارم، پرسيد     : به خاطر خدا دوست دارم، ابن عمر پاسخ داد        
در اين يحيـى البكّـاء آمـده، احمـد،          : گويد مى) 3/2(هيثمى  . گيرى كنى  و براى آن اجر مى       اذانت خوش آوازى مى   

اند، و يحيى بن سعيدالقطّان وى را ثقه دانسته، و محمـدبن سـعيد    ابوزرعه، ابوحاتم و ابوداود وى را ضعيف دانسته       
  .ان شاءاللَّه ثقه بود: گويد مى
   

  شود نيده نمىها ش و ابوبكر به  جنگ با قبايلى كه اذان در آن �دستور پيامبر
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 را � خالدبن سعيد بن عاص �پيامبر : ابن عساكر از خالدبن سعيد و او از پدرش روايت نموده است، كه گفت 
 پس وى بـر  1،» سازاى عبور نمودى، و اذان نشنيدى آنان را اسير و برده      اگر بر قريه  «: به سوى يمن فرستاد، و گفت     

 آنان را اسير و برده گرفت، آن گاه عمـروبن معـديكرب آمـد، و بـا او                  بنى زبيد عبور نمود، و اذانى نشنيد، بنابراين       
  . آمده است) 298/2(اين چنين در الكنز . صحبت نمود، و خالد آنان را به وى بخشيد

 هنگـامى   �ابـوبكر   :  بن عبدالرحمن بن ابى بكر روايـت نمـوده اسـت، كـه گفـت               3 از طلحه بن عبداللَّه    2و بيهقى 
وقتى منزلى را فرا گرفتيد و محاصره نموديـد، اگـر از آن       : فرستاد، به آنان دستور داد     اد مى اميرانش را در جنگ ارتد    

چه انتقادى داريد، و اگر اذانى را نـشنيديد، از          :  شنيديد، دست بازداريد، تا ايشان را بپرسيد كه        )براى نماز (اذانى را   
الغه كنيد، و در شما سستى به سبب مرگ پيامبر هر سو بر آنان هجوم آوريد، بكشيد، بسوزانيد، و در قتل و جرح مب     

هنگامى كه ابـوبكر صـديق بـه جنـگ اهـل      : و نزد عبدالرزاق از زهرى روايت است كه گفت   .  ديده نشود  �تان  
شب را سپرى كنيد، و هر جايى كه در آن اذان را شنيديد، از آن دست بـاز داريـد، چـون اذان                   : ارتداد فرستاد گفت  
  .آمده است) 141/3(چنين در الكنز اين . شعار ايمان است

   
  در اين باره � و اصحابش براى نماز  روش پيامبر � انتظار پيامبر
 آنان را اندك �شد، و رسول خدا  وقتى نماز در مسجد برپا مى  :  روايت نموده است، كه گفت     �ابوداود از على    

 و نزد ابن ابى شـيبه از        4.گزارد ديد، نماز مى   مىكرد، و وقتى آنان را جماعتى        نشست و نماز را اقامه نمى      ديد، مى  مى
ايـن چنـين   . كشيد شنيد انتظار مى  تا وقتى صداى كفشى را مى�پيامبر  :  روايت است كه   �عبداللَّه بن ابى اوفى     

  .آمده است) 246/4 247(در الكنز 
   

  اصحاب و انتظار نماز تا اينكه نصف شب گذشت
 ارتشى را آماده ساخت، �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت� از عمر   -اند    كه رجال وى ثقه    -ابن ابى شيبه    

مردم نماز گزاردند   «: تا اينكه نصف شب گذشته يا نصف شب رسيد، بعد از آن به سوى نماز بيرون گرديد و گفت                  
 و همچنان نزد    5.»باشيد كشيد، و شما تا وقتى كه انتظار آن را بكشيد در نماز مى             و برگشتند و شما انتظار نماز را مى       

  .آمده است) 193/4(اين چنين در الكنز .  به مانند آن روايت است�وى و ابن جرير از جابر 
   

  كشيد براى كسى كه بعد از مغرب  و بعد از ظهر نشست و انتظار نماز دوم را مى � قول پيامبر
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 نمـاز مغـرب را     �رسـول خـدا     :  روايت نموده است، كه گفـت      )اللَّه عنهما  رضى(ابن جرير از عبداللَّه بن عمرو       
 بيـرون شـد و      �خواند، و تعدادى كه خواست برگشت و تعدادى كه خواست باقى ماند، بعد از آن پيامبر خـدا                   

: گويـد  كند، مـى  هاى آسمان را گشوده است، و به شما بر مالئك افتخار مى   اى از دروازه   پروردگارتان دروازه «: گفت
  . آمده است) 245/4( اين چنين در الكنز 1.»كشند د، و ديگرى را انتظار مىان اى را ادا نموده بندگانم فريضه

انـد، چنانكـه در     همانند آن روايت كـرده اسـت، و راويـان آن ثقـه        )اللَّه عنهما  رضى(و اين را ابن ماجه از ابن عمر         
 وقتى كه نماز    � معاويه   :و طبرانى در الكبير از ابوامامه ثقفى روايت نموده، كه گفت          . آمده است ) 246/1(الترغيب  

  :ظهر را ادا نمود بيرون گرديد، و گفت
در جاهاى خويش باشيد تا نزدتان باز آيم، بعد نزد ما در حالى وارد شد كه ردايى را بر تن نموده بود، هنگامى كـه                      

ـ : اديم انجام داده بود خبر ندهم؟ پاسخ د       �آيا براى تان چيزى را كه پيامبر خدا         : نماز عصر را خواند، گفت     ى، بل
:  نزدشان بيرون رفـت و گفـت       � را با وى گزاردند و بعد از آن نشستند، آن گاه پيامبر              2آنان نماز نخستين  : گفت

اى از آسـمان را   ديديد، دروازه  اگر پروردگارتان را مى   «: نخير، گفت :  گفتند »ايد؟ تا حال از جاى تان حركت ننموده      «
 3.»كشيد كند، و شما انتظار نماز را مى ان داده است، و بر شما افتخار مىاش نش گشوده، و مجلس تان را براى مالئكه

  .آمده است) 38/2(اين چنين در المجمع 
   

  براى كسى كه انتظار نماز عشاء را تا نصف شب كشيده است � قول پيامبر
 بعـد از آن   شبى نماز عشاء را تا نصف شب به تأخير افكنـد، �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �بخارى از انس    

مردم نماز گزاردند و خوابيدند، شـما از وقتـى كـه در انتظـار نمـاز                 «: وقتى نماز را خواند رويش را گردانيده گفت       
هر يكى از شما تا وقتى      «:  به شكل مرفوع روايت است كه      � و نزد وى هم چنين از ابوهريره         4.»اند در نمازيد   بوده

بار خدايا، او را بيامرز، بار خدايا، رحمش نما، اين          : گويد و مالئك مى  كه به خاطر نماز نشسته باشد در نماز است،          
 و در روايتى نزد مسلم و ابوداود آمده، 5.»يابد كه از جاى نمازش بر نخيزد يا بى وضو نشود حالت تا وقتى ادامه مى   

ـ  بنده تا وقتى در جاى نمازش در انتظار نماز باشد در نماز است، و مالئك مـى                «: كه گفت  بـار خـدايا، او را      : دگوي
 6:شود؟ پاسـخ داد  گونه بى وضو مىچ: ، گفته شد»بيامرز، بار خدايا، رحمش نما، تا اين كه برگردد يا بى وضو شود        

  .آمده است) 245/1( اين چنين در الترغيب 7.به آهستگى يا فشار بادش را دفع نمايد
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١٠٩  پنجم جلد 

  به انتظار نماز � ترغيب پيامبر
:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده است، كه گفت     )اللَّه عنهما  رضى(بن عبداللَّه   ابن حبان در صحيحش از جابر     

آرى، :  گفتنـد »دارد؟ كند و گناهان را از ميان بر مـى  آيا شما را به چيزى داللت نكنم به سبب آن خطاها را محو مى     «
 بـه سـوى مـسجدها و        كامل و درست نمودن وضو در حالت ناگوار، كثرت گام برداشـتن           «: اى رسول خدا، فرمود   

  .آمده است) 247/1( اين چنين در الترغيب 1.»انتظار نماز بعد از نماز، اين است سنگردارى تان
   

  � قول ابوهريره درباره آمادگى در زمان پيامبر
اى : ابوسـلمه بـه مـن گفـت    :  از داود بـن صـالح روايـت نمـوده، كـه گفـت      -صحيح االسناد است    :  گفته -حاكم  

  :دانى اين  آيت درباره چه نازل شد ىام، م برادرزاده
]�����* � ����
Y � ��zY�[). 	��"� ,�:���(  

  .»صبر كنيد و ثابت قدم باشيد و خود را آماده سازيد«: ترجمه
رزهـا   غـذايى نبـود كـه در آن از م          �در زمان پيامبر    : گفت  شنيدم كه مى   �از ابوهريره   : نخير، گفت : پاسخ دادم 

  .آمده است) 251/1( اين چنين الترغيب 3. ولكن انتظار نماز بعد از نماز بود2،گيردحراست و پاسبانى صورت ب
   

  تتجافى جنوبهم عن المضاجع: قول انس درباره نزول اين آيت
ــذى  ــسته -ترم ــه آن را صــحيح دان ــس - ك ــه� از ان ــت نمــوده ك ــت:  رواي ــن آي  [: ايRR� �_�RR6� ?
RR2�!
0�
BC��[.a;2#��:nq   
  ».شوند  را خوابگاها جدا مىپهلوهاى شان«: ترجمه

  .آمده است) 246/1( اين چنين در الترغيب 4.شود درباره انتظار نازل شده، كه با آن نماز عشاء گفته مى
  

  تأكيد بر جماعت و اهتمام و توجه به آن  
  به جماعت و اجازه ندادنش براى كور به ترك آن � توجه پيامبر

: انـد كـه گفـت       روايت نمـوده   � صحيحش و حاكم از عمروبن ام مكتوم         احمد، ابوداود، ابن ماجه، ابن خزيمه در      
كند، آيـا بـه      اى رسول خدا، من كور هستم، منزلم دور است و راهنمايى هم دارم كه همراهم سازگارى نمى                : گفتم  
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  حيات صحابه

١١٠  پنجم جلد 

اى  جـازه ا«: آرى، فرمـود :  پاسـخ داد »شـنوى؟  آيا اذان را مـى «: ام نماز بخوانم؟ پرسيد  دهى كه در خانه    من اجازه مى  
   1.»يابم برايت نمى

 در مسجد آمد و در قوم قلتـى را احـساس نمـود،              �رسول خدا   : و در روايتى نزد احمد از وى روايت است كه         
نمايم كه براى مردم امامى تعيين كنم، بعد از آن بيرون روم، و بر هر انسانى دست يافتم كـه از                      من اراده مى  «: فرمود

اى رسـول   : ، آنگاه ابن ام مكتوم گفت     »اش را بر وى آتش بزنم       نشسته است، خانه   اش نماز تخلف نموده و در خانه     
يابم، آيا برايم گنجـايش      خدا در ميان من و مسجد نخلستان و درخت هاست، و هر ساعت به راهنمايى دست نمى                

 اين  2.»طرف آن بيا  پس به   «: آرى، گفت :  پاسخ داد  »شنوى؟ آيا اقامت را مى   «: ام نماز بگزارم؟ گفت    دارد كه در خانه   
  .آمده است) 238/1(چنين در الترغيب 

   
  قول عبداللَّه بن مسعود و معاذ بن جبل درباره جماعت

كسى كـه دوسـت دارد،   : اند كه گفت  روايت نموده )رضى اهللا عنه  (مسلم، ابوداود، نسائى و ابن ماجه از ابن مسعود          
شود محافظت    مى 3ها اذان گفته   جايى كه براى آن   ها، در همان    فردا با خداوند، مسلمان روبرو شود، بايد بر اين نماز         

ها از سنن هدايت اند، و اگر        نمايد، چون خداوند تعالى براى نبى تان سنن هدايت را مشروع گردانيده است، و اين              
ايد،  مودهگزارد، سنت نبى تان را ترك ن اش نماز مى هاى تان نماز بگذاريد، چنانكه اين متخلف در خانه شما در خانه

شويد، و هر مردى كه خود را پاك سازد، و پاكى را نيكو دارد، و بعد           و اگر سنت نبى تان را ترك نموديد گمراه مى         
نويـسد، و    اى مـى   دارد نيكـى   به سوى مسجد از اين مسجدها روى بياورد، خداوند به او در هر گـامى كـه بـر مـى                    

كند، و ما خود را چنان دريافتيم، كه جز منـافق        از وى محو مى    كند، و بديى را به سبب آن       اى بدان بلندش مى    درجه
هـاى دو تـن      شد، كه بـر شـانه      ورزيد، و مردى در حالى به جماعت آورده مى         معلوم النفاق، از جماعت تخلف نمى     

ا در  مـا خـود ر    : شد، و در روايتى آمده     آوردند، تا اينكه در صف ايستاد كرده مى        داد و آنان وى را مى      ديگر تكيه مى  
ورزيد، حتـى كـه مـردى در     حال يدريافتيم، كه از نماز جز منافقى كه نفاقش دانسته شده بود يا مريض تخلف نمى          

 سنن هدايت را به ما تعليم داده است، و �رسول خدا : آمد، و گفت رفت، و به نماز مى   ميان دو مرد ديگر راه مى     
  . آمده است) 224/1( اين چنين در الترغيب 4.شود  مىاز سنن هدايت نماز در مسجدى است  كه در آن اذان داده

و . انـد  آمده، روايـت كـرده  ) 181/4(و اين را هم چنين عبدالرزاق و ضياء در المختارة به طول آن، چنانكه در الكنز       
 يابم، و من هر يك از شما را چنان مى        : هم چنين به مانند آن روايت نموده، و افزوده است         ) 40ص(اين را طيالبسى    
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  حيات صحابه

١١١  پنجم جلد 

هاى تان نماز بگذاريـد و مـسجدهاى تـان را            گزارد، و اگر در خانه     اش دارد، و در آن نماز مى       كه مسجدى در خانه   
  .ايد ترك كنيد، سنت نبى تان را ترك نموده

كسى كه دوست دارد، نزد خداوند      :  روايت نموده است، كه گفت     �از معاذبن جبل    ) 235/1 (الحليه  و ابونعيم در    
شـود، بيايـد، چـون       ها صدا مـى    اشد، بايد به اين نمازهاى پنجگانه، در همان جاهايى كه براى آن           عزوجل در امان ب   

ام جـاى    من در خانه  : اند كه نبى تان براى تان سنت گذاشته است، و نگويد           اند، و از چيزهايى    ها از سنن هدايت    اين
ايـد، و    ام دهيد، سنت نبى تان را ترك نمـوده        گزارم، چون اگر شما اين را انج       نماز گزاردن دارم، و در آنجا نماز مى       

  .شويد اگر سنت نبى تان را ترك كنيد گمراه مى
   

  نمود بدگمانى اصحاب در مورد كسى كه  جماعت را در فجر و عشاء ترك مى
مـا وقتـى مـردى را در        : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى و ابن خزيمه در صحيحش از ابن عمر          

و سـعيدبن  . آمـده اسـت  ) 232/1( اين چنين در الترغيب 1.شديم اش بدگمان مى نموديم، درباره و عشاء گم مىفجر  
آمده، روايت نمـوده اسـت، و بـزار ايـن را، چنانكـه در               ) 244/4(منصور از ابن عمر مانند اين را، چنانكه در الكنز           

  .برانى مؤثق اندرجال ط: آمده، روايت كرده، و صاحب المجمع گفته) 40/2(المجمع 
   

  قول عمر درباره كسى كه قيام ليل از جماعت فجر او را باز داشت 
 سليمان بن ابى حثمه را در نماز صـبح  �عمربن خطاب: مالك از ابوبكر بن سليمان بن ابى حثمه روايت نموده كه   

 ازكنار شـفاء   �عمر - و مسكن سليمان بين مسجد و بازار بود          - صبحگاهان به سوى بازار رفت       �نيافت، و عمر  
وى : صـبح نديـدم، بـه او پاسـخ داد          ]نماز[سليمان را در    :  عبور نمود، و به او گفت      )اللَّه عنهما  رضى(مادر سليمان   

اينكه در نماز صبح در جماعـت حاضـر         :  گفت �شب را در نماز سپرى نمود، و بعد خواب بر او غلبه نمود، عمر             
و نزد عبـدالرزاق    . آمده است ) 235/1(اين چنين در الترغيب     . تر است  وبشوم، برايم از اينكه شبى را قيام كنم محب        
 آمد، عمر � در رمضان نزد عمر- يكى از زنان بنى عدى بن كعب      -شفاء  : از ابن ابى مليكه روايت است كه گفت       

ر تالش  اى اميرالمؤمنين، شب را د    :  را در نماز صبح حاضر نديدم؟ پاسخ داد        - شوهر آن زن     -چرا ابوحثمه   : گفت
 �و كوشش پيگير سپرى نمود، و ديگر سست و تنبل شد كه بيرون آيد، بنابراين صبح را خوانـد و خوابيـد، عمـر               

و نزد وى همچنـان از شـفاء        . تر بود  شد، برايم از كوشش شبش محبوب      به خدا سوگند، اگر به آن حاضر مى       : گفت
زدم وارد گرديد، و دو مرد را نزدم خواب يافـت،           ام ن   در خانه  �عمربن خطاب : بنت عبداللَّه روايت است كه گفت     

 -اى اميرالمؤمنين، همراه مردم نماز گزاردند : حال اين دو كه با ما در نماز حاضر نشدند چطور است؟ گفتم: پرسيد
 � ، بعد آنقدر نماز خواندند كه صبح نمودند، و نمـاز صـبح را گزاردنـد و خوابيدنـد، عمـر                   -و آن در مضان بود      
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  حيات صحابه

١١٢  پنجم جلد 

اين چنين در   . تر است  ه صبح را در جماعت بخوانم، برايم از اينكه شبى را تا صبح نماز بگزارم، محبوب               اينك: گفت
  .آمده است) 243/4(كنزالعمال 

   
  قول ابو دراء درباره جماعت و عملكرد ابن عمر وقتى نماز عشاء به جماعت از دستش رفت

چه تو را   : حالى نزدم وارد شد، كه خشمگين بود، پرسيدم       ابودرداء در   : بخارى از ام الدرداء روايت نموده، كه گفت       
بينم، مگر اينكه آنان يك جاى   چيزى نمى�به خدا سوگند، از امر خداوند محمد : خشمگين ساخته است؟ گفت

   1.گزارند نماز مى
ـ  رضـى (وقتى نماز عـشاء از نـزد ابـن عمـر         : از نافع روايت نموده كه    ) 303/1 (الحليه  و ابونعيم در      از )ه عنهمـا اللَّ

ايـن را طبرانـى   . داشت شبش را زنده مى: داشت، و بشربن موسى گفته شد، بقيه شبش را زنده مى    جماعت فوت مى  
شـد، تـا نمـاز ديگـر نمـاز       وقتى نماز جماعت از نزدش فوت مى  : و نزد بيهقى روايت است    . نيز روايت كرده است   

  آمده است ) 349/2 (االصابه چنان كه در . گزارد مى
   

  بيرون شدن حارث بن حسان براى نماز فجر در شب عروسى اش و قولش به كسى كه  عتابش نمود
 كـه از اصـحاب   - �حارث بن حسان : طبرانى در الكبير به اسناد حسن از عنبسه بن ازهر روايت نموده، كه گفت   

شست و بـراى نمـاز بامـداد        ن نمود، روزهايى در پرده مى      ازدواج نمود، و مردى وقتى در آن زمان ازدواج مى          -بود  
اى؟  آيى، كه امـشب بـا همـسرت همبـستر شـده            آيا در حالى بيرون مى    : گرديد، بنابراين به وى گفته شد      بيرون نمى 

اين چنـين در مجمـع   . به خدا سوگند، زنى كه مرا از نماز بامداد در جماعت بازدارد، بدون تديد زن بديست         : گفت
  .آمده است) 41/2(الزوائد 

   
  هاى اصحابش در نماز به برابر نمودن صف � مودن و ترتيب صف ها  توجه و اهتمام پيامبربرابر ن

آمد،   در به سمت صف مى     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن خزيمه در صحيحش از براء بن عازب         
شـود،    تان مختلف مىهاى نابرابر و مختلف نشويد كه قلب  «: گفت نمود و مى   هاى مردم را برابر مى     ها و شانه   و سينه 

و نزد ابوداود به اسناد . آمده است) 282/1( اين چنين در الترغيب 2.»فرستند خداوند و مالئك بر صف اول درود مى
هـا و   رفت و بر سـينه   از يك سمت صف به ناحيه ديگرش مى�رسول خدا: حسن از براء روايت است كه گفت   

، ايـن چنـين در الترغيـب        3و مانند آن را متـذكر شـده       ... »شويدمختلف ن «: گفت كشيد و مى   هاى مان دست مى    شانه
رسول خـدا  : اند كه   روايت نموده  �مسلم و ائمه چهارگانه به غير از ترمذى از جابربن سمره            . آمده است ) 289/1(

اى :  گفتـيم  »بندنـد؟  بنديد، كه مالئك نزد پروردگارشـان صـف مـى          آيا چنان صف نمى   «:  پيش ما آمد و گفت     �
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  حيات صحابه

١١٣  پنجم جلد 

كنند و در صف به     هاى اول را تمام مى     صف«: بندند؟ فرمود  ا، مالئك چگونه نزد پروردگار شان صف مى       رسول خد 
  . آمده است) 283/1( اين چنين در الترغيب 1.»شوند چسبند و ملحق مى هم مى

  نمـاز �بـا رسـول خـدا    :  روايت است كـه گفـت  )رضى اللَّه عنه(( بن سمره)و نزد ابوداود و ابن ماجه از جابر   
دارد، كـه چـون مالئـك صـف          چه شما را باز مى    «: گزارديم، به سوى مان اشاره نمود كه بنشينيم و نشستيم، فرمود          

  .آمده است) 255/4( چنانكه در الكنز 2.و مانند آن را ذكر نموده... »بنديد
هاى ما را  ف ص�رسول خدا : اند كه  روايت نموده� از نعمان بن بشير 3ىو مالك و ائمه شش گانه به جز بخار

نمايد، تا اينكـه دريافـت كـه مـا آن را از وى آمـوختيم، بعـد از آن        نمود، انگار كه تيرها را برابر مى طورى برابر مى  
اش را از صـف بيـرون كـشيده          روزى بيرون آمد و ايستاد و نزديك بود تكبير بگويد، آن گاه مردى را ديد كه سينه                

   4.»آورد هاى تان دگرگونى مى ن را برابر كنيد، يا اينكه خداوند در چهرههاى تا بندگان خدا، يا صف«: است، فرمود
اش را به شانه  آن گاه من هر مرد را ديدم كه شانه: و در روايتى نزد ابوداود و ابن حبان در صحيحش آمده، كه گفت

ن در الترغيـب   ايـن چنـي  5.چـسباند  رفيقش و زانويش را به زانوى رفيقش و قوزك پايش را به قوزك پاى وى مـى                
  .آمده است) 289/1(
   

  ها قبل از تكبير   به برابر نمودن صف)عنهم اللَّه رضى(دستور عمر، عثمان و على
نمود، و وقتى نـزدش      ها امر مى    به برابر نمودن صف    �عمر  : اند كه  مالك، عبدالرزاق و بيهقى از نافع روايت نموده       

   6.گفت آمدند كه برابر شده است تكبير مى مى
اى : گفـت  نمـود و مـى     ها امر مـى     به برابرى صف   �عمر: زد عبدالرزاق از ابوعثمان نهدى روايت است كه گفت        ون

كنند تا اينكـه خداونـد مؤخرشـان         قومى هميشه تأخير مى   : پندارمش كه گفت   فالن جلو بيا، اى فالن جلو بيا، و مى        
هـا و   ايستاد، به شـانه  تى براى نماز جلو مى  را ديدم وق   �عمر: و نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت         . دارد
عبـدبن حميـد، ابـن جريـر و ابـن ابـى حـاتم از               . آمده است ) 254/4 255(اين چنين در الكنز     . كرد ها نگاه مى   قدم

برابر شويد، اى فالن جلو بيا، : گفت ايستاد مى  وقتى به نماز مى�عمربن خطاب: اند كه گفت ابونضره روايت نموده
خواهد، بعد از آن تـالوت   هاى تان را درست نماييد، خداوند براى تان روش مالئكه را مى        رو، صف اى فالن عقب    

  :نمود مى
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  حيات صحابه

١١٤  پنجم جلد 

انـد   بيهقى از ابوسهيل بن مالك و او از پدرش روايت نموده  و عبدالرزاق و    . آمده است ) 255/4(اين چنين در الكنز     
نمودم كـه بـرايم چيـزى معـاش       بودم، كه نماز برپا شد و من همراهش صحبت مى       �با عثمان بن عفان     : كه گفت 

نمود، كه مردانى نـزدش   ها را با كفش هايش برابر مى مقرر كند، و تا آن وقت با وى صحبت نمودم و او سنگ ريزه             
انـد، آن گـاه    هـا برابـر شـده    ها مؤظف گردانيده بود، به او خبر دادند كه صف ه آنان را به برابر نمودن صف آمدند ك 
   1.در صف برابر شو، و بعد از آن تكبير گفت: گفت

برابـر  :  روايـت نمـوده، كـه گفـت        )رضى اللَّه عنه  (و ابن ابى شيبه از على       . آمده است ) 255/4(اين چنين در الكنز     
آمده ) 255/4(اين چنين در الكنز . شويد شود، و با هم بچسبيد بر يك ديگر مهربان مى    اى تان برابر مى   ه شويد، قلب 

  .است
   

  قول ابن مسعود درباره برابر نمودن صف ها
هاى مـان   ما خود را چنان دريافتيم، كه تا مكمل شدن صف:  روايت نموده، كه گفت    �احمد از عبداللَّه بن مسعود      

: و نزد طبرانى از وى روايت است كه گفت       . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد مى) 90/2( هيثمى   2.دش نماز برپا نمى  
 رحمـت و درود     - يعنـى صـف اول       -رونـد    هـاى پـيش مـى      خدا و مالئك بر كسانى كـه در نمازشـان در صـف            

  .گفته، نام برده نشده است) 92/2( در اين مرديست كه از وى، چنان كه هيثمى 3.فرستند مى
   
  و قول ابن عباس درباره صف اول � ول پيامبرق

عامربن مسعود قريشى در روزهاى خالفت ابن زبير : طبرانى در الكبير از عبدالعزيز بن رفيع روايت نموده، كه گفت     
شـد كـه در صـف اول خيـر           آيا گفته مى  : به او گفتم  : گويد در مكه نزد مقام در صف اول برايم مزاحمت نمود، مى          

اگر مردم آنچـه را  «:  گفته است�آرى، به خدا سوگند، رسول خدا : ايم حديث بيان نموده گفت  است؟ آن گاه بر   
اند،  رجال آن ثقه: گويد مى) 92/2( هيثمى 4.»يابند در صف اول است بدانند، جز به قرعه يا سهم در آن صف ره نمى

 )اللَّه عنهمـا  رضى(بير از ابن عباس و طبرانى در األوسط و الك     . مگر اينكه در صحابى بودن عامر اختالف شده است        
بر صف اول مالزمت نماييد، و در صف اول به طرف راست آن مالزمت كنيد، و زنهار كه                  : روايت نموده، كه گفت   

  .باشد در اين اسماعيل بن مسلم مكى آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 92/2( هيثمى 5.ها صف ببنديد در بين ستون
   

  جز مهاجرين و انصار كسى نايستددر صف اول : � قول پيامبر
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  حيات صحابه

١١٥  پنجم جلد 

در مدينه حاضر شدم، هنگامى كه نماز برپا : از قيس بن عباده روايت نموده، كه گفت    ) 303/3(حاكم در المستدرك    
ها را جـدا كـرد و بعـد از آن             بيرون آمد، و صف    �شد، جلو رفتم و در صف اول ايستادم، آن گاه عمربن خطاب             

هاى قوم نگاه كـرد،      مد، كه گندمگون بود و ريش نازك و اندكى داشت و به چهره            جلو رفت، و مردى با او بيرون آ       
هنگامى كه مرا ديد، عقبم راند و در جايم ايستاد، اين عمل براى من خيلى گران تمام شد، هنگامى كه برگـشت بـه       

 �ل خـدا     نسازد، آيا آن بر تو گران تمام شـد؟ مـن از رسـو              غمگينتبدت نيايد و    : سوى من متلفت شده گفت    
 1ابى بن كعـب   : اين كيست؟ گفتند  : ، پرسيدم »در صف اول جز مهاجرين و انصار كسى نايستد        «: گويد شنيدم كه مى  

اين حديثى است، كه حكم آن را به تنهايى از قتاده روايـت  : گويد حاكم كه ذهبى با وى موافقت كرده است مى  . �
به سند ديگـرى از قـيس روايـت كـرده كـه      ) 352/1 (الحليه  و ابونعيم اين را در. باشد نموده، و صحيح االسناد مى  

خواندم، ناگهان مردى از عقبم آمد و مـرا كـشيد و از           در حالى كه من در مسجد مدينه در صف اول نماز مى           : گفت
جايم دور نمود و در جايم ايستاد، هنگامى كه سالم گردانيد به سويم ملتفت شد، متوجه شدم كـه ابـى بـن كعـب                         

  .و حديث را متذكر شد...  براى ما� اى جوان، خداوند به تو بدى نرساند، اين عهديست از پيامبر :است، گفت
   

  مشغول شدن امام به كارها و حوائج مسلمانان بعد از اقامت  
  به اين كار � مشغوليت پيامبر

 در مورد كارى كه     �بر  شد، و مردى با پيام     نماز برپا مى  :  روايت نموده، كه گفت    �عبدالرزاق از اسامه بن عمير      
كرد، بسا اوقات بعضى     ماند و با وى صحبت مى      ايستاد، و خيلى مى    نمود، و در ميان او و قبله مى        داشت صحبت مى  

ايـن را همچنـان     . آمـده اسـت   ) 234/4( اين چنين در الكنز      2. خواب رفتند  �قوم را ديدم كه از طول قيام پيامبر         
و نـزد   . آمده است ) 273/4(چنانكه در الكنز    . اند  به مثل آن روايت كرده     �نس  عبدالرزاق و ابوالشيخ در االذان از ا      
ايـستاد، و بـا وى     بـا مـردى مـى   �شد، و پيامبر  نماز در وقت عشاء برپا مى    : ابن عساكر از انس روايت است كه      

ايـن  . خاسـتند  رفتند، و بعد از آن به نمـاز بـر مـى         نمود، تا حدى كه گروه هايى از صحابه به خواب مى           صحبت مى 
  .آمده است) 273/4(چنين در الكنز 

و خـاموش   : گفـت   بعد از اينكه مؤذن اقامت مـى       �پيامبر  : و ابوالشيخ در االذان از عروه روايت نموده، كه گفت         
وى چوبى داشـت    : و انس بن مالك فرمود    : افزايد مى. ساخت نمود و آن را برآورده مى      شد، در كارى صحبت مى     مى

از انـس   ) 43ص(و بخارى در االدب المفـرد       . آمده است ) 273/4(اين چنين در الكنز     . گرفت ت مى كه آن را به دس    
اش را   داد، و وعـده    آمد به او وعده مى      رحيم و مهربان بود، هر كسى نزدش مى        �پيامبر  : روايت نموده، كه گفت   

اندكى از  : اش گرفته گفت   و از جامه  كرد، براى نماز اقامت گفته شد، و اعرابيى نزدش آمد            بود وفا مى   اگر نزدش مى  
ترسم كه آن را فراموش كنم، سپس همراهش برخاست، تا اينكه از كار وى فارغ گرديد، آن                  كارم مانده است، و مى    

  .گاه برگشت و نماز گزارد
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  حيات صحابه

١١٦  پنجم جلد 

   
   به اين كار)عنهما اللَّه رضى(مشغوليت عمر و عثمان 

آمـد و بـا او     مـى �شد، و مردى نزد عمـر   نماز برپا مى :  گفت ابوربيع زهرانى از ابوعثمان نهدى روايت نموده، كه       
. آمده اسـت ) 230/4(اين چنين در الكنز . نشستيم نمود، حتى كه بسا اوقات بعضى از ما از طول قيام مى        صحبت مى 

  كه بر منبر قرار داشت، و مؤذن براى        �از عثمان بن عفان     : و ابن حبان از موسى بن طلحه روايت نموده، كه گفت          
و ابـن   . آمده است ) 234/4(اين چنين در الكنز     . پرسيد هاى مردم را مى    گفت، شنيدم كه اخبار و نرخ      نماز اقامت مى  

ها بـه روايـت از ابوسـهيل بـن           اين را از موسى به مثل آن روايت كرده است، و در برابر نمودن صف              ) 59/3(سعد  
... نمـودم  ، كه نماز برپا شد و من با او صحبت مى           بودم �با عثمان بن عفان   : مالك و او از پدرش گذشت كه گفت       

  .الحديث
   

    )رضى اللَّه عنهم(و اصحابش  � امامت و اقتداء در زمان پيامبر
  گزارند وقتى كه آنان را ديد نماز مى � ول ابوسفيان در اطاعت اصحاب از پيامبرق

يبيه و فـتح مكـه ذكـر نمـوده، و در آن             ابن ابى شيبه از عكرمه روايت نموده، و حديث را به طول آن در صلح حد               
 رضـي ( اسالم آورد، و عبـاس  �، آن گاه ابوسفيان   »مانى اى ابوسفيان، اسالم بياور سالمت مى     «: آمده، به وى گفت   

اى :  وى را به منزل خود برد، هنگامى كه صبح نمودند مردم براى وضو گرفتن برخاستند، ابوسـفيان گفـت             )اهللا عنه 
اند، آن   نه خير، بلكه آنها براى نماز برخاسته      : اند؟ گفت  شده است؟ به چيزى دستور داده شده      ابوالفضل مردم را چه     

 برد، هنگامى كـه رسـول       �گاه عباس به وى امر نمود و او وضو گرفت، بعد از آن او را با خود نزد رسول خدا                     
د، مردم هـم ركـوع نمودنـد،         داخل نماز گرديد تكبير گفت و مردم هم تكبير گفتند، بعد از آن ركوع نمو               �خدا  

اى را كه از اينجـا و آنجـا جمـع شـده              فرمانبردارى قوم پراكنده  : بعد بلند شد و آنان نيز بلند شدند، ابوسفيان گفت         
هاى  ها براى بزرگ خود فرمانبرداراند و نه هم گروه باشند مثل امروز نديده بودم، نه فارسيان مانند عزتمند مانند اين   

اين پادشاهى نيست : اى ابوالفضل پادشاهى برادر زاده ات بزرگ شده است، عباس به او گفت: ودروم، ابوسفيان افز
 )اللَّه عنهـا   رضى(آمده است، و طبرانى در الصغير و الكبير از ميمونه           ) 300/5(اين چنين در الكنز     . بلكه نبوت است  

 بـراى وضـوء     �رسـول خـدا     : آن آمده اين را روايت نموده، و ميمونه حديث را در غزوه فتح متذكر شده و در                
اى ابوالفـضل،  : ماليدنـد، ابوسـفيان گفـت    گرفتند و بر روهاى شان مى برخاست، و مسلمانان آب وضوى وى را مى       

پادشاهى نيست بلكه نبوت است و به خاطر نبوت است          :  گفت �پادشاهى برادرزاده ات بزرگ شده است، عباس        
در اين يحيى بن سليمان بـن نـضله آمـده و وى ضـعيف     : گويد مى) 164/6 ( هيثمى1.اند كه به وى اين قدر دلباخته    

  . باشد مى
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  حيات صحابه

١١٧  پنجم جلد 

ابوسفيان وقتى همان شبى را كه نزد عباس بود صبح : و عروه ذكر نموده كه: گويد مى) 291/4 (البدايهو ابن كثير در  
ها چه  اين: يد و به عباس گفتشوند، ترس آورند و براى طهارت پراكنده مى نمود، و مردم را ديد كه به نماز روى مى

شوند، و هنگامى كه نماز حاضر گرديد و اينان را           اند، و براى نماز پراكنده مى      آنان اذان را شنيده   : كنند؟ پاسخ داد   مى
اى عباس به هر چه ايشان را امر كند انجام : كنند گفت اش سجده مى كنند و به سجده ديد كه به ركوع وى ركوع مى

  .كنند رى، به خدا سوگند، اگر ايشان را به ترك طعام و نوشيدنى امر كند، اطاعتش مىآ: دهند؟ گفت مى
   

  � نماز مسلمانان در عقب ابوبكر به امر پيامبر
:  نـزد احمـد و غيـر او گذشـت كـه            )اللَّه عنهـا   رضى( به نماز در حديث عايشه       �در رغبت و عالقمندى پيامبر      

اى :  تا براى مردم نماز بدهد، و ابوبكر مرد رقيق و نازكى بود، پس گفـت  فرستاد� نزد ابوبكر    �بنابراين پيامبر   
و در حـديث  . ترى، بنابراين آن روزها را براى مردم نماز داد     تو به اين مستحق   : عمر، براى مردم نماز بده، پاسخ داد      

ابـوبكر مرديـست زود     : شـد ، به او گفتـه      »ابوبكر را امر كنيد تا براى مردم نماز بدهد        «: فرمود: وى نزد بخارى آمده   
تواند براى مردم نماز بدهد، باز حرفش را تكرار نمود، و  اندوهگين شونده و نازل دل، وقتى در مقام تو بايستد، نمى

 ابـوبكر را    1!!يدشما چون صاحبان يوسف هـست     «: آن را برايش تكرار كردند، بار سوم سخنش را تكرار نموده گفت           
  .»هدامر كنيد تا براى مردم نماز بد
 سـخت و شـديد      �هنگامى كـه بيمـارى رسـول خـدا          :  روايت نموده، كه گفت    �و احمد از عبداللَّه بن زمعه       

كسى را امر كنيد «:  فرمود� براى نماز فراخواند، پيامبر   �گرديد، من با تنى چند از مسلمانان نزدش بودم، بالل           
 غايـب بـود،   �يان مردم روبرو گرديـدم، و ابـوبكر    در م�آن گاه بيرون رفتم و با عمر        : گويد ، مى »كه نماز بدهد  

 �وى برخاست، و هنگامى عمر تكبير گفت، پيـامبر خـدا     : گويد اى عمر برخيز و براى مردم نماز بده، مى        : گفتم
ابوبكر كجاست؟ خدا  و مسلمانان      «:  گفت � ، رسول خدا     - عمر مردى بود داراى آواز بلند        -صدايش را شنيد    
بعد دنبال ابوبكر فرستاد و او آمد، البته بعد از اين كـه     : گويد  مى »!! خدا و مسلمانان از اين ابا دارند       !!از اين ابا دارند   

: عمر به من گفـت    : گويد عمر آن نماز را براى مردم امامت نموده بود، وى براى مردم نماز داد، عبداللَّه بن زمعه مى                 
 بـدان  �ى مرا امر نمودى چنان پنداشتم كه رسول خـدا  اى ابن زمعه چه كردى؟ به خدا سوگند، وقت  !! واى بر تو  

 امـرم   �به خـدا سـوگند، رسـول خـدا          : پاسخ دادم : گويد دادم، مى  بود نماز نمى   اگر چنان نمى  ! امرم نموده است  
   2.ترين كسانى ديدم كه به نماز حاضر شده بودند ننموده بود، ولى وقتى ابوبكر را نديدم، تو را مستحق

ايـن چنـين ايـن را حـاكم         : گويم مى. آمده، روايت كرده است   ) 232/5 (البدايه ابوداود، چنانكه در     اين چنين اين را   
اين حديث به شرط مسلم صـحيح اسـت، ولـى بخـارى و مـسلم ايـن را روايـت               : روايت نموده، و گفته   ) 641/3(

 �وقتـى پيـامبر     : ده كه گفـت   آمده، در اين حديث چنين آم     ) 232/5 (البدايهو نزد ابوداود، چنانكه در      . اند ننموده
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  حيات صحابه

١١٨  پنجم جلد 

اش بيرون نمود و بعد از        بيرون شد، تا اينكه سرش را از حجره        �پيامبر  : گويد صداى عمر را شنيد، ابن زمعه مى      
 و در بخش اصحاب 1.گفت و اين را به خشم و قهر مى     . »نه، نه، براى مردم جز ابن ابى قحافه نماز ندهد         «: آن گفت 

شوم، كه رسـول   من در پيش روى مردى پيش نمى  :  گذشت �فت قول ابوعبيده     در خال  �و مقدم ساختن ابوبكر     
 وى را امر نموده بود تا براى امامت كند، و او تـا وفـات وى مـا را امامـت نمـود، و قـول علـى و زبيـر                           �خدا  

 رفيق غار   بينيم، وى   مى �ترين مردم به آن، بعد از رسول خدا          ما ابوبكر را مستحق   :  نيز گذشت  )اللَّه عنهما  رضى(
 به نماز دادن به مـردم در وقتـى امـر            �دانيم، او را رسول خدا       و دوم دو تن است، و ما شرف بزرگى وى را مى           

  .نموده بود كه خودش زنده بود
   

  � درباره امامت ابوبكر)عنهما اللَّه رضى(قول عمر و على
از ما هم اميرى باشد     : د انصار گفتند   وفات نمو  �هنگامى كه پيامبر    :  روايت نموده است   �نسائى از ابن مسعود     

 را امر نمود تا براى      � ابوبكر   �دانيد كه پيامبر     آيا نمى :  نزدشان آمد و گفت    �و از شما هم اميرى، آن گاه عمر       
بـه  : دهد كه از ابوبكر جلـو بيفتـد؟ گفتنـد    مردم نماز بدهد؟ براى كدام يك از شما نفسش به طيب خاطر اجازه مى         

آمـده اسـت، و در منتخـب الكنـز      ) 206/2( اين چنين در جمع الفوائـد        2.كه بر ابوبكر پيش شويم    بريم   خدا پناه مى  
 ابوبكر را امر نمود كه براى مـردم نمـاز بدهـد و مـن حاضـر        �پيامبر  :  ذكر نموده، كه گفت    �از على ) 354/4(

 به دين مان راضى گرديد، �بر بودم، نه غايب بودم و نه هم مريضى داشتم، بنابراين براى دنياى مان، به آنچه پيام
  .راضى شديم

   
  درباره امامت عرب �قول سلمان فارسى

 يا دوازده سـوار  - با سيزده سوار �سلمان : از ابوالبالى كندى روايت نموده، كه گفت   ) 189/1 (الحليه  ابونعيم در   
ما نه  : ه جلو برو، گفت   اى ابوعبداللَّ :  تشريف آورد، هنگامى كه نماز حاضر گرديد، گفتند        � از اصحاب محمد     -

: گويد نماييم، خداوند تعالى ما را توسط شما هدايت نموده است، مى هاى تان را نكاح مى كنيم و نه زن تان مى امامت
ما را به چهار ركعت چـه،  : آن گاه مردى از قوم جلو رفت و چهار ركعت نماز گزارد، وقتى سالم داد، سلمان گفت          

يعنـى در سـفر، و      : گويـد  ، عبـدالرزاق مـى    3كرد، ما به رخصت نيازمندتريم     ايت مى نصف چهار ركعت براى مان كف     
گويـد، ضـعيف دانـسته       مـى ) 156/2(طبرانى اين را در الكبير روايت كرده، و ابوليلى را ابن معين، چنانكه هيثمـى                

  .است
   

   به غالمان)رضى اللَّه عنهم(اقتداى اصحاب
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  حيات صحابه

١١٩  پنجم جلد 

 طعامى ساخت، بعد از آن ابوذر، حذيفه و ابن �ابوسعيد غالم بنى اسيد: ه روايت نموده ك�عبدالرزاق از ابوقتاده   
 را دعوت نمود،نماز حاضر شد، ابوذر پيش شد تا براى شـان نمـاز بدهـد، حذيفـه بـه او                      )اللَّه عنهم  رضى(مسعود  
ـ      : تر است، ابـوذر بـه او گفـت         در عقبت صاحب خانه است، و او به امامت مستحق         : گفت ن همينطـور اسـت اى اب

در  حالى كه من غالم بودم پيشم نمودند : گويد آرى، آن گاه ابوذر به عقب برگشت، ابوسعيد مى: مسعود؟ پاسخ داد
نماز در مسجدى در گوشه مدينه برپا شد، و         : و نزد وى همچنان از نافع روايت است كه گفت         . و امامت شان كردم   
 و امام آن مسجد غالم بود، و ابن عمر به نماز حاضر گرديـد،              آنجا زمينى داشت،   )اللَّه عنهما  رضى(عبداللَّه بن عمر    

اين . ترى كه در مسجدت نماز بگزارى، و غالم نماز داد تو مستحق: پيش شو و نماز بده، ابن عمر گفت: غالم گفت
سعد در منزل قيس بن     :  روايت نموده، كه گفت    �و بزار از عبداللَّه بن حنظله       . آمده است ) 246/4(چنين در الكنز    

پيش شـو،   :  نيز همراه مان بودند، به او گفتيم       � بوديم، و تعدادى از ياران رسول خدا         )اللَّه عنهما  رضى(بن عباده   
مردى به جاى باالى اتاقش، بـه  «:  فرموده است�رسول خدا : كنم، عبداللَّه بن حنظله گفت اين كار را نمى : گفت

آن گاه يكى از غالمانش را امر نمود        . »تر است   كند مستحق  اش امامت  قسمت مقدم پشت سواريش و اينكه در خانه       
در اين : گويد مى) 65/2( طبرانى اين را در األوسط و الكبير روايت نموده است، هيثمى        1.و وى پيش شد و نماز داد      

 اند، و يعقوب بن شيبه و ابـن        اسحاق بن بحيى بن طلحه آمده، و احمد و ابن معين و بخارى وى را ضعيف دانسته                
  .اند حبان وى را ثقه دانسته

  
  اش   در خانه)عنهما اللَّه رضى(نماز ابن مسعود در عقب ابو موسى 

 به منزلش آمد، وقت خواندن نماز � نزد ابوموساى اشعرى �عبداللَّه بن مسعود : احمد از علقمه روايت نموده كه     
بلكـه تـو پـيش      : ترى، گفـت   تر و عالم   ناى ابو عبدالرحمن جلو برو، چون تو مس       : فرارسيد، آن گاه ابوموسى گفت    

آن گاه ابوموسـى پـيش شـد و    : گويد ترى، مى ايم، لذا تو مستحق شوى، چون ما در منزل و مسجدت نزدت آمده     مى
ها چه هدف داشـتى؟ آيـا تـو در        از كشيدن آن  : كفش هايش را كشيد، هنگامى كه سالم داد، ابن مسعود به او گفت            

اين را احمد روايت نموده، و در آن مرديست كـه از وى نـام بـرده                 : گويد مى) 66/2( هيثمى   2وادى مقدس هستى؟  
طبرانـى آن را از ابـراهيم هـم بـه     . نشده است، و طبرانى آن را به شكل متصل و به رجال ثقه روايت نمـوده اسـت          

لَّـه بـه او     عبدال: اختصار روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند، چنانكه هيثمى گفته، و در حـديث وى آمـده                  
دانى كه پيش شدن صاحب خانه از سنت است، ولى ابوموسى ابا ورزيد، حتى كه غالم يكى        ابوموسى، تو مى  : گفت

  .شان پيش شد
   

  به آن  � نماز فرات بن حيان در مسجدش عقب حنظله بن ربيع نظر به امر پيامبر
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  حيات صحابه

١٢٠  پنجم جلد 

 به طرف مسجد فرات بن حيان �ه بن ربيع با حنظل:  روايت نموده، كه گفت�طبرانى در الكبير از قيس بن زهير 
شـوم، چـون تـو از مـن      از تـو پـيش نمـى    : جلو برو، حنظله گفت   :  رفتم، وقت نماز فرارسيد، فرات به او گفت        �

 شنيدم كـه دربـاره   �از رسول خدا : اى و مسجد مسجدتان است، فرات گفت ترى، قبل از من هجرت كرده  مسن
آيا روزى كه در غزوه طائف نـزدش آمـدم و مـرا بـه عنـوان       : شوم، گفت   نمى گفت، و ابداً از تو پيش      تو چيزى مى  

اى : ارى، بعد حنظله جلو رفت و براى شان نماز خواند، فرات گفـت            : جاسوس فرستاد نزدش حاضر بودى؟ گفت     
 وى را به عنوان جاسوس به طائف فرستاد، بعد وى           �بنى عجل من اين را به سببى پيش نمودم، كه رسول خدا             

راست گفتى، به منزلت برگرد، كه تو امشب را بيدار سـپرى      «:  فرمود �شت و آن خبر را به او رسانيد، پيامبر          برگ
ايـن را طبرانـى در الكبيـر        : گويـد  مى) 65/2( هيثمى   1.»به اين اقتدا كنيد   «: ، هنگامى كه برگشت به ما گفت      »نمودى

بغوى و ابن عساكر از قيس به مانند آن، چنانكه در الكنز            اند، اين را همچنان ابويعلى،       روايت نموده، و رجال آن ثقه     
  .اند آمده، روايت كرده) 28/7(
   

  از عملكردش �امير مكه و جانشين ساختن ابن ابزى براى اداى نماز به مردم و ستايش عمر
تـيم،   به سوى مكه رف    �با عمربن خطاب    : ابويعلى در مسندش از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده، كه گفت           

: كى را بر اهل مكه جانشين تعيـين نمـودى؟ گفـت        :  گفت � از ما استقبال نمود، عمر       �امير مكه نافع بن علقمه      
به سوى يك تن از غالمان روى آوردى، و در جايى او را جانـشين سـاختى كـه در                 : گفت. عبدالرحمن بن ابزى را   

تر از همه شان به كتاب        آرى، او را قارى    : حضور دارند؟ گفت   �آنجا كسانى از قريش و از اصحاب رسول خدا          
شوند، بنابراين خواستم كتاب خداوند را از مـردى      خدا يافتم، و مكه سرزمينى است كه همه مردم بدانجا حاضر مى           

اى، عبدالرحمن بن ابزى از كسانى اسـت كـه           امر نيكويى را در نظر گرفته     : بشنوند، كه قرائت نيكو دارد، عمر گفت      
  .آمده است) 216/5( اين چنين در منتخب الكنز 2.ه وسيله قرآن ارج بخشيده استخداوند وى را ب

   
   به آن �شد و رضايت عمر مسور و عقب كشيدن امامى كه كالمش به درستى فهميده نمى

جماعتى در جايى از اطراف مكه و در حج جمع          : اند كه گفت    روايت نموده  �عبدالرزاق و بيهقى از عبيدبن عمير       
شد جلـو رفـت آن     كه سخنش درست فهميده نمى�ت نماز فرارسيد، و مردى از آل ابوسائب مخزومى    شدند، وق 

 رسيد، ولـى    � وى را به عقب كشيد و ديگرى را پيش نمود، و اين خبر به عمربن خطاب                �گاه مسوربن مخزمه    
د بازخواسـت قـرار داد، مـسور      او وى را تا اينكه به مدينه نيامد عتابش ننمود، و وقتى كه به مدينه آمد، وى را مور                  

شد، و در حج بود، ترسيدم كه  اى اميرالمؤمنين، به من فرصت بده، آن مرد سخنش به درستى فهميده نمى: پاسخ داد
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  حيات صحابه

١٢١  پنجم جلد 

 1؟آيـا همانجـا رفتـى   : نمايند، گفتبعضى حاجيان قرائتش را بشنوند، و از همان قرائت وى با فراگيرى اش پيروى  
  .آمده است) 246/4(اين چنين در الكنز . دىبه صواب رسي: آرى، فرمود: گفت

   
  آيا از نمازم راضى شديد: قول طلحه بن عبيداللَّه براى جماعتى كه براى شان نماز داد

مـن فرامـوش    :  روايت نموده كه وى براى قومى نماز داد، هنامى كه برگشت گفت            �طبرانى از طلحه بن عبيداللَّه      
آرى، و چه كـسى از آن بـدش       : شورت كنم، آيا از نمازم راضى شديد؟ گفتند       نمودم، كه قبل از جلو رفتنم با شما م        

هـر گـاه مـردى      «: گفـت   شنيدم كه مـى    �من از رسول خدا     : ، گفت �آيد، اى ناصر و حوارى رسول خدا         مى
) 68/2( هيثمـى  2.»كنـد  قومى را در حالى امامت كند، كه آنان وى را بد ببرند، نمازش از گوش هايش تجـاوز نمـى         

: اين را طبرانى در الكبير به روايت سليمان بن ايوب طلحى روايت كرده است، و درباره آن ابوزرعه گفتـه      : ويدگ مى
  .منكرهايى دارد، و ثقه هم دانسته شده: شود، و صاحب ميزان گفته عامه احاديثش تأييد نمى

   
  مخالفت انس با عمر بن عبدالعزيز و مخالفت ابو ايوب با مروان در نماز

چـه  :  به او گفت  �نمود، عمر   مخالفت مى  �وى با عمربن عبدالعزيز   :  روايت نموده كه   �از انس بن مالك     احمد  
گزارد، و هر وقت بدان موافقت كنـى    را ديدم كه نمازى مى �من رسول خدا    : دارد؟ پاسخ داد   تو را به اين وا مى     
) 68/2( هيثمـى  3.گـردم  ام بر مـى   به خانواده گزارم، و هرگاه از آن مخالفت نمايى، نماز ميگزارم و          همراهت نماز مى  

 روايت نموده، كه وى بـا مـروان        �و طبرانى از ابوايوب     . اند اين را احمد روايت نموده، و رجال آن ثقه        : مى گويد 
 را �مـن رسـول    : دارد؟ گفـت   چه تو را به اين وا مـى       : نمود، مروان به او گفت     بن حكم در نمازش مخالفت مى     

كنم، و اگر بـا وى مخـالف نمـودى، نمـاز           گزارد، اگر با وى موافقت كنى، همراهت موافقت مى         ديدم كه نمازى مى   
اين را طبرانى در الكبيـر روايـت كـرده، و رجـال آن              : گويد مى) 68/2(هيثمى  . گردم ام بر مى   گزارم و به خانواده    مى
  .اند ثقه
   

  � قول ابو هريره، انس وعدى درباره نماز صحابه در عقب پيامبر
 اينطـور بـراى تـان نمـاز       �رسول خـدا    :  گفتم �به ابوهريره   : حمد از ابوجابر الوالدى روايت نموده، كه گفت       ا

راوى . تر از ايـن    آرى، و كوتاه  : خواستم از آن بپرسم، گفت    : چه را از نمازم بد و ناآشنا ديديد؟ گفتم        : داد؟ گفت  مى
: گويـد  مـى ) 71/2( هيثمى   4.رسيد آمد و به صف مى     پايين مى اى بود كه مؤذن از مناره        و قيام وى به اندازه    : گويد مى
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  حيات صحابه

١٢٢  پنجم جلد 

ابوهريره را ديدم، كه نمازى را خواند و آن را كوتـاه بـه           : ودر روايتى نزد وى آمده    . اين را احمد روايت كرده است     
احمـد  و . اند اين را احمد روايت نموده، و ابويعلى روايت اول را روايت كرده است، و رجال آن دو ثقه        . جاى آورد 

خوانديم، كه اگر يكـى از شـما آن را     نمازى مى�ما با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  �از انس بن مالك     
. انـد  آن را احمد روايت نموده، و رجال آن ثقه        : گويد مى) 71/2(هيثمى  . گيريد امروز بخواند، آن را بر وى عيب مى       

وى مجلس ايشان بيرون رفت و نماز برپـا شـد، آن گـاه          وى به س  :  روايت نموده كه   �و طبرانى از عدى بن حاتم       
كسى كه از شما ما را : امام شان جلو رفت و نشستن نماز را طوالنى نمود، هنگامى كه برگشت عدى بن حاتم گفت

باشد،  امامت نمود، بايد ركوع و سجده را تمام كند، چون در عقب وى خرد، بزرگ، مريض، مسافر و حاجتمند مى                   
ى كه نماز حاضر گرديد، عدى بن حاتم جلو رفت و ركوع و سجده را تمام نمود و نمـاز را كوتـاه و                        آن گاه هنگام  

اين : گويد مى) 73/2( هيثمى  1.گزارديم  نماز مى  �اينطور در عقب پيامبر خدا      : مختصر نمود، وقتى برگشت گفت    
 اختصار آمد، و رجال هر دو حـديث         را طبرانى در الكبير به طول آن روايت نموده، و اين حديث نزد امام احمد به               

  .اند ثقه
   

  و اصحابش در نماز   � گريه پيامبر
  در نماز �گريه پيامبر

 بـا   �رفت بعد بـالل       خواب مى  �رسول خدا   : كه گفت :  روايت نموده است   )اللَّه عنها  رضى(ابويعلى از عايشه    
ريخت، بعـد از   م كه بر گونه و مويش مىديد نمود، و من آب را مى خاست و غسل مى    نمود، بر مى   اذان صدايش مى  

: گويـد  مـى ) 89/2( هيثمـى  2.و حديث را متـذكر شـده  ... شنيدم اش را مى گزارد، و گريه شد و نماز مى    آن بيرون مى  
مـا را   : وى به عايشه گفت   : و ابن حبان در صحيحش از عبيدبن عمير روايت نموده كه          . رجال آن رجال صحيح اند    

در شبى از   : خاموش شد و بعد از آن گفت      : گويد اى خبر بده، مى     ديده �ز رسول خدا    ترين چيزى كه ا    از عجيب 
به خـدا سـوگند، مـن       : ، گفتم »اى عايشه بگذار تا كه امشب براى پروردگارم عبادت كنم         «:  گفت �ها پيامبر  شب

است و خود را   آن گاه برخ  : گويد سازد، مى  دارم كه خوشت مى    دارم و چيزى را دوست مى      نزديكى تو را دوست مى    
آنقـدر گريـست كـه آغوشـش تـر گرديـد،            : گويد پاك نمود، و بعد از آن برخاست و به نماز گزاردن پرداخت، مى            

بعد از آن گريـه نمـود، حتـى كـه زمـين تـر               : گويد و نشسته بود و آنقدر گريست كه ريشش تر شد، مى          : افزايد مى
اى رسول خـدا، در حـالى   : كند، گفت ى را ديد گريه مى  گرديد، آن گاه بالل آمد و به نماز خبرش نمود، هنگامى و           

امشب بر من آيتى  ! آيا بنده شاكر نباشم؟   «: ات را بخشيده است؟ فرمود     كنى كه خداوند گناه گذشته و آينده       گريه مى 
  :نازل شده، و واى بر كسى كه آن را بخواند، و در آن تفكر نكند

]^*5�� ���"#�� b F ? 	�[ 190:نآل عمرا. (همه آيه(  
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  حيات صحابه

١٢٣  پنجم جلد 

  1»...ها و زمين به راستى كه در آفرينش آسمان«: ترجمه
 روايـت نمـوده، كـه    )رضى اللَّه عنـه  (و ابوداود از مطرّف و او از پدرش         . آمده است ) 32/3(اين چنين در الترغيب     

و نـزد  . اش از گريه صدايى چون صداى آسـياب بـود   خواند، و در سينه  را ديدم كه نماز مى �رسول خدا   : گفت
 ايـن  2.نمـود  اش صدايى چون صداى ديگ در حال جوش و غليان داشت، يعنـى گريـه مـى    و در سينه  : سائى آمده ن

اسناد : گويد مى) 141/2(و اين را همچنان ترمذى در الشمائل روايت كرده، حافظ  . آمده) 315/1(چنين در الترغيب    
  .اند آن قويست، و ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم آن را صحيح دانسته

   
  در نماز �گريه عمر

: اند كه گفـت    عبدالرزان، سعيدبن منصور، ابن ابى شيبه، ابن سعد و بيهقى از عبداللَّه بن شداد بن هاد روايت نموده                 
هـا در نمـاز صـبح قـرار داشـتم، و او سـوره يوسـف را          را در حالى شنيدم كه در آخر صـف �صداى گريه عمر  

  :خواند، تا اينكه بدينجا رسيد مى
]¢��� �Qc � 9D� ��>� 
 ./ ��[).�-��:�q(  

  .»كنم من فقط غم و اندوه خود را براى خداوند بيان مى«: ترجمه
 )اللَّـه عنهمـا   رضـى (از ابـن عمـر   ) 52/1 (الحليه و نزد ابونعيم در  . آمده است ) 387/4(اين چنين در منتخب الكنز      

  . را از پشت سه صف شنيدماش عقب عمر نماز خواندم، و صداى ناله: روايت است كه گفت
   

  خشوع و خضوع در نماز  
  )رضى اللَّه عنهما(خشوع ابوبكر و عبداللَّه بن زبير

اين چنين  . شد  در نمازش به سويى ملتفت نمى      �ابوبكر  : احمد در الزهد از سهل بن سعد روايت نموده، كه گفت          
 )اللَّـه عنهمـا   رضـى (جاهد از عبداللَّـه بـن زبيـر    ابن سعد و ابن ابى شيبه از م  . آمده است ) 347/4(در منتخب الكنز    

ايستاد، مجاهـد    نيز همينطور مى�ايستاد انگار كه چوب باشد، و ابوبكر  وى در نماز چنان مى    : اند كه  روايت نموده 
 الحليـه  و ابـونعيم ايـن را در      . آمـده اسـت   ) 360/4(اين چنين در منتخب النـز       . اين خشوع در نماز است    : گويد مى
عبداللَّـه بـن زبيـر      : آمده، از مجاهد روايت نموده، كه گفت      ) 310/2 (االصابه  به اسناد صحيح، چنانكه در      ) 335/1(

 الحليـه  و ابـونعيم در  . آن از خشوع در نماز است: شد كه بود، و گفته مى خاست چون چوب مى وقتى به نماز بر مى  
شـاخه  : ى گفت ديدى، مى   را در حال نماز گزاردن مى      اگر ابن زبير  : از ابن المنكدر روايت نموده، كه گفت      ) 335/1(

و نـزد وى همچنـان از   . كـرد  افتاد ولى پروايش را نمى دهد، منجنيق اينجا و آنجا مى درختى است كه باد تكانش مى  
طبرانى ايـن را در     . خواند، چون استخوان ثابت و استوارمى بود       ابن زبير وقتى نماز مى    : عطاء روايت است كه گفت    

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 136/2(ر به مانند آن روايت نموده، و هيثمى الكبي
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  حيات صحابه

١٢٤  پنجم جلد 

   
   در نماز)رضى اللَّه عنهما(خشوع ابن عمر و ابن مسعود

 را وقتى بـه سـوى   )اللَّه عنهما رضى(ابن عمر  : از زيدبن عبداللَّه الشيبانى روايت نموده، كه گفت       ) 154/4(ابن سعد   
. گرفـت  رفت او از آن مورچه سبقت نمى       اى با او مى    رفت، كه اگر مورچه    در به نزمى راه مى    رفت ديدم، آنق   نماز مى 

داشت، كه همـه چيـزش وقتـى         ابن عمر دوست مى   : از واسع به حبان روايت نموده، كه گفت       ) 157/4(و ابن سعد    
 الحليـه   ابـونعيم در  و. گردانيـد  خواند، روبروى قبله باشد، حتى كه انگشت بـزرگش را روبـروى قبلـه مـى      نماز مى 

هـاى دسـت و    نماز گزارى را به حالت ابن عمر نديدم، كه روى، كف: از طاووس روايت نموده، كه گفت   ) 304/1(
در پهلوى ابن : و نزد وى همچنان از ابوبرده روايت است كه گفت. قدم هايش را آنقدر جدى به طرف قبله بگرداند
ء  ء الى، و اخشى شى اللهم اجعلك احب شى(: گفت مود شنيدم كه مىعمر نماز خواندم، از وى هنگامى كه سجده ن     

گـردانم، و همچنـان نظـر بـه هـر چيـزى از تـو زيـادتر                   بار خدايا تو را محوبترين چيز نزدم مـى        «: ، ترجمه )عندى
: ، ترجمـه  »رب بما انعمت على فلن اكون ظهيـرا للمجـرمين         «: گفت اش مى  ، و از وى شنيدم كه در سجده       »ترسم مى
از وقتى اسالم : ، و گفت»اى، هرگز مددكار مجرمان نخواهم بود روردگارا، با در نظر داشت نعمتى كه بر من نمودهپ«

  .ام، اميدوارم كه كفاره باشد ام، هرگاه نمازى گزارده آورده
 شـده   گزارد، چـون جامـه انداختـه        نماز مى  �وقتى عبداللَّه   : و طبرانى در الكبير از اعمش روايت نموده، كه گفت         

  .اند، و اعمش ابن مسعود را درك ننموده است رجال آن ثقه دانسته شده: گويد مى) 136/2(هيثمى . بود مى
   

  بر همسرش ام رومان به سبب حركتش در نماز �بانگ ابوبكر
 كه   مرا ديد  �ابوبكر  : اند كه گفت   و ابن عساكر از ام رومان روايت نموده       ) 304/9 (الحليه  ابن عدى، و ابونعيم در      

از : كنم، آن گاه بر من بانگ برآورد، و نزديك بود كه از نمازم منصرف شـوم، بعـد از آن گفـت                      در نماز حركت مى   
ها و پاهايش را آرام بگيـرد، و         وقتى يكى از شما به نماز برخاست، بايد دست        «: گفت  شنيدم كه مى   �رسول خدا 

 1.» پا از كامل نمودن و اتمام كـردن نمـاز اسـت   گيرى دست و چون يهود اين سو و آن سو حركت نكند، چون آرام        
  .آمده است) 230/4(اين چنين در الكنز 

   
  هاى مؤكد   به سنت � اهتمام و توجه پيامبر

  � هاى پيامبر  درباره سنت)رضى اللَّه عنها(قول عايشه 
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  حيات صحابه

١٢٥  پنجم جلد 

 � پيـامبر خـدا   1فل و تطوعرا از نماز ن(  عنها اللَّه عايشه رضى : مسلم از عبداللَّه بن شقيق روايت نموده، كه گفت        
داد،  رفت و براى مـردم نمـاز مـى         گزارد، بعد از آن بيرون مى      ام مى  قبل از ظهر چهار ركعت در خانه      : پرسيدم، گفت 

نمود، و بـاز بـه    و براى مردم نماز مغرب را امامت مى. خواند ام مى بعد از آن برمى گشت و دو ركعت نماز در خانه     
ام داخـل    داد، و بعـد از آن بـه خانـه          شـان مـى    و نماز عشاء را براى    . گزارد عت نماز مى  گشت و دو رك    ام بر مى   خانه
خواند كه وتر هم شامل وقت بـود، در هنگـام        و در هنگام شب نه ركعت مى      . خواند گرديد و دو ركعت نماز مى      مى

سته نمـاز  خوانـد، و گـاهى در شـب خيلـى و بـه صـورت طـوالنى نشـ               شب گاهى خيلى طوالنى ايستاده نماز مى      
نمـود،    و وقتى كه نشسته قرائت مى      2،نمود وع و سجده هم ايستاده مى     كرد، رك  گزارد، وقتى كه ايستاده قرائت مى      مى

خوانـد و بعـد از آن بيـرون     كـرد، دو ركعـت نمـاز مـى        نمود، و وقتى فجر طلوع مى      ركوع و سجده هم، نشسته مى     
صـفه  ايـن چنـين در   . لم اين را به تنهايى روايت نموده است  مس 3.كرد رفت و براى مردم نماز فجر را امامت مى         مى

آمـده، روايـت    ) 110/1(آمده است، و ابوداود و ترمذى بعضى آن را، چنـان كـه در جمـع الفوائـد                   ) 75/1 (الصفوه
  .اند كرده

   
  به دو ركعت قبل از نماز صبح � شدت اهتمام و توجه پيامبر

 دو ركعـت    �آنقدر كه پيـامبر     : اند كه گفت    روايت نموده  )للَّه عنها ا رضى(بخارى و مسلم و غير ايشان از عايشه         
رسـول خـدا    : عايـشه گفـت   : و در روايتى نزد ابن خزيمه آمده      . نمود نمود ديگر نوافل را نمى     صبح را محافظت مى   

ديدم، به سوى هـيچ چيـز ديگـرى از خيـر و               را آن چنان كه به سوى دو ركعت فجر، شتابان و به سرعت مى              �
  . آمده است) 361/1( اين چنين در الترغيب 4.ديدم ت نمىغنيم

 چهار ركعـت قبـل از ظهـر و دو ركعـت قبـل از                �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(و بخارى از عايشه     
   5.گذاشت بامداد را ترك ننموده و نمى

وى را براى نماز بامداد خبر كند،        آمد، تا    �وى نزد رسول خدا     :  روايت نموده كه   �از بالل   ) 259/2(و ابوداود   
 بالل را به كارى كه از وى خواست مشغول گردانيد، تا اينكه سپيده صبح دميد، و صبح    )اللَّه عنها  رضى(ولى عايشه   

 را براى نماز خبر نمود، و چند بار اين كار را تكـرار نمـود،                �خوب روشن شد، آن گاه بالل برخاست و پيامبر          
 نشد، هنگامى كه بيرون شد براى مردم نماز داد، و بالل به او خبر داد، كه عايشه وى را  بيرون�ولى رسول خدا 

 در بيرون �به كارى كه از وى خواست مشغول ساخت، تا اين كه صبح خيلى روشن شد، و در عين حال پيامبر       
 خـدا، تـو خيلـى       اى رسـول  : ، گفـت  »خوانـدم  من دو ركعت نماز فجر را مى      «: رفتن به سويش تأخير نمود، فرمود     

                                                 
  .م. هدف از تطوع نمازهاى سنت و نفليست 1
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  حيات صحابه

١٢٦  پنجم جلد 

نمودم، بـاز هـم    تر مى اگر بيشتر از آنچه صبح نمودم صبح را روشن        «: ها صبح را روشن نموده برآمدى، فرمود       وقت
 اسـناد آن، چنانكـه نـووى در ريـاض           1.»خوانـدم  خواندم، و آن را، بجا، درسـت و خـوب مـى            آن دو ركعت را مى    

  .گفته، حسن است) 416ص(الصالحين 
   

   به چهار ركهت نماز قبل از فريضه ظهر � ام پيامبرشدت توجه و اهتم
 �كدام نماز رسـول خـدا       : پدرم نزد عايشه رفت كه    : ابن ماجه از قابوس و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           

ها طوالنى   خواند، قيام را در آن     چهار ركعت قبل از ظهر مى     : تر بود تا براى آن مواظبت نمايد؟ گفت        نزدش محبوب 
 قابوس فرزند ابوظبيان است، ثقه دانسته شده، و ترمذى و           2.داد  ركوع و سجده شان را نيز نيكو انجام مى         نمود و  مى

اين چنـين در  . اما شخص ارسال شده نزد عايشه مبهم است. اند ابن خزيمه و حاكم از وى روايت را صحيح دانسته     
 بعد از   �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  �احمد و ترمذى از عبداللَّه بن سائب        . آمده است ) 364/1(الترغيب  

هـاى آسـمان در آن بـاز       اين ساعتى اسـت كـه دروازه      «: خواند، و فرمود   زوال آقتاب و قبل از ظهر چهار ركعت مى        
. حديث حسن و غريـب اسـت  : گويد  ترمذى مى3.»شود، و دوست دارم كه عمل صالحى در آن از من بلند شود            مى

  . آمده است) 364/1(اين چنين در الترغيب 
خواند و بعـد از آن        قبل از ظهر چهار ركعت مى      �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �از على   ) 57ص(و ترمذى   
 وقتـى   �پيـامبر   :  روايت نموده كـه    - و آن را حسن دانسته       - )اللَّه عنهما  رضى(و هم چنان از عايشه      . دو ركعت 

   4.آورد از ظهر به جاى مىها را بعد  خواند، آن چهار ركعت را قبل از ظهر نمى
 نزد من پايين آمد، ديـدمش  �هنگامى رسول خدا :  روايت نموده كه�و طبرانى در الكبير واألوسط از ابوايوب    

هـاى آسـمان بـاز     وقتـى آفتـاب زوال نمايـد، دروازه     «: نمود، و فرمـود      كه بر چهار ركعت قبل از شهر مداومت مى        
شـود، و مـن دوسـت دارم، كـه در آن              اينكه نماز ظهر خوانده نشود بسته نمى       ها تا  اى از آن   شود، و هيچ دروازه    مى

  .آمده است) 189/4(و در الكنز ) 364/1( اين چنين در الترغيب 5.»ساعت برايم خير بلند شود
   

  قبل از عصر و بعد از مغرب � نماز پيامبر
 قبـل از عـصر چهـار        �پيـامبر   :  روايت نموده، كه گفت    � از على    - كه آن را حسن دانسته       -) 58ص(ترمذى  

انـد   ها به سالم بر مالئك مقرب و مسلمانان و مؤمنانى كه از آنان پيروى نموده               خواند، و در ميان آن     ركعت نماز مى  
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  حيات صحابه

١٢٧  پنجم جلد 

 اسـناد آن،  2.خوانـد   قبل از عصر دو ركعت نماز مى      �پيامبر  :  و ابوداود از على روايت نموده كه       1.آورد فاصله مى 
اللَّه  رضى(آمده، صحيح است، اين را ابويعلى و طبرانى در الكبير واألوسط از ميمونه              ) 419ص(چنانكه در الرياض    

و طبرانـى در الكبيـر از ابـن         . آمده اسـت  ) 221/2(چنان كه در المجمع     . اند  به مثل حديث على روايت نموده      )عنها
هـا   خواند، و قرائت را در آن از مى بعد از مغرب دو ركعت نم     �پيامبر  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(عباس  

در ايـن يحيـى بـن       : گويـد  مـى ) 230/2( هيثمـى    3.شـدند  اى كه اهل مسجد پراكنـده مـى        نمود، تا اندازه   طوالنى مى 
  .باشد عبدالحميد حمانى آمده، و ضعيف مى

   
  هاى مؤكد    به سنت� اهتمام و توجه  اصحاب پيامبر

  و قبل از ظهربه سنت قبل از صبح  �اهتمام و توجه عمر
آن دو از شتران    :  درباره دو ركعت قبل از فجر گفت       �عمر  : ابن ابى شيبه از سعيدبن جبير روايت نموده، كه گفت         

و ابـن جريـر از عبـدالرحمن بـن عبداللَّـه      . آمده است) 201/4(اين چنين در الكنز . تر اند سرخ رنگ برايم محبوب  
اين چه نماز   : خواند، گفت   وارد شد، كه وى قبل از ظهر نماز مى         وى نزد عمربن خطاب در حالى     : روايت نموده كه  
: و نزد ابن ابى شيبه از عبداللَّه بن عتبه روايت است كه گفـت             . آيد اين از نماز شب به حساب مى      : است؟ پاسخ داد  
  .آمده است) 189/4(اين چنين در الكنز . اش چهار ركعت قبل از ظهر خواند با عمر در خانه

   
   به سنت قبل از ظهر )رضى اللَّه عنهما(توجه على و ابن مسعود اهتمام و 

 را ديدم كه وقتى آفتاب )رضى اللَّه عنه(على بن ابى طالب : ابن ابى شيبه از حذيفه بن اسيد روايت نموده، كه گفت
كه اين   را ديدم    �رسول خدا   : آرود، از اين امر پرسيدمش، گفت      نمود، چهار ركعت طوالنى به جاى مى       زوال مى 
و طبرانـى در    . آمـده اسـت   ) 189/4(اين چنـين در الكنـز       .  را ذكر نموده   �و مانند حديث ابوايوب     ... خواند را مى 

 بـرايم   �ترين مردم به عبداللَّه بن مـسعود         ترين و نزديك   متصل: الكبير از عبداللَّه بن يزيد روايت نموده، كه گفت        
هـا دو    ، و در آن   خوانـد  خاست و چهار ركعت نماز مـى       ود، بر مى  نم وى چون آفتاب زوال مى    : حديث بيان نمود كه   

نمود، و باز براى نمـاز   هايش را بر خود محكم مى     آوردند، جامه  ها ندا بر مى    خواند، و وقتى مؤذن     مى 4سوره از مئين  
چنان از  و نزد وى هم   . در اين راوى است كه از وى نام برده نشده است          : گويد مى) 221/2( هيثمى   5.رفت بيرون مى 

آيـد، مگـر    چيزى از نماز روز به نماز شب برابـر نمـى       : عبداللَّه گفت : اسود و مره و مسروق روايت است كه گفتند        
هيثمـى  . ها بر نماز روز چون فضيلت نمـاز جماعـت بـر نمـاز فـرد اسـت                  چهار ركعت قبل از ظهر، و فضيلت آن       

اش كالمـى   اند، ولى بـاز هـم دربـاره    را ثقه دانستهدر اين بشيربن وليد كندى است، گروهى وى      : گويد مى) 221/2(
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  حيات صحابه

١٢٨  پنجم جلد 

اين حديث موقـوف اسـت، ولـى        : گويد مى) 365/1(منذرى در ترغيبش    . هست، و بقيه رجال آن رجال صحيح اند       
چيـزى از نمـاز روز را بـه نمـاز شـب برابـر           : ابن جرير از ابن مسعود روايت نموده، كه گفـت         . باكى در آن نيست   

اين . كعت قبل از ظهر را، و آنان بر اين باورند كه آن چهار ركعت ارزش نماز شب را دارند   كردند، مگر چهار ر    نمى
  .آمده است) 179/4(چنين در الكنز 

   
  اهتمام و توجه براء وابن عمر به سنت قبل از ظهر

 )لَّه عنهمـا ال رضى(خواند و از ابن عمر  وى قبل از ظهر چهار ركعت نماز مى     :  روايت نموده كه   �ابن جرير از براء     
: آمده است، و همچنان از ابن عمر روايـت نمـوده اسـت كـه              ) 189/4(چنانكه در الكنز    . مثل آن روايت شده است    

و از . نشست خواند و بعد از آن مى آمد و دوازده ركعت قبل از ظهر مى نمود، وى به مسجد مى چون آفتاب زوال مى
ايـن  . گـزارد  خواند، و بعد از آن چهار ركعت نماز مـى     مى نافع روايت است كه عمر قبل از ظهر هشت ركعت نماز          

  .آمده است) 189/4(چنين در الكنز 
   

  به سنت قبل از عصر و توجه وى وابن عمر به سنت بين مغرب و عشاء �اهتمام و توجه على
ام   مرا به سه چيز وصيت نموده اسـت، كـه تـا زنـده              �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن نجار از على     

 1.ها را تا اينكه زنده هستم ترك نخواهم نمـود          و من آن  . اينكه قبل از عصر چهار ركعت بخوانم      : گذارم ها را نمى   آن
. خداوند كسى را كه قبل از عصر چهار ركعت بخوانـد رحـم نمايـد             : زد ابن جرير از وى روايت است كه گفت        نو  

:  روايت نموده كه وى ذكر نمود�ز ابوفاخته و او از على و ابن ابى شيبه ا. آمده است) 191/4(اين چنين در الكنز    
آمـده  ) 192/4( اين چنـين در الكنـز        2.ايد در غفلت واقع شده   : لى گفت در ميان مغرب و عشاء نماز غفلت است، ع        

كسى كه بعد از مغرب چهار ركعت نماز بخواند، چون :  روايت نموده، كه گفت�و ابن زنجويه از ابن عمر      . است
  .آمده است) 193/4(اين چنين در الكنز . باشد كه از يك جنگ به جنگ ديگرى برود كسى مى

   
  و اصحابش به نماز تهجد   � اهتمام و توجه پيامبر

  به قيام ليل � قول عايشه درباره توجه پيامبر
قيـام ليـل را     :  گفت )اللَّه عنها  رضى(عايشه  : اند كه گفت   ابوداود و ابن خزيمه از عبداللَّه ابن ابى قيس روايت نموده          

 اين چنـين  3.خواند شد نشسته نماز مى گذاشت، و وقتى مريض يا كسل مى  آن را نمى�مگذار، چون رسول خدا   
  .آمده است) 401/1(در الترغيب 
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  حيات صحابه

١٢٩  پنجم جلد 

  قول جابر درباره فرضيت قيام ليل و باز نزول رخصت
  : قيام ليل بر ما فرض گرديد:  روايت نموده، كه گفت�بزار از جابر 
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  .» به استثناى اندك آن، قيام كن)به نماز(شب را . اى در جامه پيچيده«: ترجمه

هاى مان ورم نمود، آن گاه خداوند تبـارك و تعـالى رخـصت و اجـازه          بنابراين برخاستيم و ايستاديم، حتى كه قدم      
  : نازل فرمود

]9f�� ��6� 	��  )20:المزمل.(تا آخر سوره]� � �	 -�
  1.»خداوند دانست كه از شما مريض هايى خواهد بود«: ترجمه
  .اش سخن است، و ثقه هم دانسته شده در اين على بن زيد آمده، و درباره: گويد مى) 251/2(هيثمى 

   
  و پاسخش � سوال سعيد بن هشام از عايشه درباره وتر پيامبر

وى همسرش را طالق داد، بعـد از آن بـه طـرف مدينـه          : ام روايت نموده كه   امام احمد در مسندش از سعيدبن هش      
رفت تا اموال غير منقولش را كه در آنجا داشت بفروشد، و آن را براى خريدارى اسب و سالح اختصاص بدهد، و                  

 از بعد از آن تا مردن با روم بجنگد، وى با گروهى از قومش روبرو شد، و به وى گفتند كه يك گروه شـش نفـرى                      
 »آيا در من براى تان اقتداى نيكو نيـست؟        «:  فرمود � اراده نمودند، پيامبر     �قومش اين را در زمان پيامبر خدا        

و آنان را از آن بازداشت، آن گاه سعيد ايشان را بر برگردانيدن همـسرش شـاهد گرفـت، بعـد از آن بـه سـوى مـا            
آيـا تـو را بـه    :  رفت و او را از وتـر پرسـيد، گفـت          )مااللَّه عنه  رضى(برگشت و به ما گفت، كه وى نزد ابن عباس           

 برو، و بـاز  )اللَّه عنها رضى(نزد عايشه   : ارى، فرمود :  آگاه نسازم؟ گفت   �ترين اهل زمين به وتر رسول خدا         عالم
 با  نزد حكيم بن افلج آمدم، و از او خواستم كه         : گويد نزدم برگرد، و مرا از پاسخى كه به تو داده است خبر بده، مى             

 چيزى 2 داشتم كه درباره اين دو گروهشوم، من وى را از اين باز من به وى نزديك نمى  : من نزد عايشه بيايد، گفت      
 بنابراين با من آمد، و نزد وى داخل         3، من وى را سوگند دادم     ]گويد سعيد مى [بگويد، ولى او ابا ورزيد و ادامه داد،         

ايـن همراهـت كيـست؟    : عايشه باز پرسيد: افزايد بلى، مى:  گفتحكيم است، و او را شناخت، حكيم   : شديم، گفت 
آن گاه براى وى دعـاى رحمـت        : افزايد ابن عامر، مى  : هشام كيست؟ پاسخ داد   : سعيدبن هشام، عايشه پرسيد   : گفت

 خبـر بـده گفـت آيـا         �اى ام المؤمنين، مرا از اخالق رسول خدا       : عامر شخص نيكويى بود، گفتم    : نمود و گفت  
خواستم برخيزم ، آن گاه قيـام پيـامبر   .  قرآن بود�اخالق رسول خدا : گفت. خوانم خوانى گفتم بلى مى    قرآن نمى 

آيـا ايـن سـوره را       :  خبـر بـده؟ گفـت      �اى ام المؤمنين، مرا از قيـام پيـامبر خـدا            :  به يادم آمد، گفتم    �خدا  
اول اين سوره فرض گردانيد، و رسول خـدا  خداوند قيام ليل را در     : آرى، فرمود : ؟ گفتم ]يا ايهاالمزمل [: خوانى نمى

                                                 
� 8ن D� /�H ز�� اس) �5AB 3@ اس). �9ار. ���� 1Pدر س : KL  ).١#٢/ ٢(ال
  .گروه على و گروه معاويه 2
  .م. يعنى حكيم را سوگند دادم كه بايد همراه من برود 3



  حيات صحابه

١٣٠  پنجم جلد 

هاى شان ورم نمود، و خداوند خاتمـه سـوره را دوازده مـاه در                 و يارانش يك سال قيام نمودند، حتى كه قدم         �
آسمان نگه داشت، بعد از آن خداوند تخفيف را در آخر اين سوره نازل فرمود، بنا بر آن، قيام شب پس از فرضيت                       

اى ام المـؤمنين، مـرا از وتـر    :  به يـادم آمـد، و گفـتم   � برخيزم، آن گاه وتر رسول خدا    باز خواستم . نفل گرديد 
ساختيم، و خداوند او را وقتـى كـه          ما برايش مسواك و آب وضويش را آماده مى        :  خبر بده؟ گفت   �رسول خدا   

ركعـت نمـاز   كـرد، و بعـد از آن هـشت        نمود و باز وضـو مـى       نمود، و او مسواك مى     خواست در شب بيدار مى     مى
 و تعـالى را يـاد       ]تبـارك [نشـست و پروردگـارش       نشست، بعد مى   ها جز در ركعت هشتم نمى      خواند، كه در آن    مى
نشـست و   ايـستاد تـا نهـم را بخوانـد، بـاز مـى        داد، بعد مى   خاست و سالم نمى    كرد، و باز بر مى     نمود، و دعا مى    مى

شـنيديم، آن گـاه بعـد از         داد كه ما مى    كرد و باز سالم مى      مى نمود، و بعد از آن وى را دعا        خداوند واحد را ذكر مى    
گرديـد، و    هـا، اى پـسرم، يـازده ركعـت مـى           خواند، و مجمـوع آن     سالم دادنش دو ركعت نماز ديگر را نشسته مى        

 مسن گرديد و چاق شدند، به هفت ركعت وتر نمود، و بعد از آن دو ركعت ديگـر را                    �هنگامى كه رسول خدا     
 وقتى نمازى را �ها در مجموع، اى پسرم، نه ركعت بود، و رسول خدا  دادنش نشسته خواند، و اينپس از سالم 

داشت  كه بر آن مداومت نمايد، و او را وقتى از قيام شب، خوابى، دردى يا مرضـى مـشغول                     خواند، دوست مى   مى
رم كه همه قرآن را در يك شب    را بياد ندا   �گزارد، و رسول خدا      داشت، از طرف روز دوازده ركعت نماز مى        مى

بعد نزد ابن عباس آمـدم، و حـديث وى را           . تا صبح خوانده باشد، و ماهى را كامالً بدون رمضان روزه گرفته باشد            
ش رفـتم تـا از خـود       داشـتم، نـزدش مـى      راست گفته، اما اگر من نزدش رفت و آمد مـى          : برايش بيان نمودم، گفت   

آمـده  ) 435/4(اين چنين در تفسير ابن كثيـر        . ه مثل آن روايت كرده است      مسلم اين را در صحيحش ب      1.2شنيدم مى
  .است

   
  قول ابن عباس درباره وتر اصحاب هنگامى كه سوره مزمل نازل شد

هنگامى كه اول مزمل نازل شد، مانند قيام شان در مـاه رمـضان              : ابن ابى شيبه از ابن عباس روايت نموده، كه گفت         
  .آمده است) 281/4(اين چنين در الكنز . ن اول و آخر آن يك سال فاصله بودنمودند، و در ميا قيام مى

  
  )رضى اللَّه عنهما(تهجد ابوبكر و عمر

خواند، و وقتى بـراى نمـاز    وى در اول شب وتر مى :  روايت نموده كه   �ابن ابى شيبه از يحيى بن سعيد از ابوبكر          
مالك و بيهقى از اسـلم روايـت        . آمده است ) 278/4(الكنز  اين چنين در    . گزارد خاست دو دو ركعت نماز مى      بر مى 
گزارد، چون نصف شـب   خواست، نماز مى  در طول شب همانقدر كه خدا مى�عمربن خطاب  : اند كه گفت   نموده
  :نمود نماز، و اين آيه را تالوت مى: گفت نمود، و بعد از آن به آنها مى اش را براى نماز بيدار مى شد، خانواده مى
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  حيات صحابه

١٣١  پنجم جلد 
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��Z �� ��7>] تا به اين قول خداوند [
  .»عاقيت از آن پرهيزگاران است... خانواده ات را به نماز امر كن«: ترجمه

گفتـه، از   ) 73/9( ، چنانكه هيثمى     -اند    كه رجالش ثقه   -و طبرانى   . آمده است ) 380/4(اين چنين در منتخب الكنز      
بـه خـدا    : عثمان بن ابى العاص با يكى از همسران عمربن خطاب ازدواج نمـود، و گفـت               : حسن روايت نموده كه   

سوگند، او را به سبب عالقمندى به مال و فرزند نكاح ننمودم، فقط خواستم مرا از شب عمر خبـر دهـد، و از وى                         
نمود تا نزد سرش  امر مىخواند، بعد از آن  وى نماز عشاء را مى: نماز عمر در شب چطور بود؟ پاسخ داد: پرسيد كه

شـد، و دسـت هـايش را در آب     ظرفى را پر از آب نموده بگذاريم و سر آن را بپوشانيم، و در طول شب بيدار مـى           
نمود، بعد  خواست، ياد مى شست و بعد از آن خداوند را، آنقدر كه خدا مى        گذاشت و بدان روى و دستش را مى        مى

ابن . خاست رسيد، كه در آن براى نمازش بر مى  تا اينكه بر همان ساعتى مى  از آن چندين بار پى در پى بيدار ميشد،        
اين را دختر عثمان بن ابى العاص بـرايم بيـان نمـود،             : چه كسى اين را براى تو بيان داشت؟ پاسخ داد         : بريده گفت 

 يعنى -ل شب عمربن خطاب نماز را در د: و ابن سعد از سعيدبن المسيب روايت نموده، كه گفت    . ثقه است : گفت
  .آمده است) 279/4(اين چنين در الكنز . داشت  دوست مى-در وسط شب 

   
  )رضى اللَّه عنهما(تهجد عبداللَّه بن عمر 

 )اللَّـه عنهمـا    رضى(آمده، از نافع از ابن عمر       ) 349/1 (االصابه  به سند جيد، چنانكه در      ) 303/1 (الحليه  ابونعيم در   
ايـم؟ پاسـخ    از نافع در سحر داخل شده: گفت داشت، و بعد از آن مى ماز زنده مىوى شب را به ن  : روايت نموده كه  

آرى، آن  : گفت ايم؟ مى  اى نافع، در سحر داخل شده     : گفت نمود، و بعد از آن مى      نخير، باز نماز را شروع مى     : داد مى
را روايت نموده، رجـال     طبرانى مثل اين    . شد نمود تا اينكه صبح مى     خواست و دعا مى    نشست و آمرزش مى    گاه مى 

: از محمد روايت نموده، كه گفت) 304/1(و ابونعيم همچنان . آن رجال صحيح اند، غير اسدبن موسى كه ثقه است       
ابـن  : گزارد، و نزد وى همچنان از ابوغالب روايت است كه گفـت         شد نماز مى   ابن عمر هر بار كه در شب بيدار مى        

اى : هـاى صـبح بـه مـن گفـت      خواند، و شبى نزديكى  هنگام شب تهجد مى    آمد، و در   عمر در مكه نزد ما پايين مى      
صبح نزديك شـده، ثلـث قـرآن را         : شوى تا نماز بخوانى؟ اگر چه ثلث قرآن را بخوانى، گفتم           ابوغالب آيا بلند نمى   
  . معادل ثلث قرآن است]قل هواللَّه احد[سوره اخالص : چگونه بخوانم؟ گفت

   
  )ضى اللَّه عنهمار(تهجد ابن مسعود و سلمان 

بيدم، وى در اول     خوا )رضى اللَّه عنه  (شبى با عبداللَّه بن مسعود      : طبرانى از علقمه بن قيس روايت نموده، كه گفت        
خوانـد و   نمود، به ترتيـل مـى   اش قرائت مى  بعد از آن برخاست، و مثل قرائت امام در مسجد قبيله           1،شب قيام نمود  

نمود، تا اينكه از تاريكى آخـر        شنيدند، و صدايش را نيز تكرار نمى       فش بودند مى  كرد، كسانى كه در اطرا     تكرار نمى 
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  حيات صحابه

١٣٢  پنجم جلد 

) 266/2(هيثمـى  . شب، جز مانند فاصله ميان اذان مغرب و عودت از آن بـاقى نمانـد، بعـد از آن وى وتـر خوانـد              
رق بن شهاب روايت    و طبرانى از طا   . اين را طبرانى در الكبير روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند            : گويد مى

سلمان در آخر شـب بـه نمـاز         : گويد  خوابيد، تا ببيند كه تالش وى چگونه است، مى         �وى نزد سلمان    : نموده كه 
بـر نمازهـاى   : نمود نديد، و آن را براى وى متذكر گرديـد، سـلمان گفـت        ايستاد، و گوييى طارق آنچه را گمان مى       

ها كفاره اين گناهانند، البته در صورتى كه مرتكـب قتـل نـشود، و             پنجگانه مداومت و توجه داشته باشيد، چون اين       
باشد و نه ضرر، و كسى  باشد، كه او را نفع مى كسى از آنان چنان مى : باشند وقتى مردم شب نمايند بر سه حالت مى       

باشـد   نه نفع مىباشد، كه براى او  باشد و نه نفع، و كسى از آنان چنان مى باشد كه براى او ضرر مى      از آنان چنان مى   
گـزارد، ايـن     خيزد و تا صبح نماز مى      شمرد، و بر مى    و نه ضرر، مردى كه تاريكى شب و غفلت مردم را غنيمت مى            

شـمرد و   همان كسى است، كه برايش نفع است و نه ضرر، و مردى كه غفلت مردم و تاريكى شب را غنيمـت مـى                      
گـزارد و    است و نه نفع و مردى كه نماز عـشاء را مـى  زند، اين همان كسى است، كه برايش ضرر دست به گناه مى  

ميانه روى اختيـار    !! خوابد، اين همان كسى است ، كه نه برايش نفع است و نه ضرر، و زنهار كه به شتاب روى                    مى
اين را طبرانى در الكبير، به صورت موقوف، به اسـنادى           : گفته) 401/1(منذرى در ترغيب خود     . نما و مداومت كن   

  .اند ن باكى نيست، روايت نموده، و گروهى هم اين را به صورت مرفوع روايت كردهكه در آ
  

  و يارانش به نوافل در ميان طلوع آفتاب و زوال آن   � اهتمام و توجه پيامبر
  � حديث ام هانى و عايشه درباره نماز چاشت پيامبر

نـزد رسـول خـدا      : اند كه گفت    روايت نموده  - )اللَّه عنها  رضى( فاخته بنت ابى طالب      -بخارى و مسلم از ام هانى       
كند، هنگامى كه از غسلش فارغ گرديد، هشت ركعـت نمـاز       در سال فتح رفتم، و مالحظه نمودم كه غسل مى          �

رضـى اللَّـه    (و مـسلم از عايـشه       . آمده است ) 424ص( اين چنين در الرياض      1.خواند البته در آن وقت چاشت بود      
خوانـد، و مقـدارى كـه خـدا           را چهـار ركعـت مـى       2 نماز چاشـت   � رسول خدا    : روايت نموده، كه گفت    )عنها
  . اين چنين در الرياض آمده است3.نمود خواست اضافه مى مى
   

  � حديث انس و عبداللَّه بن ابى اوفى درباره نماز چاشت پيامبر
از چاشت را شـش   را ديدم كه نم�رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در األوسط از انس بن مالك        

   4.ها را ديگر ترك ننمودم خواند، و آن ركعت مى

                                                 
 ).٧١٩(���� ) ٢٨٠(���ر�  1
  .م. صاله الضحى: يعنى 2
3  ����)٧١٧.(  
� �D ���� ا��+� . ���� 4A8ن س �Pدر س Q5@ اس)>0;ا,/ در ا�وسAB 3� (اس : KL ).٣٣٧/ ٢(ال



  حيات صحابه
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انـد، و   در اين سعدبن مسلم اموى آمده، و بخارى و ابن معين و گروهى ضعيفش دانـسته : گويد مى) 337/2(هيثمى  
 چنانكه اين چنين طبرانى در الكبير واألوسط به اسناد حسن،   . كند خطا مى : ها ذكرش نموده، و گفته     ابن حبان در ثقه   

 روز فتح نزد وى آمد، و نماز چاشت را شش ركعت �پيامبر : گفته، از ام هانى روايت نموده كه  ) 238/2(هيثمى  
وى نماز چاشت را دو ركعت خواند، آن گاه همـسرش           :  روايت نموده كه   �و بزار از عبداللَّه بن ابى اوفى        . خواند

نگامى كه به فتح بشارت داده شد، و هم چنين وقتى كه  ه�رسول خدا : دو ركعت خواند؟ پاسخ داد: به او گفت  
اين را بزار   : گويد مى) 238/2(هيثمى  . به بريده شدن سر ابوجهل بشارت داده شد، دو ركعت نماز چاشت را خواند             

روايت كرده است، و طبرانى در الكبير بعضى آن را روايت نموده ، و در آن شعثاء آمده، و من كسى را نيافتم كه او                         
ماجه فقط نماز را وقتـى كـه بـه سـر ابوجهـل               و ابن . ا ثقه دانسته باشد، و نه هم كسى را كه جرحش نموده باشد            ر

  .بشارت داده شد روايت نموده است
   

  � هانى درباره نماز چاشت پيامبر حديث ابن عباس از ام
دانـستم   نمودم، و نمـى  يه را مرور مى   اين آ :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در الكبير از ابن عباس       
  :كه اين چيست، قول خداوند

][��>5� � 9�:�
�[.)£:n�(  
  .»در وقت عشاء و برآمدن آفتاب«: ترجمه

اى آب وضو خواست، انگار    نزد وى آمد، و كاسه     �رسول خدا   : تا اينكه  ام هانى دختر ابوطالب به من گفت كه          
اى ام هانى ايـن  «:  را به جاى آورد و گفت  ]يا اشراق [ نمود، و نماز چاشت      بينم، وضو  كه من اثر خمير را در آن مى       

در اين حجاج بن نصير آمـده، و ابـن المـدينى و گروهـى ضـعيفش      : گويد مى) 238/2( هيثمى  1.»نماز اشراق است  
  . وىاند، و اين حديث در صحيح آمده، ولى به غير سياق اش دانسته اند، و اين معين و ابن حبان ثقه دانسته

   
   به نماز اشراق و بيان نمودن فضيلت آن � تشويق و ترغيب پيامبر

 لشكرى را فرستاد، آنان غنيمت بزرگى به دسـت          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از ابوهريره    
 عودت تر ها زودتر و سريع اى رسول خدا، لشكرى را نديديم كه از اين: آوردند، و به سرعت برگشتند، مردى گفت     

تـر و بـه دسـت آوردنـده          ايا شما را به زود برگردنده     «: تر به دست آورده باشد، فرمود      نموده باشد، و غنيمت بزرگ    
ها خبر ندهم، مردى كه وضو نمود، وضو را نيكو و تمام كرد، و باز به سـوى مـسجدى روى                  غنيمت بزرگتر از اين   

تـر    آن نماز اشراق را در عقبش گـزارد، ايـن مـرد بـه سـرعت      آورد، و نماز بامداد را در آن به جاى آورد، و بعد از            
ايـن را ابـويعلى روايـت       : گويد مى) 428/1( منذرى در الترغيب     2.»تر به دست آورده است     برگشته و غنيمت بزرگ   

اند، و بـزار در    اند، و بزار و ابن حبان در صحيحش هم اين را روايت نموده             نموده، و رجال اسناد وى رجال صحيح      
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و اين حديث را ترمـذى در بخـش الـدعوات در جـامعش از عمـر                 .  بود �آن مرد ابوبكر    : تش بيان نموده كه   رواي
و اين را همچنان احمد به روايت ابن لهيعه روايت نموده، و طبرانى بـه اسـناد                . روايت كرده است  )اللَّه عنهما  رضى(

  .آمده، روايت نموده است) 427/1(الترغيب ، چنانكه در )اللَّه عنهما رضى(جيد آن را از عبداللَّه بن عمرو 
   

  )عنهم اللَّه رضى(نماز اشراق على، ابن عباس و سعد 
 را �على : طبرانى در جزئى كه براى افراد عطاء نام تخصيص داده است، از عطاء ابومحمد روايت نموده، كه گفت

و ابن جرير از عكرمه روايت      . مده است آ) 281/4(اين چنين در الكنز     . خواند ديدم كه نماز چاشت را در مسجد مى       
ايـن  . نمـود  خواند و ده روز ديگر ترك مـى         نماز چاشت را روزى مى     )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : نموده، كه گفت  
 نماز چاشت �سعد :  روايت نموده، كه گفت1 و ابن جرير از عايشه بنت سعد     .آمده است ) 282/4(چنين در الكنز    

  .آمده است) 283/4(اين چنين در الكنز . خواند را هشت ركعت مى
   

  ها در ميان ظهر و عصر اهتمام و توجه به نفل
خوانـد، و در ميـان ظهـر و           نماز چاشت را نمـى     �ابن مسعود   : طبرانى در الكبير از شعبى روايت نموده، كه گفت        

در اين مردى است    : گويد مى) 258/2( هيثمى   2.خواند عصر و هم چنان يك نوبت و بخش طوالنى از شب نماز مى            
:  روايت نموده كه)اللَّه عنهما رضى(از نافع از ابن عمر ) 304/1 (الحليه و ابونعيم در . كه از وى نام برده نشده است      

  3.داشت ن ظهر تا عصر را زنده مىوى بي
  �مار در ميان مغرب و عشاء و همچنان نماز ع�ها ميان مغرب و عشاء  نماز پيامبر  اهتمام و توجه به نفل

 آمدم، و همـراهش مغـرب را خوانـدم،          �نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    � نسائى به اسناد جيد از حذيفه       
   4.بعد از آن وى تا به عشاء نماز گزارد

 از محمدبن عماربن ياسر روايت نموده، كه 5و طبرانى در هر سه كتابش  . استآمده  ) 369/1(اين چنين در الترغيب     
دوستم رسول  : خواند، و گفت    را ديدم كه بعد از مغرب شش ركعت نماز مى          )اللَّه عنهما  رضى( عماربن ياسر : گفت
كسى كه بعد از مغرب شش ركعت نماز       «: خواند، و فرمود    را ديدم كه بعد از مغرب شش ركعت نماز مى          �خدا  

 ايـن را صـالح بـن قطـن     :گويد  طبرانى مى6.»شود، هر چند كه همانند كف بحر باشد        بخواند، گناهانش بخشيده مى   

                                                 
  .دختر سعدبن ابى وقاص: يعنى 1
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درباره صالح اكنون در ذهـنم نـه جرحـى          : گويد مى) 368/1(بخارى به تنهايى روايت نموده، و منذرى در ترغيبش          
  .آيد و نه تعديلى مى
   

  نماز ابن مسعود و ابن عباس در ميان مغرب و عشاء
 � هرگـاه كـه نـزد ابـن مـسعود            در يك ساعتى  : طبرانى در الكبير از عبدالرحمن بن يزيد روايت نموده، كه گفت          

در يك سـاعتى    : گزارد، ما بين مغرب و عشاء، بنا بر اين عبداللَّه را پرسيده گفتم             يافتم كه نماز مى    آمدم، او را مى    مى
) 230/2(هيثمـى  . ايـن سـاعت غفلـت اسـت       : گـزارى، گفـت    هر گاهى كه نزدت آمدم، تو را دريافتم كه نماز مـى           

و نزد وى همچنان از اسودبن يزيد روايت است         . اش سخن است   سليم آمده، و درباره   در اين ليث بن ابى      : گويد مى
. - يعنى نماز در ميان مغرب و عـشاء          - 1چه ساعت نيكويى است وقت غفلت     : عبداللَّه بن مسعود فرمود   : كه گفت 
ـ    . اش كالم زيادى است    در اين جابر جعفى آمده، و درباره      : گويد مى) 230/2(هيثمى   ه از ابـن عبـاس      و ابـن زنجوي

گزارنـد   مالئك اطراف كسانى را كه در ميـان مغـرب و عـشاء نمـاز مـى     :  روايت نموده، كه گفت   )اللَّه عنهما  رضى(
آمـده  ) 193/4(ايـن چنـين در الكنـز        . كنند، و اين نماز باز گردندگان به سوى حق و توبه كنندگان است             احاطه مى 

  .است
   

  شدن به منزل و بيرون شدن از آنداخل  ها در وقت اهتمام و توجه به نفل
مردى با همسر عبداللَّه بن : ابن المبارك در الزهد به سند صحيح از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده، كه گفت     

اش بيـرون    خواسـت ازخانـه    وى چون مى  :  ازدواج نمود، و او را از عملكرد ابن رواحه پرسيد، پاسخ داد            �رواحه  
. نمـود  گزارد، و آن را ترك نمـى       اش بر ميگشت، دو ركعت نماز مى       اند، و وقتى به خانه    خو برود دو ركعت نماز مى    

  .آمده است) 306/2 (االصابه اين چنين در 
   

  به نماز تراويح � نماز تراويح  ترغيب پيامبر
ان نمود، بدون اينكـه ايـش    به قيام رمضان ترغيب مى�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت �مسلم از ابوهريره    

كسى كه در رمضان با ايمـان و نيـت اجـر و ثـواب قيـام نمايـد، گناهـان                     «: گفت را به انجام آن مأمور سازد، و مى       
 اين چنين در الرياض آمده، و آن را در جمع الفوائد از ائمه شش گانه ذكـر نمـوده و        2.»شود اش بخشيده مى   گذشته

 بدين منـوال  � و ابتداى خالفت عمر �ت ابوبكر  درگذشت و مسئله در زمان خالف�بعد پيامبر : افزوده است 
  .بود
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  �و در زمان عمر � ابى بن كعب و امامت تراويح براى مردم در زمان پيامبر
 در رمضان در حالى نزد مـردم بيـرون          �رسول خدا : ابوداود به اسناد ضعيف از ابوهريره روايت نموده، كه گفت         

اينـان  :  بـه او گفتـه شـد   »اينـان كيـستند؟  «: دنـد، آن گـاه گفـت   گزار رفت، كه آنان در يك گوشه مسجد نمـاز مـى   
گزارنـد،   دهد، وآنـان در عقـب وى نمـاز مـى        اند، كه قرآن حفظ ندارند، و ابى بن كعب براى شان نماز مى             مردمانى
  1.»اند اند، و كار نيكويى انجام داده به حق رسيده«: فرمود

 ابن خزيمه و غير ايشان از عبدالرحمن بن عبدالقارى روايـت            مالك، بخارى، . اين چنين در جمع الفوائد آمده است      
 شبى در رمضان به سوى مسجد بيرون رفتم، ناگهـان متوجـه شـديم، كـه                 �با عمر بن خطاب     : اند كه گفت   نموده

گزارنـد،   خواند، و گروهى از عقبش همان نماز روى را مـى         اند، مردى براى خودش نماز مى      مردى پراكنده و متفرق   
من بر اين باور هستم كه اگر اينان را بر يك قارى جمع نمايم بهتر و افضل خواهد بـود، بعـد از    : عمر گفت آن گاه   

باز شب ديگرى با وى بيرون رفتم و مردم در عقب قارى            . آن تصميم گرفت و ايشان را بر ابى بن كعب جمع نمود           
كنـد   خوابيد، از آنچه برايش قيام مـى       ن مى آنچه از آ  !! بدعت نيكويى است اين   : گزاردند، عمر گفت   خويش نماز مى  

   3.نمودند ردم در اول شب قيام مى و م- 2 هدفش آخر شب است-بهتر است 
: از نوفل بن اياس هذلى روايت نموده، كه گفـت         ) 59/5(و ابن سعد    . اين چنين در الكنز و جمع الفوائد آمده است        

 و مـردم بـه   4،ايستاديم ضان اينجا و آنجا مىجد در رم ما در زمان عمربن خطاب به صورت پراكنده و متفرق در مس           
بيـنم كـه قـرآن را بـه خـوش آوازى         آيا اينـان را نمـى     : نمودند، آن گاه عمر گفت     سوى خوش صداتر شان ميل مى     

جز سه شب درنگ ننموده بود، كه ابـى بـن    : گويد اند؟ به خدا سوگند، اگر بتوانم اين را تغيير خواهم داد، مى            گرفته
اگر اين بـدعت باشـد، بـه    : ها ايستاد و گفت   امر نمود، و او براى شان امامت كرد، بعد از آن در آخر صف             كعب را   

  .درستى كه بدعت نيكويى است
   

  عمر و روشن نمودن مساجد تا در آن ها تراويح خوانده شود و دعاى على به اين سبب برايش
 در نخـستين شـب      )رضـى اللَّـه عنـه     ( ابن بى طالب     على: ابن شاهين از ابواسحاق همدانى روايت نموده، كه گفت        

اى ابن : شود ، فرمود درخشد و كتاب خداوند تالوت مى ها روشن است و مى  كه چراغ]و ديد[: رمضان بيرون رفت
. خداوند در قبرت نور و روشنايى بياورد، چنانكه مساجد خداوند تعالى را به قرآن منور و روشن سـاختى                  ! خطاب

  .آمده است) 284/4(نز اين چنين در الك
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  ).٣/ �١١/ ١(و ��لv در �+>� ) ٢٠١٠(���ر�  3
  .م. البته براى نماز 4
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و خطيب اين را در امالى خود از ابواسحاق همدانى، و ابن عساكر از اسماعيل بن زياد بـه معنـاى آن بـه اختـصار،              
  .آمده است) 387/4(چنانكه در منتخب الكنز . اند روايت كرده

   
  ابى، تميم دارى و سليمان بن حثمه و امامت مردم در تراويح

مردان را بـر  :  مردم را بر قيام ماه رمضان جمع نمود     �عمربن خطاب   : اند كه  ه روايت نموده  فريابى و بيهقى از عرو    
از ) 26/5(و ابن سـعد  . آمده است) 283/4(اين چنين در الكنز    .  و زنان را بر سليمان بن ابى حثمه        �ابى بن كعب    

 � در مقـام پيـامبر       ) عنهمـا  اللَّـه  رضـى (ابـى بـن كعـب و تمـيم دارى           : عمربن عبداللَّه عنسى روايت نموده كـه      
ايـستاد، چـون زمـان       مسجد مـى   1ن بن ابى حثمه با زنان در صفه       دادند، و سليما   ايستادند، و براى مردان نماز مى      مى

 فرا رسيد، مردان و زنان را بر يك قارى جمع نمود، بر سليمان بن ابى حثمـه، وى زنـان را امـر       �عثمان بن عفان    
و بيهقى از عرفجه روايت نموده، كه . گريدند رفتند، آن گاه رها مى ، تا اينكه مردان مىشدند نمود و نگه داشته مى  مى

گردانيد و بـراى زنـان       نمود، و براى مردان امامى مى       مردم را به قيام ماه رمضان امر مى        �على بن ابى طالب     : گفت
  .مده استآ) 284/4(اين چنين در الكنز . و من امام زنان بودم: گويد امامى، عرفجه مى

   
  ابى و امامت نمودن به زنانش در نماز تراويح در خانه اش

 آمـد و  � نزد رسول خـدا  �ابن بن كعب :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(ابويعلى از جابربن عبداللَّه  
ـ :  گفـت  »آن چيست اى ابى؟   «:  پرسيد - البته در رمضان     -اى رسول خدا، امشب چيزى انجام دادم        : گفت انى در  زن

بنـابراين بـراى شـان هـشت        : گزاريم، افزود  توانيم قرآن بخوانيم، بنابراين پشت سر تو تو نماز مى          نمى: منزلم گفتند 
) 74/2( هيثمـى    2. بدان رضايت نشان داد و چيزى نگفت       �ركعت نماز خواندم و وتر هم به جاى آوردم، پيامبر           

  .اند، و اسناد آن حسن است األوسط روايت نمودهاين را ابويعلى و طبرانى به مانند آن در : گويد مى
   

  نماز توبه
 �روزى رسـول خـدا   :  روايت نموده، كه گفـت �ابن خزيمه در صحيحش از عبداللَّه بن بريده و او از پدرش        

اى بالل به چه چيز از من به سوى جنت سبقت نمودى؟ من ديـشب               «:  را فراخواند و گفت    �صبح نمود، و بالل     
 دو 3، رسـول خـدا، هرگـاه گنـاهى نمـودم     اى: ، گفت» و صداى حركتت را در پيش رويم شنيدم      داخل جنت شدم،  

 اين چنين در 4.ام ام، و دو ركعت نماز گزارده ركعت نماز خواندم، و هرگاه برايم بى وضويى پيش آمده، وضو نموده         
  .آمده است) 437/1(الترغيب 

                                                 
  . بيرون از مسجد بناء نموده بود�جايى كه عمر  1
/ ) ١٨٠(ا�+��A/ . ان�.- اس&ه�,+* �ن را ح�� د 2U5٧/ ٢(ه� ( Q8ن در ا�وس �P,�� 3� ارج�ع داد* اس) و /�A�+8ن را �3 ا�

3�bc اس): و D��� 8ن Pس.  
  .و ممكن اين صحيح باشد. هرگاه اذان دادم: و در روايتى آمده: منذرى گفته 3
4 
��� . I� ) ١٢٠٩(ا�D خ�9����� ) ٣�٠) (�#٣/ #(ا)٢٨/ ٣، ٣١٣/ ١#(.  
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  نماز حاجت  

  ن حاجتشبه خاطر حاجت و برطرف شد � نماز انس
 در تابستان نزدش آمد، و از بـى آبـى           �باغبان انس   : از ثمامه بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت       ) 21/7(ابن سعد   

: بينـى؟ گفـت   آيا چيزى را مى: شكايت نمود، آن گاه انس آب خواست و وضو نمود و نماز گزارد، بعد از آن گفت        
ابـرى را  : ببين، پاسخ داد:  گفت- يا چهارم -ماز گزارد، و بار سوم باز داخل شد و ن: افزايد بينم، مى نه چيزى را مى   

باز شروع به نماز گزاردن و دعا نمود، تا اينكـه همـان دهقـان نـزدش آمـد و                    : گويد بينم، مى  به اندازه بال پرنده مى    
ين كه باران بـه  اسبى را كه بشربن شغاف فرستاده سوار شو، و بب: آسمان را ابر فرا گرفت و باريد، انس گفت     : گفت

و دريافت كه باران از قصرهاى مـسيرين و قـصر           : افزايد   آن را سوار گرديد و ديد، مى      : گويد كجا رسيده است؟ مى   
  .غضبان تجاوز ننموده است

   
   به خاطر شفاى على و شفاى على به آن � نماز پيامبر

 روايـت  �بن شاهين در السنة از علـى   ، طبرانى در األوسط و ا- كه صحيحش دانسته -ابن ابى عاصم، ابن جرير      
 آمدم، و مرا در كنار خويش قـرار داد، و بـه نمـاز خوانـدن         �دچار دردى شدم، و نزد پيامبر       : اند كه گفت   نموده

اى پـسر ابوطالـب تندرسـت شـدى و تـو      «: اش را بر روى من انداخت، بعد از آن گفت    شروع كرد، و گوشه جامه    
ام، و از خداونـد هـر چـه     ام، مثل آن را براى تو هـم خواسـته     راى خود خواسته  مشكلى ندارى، از خداوند هر چه ب      

 و انگـار  )آن گاه برخاستم(، »بعد از تو ديگر نبى نيست: خواستم آن را به من داده است، مگر اينكه به من گفته شد           
  .آمده است) 43/5(اين چنين در المنتخب . كه هيچ مريض نشده بودم

   
  جليل القدر ابومعلق وقتى كه دزدى خواست او را به قتل برساندقبول شدن دعاى صحابى 

مردى از اصحاب رسـول     :  روايت نموده است، كه گفت     �ابن ابى الدنيا در كتاب مجابى الدعوة از انس بن مالك            
نمـود، وى فـردى عابـد و     شد، و تاجر بود، با مال خودش و ديگـران تجـارت مـى     كه ابومعلق ناميده مى  �خدا  

متاعـت را بگـذار كـه    : ر بود، بارى بيرون رفت و دزدى كه سالح بر تن داشت با او روبرو گرديد و گفـت         پرهيزگا
پس بگذار  : خواهم، ابومعلق گفت   جز خونت را نمى   : خواهى در خدمتت است، گفت     اگر مال مى  : كشمت، گفت  مى

 دو ركعت نماز گزارد، و چنـين    آن گاه وضو ساخت و بعد از آن       . خواهى بخوان  آنقدرى كه مى  : نماز بخوانم، گفت  
ياودود يا ذالعرش المجيد، يا فعاال لما يريد، اسالك بعزتك التـى ال تـرام، و ملكـك الـذى ال يـضام، و                        (: دعا نمود 

اى ودود، و اى صاحب عـرش       «: ترجمه. )بنورك الذى مأل اركان عرشك آن تكفينى شر هذا اللص، يا مغيث اغثنى            
شود، و به پادشاهيت كه مزاحمت كـرده   تو را به بزرگى و عزتت كه قصد كرده نمىبزرگ، اى كننده آنچه بخواهد،  

كنم كه شر اين دزد را از من دفع كنى، اى فريادرس  شود، و به نورت كه اطراف عرشت را پر نموده ، سوال مى        نمى
اش را تا برابـر   ، حربهاى در دست دارد   اين را سه بار گفت، ناگهان متوجه شد سواركارى كه حربه          . »به فريادم برس  
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تـو  : هر دو گوشش بلند كرده است، وى دزد را زد و به قتل رسانيد، و آن گاه به سـوى تـاجر آمـد، تـاجر پرسـيد                    
من ملكى از اهـل آسـمان چهـارم هـستم، هنگـامى كـه دعـا        : كيستى؟ كه خداوند توسط تو به فريادم رسيد، گفت       

اى را از اهـل آسـمان    راى دومين بار دعا نمـودى، آن گـاه ضـجه       هاى آسمان را شنيدم، باز ب      نمودى، صداى دروازه  
دعاى مصيبت زده است، و من از خداوند خواستم كه قتـل آن             : شنيدم، باز سومين بار دعا نمودى، آن گاه گفته شد         
مژده بادا برايت و بدان، كه كسى وضو بكنـد، و چهـار ركعـت             : را به عهده من بسپارد، بعد از آن همان ملك گفت          

. شود، خواه در مصيبت باشد يا بدون مصيبت      از بگذارد، و به اين دعاء دعاء نمايد، دعايش قبول و پاسخ داده مى             نم
  .آمده است) 182/4 (االصابه اين چنين در . ابوموسى اين را در كتاب الوظائف، به صورت كاملش روايت نموده
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  باب سيزدهم
  

  به آنشان  رغبت و عالقمندى اصحاب به علم و ترغيب
   

نمودند، و آن چـه        و يارانش به علم الهى رغبت و عالقمندى داشتند و به سوى آن ترغيب مى                � چگونه پيامبر   
دادند، و در سفر حضر و در سختى و آسانى  آموختند و به ديگر آموزش مى     را در آن ايمان و عمل وجود داشت مى        

رد به مدينه منوره، بر صاحب آن هـزار هـزار درود و سـالم    به آن مشغول بودند، و چگونه به تعليم مهمانان تازه وا          
كردنـد، و افـراد را بـه       نمودند، و چگونه علم و جهاد و كـسب را بـا هـم جمـع مـى                  تقديم باد، توجه و عنايت مى     

فرستادند، و چگونه در به دست آوردن و تحصيل اوصافى كه باعث قبول علـم گـردد            ها براى نشر علم مى     سرزمين
  .كردند وجه مىاهتمام و ت

   
  به علم   � ترغيب پيامبر

  به صفوان بن عسال كه به طلب علم آمده بود � خوش آمد گويى پيامبر
صـحيح االسـناد   :  كـه گفتـه  - لفظ هم از وى است، ابن حبان در صحيحش و حاكم      -احمد، طبرانى به اسناد جيد      

 در حالى آمدم كه در مسجد بر    �نزد پيامبر   : اند كه گفت    روايت نموده  � از صفوان بن عسال مرادى       -باشد   مى
مرحبا به طالـب علـم،      «: ام، فرمود  من در طلب علم آمده    : اى رسول خدا  : جامه سرخش تكيه نموده بود، به او گفتم       

كننـد، و بعـد از آن        هاى شان احاطه مى    كند، با بال   طالب عمل را مالئك، از فرط محبت شان به آنچه وى طلب مى            
  .آمده است) 59/1( اين چنين در الترغيب 1.»رسند شوند، تا اينكه به آسمان دنيا مى  سوار مىيكى باالى ديگرى

   
  برايش � براى طلب علم و قول پيامبر � آمدن قبيصه نزد پيامبر
 »چه تو را آورده است؟    «:  آمدم، پرسيد  �نزد پيامبر   :  روايت نموده است، كه گفت     �احمد از قبيصه بن مخارق      

بزرگ شده و استخوانم نازك گرديده، بنابراين نزد تو آمدم، تا چيزى به مـن بيـاموزى كـه خداونـد بـه                  سنّم  : گفتم
. انـد  اى، برايت مغفرت خواسـته     به هر سنگ، درخت و كلوخى كه مرور نموده        «: وسيله آن به من نفع رساند، گفت      

حمـده، از كـورى، جـذام و فلـج عافيـت      اللَّه العظـيم و ب  سبحان: اى قبيصه وقتى نماز صبح را خواندى سه بار بگو  
اللهم انى اسالك مما عندك، و افض على من فضلك، و انشر علـى مـن رحمتـك، و انـزل     : يابى، اى قبيصه بگو  مى

خواهم، و از فضلت برمن فرو ريز، و از رحمتت بر            بار خدايا، من از تو از آنچه نزدت هست مى         «على من بركتك،    
آمـده اسـت، منـذرى و هيثمـى         ) 21/1( اين چنـين در جمـع الفوائـد          2.» نازل فرما  من فرو ريز، و از بركتت بر من       

  .گويند، در آن مردى است كه از وى نام برده نشده است مى
                                                 

� و >0;ا,/ . ح�� 1�0�ال0; در ج��K �5�ن ) #٣#3�)٣ لb{ از 8ن اوس( و ت;��o ) ١٣�٧) (�#/ ٨(اH D0�ن و ا�� Dو ا�
 ��A4567 دا,��3 اس)) ٧١(8ل0�,/ 8ن را در 4567 ال�;<5= . و >5�ل�/) ٣٢/ ١(ال ،�o�;و 4567 ال�.  

2 ���� . ��� 8ن �kL� v+ل اس) Pm�) �٠/ #) (١١٢/ �(اPدر س�/ 3�bc ا,U5ر� و هoP� 3l, .�E, : =5>;5@ ال�AB)٧١.( 
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  برد كه طلب علم گناهان را از بين مى � خبر پيامبر

دو مـرد  : د كه گفـت ان  روايت نموده� از سخبره - و لفظ از طبرانى است -ترمذى به اختصار و طبرانى در الكبير   
بنشينيد كـه شـما   «: نمود، در همان حال به آنها گفت  در حالى عبور نمودند، كه وى ذكر مى     �از نزد رسول خدا     

 برخاست و يـارانش از نـزدش پراكنـده و متفـرق شـدند، آن دو تـن                �، هنگامى كه رسول خدا      »بر خير هستيد  
، آيا اين براى ما خـاص اسـت، يـا           »يد كه شما بر خير هستيد     بنشين«: اى رسول خدا، تو به ما گفتى      : برخاسته گفتند 

اى كه طلب علم نمايد، همان طلـب علمـش كفـاره آنچـه گذشـته اسـت،        هر بنده«: براى عموم مردم است؟ فرمود   
  .آمده است) 60/1( اين چنين در الترغيب 1.»باشد مى
   

  درباره فضيلت عالم بر عابد �قول پيامبر 
يكى شـان عابـد بـود و    :  دو مرد ياد شد�براى رسول خدا:  روايت نموده، كه گفت  �لى  ترمذى از ابوامامه باه   

، بعد از آن پيـامبر  »فضيلت عالم بر عابد چون فضيلت من بر ادناى شماست  «:  فرمود �ديگرى عالم، رسول خدا     
موزاننـده  ها حتى مورچه در سوراخش و حتى مـاهى بـر معلـم و آ          خداوند، مالئك و اهل آسمان    «:  فرمود �خدا

 دارمى ايـن رااز مكحـول بـه صـورت مرسـل روايـت نمـوده، بـر ادنـاى                2.»كنند خير براى مردم دعاى رحمت مى     
  :، بعد از آن آيه را تالوت نمود»شماست

]9�~ 
¢� j
" :�� a(
�� � ./ ��[).�1
8:��(  
  .»ترسند ازاللَّه تعالى فقط بندگان عالمش مى«: ترجمه

   3.نموده استو حديث را تا آخرش ذكر 
 از دو مـرد كـه در بنـى      �رسول خد ا  : و دارمى هم چنين از حسن به شكل مرسل روايت نموده است، كه گفت             

داد،  نشست و براى مردم خير ياد مى خواند، و بعد از آن مى      اسرائيل بودند و يكى شان عالم بود و نماز فرض را مى           
 �ود، پرسيده شد كه كدام شان بهتر اسـت؟ رسـول خـدا         نم گرفت، و شب را قيام مى      و ديگرى روز را روزه مى     

دهد، بر همان  نشيند و به مردم خير ياد مى خواند، و بعد از آن مى فضيلت همين عالمى كه نماز فرض را مى«: فرمود
 ايـن چنـين در   4.»كند، چون فضيلت من بر كمتـرين شـما اسـت          گيرد و شب را قيام مى      عابدى كه روز را روزه مى     

  .آمده است) 26 - 28( هالمشكو
   

   به طلب علم � ترغيب پيامبر
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  حيات صحابه

١٤٢  پنجم جلد 

 در حالى بيرون رفت، كه مـا در صـفه بـوديم،             �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �مسلم از عقبه بن عامر      
 برود، و دو شتر كوهان دار را بـدون گنـاه و   1 هر بامداد به بطحان يا عقيقكدام يك از شما دوست دارد كه   «: فرمود

آيـا يكـى از شـما       «: اى رسول خدا، همه ما ايـن را دوسـت داريـم، گفـت             :  پاسخ داديم  »حمى بياورد؟ قطع صله ر  
رود، تا دو آيه از كتاب خدا را ياد بدهد يا بخواند، اين براى او از دو شتر بهتـر اسـت، و    صبحگاهان به مسجد نمى 

تر بهتر است، و هر قدر كه باال برود، به          يه برايش از چهار ش    آاگر سه آيه شد از سه شتر برايش بهتر است، و چهار             
 الحليـه  آمده است، و ابونعيم اين را در        ) 175ص( ه اين چنين در المشكو    2.»همان اندازه از شترها برايش بهتر است      

  .»بياموزد يا بخواند«: روايت نموده، و در روايت وى آمده) 341/1(
   

   نمود شكايت كرد ب علم مىبراى مرد پيشه گرى كه از برادرش كه طل � قول پيامبر
نمـود،    دو برادر بودند، يكى پيشه گر بود و كار مى          �در زمان پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �ترمذى از انس    

 �آموخت،پيـشه گـر از بـرادرش نـزد پيـامبر        را ميكـرد، و از وى مـى  �و ديگرى مالزمت و همراهى پيامبر    
 ايـن چنـين در جمـع الفوائـد          3.»به سـبب وى رزق داده شـودى       ممكن است تو    «:  فرمود �شكايت كرد، پيامبر    

به معناى آن روايـت كـرده اسـت، و حـاكم آن را در     ) 59/1(آمده، و ابن عبدالبر اين را در جامع بين العلم  ) 20/1(
  .روايت نموده، و به شرط مسلم صحيحش دانسته، و ذهبى هم با او موافقت نموده است) 94/1(المستدرك 

   
  به علم � اب پيامبرترغيب اصح

  ترغيب على به علم و حديث كميل بن زياد از وى در اين باره
تـرين   ترين مردم به انبياء عالم     ترين و مستحق   نزديك: گفت  مى �على  : اللكائى از ابوطفيل روايت نموده، كه گفت      

  : اند، بعد از آن اين آيه را تالوت نمود شان به آنچه است كه انبياء آورده
]��� 	�¤6�� �'V � a�:�!� �' � ��V���
� v
6�� [).	��"� ,�:q�(  

  .»...سزاوارترين مردم به ابراهيم آنهايى هستند كه از او پيروى كردند، و اين پيامبر«: ترجمه
 كـسى   �اند، بنابراين تغيير نخوريد، دوسـت و ولـى محمـد              و كسانى كه از وى پيروى نموده       �يعنى محمد   

 كسى است كه از خدا نافرمـانى كنـد، هـر چنـد كـه قـرابتش                  �مايد، و دشمن محمد     است كه از خدا اطاعت ن     
  .آمده است) 96/1(اين چنين در الكنز . نزديك باشد
 دسـتم را گرفـت و بـه    �بن ابى طالب  على: از كميل بن زياد روايت نموده، كه گفت) 79/1 (الحليه و ابونعيم در    

اى كميل بن زيـاد،     :  صحرا بيرون رفتيم، نشست و نفس كشيد و گفت         اى از صحرا بيرون برد، هنگامى كه به        گوشه
: انـد  مردم سـه گونـه  : گويم حفظ كن  ترين آنهاست، آنچه را به تو مى       اند، و بهترين آنها فراگيرنده     هايى ها ظرف  قلب

                                                 
  .اند بطحان و عقيق دو وادى در مدينه 1
2  ����)٨٠٣.(  
3 
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  حيات صحابه

١٤٣  پنجم جلد 

ر بـاد تغييـر   عالم ربانى، متعلم بر راه نجات و رذيل و بى بند وبار و دنبالـه رو بـراى هـر فريـاد كننـده، كـه بـا هـ                
علم بهتر از مال است، . اند اند و به ركن و جايگاه محكمى پناه نبرده خورند، و از نور علم روشنايى حاصل نكرده مى

شـود، مـال را مـصرف كـم          كنى، علم به عمل زياد و افـزون مـى          كند، مال را تو حراست مى      علم تو را حراست مى    
شود، علم براى عالم در زندگى اش طاعت به بـار             پاداش داده مى   نمايد، و محبت عالم جزء دين است كه به آن          مى
رود، خزانـه   گذارد، ولى ساخته شده مال به زوال مال از بين مى آورد، و بعد از مرگش، از وى ياد نيكو به جا مى       مى

اى شـان  انـد، جـسده   اند، و علما تا وقتى دهر باقى اسـت بـاقى   كنندگان مال، در حال زندگى شان در زمره مردگان      
اش اشـاره    و با دست خود به سينه -اينجا  ! هاه. هاى مردم جايگزين است    هاى شان در قلب    مفقود است، ولى چهره   

اى براى آن يافتم كه بـه سـرعت و           آرى، حمل كننده  !  علم است، كاش براى آن حمل كنندگانى را دريابيم؟         -نمود  
انـدازد، بـا    را به عنوان وسيله براى حصول دنيا به كـار مـى       ذكاوت فرايش ميگيرد، اما بر آن امين نيست، بلكه دين           

نمايـد، يـا كـسى را     كند، و با نعمت هايش در برابر بنـدگانش مقابلـه مـى    داليل خداوند در مقابل كتابش مقابله مى   
دريافتم كه براى اهل حق منقاد است، ولى بصيرتى در احياى اين علم ندارد، و با نخـستين عارضـه شـبه شـك در              

هاسـت، يـا    ها و تابع شهوت  شود، نه اين در كار است و نه آن، يا كسى را دريافتم كه غرق در لذت                 ش ظاهر مى  قلب
كسى را دريافتم كه حريص جمع آورى مال و ذخيره نمودن آن اسـت، ايـن دو تـن هـم از داعيـان ديـن نيـستند،                       

ميرد، بار خدايا، نه، اين چنـين   حاملين آن مىاند، همينطور علم با مرگ       ترين چيز را به اين دو حيوانات چرنده        شبيه
هـاى خداونـد باطـل     باشد، تـا داليـل و حجـت    اى به داليل در راه خدا خالى نمى نيست، زمين از وجود قيام كننده  

اند، و نزد خداوند از قدر و منزلت بزرگ برخورداراند، توسط اينان خداوند       اند كه در عدد اندك     نشوند، آنان كسانى  
هـاى مـشابهان خـود       كند، تا اينكه آن را به امثال خـويش ادا نماينـد، و آن را در قلـب                  اى خود دفاع مى   ه از حجت 

دانند نزد اينان آسان است، و       بكارند، علم اينان را به حقيقت امر رسانيده است، بنابراين آنچه را مسرفين مشكل مى              
كنند، كه ارواح   اينان دنيا را با بدن هايى همراهى مىاند، از آنچه جاهالن وحشت دارند اينان به آن انس و خو گرفته

!! هاى خداوند در سرزمينش و دعوتگران به سوى دين وى اند،هاه، هـاه          ها به منظر اعلى معلق است، اينان خليفه        آن
م و اين را ه. طلبم، اگر خواسته باشى برخيز چقدر مشتاقم به رؤيت آنان، و براى خودم و تو از خداوند مغفرت مى          

 آمـده، بـه     31/59(چنين ابن انبارى در المصاحف، مرهبى در العلم، نصر در الحجة و ابن عساكر چنانكه در الكنـز                   
انـد، و ابـن عبـدالبر در كتـابش جـامع بيـان العمـل         مانند آن با اختالف اندك در الفاظ و زيادت هايى روايت كرده  

اين حديث نزد اهل علم مشهور است، و به اسـناد،  : فتهبخشى از آن را روايت نموده است، و بعد از آن گ   ) 112/2(
  .به سبب شهرت آن نزدشان، ضرورتى ندارد

   
   به علم �ترغيب معاذ بن جبل

علـم بياموزيـد، چـون آمـوختن آن تـرس           :  روايت نموده، كه گفـت     �از معاذبن جبل  ) 239/1 (الحليه  ابونعيم در   
داند صدقه و  جستجو از آن جهاد، تعليمش به كسى كه نمىخداوند تعالى، طلبش عبادت، تكرارش تسبيح، بحث و     



  حيات صحابه
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اهل جنت، همراه و انيس    ( هاى راه)هاى حالل و حرام، منار       بذل آن براى اهلش سبب قربت است، چون علم نشانه         
در وحشت، همراه در تنهايى و بيگانگى، صحبت كننده در خلوت، رهنما در خوشى و مصيبت، سالح بر دشمنان و 

گردانـد،   كند، وآنان را در خير رهبر و امام مى         زد دوستان است، خداوند تعالى به آن اقوامى را بلند مى          صفت نيكو ن  
باشد كه بـدان چنـگ زده    گردد، و نظر ايشان نظر نهايى مى شود، و به عملكردهاى شان اقتدا مى   آثارشان اقتباس مى  

كند، هر تر و خـشك بـراى شـان          شان آن را مسح مى    ها رغبت دارند، و به با بالهاى         شود، مالئك به دوستى اين     مى
 ها از هاى بحر و خزندگان آن، و درنگان خشكى و حيوانات آن، چون علم زندگى قلب طلبد، حتى ماهى مغفرت مى

رسـد، و درجـه بلنـدى را در دنيـا و       به علم به منزلت برگزيدگان مى)بنده(جهل و چراغ بينايى از تاريكى هاست،   
ها   توسط آن صله رحمى1،و خواندنش برابر است با قيامآورد، تفكر در علم برابر است با روزه،  آخرت به دست مى

 امام عمل و عمل پيرو و تابع آن است، نيك بختان بدان       )و علم (شود،   گيرد، و حالل از حرام دانسته مى       صورت مى 
   2.گردند الهام شده، و بدبختان از آن محروم مى

حـديث  : از معاذ به شكل مرفوع به مثل آن روايت نموده، و بعد گفته) 55/1( جامع بيان العلم  ابن عبدالبر اين را در    
ايـم،   خيلى نيكوست، ولى از اسناد قوى برخوردار نيست، و آن را از طرق مختلفى به شكل موقوف روايـت نمـوده             

 موقـوف بـر معـاذ ذكـر     3لتشحديث را بر همان حا: گفتهبعد بعضى اسنادهاى موقوف را متذكر شده، و بعد از آن          
  .اين چنين گفته، و رفع آن خيلى غريب است: گويد مى) 58/1(و منذرى در الترغيب . نموده است

  
  به علم �ترغيب عبداللَّه بن مسعود
: گفـت   مـى  �ابـن مـسعود     : از هارون بن رباب روايت نمـوده، كـه گفـت          ) 29/1(ابن عبدالبر در جامع بين العلم       

رون شو يا متعلم، و در ميان اين دو بيرون مشو، چون در ميان اين دو جاهل است يا جاهالن،              صبحگاهان يا عالم بي   
شود، به سبب رضايت از آنچـه او انجـام    و مالئك بال هايش را براى مردى كه صبحگاهان در طلب علم بيرون مى       

صبحگاهان : عبداللَّه فرمود: گفتاز زيد روايت نموده، كه ) 29/1(و ابن عبدالبر در جامعش . كند دهد، هموار مى مى
امعه اهل رأى را    : اند اهل علم گفته  : گويد ابويوسف مى . عالم بيرون شو يا متعلم، و در ميان اين دو امعه بيرون مشو            

  4.گويند
اى مردم علم را قبل از اينكه قبض شود به دست بياوريـد،             : طبرانى در الكبير از ابن مسعود روايت نموده، كه گفت         

داند كه به آنچه نزدش اسـت   آن از ميان رفتن اهلش است، و به علم چنگ زنيد چون هيچ يك از شما نمى     و قبض   
 شود، و به علم چنگ زنيد و از غور و گنجكاوى بيش از حد و تعمق دسـت برداريـد و      چه وقت نيازمندى پيدا مى    

                                                 
  .م. باشد هدف از قيام، قيام الليل و نماز شب مى 1
0�ال0; در ج��K ) ٢٣٩/ ١(ا�+,�5A در الI5�6 .  اس)����ع 2H D١(ا� /## .(��+c /� /,�0ع اس): 8ل+B+� :=5>;5@ ال�AB .
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  .چنانكه گذشت 3
  .كند ، و از هر كس با پيروى از نظر وى متابعت مىامعه كسى است كه از خودرأى و نظرى ندارد: گويد در النهايه مى 4
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كننـد و سـپس آن را    ا را تالوت مى دست يازيد، چون قومى خواهد آمد كه كتاب خد1برحذر باشيد، و به امر قديم     
و عبدالرزاق بخـشى از آن  . ابوقالبه از ابن مسعود نشنيده است : گويد مى) 126/1( هيثمى   2.اندازند پشت سرشان مى  

آمده، روايت كرده است، ابن عبدالبر هم       ) 87/1(را از ايوب از ابوقالبه از ابن مسعود، چنانكه در جامع ابن عبدالبر              
  . جامعش از طريق شقيق از ابن مسعود روايت كرده استچنين آن را در 

انـسان عـالم تولـد      : عبداللَّـه فرمـود   : از ابواالحوص روايت نمـوده، كـه گفـت        ) 100/1(و ابن عبدالبر در جامعش      
صـبحگاهان  :  و طبرانى در الكبير از عبداللَّه روايت نموده، كه گفت          3.شود شود، علم به وسيله تعلم اندوخته مى       نمى
عالم بيرون شود يا متعلم، و در ميان اين دو بيرون مشو، اگر چنان ننمـودى، عالمـان را دوسـت داشـته بـاش و                          يا  

رجال آن رجال صحيح اند، مگر اين كه عبدالملك بـن عميـرابن مـسعود را             : گويد مى) 122/1( هيثمى   4.بدشان مبر 
  .درك نكرده است

   
  به علم �ترغيب ابو درداء

عالم باش يا مـتعلم يـا       :  گفت �ابودرداء  : از حميد و او از حسن روايت نموده كه        ) 28/1 (ابن عبدالبر در جامعش   
و . متبدع: پنجم كيست؟ گفت  : به حسن گفتم  : گويد مى. گردى دوست دار يا پيرو باش، و پنجم مباش كه هالك مى          

دمشق، شما برادران در دين     اى اهل   : ابودرداء گفت : از ضحاك روايت نموده، كه گفت     ) 213/1 (الحليه  ابونعيم در   
دارد؟ تكليف من بـر      ها در منزل و مددكاران بر دشمنان، چه شما را از مودت و دوستى ام باز مى                 هستيد، و همسايه  

آموزند؟ و شـما     روند و جاهالن تان نمى     بينم كه علماى تان از دنيا مى       غير از شماست، چرا من شما را در حالى مى         
ايـد كـه بـدان امـر          و چيزى را ترك نمـوده      5،د كه براى تان تضمين شده است      اي ى آورده بينم كه به چيزى رو     را مى 
هاى شامخى ساختند، زياد جمع نمودند و آرزوهايشان دراز شـد، ولـى قبرهـا         ايد؟ آگاه باشيد، قومى ساختمان     شده

ن نـابود شـد، آگـاه    هـا و دسـت آورد هايـشا    هاى شان شد، و آرزوهايشان به غرور مبدل شد و فرا آورده         ساختمان
  .باشيد، بياموزيد و بياموزانيد، چون عالم و متعلم در اجر برابراند، و در مردم بعد از آن خبرى نيست

آيا بـر ايـن كـه از نـان          : ابودرداء به اهل دمشق گفت    : از حسان روايت است كه گفت     ) 222/1(و نزد وى همچنان     
رونـد و   شود، چرا علماى تـان مـى      تان ذكر خداوند نمى    گندم سال به سال سير شديد راضى گرديديد؟ در مجالس         

يابند، رزق  شوند، و اگر جاهالن علم را جستجو كنند در مى آموزند؟ اگر علماى تان بخواهند زياد مى جهال تان نمى
 سوگند به ذاتـى كـه جـانم در    6،ه دست آوريدو منافع را با اداى فرايض و احكامى كه بر شما الزم گردانيده شده ب           
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  حيات صحابه

١٤٦  پنجم جلد 

دست اوست، هر امتى كه هالك گرديده است، به سبب پيروى خواهشاتش و پاك دانستن و تزكيه نمودن خـودش               
قبل از اينكه : از معاويه بن قره از پدرش از ابودرداء روايت است كه گفت       ) 213/1(و نزد وى    . هالك گرديده است  

و متعلم در اجر و پاداش برابراند، و مـردم دو  علم برداشته شود بياموزيد، برداشته شدن علم رفتن علما است، عالم           
ابـن مـسعود     از عبدالرحمن ) 32/1(و ابن عبدالبر در جامعش      . عالم يا متعلم، و در ميان اين دو خير نيست         : نوع اند 

هر كسى كه صبحگاهان به مسجد براى آموختن يا ياد دادن خيـرى بـرود،               : فزارى روايت نموده، كه ابودرداء گفت     
از ابن ابى هذيل    ) 31/1(و نزد وى همچنان     . گردد شود كه با غنيمت بر مى       پاداش مجاهدى نوشته مى    برايش اجر و  

كسى كه رفتن بامداد و شامگاه براى علم را جهـاد ندارنـد، عقـل و رأيـش                  : ابودرداء فرمود : روايت است كه گفت   
علـم منـوط بـه    : ايت است كه گفتاز رجاء بن حيوه از ابودرداء رو) 100/1(و نزد وى همچنان . ناقص شده است  
  .آموختن است

   
   به علم )عنهما اللَّه رضى(ترغيب ابوذر و ابوهريره

آمـوزد، نـزدم از هـزار        اى را كه مردى مى     مسئله:  روايت نموده، كه گفتند    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابوذر و ابوهريره      
مرگ به سراغ طالب علم بيايد، و او بـر همـان      وقتى  «:  فرمود �رسول خدا : و گفتند . تر است  ركعت نفل محبوب  

اين را بزار و طبرانى در األوسط روايـت         : گويد مى) 61/1( منذرى در الترغيب     1.»حالت باشد شهيد درگذشته است    
) 25/1(و ابن عبدالبر اين را در جامع بيان العلم . برايش از هزار ركعت بهتر است : اند، مگر اينكه طبرانى گفته     نموده
اى از  و مسئله:  دو به مانند آن، به زيادت تطوع يا نفل، روايت كرده است، و در موقوف از آن دو افزوده است               از آن 

  .تر است  نزد ما از صد ركعت نفل محبوب- بدان عمل شود يا عمل نشود -دهد  علم را كه ياد مى
   

  به علم  �ترغيب ابن عباس
آيـا تـو را   :  را از جهاد پرسيدم گفت)اللَّه عنهما رضى( ابن عباس :ابن زنجويه از على ازدى روايت نموده، كه گفت        

 يـا  -آمـوزى   آيى و در آن قرآن و فقه ديـن مـى   به چيزى داللت نكنم كه برايت ازجهاد بهتر است؟ به مسجدى مى     
 علـى   از) 62/1(و نزد ابن عبدالبر در جـامع بـين العلـم            . آمده است ) 230/5(اين چنين در الكنز     . -سنت را   : گفت

آيا تو را به چيزى كه برايت از جهاد بهتر اسـت            : ابن عباس را از جهاد پرسيدم، گفت      : ازدى روايت است كه گفت    
و نزد وى همچنان .  و فقه دين تعليم داده شود�هاى پيامبر    داللت نكنم؟ مسجدى بنا كن، كه در آن قرآن، سنت         

  .خواهد، حتى ماهى در بحر همه چيز مغفرت مىبراى معلم خير : از ابن عباس روايت است كه گفت) 124ص(
   

  به علم �ترغيب صفوان بن عسال
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  حيات صحابه

١٤٧  پنجم جلد 

 رفـتم،   �صبحگاهان نزد صـفوان بـن عـسال مـرادى           : طبرانى در األوسط از زرين حبيش روايت نموده، كه گفت         
: فـت ام، گ  در طلب و جـستجوى علـم برآمـده        : پاسخ دادم . چه تو را در اين صبحگاهان آورده است اى زر؟         : گفت

در ايـن حفـص   : گويـد  مى) 122/1( هيثمى 1.صبحگاهان يا عالم بيرون شود يا متعلم، و در ميان اين دو بيرون مشو  
و نـزد وى همچنـان در الكبيـر از          . انـد  بن سليمان آمده، احمد وى را ثقه دانسته و حماعت زيادى ضعيفش دانسته            

بر ايد، مالئك بال هايش را بـراى مـتعلم و عـالم    اش در طلب علم  كسى كه از خانه   : صفوان روايت است كه گفت    
  .باشد در اين عبدالكريم بن ابى المخارق آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 123/1(هيثمى . گستراند مى
   

  به علم    � رغبت و عالقمندى اصحاب پيامبر
   اش به علم هنگام وفاتش درباره عالقمندى �قول معاذ
ببينيـد كـه   : وقتى مرگ به سـراغ وى آمـد، گفـت   :  روايت نموده كه�عاذبن جبل از م) 239/1 (الحليه  ابونعيم در   
صبح : ايم؟ كسى آمد و گفت     بببينيد كه صبح نموده   : صبح نشده است، باز فرمود    : ايم؟ كسى آمد و گفت     صبح نموده 

بـرم كـه     مـى به خداوند از شبى پناه: حاال صبح نمودى، گفت: نشده است، تا اينكه در آن جريان كسى آمد و گفت          
اى كه بعد از غيابت آمده، دوستى كـه در حـال    صبح آن به سوى آتش باشد، مرحبا به مرگ، مرحبا به زيارت كننده     

دانى كه من دنيا را  ترسيدم، اما امروز به تو اميد دارم، بار خدايا، تو مى فقر و تنگدستى آمده، بار خدايا، من از تو مى        
ها دوست نداشتم، ولى آن را به خاطر تشنگى در   بودن نهرها و نشانيدن درختو طول بقا را در آن به خاطر جارى       
 دوسـت  2هـاى ذكـر   ر جمع زيادى در حلقـه هاى سخت و مزاحت علما آن هم د      وقت گرماى روز و تحمل ساعت     

  .بدون اسناد ذكر نموده است) 51/1(ابن عبدالبر اين را در جامع بيان العلم . داشتم
   

   به علم �و درداءرغبت و عالقمندى اب
داشـتم كـه    بود، دوست مى اگر سه خصلت نمى:  روايت نموده، كه گفت   �از ابودرداء   ) 212/1 (الحليه  ابونعيم در   

بود، گذشت و رفت  اگر گذاشتن رويم به سجده براى خالقم نمى : ها كدام اند؟ گفت    آن: در دنيا باقى نمانم، پرسيدم    
 و تشنگى نصف روز و هم نـشينى اقـوامى           3ام پيشكشى است، براى زندگى   و  بود، كه تقديم     و آمد شب و روز نمى     

  .و حديث را ذكر نموده است... شود آورند، كه ميوه بيرون آورده مى كه چنان سخنى به زبان مى
   

   به طلب علم )عنهما اللَّه رضى(رغبت و عالقمندى ابن عباس
 �هنگامى كه رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )مااللَّه عنه  رضى(از ابن عباس    ) 106/1(حاكم در المستدرك    

 را سئوال كنـيم، چـون آنـان امـروز زيادانـد،             �بيا كه اصحاب رسول خدا      : وفات نمود، به مردى از انصار گفتم      
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  حيات صحابه

١٤٨  پنجم جلد 

 در  �پندارى كه با وجود اين همه اصحاب رسـول خـدا             آيا مردم را چنان مى    !! شگفتا به تو اى ابن عباس     : گفت
آن گاه وى را ترك نمودم، و به پرسـيدن از يـاران رسـول خـدا     : افزايد مى! حتاج و نيازمند شوند؟ميان شان به تو م   

آمـدم و او در وقـت چاشـت خـواب      اش مـى  رسيد، بـه دروازه   شروع كردم، و اگر حديثى از مردى به من مى   �
گرديد، و مرا    عد وى بيرون مى   انداخت، ب  اش پهن كردم، و باد بااليم خاك مى        آنگاه چادرم را نزديك دروازه    . بود مى
چرا كسى نزدم روان نكردى كه نزدت !  چه تو را آورده است؟�اى فرزند عموى رسول خدا : گفت ديد و مى مى
پرسيدم، همـان مـرد      و او را از حديث مى     : گويد نخير، من مستحق ترم كه نزدت بيايم، مى       : دادم پاسخ مى ! آمدم؟ مى

ايـن جـوان از     : تگف نمايند، وى مى   اند و سوالم مى     كه مردم در اطرافم جمع شده      ديد انصارى هنوز زنده بود، و مى     
   1!!تر بود من عاقل

اين حديث به شرط بخارى صحيح است، و اين را هم چنين دارمـى              : گويد حاكم كه ذهبى با او موافقت نموده، مى       
اند، و طبرانـى     آمده، روايت كرده  ) 331/2 (االصابه  و حارث در مسندهاى شان از ابن عباس به مثل آن، چنانكه در              

گفته، رجال صحيح اند، و ابن عبـدالبر ايـن را در جـامع              ) 277/9(نيز آن را روايت نموده است آن، چنانكه هيثمى          
و بزار از ابن عباس روايت نمـوده،        . اند به مثل آن روايت نموده    ) 182/4(و ابن سعد در طبقاتش      ) 85/1(بيان العلم   
بـه  .  روى آوردم  � كه مدائن فتح گرديد، مردم به سوى دنيا روى آوردند، و من به سـوى عمـر                   هنگامى: كه گفت 

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 161/1(هيثمى .  بود�اين صورت اكثر احاديث وى از عمر
   

   به علم �رغبت و عالقمندى ابوهريره
خواهى،  آيا از اين غنايم نمى«:  فرمود�ه رسول خدا  روايت نموده، ك�از ابوهريره   ) 381/1 (الحليه  ابونعيم در   

خواهم، به من از چيزى بياموزى كه خداوند به تو آموزش داده است،              از تو مى  :  گفتم »خواهند؟ كه يارانت از آن مى    
ش لباس راه راهى را كه بر پشتم داشتم كشيدم، و آن را در ميان خودم و او پهن كردم، انگار كه من به شپ                   : گويد مى

آن را  «:  با من صحبت نمود، و صحبتش را فـرا گـرفتم، فرمـود             �رود، وى    كنم كه روى آن جامه راه مى       نگاه مى 
  2.بعد از آن حرفى را هم از آنچه برايم بيان داشته بود، فراموش نكردم. »جمع كن و بر خودت بپيچان

!! كنـد   زياد حديث روايـت مـى      �ريرهابوه: گويند مى:  روايت است كه گفت    �از ابوهريره ) 316/1(و نزد بخارى    
! نماينـد؟  مهاجرين و انصار را چه شده كه مثـل احاديـث وى حـديث بيـان نمـى                 : گويند و مى !! موعد نزد خداست  

داشت، و برادران انصارم را كاروبارشان و من مرد مـسكينى            برادران مهاجرم را خريدوفروش در بازارها مشغول مى       
شـدند حاضـر    نمودم، بنابراين وقتى كه آنان غايب مـى   را مى�مت رسول خدا    بودم كه فقط به پرى شكمم مالز      

هر يك از شما تـا تمـام نمـودن       «:  روزى گفت  �گرفتم، و پيامبر     نمودند، فرا مى   بودم، و هنگامى فراموش مى     مى
، »كند  ابداً فراموش نمىام را اش جمع كند، چيزى از مقاله اش را پهن نمايد، و باز آن را به سينه        ام اگر جامه   اين مقاله 
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  حيات صحابه

١٤٩  پنجم جلد 

اش   مقاله �اى هم بر تن نداشتم، پهن كردم، تا اينكه پيامبر            من جامه راه راهى را كه داشتم، و غير آن ديگر جامه           
ام جمع نمودم، سوگند بـه ذاتـى كـه او را بـه حـق مبعـوث نمـوده، چيـزى ار آن          را تمام نمود، بعد آن را در سينه       

بود، ابداً چيزى از حـديث را     به خدا سوگند، اگر دو آيه در كتاب خدا نمى         . ام ش ننموده اش را تا امروزم فرامو     مقاله
  :نمودم براى تان بيان نمى

]<;=� � �
6���� � 
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� 	�"��� �  )��]��c���[).u�7���:nq�� n تا به اين قول خداوند �[	 ��'
  1.»مهربان... پوشانند ايم مى  كردهچه را ما از داليل روشن و هدايت نازل آنانى كه آن«: ترجمه

من بـه سـيرى   !! ابوهريره زيادت نموده است: گفتند مردم مى: و بخارى همچنان از ابوهريره روايت نموده، كه گفت   
پوشيدم و فالن  خوردم و ابريشم را نمى نمودم، آن هم هنگامى كه نان را نمى   را مى  �شكمم مالزمت رسول خدا     
اى را كه خـودم      چسبانيدم، و قرائت آيه    ها مى  نمود، و شكمم را از گرسنگى بر سنگريزه        ىمرد و فالن زن خدمتم نم     

پرسيدم تا مرا با خود ببرد و طعامم بدهد، و بهترين مردم براى مسكينان جعفربن ابى طالـب                   دانستم از مردى مى    مى
بـود    را كه در آن چيزى نمـى 2اى مشكيزهداد، حتى  به ما مىبود  اش مى برد و آنچه در خانه     بود، وى ما را با خود مى      

 ايـن چنـين در الترغيـب        3.ليـسيديم  بود مـى   ساختيم و آنچه را در آن مى       نمود، و ما آن را پاره مى       براى ما بيرون مى   
  .آمده است) 175/5(
   

  شود   حقيقت علم و آنچه مطلقاً بر آن اسم علم اطالق مى
   ه استدرباره حقيقت علم روايت شد � آنچه از پيامبر

مثـال هـدايت و علمـى كـه         «:  فرمـود  �رسول خـدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى و مسلم از ابوموسى      
اى از آن زمين خوب بوده       خداوند مرا بدان مبعوث نموده، چون باران زيادى است كه به زمينى رسيده باشد، و پاره               

اى از آن سخت و بى گيـاه بـوده و آب را نگـه داشـته                  و آب را پذيرفته و علف و گياه زياده رويانيده باشد، و پاره            
كنند، و بخش ديگرى     نوشانند و زراعت مى    نوشند و مى   باشد، و خداوند توسط آن به مردم نفع رساند، كه از آن مى            

روياند، اين  دارد و نه علف و گياهى مى از آن زمين كه باران رسيده زمين است هموار و وسيع، كه نه آبى را نگه مى 
ثال كسى است كه در دين خدا عالم و فقيه شده، و آنچه خداوند مرا بدان مبعوث نمـوده بـه او نفـع رسـانيده، و                     م

ام  آموخته و آموزش داده است، و مثال كسى است كه به آن سربلند ننموده و هدايت خداوند را كه بدان ارسال شده
:  روايـت نمـوده، كـه گفـت        �لم از ابن مسعود     و مس . آمده است ) 20ص( هاين چنين در المشكو   . »نپذيرفته است 
هر نبيى را كه خداوند در امتش قبل از من مبعوث نموده، از امتش براى وى حواريـون و                   «:  فرمود �رسول خدا   

يابنـد،   اند، باز بعد از آنان جانشين هايى مـى  نموده اند و به امرش اقتدا مى    زده يارانى بوده، كه به سنت وى چنگ مى       
دهند كه بدان مـأمور نيـستند، بنـابراين كـسى كـه بـا        كنند، و آنچه را انجام مى      گويند بدان عمل نمى    مىكه آنچه را    
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دستش با آنان جهاد كند مؤمن است، و كسى كه با زبانش با ايشان جهاد كند مؤمن است، و كسى كه بـا قلـبش بـا            
 ايـن چنـين در   1.» خردل هـم موجـود نيـست     ايشان جهاد كند مؤمن است، و گذشته از اينها از ايمان به اندازه دانه             

  .آمده است) 21ص( هالمشكو
علـم  «:  فرمود �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(ابوداود و ابن ماجه از عبداللَّه بن عمرو         

 چنـين در  اين2. »ها باشد اضافه است آيه محكم يا سنت قايم يا فريضه عادل، و چيزى كه سواى اين   : سه چيز است  
مانند اين را روايت كرده اسـت، و نـزد وى   ) 23/2(و ابن عبدالبر در جامع بنى العلم      . آمده است ) 27ص( هالمشكو

ام، تا وقتى بـه      در ميان شما دو امر را گذاشته      «:  به شكل مرفوع روايت است     �از عمروبن عوف    ) 24/2(هم چنين   
   3.» سنت نبى اشكتاب خدا و: شويد ها چنگ زنيد هرگز گمراه نمى آن

 داخـل مـسجد گرديـد، و        �پيـامبر   :  روايت نموده كـه    �از ابوهريره   ) 23/2(و ابن عبدالبر در جامع بيان العلم        
عالمه «: اى رسول خدا، مردى است عالمه، پرسيد      :  گفتند »اين چيست؟ «: جماعتى از مردم را نزد مردى ديد، فرمود       

تـرين مـردم بـه شـعر و          ترين مردم به عربـى، عـالم       هاى عرب، عالم   ترين مردم به نسب    عالم:  پاسخ دادند  »چيست؟
ايـن علمـى اسـت كـه نفـع          «:  فرمـود  �اند، رسـول خـدا       ها در آن اختالف نموده     ترين مردم به آنچه عرب     عالم
  4.»رساند رساند و جهلى است كه ضرر نمى نمى
   

   درباره حقيقت علم )عنهم اللَّه رضى(قول ابن عمر و ابن عباس
كتـاب  : عمل سه چيـز اسـت  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 24/2(بدالبر در جامعش    ابن ع 

:  روايت است كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 26/2( و نزد وى همچنان      5.دانم ناطق، سنت گذشته و نمى    
دانـم كـه    ى را به رأى خود بگويد، نمى است، و كسى كه بعد از آن چيز�علم فقط كتاب خدا و سنت پيامبرش   

  .يابد يا در گناهانش آيا آن را در حسناتش مى
 )اللَّـه عنهمـا    رضـى (در حالى كه ما ياران ابن عباس        : و ابن عساكر به سند حسن از مجاهد روايت نموده، كه گفت           

: گزارد، آن مرد گفت    ماز مى عطاء، طاووس و عكرمه، ناگهان مردى آمد، و ابن عباس ايستاده بود و ن             : نشسته بوديم 
همان :  گفتيم 6،آيد از آن آب جهنده بيرون مى     من هرگاه كه بول كنم، بعد       : بپرس، گفت : اى هست؟ گفتم   فتوا دهنده 

 7 آن مرد استرجاع گويـان     بنابراين بر تو غسل الزم است،     : آرى، گفتيم : آيد؟ گفت  آبى  كه از آن فرزند به وجود مى        
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اى عكرمه، آن مـرد را نـزدم حاضـر          :  عجله نمود، و هنگامى كه سالم گردانيد گفت        برگشت ابن عباس در نمازش    
آيا آنچه اين مرد را به آن فتوا داديـد  : كن، وى آن مرد را نزدش آورد، آن گاه رويش را به سوى ما گردانيد و گفت              

اصحاب رسـول خـدا     از  : نخير، گفت :  بود؟ گفتيم  �از سنت رسول خدا     : نخير، گفت : از كتاب خدا بود؟ گفتيم    
به اين سبب است كـه رسـول        : از رأى خودمان، فرمود   : پس از كى بود؟ پاسخ داديم     : نخير، گفت :  بود؟ گفتيم  �
، بعـد از آن بـه سـوى آن مـرد روى خـود را      »يك فقيه از هزار عابد بر شيطان شديدتر اسـت «: گويد  مى�خدا  

آيا سستى را در    : نخير، گفت : يابى؟ گفت  را در قلبت مى   شود شهوتى    وقتى آن آب از تو بيرون مى      : گردانيد و گفت  
 ايـن  1.اين فقط يك سردى است و وضو از آن برايـت كـافى اسـت              : نخير، فرمود : كنى؟ گفت  جسدت احساس مى  
  .آمده است) 118/5(چنين در كنزالعمال 

   
   آورده اشتغال ورزد  �انكار و تشديد بر كسى كه به علم ديگرى  غير آنچه پيامبر 

  بر قومى كه اين عمل را نمودند  �نكار و ناخوشايندى پيامبر ا
كتابى كـه در اسـتخوان   : از عمروبن يحيى بن جعده روايت نموده، كه گفت  ) 40/2(ابن عبدالبر در جامع بيان العلم       
 - يـا گمراهـى   -براى يك قومى همينقـدر حماقـت   «:  آورده شد، وى فرمود�شانه نوشته شده بود براى پيامبر      

فى است، كه از آنچه نبى شان براى آنان آورده، به نبيى غير نبى شان يا كتابى غير كتاب شان ميل نمـوده و روى                         كا
  : ، آن گاه خداوند عزوجل نازل فرمود»آورند

]�3� � 9 �� �
���� �� � 
6�Q$� 
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  2.»شود رايت نازل نموديم و براى آنان تالوت مىآيا اين براى شان كفايت نكرد، كه ما قرآن را ب«: ترجمه

   
  � اش در اين باره با پيامبر به كسى كه كتاب دانيال را نوشته بود و قصه �انكار عمر

 آورده شـد، و      نشسته بودم، كه مردى از عبدالقيس      �نزد عمر   : ابويعلى از خالد بن عرفطه روايت نموده، كه گفت        
آرى، آن گاه وى را بـا عـصايى    : تو فالن بن فالن عبدى هستى؟ گفت      :  گفت  بود، عمر به او    3مسكن وى در شوش   

بنشين، وى نشست : ام؟ عمر به او گفت اى اميرالمؤمنين من چه كرده: كه داشت مورد ضرب قرار داد، آن مرد گفت
  : و عمر برايش تالوت نمود
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ما قرآن را به زبان عربى فرو فرسـتاديم، تـا   . اين آيات كتاب روشن است    «. به نام خداوند بخشاينده مهربان    : ترجمه
كنيم، و تو قبل از اين از بى  ها را بيان مى  همين قرآن براى تو بهترين و نيكوترين قصهما با وحى نمودن. شما بدانيد

  .»خبران بودى
تـو كـسى    : ام؟ گفـت   اى اميرالمؤمنين من چه كـرده     : و آن را سه بار برايش خواند و سه بار او را زد، آن مرد گفت               

بـرو آن را بـا   : كنم، فرمـود   بگو از آن پيروى مىامرت را به من: اى، گفت هستى كه كتاب دانيال را رونويسى نموده     
آب گرم و پشم سفيد محو گردان، بعد نه خودت آن را بخوان و نه هم براى كسى بخوانش، اگر به من خبر رسـيد                       

: بعد از آن بـه او گفـت       . اى به شدت شكنجه ات خواهم نمود       اى يا براى كسى از مردم خوانده       كه تو آن را خوانده    
من رفتم و كتابى را از اهل كتاب در پوستى رونويس نمـودم، و بعـد                : يش رويش نشست، عمر گفت    بنشين، و او پ   

اى رسول خـدا،  :  پاسخ دادم»اى عمر اين كه در دستت است چيست؟ «:  به من گفت   �آن را آوردم، رسول خدا      
 خشم گرفت، تا ايـن      � ام، تا علمى بر علم مان بيفزاييم، آن گاه رسول خدا           كتابى است كه آن را رونويس نموده      

نبى تان خـشمگين شـده اسـت، سـالح          : ، انصار گفت  )جامعه الصاله  (: كه گونه هايش سرخ گرديد، بعد صدا شد       
اى مردم، «:  فرمود� حلقه زدند، رسول خدا�برداريد، سالح برداريد، بعد آمدند و در اطراف منبر رسول خدا 

ايم خيلى اختصار گرديده است، من آن را سفيد و پـاك بـراى              هاى آن داده شده، و بر      به من جوامع سخن و خاتمه     
آن گـاه مـن   : ، عمـر گفـت  »ام، پس متحير نشويد، و در حيرت افتادگان شما را به غرور و فريب نيندازند           تان آورده 

 آن به خدا به عنوان پروردگار، به اسالم به عنوان دين و به تو به عنوان رسول راضى شدم، بعد از        : برخاستم و گفتم  
در اين عبدالرحمن بن اسحاق واسطى آمده، احمد و گروهى          : گويد مى) 182/1(هيثمى  .  پايين آمد  �پيامبر خدا   

اين را همچنان ابن المنذر، ابن ابى حاتم، عقيلى، نصرالمقدسى و سعيدبن منصور، چنانكه        . اند وى را ضعيف دانسته   
الرزاق و غير وى از ابـراهيم نخعـى بـه اختـصار، بخـش تنهـا                 و اين را عبد   . اند آمده، روايت كرده  ) 94/1(در الكنز   

  .اند موقوف آن را، چنانكه در الكنز آمده، روايت نموده
   

  بر عمر به سبب رونويسى بعضى چيزها از تورات � روايت جابر درباره انكار پيامبر
عمـربن  :  روايـت نمـوده كـه   �ابر از طريق ابن ابى شيبه به اسناد وى به ج) 42/2(ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  

مـن  : اى رسـول خـدا  : ها به دست آورده بود، و گفـت     آورد كه از بعضى كتاب     � كتابى را نزد پيامبر      �خطاب  
اى ابـن   «:  خشمگين شد و گفـت     �رسول خدا   : گويد ام، مى  كتاب خوبى از نزد بعض اهل كتاب به دست آورده         
ذاتى كه جانم در دست اوست، من آن را براى تـان سـفيد و پـاك       خطاب آيا در اين حيرت قرار داريد؟ سوگند به          

 آنان حق را براى تان بيان كنند و شما آن را تكذيب كنيد، يـا باطـل را                 ]نشود[ام، از چيزى آنان را نپرسيد، تا         آورده
بـود،   مـى براى تان بيان نمايند و آن را تصديق نماييد، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر موسـى زنـده                       
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هيثمى . اند  روايت كرده  2 اين را همچنان احمد، ابويعلى و بزار از جابر به مانند آن            1.»اى جز پيروى من نداشت     چاره
و . انـد  در اين مجالدبن سعيد آمده، احمد و يحيى بن سعيد و غير ايشان وى را ضـعيف دانـسته      : گويد مى) 174/1(

 آمـد و  �عمربن خطاب نـزد رسـول خـدا    : اند كه گفت  روايت نمودهاحمد و طبرانى اين را از عبداللَّه بن ثابت      
اى رسول خدا، من كنار يكى از برادرانم از بنى قريظه عبور نمودم، و او جوامعى از تورات را برايم نوشـت،                   : گفت

: گويـد  مـى  - يعنى ابن ثابـت  - تغيير نمود، عبداللَّه �آن گاه روى پيامبر : گويد آيا آن را برايت عرضه نكنم؟ مى  
به خداوند به عنـوان پروردگـار، بـه         : بينى؟ آن گاه عمر گفت      است نمى  �آيا آنچه را در روى رسول خدا        : گفتم

 زايـل  �پس آن حالـت از پيـامبر خـدا    : افزايد اسالم به عنوان دين و به محمد به عنوان رسول راضى شديم، مى        
ست، اگر موسى در ميان شما پيدا گـردد، و بـاز شـما          سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست او        «: گرديد، و فرمود  

ها سهم و نصيب من هستيد، و من از       ايد، شما از ميان امت     وى را پيروى نماييد و مرا ترك كنيد، باز هم گمراه شده           
رجال آن رجال صحيح اند، مگر اينكـه در آن جـابر جعفـى              : گويد  هيثمى مى  3.»ميان انبيا سهم و نصيب شما هستم      

و طبرانى اين را در الكبير از ابودردائ به مثل آن، چنان كه در المجمع آمده، روايت نموده        . باشد  ضعيف مى  آمده، و 
  .است

   
   ام كه در آن سخن شگفت آور است كتابى به دست آورده: بر مردى كه به او گفت �انكار عمر

اى اميرالمـؤمنين،  : طاب امد و گفتمردى نزد عمربن خ: نصر المقدسى از ميمون بن مهران روايت نموده، كه گفت        
آيـا از  : ودما هنگامى كه مدائن را فتح نموديم، از آنجا كتابى به دست آوردم كه در آن سخن شگفت آور است، فرم             

  : نخير، آن گاه دره را طلب نمود و به زدن وى پرداخت، و اين تالوت نمود4:كتاب خداست؟ گفتم
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و تـو قبـل از ايـن از بـى خبـران             ... ما قرآن را به زبان عربى فرو فرسـتاديم        . اين آيات كتاب روشن است    «: ترجمه
  .»بودى

هـاى شـان     به آنچه علماى شان و اُسـقف      كسانى كه قبل از شما بودند، به سببى هالك شدند، كه            «: بعد از آن گفت   
هـا بـود از ميـان     نوشته بودند روى آوردند، و تورات و انجيل را گذاشتند تا اينكه كهنه شـدند و علمـى كـه در آن                

  .آمده است) 95/1(اين چنين در الكنز . »رفت

                                                 
1 ���� . /�Aال �Y-/ در الU53 هl,�Pm ;50� �P�� در /�A�+٩#(ا� ( I5ل�Aل= ال�J�L; در ال D٢٩، ٢٨/ح(,�م �;د* و ا� (
0�ال;زاق در �PY@ خ+د .و 8ن را �3 ا�+��A/ ارج�ع داد* اس)) �٣٨٧(H)١٠١�٣ (�E, : ر+UPK ) ١�١/ #(ال�ر الL/ ١(ال

  ).١�٨٣(الE, : I656Y�. و �A]/ از 8ن دارا� N+اه� اس)) ١٨٢
� . س�� �ن ���� اس& 2�0�ال0; در الK��L ) ٣٨٧/ ٣(اH D�٢/ ٢(ا� (D� �� 8ن �L�لP5@ اس)در سAB �5Aس  .�E, : KLال
)١٧/ ١�.( 
� . س�� �ن ���� اس& 3�� 8ن ج��; جbA/ اس) �5AB 3@ اس)) �٧٠/ ٣(اPدر س :KL  .ال
  .است» گفت«اين چنين در اصل آمده، ولى ظاهر  4
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   از سئوال نمودن اهل كتاب )عنهم اللَّه رضى(انكار ابن مسعود و ابن عباس

:  فرمـود  �عبداللَّه بن مـسعود     : از حريث بن ظهير روايت نموده، كه گفت       ) 40/2(بر در جامع بيان العلم      ابن عبدال 
كنند، به خاطر ايـن كـه خودشـان گمـراه            اهل كتاب را از چيزى سئوال نكنيد، چون آنان شما را هرگز هدايت نمى             

عبدالرزاق اين را همچنان    . ديق نماييد شود كه شما در آن صورت حقى را تكذيب و باطلى را تص             چون مى . اند شده
از حريث به مانند آن روايت كرده است، و از قاسم بن عبدالرحمن از عبداللَّـه روايـت نمـوده، و در ايـن حـديث                          

اگر مجبور هستيد از ايشان بپرسيد، پس ببينيد آنچه با كتاب خدا موافقت نمود آن را بگيريـد، و                   : وى گفت : افزوده
و طبرانى آن را .  گفته است42/29(اين را ابن عبدالبر در جامعش    . مخالفت نمود، آن را بگذاريد    آنچه با كتاب خدا     

و ابن عبدالبر   . گفته است ) 192/1(در الكبير به مثل سياق اول روايت نموده، و رجال آن موثق اند، چنان كه هيثمى                 
چگونه از اهل كتـاب از چيـزى سـئوال    : فت روايت نموده، كه گ )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس  ) 42/2(در جامعش   

ها  ترين كتاب  كنيد، در حالى كه كتاب تان كه خداوند آن را بر نبى اش نازل فرموده در ميان تان است، و آن تازه                      مى
آيا خداوند در كتابش براى تان خبر نـداده         ! از نگاه زمانى به پروردگارش است، جوان و شاداب است و پير نشده؟            

ايـن از نـزد خداونـد    : انـد  هاى خويش نوشته و گفتـه  اند، و كتاب را با دست  كتاب خدا را تغيير دادهاست، كه آنان  
به ! دارد؟ آيا علمى كه براى تان آمده شما ار از سئوال نمودن ايشان باز نمى! است، تا آن را به بهاى اندك بفروشند؟       

و نزد !!. آنچه خداوند براى تان نازل فرموده است بپرسدايم، كه هرگز شما را از  خدا سوگند، مردى از آنان را نديده
پرسـيد، در حـالى كـه كتـاب          هاى شان مى   اهل كتاب را از كتاب    : ابن ابى شيبه از ابن عباس روايت است كه گفت         

خوانيـد و    ها به خداست و آن را تر و شاداب مـى           ترين كتاب  خداوند نزدتان هست، كتابى كه از نگاه زمانى نزديك        
  .اين چنين در جامع ابن عبدالبر آمده است.  پير نشده استكهنه و

   
    � تأثيرپذيرى از علم خداوند تعالى و پيامبرش

  � تأثيرپذيرى ابوهريره و معاويه از حديث پيامبر
عقبه بن مسلم برايش حديث بيـان داشـت         : از ابوعثمان وليد بن ابى الوليد المدنى روايت نموده كه         ) 61/2(ترمذى  

وى داخل مدينه شد، و ناگهان با مردى برخورد كرد كه مـردم نـزد وى        :  اصبحى برايش حديث بيان نمود     شفى: كه
پس به وى نزديك شدم، تـا ايـن كـه در پـيش     : گويد  مى�ابوهريره : اين كيست؟ گفتند : جمع شده بودند، پرسيد   

تو را به : لوت شد، به او گفتمنمود، هنگامى كه خاموش گرديد، و خ  رويش نشستم، وى براى مردم حديث بيان مى       
 كـه از وى  ]البته حديثى را  [ به من خبر بده،      �پرسم كه حديثى را از پيامبر خدا         كنم، و به حق مى     حق سئوال مى  

كـنم، كـه رسـول خـدا         كنم، حديثى را برايت بيان مى      همينطور مى : اى، ابوهريره گفت   اى و فهميده   اى، دانسته  شنيده
ام، بعد از آن ابوهريره نفس عميقى كشيد، و ما اندكى  ته است، ومن آن را دانسته و فهميده آن را برايم بيان داش�

 آن را در حالى برايم بيان �كنم كه رسول خدا    حديثى را برايت بيان مى    : درنگ نموديم و او به حال آمد و گفت        
از ابوهريره نفس عميقى، و اين بـار  داشت كه من و او در اين خانه بوديم، و غير از من و او ديگر هيچكسى نبود، ب   



  حيات صحابه

١٥٥  پنجم جلد 

كنم  كنم، حديثى را برايت بيان مى بيان مى: شديدتر كشيد، و بعد از آن به حال آمد و روى خود را پاك كرد و گفت          
 آن را در حالى برايم بيان داشت كه من و او در اين خانه بوديم و غير از مـن و او ديگـر هـيچ    �كه رسول خدا    

ره نفس عميق و شديدى كشيد و به رويش بر زمين افتاد، و من براى مدت طـوالنى او را بـه                    كسى نبود، باز ابوهري   
شـود، خداونـد    وقتى روز قيامت مى«:  برايم بيان داشت�رسول خدا  : خود تكيه دادم، باز به هوش آمد، و گفت        

شسته است، نخستين كسى كه فـرا       آيد، تا در ميان آنان فيصله نمايد، و هر امتى بر زانو ن             تعالى نزد بندگان پايين مى    
و مـردى كـه حـال       . شود، مردى است كه قرآن را حفظ كرده است، و مردى كه در راه خدا كشته شـده                  خوانده مى 

آيا به تو آنچه را براى رسـولم نـازل نمـودم نيـاموختم؟           : گويد آن گاه خداوند به قارى مى     . زيادى جمع كرده است   
هاى روز و شب به      ساعت: گويد پس با آنچه آموختى چه عمل نمودى؟ مى       : دگوي آرى، اى پروردگار، مى   : گويد مى

دروغ گفتـى، و خداونـد بـه او         : گوينـد  دروغ گفتى، و مالئك بـه او مـى        : گويد نمودم، خداوند به او مى     آن قيام مى  
ود، شـ  و صـاحب مـال آورده مـى       . فالن قارى است، و آن هـم گفتـه شـد          : بلكه خواستى به تو گفته شود     : گويد مى

آيا برايت فراوانى و فراخى در نعمت نياوردم، تا حدى كه نگذاشتم به كسى محتاج شـوى؟     : گويد خداوند به او مى   
نمودم   صله رحمى مى  : گويد پس در آنچه برايت دادم چه عمل نمودى؟ مى        : گويد آرى، اى پروردگارا، مى   : گويد مى

بلكـه  : فرمايـد  دروغ گفتى، و خداوند مى    : گويند و مالئك مى  دروغ گفتى،   : گويد دادم، خداوند به او مى     و صدقه مى  
و كسى كه در راه خدا كشته شـده بـود آورده            . فالن سخاوتمند است، و آن هم گفته شد       : خواستى به تو گفته شود    

به جهاد در راهت مأمور شدم، بنابراين جنگيدم تا         : دهد چرا كشته شدى؟ پاسخ مى    : گويد شود، خداوند به او مى     مى
: فرمايـد  دروغ گفتى، و خداوند مـى : گويند دروغ گفتى، و مالئك به او مى: گويد ينكه كشته شدم، خداوند به او مى   ا

 بـه زانوهـايم زد و   �، بعـد از آن رسـول خـدا       »فالنى شجاع است، و آن هم گفته شد       : بلكه خواستى گفته شود   
  .»شود ر آنان در روز قيامت افروخته مىاى ابوهريره، اين سه گروه نخستين خلق خدا اند، كه آتش ب«: گفت

 داخـل گرديـد، و ايـن        �عقبه به من خبر داد، كه شفى كسى بود كـه نـزد معاويـه                : گويد وليد ابوعثمان مدنى مى   
و عالء بن ابى حكيم كه صاحب شمشير معاويه بود به من خبر داد              : گويد ابوعثمان مى . حديث را براى او بيان كرد     

ها اينطور شـده   با اين: ارد گرديد، و اين حديث را از ابوهريره به وى خبر داد، معاويه گفت   مردى نزدش و  : و افزود 
بعد از آن معاويه به شدت و سختى گريست، به حدى كـه             ! است، پس با مردمى كه باقى مانده چطور خواهد شد؟         

يه به هوش آمد، و رويش اين مرد براى مان شر آورده است، سپس معاو    : شود، و گفتيم   گمان نموديم وى هالك مى    
  :اند خدا و پيامبرش راست گفته: را پاك نموده گفت

]             	�#e�� 5 
3�8 �V � 
3�8 �=
"�� �3��� |�$ 
3�6�N � 
�$;��u
�l�;��� 	
% � .       *
6�� 5� u�F5� ? �= T�� �'�� �y��� . �
	� ":� ��$
% 
� L1
� � t
3�8 ��:6Y 
� ��c[).(�V:nq � n�(  



  حيات صحابه

١٥٦  پنجم جلد 

هـا   سانى كه زندگى دنيا و زينت آن را طلب باشند، اعمالشان را در اين جهان بـى كـم و كاسـت بـه آن                        ك«: ترجمه
رود، و   ها در آخرت جز آتش سهمى نخواهند داشت و آن چه در دنيـا انجـام دادنـد بربـاد مـى                       آن )ولى. (دهيم مى

  1.»گردد اعمال شان باطل مى
ابـن خزيمـه ايـن را در        : گويد مى) 28/1(ذرى در الترغيب    اى حديث حسن و غريب است، و من       : گويد ترمذى مى 

صحيحش به مانند آن روايت نموده، و جز در يك حـرف يـا دو حـرف اخـتالف نكـرده اسـت، و ابـن حبـان در                       
  .صحيحش آن را به لفظ ترمذى روايت كرده است

   
  � گريه ابن عمر به خاطر شنيدن حديثى از ابن عمر و از پيامبر

عبداللَّه بـن   :  از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف روايت نموده، كه گفت          -ش راويان صحيح اند      كه راويان  -احمد  
 در مروه با هم روبرو شدند و صحبت نمودند، بعد از آن عبداللَّه              )اللَّه عنهم  رضى(عمر و عبداله بن عمروبن عاص       

اى ابوعبدالرحمن چه تو را     :  به او گفت   گريست، مردى  بن عمرو رفت و عبداللَّه بن عمر در حالى باقى ماند كه مى            
كسى كـه در  «: گفت  شنيده كه مى�گويد كه از رسول خدا   مى- يعنى عبداللَّه بن عمرو -اين : گرياند؟ گفت  مى

  2.»اندازد  از كبر باشد، خداوند وى را بر رويش در آتش مى)خردل(قلبش به اندازه يك دانه 
  .آمده است) 3454(اين چنين در الترغيب 

   
  والشعراء يتبعهم الغاوون: گريه ابن رواحه و حسان وقتى كه  اين آيه نازل شد

اللَّـه   رضـى (عبداللَّه بن رواحه و حـسان بـن ثابـت       : از ابوالحسن موالى بنى نوفل روايت نموده كه       ) 488/3(حاكم  
  :الوت نمود آمدند و او براى شان ت� نازل شد، نزد پيامبر خدا )طسم الشعراء( هنگامى كه )عنهما

]  	��
E�� �3:��� j��:����[. گريستند، تـا اينكـه      در اين حال آن دو مى     . »كنند شاعران را گمراهان پيروى مى    «:  ترجمه
�  [به اينجا رسيد    
l
r�� �� "� �[. شما هستيد «: ، فرمود »هاى نيكو كردند   و عمل «:  ترجمه« ]   ��DR% .R/ �����%��[. 


 � "��[. »شما هستيد«: ، فرمود»دندو خداوند را زياد ياد نمو«: ترجمه� ;:� � ���r�$��[).224-227:الشعراء .(  
  3.»شما هستيد«: ، گفت»و انتقام گرفتند بعد از آن كه بر ايشان ستم شد«: ترجمه

   
  شنيدند �گريه اهل يمن هنگامى كه قرآن را در زمان ابوبكر

 آمدنـد و    �هنگامى كه اهل يمن در زمان ابـوبكر         :  گفت  از ابوصالح روايت نموده، كه      )34/ 1 (الحليهابونعيم در   
. ها سـخت شـدند     ما هم همين طور بوديم، ولى بعد از آن قلب         : قرآن را شنيدند به گريستن پرداختند، ابوبكر گفت       

                                                 
1 
��� . �o�;3) ٢٣٨٢(ت�bc 8ن: و �P,�� 3� اس) و =�;> D�� :3E, : 4567�. ا7^ 8ن در 4567 ���� اس). ا�D خ�9

  ).٢٢(ال�;<5= 
2 
��� . ��E, : K�) ٢#٢١، ��١/ ٢(اL  ).٢٩٠٩(و 4567 ال�;<5= ) ٩٨/ ١(ال
3 ���� . ����� 8ن �;س^ اس)) �٨٨/ ٣(Pاس). س *�i, 3A���� �0+ل اس) ا�-� D�6ا�+ال.  
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به معرفـت خداونـد تعـالى قـوى و مطمـئن            : گويد مى. ها سخت شدند   ، قلب »قست القلوب «ابونعيم درباره معناى    
  .آمده است) 224/1(نين در الكنز اين چ. گرديد

   
  آموزد دهد و بر جاهلى كه نمى تهديد بر عالمى كه آموزش نمى

ابن راهويه، بخارى در الوحدان، ابن اسكن، ابن منده، طبرانى، ابونعيم، ابن عساكر، باوردى و ابن مردويـه از ابـزاى            
ى سخنرانى ايـراد فرمـود، و از گـروه           روز �رسول خدا   : اند كه گفت    پدر عبدالرحمن روايت نموده    �خزاعى  

چه شده است قوم هايى را كه به همسايگان خود يـاد            «: هايى از مسلمانان ستايش به عمل آورد، و بعد از آن گفت           
كننـد؟ و چـه     نمايند و نه نهى شان مى      سازند، و نه آنان را امر مى       نمايند و تيزهوش نمى    دهند و آنان را دانا نمى      نمى

آورند؟  كنند و تيز هوشى به دست نمى       آموزند و تفقُه حاصل نمى     يى را كه از همسايگان شان نمى      شده است قوم ها   
به خدا سوگند، بايد قوم هايى همسايگان شان را تعليم بدهند، تيزهوش شان بسازند و تفقه براى شان بياموزانند و                    

وزد، تيزهوشى حاصل كند و تفقه به دسـت         امرشان بكنند و نهى شان نمايند، و بايد هر قوم از همسايگان شان بيام             
آن گـاه  . اش گرديد بعد از آن پايين آمد و داخل خانه. »كنم آورد، يا اينكه در دار دنيا عذاب را براى شان تعجيل مى         

ها بود، چون آنان قومى  پنداريى كه هدفش اشعرى مى: ها كى بود؟ گفتند   چه فكر ميكنى، هدفش از اين     : قومى گفت 
ها رسيد، آنان نـزد   ها و باديه نشينان، همسايگان خشك و بى علم دارند، اين حرف به اشعرى     از اهل آب  اند فقيه و    
اى رسول خدا قومى را به خير ياد نمودى، و ما را بـه شـر يـاد كـردى، گنـاه مـا                        :  آمدند و گفتند   �رسول خدا   

تيزهوش شان بسازد، امرشان كنـد و نهـى   بايد هر قوم همسايگانش را بياموزاند به آنان ياد دهند،        «: چيست؟ فرمود 
شان نمايد، و بايد هر قوم از همسايگان شان بياموزد، تيزهوشى و فهم حاصل نمايد و تفقه به دست آورد، يـا ايـن                 

اى رسول خدا، آيا غير از خودمـان را بفهمـانيم و      : ، گفتند »كه عقوبت را در دار دنيا براى شان تعجيل خواهم نمود          
آيا غير از خودمان را بفهمانيم :  باز سخنش را تكرار كرد، و آنان هم قول شان را اعاده نمودند كه   تيزهوش گردانيم؟ 

پس يك سال به ما مهلـت بـده، و   :  باز هم همان حرف قبلى را گفت، گفتند�و تيز هوش گردانيم؟ رسول خدا   
ن آموزش دهند و تيزهوش و زكـى شـان        او ايشان را يك سال مهلت داد، تا به آنان مسايل دينى را ياد دهند، به آنا                

  :  قرائت فرمود�سازند، بعد از آن رسول خدا 
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ران از بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى پسر مريم اين به سـبب آن بـود كـه نافرمـانى      لعنت كرده شد كاف   «: ترجمه

كردنـد، بـه درسـتى آنچـه         دادنـد، منـع نمـى      گذشتند، يكديگر را از عمل زشتى كه انجام مى         كردند و از حد در مى     
  .»نمودند، كار بد و زشتى بود مى



  حيات صحابه

١٥٨  پنجم جلد 

اين چنـين در    . ، و اسناد آن صالح است     2ايت ننموده است   ديگرى اين حديث را رو     1غير از وى  : گويد مىابن سكن   
  .آمده است) 139/2(الكنز 

   
  دهد   كسى كه اراده علم و ايمان را نمايد خداوند به او مى

  در اين باره براى كسى كه هنگام مرگش بر وى گريست �اقوال معاذ
 آمد، و به گريه نمـودن       �مردى نزد معاذ    : فتاز عبداللَّه بن سلمه روايت نموده، كه گ       ) 234/1 (الحليه  ابونعيم در   

به خدا سوگند، به سبب قرابتى در ميـان خـودم و تـو گريـه                : گرياند؟ پاسخ داد   چه تو را مى   : پرداخت، معاذ پرسيد  
ترسم كه ديگر  نمودم، و مى آوردم، ولى از تو علم حاصل مى كنم، و نه هم به سبب دنيايى كه از تو به دست مى             نمى

دهد، چنان كه    گريه مكن، چون كسى كه اراده علم و ايمان را نمايد، خداوند تعالى به او مى               : شد، گفت قطع شده با  
 و نزد ابن عساكر و سيف، چنـان كـه در الكنـز              3.به ابراهيم عليه السالم داد، و در آن روز نه علمى بود و نه ايمانى              

 مرگ معاذ فرا رسيد، كـسانى كـه در اطـرافش    هنگامى كه: آمده، از حارث بن عميره روايت است كه گفت    ) 87/7(
كنـيم، كـه از مـا در اثنـاى      بر همان علمى گريه مى    : گرياند؟ پاسخ دادند   چه شما را مى   : بودند، گريه نمودند، پرسيد   

ها را طلـب نمايـد،       علم و ايمان تا روز قيامت درجاهاى خويش هستند، و كسى كه آن            : شود، گفت  مرگت قطع مى  
ها عرضه نكنيد، و  ها را بر قرآن عرضه داريد، ولى آن را بر چيزى از سخن           قرآن و سنت، همه سخن     :يابد آنها را مى  

نـزد چهـار تـن طلـب     علم را از نزد عمر، عثمان و على جستجو و طلب نماييد، اگر آنان را از دست داديـد، آن را   
، چـون مـن از رسـول        )اللَّه عنهم  رضى( ابن مسعود، سلمان و ابن سالم كه يهودى بود و اسالم آورد              4،عويمر: كنيد
، و از لغزش و خطاى عالم بترسيد، حق را هركـسى  5»وى دهمين تن در جنت است     «: گفت  شنيدم كه مى   �خدا  

  .كه آورد بگيريد، و باطل را بر هر كسى كه آورد رد نماييد، ولو كه آورنده آن هر كسى باشد
هنگامى كه معاذبن جبل به همان مريـضى اش كـه در            : كه گفت از يزيد بن عميره روايت نموده،       ) 466/4(و حاكم   

آمد، و يكبـار چنـان بيهـوش شـد كـه       شد و احياناً به هوش مى آن درگذشت مبتال گرديد، گاهى اوقات بيهوش مى     
: كردم، پرسيد  گمان نموديم قبض روح گرديد، بعد از آن باز به هوش آمد، و من در مقابلش قرار داشتم و گريه مى                    

كنم، و نه هم بـر نـسبى         آوردم گريه نمى   به خدا سوگند، بر دنيايى كه از تو به دست مى          : گرياند؟ گفتم  را مى چه تو   
گريـه  : نمـايم، گفـت   رود گريه مى   شنوم و مى    كه از تو مى    6وجود است، ولى بر علم و حكمى      كه درميان من و تو م     

يابـد شـان، و آن را از جـايى           طلب نمايد، مى  ها را    مكن، چون علم و ايمان در جاهاى خويش هستند، كسى كه آن           
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  حيات صحابه

١٥٩  پنجم جلد 

دانـست، سـئوال نمـود، و         والسالم خواست، وى را خداوند تعالى، در حاى كه نمـى           الصاله  بخواه كه ابراهيم عليه     
  :تالوت كرد
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  .»ام، و او هدايتم خواهد نمود من به طرف پروردگارم روانه«: ترجمه

عبداللَّـه بـن    : ن را بعد از من نزد چهار تن طلب نما و اگر آن را نزد يكى شان هم نيافتى، از اعيان مردم بپـرس                       و آ 
: گفـتم : گويد مسعود، عبداللَّه بن سالم، سلمان و عويمر ابودرداء، و از كجى حكيم و حكم منافق بر حذر باش، مى                  

اندازد، كه او خود حامل  اهى را شيطان بر زبان مردى مىكلمه گمر: توانم كجى حكيم را بدانم؟ گفت من چگونه مى  
گويد، علم را ازهر جايى كه برايت آمـد بگيـر،      شود، و منافق گاهى حق مى      آن نيست، و نه آن از وى توقع برده مى         

ايـن حـديث بـه شـرط مـسلم         : گويـد  حاكم مى . چون حق از نورى برخوردار است، و از امور مشكل برحذر باش           
  1.اند ى بخارى و مسلم آن را روايت نكردهصحيح است، ول

معاذبن جبل در حالى تشريف آورد، كه مـا در          : و نزد ابن عساكر همچنان از عمروبن ميمون روايت است كه گفت           
 به سوى   �باشيد، من فرستاده رسول خدا       اى اهل يمن، اسالم بياوريد در امان مى       : يمن حضور داشتيم، و فرمود    

از همان جا محبتى نسبت به او در قلبم جاى گرفت، و از او تا اينكـه درگذشـت جـدا                    : دگوي عمرو مى . شما هستم 
و حـديث را  ... انـد  علم و ايمان تا روز قيامت هر دو ثابـت   : نشدم، هنگامى كه مرگش فرارسيد گريستم، معاذ گفت       

  .آمده است) 87/7(ذكر نموده، چنان كه در الكنز 
   

  آموختن ايمان، علم و عمل با هم   
   در اين باره )رضى اللَّه عنهم(اقوال ابن عمر، جندب بن عبداللَّه و على

اى از زندگى خـود را چنـان سـپرى           برهه:  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در األوسط از ابن عمر       
شد، و او حالل  مى نازل �اى بر محمد  شد، و سوره نمودم، كه هر يكى از ما ايمان برايش قبل از قرآن نصيب مى

آموزيـد، بعـد از آن    گرفت، چنان كه شما قرآن را مـى  بود نزد آن توقف كند فرا مى و حرام آن را و آنچه را الزم مى     
خواند و  شد، و از فاتحة الكتاب تا آخر كتاب مى مردانى را ديدم، كه براى يكى از آنان قرآن قبل از ايمان نصيب مى    

نمايد، و چه الزم است كه بايد نزد آن توقف نمايـد، و آن را   كند و از چه نهيش مى   دانست كه به چه امرش مى      نمى
  . رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 165/1(هيثمى . كند پاشد و پراكنده مى چون خرمايى نامرغوب مى

م كه جوانـان     در حالى بودي   �ما با پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �از جندب بن عبداللَّه     ) 11ص( 2وابن ماجه 
نورسى بوديم، و ايمان را قبل از آموختن قرآن فرا گرفتيم، بعد از آن قرآن را آموختيم، و با خواندن آن به ايمان مـا                   

اى  وقتـى سـوره  : اند كه گفت    روايت نموده  � از على    - كه سند آن حسن است       -عسكرى و ابن مردويه     . افزوديم
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  حيات صحابه

١٦٠  پنجم جلد 

يافت، و آنان  شد، ايمان مؤمنان و خشوع شان افزايش مى از آن نازل مىاى يا زيادتر   يا آيه�در زمان رسول خدا    
  .آمده است) 232/1(اين چنين در الكنز . ايستادند نمود و باز مى را نهى مى

   
  رفتند ها پيش نمى آموختند و تا آموختن عمل به آن از آن چگونه اصحاب آيات را مى

 كه به ما قرائت     �فردى از اصحاب رسول خدا      : ده، كه گفت  از ابوعبدالرحمن سلمى روايت نمو    ) 410/5(احمد  
آموختند، و تا اينكه علم و عمل هر دو   ده آيه مى�آنان از رسول خدا    : قرآن را يادمى داد براى ما بيان داشت كه        

ى و ابن اب. در اين عطاء بن سائب آمده، وى در آخر عمرش مختلط شده بود          : گويد مى) 165/1(هيثمى  . را آموختيم 
و ابن سـعد  . آمده، روايت نموده است) 232/1(شيبه اين را از ابو عبدالرحمن سلمى به مانند آن، چنان كه در الكنز  

آمـوختيم،   بنابراين ما قرآن و عمل به آن را مى        : از ابوعبدالرحمن مانند آن را روايت نموده، و افزوده است         ) 172/6(
كند، بلكه از   نوشند و از گلويشان تجاوز نمى      د، كه آن را چون آب مى      و بعد ازما قرآن را قومى به ميراث خواهند بر         

مـا  :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عساكر از ابن مسعود       . - و دستش را بر حلق گذاشت        -كند   اينجا تجاوز نمى  
بود  را در آن مىآموختيم، تا اينكه آن چه      آموختيم، ده آيه بعدى آن را نمى        مى �وقتى كه ده آيه قرآن را از پيامبر         

  .آمده است) 232/1( اين چنين در الكنز 1.آرى: از عمل؟ گفت: دانستيم، براى شريك گفته شد نمى
   

  اى  كه انسان در امور دين خود به آن محتاج است    فرا گرفتن علم به اندازه
   براى مرد عبسى در اين باره �قول سلمان
سـلمان بـراى حذيفـه      : سعدى از عمويش روايت نموده، كـه گفـت        از حفص بن عمر     ) 189/1 (الحليه  ابونعيم در   

اى برادر بنى عبس، علم زياد ست و عمر اندك، بنابراين از علم همان قدر را بگير، كـه در             :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(
از ) 188/1(و نزد وى همچنان . امر دينت به آن نيازمند هستى، و ما سواى آن را بگذار و بدان خود را مشغول مساز

وى از دجله آبـى نوشـيد،      : گويد مردى از بنى عبس سلمان را همراهى نمود، مى        : ابوالبخترى روايت است كه گفت    
دربـاره ايـن نوشـيدنت چـه فكـر         : ام، سـلمان گفـت     سيراب شده : برگرد و دوباره بنوش، گفت    : سلمان به او گفت   

علـم هـم    : فرمـود ! كنـد؟  من از آن چه كم مـى      يك نوشيدنى   : كنى، آيا از دجله چيزى را كم نموده است؟ گفت          مى
  2.رساند شود، بنابراين از علم چيزى را بگير كه تو را نفع مى چنين است و كم نمى

   
   براى مردى كه  برايش نامه نوشت و او را از علم پرسيد)عنهما اللَّه رضى(قول ابن عمر

 نوشـت، و او را از علـم   )اللَّـه عنهمـا   رضى(عمر مردى براى ابن  : ابن عساكر از محمدبن ابى قيله روايت نموده كه        
پرسيد، علم بزرگتـر از آن اسـت كـه آن را برايـت      اى و مرا از علم مى تو برايم نوشته: پرسيد، ابن عمر به او نوشت 
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  حيات صحابه

١٦١  پنجم جلد 

هاى  بنويسم، ولى اگر توانستى باخداوند در حالى روبرو شو، كه زبانت در مورد ناموس مسلمانان بند باشد، از خون
  .آمده است) 230/5(اين چنين در الكنز . هاى شان شكم الغر و مالزم جماعت شان باشى پشت سبك، از مالشان 

   
  تعليم دين، اسالم و فرائض  

  و تعليم دادن دين به ابو رفاعه � پيامبر
د، كر  رسيدم كه سخنرانى مى�در حالى به خدمت پيامبر :  روايت نموده، كه گفت  �از ابورفاعه   ) 287/1(مسلم  
دانـد كـه ديـنش چيـست؟      كنـد، و نمـى   اى آمده و از دينش سـئوال مـى   اى رسول خدا، مرد بيگانه    : گفتم: گويد مى
اش را ترك نمود و نزدم آمـد، آن گـاه صـندلى             به سومى من متوجه شد، و خطبه       �آن گاه رسول خدا   : افزايد مى

 بر آن نشست، و شروع بـه آمـوزش          �خدا  رسول  : كنم، پايه هايش از آهن بود، ميگويد       آورده شد كه، گمان مى    
اش عودت نمـود و آخـرش را تمـام           دادن چيزى به من نمود كه خداوند به او آموزش داده بود، باز به سوى خطبه               

   1.كرد
، چنانكـه در ذخائراالمواريـث      هبه مثل آن روايت نموده، و نسائى آن را در الزين          ) 171ص(بخارى اين را در االدب      

  .اند آمده است، روايت نموده) 242/5( است، و طبرانى و ابونعيم آن را، چنانكه در كنزالعمال آمده، روايت كرده
   

  و تعليم دين براى اعرابى، فروه بن مسيك و وفد بهراء � پيامبر
: اسـالم را بـه مـن بيـاموز، فرمـود          :  آمد و گفت   �اعرابيى نزد پيامبر    : ابن جرير از جرير روايت نموده، كه گفت       

دارى، زكـات    دهى كه معبود بر حقى جز خداوند نيست، و محمد بنده و رسول اوست، نماز را برپا مى                  ىگواهى م «
دارى كـه بـراى    آورى، براى مردم آنچه را دوست مى گيرى، حج خانه را به جاى مى دهى، رمضان را روزه مى   را مى 

) 70/1( اين چنـين در الكنـز   2.»برى برى كه براى خودت بد مى دارى و براى شان آنچه را بد مى    خودت دوست مى  
فـروه بـن مـسيك      : از محمدبن عماره بن خزيمه بن ثابت روايت نموده، كه گفت          ) 327/1(و ابن سعد    . آمده است 

 را قبـول كـرده   � در حالى آمد كه از پادشاهان كنده جدا شده بود و پيروى پيامبر     � نزد پيامبر خدا     �مرادى
و حـديث را ذكـر      ... آموخـت  ن آمد، و قرآن و فرائض اسالم و شرائع آن را مى            پايي �بود، وى نزد سعد بن عباده       

وفد بهراء  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(از ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب       ) 331/1(و هم چنين    . نموده
 در  �قداد بـن عمـرو      دادند تا اين كه به دروازه م       از يمن كه سيزده تن بودند آمدند، و شترهاى شان را حركت مى            

بنى جديله رسيدند، آن گاه مقداد به طرف شان بيرون آمد و به آنها خوش آمد گفت و در جايى از منزل پايين شان    
 آمدند، اسالم آوردند، فرائض را آموختند و روزهايى اقامت كردند، بعد نزد رسول خدا �ساخت، بعد نزد پيامبر 

  .ى شان اعطاى جوائز را امر نمود و به سوى اهل خود برگشتند برا� جهت خداحافظى آمدند، و پيامبر�
   

                                                 
1  ����)٨٧� ( �� ).٨٠/ #(ا
2 ���� . ;50lج;�; >0;� و >0;ا,/ در ال D5@ اس). ا�AB أر>�ة D� ج�L�� 8ن Pدر س .�E, " �K ال9وائL�)�٢/ ٣.( 



  حيات صحابه

١٦٢  پنجم جلد 

   و تعليم دين )رضى اللَّه عنهما(ابوبكر و عمر 
ابـوبكر و عمـر   : انـد كـه گفـت    عبدالرزاق، ابن ابى شيبه، ابن جرير و رسته در ايمان از ابن سـيرين روايـت نمـوده    

كنـى، بـه وى چيـزى را         خداوند را عبـادت مـى     :  صورت كه  آموختند به اين    به مردم اسالم را مى     )اللَّه عنهما  رضى(
كنى، زيـرا تقـصير در آن هالكـت و           آورى، نمازى را كه خداوند بر تو فرض گردانيده در وقتش ادا مى             شريك نمى 

گيرى و  پردازى، رمضان را روزه مى باشد مى برباديست، زكات را در حالى كه روان و نفست به آن پاك و صاف مى             
  .آمده است) 69/1(اين چنين در الكنز . كنى شنوى و اطاعت مى شود مى متولى امر مىاز كسى كه 

اى اميرالمـؤمنين  :  آمد و گفـت �اعرابيى نزد عمر : اند كه گفت  از حسن روايت نمودههبيهقى و اصبهانى در الحج 
حمد رسول خدا، نماز را دهى كه معبود بر حقى جز خداوند وجود ندارد و م گواهى مى: دين را به من بياموز، گفت

گيـرى، كـار علنـى و آشـكار را      دهى و رمضان را روزه مى كنى، حج بيت را انجام مى   دارى، زكات را ادا مى     برپا مى 
انجام ده، و از سرو پنهان برحذر باش، و از هر چيزى كه شرم اور است نيز بر حذر باش، تو اگـر بـا خـدا روبـرو                        

انـد   اين را هم چنين ابن عدى، بيهقى و اللكائى از حسن روايت نمـوده   . ه است عمر مرا به اين امر نمود     : شدى بگو 
و مثل آن را ذكر نموده است، و در         ... اى اميرالمؤمنين، دين را به من بياموز      : اعرابيى نزد عمر آمد و گفت     : كه گفت 

برو شدى، هر چـه خواسـتى       اى بنده خدا، به اين عمل كن، و وقتى با خداوند رو           : بعد از آن فرمود   : آخر آن افزوده  
اين چنين در الكنـز  . اين مرسل است، چون حسن عمر را درك ننموده بود     : بخارى گفته است  : گويد بيهقى مى . بگو
  .آمده است) 70/1(

اى اميرالمـؤمنين، مـن   : مردى نزد عمربن خطاب آمد و گفت: و ابن عساكر اين را از حسن روايت نموده، كه گفت  
يه، و كارهايى دارم، بنابراين مرا به امرى توصيه كن، كه بـرايم قابـل اعتمـاد باشـد و بـدان                      مردى هستم از اهل باد    

كنـى و    خداوند را عبادت مى   : بدان و دستت را به من نشان بده، و او دستش را به وى داد، عمر گفت                : برسم، گفت 
كنيم  و عمره بـه   نمايى، حج مى   كنى، زكات فرض شده را ادا مى       آورى، نماز را برپا مى     به وى چيزى را شريك نمى     

نمايى، آن چه علنى و اشكار است به آن عمل كن و از پوشيده و سر برحذر بـاش، بـه           آورى و اطاعت مى    جاى مى 
هر چيزى كه وقتى ياد شد و پخش و نشر گرديد حيا ننمودى و رسوايت نساخت چنگ زن، و از هـر چيـزى كـه                          

اى اميرالمؤمنين، به   : د و رسوايت ساخت برحذر باش، آن مرد گفت        وقتى ياد شد و پخش و نشر گرديد حيايت آم         
بـه  : ها بـرايم خبـر داد، فرمـود     عمربن خطاب از آن   : گويم كنم، و وقتى با پروردگارم روبرو شدم مى        ها عمل مى   اين
  .ستآمده ا) 208/8(اين چنين در الكنز . ها عمل كن، و وقتى با پروردگارت روبرو شدى هر چه خواستى بگو آن
   

  تعليم نماز  
  و تعليم نماز به يارانش � پيامبر

 وقتـى  �رسـول خـدا   : اند كه گفت  روايت نموده�طبرانى در الكبير و بزار از ابو مالك اشجعى و او از پدرش       
هيثمـى  . -آموخت نماز بـود      به او مى  :  يا گفت  -داد نماز بود     آورد، نخستين چيزى كه به ما ياد مى        مردى اسالم مى  

  . رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 293/1(



  حيات صحابه

١٦٣  پنجم جلد 

وقتى كـه بـه سـوى نمـاز         «: آموخت  به ما مى   �رسول خدا   : و ابونعيم از حكم بن عمير روايت نموده، كه گفت         
سـبحانك اللهـم و   : هاى تان باال ننماييد، و بگوييد     هاى تان را بلند كنيد، و از گوش        ايستاديد تكبير بگوييد، و دست    

بار خدايا تو پاك و قابل ستايش هستى، اسـمت مبـارك            «ك، و تعالى جدك، و الاله غيرك،        بحمدك، و تبارك اسم   
 ايـن  1.»است، و عظمت و جاللت از منزلت و مرتبه بلند برخوردار است، و معبودى قابل پرستش غير از تو نيـست  

  .آمده است) 217/4(چنين در الكنز 
   

   و تعليم تشهد)عنهم اللَّه رضى(، ابوبكر، عمر و ابن مسعود �پيامبر 
 را بر روى منبـر بـه مـا         2 تشهد �ابوبكر  : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(مسدد و طحاوى از ابن عمر       

آمده است، دارقطنـى    ) 217/4(اين چنين در الكنز     . دهد آموخت، مثل اينكه معلم اطفال را در مكتب آموزش مى          مى
 از دسـتم    �عمـربن خطـاب     :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(س   از ابن عبا   - كه آن را حسن دانسته       -

:  دست وى را گرفته و تشهد را به او يـاد داده بـود  �گرفت و تشهد را به من آموخت، و فرمود  كه رسول خدا          
ى و مالى عبادات قولى براى خداست، هم چنان عبادات فعل«: ترجمه. )التحيات هللا، الصلوات الطيبات المباركات هللا(

مالك، شافعى، طحاوى، عبدالرزاق و غير ايشان . آمده است) 217/4( اين چنين در الكنز 3.»با بركت خاصه خداست  
وى از عمربن خطاب در حالى شنيد كه بر منبر قرار داشت و بـه               : اند كه  از عبدالرحمن بن عبدالقارى روايت نموده     

   4.و آن را ذكر نموده... حيات هللالت: بگوييد: گفت داد و مى مردم تشهد را ياد مى
آموخـت، مثـل ايـن كـه       تشهد را به ما مى�رسول خدا : و نزد ابن ابى شيبه از ابن عباس روايت است كه گفت  

   5.اى از قرآن را به ما بياموزد سوره
ه و زد وى همچنان از ابن مسعود روايت اسـت كـ           .  به لفظ وى روايت است     �و نزد وى هم چنان از ابن مسعود         

هاى دستش بود، چنان كـه        تشهد را به من در حالى آموزش داد كه كف دستم در ميان كف              �رسول خدا   : گفت
و نزد عسكرى در االمثال از وى روايـت اسـت       .و تشهد را ذكر نموده است     ... دهد اى از قرآن را به من ياد مى        سوره

 و بعد از آن براى -داد  آن به ما آموزش مى يا جوامع سخنان را با فواتح - فواتح سخنان �رسول خدا : كه گفت
و نزد ابن نجار از اسود روايت . ما خطبه نماز و خطبه حاجت را آموزش داد، و بعد از آن تشهد را ذكر نموده است

اى از قرآن را به ما آموزش دهد، و درآن بـر مـا               داد، مثل اين كه سوره     عبداللَّه به ما تشهد را ياد مى      : است كه گفت  
  .آمده است) 218/4 219(اين چنين در كنزالعمال . گرفت و واو را عيب مىالف 

   
  نمود حذيفه و تعليم نماز به كسى كه آن را درست ادا نمى
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 وارد مسجد گرديد، �حذيفه : اند كه گفت عبدالرزاق، ابن ابى شيبه، بخارى و نسائى از زيدبن وهب روايت نموده     
كند، هنگامى كه از نماز منصرف شد حذيفه  رد و ركوع و سجده را تمام نمىناگهان متوجه شد كه مردى نماز ميگزا    

از : از چهل سال به ايـن طـرف، حذيفـه فرمـود           : خوانى؟ گفت  از چه وقت تا حال همين طور نماز مى        : به او گفت  
كه محمـد  اى  اى، و اگر بميرى و نمازت همين طور باشد، بر غير فطرتى مرده  چهل سال به اين طواف نماز نگزارده      

خواند ولى ركـوع     انسان نماز را به تخفيف مى     :  بر آن فطرت بود، بعد از آن به تعليم دادنش پرداخت، و گفت             �
  .آمده است) 230/4( اين چنين در الكنز 1.كند و سجده را تمام مى

   
  تعليم اذكار و دعاها  

   �و تعليم اذكار و دعاها براى على � پيامبر
به تو پنج هزار گوسفند بدهم، يا اين «:  به من گفت� روايت نموده كه، پيامبر   �طالب  ابن نجار از على بن ابى       

اى رسول خدا، پنج هزار گوسفند :  عرض كردم»ها صالح دين و دنيايت است؟ كه پنج كلمه به تو بياموزم كه در آن
و طيب لى كسبى، و قنعنـى بمـا         اللهم اغفر لى ذنبى، و وسع لى خلقى،         : بگو«: زياد است، ولى به من بياموز، فرمود      
بار خدايا، گناهم را برايم بيامرز، اخالقم را برايم وسـيع بگـردان،             «ء صرفته عنى،     رزقتنى، و ال تذهب قلبى الى شى      

اى قناعتم ده و قلبم را به سوى چيزى مبر، كـه آن را               كسبم را برايم خوب و نيكو برگردان، به آنچه برايم رزق داده           
  .آمده است) 305/1(اين چنين در الكنز . »اى نيدهاز من منصرف گردا

   
  )عنهم اللَّه رضى(على و تعليم اذكار و دعاها به عبداللَّه بن جعفر 

ها ايشان  داد، و به آن اند كه وى به دخترانش اين كلمات را ياد مى جعفر روايت نموده نسائى و ابونعيم از عبداللَّه ابن
 را وقتـى    �رسـول خـدا     : ها را از على فرا گرفته است، و على گفته كه           ه وى آن  شد ك  نود، و متذكر مى    را امر مى  

اللَّه رب العالمين و  الاله االاللَّه الحليم الكريم، سبحانه، تبارك(: گفت ها را مى انداخت آن امرى به مشكل و سختى مى
خداونـد حلـيم و كـريم وجـود     هيچ معبودى بر حق، جـز      «: ترجمه.. )رب العرش العظيم، و الحمدهللا رب العالمين      

اللَّه است كه  ندارد، و او پاك است، پروردگار عالميان و پروردگار عرض بزرگ مبارك است، و ستايش خاص براى    
 كـه سـند آن   -و خرائطـى در مكـارم االخـالق    . آمده است) 298/1( اين چنين در الكنز     2.»پروردگار عالميان است  

ام، من كلماتى را بـه تـو         اى برادرزاده : على به من گفت   : يت نموده، كه گفت    از عبداللَّه بن جعفر روا     -حسن است   
: شـود  ها را در وقت وفاتش بگويد داخـل جنـت مـى             شنيدم، كسى كه آن    �ها را از رسول خدا       آموزم، كه آن   مى
لك يحيى و يميت و هو  تبار الذى بيده الم  - سه بار    - الحمدهللا رب العالمين     - سه بار    -الاله االاللَّه الحليم الكريم     (

هيچ معبود بر حق، جز خداوند حليم و كريم نيست، ستايش خاص براى پروردگـار               «: ترجمه. )ء قدير  على كل شى  
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ميراند و بر همـه چيـز        كند و مى   عالميان است، مبارك است ذاتى كه به دست وى پادشاهى است، ذاتى كه زنده مى              
  .ه استآمد) 111/8( اين چنين در الكنز 1.»قادر است

   
   و تعليم بعضى اذكار و دعاها به بعضى اصحابش � پيامبر

 �من از نخستين كسانى بودم، كه از اهل طائف نزد پيامبر            :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از سعد بن جناده      
بـاالى  آمدند، از باالى طائف از بلندترين نقطه آن صبحگاهان بيرون آمدم، و در وقت عصر به منى رسيدم، آن گـاه     

 را )اذا زلزلـت (و  ]قل هواللَّـه احـد  [ آمدم و اسالم آوردم، وى به من �كوه رفتم، باز پايين گرديدم و نزد پيامبر        
خداونـد پـاك   «: ترجمـه . )اللَّه، والحمدهللا، والاله االاللَّه، واللَّه اكبـر    سبحان(: آموخت، و اين كلمات را به من ياد داد        

: ، و فرمـود »تـر اسـت   اى اوست، و معبودى جز او وجود ندارد و خداوند بزرگومنزه است، ثنا و ستايش خاص بر 
و عبداللَّه بن احمـد در زوائـدش از   . آمده است) 86/3( اين چنين در تفسير ابن كثير  2.»ها باقيات صالحات اند    اين«

اد و د نمـوديم بـه مـا آمـوزش مـى       وقتى كـه صـبح مـى   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابى بن كعب    
 �RC��%�       (: گفت مىR� 	
R%
� � 
&�6c ��V���� Z �� ;"i 
6��$ Z6- � t£UF5� Z" % � tGU-5� u��8 9 � 
6O�Y�(. 

بر فطرت اسالم صبح نموديم و بر كلمه اخالص و سنت نبى مان محمد و ملت ابراهيم كه مايل بـه حـق                       «: ترجمه
. آمده است) 294/1( اين چنين در الكنز 3.داد ل اين را انجام مىرسيد مث ، و وقتى شب فرا مى»بود و از مشركان نبود    
داد، كه نويسنده به   اين كلمات را چنان به ماياد مى�رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن جرير از سعد    

 �¨ t � ������ �	 �*) �� �*(: دهد اطفال نوشتن را ياد مى� ������ � tLe��� � ������ �� �3 �� ���� � t�":�� ,�
      z7�� ��'� � 
�$;�� Z6�8 بـرم، و بـه تـو از جـبن و تـرس پنـاه                بار خدايا، من به تو از بخل پناه مى        «: ترجمه. )�� �

برم، و بـه تـو از فتنـه دنيـا و عـذاب قبـر پنـاه            برم، و به تو از اين كه به خوارترين درجه عمر رد شويم پناه مى               مى
  .آمده است) 307/1 ( اين چنين در الكنز4.»برم مى

 نماز بر مرده را به آنان يـاد  �پيامبر :  روايت نموده كه�و ابونعيم از عبداللَّه بن حارث بن نوفل و او از پدرش  
اللهم هذا عبدك فالن بن فالن و ال نعلم اال          . اللهم اغفر الخواننا و اخواتنا، واصلح ذات بيننا، و الف بين قلوبنا           (: داد

بار خدايا، براى برادران و خواهران ما بيامرز، و در ميان مـا صـبح              «: ترجمه. )م به منا، فاغفرلنا و له     خيرا، و انت اعلُ   
بار خدايا، اين بنده ات فالن بن فالن اسـت، و مـا جـز خيـر           . هاى مان الفت ايجاد كن     عنايت فرما، و در ميان قلب     

اگر خير :  گفتم- كه خردترين قوم بودم -، من ( بيامرزترى، پس براى ما و براى او دانيم، و تو به وى از ما عالم نمى
طبرانى در الدعاء و ديلمـى      . آمده است ) 114/8( اين چنين در الكنز      5.»دانى مگو  جز چيزى را كه مى    «: ندانم؟ گفت 

 وقتـى رمـضان     �رسـول خـدا     : اند كـه گفـت      روايت نموده  � از عباده بن صامت      - كه سندش حسن است      -

                                                 
1 
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	 �U�R7�� � ." - � t           (: آموخـت   را به ما مى    آمد، اين كلمات   مىB�* � - � t	
B��� �" - �3 ��(t بـار  «:  ترجمـه
خدايا، مرا براى رمضان سالم بگردان و رمضان را براى من سالم گردان و آن را به حفاظت و سالمت از مـن قبـول       

  .آمده است) 323/4(اين چنين در الكنز . »فرما
   

  � مبرعلى و تعليم درود بر پيا
 درود بر   �عل  : اند كه گفت   طبرانى در األوسط، ابونعيم در عوالى و سعيدبن منصور از سالمه كندى روايت نموده             


*>(: گفت آموخت و مى  را به مردم مى �پيامبر  � � t���c;C� 9c�( �3 ��   
R©��8 9 � �� 7��*
�� � t�
%�"#C� j
        � 9���$ � t�!�� Y �d��> L:�� t
V;�:- � 
3�7>      p!
&��� tb�- 
C ª
«� t���-* � �;�� ;"i 9 � �66I Z8�* � t�!
%�

    � L�$ �] �!
f�� ? X�Q8 ��#� t���
�� ���
� 0 �f
8 L{ 
"% tL�1
�5� �
��¨ ¬��;��� tbl
� bl�  :C�� tb ]� 
C
       hc ���� �
&$ 9 � 
�f 
� t�;3:� 
M8
c t��c�� 
��� � tGQ� ? V� 5 � tG;�  ;R:� �� 7�� A�;V .� tT�
7�
#�� <*��

 tw5� � ®&�� �
f�F)¯_� �( �" � 	N
F � t	��PC� �6��� �38 tG
�c5� ���d
$ � tGU-5� ���6� � tGU�5� �
Of�� 
            bl
� ���-* � tZ�":$ �D�:� � t�;�� G�� �;�3> � t	�QeC�)Z{*(         
&�
B� aQ�� � t�$;� ? 
O#&� .� p#8� �3 �� t �

                 9 � L�� �3 �� t	�QeC� �d
�� L�Q� � ,� :C� ����� N�8 � t��*;�� �] �
63� t� B8 � �«�(j
6� ) � taj
6� v
6��
 � Lr8 GU% � ,;� b�6� �� tZ�
7C� °f�� � u(
3��� ,��7� .� ��
:��� � aQ�� � ta*�$ .� �S� � t.�Q$ � ��;� a��D� G�%�

��M� 	
V�� � Z2c(.  
ها بـر فطـرت شـان، اعـم از بـدبخت و              ها، و گرداننده دل    بار خدايا، اى گسترنده زمين، و آفرينده آسمان       « :ترجمه

تـرين مهربانيـت بـر     ها و پر لطف ترين بركت هاى خويش را با پرفيض ترين درودها و رحمت    ها، خوب  نيكبخت آن 
 محمدى كه گشاينده مغلقات، آشـكار       محمد نازل گردان، محمدى كه بنده و رسول توست، و خاتم پيامبران است،            

هاست، چنان كه وقتى مـسؤوليت رسـالت بـه      هاى باطل  كننده حق توسط حق، از بين برنده و ريشه كن كننده موج           
دوشش گذاشته شد، با قوت تمام به امر تو توأم با طاعتت اقدام نمود، و در كسب رضاى تو سعى و تالش نمود، و 

اش هيچ گونه سـستى راه نيافـت، وى فراگيرنـده     رفت و نترسيد، و در عزم و ارادهاز هيچ گونه اقدام خيرى عقب ن   
وصيت و حافظ و نگهدارنده عهدت بود، و بر اجراى امرت در حركت بود، حتى كـه چـراغ روشـن را بـر فـراراه                         

ر هـا توسـط وى پـس از فـرو رفـتن د             روندگان و ره نوردان به سوى هدايت روشن گردانيد وبر افروخت، و قلب            
هـاى   هاى واضح را پر نور و درخشان ساخت، و فانوس هاى فتنه و گناه هدايت و رهنمون گرديد، وى نشانه       گودال

هاى واضح را پر نور و درخشان ساخت، و احكام اسالم را تازه و خرم ساخت،                 اسالم را روشن گردانيد، وى نشانه     
لم ذخيـره شـده توسـت و شـاهد و گـواه تـو در روز       بنابراين او امانت دار مطمئن و معتمد توست، و خزانه دار ع      

اى، و او به حق رسول رحمـت توسـت، بـار             قيامت است، وكسى است كه وى را به حيث نعمت مبعوث گردانيده           
خدايا، براى وى جاى فراخى در جنت عدن خويش نصيب گردان، و برايش چندين برابر پاداش خير از فضل خود              

را باشد، نه مكدر، البته از دست يابى به ثواب مكررت، و از عطاى افـزون ذخيـره      عطا فرما، پاداش و خيرى كه گوا      
شده ات، بار خدايا، بر بناى مردم، بناى وى را بلند گردان، و جايگاه و مهمانيش را نزدت گرامـى دار، و نـورش را          
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گفتـارش رضـايت   برايش كامل گردان، و پاداش مبعوث شدنش را از طرف خود برايش بده، شهادت وى مقبول و          
اين چنين  . »بخش بود، و از سخن متعادل و روشن و كالم قاطع و فيصله كن و حجت و دليل بزرگ برخوردار بود                    

 مـشهور اسـت، و ابـن        �اين كالم علـى     : گويد مى) 509/3( ابن كثير در تفسير ود       1.آمده است ) 214/1(در الكنز   
ت، و هم چنـين ابوالحـسين احمـدبن فـارس كفـوى در      قتيبه در مشكل الحديث درباره اين حديث سخن گفته اس     

 نوشته، درباره اين حديث چيزى گفته است، ولى در اسنادش نظرى �اى كه درباره فضيلت درود بر پيامبر  رساله
  .هست، و حافظ ابوالقاسم طبرانى هم اين اثر را روايت كرده است

   
  تعليم مهمانان تازه وارد به مدينه طيبه  

  به  يارانش در مورد تعليم وفد عبدالقيس � دستور پيامبر
: گفـت  وى از يكى از اعضاى وفد عبدالقيس شنيد كـه مـى  : از شهاب بن عباد روايت نموده كه    ) 206/4(امام احمد   

كه نزد قوم رسيديم، بـراى مـا  جـاى             آمديم، و خوشى شان به آمدن ما افزون گرديد، هنگامى          �نزد رسول خدا    
 به ما خوش آمد گفت، و براى ما دعا نمود و بعد از آن به سوى ما نگريست �ه پيامبر گشودند و نشستيم، آن گا

آيـا همـين روى     «:  فرمـود  � همه به سوى منذربن عائذ اشاره نموديم، پيامبر        »سيد و زعيم تان كيست؟    «: و گفت 
 كـه در رويـش       و آن نخستين روزى بود كه اين اسم بر وى گذاشته شد، البته به خاطر ضربه سم خـرى                   »شكسته؟

آرى، اى رسول خدا، وى از قوم عقب مانده بود، و شترهاى قوم را بست و بارها و متاع شان را جمـع                       : بود، گفتيم 
هاى نيكويش را بر تـن نمـود، بعـد بـه             هاى سفر را از تن كشيد و لباس        اش را بيرون نمود، و لباس      نمود، باز كيسه  
 بـه   »روى شكـسته  «راز نموده و تكيه زده بود، هنگامى كه االشج           در حالى آمد، كه وى پايش را د        �سوى پيامبر   

 نشست و خود را برابـر نمـود و          �اينجا اى اشج، پيامبر     : وى نزديك گرديد، قوم برايش جاى گشودند و گفتند        
 برابر نشست و  � نشست، و پيامبر     �، وى در طرف راست پيامبر       »اينجا اى اشج  «: پايش را جمع كرد و گفت     

هاى صـفا، مـشقر و    آمد گفت و با او مهربانى نمود، بعد از آن او را از سرزمينش پرسيد، و برايش قريهاو را خوش  
هـاى مـا از مـا     پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا، تو بـه آسـمان قريـه      : هاى هجر را نام برد، منذر گفت       غيره قريه 

بعـد از آن  : گويـد  ، مى»م وسعت آورده شده است ام و در آن براي     من به سرزمين تان قدم گذاشته     «: فرمود!! ترى عالم
اى گروه انصار، برادران تان را عزت كنيد، چون آنان در اسالم شبيه شما هستند،             : به سوى انصار متوجه شد وگفت     

انـد، نـه    ترين مردم به شمااند، به رضايت و بدون اكراه و بدون هالك شدن، اسالم آورده      و در موى و پوست مشابه     
  .»ه از اسالم آوردن انكار نمودند و كشته شدندچون قومى ك
 »عزت و مهمان نوازى بـرادران تـان را بـراى تـان چگونـه يافتيـد؟        «:  فرمود � پيامبر   )بح نمودند ص(هنگامى كه   

هاى مان را نرم نمودند، طعام مان را نيكو سـاختند و شـب و روز را در                آنان را برادران نيكويى يافتيم، فرش     : گفتند
 خـوش آمـد، و از آن        �آن عمـل پيـامبر را       . ب پروردگارمان و سنت نبى مان براى ما سـپرى نمودنـد           تعليم كتا 
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خوشحال شد، بعد از آن فرد، فرد ما را از نزديك مالحظه نمود و چيزهايى را كه ياد گرفته بوديم، و به ما آموزش                        
 سوره، يك سنت و دو سـنت را آموختـه   داده شده بود از ما پرسيد، كسى از ما التحيات، ام الكتاب يك سوره و دو   

اين حديث را به طـولش احمـد        : گويد مى) 152/4( منذرى در الترغيب     1.و حديث را به طول آن متذكر شده       ... بود
  .اند رجال آن ثقه: گويد مى) 178/8(به اسناد صحيح روايت نموده، و هيثمى 

وفـد عبـدالقيس   «:  نشسته بوديم، فرمود�يامبر نزد پ:  روايت نموده، كه گفت  �و عبدالرزاق از ابوسعيد خدرى      
 �ديديم، بعد ساعتى درنگ نموديم، ناگهان متوجه شديم كه آمدند، براى پيـامبر   ، و ما چيزى را نمى    »نزدتان آمد 

 »؟-از توشـه تـان   :  يـا گفـت  -ايا چيزى از خرماى تان همراه تان هست «:  به آنان گفت  �سالم دادند، و پيامبر     
اى چرمى پهن گرديد، و آنان خرماهاى باقيمانده را كه همراه شان بـود روى آن                 عد امر نمود و پارچه    آرى، ب : گفتند

ناميد و اين را اين چيز، و اين را اين           اين خرما را برنى مى    «:  يارانش را جمع نمود، و گفت      �ريختند، بعد پيامبر    
از آنان را به مردى از مسلمانان سـپرد، و دسـتور     آرى، بعد از آن هر يك       :  گفتند -هاى خرما     اشاره به رنگ   - »چيز

داد كه وى را نزد خود مهمان نگه دارد و به او قرائت و نماز ياد دهد، و آنان يك هفته درنگ نمودند، باز ايشان را                          
 و ايشان را يك هفته ديگـر        2،دطلب نمود و دريافت كه نزديك شده بياموزند و بفهمند، و آنان را به ديگران سپردن               

اى رسول خدا، بـه سـوى سـرزمين    : اند، آنان گفتند اند و فهميده ذاشت، باز طلب شان نمود و دريافت كه خوانده      گ
بـه سـوى سـرزمين تـان     «: ايم، و خداوند خير را به ما آموخته و ما را فهمانيـده اسـت، فرمـود         خويش مشتاق شده  

و حـديث را    ... نوشيم مان مى  رسيم كه در سرزمين    را از نوشيدنى بپ    �اگر پيامبر خدا    : گفتند ]با خود   [،  »برگرديد
  .آمده است) 113/3( اين چنين در الكنز 4. ذكر نموده3، ساختن در دباء، نفير و حنتمدر نهى از نبيذ

   
  فرا گرفتن علم در سفر  

  و تعليم امور دين در سفرش در حجه الوداع �پيامبر 
ل در مدينه بدون انجام حج درنگ نمـود، بعـد از آن در         نه سا  �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �احمد از جابر    

آن گاه تعداد زيادى از مـردم در مدينـه          : افزايد رود، مى   امسال به حج مى    �رسول خدا : ميان مردم اعالن نمود كه    
 اقتدا نمايند و چون عملكرد وى عمل كنند، و پيامبر خـدا             �خواستند به رسول خدا      فرود آمدند و همه شان مى     

ه كه پنج روز از ذى القعده باقى مانده بود بيرون گرديد، و ما هم همراهش بيرون شديم، تا ايـن كـه بـه         آن گا  �
ذى الحليفه رسيد، در آنجا اسماء بنت عميس به سبب به دنيا آوردن محمدبن ابى بكر دوره نفاس خـود را شـروع                       

اى  غسل بكن، بعد از آن تكـه      «:  فرمود �چه بكنم؟ پيامبر    :  فرستاد كه  �كرد، بنابراين كسى را نزد رسول خدا        
                                                 

1  ���) ١٧٨/ ٨(ه5U/ ). �٢٠/ �(ا�+c /� :�Pث-3 ه�� zرج�ل. 
  .يعنى كسان اولى» به غير آنان«: بدالرزاق آمدهاين چنين در اصل آمده، و در منصنف ع 2
ظرفى را گويند كه از بيخ درخت » نقير«. شد شود و مراد در اينجا ظرفى است كه از كدو درست كرده مى كدو را گفته مى» دباء« 3

  .كوزه گلى را گويند كه به خاطر طول مكث سبز شده باشد يا رنگ شده باشد» حنتم«. خرما درست كرده شود
0�ال;زاق . س�� �ن ���� اس& 4H)١�٩٣٠ ( �����ر ) �٢٠/ �(N S���5AB@ ) ��١٨(8ل0�,/ 8ن را در الI656Y ذ�^ 

� 8ن 5AB@ اس)) ١١٩٨(هD5Pr ���ر� در ادب الb;د . دا,��3P8ن �3 س �P,�� 3� .�E, : 5@ ا�دبAB)١�٢.(  
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 بيرون گرديد، تا اينكه شترش او را به بيـدائ           �بعد از آن رسول خدا      . »را محكم بر فرجت ببند و باز تلببيه بگو        
5 <��� �� ����� t	 �� Z":6�� � ;"l� � �R C� 5           ( :رسانيد، و در آنجا به توحيد تلبيه گفت        ���� t���� �3 �� ����

 �� ��ام هـيچ شـريكى برايـت        ام، به خدمت ايستاده    ام، خداوندا به خدمت ايستاده     به خدمت ايستاده  «: ترجمه. )<�
، و مـردم همـه تلبيـه    »ام، ستايش، نعمت و پادشاهى از آن توست و شريكى برايت نيست نيست، به خدمت ايستاده  

شنيد ولى به آنها چيزى نگفت، آن گاه  ر مىنمودند و پيامب  و سخن مثل آن را اضافه مى- و مردم ذاالمعارج -گفتند  
 سوار و پياده قرار داشت، و از عقبش         �نمود در پيش روى رسول خدا        نظر نمودم، و تا جايى كه چشمم كار مى        

 در ميان ما بـود و       �و رسول خدا    : گويد جابر مى . همچنان، و از طرف راستش مثل آن و از طرف چپش مثل آن            
و حـديث را  ... دانست، و عملى را كه او انجام داد ما نيز انجام داديـم     تأويلش را هم مى   شد و    قرآن برايش نازل مى   

 براى شان در سفر حج در خطبه هايش در          �و تعليم پيامبر    . آمده است ) 146/5 (البدايه، چنانكه در    1متذكر شده 
  .ذشتحج خواهد آمد، و بعضى چيزهايى كه به اين باب تعلق داشت در بخش تعليم در جهاد گ

   
  � قصه جابر غاضرى  در مورد طلب علم در سفر پيامبر

 آمـدم، و بطـور   �با سوارى و متاع نزد رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت �ابونعيم از جابربن ازرق غاضرى      
نمودم تا اين كه رسيديم و در كنار چادرى از پوست پايين آمد ودر آن داخل گرديد،                  مداوم در پهلويش حركت مى    

اش بيشتر از سى مرد كه همراه شان تازيانه بود ايستادند، من نزديك شدم، ناگهان متوجه شدم كه مردى  دروازهو بر 
بـه  : گفتم!! اى شرترين مردان  : گفت!! زنمت كنم، و اگر مرا زدى مى      اگر دفعم نمودى دفعت مى    : كند، گفتم  دفعم مى 

 بشنوم، و برگـردم     �ام، تا از پيامبر      راف يمن آمده  من از اط  : چگونه؟ گفتم : خدا سوگند، تو از من شرترى، گفت      
راست گفتى، به خدا سوگند، من از تـو  : دارى؟ گفت و براى كسانى كه در عقبم قرار دارند بيان نمايم و تو بازم مى            

 سوار شد، و مردم نزد عقبه در منى اطرافش جمع گرديدند، و نزد وى زياد شـدند و از وى                     �شرترم، باز پيامبر    
توانست به وى برسد، آن گاه مردى كـه مـويش را كوتـاه نمـوده بـود                   كردند، و از كثرت آنان كسى نمى        مى سئوال

خداوند به كسانى كه سرهاى شان   «:  فرمود �اى رسول خدا، برايم دعاى رحمت كن، پيامبر         : نزدش آمد و گفت   
 بـه كـسانى كـه سـرهاى شـان را            خداونـد «: برايم دعاى رحمت كن، فرمود    : ، باز گفت  »اند رحمت كند   را تراشيده 
، وى سه بار گفت، و بعد ز آن حركت نمود و سرش را تراشيد ، و من ديگر هر مـردى را                       »اند رحمت كند   تراشيده

: آمده است، و اين را ابن منده روايت نموده و گفتـه      ) 49/3( اين چنين در الكنز      2.ديدم سرش را تراشيده بود      مى كه
  .آمده است) 211/1 (االصابه شود، چنانكه  ناخته نمىغريب است، جز به اين اسناد ش

  و ما كان المؤمنون لينفروا كافه:  تفسير ابن جرير درباره اين قول خداوند تعالى

                                                 
1 
��� . ����S) �٩/ #(,��ئ/ ) �)٣٠٧ا�D ��ج3 ( ٣٢/ ٣(ا�  . ,9د ���� در ���ب ال�6 اس)ا7^ 
باشد، اما  اين البته بعد از فراغت از حج است، كه در آن وقت تراشيدن يا كوتاه كردن موى سر سنت است، ولى تراشيدن آن بهتر مى 2

  .م. در غير آن گذاشتن موى و تراشيدن آن هيچ اشكالى ندارد
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Z8[: بعد از اين كه اقوال مختلف را در تفسير اين قول خداوند تعالى) 51/11(ابن جرير  % ���&6�� 	�6�KC� 	
% 
� �[ 
 � ��6'*�� ����3 ��� *�:�� ����3[اره اين قول خداوند درب: ، ذكر ميكندااليه�;�� ? ��37&���[) .Z�����:n��(  

  .»تا كه در دين تفقه و علم حاصل كنند، و وقتى به طرف قوم شان بازگشتند آنان را بيم دهند«: ترجمه
تفقه حاصل كند، البته از     اى كه بسيج شده      تا طايفه : ها به صواب قول كسى است كه گفت        ترين قول  بهترين و راجح  

خالل مشاهده و ديدن نصرت خداوند براى اهل دينش و براى ياران پيامبرش، بر ضـد دشـمنانش و كـافران، ايـن                   
اش را بر اديان ديگر درك  داند، و پيروزى و غلبه گروه با ديدن و مشاهده عملى، حقيقت علم و جايگاه اسالم را مى

داند، و بايد قوم شان را بيم دهنده، يعنى          دانست حاال بعد از شركت عملى مى       ىكند، امرى كه اگر كسى آن را نم        مى
ها پيروزى حاصل كردند،  آنان را پس از ديدن و مشاهده عملى حاالت كفار و اهل شرك كسانى كه مسلمانان بر آن   

قهـر خداونـد    دروقت برگشت به سوى شان بترسانند، كه اينان هم اگر محتاط نباشند، ممكن است همان غضب و                  
كه بر اهل شرك نازل گرديد، و اين گروه شاهدش بودند، بر اين قوم نيز نازل گردد، و اين عمل را گـروه شـركت                         

: افزايـد  كننده در جهاد در وقت برگشت خود از جنگ به سوى قوم شان انجام دهد، تا باشد قوم آنان بترسـند، مـى            
 را براى شان بيان  كنند و آنان را بترسـانند، بـر اثـر ايـن            ممكن است قوم آنان، وقتى آنان مشاهدات عملى خويش        

بترسند و به خدا و پيامبرش ايمان بياورند، البته از ترس اين كه بر سرشان همان چيزى نازل شود، كه بر سركسانى                      
  .كه خبرشان را شنيدند، نازل شده بود

   
  جمع نمودن بين جهاد و علم  

  آموختند نمودند و هم علم مى هم جنگ مىدر مورد اينكه اصحاب  �قول ابوسعيد
رفتيم و يـك تـن و دو تـن را     ما به جهاد مى: اند كه گفت  روايت نموده  �ابن ابى خيثمه و اين عساكر از ابوسعيد         

 را براى ما بيـان      �آمديم، و آنان حديث رسول خدا        گذاشتيم، بعد از جنگ مى      مى �براى حديث رسول خدا     
  .آمده است) 240/5(اين چنين در الكنز .  گفته است�رسول خدا : گفتيم بيان نموده مىنمودند، بعد ما آن را  مى
   

  جمع نمودن بين كسب و علم   
   درباره جمع نمودن اصحاب بين كسب و علم �حديث انس
 انس بن مالك هفتـاد تـن مـردان انـصار را ذكـر     : از ثابت بنانى روايت نموده، كه گفت   ) 123/1 (الحليه  ابونعيم در   

نمودند  آوردند، و در آنجا شب را سپرى مى       رسيد، به محل درس وى در مدينه روى مى         نمود، كه وقتى شب فرا مى     
آورد و آب شـيرين       مـى  داشـت هيـزم فـراهم      كردند كسى كه قوت و زور مى       خواندند، و وقتى صبح مى     و قرآن مى  

هـاى   كردنـد و صـبحگاهان در حجـره    آماده مـى گرفتند و آن را     بودند، گوسفند مى    و كسانى كه دارنده مى     1آورد مى
 آنان را فرستاد، و � به قتل رسيد، رسول خدا  ) عنه رضى اهللا (بود، هنگامى كه خبيب       آويزان مى  �رسول خدا   

                                                 
  .م. نمود و از اين طريق امرار معاش مى 1
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اى از بنى سليم رسيدند، آنجـا حـرام بـه اميرشـان       هم بود، ايشان به قريه�در ميان آنان دايى من حرام بن ملحان      
 خبر ندهم كه ايشان هدف ما نيستند و به اين صورت راه ما را رها نماينـد و بـه طـرف مطلـوب              آيا به اينان  : گفت

اى از روبرويش آمد و به       آرى، بنابراين نزد ايشان آمد و آن حرف را به آنان گفت، ولى مردى با نيزه               : برويم؟ گفتند 
لَّه اكبر، سـوگند بـه پروردگـار كعبـه،          ال: قتلش رسانيد، هنگامى كه حرام اثر نيزه را در جوفش احساس نمود گفت            

 را نديدم �اى هم از ايشان باقى نماند، من پيامبر خدا  كامياب شدم، آن گاه آنان را محاصره نمودند و خبر دهنده
را ديدم كـه هرگـاه نمـاز        �كه چون حزن و اندوهش بر آنان، بر سريه ديگرى اندوهگين شده باشد، پيامبر خدا                

  1.كرد نمود و بر آنان دعا مى ست هايش را بلند مىخواند د بامداد را مى
مردانى را  :  آمدند و گفتند   �مردمانى نزد پيامبر    : از ثابت بن انس روايت است كه گفت       ) 514/3(و نزد ابن سعد     

با ما بفرست كه به ما قرآن و سنت را ياد دهند، آن گاه هفتاد مرد از انصار را به سوى ايشان فرسـتاد، كـه بـه آنـان           
خواندنـد، از طـرف شـب درس         شد، و در ميان آنها دايى من حرام نيز حضور داشت، آنان قرآن مى              ريان گفته مى  قا
آوردنـد و آن را   آوردند و درمسجد ميگذاشتند، و هيزم فراهم مى       آموختند، و از طرف روز آب مى       خواندند و مى   مى

 ايشان را به سـوى آنـان        �خريدند، پيامبر    مىرسانيدند، و توسط آن براى اهل صفه و فقيران طعام            به فروش مى  
روان نمود، آنان به ايشان متعرض شدند و قبل از اين كه به جاى مطلوب برسند همه شان را به قتل رسانيدند، آنان         

بار خداى، از سوى ما براى نبى ات برسان كه ما با تو مالقات نموديم، از تو راضى شديم و تو از ما راضـى                    : گفتند
اش را در وى فرو برد، حـرام    دايى انس  از عقبش امد و او را به نيزه زد و نيزه    -ومردى نزد حرام    : گويد مى. شدى
برادرانتان به قتل رسيدند، و «:  براى برادرانش گفت�رسول خدا !! كامياب شدم، سوگند به پروردگار كعبه: گفت

 با تو مالقت نموديم، از تو راضى شديم و تـو از مـا               بار خدايا، از سوى ما براى نبى ات برسان كه ما          : ايشان گفتند 
  2.»راضى شدى

   
   و همسايه انصارى اش در طلب علم �نوبت گذاشتن عمر

من و همسايه انصارى ام در بنى :  روايت نموده، كه گفت   � از عمر    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 19/1(بخارى  
 را نوبـت    �يم، و مـن و او حـضور يـافتن نـزد رسـول خـدا                 اميه بن زيد كه در عوالى مدينه قرار داشـت بـود           

يافتم، خبـر همـان روز را از وحـى و غيـره      آمد و روزى من، وقتى من حضور مى    گذاشتيم، روزى وى پايين مى     مى
 همان رفيق انصارى ام در روز       ]بارى[داد،   يافت، مثل اين عمل را انجام مى       آوردم، و وقتى او حضور مى      براى او مى  

وى خانه است؟ من ترسيدم و به سويش بيرون دويدم،          : ام را به شدت كوبيد و گفت       پايين گرديد، و دروازه   نوبتش  
آيـا  : كنـد، گفـتم   آن گاه نزد حفصه وارد شدم كه گريه مى (: گويد مى. (..امر عظيم و بزرگى اتفاق افتاده است      : گفت
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 داخل شدم و در حالى كه       �ز آن نزد پيامبر     دانم، بعد ا   نمى:  شما را طالق داده است؟ پاسخ داد       �رسول خدا   
  1.اللَّه اكبر:، گفتم»نخير«: اى؟ گفت آيا زنانت را طالق داده: ايستاده بودم گفتم

   
  ايم حديث نشنيده � همه ما از پيامبر خدا: قول براء

ايم، مـا   ه حديث نشنيد�همه ما از رسول خدا      :  روايت نموده، كه گفت    �از براء   ) 127/1(حاكم در المستدرك    
گفتند، و بـه ايـن صـورت حاضـر بـراى غائـب        كشتزار و كارهاى ديگرى داشتيم، ولى مردم در آن روز دروغ نمى         

اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن دو اين را روايـت    : گويد  حاكم مى  2.نمود حديث بيان مى  
از بـراء   ) 14ص(نين حاكم در معرفة علوم الحديث       اين را هم چ   . اند، و ذهبى هم با وى موافقت نموده است         نكرده

نمودنـد و    ايم، اصحاب ما براى ما حديث بيان مى         نشنيده �همه حديث را از رسول خدا       : روايت كرده كه گفت   
) 154/1(، اين چنين اين را احمد روايت نموده، و رجـال آن، چنانكـه هيثمـى            3يمما به چرانيدن شتران مشغول بود     

  .آمده، روايت كرده است) 238/5(و ابونعيم به معناى اين را، چنانكه در الكنز . اندگفته، رجال صحيح 
   

  آمديم مى � ما در دو طرف روز نزد پيامبر خدا: قول طلحه بن عبيداللَّه 
نـزد طلحـه بـن      :  روايت نموده، كه گفـت     4)صبحىاال(از ابوانس مالك بن ابى عامر       ) 512/3(حاكم در المستدرك    

اين يمانى به رسول خـدا      : دانيم اى ابومحمد، به خدا سوگند، نمى     :  بوديم، كه مردى نزدش آمد و گفت       �عبيداللَّه  
 بود  � هدفش ابن هريره     - سخن دروغى بافته كه وى نگفته است         �بر رسول خدا    ! تر است يا شما؟     عالم �
ايـم، و چيـزى    ما نشنيده چيزى را شنيده كه �به خدا سوگند، شك نداريم كه وى از رسول خدا      :  طلحه گفت  -

ها داشتيم، در دو طرف روز نـزد رسـول خـدا     ها و خانواده ايم ، ما قوم توانگر بوديم و خانه را دانسته كه ما ندانسته    
آمديم و باز عودت ميكرديم، و ابوهريره آدم مسكينى بود كه نه مال داشت، نه خانواده و نه هـم فرزنـد، و            مى �

كرد، و شك نـداريم كـه وى چيـزى را     نمود دور مى  و با وى هر جايى كه دور مى  بود، �دستش با دست پيامبر     
ايم، و هيچكس از ما وى را متهم نساخته كه وى بر رسـول               ايم و چيزى را شنيده كه ما نشنيده        دانسته كه ما ندانسته   

يح انـد، ولـى   اين حديث به شرط بخارى و مسلم صح: گويد  حاكم مى5. دروغى بافته كه وى نگفته است �خدا  
  .اند آن دو اين را روايت نكرده

   
  آموختن دين قبل از كسب
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  حيات صحابه

١٧٣  پنجم جلد 

در اين بازار ما به جز از كسى كه در دين تفقه حاصل نموده باشد ديگر    :  روايت نموده، كه گفت    �ترمذى از عمر    
  .آمده است) 218/2( اين چنين در الكنز 1.كسى حق خريد و فروش را ندارد

   
  اش را   هآموزش دادن شخص خانواد
  قوا أنفسكم و أهليكم ناراً: قول على در تفسير اين آيه

  : درباره اين قول خداوند تعالى�حاكم كه به شرط بخارى و مسلم آن را صحيح دانسته از على 
]X�*
$ ��� V� � ��#&$� ���[).��O���:q(  

  .»هاى تان را از آتش نگه داريد هاى خويشتن وخانواده نفس«: ترجمه
 و. آمـده اسـت   ) 85/1(ن در الترغيـب      اين چنـي   2.تان را خير بياموزيد     و خانواده  )خودتان(: وده كه فرمود  روايت نم 

  .تعليم شان بدهيد و تأديب شان كنيد: به اين لفظ روايت نموده است) 107/28(طبرى اين را در تفسيرش 
   

   در مورد تعليم خانواده � دستور پيامبر
 در حالى آمـديم كـه همـه    �نزد پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �ن حويرث   از مالك ب  ) 33(بخارى در االدب    

هاى مان اشـتهاء پيـدا    جوان و هم سن بوديم، و نزدش بيست شب اقامت نموديم، وى گمان نمود كه ما به خانواده             
 - و مهربان بود  وى رفيق-ايم پرسيد و ما خبرش داديم  هاى مان گذاشته ايم، و ما را از كسانى كه در خانواده       نموده
هاى تان برگرديد و تعليم شان دهيد و امرشان كنيد، و نماز بگزاريد، چنان كه مـرا ديديـد                  به سوى خانواده  «: فرمود

  3.»گزارم، وقتى كه نماز حاضر شد، بايد يكى تان براى تان اذان بدهد و بزرگ تان امامت تان نمايد نماز مى
   

  رت دينى   آموختن زبان دشمنان و غيره براى ضرو
  به زيد در مورد آموختن زبان يهود � دستور پيامبر

 به مدينه من �در وقت تشريف آورى پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده  �ابويعلى و ابن عساكر از زيدبن ثابت        
ا اى رسول خدا، اين بچه از بنى نجار است، و از آنچه بر تو نازل شده هفـده سـوره ر                    : نزدش آورده شدم، و گفتند    

اى زيد نوشتن يهود را به من «:  تالوت نمودم و آن خوشش آمد و گفت�خوانده است، و من براى رسول خدا        
 بنابراين من آن را آمـوختم، نـيم مـاه بـر مـن      4،»ام مطمئن نيستم هود در نوشتهبياموز، چون من به خدا سوگند، بر ي  

 وقتـى بـراى آنـان    �ن، مـن بـراى رسـول خـدا     نگذشته بود، كه آن را به خوبى و مهارت فرا گـرفتم، بعـد از آ         
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  حيات صحابه

١٧٤  پنجم جلد 

، و هم چنين نزد آن دو و ابن ابـى   1خواندم نوشتند مى  نوشتم، و نامه شان را براى وى وقتى برايش مى          نوشت مى  مى
يا سريانى را خوب ياد دارى، چون بـرايم نامـه     آ«:  به من گفت   �رسول خدا   : داود از زيد روايت است كه گفت      

    2. و من آن را در مدت هفده روز آموختم»آن را بياموز«: نخير، گفت:  گفتم»آيد؟ هايى مى
برايم نامـه   «:  به من گفت   �رسول خدا   : و نزد ابن ابى داود و ابن عساكر هم چنان از زيد روايت است كه گفت               

 بيـاموزى    را -سـريانى   :  يا گفـت   -توانى نوشته عبرانى     ها را هر كس بخواند، آيا مى       آيد، دوست ندارم آن    هايى مى 
و ابن سـعد  . آمده است) 185/5(اين چنين در منتخب الكنز . پاسخ دادم، آرى، و آن را در مدت هفده شب آموختم  

  .اين را از زيد به مانند آن روايت كرده است) 174/4(
   

  ابن زبير و فهميدن زبان غالم هايش
ابـن زبيـر   : اند كـه گفـت   قيس روايت نموده از عمربن   ) 334/1 (الحليه  و ابونعيم در    ) 549/3(حاكم در المستدرك    

نمود، و ابن زبير با هر يكى از  اى صحبت مى ها به زبان ويژه     صد غالم داشت، هر يكى از آن غالم        )اللَّه عنهما  رضى(
اين مردى است كـه     : گفتم نمودم مى  كرد، من چون به وى در كار دنيايش نظر مى          ايشان به زبان خودش صحبت مى     

اين مردى است كه دنيا : مگفت نمودم مى  امر آخرتش نگاه مى هم نخواسته است، و وقتى به وى درخدا را يك لحظه
  .را يك لحظه هم نخواسته است

   
  در مورد آموختن علم نجوم و نسب ها �دستور عمر

يكى از اين نجـوم چيـزى را بياموزيـد، كـه بـه آن در تـار            :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عبدالبر در العلم از عمر       
از نجـوم  :  و نزد هنـاد از وى روايـت اسـت كـه گفـت          3.خشكى و بحر رهنمون شويد و بعد از آن دست بازداريد          

اين چنين  . ها همان قدر بياموزيد كه به آن صله رحمى نماييد          همانقدر بياموزيد كه به آن رهنمون شويد، و از نسب         
  .آمدهاست) 234/5(در الكنز 

   
  ى جهت گذاشتن قاعده رفع و نصب و جر براى قرآندستور على به ابو األسود دؤل

صحرانـشينى نـزد علـى ابـى ابـى      : اند كه گفت بيهقى، ابن عساكر و ابن نجار ار صعصعه بن صوحان روايت نموده         
آن را فقط گـام     «: ترجمه. )الياكله اال الخاطون  (: خوانى اى اميرالمؤمنين اين حرف را چگونه مى      : طالب آمد و گفت   

  :  تبسم نمود و گفتيزند، آن گاه عل ، و هر كس، به خدا سوگند، گام مى»ورندخ زنندگان مى
]	�y1
«� 5� . %
�5[).Z�
l�:��(  

  .»خورند آن را فقط خطاكاران مى«: ترجمه

                                                 
� . ح�� 1� ).١٢٧/ ( /-k5�)١٠ �١٨/ #(ا
2 
��� . ��� 8ن ت;�o) ٢١�٧٩) (١٨٢/ #(اP,�� 3� 3 اس)) ٢٧/ #(� و�bc و 4567 اس): و D�� . /-k5�)� /٢١١ ( /,�08ل

��+c /� :(و 4567 اس D��. 
3 
��� . I05N /ا� D٢�٠/ #(ا�.(  



  حيات صحابه

١٧٥  پنجم جلد 

 بسپارد، بعد از آن على به       ]به آتش دوزخ  [اش را    راست گفتى، اى اميرالمؤمنين، خداوند چنان نيست كه بنده        : گفت
اند، بنابراين براى مردم چيزى وضـع كـن،          ها به دين داخل شده     كل عجم : سود دؤلى ملتفت شد و گفت     سوى ابواال 

اين چنـين در  . هاى شان اقدام كنند، و براى وى رفع و نصب و جر را رسم نمود كه با مراجعه به آن به اصالح زبان  
  .آمده است) 237/5(الكنز 

   
  م امام و گذاشتن مردى از اصحابش براى تعلي

 وقتى كه به سوى حنين بيـرون گرديـد، معـاذبن            �رسول خدا   : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 270/3(حاكم  
 امرش نموده بود كه به مردم قرآن بيـاموزد، و در ديـن   � را بر اهل مكه امير گذاشته بود، و رسول خدا      �جبل  

و . ن جبل را بر اهل مكه به جـاى گذاشـت   به سوى مدينه آمد، و معاذب �آگاه شان سازد، بعد از آن رسول خدا         
 معاذبن جبـل را وقتـى كـه بـه سـوى حنـين       �رسول خدا : اين را از مجاهد روايت كرده كه   ) 164/4(ابن سعد   

  .داد آموخت و قرآن تعليم مى حركت نمود در مكه به جاى گذاشت، و او براى اهل مكه فقه مى
  

  دارد؟   راه خدا به سبب علم باز مىآيا امام مردى از اصحابش را از  بيرون شدن در 
   ونگه داشتن زيد بن ثابت در مدينه براى تعليم مردم �عمر

نمـود جانـشين خـود     عمر زيدبن ثابت را در هر سفرى كه مـى : از قاسم روايت نموده، كه گفت) 174/4(ابن سعد   
فرستاد، و بعضى افراد نامزد شـده از   ساخت و در كارها و امور مهم مى كرد، مردم را در شهرها پراكنده مى  تعيين مى 

ام، ولى اهل شـهر      از مكان و جاى زيد غافل نشده      : گفت زيدبن ثابت، مى  : شد گرديدند، به او گفته مى     وى طلب مى  
. يابنـد  يابند، چيزى كه نزد غيرش نمـى       دهد و نزد وى مى     و سرزمين محتاج زيداند، البته در آنچه براى شان رخ مى          

 در  )رضـى اهللا عنـه    (روزى كه زيدبن ثابت     :  چنان از سالم بن عبداللَّه روايت است كه گفت         هم) 176/4(ونزد وى   
خداوند او را امـروز  : عالم مردم امروز درگذشت، ابن عمر گفت    :  بوديم، گفتم  )اللَّه عنهما  رضى(گذشت با ابن عمر     

هـا پراكنـده و    در شهرها و سـرزمين رحم نمايد، وى عالم مردم و دانشمند آنان در خالفت عمر بود، عمر ايشان را                
متفرق گردانيد، ونهى شان نمود كه به رأى خود فتوا دهند، و زيدبن ثابت در مدينه نشست، و براى اهـل مدينـه و                        

  .داد غير ايشان از واردين فتوا مى
   

  تعليم زيد به مردم در خالفت عثمان، و قول عمر در بيرون شدن معاذ به سوى شام 
: به مـن گفـت    : گويد  قرائت خواند، مى   �وى نزد عثمان  : ى از ابوعبدالرحمن سلمى روايت است كه      نزد ابن االنبار  

سازى، نزد زيدن بن ثابت برو، چون وى براى اين كار وقـت   تو در اين صورت مرا از نظر به امور مردم مشغول مى     
ايـن  .  او در آن اختالفى نيستكافى دارد، و نزدش قرائت بخوان، چون قرائت من و او يكى است، و در ميان من و          

 روايـت نمـوده گذشـت كـه         �آنچه ابن سعد از كعب      ) 230/2(آمده است، و در     )184/5(چنين در منتخب الكنز     
معاذ به طرف شام بيرون گشت و رفتن وى به مدينه و اهل آن در فقه و فتوايى كـه               : گفت عمربن خطاب مى  : گفت
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اللَّه صحبت نموده بودم كـه او را بـه خـاطر نيازمنـدى               با ابوبكر رحمه  داد خلل وارد نمود، و من        وى براى شان مى   
مـردى طرفـى را انتخـاب نمـوده، و شـهادت را             : مردم به وى نگه دارد، ولى او اين را از من قبول نكـرد و گفـت                

  .و حديث را متذكر شده است... دارم طلبد، بنابراين من وى را نگه نمى مى
   

   و سرزمينها براى تعليم   فرستادن اصحاب به سوى شهرها
  و روان نمودن  جماعتى از اصحابش به سوى عضل وقاره � پيامبر
 - 1انـد از جديلـه      دو قبيله  -اره  مردمانى از عضل وق   :  روايت نموده كه   )بن قتاده (از عاصم بن عمر     ) 222/3(حاكم  

وجـود دارد، بنـابراين تنـى چنـد از     در سرزمين ما عالقمندى به اسـالم    :  آمدند و گفتند   �بعد از احد نزد پيامبر      
 شش تن از يارانش را بـا        �يارانت را با ما بفرست، كه به ما قرآن بياموزد و اسالم را به ما بفهمانند، رسول خدا                   
 نيـز بـود و   )اللَّه عنهما رضى(آنان فرستاده كه از جمله آنان مرثدبن ابى مرثد غنوى هم پيمان حمزه بن عبدالمطلب             

  2.و قصه اصحاب رجيع را به اختصار ذكر نموده است... ه عهده داشتامارت شان را ب
   

   و فرستادن على و ابوعبيده به سوى يمن � پيامبر
كسى را به سـوى مـا       :  آمدند و گفتند   �مردمانى از يمن نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از على     

تعليم بدهد و در ميان ما به كتاب خدا حكم نما پيامبر گفت اى           ها را به ما      بفرست كه دين را به ما بياموزد، و سنت        
ها را به آنان تعليم بده و به كنايه در ميان نشان فيصله          على بسوى اهل يمن حركت كن دين را به آنان بياموز، سنت           

ن آگـاهى  آورنـد كـه مـن بـه آ     اند، در قضا چيزهايى را برايم مـى       اهل يمن قومى جاهل و نادان     : گفتم. »و حكم نما  
برو خداوند قلبت را هـدايت خواهـد نمـود و زبانـت را ثابـت                «: ام زد و گفت     بر سينه  �يابم، آن گاه پيامر      نمى

) 37/5( اين چنين در منتخـب الكنـز         3.ام ، بعد تا همين ساعت در قضاوت ميان دو تن شك ننموده           »خواهد گردانيد 
 آمدنـد و    �اهل يمن نزد رسول خـدا       : ت نموده كه   رواي �از انس   ) 267/3(و حاكم در المستدرك     . آمده است 

 را گرفت و او را با ايـشان فرسـتاد و     �همراه ما مردى بفرست كه به ما قرآن مياموزاد، وى دست ابوعبيده             : گفتند
به شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مـسلم آن رابـا ذكـر               : گويد  حاكم مى  4.»اين امين اين امت است    «: گفت

ابـن  . مسلم آن را بدون ذكر قرآن روايت نمـوده اسـت    : اند، و ذهبى با او موافقت نموده، و گفته         هقرآن روايت نكرد  
اهل يمن از وى خواستند تا با آنـان         : اين را از انس به مانند آن روايت نموده، و در روايت وى آمده             ) 299/3(سعد  

  .مردى را بفرستد كه به آنان سنت و اسالم را ياد دهد
   

                                                 
  .اى يمنى است اند، و اين يك قبيله مضرى است، امام جديله قبيله عضل و قاره دو قبيله از بنى هون بن خزيمه: صحيح آن است كه 1
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  حيات صحابه

١٧٧  پنجم جلد 

  رستادن عمر و بن حزم، ابو موسى و معاذ به سوى يمن و ف � پيامبر
ايـن نامـه    : ابن ابى حاتم از عبداللَّه بن ابى بكر بن محمدبن عمروبن حزم و او از پدرش روايت نموده، كـه گفـت                     

 در وقت فرستادنش به سوى يمن نوشته بود، و )رضى اللَّه عنه( نزد ماست، كه براى عمروبن حزم �رسول خدا 
گرفـت، بـراى ايـن عمـل      داد و صدقات شان را مى داد، سنت را به آنان تعليم مى ن را فقه در دين ياد مى او اهل يم  

 �����c �#�(:  به سوى وى نامه و عهدى نوشت و امرش نموده كتابت فرمـود          �رسول خدا   {��� ./ �� . �
�% �'V
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8 . % a���       	�6#i �V �'��� ��7!� �اى اسـت از     اين نامـه  . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     «: ترجمه. )�� /. �0 ��'
 است از محمد رسول خدا بـراى  ها وفا نماييد، عهدى ايد به پيمان طرف خدا و پيامبرش، اى كسانى كه ايمان آورده      

عمروبن حزم، هنگامى كه او را به سوى يمن فرستاد، او را به تقوى و ترس خدا در همه امرش امـر نمـود، چـون                          
و . آمـده اسـت  ) 3/2( اين چنين در تفسير ابـن كثيـر      1.»خداوند با كسانى است كه تقوى پيشه نموده، و نيكوكاراند         

 را  )اللَّه عنهمـا   رضى( معاذ و ابوموسى     �رسول خدا   : ابوموسى روايت نموده كه   از  ) 0256/1( الحليه  ابونعيم در   
  .به سوى يمن فرستاد و دستورشان داد، براى مردم قرآن بياموزانند

   
  اى از قيس و فرستادن عمار به سوى قبيله � پيامبر

 مرا به سـوى  �رسول خدا : كه گفت اند    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(بزار و طبرانى در الكبير از عماربن ياسر         
اى از قيس فرستاد، كه به آنها شرايع اسالم را بياموزيم، ناگهان آنان را قومى يافتم كـه چـون شـتران وحـشى،                     قبيله

اى «:  برگشتم، گفـت   �متكبر بودند، كار و مشكلى جز گوسفند يا شتر نداشتند، بعد دوباره به سوى رسول خدا                 
ايش قصه قوم را بازگو نمودم، و غفلتى را كه در ميان شان وجـود داشـت بـه او خبـر                       آن گاه بر   »عمار چه كردى؟  

تر از آنان خبر ندهم، قومى كه آنچه را آنان از آن جاهل انـد دانـستند، و     اى عمار، آيا تو را به عجيب      «: دادم، فرمود 
  .آمده است) 91/1( اين چنين در الترغيب 2.»باز چون غفلت آنان غافل شدند

   
   و فرستادن عمار و ابن مسعود به سوى كوفه و فرستادن عمران به سوى بصرهعمر

:  را براى اهل كوفه خواندم�من نامه عمربن خطاب     : از حارثه بن مضرب روايت نموده، كه گفت       ) 7/6(ابن سعد   
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  حيات صحابه

١٧٨  پنجم جلد 

انـد، از آن دو بـشنويد و بـه        �معلم و وزير به سوى شما فرستادم، و اين دو تن از نجباى اصحاب رسول خـدا                  
دا كنيد، و من با ترجيح دادن شما بر خودم عبداللَّه را به سوى تان فرستادم، در حالى كه خودم به وى نياز         ايشان اقت 
  1».داشتم

بصره آمدم، و در آنجا عمران بـن حـصين ابونجيـد            : از ابواالسود دؤلى روايت نموده، كه گفت      ) 10/7(و ابن سعد    
  .داد  فرستاده بود، و به اهل بصره فقه ياد مى)ضى اللَّه عنهر( را يافتم، وى را عمربن خطاب )اللَّه عنهما رضى(
   

  عمر و فرستادن معاذ، عباده و ابو درداء به سوى شام 
 پـنج تـن از   �در زمـان پيـامبر   : اند كه گفـت  و حاكم از محمدبن كعب القرظى روايت نموده  ) 172/4(ابن سعد   

 )اللَّه عنهم رضى( صامت، ابى بن كعب، ابوايوب و ابودرداء معاذبن جبل، عباده بن: انصار قرآن را حفظ نموده بودند
 به او نوشت، اهل شـام زيـاد شـده، خـشن گرديـده و                )اللَّه عنهم  رضى(در زمان عمربن خطاب يزيدبن ابى سفيان        

اى اند، به كسى نيازمندند كه به آنان قرآن بيـاموزد، و ديـن را بـه آنـان تعلـيم بدهـد، بنـابراين                          شهرها را پر نموده   
اميرالمؤمنين مرا به مردانى يارى رسان كه ايشان را تعليم دهند، آن گاه عمر همان پنج تـن را خواسـت و بـه آنـان                         

اند، تا كسانى را به سوى شان بفرستم كه قرآن به آنان بياموزند، و  برادران تان از اهل شام، از من مدد خواسته: گفت
 به سه تن از ميان خود كمك و يارى رسـانيد، اگـر       -ند رحم تان كند      خداو -دين را به آنان تعليم بدهند، پس مرا         

مـا  : خواسته باشيد قرعه اندازى كنيد، و اگر سه تن از شما تصميم بيرون شدن دارند، بايد بيرون شوند، پاسخ دادند    
 ابـى بـن    اشـاره بـه  - و اما اين مريض اسـت    - براى ابوايوب    -كنيم، اين مرد بزرگ سالى است        قرعه اندازى نمى  

شـما در آنجـا     : از حمـص شـروع كنيـد      :  ، آن گاه معاذبن جبل، عباده و ابودرداء بيرون شدند، عمر گفـت             -كعب  
ى از مـردم را   گيرد، و وقتى آن را ديديد، طائفـه  ها به سرعت فرا مى بينيد، كسى از آن مردمان را به انواع مختلف مى 
 بايـد يكـى از شـما در آنجـا اقامـت گزينـد، و يكـى        2گرديديدامى كه از آنان راضى  به سويش حواله كنيد، و هنگ     

بعد آنان به حمص آمدند، و در آنجا اقامت گزيدند    . ديگرتان به سوى دمشق برود و ديگرى به سوى فلسطين برود          
تا اين كه از مردم راضى گرديدند، آن گاه عباده در آنجا اقامت گزيد، ابودرداء به سوى دمشق رفت و معاذ به سوى        

لسطين، بعد معاذ در طاعون عمواس درگذشت، و عباده به فلسطين رفت و در آنجا وفـات نمـود و ابـودرداء تـا                        ف
از ) 22ص(و بخـارى ايـن را در التـاريخ الـصغير     . آمـده اسـت  ) 281/1(اين چنين در الكنز   . مرگش در دمشق بود   

  .محمدبن كعب به سياق مذكور به اختصار روايت كرده است
   

  لم  سفر در طلب ع
   بود بشنود � سفر جابر به سوى شام و مصر تا دو حديثى را كه از پيامبر

                                                 
1  ;50l٨/ ٩(>0;ا,/ در ال�.(  
  .م. اند از علم و آموختن شان راضى شديد و دانستيد كه به قدر كافى آموخته: يعنى 2



  حيات صحابه

١٧٩  پنجم جلد 

 )اللَّه عنهما رضى(وى از جابربن عبداللَّه : اند كه احمد و طبرانى در الكبير از عبداللَّه بن محمدبن عقيل روايت نموده 
ه بود، آن گاه شـترى خريـدم و          شنيد �حديثى از مردى به من رسيد، كه آن را از رسول خدا             : گويد شنيد كه مى  

خود را آماده سفر ساختم، و يك ماه به سوى وى حركت نمودم تا اين كه به شام رسيدم، ناگهان متوجه شـدم كـه                       
آرى، : ابن عبداللَّه؟ پاسـخ دادم    : جابر بر دروازه است، گفت      : به او بگو  : عبداللَّه بن انيس است، به دروازه بان گفتم       

گذاشت، و با من روبروسى نمود و من نيز با او روبوسى كردم  اش پاى مى  گرديد كه بر جامهآن گاه در حالى بيرون
اى، پس ترسيدم كه قبـل        درباره قصاص شنيده   �حديثى از تو به من رسيده، كه تو آن را از رسول خدا              : و گفتم 

خداونـد مـردم را روز   «: فـت گ  شنيدم كه مى�از رسول خدا : از اينكه آن را بشنوم تو بميرى يا من بميرم، گفت   
بهـم چـه معنـى      : پرسـيدم : گويـد  راوى مـى  . كنـد   برهنه، ختنه نشده و بهم حشر مى       -بندگان را   :  يا گفت  -قيامت  

 كند، كه دور آن را چون كسى كه قريـب و           باشد، بعد با صدايى فريادشان مى      چيزى همراه شان نمى   : دهد؟ گفت  مى
 مالك هستم، براى هيچ يك از اهل آتش الزم نيست كـه داخـل آتـش                  هستم، من  1من ديان : شنود نزديك است مى  

شود، در حالى كه برگردن يكى از اهل جنت حق داشته باشد تا اين كه آن را از وى برايش بگيرم، و براى هيچ يك     
از از اهل جنت الزم نيست كه داخل جنت شود، در حالى كه از يكى از اهل آتش بر وى حقى باشد، تا اينكه آن را      

باشد، در حالى كه ما برهنه، ختنه نشده  اين چگونه ممكن مى: گفتيم: گويد مى. »وى بگيرم، حتى اگر سيلى هم باشد
. و عبداللَّـه بـن محمـد ضـعيف اسـت     : گويـد  مى) 133/1( هيثمى   3.»2ها ها و بدى   نيكى«: ياييم؟ گفت  و بى چيز مى   

و . انـد  گفته، روايت نمـوده   ) 127/1(نانكه حافظ در الفتح     بخارى اين را در االدب المفرد و ابويعلى در مسندش، چ          
و حـاكم ايـن را در المـستدرك         . بـه طـول آن روايـت كـرده اسـت          ) 93/1(ابن عبدالبر اين را در جامع بيان العلم         

اين حديث از اسناد صحيح : از طريق عبداللَّه بن محمد بن عقيل از جابر به طول آن روايت نموده، و گفته) 574/4(
ايـن  : گويـد   حـافظ مـى  . صحيح اسـت : اند، و ذهبى گفته  خوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده         بر

ها روايت نموده، و تمام در فوائدش از طريـق حجـاج           حديث طريق ديگرى هم دارد، طبرانى آن را در مسند شامى          
 درباره قصاص بـه مـن رسـيد، و    �امبرحديثى از پي: بن دينار از محمدبن منكدر از جابر روايت نموده، كه گفت   

صاحب حديث در مصر بود، آن گاه شترى خريدم و حركت نمودم تا اين كه وارد مصر شدم، و بـه منـزل آن مـرد     
حديث فوق طريق سومى نيز دارد، كه خطيب آن را . و مانند آن را متذكر شده و اسنادش صالح است    ... روى آوردم 
و ... حديثى دربـاره قـصاص بـه مـن رسـيد     : سى از جابر روايت نموده، كه گفت    از طريق ابوالجارود عن    هدر الرحل 

  .حديث را مثل آن متذكر شده و در اسنادش ضعف است

                                                 
  .م. هاى خداى تعالى، قاضى، حاكم، حسابگر، پداش دهنده به نيكى يا به بدى از نام 1
  .باشد ها مى ها و بدى قصاص از نيكى: يعنى 2
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  حيات صحابه

١٨٠  پنجم جلد 

در حالى كه من والى مصر بودم، ناگهـان نگهبـان        : و طبرانى در األوسط از مسلمه بن مخلد روايت نموده، كه گفت           
جـابربن  : تو كيـستى؟ گفـت    : خواهد، گفتم  ازه است و اجازه مى    اعرابيى سوار بر شترى در جلوى درو      : آمد و گفت  

نه پـايين   : شوى؟ گفت  نزدت پايين بيايم يا بلند مى     : من خود را به وى ظاهر نموده گفتم       : گويد عبداللَّه انصارى، مى  
ام كه آنرا  هكنى آمد آيم، حديثى به من رسيد، كه تو آن را از رسول خدا درباره ستر مومن روايت مى      شو و نه باال مى    

كسى كه عورتى را بر مؤمنى پنهان دارد، گويى كـه زنـده بـه    «: گويد  شنيدم كه مى�از رسول خدا  : بشنوم، گفتم 
در اين ابوسنان قـسملى آمـده،   : گويد  هيثمى مى1.، آن گاه شترش را زد و برگشت »اى ار زنده نموده باشد     گور شده 

و را در روايتى ثقه دانسته است، ولى احمـد، بخـارى و يحيـى بـن                 ابن حبان وى را ثقه دانسته، و ابن خراش هم ا          
بـراى  : و احمد از عبدالملك بن عمير از منيب از عمويش روايت نمـوده، كـه گفـت                . اند معين او را ضعيف دانسته    
كند،   حديث بيان مى   � خبر رسيد كه وى از پيامبر        � از مردى از اصحاب پيامبر       �مردى از اصحاب پيامبر     

، به اين سبب    »پوشاند كسى كه برادر مسلمانش را در دنيا بپوشاند، خداوند وى را در روز قيامت مى              «: فتكه وى گ  
 شـنيدم  �آرى، از رسول خـدا : كه طرف وى در حالى كه در مصر بود سفر نمود و او را از حديث پرسيد، گفت          

: گفت: گويد ، مى 2»پوشاند وز قيامت مى  كسى كه در دنيا برادر مسلمانش را بپوشاند، خداوند وى را ر           «: گويد كه مى 
واين منيب اگر ابن عبداللَّه باشد، ابن حبـان         : گويد مى) 134/1(هيثمى  . ام  شنيده �و من هم آن را از رسول خدا         

  .ام كه او را ياد نموده باشد وى را ثقه دانسته، و اگر غير وى باشد من كسى را نديده
   

   عقبه بن عامر بشنودسفر ابو ايوب به مصر تا حديثى را از
من تو را از    :  به سوى عقبه بن عامر كه در مصر تشريف داشت سفر نمود، و گفت              �ابوايوب  : گويد ابن جريج مى  

 كه در آن حضور داشت جز من و تو بـاقى نمانـده اسـت، از        �پرسم، كه كسى از اصحاب رسول خدا         امرى مى 
 شـنيدم كـه     �از رسـول خـدا      : نمود؟ گفـت   حبت مى  چگونه شنيدى كه درباره ستر مسلمان ص       �پيامبر خدا   

آن گـاه   . »پوشـاند  كسى كه عورت مسلمانى را در دنيا بپوشاند، خداوند عزوجل روز قيامـت وى را مـى                «: گويد مى
 احمد هم ايـن را  3.دوباره به مدينه برگشت، و هنوز پاالن شترش را پايين نياورده بود كه اين حديث را بيان داشت                 

و ابـن عبـدالبر در   : گـويم  مـن مـى  . كل منقطع االسناد روايت كرده است، گفته هيثمى خاتمه يافت همين طور به ش   
 -از شيخى از اهل مدينه : و سفيان بن عيينه از ابن جريح روايت نموده، كه گفت         : گويد مى) 93/1(جامع بيان العلم    

ابوايوب به سوى عقبه بـن  : نمود كه ى شنيدم كه براى عطاء حديث بيان م-وى ابوسعيد كور است     : گويد سفيان مى 
و بـه معنـاى   ... عامر مسافرت نمود، و هنگامى كه به مصر آمد، براى عقبه خبر دادند، و او به سويش بيـرون رفـت              
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  حيات صحابه

١٨١  پنجم جلد 

آنچه را احمد ذكر نمود، ذكر كرده است ، و در آخر آن آمده، بعد ابوايوب بـه سـوى سـواريش آمـد، و سـوار آن                            
  .شت و پاالنش را نگرفتگرديد، و به سوى مدينه برگ

   
  و سفر صحابيى ديگرى به سوى فضاله بن عبيد سفر عقبه بن عامر به سوى مسلمه بن مخلد

عقبه بن عامر نزد مسلمه بن مخلد آمد، و در ميان او و دربـان درگيـرى پيـدا               : طبرانى از مكحول روايت نموده  كه      
ام، بلكـه بـه خـاطر     من به زيارت تـو نيĤمـده  :  عقبه گفتشد، بنابرا آن مسلمه صدايش را شنيد و به وى اجازه داد،  

كسى كه بديى را از بـرادرش  «:  فرمود�ام، آيا روزى را به ياد دارى كه رسول خدا  ضرورت و كارى نزدت آمده  
 1.ام من بـه خـاطر ايـن آمـده       : آرى، افزود : گفت. »پوشاند؟ دانست و آن را پوشانيد ، خداوند روز قيامت بر وى مى           

اين را طبرانى در الكبير اين چنين روايت نموده است، و در األوسط از محمدبن سـيرين                 : گويد مى) 134/1(هيثمى  
و آن را بـه اختـصار ذكـر كـرده، و رجـال الكبيـر رجـال        ... عقبه بن عـامر بيـرون گرديـد      : روايت نموده، كه گفت   

دى از اصحاب به خاطر حديثى به سوى فضاله         مر: و ابوداود از طريق عبداللَّه بن بريده روايت نموده كه         . اند صحيح
از ) 55ص(و دارمـى    . آمده است ) 128/1(اين چنين در فتح البارى      .  كه در مصر قرار داشت سفر نمود       �بن عبيد   

او در حالى نـزدش  : طريق عبداللَّه مثل اين را روايت نموده، و بعد از اين قولش كه وى در مصر قرار داشت افزوده    
ام، ولـى    من به زيارت تو نيĤمده    : خوش آمدى، صحابى گفت   : داد، گفت   از شترانش را علف مى     رسيد، كه وى يكى   

آن كدام است؟ پاسخ    :  شنيديم، اميدواريم كه علمى از آن نزدت باشد، گفت         �من و تو حديثى را از رسول خدا         
  2.اين و اين: داد
   

  ر در طلب علمسفر عبيداللَّه بن عدى به سوى على و قول ابن مسعود درباره سف
حديثى به من رسيد كه نزد على بود، و ترسيدم كه اگر بميـرد              : خطيب از عبيداللَّه بن عدى روايت نموده، كه گفت        

آمـده  ) 128/1(ايـن چنـين در الفـتح    . آن را نزد غير از وى نيابم، آن گاه سفر نمودم تا اينكه نزد وى به عراق آمدم             
بعـد  : آمده، روايت كرده است، و افزوده     ) 239/5(به مثل آن، چنانكه كنزالعمال      ابن عساكر اين را از عبيداللَّه       . است

من وى را از همان حديث پرسيدم، و او آن را برايم بيان داشت و از من عهد گرفت كه آن را براى هيچ كس خبـر                    
 خواهد �ل ابن مسعود و قو. داشتم نمود، من آن را براى تان بيان مى      ندهم، دوست دارم، كه اگر او اين كار را نمى         

 اين را بخارى روايـت نمـوده   3.كنم تر از خود به كتاب خدا بدانم حتماً به سويش سفر مى اگر كسى را عالم : آمد كه 
تواند مرا نـزدش برسـاند، و او بـه آنچـه بـر            اگر كسى را بشناسم كه شتر مى      : و نزد ابن عساكر روايت است     . است

  .كنم تا علمى بر علمم بيفزايم اً به سويش سفر مىتر باشد، حتم  نازل شده عالم�محمد 
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  حيات صحابه

١٨٢  پنجم جلد 

  گرفتن علم از اهل آن و از اشخاص معتمد، و چگونگى حال علم وقتى كه نزد غير اهلش باشد  
  و روان نمودن ابوثعلبه نزد ابوعبيده تا از وى بياموزد و ستايشش از وى � پيامبر

اى پيامبر خدا، مرا به كسى    :  روبرو شده گفتم   �رسول خدا   با  :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از ابوثعلبه     
:  حواله نمود، و بعد از آن گفت�بسپار و حواله كن كه بتواند خوب تعليم دهد، بنابراين مرا به ابوعبيده بن جراح        

 ايـن را  .آمـده اسـت   ) 95/7( اين چنين در الكنـز       1.»دارد تو را به مردى حواله نمودم، كه تعليم و ادبت را نيكو مى            «
آن گاه آمدم و دريافتم كه او و بشيربن سـعد ابونعمـان             : طبرانى از ابوثعلبه به مثل آن روايت نموده، و افزوده است          

اى ابوعبيده به خدا سوگند، رسول خـدا        : نمودند، هنگامى كه مرا ديدند خاموش شدند، گفتم         با هم صحبت مى    �
 فرموده  �رسول خدا   : ا برايت حديث بيان كنيم، فرمود     بنشين ت :  اين طور برايم صحبت ننموده است، گفت       �
 2.»باشـد  باشد و بعد از آن پادشاهى و جبر مى در ميان شما نبوت است، بعد از آن خالفت بر منهج نبوت مى  «: است

  .در اين مردى است كه از وى نام برده نشده، و مرد مجهولى نيز است: گويد مى) 189/5(هيثمى 
   

   كه از عالئم قيامت طلب نمودن علم از نزد غير اهلش است � خبر دادن پيامبر
اى رسول خدا، چه وقت امر به معروف و نهـى  : گفتم: اند كه گفت   روايت نموده  �ابن عساكر و ابن نجار از انس        

وقتى كه در ميان شما آنچه ظاهر شود كه قبل از شما در ميان بنى اسرائيل ظاهر شده «: شود؟ گفت از منكر ترك مى   
هـاى شـما ظـاهر شـود، و فاحـشه در       وقتى كه دروغ در برگزيده«: و آن چيست اى رسول خدا؟ گفت   : ، گفتم »ودب

 ايـن چنـين در      3.»هاى تـان باشـد     تان بيفتد و فقه نزد ناكس و فرومايه        شريرهاى تان، و پادشاهى به دست خردهاى      
. از انس به مانند آن روايت كرده است       ) 157/1 (و ابن عبدالبر اين را در جامع بيان العلم        . آمده است ) 139/2(الكنز  

و علم نـزد  «: و در لفظ ديگرى نزد وى از انس روايت است         . »هاى تان باشد   وفقه نزد رذيل  «: و در روايت وى آمده    
 از عاليـم  �رسـول خـدا   :  روايت است كه گفت�و نزد وى هم چنان از ابواميه جمحى        . »هاى تان باشد   رذيل

و طبرانى اين را از ابواميـه       . »از عاليم آن اين است كه علم از نزد خردها جستجو شود           «: رمودقيامت پرسيده شد، ف   
  .باشد در اين ابن لهيعه آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 135/1(هيثمى . به مثل آن روايت كرده است

   
  اقوال عمر و ابن مسعود درباره گرفتن علم از بزرگان

: گفت  مى �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    )از عبداللَّه بن عكيم   (از هالل وزان    ) 158/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      
 اسـت، و بـدترين كارهـا    �ترين گفته، گفته خداست، و بهترين هـدايت، هـدايت محمـد          آگاه باشيد، كه صادق   

و نـزد   . باشند مىنوآورى در دين است، آگاه باشيد، مردم تا وقتى كه علم از بزرگان شان به سوى آنها بيايد به خير                     
من دانستم صالح مردم چـه وقـت اسـت، و    : وى هم چنين از بالل بن يحيى روايت است كه عمربن خطاب گفت          
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  حيات صحابه

١٨٣  پنجم جلد 

كند، و وقتى كه فقه از طـرف         فسادشان چه وقت است، وقتى كه فقه از طرف خرد بيايد، بزرگ از وى نافرمانى مى               
 �و طبرانى در الكبير و األوسط از ابن مـسعود  . شوند ىنمايد و هر دو هدايت م بزرگ بيايد خرد وى را پيروى مى  

 �باشند، تا وقتى كه علم براى شان از اصحاب محمد          مردم هميشه صالح و متمسك مى     : روايت نموده، كه گفت   
رجال : گويد مى) 135/1(هيثمى . اند و از بزرگان شان بيايد، و وقتى كه از خردهاى شان براى شان بيايد هالك شده               

و . از ابن مسعود به مثل آن روايت كرده اسـت         ) 159/1(و ابن عبدالبر اين را در جامع العلم         . اند  دانسته شده  آن ثقه 
باشـند، و   مردم تا وقتى كه علم را از بزرگانشان بگيرنـد بـه خيـر مـى    : نزد وى همچنان از او روايت است كه گفت 

شما :  و نزد وى همچنين از او روايت است كه گفت          گردند شان بگيرند هالك مى    وقتى آن را از خردها و شريرهاى      
و وقتى كه علم در خردهاى تان باشد، خرد بـزرگ را نـادان و               . باشيد بخير مى . تان باشد  تا وقتى كه علم در بزرگان     

  .انگارد بى خرد مى
   

   از گرفتن علم از غير اهل آن)عنهما اللَّه رضى(زنهار و ترسانيدن معاويه و عمر
 مـردى  ]گمراهـى [بدترين گمراهى، :  روايت نموده، كه گفت�از معاويه   ) 194/2(در جامع بيان العلم     ابن عبدالبر   

كند، بعد آن را به طفل و غـالم و زن و كنيـز               داند و در آن تفقه حاصل نمى       خواند و آن را نمى     است كه قرآن را مى    
 � از ابوحازم روايت نموده، كه عمربن خطاب و هم چنين . كنند ها به آن با اهل عمل مجادله مى        دهند، و آن   ياد مى 
ترسم، ولى   دارد، و از فاسقى كه فسقش آشكار است نمى         من بر اين امت، از مومنى كه ايمانش وى را باز مى           : گفت

ترسم كه قرآن راخواند تا اينكه آن را به زبان تيز و فصيح فرا گرفت، و بعد آن را به غيـر تأويـل            بر آن از مردى مى    
  .ل نمودآن تأوي

   
  وصيت عقبه بن عامر براى  اوالدش تا حديث را جز از ثقه قبول نكنند

اى پسرانم من شـما را از       : وقتى وفات وى فرا رسيد، گفت     :  روايت نموده كه   �طبرانى در الكبير از عقبه بن عامر        
ـ       �حديث رسول خدا    : كنم و آن را مراعات كنيد      سه چيز نهى مى    رض نگيريـد، اگـر    را جز از ثقه قبول نكنيد، ق

در : گويد مى) 140/1(هيثمى  . سازد هاى تان را به آن از قرآن مشغول مى         چه عباء پوشيديد و شعر ننويسيد، كه قلب       
  .آورد لهيعه آمده، و اين احتمال ضعيفش را پديد مى اسناد آن ابن

   
   در جابيه درباره گرفتن علم از علماى اصحاب �خطبه عمر

 در جابيه براى مـردم      �عمربن خطاب   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ن عباس   طبرانى در األوسط از اب    
اى مردم، كسى كه خواست از قرآن بپرسد، بايد نزد ابى بن كعب بيايد، و كسى كه خواست                  : صحبت نمود و گفت   

د، بايد نزد معاذبن جبـل      از فرائض سئوال نمايد، بايد نزد زيدبن ثابت بيايد، و كسى كه خواست از فقه سئوال نماي                
. خواست، بايد نزد من بيايد، چون خداوند مرا براى آن والى و تقسيم كننده گردانيده است      بيايد، و كسى كه مال مى     

  .در اين سليمان بن داود بن حصين آمده، و كسى را نديديم كه وى را ذكر نموده باشد: گويد مى) 1351(هيثمى 



  حيات صحابه

١٨٤  پنجم جلد 

   
  راى طالب علم  خوش آمد گويى و بشارت دادن ب

  براى صفوان بن عسال مرادى � خوش آمد گويى پيامبر
 در حـالى آمـدم، كـه در    �نزد پيـامبر  : اند كه گفت    روايت نموده  �طبرانى و احمد از صفوان بن عسال مرادى         

مرحبا «: ام، فرمود اى رسول خدا، من در طلب علم آمده: مسجد بر جامه راه راه سرخش تكيه نموده بود، به او گفتم
  . و حديث را چنانكه در اول باب گذشت ذكر نموده است1...»به طالب علم

   
  براى طالب علم �خوش آمد گويى ابوسعيد خدرى

مرحبا به كسانى كـه پيـامبر       : گفت آمديم وى مى    مى �ما نزد ابوسعيد    : ترمذى از ابوهارون روايت نموده، كه گفت      
هـاى   ها و اقلـيم   مردم پيرو شمااند، و مردانى از گوشه      «:  گفت �پيامبر  .  درباره شان توصيه نموده است     �خدا  

 و نزد 2.»كنند، وقتى كه نزدتان آمدند، با آنان معامله نيكو انجام دهيد آيند و در دين تفقه حاصل مى زمين نزد تان مى
 شـما   مردانـى از طـرف مـشرق نـزد        «: وى همچنان از ابوهارون از ابوسعيد به شكل مرفوع روايت است كه گفـت             

وقتى كه ابوسعيد مـا     : افزايد ، مى »آموزند، وقتى كه آنان نزدتان آمدند، با ايشان معامله نيكو انجام دهيد            ايند و مى   مى
از وى از ابوسعيد بـه معنـاى   ) 37ص( اين را ابن ماجه      �3هاى رسول خدا     مرحبا به سفارش  : گفت ديد مى  را مى 

  .آن به اختصار روايت كرده است
ايـن  : گويـد   همچنان از طريق ابونضره از ابوسعيد اين را به اختصار روايت كرده است، و حاكم مى     )88/1(و حاكم   

و ابن جرير و ابن عساكر اين را بـه سـياق            . علتى ندارد : حديث صحيح است، و ذهبى با او موافقت نموده، و گفته          
ن آنچه را بياموزيد كـه خداونـد بـه شـما            و به ايشا  «: اند، و ابن عساكر افزوده     اول كه نزد ترمذى آمده روايت كرده      

هاى زمين نزدتان خواهند آمد، و شما را از ديـن خواهنـد پرسـيد،                قومى از گوشه  «:  و در لفظى آمده    »آموخته است 
، و در لفظى »وقتى كه آنان نزدتان آمدند، براى شان جاى فراخ كنيد، و با آنان معامله نيكو نماييد و به آنها ياد دهيد             

چنانكـه  . »خوش آمديد، خوش آمديد، نزديك شويد     : به ايشان بياموزيد، و بعد از آن بگوييد       «: ساكر آمده نزد ابن ع  
  .آمده است) 243/5(در الكنز 

هـاى رسـول    مرحبا به سـفارش : گفت آمدند، مى وقتى نو واردان نزدش مى: و ابن نجار از ابوسعيد روايت نموده كه    
ت، در مجالس براى شان جا باز كنيم و حديث براى شـان بگـوييم،                ما را امر نموده اس     �، رسول خدا    �خدا  

وقتـى تـو چيـزى را       : ايـن بـود   : گفـت  ها و محدثين بعد از ماييد، و از آنچه براى تازه وارد مـى              چون شما جانشين  
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  حيات صحابه

١٨٥  پنجم جلد 

 نفهميدى، از من بخواهى تا آن را به تو بفهمانم، چون براى من اگر تو در حالى برخيـزى كـه آن را فهميـده باشـى        
  .آمده است) 243/5(اين چنين در الكنز . تر از آن است كه بر خيزى و آن را نفهميده باشى محبوب

   
  به طالب علم �خوش آمد گويى ابو هريره

 نزدش رفتـيم، حتـى كـه خانـه را پـر      1جهت عيادت حسن: موده، كه گفت از اسماعيل روايت ن   ) 37ص(ابن ماجه   
نزد ابوهريره جهت عيادتش رفتـيم، حتـى كـه خانـه را پـر               : از آن گفت  نموديم، وى پاهايش را جمع نمود، و بعد         

 رفتيم، حتى كه خانه را پر نموديم، و او          �نزد رسول خدا    : نموديم، وى پاهايش را جمع نمود و بعد از آن گفت          
ايى بعـد از مـن قـوم هـ     «: بر پهلويش خوابيده بود، هنگامى كه ما را ديد پاهايش را جمع نمود، و بعد از آن گفـت                  

به خدا : ، گفت»ها سالم بدهيد و به آنهابياموزيد  طلبند، براى آنان خوش آمد بگوييد، به آن        آيند و علم مى    نزدتان مى 
سوگند، ما اقوامى را درك نموديم، كه نه به ما خوش آمد گفتند، نه به ما سالم دادند و نه به ما آموزش دادند، بلكه                

  .نمودند ظت و خشونت مىرفتيم همراه ما غل وقتى ما نزدشان مى
   

  تبسم ابودرداء در حديث بيان نمودنش براى مردم
نمـود در آن      هر حديثى را كه بيـان مـى        �ابودرداء: اند كه گفت   احمد و طبرانى در الكبير از ام درداء روايت نموده         

ثى را كـه بيـان       هر حـدي   �رسول خدا   : ترسم كه مردم ترا احمق پندارند، گفت       من مى : كرد، به او گفتم    تبسم مى 
مجهـول  : گويد در اين حبيب بن عمرو آمده، دارقطنى مى       : گويد، مى) 131/1( هيثمى   2.كرد نمود، در آن تبسم مى     مى

  .است
   

  مجالس تعليم و همنشينى علما  
  اى در اطرافش به مجالس علم و نشستن اصحابش به شكل حلقه � ترغيب پيامبر

اى رسول خدا، كدام يك از همنشينان ما        : گفته شد :  روايت نموده، كه گفت    )االلَّه عنهم  رضى(ابويعلى از ابن عباس     
كسى كه رؤيت وى شما را به ياد خدا بيندازد، و منطقش بر علم شما بيفزايد و عملـش آخـرت را          «: بهتراند؟ گفت 
و بـزار ازقـره   . انراويان آن را راويان صحيح اند، مگر مبارك بن حـس      : گويد   مى) 76/1( منذرى   3.»به يادتان بياورد  

، در ايـن    4نشـستند  نشست، اصحابش نزد وى به صورت حلقه مـى          وقتى مى  �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �
  .سعد بن سالم آمده و احمد وى را دروغگو خوانده است
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  حيات صحابه

١٨٦  پنجم جلد 

   
  مجالس اصحاب بعد از نماز صبح

به خدا : اين بود: گفت  ما مى  از چيزهايى كه در وقت بيان حديث به        �انس  : از يزيد رقاشى روايت است كه گفت      
ند شو نشيند و اطراف وى جمع مى   يعنى يكى از شما مى     -دهيد   سوگند، اين آنطور نيست كه تو اصحابت انجام مى        

نشـستند و قـرآن    نمودند، بـه صـورت حلقـه حلقـه مـى       وقتى كه نماز بامداد را ادا مى1 آنان-نايد  و او صحبت مى 
) 132/1(اين چنـين در مجمـع الزوائـد         .  و يزيد رقاشى ضعيف است     2.آموختند خواندن و فرائض و سنن را مى       مى

  .آمده است
   

  در مجلسى  كه مشتمل بر فقراى اصحابش بود � نشستن پيامبر
در ميان گروهى از مهاجرين قـرار داشـتم و بـا آنـان نشـسته      :  روايت نموده، كه گفت�بيهقى از ابوسعيد خدرى     

كرد، و   هاى ما براى ما تالوت مى      پوشانيدند، و يكى از قارى      با ديگرى از برهنگى مى     بودم، و بعضى از آنان خود را      
ستايش خدايى راست، كـه از امـتم كـسانى را        «:  گفت �داديم، آن گاه رسول خدا       ما به كتاب خدا گوش فرا مى      

ر شـد و روهايـشان اشـكار        آن گاه حلقه مدو   : گويد ، مى »ام ها مأمور شده   قرار داده كه من به نگه داشتن نفسم با آن         
هـاى فقيـر     اى گـروه  «:  فرمود � يكى از آنان را غير از من نشناخت، پيامبر           �و رسول خدا    : افزايد گرديد، مى 

شويد، و آن پانصد     دهم، نصف روز قبل از اغنيا داخل مى        مهاجرين شما را به نور در روز قيامت بشارت و مژده مى           
تـر از آن روايـت       طويـل ) 342/1 (الحليه  و ابونعيم اين را در      . آمده است ) 57/6 (البدايه اين چنين در     3.»سال است 
  .نموده است

   
  و ترجيح دادن نشستن در مجلس علم بر نشستن در مجلس ذكر � پيامبر

 �رسـول خـدا   :  روايت نموده است كه )اللَّه عنهما  رضى(از عبداللَّه بن عمرو     ) 50/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      
و در  . كردنـد  نمودند و به سوى آن تـضرع مـى         ها خداوند را دعا مى     جدش مرور نمود، در يكى از مجلس      بر دو مس  

هـر دومجلـس خيرانـد، و يكـى از آنـان از             «:  فرمـود  �دادند، رسول خدا     آموختند و آموزش مى    ديگرى فقه مى  
دهد، و اگر  گر بخواهد به آنها مىنمايند، ا كنند و به سويش تضرع مى ها خداوند را دعا مى    اين. ديگرى فضيلت دارد  
دهند، و بى شك كه مـن هـم معلـم برانگيختـه       آموزند و جاهل را آموزش مى      دهد، اما اينان مى    بخواهد به آنها نمى   

  .دارمى اين را به مثل آن روايت كرده است. )بعد از آن آمد و با آنان نشست (4.»ام شده
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  حيات صحابه

١٨٧  پنجم جلد 

  
   شب در مجلس علم يك)عنهما اللَّه رضى(نشستن ابو موسى و عمر

 بعـد از عـشاء نـزد عمـربن     �ابوموسـى  : انـد كـه   عبدالرزاق و ابن ابى شيبه از ابوبكر بن ابى موسى روايت نموده 
در ايـن سـاعت؟   : ام با تو صحبت كنم، پرسـيد،     آمده: چه تو را آورده است؟ گفت     :  آمد، عمر به او گفت     �خطاب
نمـاز اى   : ى صـحبت كردنـد، بعـد از آن ابوموسـى گفـت            مسأله فقيهى است، و عمر نشست و خيلى طوالن        : گفت

  .آمده است) 228/5(اين چنين در الكنز . ما در نماز هستيم: اميرالمومنين، گفت
   

  قصه جندب بجلى با ابى كعب در طلب علم 
در طلب علم مدينه آمدم، و داخـل مـسجد          : از جندب بن عبداللَّه بجلى روايت نموده، كه گفت        ) 501/3(ابن سعد   

هـا عبـور     كنند، مـن از حلقـه      اند و صحبت مى    هايى تشكيل داده    شدم، ناگهان ديدم كه مردم حلقه      �سول خدا   ر
اى بود، و دو جامه بر تن داشت، گويى كه از سفر آمده  اى آمدم، كه در آن مرد رنگ پريده نمودم، تا اين كه به حلقه

ها هالك شـدند، و بـر آنـان         ر كعبه، زمامداران واليت   سوگند به پروردگا  : گفت از وى شنيدم كه مى    : گويد باشد، مى 
نزدش نشستم، و همان قـدرى كـه بـرايش مقـدر       : گويد  مى -پندارمش كه اين را مكرراً گفت         مى -باكى هم ندارم    

اين كيست؟  : بعد از اين كه برخاست از وى پرسيدم، گفتم        : افزايد شده بود صحبت نمود و بعد از آن برخاست، مى         
بعد وى را دنبال نمودم، تا اين كه به منزلش آمد، متوجه شدم كـه    : گويد ، مى �مسلمانان ابى بن كعب     سيد  : گفتند

منزل كهنه و حال بدى دارد، او را مردى زاهد و گوشه گير يافتم و تمام امور و كارهايش با هم مشابهت داشت، به                     
از مـن بـه    : از اهل عراق گفت   : جا هستى؟ گفتم  او سالم دادم، وى جواب سالمم را داد و بعد از آن پرسيد، تو از ك               
آن گاه بر زانوهايم نشستم و دست هـايم  : افزايد كثرت سئوال نمودند، هنگامى كه اين را گفت، خشمگين شدم، مى      

بار خـدايا، از    : گفتم: افزايد  بلند نمودم و رويم را به سوى قبله گردانيدم، مى          - برابر رويش بلند نمود      -را اين طور    
انـدازيم، و    هاى مان را در تكليف و مشقت مى        كنيم، بدن  كنيم، ما در طلب علم مال مصرف مى        به تو شكوه مى   آنان  

كننـد و بـه مـا        اندازيم، و وقتى همراه شان روبرو گرديديم، براى مان تـرش روى مـى              هاى مان را به راه مى      سوارى
من آنجا نـرفتم  واى بر تو،    : گفت  من نمود و مى    آن گاه ابى گريست و شروع به راضى ساختن        : افزايد گويند، مى  مى

سـپارم كـه اگـر مـرا تـا روز جمعـه بـاقى           بار خدايا، من به تو تعهد مى      : بعد از آن گفت   : گويد  مى 1،من آنجا نرفتم  
هنگامى كه آن : گويد ترسم، مى كنم، و در آن از مالمت مالمتگر نمى ام بيان مى  شنيده�گذاشتى، آنچه را از پيامبر 

كشيدم، وقتى روز پنج شنبه فرا رسيد براى بعضى كارهـايم بيـرون    گفت، از نزدش برگشتم و انتظار جمعه را مى       را  
نمودم مـردم در آن بـا    رفتم و نگاه مى  اى كه مى   اند، به هر كوچه    ها مملو از مردم    شدم، ناگهان متوجه شدم كه كوچه     

: گويد پنداريم، مى  تو را بيگانه مى   : كنند؟ گفتند  و چه مى  مردم را چه شده است      : گفتم: گويد شدند، مى  من روبرو مى  
بعد با ابوموسى در عـراق روبـرو   : گويد سيد مسلمانان ابى بن كعب مرده است، جندب مى    : رى، گفتند آ: پاسخ دادم 

                                                 
  .م. يعنى هدفم آنچه نبود كه تو برداشت نمودى 1
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١٨٨  پنجم جلد 

اش بـه دسـت مـا        ماند تا گفتـه    واحسرتا، كاش باقى مى   : شدم، و حديث و صحبت ابى را برايش نقل نمودم، گفت          
  .درسي مى
   

  حديث بيان نمودن عمران بن حصين در مسجد بصره
بصره آمدم و داخل مسجد شدم، ناگهان با شيخ سـر           : از هالل بن يساف روايت نموده، كه گفت       ) 291/4(ابن سعد   

نمـود،   هـا حـديث بيـان مـى     اى تكيه نموده بـود و بـراى آن   سفيد و ريش سفيدى برخوردم، كه بر ستونى در حلقه     
  .)اللَّه عنهما رضى(عمران بن حصين : ت؟ گفتنداين كيس: پرسيدم

   
  تجمع مردم بر دروازه ابن عباس  و ياد دادن همه مسائل علم به آنان 

 مجلـسى را ديـدم،   )رضى اللَّه عنهما(از ابن عباس : از ابوصالح روايت نموده، كه گفت    ) 320/1 (الحليه  ابونعيم در   
ها براى  مايه فخر است، مردم را ديدم كه جمع شدند، به حدى كه راهكه اگر همه قريش به آن فخر كنند، براى شان 

نـزد وى رفـتم، و از وجـود آنـان بـر      : گويـد  شان ضيق و تنگ گرديد، و هيچ كس قادر نبود كه بيايد يـا رود، مـى              
ون بيـر : وضو نمود و نشست و گفـت      : افزايد برايم اب وضو بگذار، مى    : اش روى را خبر دادم، به من گفت          دروازه

: گويـد   خواهد از قرآن و حروف آن چيزى مربوط به آن بپرسد بايد داخل شود، مى              كسى كه مى  : شو و به آنان بگو    
بيرون شدم و آنان را خبر دادم، و داخل شدند تا حدى كه خانه و اتاق را پـر نمودنـد و هـر چيـزى را كـه از وى                              

: بودند يا زياده از آن براى شان افـزود، بعـد از آن گفـت    پرسيدند به آنان جواب داد، و مثل آنچه را از وى پرسيده             
خواهد از تفسير قران و تأويـل        كسى كه مى  : بيرون برو و بگو   : باز گفت . ، و آنان بيرون رفتند    ]منتظرند[برادران تان   

 پـر   بيرون رفتم و به آنها خبر دادم، و آنان داخل شدند حتـى كـه خانـه و اتـاق را                    : گويد آن بپرسد داخل شود، مى    
ها جواب داد، و مثل آنچه را از وى پرسيده بودند براى شان افزود        نمودند، و از هر چيزى كه وى را پرسيدند به آن          

كـسى كـه   : بيرون برو و بگو: ، و آنان بيرون آمدند، باز گفت     ]منتظرند[برادران تان   : يا زيادتر از آن، بعد از آن گفت       
آنان داخل آمدنـد تـا      : افزايد مى: د داخل شود، بيرون رفتم به آنان گفتم       خواهد از حالل و حرام و فقه بپرسد باي         مى

جايى كه خانه و اتاق را پر نمودند، و هر چيزى را كه از وى پرسيدند به آنـان جـواب داد، و مثـل آنچـه را ازوى                             
بيرون بـرو و    : از گفت ، و آنان بيرون رفتند، ب     ]منتظرند[برادران تان   : پرسيده بودند براى شان افزود، بعد از آن گفت        

بيـرون رفـتم و   : گويد خواهد از فرائض و چيزى كه مشابه آن باشد بپرسد بايد داخل شود، مى  هر كسى كه مى   : بگو
آنان را خبر دادم، و داخل شدند حتى كه خانه و اتاق را پر نمودند، و هر چيزى را كه از وى پرسيدند، به آنان خبر                       

باز .  و آنان بيرون شدند]منتظراند[برادران تان : ده بودند براى شان افزود، باز گفتداد، و مثل آن چه را از وى پرسي
داخـل  : گويد خواهد از عربى، شعر و غريب الكالم بپرسد بايد داخل شود، مى            كسى كه مى  : بيرون برو و بگو   : گفت

ن خبر داد، و مثـل آن چـه را از   شدند حتى كه خانه و اتاق را پر نمودند و از هر چيزى را كه از وى پرسيدند به آنا  



  حيات صحابه

١٨٩  پنجم جلد 

اگر همه قريش به آن فخر كنند، به درسـتى كـه مايـه فخـر                : گويد ابوصالح مى . وى پرسيده بودند، براى شان افزود     
  .مثل اين را روايت كرده است) 538/3(حاكم . است، من مثل اين را براى هيچ يكى از مردم نديدم

   
  ستايش ابن مسعود از مجالس علم

نيكـى مجلـسى اسـت، مجلـسى كـه در آن حكـم يـاد                :  روايت نموده، كه گفت    � الكبير از ابن مسعود    طبرانى در 
بـه ايـن    ) 50/1(ابن عبدالبر اين را در جامع العلـم         . گفته، حسن است  ) 167/1(اسناد آن، چنان كه هيثمى      . شود مى

حمـت از آن تمنـى      شـود، و ر    نيكو مجلسى است، مجلسى كه حكمت در آن پخـش مـى           : لفظ روايت نموده است   
پرهيزگـاران سـادات انـد، فقهـا        : گفت و طبرانى در الكبير از عبداللَّه بن مسعود روايت نموده، كه وى مى            . گردد مى

اين را در حديث طويلى ذكر نمـوده، و رجـال           : گويد مى) 126/1(هيثمى  . اند و همنشينى شان زيادت است      رهبران
  .اند آن ثقه

   
   در اين بارهقول ابو جحيفه و ابو درداء

با بزرگان همنـشينى داشـته    : شد گفته مى :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوجحيفه   ) 126/1(ابن عبدالبر در جامعش     
 روايـت اسـت كـه    �از ابـودرداء  ) 127/1(و نـز وى     . باش، با علما دوستى نما و با حكما مخالطت داشـته بـاش            

 الحليـه  ابونعيم ايـن را در  .  بيرون شدنش با اهل علم باسداز دانايى مرد اين است كه رفتن، داخل شدن و     : گفت مى
  .و مجلسش: از ابودرداء به مثل آن روايت نموده، و افزوده است) 211/1(
   

  احترام و تعظيم مجلس علم  
  خشم سهل بن سعد ساعدى بر كسى كه در مجلس وى به چيز ديگرى خود را مشغول گردانيد

وى در مجلس قومش بود، و بـراى شـان از رسـول خـدا           :  روايت نوده كه   �سهل  طبرانى در الكبير از ابوحازم از       
كردنـد، آن گـاه وى       شدند، و با هم صحبت مـى       نمود، و آنان يكى به سوى ديگرى متوجه مى          حديث بيان مى   �

 از آنچه چشم هايم ديده و گـوش هـايم   �اينها را نگاه كن، من براى شان از رسول خدا : خشمگين شد و گفت  
به خدا سوگند از بين شما خارج خواهم شد و ابداً به طرف شما       !! اند كنم، و اينان با خود مشغول      ه صحبت مى  شنيد

جهـاد بـر تـو الزم    : كنم، گفـتم  روم و در راه خدا جهاد مى مى: روى؟ گفت كجا مى : به او گفتم  . رجوع نخواهم كرد  
اى : توانى با نيزه بزنى، گفت با شمشير بزنى، و نمىتوانى  توانى محكم بگيرى، و نمى  نيست، و خود را بر اسب نمى      

آيد، و خداوند بـرايم شـهادت نـصيب     باشم، و تير نامعلومى يا سنگى به سراغم مى        روم و در صف مى     ابوحازم، مى 
  .باشد در اين عبدالحميد بن سليمان آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 155/1(هيثمى . گرداند مى
   

  آداب علما و طالب  
  با جوانى كه از وى خواست به وى اجازه زنابدهد  � يى منطق و صحبت پيامبرنيكو



  حيات صحابه

١٩٠  پنجم جلد 

اى رسول خدا بـه  :  آمد و گفت  �جوانى از قريش نزد پيامبر      : اند كه   روايت نموده  �احمد و طبرانى از ابوامامه      
 �ت، پيـامبر    باز ايـست، بـاز ايـس      : من اجازه زنا بده، آن گاه قوم به سويش روى آورده و توبيخش نموده گفتند              

نـه،  :  گفت»دارى؟ آيا آن را براى مادرت دوست مى    «:  فرمود �، به وى نزديك گرديد، پيامبر       »نزديك شو «: گفت
: ، گفـت »دارند مردم هم اين را براى مادران خويش دوست نمى«: به خدا سوگند، خداوند مرا فدايت گرداند، فرمود       

ر، به خدا سوگند، اى رسول خدا، خداوند مرا فدايت گرداند،           نخي:  گفت »دارى؟ آيا آن را براى دخترت دوست مى      «
 »دارى؟ آيا آن را براى خواهرت دوسـت مـى        «: ، فرمود »دارند مردم هم آن را براى دختران خود دوست نمى        «: گفت
مردم هم آن را براى خواهران شان       «: نخير، به خدا سوگند، اى رسول خدا، خداوند مرا فدايت گرداند، گفت           : گفت
نخير، به خدا سوگند، اى رسول خـدا،        :  گفت »دارى؟ آيا آن را براى عمه ات دوست مى       «: ، گفت »دارند ت نمى دوس

آيا آن را بـراى     «: ، گفت »دارند هاى شان دوست نمى    و مردم هم آن را براى عمه      «: خداوند مرا فدايت گرداند، گفت    
و مردم هم آن را بـراى       «: ايت گرداند، گفت  نخير، اى رسول خدا، خداوند مرا فد      :  گفت »دارى خاله ات دوست مى   

اللهم اغفر  : ) دستش را بر وى گذاشت و گفت       �آن گاه پيامبر    : گويد ، راوى مى  »دارند هاى شان دوست نمى    خاله
: گويـد  ، مى»بار خدايا، گناهش را ببخش، قلبش را پاك كن و فرجش را نگه دار       «،  (ذنبه، وطهر قلبه، و حصن فرجه     

اين را احمد و طبرانـى در الكبيـر         : گويد مى) 129/1( هيثمى   1.نمود وان به سوى چيزى نگاه نمى     و بعد از آن، آن ج     
  .اند اند، و رجال آن رجال صحيح روايت نموده

   
  تا از وى دانسته شود � سه بار حرف زدن پيامبر

زد تـا از وى   ف مـى نمود، سـه بـار حـر     وقتى صحبت مى�پيامبر  : طبرانى در الكبير از ابوامامه روايت نموده كه       
  .گويد، حسن است مى) 129/1( اسناد آن، چنان كه هيثمى 2.فهميده شود

   
  براى  ابن ابى السائب به التزام سه امر در تعليمش �دستور عايشه

در سه چيز يـا  : عايشه براى ابن ابى السائب داستان سراى اهل مدينه گفت:  احمد از شعبى روايت نموده، كه گفت    
از : كـنم اى امـالمؤمنين، گفـت      اند، بلكه من از تو متابعـت مـى         ها چه  آن: جنگم، گفت  نما، يا با تو مى    از من پيروى    

دادند، و در هر جمعـه بـراى مـردم            و اصحابش اين را انجام نمى      �سجع در دعا اجتناب كن، چون رسول خدا         
خسته مكن، و تو را چنان نيـابم كـه در   يك بار وعظ نما، اگر از آن هم ابا ورزيدى سه بار، و مردم را از اين كتاب           

حالى نزد قومى بيايى كه آنان در صحبتى از صحبتهاى شان قرار داشته باشند و تو صحبت شان قطع نمـايى، بلكـه                       
 هيثمـى  3.آنان را بگذار، وقتى كه تو را به آن تشويق نمودند و بدان امرت كردند، آن گاه بـراى شـان صـحبت كـن         

                                                 
1 
��� . ��  ).)٣٧٠ال(�E, : I656Y #٢١، ١٩٠/ ٨(>0;ا,/ ) �#٢/ #(ا
� . ح�� 2�/ 8ن را ��D دا,��3 اس)) ٣�٢/ )٨و >0;ا,/ . ز ا,Rا( ٢٢١/ ٣(اU5١/١٢٩. (و ه.(  
3 
��� . ��E, : K�) ٢١٧/ �(اL  ).١٩١/ ١(ال



  حيات صحابه

١٩١  پنجم جلد 

ين را روايت نموده، و رجال آن رجال صحيح اند، و ابويعلى ماننـد آن را روايـت كـرده                    احمد ا : گويد مى) 191/1(
  .است

   
  ادب ابن مسعود در تعليم 

 نزد ما آمـد و  �عبداللَّه بن مسعود : از شقيق بن سلمه روايت نموده، كه گفت  ) 105/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      
دارد، و   از آمدن به سوى تان، جز كراهيت خستگى تان بـاز نمـى            شوم، ولى مرا     من از مجلس شما با خبر مى      : گفت

 و نزد طبرانى در الكبيـر از        1.نمود  وعظ مراعات مى   )وقات( به سبب خوف از به زحمت افتادن ما          �رسول خدا   
اى وعظ كننده، مـردم  : نمود، گفت اعمش روايت است كه ابن مسعود بر مردى عبور نمود، كه براى قومى وعظ مى          

اند، مگر اينكه اعمش ابن مسعود را درك ننمـوده اسـت، چنانكـه هيثمـى                 و رجال آن رجال صحيح    . ميد مساز را ناا 
  .گفته است) 191/1(
   

  از فقيه حقيقى � وصف على
آيا شما را : اند كه گفت  روايت نموده�و ابن عساكر و غير ايشان از على ) 77/1 (الحليه ابن ضريس و ابونعيم در 

 حقيقى خبر ندهم؟ كسى كه مردم را از رحمت خدا نااميد نسازد، و بـه آنـان در معاصـى خداونـد     از فقيه واقعى و   
تعالى اجازه و رخصت ندهد، و از مكر خدا در امان شان نسازد، و قرآن را با روى آوردن به غيرش كنار نگـذارد و       

 و در -ن فهم نباشد، خيرى نيـست  ترك نكند، و در عبادتى كه در آن تفقه نباشد خيرى نيست، و در فقهى كه در آ          
ايـن چنـين در   .  ، و در قرائتـى كـه در آن تـدبر و تفكـر نباشـد خيـرى نيـست                  -كه در آن تقوا نباشد      : لفظى آمده 
به شـكل مرفـوع بـه مثـل آن روايـت        ) 44/2(و ابن عبدالبر اين را در جامع العلم         .  آمده است  )231/59(كنزالعمال  

ديث جز از اين طريق مرفوع نقل نشده اسـت، و اكثرشـان آن را بـر علـى موقـوف                اين ح : كرده، و بعد از آن گفته     
  .دانند مى
   

  براى معاذ و ابوموسى  وقتى كه ايشان را به سوى يمن اعزام داشت � قول پيامبر
 معاذبن جبل و ابوموسى     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در األوسط از ابن عمر       

با هم همكارى نماييد و از يك ديگر اطاعت كنيـد، و بـشارت              «:  را به سوى يمن فرستاد و گفت       )اللَّه عنهما  ىرض(
: ، معاذ سخنرانى ايراد نمود، و آنان را به سوى اسالم و تفقه و قرآن تـشويق نمـود و گفـت                     »بدهيد و متنفر نسازيد   

ر ياد شود وى از اهل جنت است، و وقتى به شـر             وقتى مردى به خي   : دهم شما را به اهل جنت و اهل آتش خبر مى         
  .رجال آن موثق اند: گويد مى) 166/1( هيثمى 2.ياد شود از اهل آتش است
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  حيات صحابه

١٩٢  پنجم جلد 

   
  قول ابوسعيد درباره مجالس اصحاب و قول ابن عمر درباره عالم حق

 نشـستند حـديث شـان فقـه         وقتـى مـى    �اصحاب رسول   :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوسعيد   ) 94/1(حاكم  
ايـن  : گويـد  حاكم مـى . نمودند اى امر مى خواند، يا مردى را به خواندن سوره اى مى بود، مگر اين كه مردى سوره  مى

از ابـن عمـر     ) 306/1 (الحليه  و ابونعيم در    . حديث به شرط مسلم صحيح است، و ذهبى با او موافقت نموده است            
گيـرد، كـه بـه كـسى      در جاى شايسته، آن وقت قـرار مـى     انسان در علم    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(

  .مافوقش است حسد نورزد، و كسى را كه مادونش است تحقير ننمايد، و به علم پول طلب نكند
   

  درباره آداب عالم �قول عمر
ـ   :  روايت نموده، كه گفت�از عمر ) 135/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      د، و علم را بياموزيد، و بـه مـردم بياموزاني

ايـد تواضـع پيـشه     ايد و براى كسى كه ياد داده براى آن وقار و آرامش را فرا گيريد، و براى كسى كه از وى آموخته  
احمد اين را در الزهـد و بيهقـى و ابـن ابـى          . نماييد، و علماى سركش نباشيد، و جهل تان از علم تان افزون نباشد            

  .علم تان بر جهل تان: اند، و در نقل وى آمده ه، روايت كردهآمد) 228/5(شيبه و غير ايشان، چنانكه در الكنز 
   

  درباره آداب متعلم �قول على
از حقوق عالم اين است كـه از وى بـه كثـرت    : اند كه گفت   روايت نموده  �مرهبى و ابن عبدالبر در العلم از على         

 وقتـى سـست و مانـده شـد از     سئوال نكنى، در جواب كنجكاوى نكنى، وقتى روى گردانيد بر وى اصرار ننمـايى،          
اش نگيرى، با دستت به سويش اشاره نكنى، با چشمت به طرفش چـشمك زده اشـاره ننمـايى، در مجلـسش            جامه

پرسان و سئوال نكنى، در طلب خطا و لغزشش نباشى و اگر خطا نمود، منتظر برگشتش باش و برگشتش را قبـول                      
ش را افشا نكنـى، كـسى را نـزدش غيبـت ننمـايى، او را در               فالن خالف قولت را گفت، راز     : كن، و اين كه نگويى    

حضور و غيابش حفاظت كنى، قوم را به طور عموم سالم بدهى و او را به تحيه خاص بگردانى، در پـيش رويـش                        
بنشينى، اگر كار و حاجتى داشت، به خدمت وى از قوم سبقت جويى و از طول صحبت وى خسته نـشوى، چـون                

رسد، و عالم به منزله روزه دار مجاهد         تظر باشى كه چه وقت از آن برايت منفعت مى         وى مثل درخت خرماست، من    
گردد، طالـب    شود، كه تا روز قيامت بند نمى       در راه خداست، وقتى عالم بميرد، در اسالم شكاف و درزى ايجاد مى            

. آمده اسـت  ) 73/4(لمنتخب  ، و ا  )2425(اين چنين در الكنز     . كنند علم را هفتاد هزار از مقربين آسمان مشايعت مى        
  .آمده، روايت كرده است) 229/5(و خطيب اين را در الجامع از على به معناى آن به اختصار، چنان كه در الكنز 

   
  ادب ثابت بنانى با استادش انس



  حيات صحابه

١٩٣  پنجم جلد 

 اى: گفـت  آمد، انس مى ثابت وقتى نزد انس مى   :  روايت نموده، كه گفت    �ام ولد انس بن مالك        از جميله  1ابويعلى
هيثمـى  . شـود  غالم برايم خوشبويى بياور كه دستهايم را بمالم، چون ابن ام ثابت تا دستهايم را نبوسد راضـى نمـى          

  .نديدم كه كسى زندگى جميله را نوشته باشد: گويد مى) 130/1(
   

   و هيبتش از وى)عنهم اللَّه رضى(ادب ابن عباس با عمر
دو سـال درنـگ نمـودم و        :  روايت نموده، كـه گفـت      )اللَّه عنهما  ضىر(از ابن عباس    ) 112/1(ابن عبدالبر در العلم     

داشـت، تـا ايـن كـه در حـج يـا         حديثى را بپرسم، ولى هيبتش مرا از آن باز مـى �خواستم از عمر بن خطاب    مى
اى در اراك كه در بطن مر ظهران است براى حاجتش عقب ايستاد، هنگامى كه آمـد و بـا او خلـوت نمـودم                          عمره
خواهم تو را از حديثى بپرسـم، ولـى هيبتـت مـرا از آن بـاز                   امير المومنين از ابتداى دو سال است كه مى         اى: گفتم
دهـم،   اين طور مكن، وقتى خواستى سئوال بكنى بپرس، اگر از آن نزدم علمى باشد برايت خبر مـى                 : دارد، گفت  مى

آن دو زنى كه خداوند آنان را ياد : اند، گفتمد پرسى  كه مى دانم، در آن صورت كسى را مى      نمى: گويم در غير آن مى   
 و  2...عايـشه، حفـصه   :  با هم همدستى نموده بودند چه كسانى هـستند؟ گفـت           �نموده كه آن دو بر رسول خدا        

  .حديث را به طول آن ذكر نموده است
   

  )عنهم اللَّه رضى(هيبت سعيد بن مسيب از سعد بن ابى وقاص
خـواهم از تـو دربـاره چيـزى          مـى :  گفتم 3به سعدبن مالك  : موده، كه گفت  نوى همچنان از سعيدبن مسيب روايت       
ام، از من هيبت نداشته باش، وقتى دانستى نزدم عمل هست  اى برادر زاده: سئوال بكنم، ولى از تو هيبت دارم، گفت

ود بـاقى   در غزوه تبوك وقتى او را جانشين خ  � براى على    �قول رسول خدا    : گفتم: گويد مرا از آن بپرس، مى    
شوى كه براى من به منزله هارون بـه موسـى    اى على آيا راضى نمى    «:  فرمود �رسول خدا   : گذاشت، سعد گفت  

  .اين را از سعيد به مثل آن با زيادت هايى روايت كرده است) 24/3( ابن سعد 4.»باشى
   

  دانم من نمى: قول جبير بن مطعم در سوالى
جبير بن مطعـم بـر آبـى مـرور نمـود، و او را از                : ب روايت نموده، كه گفت    ابن سعد از عثمان بن عبداللَّه بن موه       

دانم، ولى كسى را با من بفرستيد، تا براى تان از آن سئوال نمايم، پس كسى را با          من نمى : اى پرسيدند، گفت   فريضه
د، بايـد چـون   كسى كه دوست دارد فقيه و عـالم باشـ        : وى فرستادند و او نزد عمر آمد و از وى پرسيد، عمر گفت            
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  حيات صحابه

١٩٤  پنجم جلد 

ايـن چنـين در     . خداوند داناتر است  : دانست پرسيده شد، پاسخ داد     عمل جبيربن مطعم عمل كند، از چيزى كه نمى        
  .آمده است) 241/5(الكنز 

   
   در تعليمش)عنهما اللَّه رضى(ادب ابن عمر

 از ميراثـى از اوالد      )ه عنهما اللَّ رضى(ابن عمر   : از مجاهد روايت نموده، كه گفت     ) 52/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      
ابـن عمـر از     : دارد كه جوابش را بدهى؟ گفت        چه تو را باز مى    : دانم، به او گفته شد     نمى: صلبى پرسيده شد، گفت   
ابن عمر از چيزى كـه      : از عروه روايت است كه گفت     ) 144/4(و نزد ابن سعد     . دانم نمى: چيزى پرسيده شد، گفت   

ابـن  : ن به آن علم ندارم، هنگامى كه آن مرد روى گردانيد به نفس خـودش گفـت  م: دانست پرسيده شد، گفت   نمى
   1.من به آن علم ندارم: عمر از چيزى كه بدان علم نداشت پرسيده شد، گفت

سـى و چهـار مـاه همراهـى و     : از عقبه بن مـسلم روايـت نمـوده، كـه گفـت     ) 54/2(و ابن عبدالبر در جامع العلم      
دانم، بعد از آن به من ملتفت شده  نمى: گفت  شد، مى  در بيشتر سوالهايى كه از وى مى    مصاحبت ابن عمر را نمودم،    

و ابـن سـعد     . هاى ما را پلى به سوى جهنم سـازند         خواهند پشت  خواهند؟ مى  دانى كه اينان چه مى     آيا مى : گفت مى
رش را فـرود آورد، و بـه او        اى را پرسيد، ابـن عمـر سـ         مردى از ابن عمر مسئله    : از نافع روايت نموده كه    ) 168/4(

 خداوند تـو    -: آن مرد به او گفت    : گويد پاسخ نداد ، حتى مردم گمان نمودند، كه وى مساله او را نشنيده است، مى              
پنداريـد، كـه خداونـد مـا را از آنچـه شـما               بلى، ولى شـما چنـان مـى       : ام را نشنيدى؟ گفت    را رحم كناد آيا مسئله    

 ، تا در مسئله ات فكر و غور كنيم ، اگر بـراى آن  - خداوند تو را رحم كناد     -رمان  كند، بگذا  پرسيد، سئوال نمى   مى
  .گوييم كه ما بدان علم نداريم جوابى نزدمان بود خوب، در غير آن برايت مى

   
  دانم  نمى: اقوال ابن مسعود، على و ابن عباس درباره قول عالم

اى مردم كسى كـه از علمـى پرسـيده    : روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 51/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      
خدا داناتر است، چـون ايـن از        : دانست، بايد آن را بگويد، و كسى كه نزدش علم نبود، بايد بگويد             شد، و آن را مى    

  :خدا داناتر است، خداوند تبارك و تعالى به نبى اش گفته: داند بگويد علم است، كه براى آنچه نمى
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  2.»طلبم و از تكليف كنندگان نيستم بگو از شما بر تبليغ حق هيچ مزدى نمى«: ترجمه
من بدان : اى پرسيده شد، گفت  از مسئله�على بن ابى طالب : و سعد بن نصر از عبداللَّه بن بشير روايت نموده كه

ايـن  . 3دانـم  نمـى : دانستم پرسيده شدم، و گفـتم      ز سردى اش بر جگر، از آنچه نمى       آه ا : علم ندارم، بعد از آن گفت     
و دارمى اين را از ابوالبخترى و زاذان از على، به اختصار تا همان قول خودش،  . آمده است ) 241/5(چنين در الكنز    
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  حيات صحابه

١٩٥  پنجم جلد 

ديث مالـك، از يحيـى      آمده است، و ابوداود در تصنيف خود براى ح        ) 243/5(روايت كرده است، چنانكه در الكنز       
، را تـرك  »دانـم  نمـى «، )الاعلم(وقتى كه عالم :  گفت)اللَّه عنهما رضى(ابن عباس   : بن سعيد روايت نموده، كه گفت     

وقتـى عـالم    : گفـت  ابن عباس مى  : و از مالك روايت است كه گفت      . اش مصيبت زده شده است     نمود، كالم و مقاله   
) 54/2(اين چنين در جامع بيـان العلـم         . اش مصيبت زده شده است      مقاله  را ترك كند كالم و     »خبر ندارم « )الادرى(

  .آمده است
   

   در تعليم)عنهم اللَّه رضى(ادب عمر، على و عثمان
كـرد، وقتـى    نمود و حديث بيان مى  براى مردم صحبت مى�عمر  : ابن سمعانى از مكحول روايت نموده، كه گفت       

 ايـن چنـين در الكنـز    1.بـرد  ، آنان را بـه بوسـتانى مـى   اند نند و خسته شدهك ديد صداهاى شان را بلند مى    آنان را مى  
عمـربن  : از عبداللَّه بن مصعب روايت نموده، كه گفـت        ) 131/1(و ابن عبدالبر در جامع العلم       . آمده است ) 241/5(

صين  يعنـى قـيس بـن حـ    -در مهرهاى زنان بر چهل اوقيه زيادت نكنيد، اگرچه دختـر ذى الغـصه              : خطاب فرمود 
اندازم، آن گاه زنى از صف زنان، كه قامتى بلنـد    باشد، اگر كسى زيادت كند، زيادتش را در بيت المال مى         -حارثى  

به علـت ايـن كـه خداونـد عزوجـل       : چرا؟ گفت : اين حق تو نيست، پرسيد    : و بينى پهنى داشت برخاست و گفت      
  : گويد مى
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  .»و براى يكى آنان اگر مال زيادى هم داده باشيد، از آن هيچ چيزى مگيريد«: ترجمه

  2.زنى به صواب رسيد و مردى خطا نمود: عمر گفت
اى را پرسـيد، و    مسئله�مردى از على : و ابن عبدالبر در جامعش از محمدبن كعب قرظى روايت نموده، كه گفت       

:  گفت �اميرالمؤمنين، اين طور نيست، ولى اين طور و اين طور است، على             : د گفت او درباره چيزى گفت، آن مر     
  :به صواب رسيدى و خطا نمودم

]�� � � � <� L% [�8 �[).�-��:�q(  
  .»و باالى هر صاحب علم عالمى است«: ترجمه

ر راويـان مالـك از      و خطيـب د   . آمـده ) 241/5(و ابن جرير اين را به لفظ آن روايت نموده است، چنانكه در الكنز               
اى منازعـه     در مـسئله   )اللَّـه عنهمـا    رضـى (عمـربن خطـاب و عثمـان بـن عفـان            : سعيدبن مسيب روايت نموده كه    

ابداً با هم موافقت نخواهند كرد، ولى قبل از جدا شدن برسد : گفت نمودند، تا جايى كه بيننده به سوى ايشان مى       مى
  .آمده است) 241/5(نين در الكنز اين چ. نمودند بهتر و نيكوتر آن موافقت مى
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  حيات صحابه

١٩٦  پنجم جلد 

  حاضر نشدن يك نفر در مجلس علم براى اين كه جماعتى علم حاصل كنند  
  آمدند � قصه عقبه بن عامر با قومش هنگامى كه نزد پيامبر

 فرود آمـديم،    �با دوازده سوار آمدم، و نزد رسول خدا         :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از عقبه بن عامر       
 علم بياموزيم، و وقتى او      �چراند، تا ما برويم و از پيامبر خدا          آيا كسى براى ما شترهاى مان را مى       :  گفتند يارانم

ايم، به او ياد دهيم؟ آن گاه مـن روزهـايى آن عمـل را                 شنيده �رفت و ما عودت نموديم آنچه را از رسول خدا           
شـنوند كـه مـن       يـارانم آنچـه را مـى      !! نمنـد باشـم   ممكن است مـن زيا    : انجام دادم، باز فكر نمودم و با خود گفتم        

گيرم، بنابراين روزى حاضر شدم، و از مـردى           فرا نمى  �گيرند، كه من از نبى خدا        شنوم، و چيزى را فرا مى      نمى
، »گـردد  كسى كه وضوى كامل نمايد، از گناهش چون طفل نوزاد پاك مى      «:  گفت �نبى خدا   : گويد شنيدم كه مى  

بـودى؟   تـر مـى   شـنيدى متعجـب   چگونه، اگر سخن اول را مى    :  گفت �فتادم، عمربن خطاب    من از آن به تعجب ا     
كسى در حالى بميرد كه بـه       «: رسول خدا فرمود  :  ، گفت  - خداوند مرا فدايت گرداند      -آن را برايم اعاده كن      : گفتم

شود، و  بخواهد داخل مىكند، و از هر كدامش كه  هاى جنت را باز مى    آورد، خداوند برايش دروازه    خدا شريك نمى  
 نزد ما بيرون گرديد، و من روبرويش نشستم، او رويش را از          �، بعد از آن رسول خدا       »جنت هشت دروازه دارد   

 پدر و مادرم فـدايت  -اى نبى خدا : من گردانيد، و اين عمل را چندين بار انجام داد، وقتى كه بار چهارم بود، گفتم   
تر اسـت يـا     آيا يكى برايت محبوب   «: آن گاه رويش را به سويم گردانيد و گفت        گردانى؟    چرا رويت را از من مى      -

آمـده، و ابـونعيم در      ) 77/1( اين چنين در الكنـز       1. هنگامى كه اين حالت را ديدم به سوى يارانم برگشتم          »دوازده؟
  .مثل آن را روايت نموده است) 307/9 (الحليه 

   
  آمدند �ى كه نزد پيامبر قصه عثمان بن ابى العاص همراه قومش هنگام

 آمدنـد  �در وفد ثقيف هنگامى كه نزد رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت  �طبرانى از عثمان بن ابى العاص       
هاى ما  چه كسى سوارى:  بر تن نموديم، و گفتند�هاى خوب خويش را نزد دروازه پيامبر  من هم آمدم، ما لباس
 را دوست داشتند و تخلف و بازماندن از وى براى شـان  �نزد پيامبر كند؟ همه قوم رفتن    را براى ما حفاظت مى    

هاى تـان را بـه ايـن         اگر خواسته باشيد سوارى   : من كه خردترين ايشان بودم گفتم     : گويد ناخوشايند بود، عثمان مى   
 آنان نزدش   اين حق تو باشد، و    : دارم، كه وقتى بيرون شديد سواريم را براى من نيز نگه داريد، گفتند             شرط نگه مى  

ام  از خـانواده  : به سوى اهلـت، گفـتم     : كجا؟ گفتند : با ما حركت كن، گفتم    : داخل شدند، و باز بيرون گرديده گفتند      
 رسيدم، و حاال همينطور بدون داخل شدن نزدش برگـردم، و شـما هـم                �بيرون شدم، تا اينكه به دروازه پيامبر        

ايم و ديگر نيازى  ها را از وى نموده  پس عجله كن، ما همه سئوال     : گفتند! دانيد؟ ايد كه خود مى    تعهدى به من سپرده   
اى رسول خدا، اى رسول خدا، به خداوند دعا كـن كـه             : براى سئوال كردن خود نيست، آن گاه داخل شدم و گفتم          

ا از چيزى مر«: ام را برايش اعاده نمودم، فرمود  گفته »چه گفتى؟ «: مرا در دين فقيه گرداند و علم نصيبم نمايد، گفت         
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اند، برو تو بر آنـان اميـر هـستى و همچنـان بـر كـسانى از        سئوال نمودى، كه هيچ يك از يارانت مرا از آن نپرسيده  
ايـن را طبرانـى روايـت نمـوده، و     : گويـد  مى) 371/9( هيثمى 1.و حديث را متذكر شده... »آيند قومت كه نزدت مى  

رجال آن رجال صحيح اند، غير حكيم بن حكيم بن عباد كه ثقه دانسته شده، و در روايت ديگرى به اختصار آمده،                      
 را كه در نزدش بود خواستم و او آن را به 2 وارد شدم، و از وى مصحفى�آن گاه نزد رسول خدا : و در آن گفته 

  .دادمن 
   

  فراگيرى و تكرار علم، سوال هايى كه الزم است و سوال هايى كه الزم نيست  
  هاى شان از وى و سوال � اصحاب و تكرار علم در مجلس پيامبر

تعداد ما شصت :  و شايد گفته باشد- نشسته بوديم، �ما با نبى خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابويعلى از انس 
شد، و ما آن را در ميـان خـويش تكـرار             نمود، سپس براى كارش داخل مى      ثى را بيان مى    و براى ما حدي    -مرد بود   

 هيثمـى  3.هـاى مـا كاشـته شـده باشـد      خاستيم كه گـويى در قلـب   كرديم، اين را و باز اين را، و در حالى بر مى            مى
 روايت نمـوده،  �وموسى  و طبرانى در الكبير از اب     . باشد در اين يزيد رقاشى آمده، و ضعيف مى       : گويد مى) 161/1(

پرسيد، و كـسى     شديم، كسى از ما قرآن را از او مى         گزارد، نزديك او مى     وقتى نماز فجر را مى     �پيامبر  : كه گفت 
در ايـن   : گويـد  مـى ) 159/1( هيثمـى    4.پرسـيد  پرسيد و كسى از ما تعبير خـواب را از مـى            از ما فرائض را از او مى      

  .اش دانسته اند، و ابن حبان ثقه بوزرعه وى را ضعيف دانستهمحمدبن عمر رومى آمده، ابوداود و ا
   

  قول فضاله بن عبيد براى يارانش در اين باره
درس : گفـت  آمدند مـى    روايت نموده است، زمانى كه اصحابش نزد وى مى         �طبرانى در الكبير از فضاله بن عبيد        

بيفزايد، و شما را دوست داشته باشـد و كـسى            خداوند براى شما خير      -بخوانيد و بشارت بدهيد و زيادت نماييد        
 مسائل را بر ما عرضه كنيد، چون اجر آخر آن مثـل اجـر اول آنـست، و                 -دارد دوست بدارد     كه شما را دوست مى    

  .اند رجال آن ثقه دانسته شده: گويد مى) 161/1(هيثمى . كالمتان را با استغفار همراه سازيد
   

   درباره تكرار علم)عنهم اللَّه رضى( ابن عباسسخنان ابوسعيد، على، ابن مسعود و
بـراى تـان    : بـراى مـا بنـويس، گفـت       :  گفتم �به ابوسعيد   : طبرانى در األوسط از ابونضره روايت نموده، كه گفت        

حـديث  : گفت گردانم، ولى از ما چنانكه از نبى خدا گرفتيم بگيريد، ابوسعيد مى            نويسم و هرگز آن را قرآن نمى       نمى
رجـال آن رجـال صـحيح      : گويد مى) 161/1(هيثمى  . آورد زيرا برخى از حديث برخى ديگر را به ياد مى         بيان كنيد،   
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حـديث را   : اند كه گفت   اين را از ابوسعيد روايت نموده     ) 111/1(و ابن عبدالبر در جامع العلم       ) 94/1(و حاكم   . اند
:  روايت نموده، كـه گفـت      �از على   ) 95/1(و حاكم   . دارد تكرار كنيد، چون تكرار حديث، حديث را تازه نگه مى         

 چنانكه در جـامع العلـم       �ابن ابى شيبه هم اين را از على         . شود حديث را تكرار نماييد، اگر چنين نكنيد كهنه مى        
 كهنـه  )علـم تـان  (: يك ديگر را زيارت كنيد، و در روايتش آمـده : آمده، روايت نموده، و در اولش افزوده   ) 101/1(

حديث را تكـرار نماييـد، چـون ذكـر حـديث            :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 95/1(و حاكم   . شود مى
و . درس خواندن نماز اسـت : از ابن مسعود روايت است كه گفت) 22/1(و نزد ابن عبدالبر در العلم . حياتش است 

 برخى از شـب، از زنـده   تكرار و ياد علم در:  روايت است كه گفت)اللَّه عنهما رضى(از ابن عباس ) 24/1(نزد وى   
  .تر است دارى آن برايم محبوب

   
  عمر و پرسيدن سه مسئله از على و خوشحاليش به پاسخ وى

 به على بن ابـى طالـب   �عمربن خطاب :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى در األوسط از ابن عمر       
اى،  ايم و غائب بوده    ايم، و بسا اوقات حاضر بوده      دهاى و ما غائب بو     اى ابوالحسن بسا اوقات حاضر بوده     :  گفت �

مردى، مردى را دوسـت     : ها كدام اند؟ گفت    آن: ها علم دارى؟ على گفت     پرسم، آيا درباره آن    سه مسئله را از تو مى     
برد، در حالى كه شرى را از وى نديده         دارد، در حالى كه خيرى را از وى نديده است، و مردى ، مردى را بد مى                 مى

شـوند و    اند، و با هـم روبـرو مـى         ارواح در هوا لشكرهاى بسيج شده     «:  فرمود �آرى، رسول خدا    : است، گفت   
شوند، و آنانى كه يكديگر را نـشناختند         گردند، آنانى كه از ايشان باهم تعارف حاصل نمودند نزديك مى           نزديك مى 

نمايـد، و    كند و ناگهان آن را فرامـوش مـى         ن مى مردى حديثى را بيا   : يكى، و افزود  : ، گفت   »كنند با هم اختالف مى   
هر قلبى براى خود ابرى چون ابـر  «: گفت  شنيدم كه مى�از رسول خدا : آورد، على گفت ناگهان آن را به ياد مى   

شود، و ناگهـان از او   گيرد و تاريك مى   دهد ناگهان ابرى جلويش را مى      مهتاب دارد، در حالى كه مهتاب روشنى مى       
گيـرد و   كند، ناگهان همان ابر جلـويش را مـى   شود، و در حالى كه مرد حديث را بيان مى     و روشن مى   گردد دور مى 

بيند بعضى  و مردى خواب مى: دو، گفت : ، عمر گفت  »آورد شود به ياد مى    نمايد، و وقتى از وى دور مى       فراموش مى 
 1هر بنده و كنيز«: گفت  يديم كه مى شن�آرى، از رسول خدا : باشد، و برخى شان دروغ، گفت ها راست مى از آن
شـود،   شود، روح شخصى كه نزد عرش بيدار مـى         رود، روحش به عرش برده مى      خوابد، و در خواب فرو مى      كه مى 

سـه  : ، عمر گفـت   »آيد شود، خوابش دروغ مى    آيد، و روح شخصى كه به عرش نرسيده بيدار مى          خوابش راست مى  
) 162/1( هيثمـى  2.ها را به دسـت آوردم     خدايى راست كه قبل از مرگ آن       ها بودم، ستايش   چيز بود كه در طلب آن     

حديث وى از ابن عجالن غير محفوظ است، و اين حـديث از        : در اين ازهر بن عبداللَّه آمده، عقيلى گفته       : گويد مى
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ن ثقـه   شـود، و بقيـه رجـال آ        حديث اسرائيل از ابواسحاق از حارث از على به شكل موقوف دانسته و شناخته مـى               
  .اند دانسته شده

   
   در مورد اختالف اين امت)عنهما اللَّه رضى(از ابن عباس � سئوال عمر

 روزى �عمـربن خطـاب     : اند كه گفـت    سعيدبن منصور، بيهقى و خطيب در الجامع از ابراهيم تيمى روايت نموده           
 فرسـتاد و    )اللَّه عنهما  رضى( كرد، در اين موقع كسى را نزد ابن عباس         خلوت اختيار نمود، و با خودش صحبت مى       

اش يكـى اسـت؟      كد، در حالى كه كتابش يكى است، نبى اش يكى است و قبله             اين امت چگونه اختالف مى    : گفت
اى اميرالمؤمنين، قرآن بر ما نازل گرديد، ما آن را خوانديم و دانستيم كه در مورد چه نـازل شـده                     : ابن عباس گفت  

دانند كه در مورد چه نازل شده است، بنـابراين بـراى هـر     خوانند و نمى   قرآن را مى   آيند، است، بعد از ما اقوامى مى     
كنند، وقتى اختالف نمودنـد، بـا       باشد، و وقتى هر قومى در آن رأيى پيدا نمود اختالف مى            قومى درباره آن رأيى مى    

 وى را بعد از اين كه آنچـه  جنگند، عمر وى را توبيخ نمود و بر وى بانگ برآورد، و ابن عباس برگشت، باز             هم مى 
باز وى را بعد از اين كه آنچه را او گفته بـود درك              : گويد را او گفته بود درك نمود و درست يافت طلب نمود، مى           

آمـده  ) 228/1(ايـن چنـين در الكنـز    . آرى، دوباره بگو: بعد از آن گفت: گويد نمود و درست يافت طلب نمود، مى 
  .است

   
  اى و تعجب او از جواب ابن عباس  درباره معناى آيهاز اصحابش � سئوال عمر

اى را   امـشب آيـه   : عمـربن خطـاب فرمـود     : اند كه گفـت     روايت نموده  �عبدبن حميد و ابن المنذر از ابن عباس         
  :خواندم كه خوابم نبرد
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  .»ه باشد برايش باغى از درختان خرما و انگورآيا دوست دارد يكى از شما ك«: ترجمه

دانم كه خدا داناتر است، ولى براى علتى  من مى: خدا داناتر است؟ گفت: هدف از اين چيست؟ برخى از قوم گفتند      
پرسيدم، كه اگر نزد يكى از شما علمى باشد و در آن باره چيزى شنيده باشـد، آنچـه را شـنيده خبـر بدهـد، آنـان                            

ام بگـو، و خـود را حقيـر مـشمار،            اى برادرزاده : نمايم، گفت  مودند، مرا ديد كه آهسته صحبت مى      سكوت اختيار ن  
چيزى بود كه در قلبم انداخته شد : چگونه هدف آن عمل است؟ گفتم: هدف و مطلوب آن عمل است، گفت      : گفتم

ام، هدف آن  ى اى برادرزادهو آن را گفتم، آن گاه وى مرا ترك نمود، و خودش شروع به تفسير آن نمود، راست گفت  
باشـد، و ابـن آدم روز        ها به باغ نيازمند مـى      عمل است، ابن آدم وقتى سنش بزرگ شود و عيالش زياد گردد، خيلى            

 اين را همچنان ابن المبارك و ابن جرير و          1.ام باشد، راست گفتى، اى برادرزاده     ها به عملش نيازمند مى     قيامت خيلى 

                                                 
 ).٣٨#�(���ر�  1



  حيات صحابه

٢٠٠  پنجم جلد 

آن ) 542/3(آمده، و حاكم ) 234/1(اند، چنانكه در الكنز  معناى آن به اختصار روايت كرده ابن ابى حاتم و حاكم به       
  .را به شرط شيخين صحيح دانسته است

   
 درباره آنچه از سوره نـصر او را بـه دشـوارى             )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس     � سئوال عمر 
  افكنده بود

ن المنذر، طبرانى، ابن مردويه، ابن نعيم و بيهقى هر دو در الدالئل             سعيدبن منصور، ابن سعد، ابويعلى، ابن جرير، اب       
: نمود، عبدالرحمن بن عوف به او گفـت        هاى بدر داخل مى    عمر مرا با شيخ   : اند كه گفت   از ابن عباس روايت نموده    

دانيد  كه مى وى از كسانى است     : كنى، در حالى كه ما پسرانى مثل وى داريم؟ گفت          چرا اين جوان را با ما داخل مى       
و روزى ايشان را دعوت نمود و مرا هم فراخواند، و در آن روز دانستم مرا فقط به خـاطرى فراخوانـده اسـت كـه              

  :گوييد درباره قول خداوند متعال چه مى: چيزى از من به شما نشان دهد، گفت
]p�&�� � ./ ���r$ j
� ���[).�r6��:n(  

  .»دوقتى كه نصرت خدا و فتح فرا رسي«: ترجمه
خداوند متعال به ما امر نموده است، وقتى كه نصرت خدا آمد      : تا اين كه سوره را ختم نمود، بعضى از ايشان گفتند          

دانـيم، بعـضى ديگـر     نمى: و فتح نصيب ما شد، وى را بستاييم، و از وى طلب مغفرت نماييم، و برخى ديگر گفتند            
پـس چـه   : نخيـر، گفـت  : گـويى؟ گفـتم    هم همينطور مـى اى ابن عباس، تو: آن گاه به من گفت   : هم چيزى نگفتند  

هدف از آن اخل رسول خداست، كه خداوند بدين وسيله به او خبر داد، وقتى نصرت خدا بيايد و  : گويى؟ گفتم  مى
  :فتح نصيب گردد و مردم را ببينى، و فتح هم فتح مكه است، همان نشانه مرگ تو است، بنابراين

]$� a�&E�-� � ��* ;"³ p�#8
���! 	
% .[.  
  .»پروردگارت را به پاكى ياد كن، و از وى آمرزش بخواه، كه او پذيرنده توبه است«: ترجمه

و ابـونعيم آن را در      . آمـده اسـت   ) 276/1(اين چنـين در الكنـز       . دانى دانم كه تو مى    من هم همان را مى    : عمر گفت 
عمـر  : ن را از ابن عباس روايت نموده، كه گفـت    آ) 539/3(و حاكم   . به مثل آن روايت كرده است     ) 317/1 (الحليه  

ومثـل  ... كنـى  آيا از وى سئوال مى    : نمود، عبدالرحمن بن عوف به او گفت        سئوال مى  � مرا با اصحاب پيامبر      �
اين حديث به شرط شيخين صحيح است، و ذهبى هم با او موافقـت          : آن را به اختصار ذكر نموده، و باز گفته است         

  .كرده است
   

  � اى و در مورد على  درباره آيه)اللَّه عنهما رضى( و گفت و شنود عمر و ابن عباس مذاكره
 دربـاره  �از عمـربن خطـاب   :  روايت نموده، كه گفـت )اللَّه عنهما رضى(زبير بن بكار در الموفقيات از ابن عباس  

  :قول خداوند عزوجل پرسيدم
]K#! ���;�! 	� j
�>� � ���
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  .»اى مؤمنان از چيزهايى سئوال مكنيد كه اگر براى تان آشكار شود شما را غمگين سازد«: ترجمه



  حيات صحابه

٢٠١  پنجم جلد 

به خدا سـوگند، دوسـت      : هاى شان چيزى بود، بنابراين روزى گفتند       مردانى از مهاجرين بودند، كه در نسب      : گفت
خداوند آنچه را نازل نمود، كه تالوت نمودى، بعـد از آن   داريم، كه خداوند درباره نسب ما قرآن نازل كند، آن گاه            

 شود زهـد پيـشه كنـد، ولـى از     ]خالفت[ اگر متولى  - � يعنى على بن ابى طالب       -اين صاحب تان    : به من گفت  
اى اميرالمؤمنين، صاحب ما كسى است كه قسم به خدا          : ترسم كه وى را ببرد، گفتم      عجب وى به نفس خودش مى     

 را در   �وى نه تغيير نموده و نه تبديلى در خود آورده و نه رسـول خـدا                 : گويى چه مى !! اى تهخودت او را دانس   
بـاالى فاطمـه    خواسـت او را      و نـه دختـر ابوجهـل كـه وى مـى           : روزهاى صحبتش خشمگين ساخته است؟ گفت     

  :خداوند درباره معصيت آدم عليه السالم گفته:  گفتم1؟خواستگارى نمايد
]
�Q� .� ;´ ��[)..1 :nn�(  

  .»و برايش عزمى نيافتيم«: ترجمه
 را اراده ننموده بود، وليكن خيال و انديشه هايى هستند كه هـيچ              �صاحب ما نيز خشمگين ساختن رسول خدا        

كس توانايى دفع آنان را از نفس خود ندارد، و بسا اوقات اين امر از فقيه در دين خدا و عالم به امر خـدا نيـز سـر              
كسى گمان كند، كـه وى وارد  : اى ابن عباس: كند، گفت گردد و رجوع مى  بر آن تنبيه شود بر مىزند، ولى وقتى   مى

رسـد، بـدون ترديـد يـك عمـل         رود، و به قعر و ژرفنـاى آن مـى          شود و در آن همراه تان فرو مى        بحرهاى شما مى  
  .آمده است) 229/5(اين چنين در المنتخب . ناشدنى را پنداشته است

   
  كرد ها روايت مى ر از عايشه در مورد حديثى كه ابوهريره آن را درباره جنازهسئوال ابن عم

مسلم از عامربن سعد بن ابى وقاص روايت نموده كه وى از پدرش حديث بيان نمود كه وى نزد عبداللَّه بن عمـر                       
اللَّه بن عمر، آيـا     اى عبد :  ظاهر شد و گفت    - صاحب المقصوره    - 2 نشسته بود، كه ناگهان خباب     )اللَّه عنهما  رضى(

اى  كسى كه با جنـازه «: گفت  شنيده كه مى�وى از رسول خدا : گويد مى!! شنوى گويد نمى آن چه را ابوهريره مى   
از خانه صاحب جنازه بيرون شود و بر وى نماز بگزارد و تا دفـن شـدنش دنبـالش كنـد، بـرايش دو قيـراط اجـرا           

، آن گاه   »باشد نماز بگزارد و باز برگردد، برايش اجرى مثل احد مى         باشد، هر قيراط مثل احد، و كسى كه بر وى            مى
 فرستاد، كه وى را از قول ابوهريره بپرسد و باز برگشته او را از قـول                 )اللَّه عنها  رضى(ابن عمر خباب را نزد عايشه       

داد، تا اين كـه   مىهاى مسجد را گرفت، و آن را در دستش پهلو      اى از سنگ ريزه    عايشه باخبر سازد، ابن عمر قبضه     
هايى را كه در دسـتش بـود    ابوهريره راست گفته است، آن گاه ابن عمر سنگ ريزه     : عايشه فرمود : برگشت، و گفت  

                                                 
قومت :  آمد و گفت� خبر شد، و نزد رسول خدا) اللَّه عنها رضى( دختر ابوجهل را خواستگارى نمود، و از اين فاطمه �على  1

:  برخاست و گفت�كند، آن گاه رسول خدا  شوى، و على دختر ابوجهل را نكاح مى پندارند كه تو براى دخترانت خشمگين نمى مى
برم كه برايش بدى برسد، به خدا سوگند، دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد يك مرد  اى از من است، و من بد مى فاطمه پاره«

  .به نقل از بخارى. ، بنابراين على خواستگارى وى را گذاشت»ندشو جمع نمى
  .مدنى است، و گفته شده كه از اصحاب است،و از ابوهريره و  عايشه روايت نموده است 2



  حيات صحابه

٢٠٢  پنجم جلد 

) 302/5( اين چنين در الترغيـب       1.به درستى ما در قيراطهاى زيادى تقصير نموديم       : بر زمين زد، و بعد از آن گفت         
يد بن عبدالرحمن به سياق ديگرى به معناى آن روايت نمـوده، و افـزوده               اين را از ول   ) 510/3(و حاكم   . آمده است 

داشـت و نـه خريـد و          درخت كارى مصروف و مشغول نگـه نمـى         �ما را از رسول خدا      : ابوهريره گفت : است
آموخت، يا خوردنى را كـه    نمودم، كه به من مى     اى را طلب مى     كلمه �فروش در بازارها، من فقط از رسول خدا         

تـر بـه حـديث وى        تر با رسول خـدا بـودى، و عـالم          اى ابوهريره، تو از ما ملتزم     : خوراند، ابن عمر گفت    مىبه من   
از وليد روايت نموده، مگر ايـن كـه وى قـول ابـن عمـر را ذكـر                   ) 332/4( و به اين سياق اين را ابن سعد          2.هستى

  .اند  مسلم آن را روايت نكردهاين حديث صحيح االسناد است، ولى بخار يو: گويد حاكم مى. ننموده است
   

  � هاى اصحاب از پيامبر قول ابن عباس درباره قلت و كمى سئوال
 �قومى را بهتر از اصحاب رسول خدا        :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در الكبير از ابن عباس       

  :ها در قرآن است ند، و همه آننديدم، وى را به جز از سيزده مسئله تا وفات نمودنش ديگر سئوال ننمود
]G��l��3��� � �$� y#�[t  
  ،»پرسند تو را از ماه حرام مى«

 �]�#�C�� �"«� � �$��P#�[t  
  ،»پرسند تو را از شراب و قمار مى«

 �]9"���� � �$��P#�[t  
  ،»پرسند تو را از يتيمان مى«

 �]µ�¶� � �$��P#�[t  
  ،»پرسند تو را از حيض مى«

 �]$��P#�,
&$5� � �[t  
  ،»پرسند تو را از مال غنيمت مى«

 �]	�7&6� ��
� �$��P#�[t  
  .»پرسند  كه چه نفقه كنند تو را مى«

نخستين كسى كه در خانه طواف نموده، مالئك اسـت، و در            : پرسيدند، گفت  و جز از آنچه كه به نفع شان بود نمى         
شد،  نمود، از ميان آنان بيرون مى يى را چون قومش اذيت مىميان حجر تا ركن يمانى قبرهايى از قبور انبياست، و نب        

در اين عطاء بن سـائب آمـده، و         : گويد مى) 158/1( هيثمى   3.مرد كرد تا اين كه مى     و در آنجا خداوند را عبادت مى      

                                                 
1  9��P8ن) �#(���� در ج �P,�� 3� 0�ن . و ���ر�� D٣٠٧٩(ا�.(  
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  حيات صحابه

٢٠٣  پنجم جلد 

، روايـت   بزار هم اين را، چنانكه در االتقـان آمـده         . اند باشد، ولى مختلط شده بود و بقيه رجال آن رجال ثقه           ثقه مى 
  .نموده است

   
  درباره احتالم � سئوال زنان انصار از دين و سئوال ام سلمه از پيامبر

چه زنان نيكـو و خـوبى انـد زنـان           :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 88/1(ابن عبدالبر در العلم     
   1.صل نمايندداشت كه از دين بپرسند و در آن تفقه حا انصار، حيا آنان را باز نمى

، همـسر  )اللَّه عنها رضى(من مجاور و نزديك ام سلمه       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و احمد از ام سلمه      
كنى وقتى زن در خـواب ببينـد كـه شـوهرش بـا وى                اى رسول خدا، چه فكر مى     :  بودم، ام سليم گفت    �پيامبر  

زنان را نزد رسول خـدا      !! دست هايت در خاك اى ام سليم      : تكند؟ او سليم گف    جماع و مقاربت نمود آيا غسل مى      
 را از آنچـه بـراى       �كند، و بر ما الزم است كه پيامبر          خداوند از حق حيا نمى    :  رسوا نمودى، ام سليم گفت     �

 �كند بپرسيم، چون اين پرسيدن از كور بودن مان در آن مورد بهتـر اسـت، آن گـاه پيـامبر              مان اشكال ايجاد مى   
اى رسـول   : ، ام سلمه گفت   » بر وى غسل الزم است     2يابددست هايت در خاك، اى ام سليم، وقتى آب را ب          « :فرمود

 هيثمـى  3.»آيد؟ آنان امثـال مـردان انـد    پس چگونه پسرش مشابه وى مى    «:  گفت �خدا، آيا زن آب دارد؟ پيامبر       
 ميـان ام سـليم و اسـحاق انقطـاع           اين حديث در صحيح به اختصار آمده، و در اسناد احمـد در            : گويد مى) 165/1(

  .است
   

  شد، و انكار ابن مسعود در آن مورد آن چه از كثرت سئوال ناشى مى
 سـئوال  �مردم گاهى دربـاره چيـزى كـه حـالل بـود از رسـول خـدا                :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از سعد    

در ايـن قـيس   : گويد مى) 158/1 ( هيثمى4.شد نمودند و به سبب اصرار ورزيدن شان در سئوال آن چيز حرام مى    مى
و بـزار از    . انـد  اند، و احمد و يحيى بن معين و غيرشان ضعيفش دانسته           اش دانسته  بن ربيع آمده، شعبه و سفيان ثقه      

و . انـد  و رجال آن ثقـه    : گويد هيثمى مى . آيه لعان بر اثر كثرت سئوال نازل گرديد       :  روايت نموده، كه گفت    �جابر  
اى : روزى از وى بـسيار سـئوال نمودنـد، وى گفـت    :  روايت نموده، كـه گفـت  � ابن مسعود طبرانى در الكبير از  

تا آن را بداننـد و      : هاى شان چيست؟ گفت    كنى هدف از سئوال     چه فكر مى   - يعنى حارث بن قيس      -حاربن قيس   
آن ثقه دانـسته  رجال :  هيثمى گفته5.راست گفتى، سوگند به ذاتى كه معبودى جز وى نيست     : باز تركش كنند، گفت   

  .اند شده

                                                 
1  K��Lال0; در ال�0H D٣٣٢(���� ) ٨٨/ ١(ا�.(  
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  حيات صحابه

٢٠٤  پنجم جلد 

   
  انكار اصحاب از سئوال درباره آنچه واقع نشده

 روايت نموده، كه گفت اى مردم از آنچه واقع نـشده و             )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 143/2(ابن عبدالبر در العلم     
و نزد  . نمود  لعنت مى  نمود كه واقع نشده بود و نبود       نيست سئوال نكنيد، چون عمر كسى را كه از چيزى سئوال مى           

براى هيچ كسى حالل نيست، از چيزى سئوال كند كـه           : هم چنان از طاووسس روايت است كه گفت       ) 142/2(وى  
از ) 142/2( و هم چنين 1.واقع نشده و نيست، خداوند تبارك و تعالى درباره آن چه شدنى است فيصله نموده است

وى نظـرش را در مـورد چيـزى كـه از وى پرسـيده      : موده كـه  روايت ن�خارجه بن زيد بن ثابت و او از پدرش    
و اگـر   : گفت اش چيزى نمى   اين واقع شده يا خير؟ اگر واقع نشده بود، درباره         :پرسيد تا اين كه مى   : گفت شد نمى  مى

آيا واقع شـده؟ بـه      : گفت شد مى  اى پرسيده مى   و چون از مسئله   : گويد مى. گفت اش سخن مى   واقع شده بود، درباره   
اگر واقع شده بود، . بگذاريدش: گفت  كنيم، مى اى ابوسعيد واقع نشده، ولى ما آن را پيش بينى مى: شد  گفته مىوى

آيا ايـن تـا   : اى پرسيدم، گفت  را از مسئله�ابى بن كعب    : و از مسروق روايت است كه گفت      . داد ها خبر مى   به آن 
اين را از مسروق روايـت  ) 500/3(و ابن سعد . راحتم بگذارتا پيدا شدنش : نخير، گفت: به حال اتفاق افتاده؟ گفتم  

راحتمان بگذار تا پيدا شود، و چون به وجود آمد درباره رأى مـان برايـت كوشـش و          : گفت: نموده، و افزوده است   
آيـا  : اى پرسيده شد و گفت  از مسئله�عمار : از عامر روايت نموده، كه گفت) 256/3(و ابن سعد   . كنيم اجتهاد مى 

پس ما را، تا اتفاق بيفتد و به وجود آيد، بگذاريـد و وقتـى بـه وجـود         : نخير، گفت : ين تاكنون اتفاق افتاده؟ گفتند    ا
  .كنيم آمد، براى شما بيان مى

   
  آموختن قرآن و تعليم و قرائت آن براى قوم  

  كردو ترغيب مردى به آموختن قرآن كه از خريدن و فايده نمودن خود برايش حكايت  � پيامبر
اى رسول خدا، سهم بنى فالن را خريدم :  آمد و گفت�مردى نزد پيامبر :  روايت نموده كه�طبرانى از ابوامامه 

آيا :  گفت »آيا تو را به آن چه كه از آن فايده بيشترى دارد خبر ندهم؟             «: و در آن اينقدر و اينقدر فايده نمودم، گفت        
 آمـد و  �، آن مرد رفت و ده آيـت را آموخـت و نـزد پيـامبر     »زدمردى كه ده آيت را بيامو«: شود؟ گفت  پيدا مى 

اين را طبرانى در الكبير و األوسط روايت نمـوده اسـت و رجـال آن رجـال     : گويد مى) 165/7( هيثمى  2.خبرش داد 
  .صحيح اند

   
  و تعليم دادن فضيلت  سوره فاتحه براى ابى بن كعب � پيامبر

اى آگاه نسازم كه مثل  آيا تو را از سوره«:  فرمود�رسول خدا : كه گفت روايت نموده،    �بيهقى از ابى بن كعب      
من اميدوارم كه قبـل از  «: آرى، گفت:  گفتم»آن نه در تورات نازل شده، نه در انجيل، نه در زبور و نه هم در قرآن؟     
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  حيات صحابه

٢٠٥  پنجم جلد 

روع به صـحبت   برخاست و من هم با او برخاستم، و ش       �، بعد رسول خدا     »بيرون رفتنت از در آن را فرا بگيرى       
نمود، دستم در دستش بود، و من از ترس اين كه قبل از خبر دادن آن به من بيرون رود، شـروع بـه تـأخير نمـودن      

وقتـى كـه بـه    «: اى كه به من وعده نمودى؟ گفت     اى رسول خدا، سوره   : كردم، هنگامى كه به در نزديك شدم گفتم       
اين است، اين است، و اين سبع مثانى است، «: خواندم، فرمود من فاتحةالكتاب را »خوانى؟ نماز ايستادى چگونه مى

  :كه خداوند تعالى گفته است
]��M:�� 	��7�� � �
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  .»ما به تو سروه حمد و قرآن عظيم داديم«: ترجمه
  .ستآمده ا) 220/1( اين چنين در الكنز 1.»و اين همان است كه به من داده شده است

   
  و تعليم اهل صفه � پيامبر

 ايستاد بـود،  �روزى ابوطلحه در حالى آمد، كه رسول خدا  : روايت نموده، كه گفت   ) 342/1 (الحليه  ابونعيم در   
آموخت، و پاره سنگى بر شكمش بود، كه بدان كمـرش را از گرسـنگى اسـتوار نگـه                    و به اصحاب صفه قرائت مى     

  2.داشت مى
   

  برايش �  براى قومى و گوش دادن پيامبرابوموسى و قرائت قرآن
اش نشـست، و تعـدادى از مـردم نـزدش جمـع               در خانه  �ابوموسى  :  روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از انس    

اى :  آمـد و گفـت  �كرد، آن گاه مردى نزد رسـول خـدا    شدند، وى شروع نمود و قرآن را براى آنان تالوت مى       
اند،  اى نشسته و مردمانى نزدش جمع شده ز ابوموسى به تو نرسانم، در خانهرسول خدا، آيا خبر شگفت انگيزى را ا

توانى مرا در جايى بنـشانى كـه هـيچ كـسى از              آيا مى «:  گفت �كند، رسول خدا     و او براى شان قرآن تالوت مى      
را در جـايى  و آن مرد وى : گويد  بيرون گرديد، مى�آن گاه رسول خدا    : افزايد آرى، مى :  گفت »ايشان مرا نبيند؟  

 آل داود 3هـاى  وى بر نيـى از نـى  «: ديد، و قرائت ابوموسى را شنيد، فرمود نشانيد، كه هيچ كسى از ايشان او را نمى       
و ابن عساكر ايـن  . اين را ابويعلى روايت نموده، و اسناد آن حسن است     : گويد مى) 360/9( هيثمى   4.»كند قرائت مى 

  .آمده، روايت كرده است) 94/7(را به مثل آن، چنانكه در الكنز 
   

  ابوموسى و تعليم قرآن در جامع بصره
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  حيات صحابه

٢٠٦  پنجم جلد 

اشـعرى را   :  فرستاد، عمر گفت   �اشعرى مرا نزد عمر     : از انس به مالك روايت نموده، كه گفت       ) 162/4(ابن سعد   
وى عاقـل و  : آموخـت گفـت   وى را در حالى ترك نمودم، كه به مردم قـرآن مـى         : چگونه ترك نمودى؟ به او گفتم     

: اعراب را چگونه تـرك نمـودى؟ گفـتم          : بعد از آن به من گفت     . ست، ولى اين سخن را به گوشش نرسان       زيرك ا 
: شـود، گفـت    آنان اگر اين را بنشوند، براى شان گران تمام مى         : نخير، بلكه اهل بصره را، گفتم     : ها را؟ گفت   اشعرى

و ابـونعيم  . را جهاد در راه خدا نصيب گرداند     اند، مگر اين كه خداوند مردى        پس اين را به آنان نرسان، آنان اعراب       
ابوموسى اشعرى در اين مـسجد، مـسجد بـصره          : از ابورجاى عطاردى روايت نموده، كه گفت      ) 256/1 (الحليه  در  

كـنم، و او بـه    نشست،  و انگار كه من به سويش در ميان دو جامه سفيد نگاه مى گشت، و در حلقه ما مى دور ما مى 
  : و اين سوره را از وى فرا گرفتمآموزد، من قرآن مى

]b F <'�� ��* �-
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  .»بخوان به نام پروردگارت، ذاتيكه آفريده است«: ترجمه

  . نازل شد�اى بود كه بر محمد رسول خدا  اين نخستين سوره: ابورجاء گفت
   

  � على و حفظ قرآن بعد از وفات پيامبر
 درگذشت، قسم خوردم �هنگامى كه رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � از على ) 67/1 (الحليه  ابونعيم در   

 كه چادرم را از پشتم تا جمع نمودن و حفظ كردن آنچه در ميان دو لـوح اسـت نگـذارم،               - يا سوگند ياد نمودم      -
  .بنابراين تا حفظ قرآن چادرم را از پشتم نگذاشتم

   
  ابن عمر و فراگيرى سوره بقره در چهار سال

  . سوره بقره رادر چهار سال فرا گرفت)اللَّه عنهما رضى(ابن عمر : از ميمون روايت نموده كه) 121/4(عد ابن س
   

  سلمان و قرائت سوره يوسف در مسجد مدائن
مردم در مدائن شنيدند، : از عبيدبن ابى الجعد از مردى از اشجع روايت نموده، كه گفت) 203/1 (الحليه ابونعيم در 
 مسجد است، بنابراين نزدش آمدند، و به سويش رجوع نمودند حتى كه در حدود يك هـزار نفـر        در �كه سلمان   

  :آن گاه وى برخاست، و شروع نموده گفت: گويد جمع گرديد، مى
بنشينيد، بنشينيد، هنگامى كه نشستند، سوره يوسف را تالوت كرد، آنان پراكنده شدند و رفتند حتى كـه در حـدود                    

من كه كتـاب    !! خواستيد سخن آراسته به دروغ را مى     : ر اين فرصت وى خشمگين شد و گفت       صد تن باقى ماند، د    
  !!خدا را براى تان خواندم رفتيد

   
  ابن مسعود و تعليم قرآن و ترغيبش به آن برگردد و قرآن بياموزد



  حيات صحابه

٢٠٧  پنجم جلد 

خوانـد، و بعـد از آن        داد و مـى    اى را به مردى تعليم مـى       وى آيه :  روايت نموده كه   �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      
 ، و اين سـخن را در        - يا از آنچه بر روى زمين است         -اين از آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده بهتر است           : گفت   مى

: گفت آمدند، مى نمود، مردم در منزلش نزد وى مى       ابن مسعود وقتى صبح مى    : و در روايتى آمده   . گفت همه قرآن مى  
اى فالن در كـدام  : گفت آموخت، و مى نمود و به آنان قرآن را مى رشان عبور مىدر جاهاى تان باشيد، بعد از آن كنا       
نمود، كه دنبـال آن قـرار    داد كه در كدام آيت است، و او همان آيتى را شروع مى      سوره هستى؟ و او برايش خبر مى      

است، و آن مرد در مورد      آن را فراگير، كه برايت از آنچه در ميان آسمان و زمين است، بهتر               : گفت داشت، و باز مى   
كـه  [نمود، و در مـورد آيتـى    شد، كه در قرآن از آن بهتر نيست، باز كنار ديگرى عبور مى همان آيت بر اين باور مى    

: گويـد  مـى ) 167/7(هيثمـى   . گفـت  گفت، تا اين كه آن را به همه شان مـى            برايش مثل قولى قبلى را مى      ]خواند مى
بـه  : گفـت   و بزار از ابن مسعود روايت نموده، كه وى مى. اند اش ثقه  رجال همهاش را طبرانى روايت نموده، و  همه

اين قرآن چنگ زنيد، چون قرآن مهمانى خداست، و كسى از شما كه توانست چيزى از مهمانى خـدا بگيـرد، بايـد                  
بـزار ايـن را در   : گويـد  مـى ) 129/1(هيثمـى  . اين كار را انجام دهد، به دليل اين كه علم منوط به فرا گرفتن اسـت             

از ابـن مـسعود   ) 130/1 (الحليـه  و نـزد ابـونعيم در   . انـد  حديث طويلى روايت نموده، و رجال آن ثقه دانسته شده       
اين قرآن مهمانى خداست، كسى كه از شما توانست چيزى از آن را بياموزد، بايد اين كار را              : روايت است كه گفت   

اى كـه در   اى است، كه در آن از كتاب خدا چيزى نيست، و خانـه      خانه ها از خير   ترين خانه  انجام بدهد، چون خالى   
اى كه در آن سـوره   اى ندارد، و شيطان از خانه آن از كتاب خدا چيزى نيست، چون خانه خراب است كه آباد كننده      

  .گردد شود بيرون مى بقره شنيده مى
   

  ياموزداش برگردد و قرآن ب  براى مردى كه از نزد  دروازه� دستور عمر
:  بـه او گفـت  �آمد، عمر  مردى بود كه به كثرت به درب عمر مى        :  روايت نموده، كه گفت    1ابن ابى شيبه از حسن    

برو و كتاب خدا را بياموز، آن مرد رفت، و عمر مدتى وى رانديد، تا اين كه بار ديگر با وى روبرو گرديد، و گويى            
در كتاب خدا چيزى را يافتم، كـه از درب عمـر          : د گفت خواست با اين برخورد حضرت عمر را سرزنش كن         كه مى 

  .آمده است) 217/1(اين چنين در الكنز . مرا بى نياز گردانيد
   

  اى از قرآن براى هر مسلمان الزم است كه فراگيرد چه اندازه
وره دو سـ : براى هر مرد مسلمان الزم است كه شـش سـوره را فراگيـرد        : عبدالرزاق از عمر روايت نموده، كه گفت      

و . آمـده اسـت  ) 217/1(ايـن چنـين در الكنـز    . براى نماز صبح، دو سوره براى مغرب و دو سوره براى نماز عشاء            
سـوره بقـره، سـوره    : گفت اند كه وى از عمربن خطاب شنيد كه مى   حاكم و بيهقى از مسوربن مخرمه روايت نموده       

و نزد ابوعبيـد از حارثـه بـن         . ها فرائض است   ايننساء، سوره مائده، سوره حج، و سوره نور را فراگيريد، چون در             
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  حيات صحابه

٢٠٨  پنجم جلد 

و هم چنان نزد وى   . هاى نساء، احزاب و نور را فراگيريد       عمر به ما نوشت كه سوره     : مضرب روايت است كه گفت    
و سـوره نـور را بـه        : سوره توبه را بياموزيـد،    : و سعيدبن منصور و ابوالشيخ و بيهقى از عمر روايت است كه گفت            

  .آمده است) 224/1(اين چنين در الكنز . هيد، و به آنان زيورآالت نقره بپوشانيدزنان تان ياد د
   

  كسى كه قرآن برايش مشقت آورد و گران تمام شود چه بكند
نزد رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    � يار پيامبر    �عبدالغافر بن سالمه حمصى در تاريخش از ابوريحانه         

آن چـه را توانـايى اش را نـدارى بـه     «: قرآن و مشقتش شكايت بردم، گفـت   آمدم، و به او از فراموش كردن      �
ايـن  . نمـود  ابوريحانه به عسقالن آمد، و خيلى زيـاد سـجده مـى   : گويد  عميره مى 1.»دوش مكش، و زياد سجده نما     

  .آمده است) 156/2 (االصابه چنين در 
   

  ترجيح اشتغال به قرآن
 نيـز  �به قصد عراق بيرون شديم، عمـربن خطـاب     : نموده، كه گفت   روايت   �از قرظه بن كعب     ) 102/1(حاكم  
دانيد كه چرا همـراه تـان تـا بـدينجا آمـدم؟              آيا مى :  تشريف آورد، در آنجا وضو نمود و گفت        2ان تا صرار  همراه م 
 3اى شـما بـه سـوى اهـل قريـه     : فت هستيم و تو همراه مان پياده آمدى، گ�آرى، ما اصحاب رسول خدا  : گفتند
يد، كه قرآن خواندن شان چون صداى زنبور عسل است، با آنان از احاديث شروع نكنيد زيرا كه مشغول تـان       رو مى
 را كم نماييد، حركت كنيد و من هم شـريك  �سازند، فقط قرآن را به آنان ياد دهيد، و روايت از رسول خدا         مى

 حاكم  4.ابن خطاب ما را نهى نموده است      : تبراى مان حديث بيان نما، گف     : تان هستم، هنگامى كه قرظه آمد، گفتند      
شود، و قرظه بن كعب  شود، و به آنها تذكر مى اين حديث صحيح االسناد است، و طرقى دارد كه جمع مى: گويد مى

 شنيده اسـت، و سـاير راويـان آن را، بخـارى و مـسلم نيـز حجـت                 �انصارى، صحابى است كه از رسول خدا        
ابن عبدالبر هم آن را در جـامع العلـم        . صحيح است، و طرقى دارد    : قت نموده، و گفته   ذهبى هم با او مواف    . اند گرفته

آنان را با احاديث بند نيندازيد، كه مشغول شان : از قرظه مثل آن روايت كرده است، و در روايت وى آمده) 120/2(
دانيد كه چرا با شما   آيا مى : گفتبعد از آن به ما      : سازيد، قرآن را نيكو سازيد، و در روايت ديگرى نزد وى آمده            مى

در ضمن آن كارى هست كه بـه خـاطر          : خواستى ما را مشايعت كنى و عزت مان نمايى، گفت         : بيرون شدم؟ گفتيم  
و ابـن  . و حديث را به مثـل آن ذكـر نمـوده         ... رويد كه اهل آن صدايى دارند      ام، شما به سرزمينى مى     آن بيرون آمده  

  .ن عبدالبر روايت نموده، مگر اين كه در روايت وى آمده، قرآن را تنها سازيداين را به سياق اب) 7/6(سعد 
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  حيات صحابه

٢٠٩  پنجم جلد 

   
  سختگيرى بر كسى كه از متشابه قرآن سئوال نمايد  

  سزا ديدن شبيغ از طرف عمر به خاطر سئوالش از متشابه قرآن
صـبيغ عراقـى از     : انـد كـه     روايـت نمـوده    )اللَّه عنهما  رضى( دارمى، ابن عبدالحكم و ابن عساكر ازموالى ابن عمر          

پرسيد تا اينكه به مصر آمد، آن گاه عمروبن عاص وى را نزد عمـربن      چيزهايى از قرآن در ميان لشكر مسلمانان مى       
آن مـرد  :  فرستاد، هنگامى كه فرستاده عمرو نامه را برايش آورد و او آن را خوانـد، گفـت    )اللَّه عنهما  رضى(خطاب  

ببين، اگر رفته باشد، از طرفم سزاى دردناكى به تـو خواهـد رسـيد،    : ه، عمر گفتدر اقامت گا : كجاست؟ پاسخ داد  
پرسى؟ و او برايش بيان داشت، آن گاه عمر از من شاخه درخت خرما               از چه مى  : بعد نزدش آمد و عمر به او گفت       

ود تـا اينكـه    خواست، و او را به آن مورد ضرب قرار داد حتى كه پشتش را مجروح گردانيـد، بـاز وى را رهـا نمـ                        
تندرست شد باز دوباره زدش او را رها كرد تا اينكه خوب شد باز وى را طلب نمود، تا وى را شالق زنـد، صـبيغ                    

خواهى مرا تداوى نمايى، به      خواهى، به درستى و خوبى مرا بكش، و اگر مى          اى اميرالمؤمنين، اگر قتلم را مى     : گفت
 نوشـت،   �جازه داد كه به سرزمينش برگردد، و به ابوموسى اشعرى           ام، آن گاه به او ا      خدا سوگند، كه درست شده    

كه هيچ كسى از مسلمانان با وى مجالست ننمايد، اين امر بر آن مرد گران تمام شد، و ابوموسى به عمر نوشت كـه                  
  1.عادتش خوب شده است، آن گاه نوشت كه براى مردم در مجالست با وى اجازه بده

 االنبارى و غير ايشان از سليمان بن يسار روايت است كه مردى از بنى تميم كه برايش        و هم چنان نزد دارمى و ابن      
نمود، اين خبـر بـه       شد، به مدينه آمد و نزدش كتاب هايى بود، و از متشابه قرآن سئوال مى               صبيغ بن عسل گفته مى    

 آمـاده سـاخته بـود،    هـاى خوشـه خرمـا را    عمر رسيد، وى كسى را دنبالش روان نمود، در حالى كه برايش چـوب      
و من عبداللَّه عمر    : من عبداللَّه صبيغ هستم، عمر گفت     : تو كيستى؟ پاسخ داد   : هنگامى كه نزدش وارد گرديد، گفت     

زد و تـا آن وقـت وى را زد كـه او را               هاى خوشه خرما مـى     هستم، و به سويش اشاره نمود، و او را با همان چوب           
اى اميرالمؤمنين، اين برايت كافى است، به خدا سـوگند، آنچـه        : تريخت، گف  زخمى ساخت، و خون از رويش مى      

اين را هم چنان خطيب و ابن عساكر از طريق انـس            . آمده است ) 228/1( اين چنين در الكنز      2.در سرم ميافتم رفت   
ر به  عم: اند، و در روايت ابوعثمان آمده      وسائب بن يزيد و ابوعثمان نهدى به شكل طوالنى و مختصر روايت نموده            

دارقطنى ايـن را    . شديم بوديم پراكنده مى   آمد و ما صد تن مى      اگر مى : ما نوشت، همراهش مجالست ننماييد، افزود       
صبيغ تميمى نزد عمر آمد و او را از الذاريات          : در االفراد به سند ضعيف از سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفت           

ديگرى از سائب بن يزيد از عمر به سند صحيح روايـت نمـوده، و     و ابن االنبارى اين را از وجه        . الحديث... پرسيد
صبيغ براى هميشه در قوم خود آدم خوار و پستى باقى ماند، در حالى كه قبل از آن در ميان آنان سـيد                       : در آن آمده  
 به االصـا اين را اسماعيلى در گردآورى حديث يحيى بن سعيد از اين وجه روايت نموده، چنانكـه در                  . و بزرگ بود  

  .آمده است) 198/2(
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  حيات صحابه

٢١٠  پنجم جلد 

   
  آنچه ميان عمر و مردمانى كه از مصر آمده بودند در اين باره اتفاق افتاد

:  در مصر روبرو شدند، و گفتند      )اللَّه عنهما  رضى(مردمانى با عبداللَّه بن عمرو      : ابن جرير از حسن روايت نموده كه      
ايم در   شود، و اراده نموده     عمل نمى  )بدان(مل شود، ولى    بينيم، كه امر نموده تا بدان ع       چيزهايى را از كتاب خدا مى     

اين مورد با اميرالمؤمنين مالقات نماييم، بنابراين وى آمد و آنان نيز همراهش آمدند، وى با عمر روبـرو گرديـد، و                
 كـه امـر    بينيم ما چيزهايى را از كتاب خدا مى      : اى اميرالمؤمنين، مردمانى در مصر با من روبرو شدند و گفتند          : گفت

آنـان  : شود، و خواستند در اين مورد با خودت مالقات نمايند، گفت    نموده كه بدان عمل شود، ولى بدان  عمل نمى         
تو را بـه  : ترين مردشان شروع نمود و گفت را برايم جمع نما، و او ايشان را برايش جمع نمود، آن گاه وى از پايين             

آيـا آن را در  : آرى، پرسـيد : اى؟ گفـت   ، آيا همه قرآن را خوانده دهم، و به حق اسالم كه بر توست        خدا سوگند مى  
گفـت آيـا آنـرا در       . اى گفت نخيـر    آيا آن را در چشمت حساب نموده      : نخير، گفت : اى؟ گفت  نفست حساب كرده  
اى؟ بعد از آن از همه آنان پرسيد، تا اين كـه بـه               اى و آيا آن را در فعلت و عملت تطبيق كرده           لفظت حساب نموده  

سازيد، كه مردم را بر كتاب خـدا قـايم نگـه             آيا وى را مكلف مى    ! عمر را مادرش گم كند    : آخر ايشان رسيد، گفت   
  : داند كه از ما گناهانى خواهد بود، و تالوت فرمود دارد؟ پروردگارمان مى

]
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بخشيم و شما را در  ايد، اجتناب كنيد گناهان صغيره شما را مى آيا شما از گناهان بزرگى كه از آن نهى شده«: هترجم

  .»گردانيم مقام گرامى و نيكو داخل مى
ايـن  . نمـودم  دانستند، براى تان وعظ مـى      اگر مى : نخير، گفت : ايد؟ گفتند  اند، كه براى چه آمده     آيا اهل مدينه دانسته   

  .آمده است) 228/1(لكنز چنين در ا
   

  كراهيت گرفتن مزد بر تعليم قرآن و آموختن آن  
  براى عباده و ابى در اين باره � قول پيامبر

بود، و وقتـى      مشغول مى  �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �طبرانى، حاكم و بيهقى از عباده بن صامت         
سپرد كه قرآن را به او تعليم بدهـد، در ايـن     ى از ما مى   شد، او را به دست يك       مهاجر مى  �مردى نزد رسول خدا     

بود، و من نـان شـب را نيـز بـه او در خانـه                  مردى را به من سپرد، وى همراهم در خانه مى          �راستا رسول خدا    
اش برگشت، و چنان ديد كه بر گردنش حقى است، لذا بـه   آموختم، او به سوى خانواده  دادم، و به او قرآن را مى       مى

بينـى   چه مـى  :  آمده گفتم  �انى اهد نمود، كه چوب و ساخت بهتر ازآن ديگر نديده بودم، نزد پيامبر خدا                من كم 
 اين چنين 1.»به گردن انداختى: شعله آتشى در ميان شانه هايت، اگر آن را آويختى، يا گفت      «: اى رسول خدا؟ گفت   
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  حيات صحابه

٢١١  پنجم جلد 

ايـن حـديث از اسـناد       : گويـد  روايت نموده مـى   بعد از اين كه آن را       ) 356/3(حاكم  . آمده است ) 231/1(در الكنز   
  .اند، و ذهبى هم با او موافقت نموده است صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده

اى از قـرآن را يـاد داد، و او بـراى وى     وى بـه مـردى سـوره    :  روايت نموده كه   �و عبدبن حميد از ابى بن كعب        
اى  تو اگر آن را بگيرى، جامـه      «:  فرمود � ذكر نمود، پيامبر     � او آن را براى پيامبر       اى، يا پيراهنى فرستاد،    جامه

اين را هم چنان ابـن ماجـه،        . اند راويان آن ثقه  : گويد مى) 231/1(در الكنز   . »از آتش بر خودت پوشانيده شده است      
به مردى قـرآن يـاد   : ند كه گفتا  و سعيد بن منصور از وى روايت نموده- و آن را ضعيف دانسته   -رويانى، بيهقى   

و بغـوى و ابـن   . آمده است) 230/1(و مثل آن را متذكر شده، چنا كه در الكنز   ... دادم، و او به من كمانى اهدا نمود       
 به من قرآن يـاد داد، و مـن بـه او كمـانى     �ابى بن كعب : اند كه گفت  روايت نموده�عساكر از طفيل بن عمرو   

:  بـه او گفـت  � رفت، پيامبر �در حالى كه آن را بر گردن آويخته بود نزد پيامبر اهدا نمودم، وى صبحگاهان     
 �طفيل بن عمرو دوسى ، قرآن را به او آموختم، پيـامبر خـدا   : ابى بن كعب اين كمان را به تو داده است؟ گفت         

: خوريم، فرمـود   ن مى اى رسول خدا، ما از طعام ايشا      : ، گفت »اى از جهنم بدان آويزان شده است       قطعه«: به او گفت  
طعامى كه براى غير از خودت ساخته شده باشد و در آن حاضر شوى، و از آن بخورى باكى نيست، ولـى اگـر از                         «

اين . حديث غريب است  : گويد ، بغوى مى  1»اى  خورده ]از دين [آنچه برايت ساخته شده باشد بخورى، از حصه ات          
 را در األوسط بـه مثـل آن روايـت نمـوده، و در آن عبداللَّـه بـن           و طبرانى اين  . آمده است ) 231/1(چنين در الكنز    

كنم كـه طفيـل را       سليمان بن عمير آمده، و من كسى را نيافتم كه زندگى نامه وى را درج نموده باشد، و گمان نمى                   
  .گفته است) 95/4(درك نموده باشد، اين را هيثمى 

   
  انش در اين بارهبراى عوف بن مالك و براى مردى از يار � قول پيامبر

مردى با وى بود، و  او به وى قرآن آموخت، بعد آن مـرد  :  روايت نموده كه �طبرانى در الكبير از عوف بن مالك        
خـواهى بـا    اى عـوف آيـا مـى     «:  فرمـود  � ياد نمود، پيامبر     �به وى كمانى اهدا نمود، و او آن را براى پيامبر            
 اين چنـين در الكنـز   2.»اى از آتش باشد ه در بين شانه هايت شعلهخداوند در حالى روبرو شوى و مالقات نمايى ك 

در ايـن   : آن را طويلتر از اين از وى روايت نمـوده، و گفتـه اسـت              ) 96/4(هيثمى در المجمع    . آمده است ) 232/1(
: گفته و طبرانى در الكبير از مثنى بن وائل روايت نموده، ك. باشد محمدبن اسماعيل بن عياش آمده، كه ضعيف مى   

 آمدم، وى بر سرم دست كشيد، و من دست هايم را بر بـازويش گذاشـت، آن                 )رضى اهللا عنه  ( 3نزد عبداللَّه بن بسر   
 وارد شد، كه كمـانى را بـر گـردن    �مردى در حال ينزد پيامبر خدا  : گاه مردى وى را از اجر معلم پرسيد، گفت        

:  گفـت »اى؟ آن را خريـده !! چقدر نيكو و خوب است كمانت  «: آويخته بود، پيامبر از آن كمان خوشش آمد و گفت         
دارى كه خداوند كمـانى   آيا دوست مى  «: نخير، آن را مردى به من اهدا نموده كه به پسرش قرآن را ياد دادم، فرمود               
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  حيات صحابه

٢١٢  پنجم جلد 

مثنـى و پـسرش را      : گويد مى) 96/4( هيثمى   1.»پس مستردش كنيد  «: نخير، فرمود :  گفت »از آتش بر گردنت آويزد؟    
  .اند تم ذكر نموده، و هيچ يك از آنان را جرح ننموده، و بقيه رجال آن ثقهابن ابى حا

   
  عمر و بد ديدن گرفتن اجر بر قرآن

:  گفتـه � خبر رسيد، كه سـعد  �به عمربن خطاب  : اند كه گفت   ابوعبيد و غير وى از اسيربن عمرو روايت نموده        
اف، اف، آيا بر كتاب خداوند عزوجـل پـاداش          : فت عمر گ  2،كنم ، او را شامل دو هزار مى      كسى كه قرآن را آموخت    

عمـربن  : و ابوعبيد از سـعدبن ابـراهيم روايـت نمـوده كـه            . آمده است ) 228/1(اين چنين در الكنز     ! شود؟ داده مى 
تو به من : به مردم به خاطر ياد گرفتن قرآن معاش بده، وى در جواب نوشت: خطاب به يكى از والى هايش نوشت     

گيرد، كه عالقمنـدى جـز       ردم به خاطر ياد گرفتن قرآن معاش بده، در اين حال كسى آن را فرا مى               اى كه به م    نوشته
ايـن  . پس براى مردم به دوستى و همنشينى معاش و پـول بـده            : مانند  عالقمندى سرباز ندارد، آن گاه به او نوشت         

: عمربن خطاب فرمـود   :  كه گفت  و خطيب در الجامع از مجاهد روايت نموده،       . آمده است ) 229/1(چنين در الكنز    
اين چنين در . گيرند اى اهل علم و قرآن، از علم و قرآن پول نگيريد، كه زانيان از شما در دخول به جنت سبقت مى

  .آمده است) 229/1(الكنز 
   

  خوف اختالف هنگام ظاهر شدن قرآن در ميان مردم  
  اش با عمر در اين باره ترس و خوف ابن عباس و قصه

 نشـسته بـودم، كـه       �نزد عمربن خطـاب     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 540/3(حاكم  
 تكبيـر   )اللَّـه ه  رحمـ (انـد، وى     اى از اهل كوفه قرآن را اينطور و اينطور خوانده          عده: اى به دستش رسيد    ناگهان نامه 
و خشمگين شد، بعد مـن بـه منـزلم آمـدم،     : ويدگ چه تو را آگاه كرد؟ مى    ! اف: اختالف نمودند، گفت  : گفت، گفتم 

دهـم كـه نـزدم       تو را سوگند مـى    : بعد از آن كسى را دنبالم فرستاد، و من از وى معذرت خواستم گفت             : افزايد   مى
خواهم، و بعد از  آن به چيزى بـر           چيزى گفته بودى، گفتم از خداوند مغفرت مى       : بيايى، آن گاه نزدش آمدم، گفت     

: بـرايم نوشـته شـده     : گفتى: دهم، كه آنچه را گفته بودى برايم تكرار نمايى، گفتم          تو را سوگند مى   : گردم، گفت  نمى
  :تالوت نمودم: از چه دانستى؟ گفتم: اند، پرسيد اختالف نموده: قرآن اينطور و اينطور خوانده شده، گفتم
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آورد، و خـدا را بـر        و بعضى از مردمان كسى است كه سخن او تو را درباره زندگانى دنيا به شـگفت مـى                  «: ترجمه

  .»دارد و خداوند فساد را دوست نمى... گرداند آنچه در دلش است گواه مى
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  :كند، باز خواندم احب قرآن صبر نمىو وقتى اين عمل را نمودند، ص
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كشاند، آتـش دوزخ بـرايش كـافى         ناه مى و وقتى به او گفته شود از خدا بترس، تكبر و لجاجت او را به گ               «: ترجمه

فروشد،  و بعضى از مردمان كسى است كه نفس خود را براى طلب رضاى خدا مى              . است، و چه بد جايگاهى است     
  .»واللَّه بر بندگان بسيار مهربان است

لم اين حديث به شرط بخارى و مس: گويد حاكم مى. راست گفتى،، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست        : گفت
  .صحيح است، و ذهبى هم با او موافقت نموده است

   
  قصه ديگرى از ابن عباس در مورد خوفش از اين امر

در حالى كه ابن عباس همراه عمـر بـود، و او   : نزد وى هم چنان از عبداللَّه بن عبيد بن عمير روايت است كه گفت        
 ظاهر شده است، گفتم اى اميرالمؤمنين من اين را بينم كه در ميان مردم قرآن را مى: دستش را گرفته بود، عمر گفت     

چون آنان هـر زمـانى كـه خواندنـد تتبـع      : چرا؟ گفتم: گويد دستش را از دست من كشيد و گفت   دوست ندارم مى  
از مـن  : گويـد  زننـد، مـى   كنند، و وقتى اختالف كردند گردن يكديگر را مى    كنند، و وقتى تتبع نمايند اختالف مى       مى

دانـست، بعـد از آن    ست و تركم نمـود، و روزى از وى جـدا بـاقى مانـدم، كـه جزخـدا آن را نمـى                    كنار گرفته نش  
چگونه گفتى؟ من   : نزد اميرالمومنين حاضر شو، من نزدش آمدم، گفت       : اش در وقت ظهر نزدم آمد و گفت        فرستاده
  .داشتم من اين امر را ازمردم پوشيده نگه مى:  گفت�ام را تكرار نمودم، عمر  گفته

   
  براى قاريان قرآن   � ها و مواعظ اصحاب پيامبر نصيحت

  � اندرز و موعظه عمربن الخطاب
عمربن خطاب براى اميران ارتش نوشت كه فهرست همه : ابن زنجويه از كنانه عدوى روايت نموده است، كه گفت     

ر بگيرم، و آنـان را بـه سـوى    ها در اعطاى معاش جايگاه خوبى را در نظ      حافظان قرآن را برايم بفرستيد، تا براى آن       
تعداد حافظان قرآن نزد مـن بـه   :  به او نوشت�اشعرى . هاى مختلف ارسال نمايم تا به مردم قرآن ياد دهند         بخش

  :سيصد و چند مرد رسيده است، آن گاه عمر به آنان نوشت
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به نام خداود بخشاينده و مهربان، از طرف بنده خدا عمر براى عبداللَّه بن قيس و كـسانى كـه از حافظـان               «: ترجمه
اين قرآن براى تان مايه اجر، شرف و ذخيره است، از آن پيـروى كنيـد و    : قرآن با وى اند، سالم بر شما باد، اما بعد         

راند تا در آتش اندازدش، و كـسى كـه     چون كسى را كه قرآن دنبال نمايد، او را از عقبش مى   او شما را دنبال نكند،    
سازد، بايد قرآن براى شما، اگر توانستيد، شفاعت كننده  هاى فردوس مى از قرآن پيروى كند، قرآن وى را وارد جنت

شـود، و    اعت نمايد، وارد جنت مـى     باشد، و نبايد با شما خصم و مجادله كننده باشد، چون براى كسى كه قرآن شف               
هاى هدايت و روشنى علم است، و او         وبدانيد كه اين قرآن چشمه    . گردد با كسى قرآن مجادله نمايد داخل آتش مى       

هاى كر  هاى كور، گوش ها به رحمان است، توسط همين قرآن است كه خداوند چشم        ترين كتاب  نگاه زمانى نزديك  
 و بدانيد كه بنده وقتى از طرف شب برخيزد، مسواك نمايد، وضو كند و بعـد از آن                   .كند هاى بسته را باز مى     و قلب 

تالوت كن، تالوت كن، خودت خوب      : گويد گذارد، و مى   تكبير بگويد و بخواند، فرشته دماغش را بر دهن وى مى          
عاملـه  نمايـد، ولـى چنـين م    هستى و برايت خوبى است، و اگر وضو نمايد و مـسواك نكنـد، از وى حفاظـت مـى            

توانيد آن  آگاه باشيد، كه قرائت قرآن با نماز گنجى پوشيده و خيرى رها شده است، بنابراين هر قدر كه مى . كند نمى
زيرا نماز نور است، زكات دليل و برهان است، صبر روشنى است، روزه سپر است و قرآن يا      . را زياد تالوت نماييد   

 عزت نماييد، و خوارش مسازيد، چون خداوند عزت دهنده كـسى            تان، قرآن را   براى تان حجت است، يا بر خالف      
و . است كه آن را عزت نمايد، و ذليل كننده كسى است كه آن را اهانت كند، و بدانيد كه كسى آن را تالوت نمايـد              

حفظش كند، و بدان عمل نمايد و از آن چه در آن است پيروى كنـد بررسـى وى نـزد خداونـد دعـاى مـستجاب                           
باشـد، و   در غير اين صورت در آخرت برايش ذخيـره مـى         . دهد ر بخواهم آنرا در دنيا به زودى به او مى         باشد اگ  مى

انـد و  بـر پروردگاشـان         بدانيد كه آنچه نزد خداست بهتر است و باقى مدنى است، البته براى آنانى كه ايمان آورده                
  .آمده است) 217/1(اين چنين در الكنز . »كنند توكل مى

   
  � موعظه ابوموسى اشعرىاندرز و 
وى آنانى را كه قـرآن را حفـظ نمـوده بودنـد       : از ابوكنانه از ابوموسى روايت نموده كه      ) 257/1 (الحليه  ابونعيم در   

ايـن  : رسد، وى عظمت و بزرگى قرآن را بيان داشته و گفت           جمع كرد، و متوجه شد كه تعدادشان به سيصد تن مى          
باشد قرآن را پيروى كنيد و قرآن شما را دنبال نكند، چـون كـسى كـه                  اه هم مى  باشد و گن   تان اجرهم مى   قرآن براى 

راند  نمايد، و كسى را كه قرآن دنبال نمايد، او را از عقبش مى قرآن را پيروى نمايد، وى را در باغچه جنت پايين مى 
ابوموسـى قاريـان را     :  روايت است كـه گفـت      )از پدرش (و نزد وى همچنان از ابواسود ديلى        . اندازد و در آتش مى   

در حدود سيـصد تـن نـزدش وارد         : گويد ز حافظ قرآن را براى ورود نزدم اجازه ندهيد، مى         ج: جمع نمود، و گفت   
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٢١٥  پنجم جلد 

شما قاريان اهل اين سرزمين ايد، چنين نشود كه درازى زمان روى شما اثر             : شديم، وى براى ما وعظ نمود و گفت       
بـراى مـا   : هاى اهل كتاب سخت شـده بـود، بعـد از آن گفـت     قلبهاى تان سخت گردد، چنان كه    بگذارد، و قلب  

اگـر بـراى   : داديم، من آيه را از آن حفظ نمـودم  اى نازل شد، كه آن را در درازى و تشديد به برائت تشبيه مى        سوره
 خـاك  باشـد، و شـكم ابـن آدم را جـز     ها مـى  فرزند آدم، دو وادى از طال باشد، در طلب وادى سومى در ضمن آن       

سـبح  : داديم، اولش چنين بود   تشبيه مى2به مسبحات سوره ديگرى نازل شد، كه ما آن را         1،تواند پر كند    نمى چيزى
  :اى را از آن حفظ نمودم هللا، من آيه
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  »گوييد؟ كنيد چرا مى آنچه را به آن عمل نمى! اى مؤمنان«: ترجمه
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  4.شويد شود، و باز از آن در روز قيامت پرسيده مى هاى تان نوشته مى شهادتى بر گردن« 
   

  � اندرز و موعظه عبداللَّه بن مسعود
اد و به تـرس     ها سالم د   مردمانى از اهل كوفه نزدش آمدند، او به آن        :  روايت نموده كه   �ابن عساكر از ابن مسعود      

خدا دستورشان داد، و ارشاد فرمود كه در قـرآن اخـتالف نكننـد، و در آن منازعـه ننماينـد، چـون قـرآن مختلـف                   
بينيـد كـه حـدود و     شـود، آيـا نمـى    شود و فراموش نميگردد، و نظر به كثرت تداول و داد و گرفت نابود نمـى      نمى

كرد و ديگرش از آن    يكى از دو آيت به چيزى امر مى        فرائض شريعت اسالم و امر خداوند درآن يكى است؟ و اگر          
نمود، در آن صورت اختالف بود، ولى قرآن همه آن را جمع نموده است، و من اميدوارم فقـه و علمـى در                        نهى مى 

ميان شما فراهم آمده باشد، كه از بهترين فقه و علم موجود در ميان مردم باشد، و اگر احدى را بـدانم كـه وى بـه                           
كـنم، تـا    تواند مرا به او برساند، حتماً به سويش حركت مـى        تر است، و شتر مى      نازل شده عالم   � محمد   آنچه بر 

شد، و در سـالى كـه     عرضه مى�علمى بر علمم بيفزايم، من دانستم كه قرآن در هر سال يكبار براى رسول خدا         
خوانم، كـسى    داد كه نيكو مى    رايم خبر مى  خواندم، ب  وفات نمود، دوبار به او عرضه گرديد، من وقتى كه براى او مى            

ها خوانـد،   كه به قرائت من بخواند، بايد از آن روى نگرداند و آن را ترك نكند، و كسى كه بر هر يكى از اين لهجه               
. اش انكار نموده است    بايد از آن اعراض نكند و آن را رها نكند، چون كسى كه از حرفى از آن انكار نمايد، از همه                    

اين را از مردى از همدان از اصحاب عبداللَّه روايت          ) 450/1(و امام احمد    . آمده است ) 232/1( در الكنز    اين چنين 
به خـدا سـوگند،     : هنگامى كه عبداللَّه خواست به مدينه بيايد، يارانش را جمع نمود و گفت            : نموده است، كه گفت   

ر بهترين حالتى قرار داشته باشد، كه در ميـان لـشكر   من اميدوارم كه امروز دين، فقه و علم به قرآن در ميان شما، د        

                                                 
  .اين از منسوخ قرآن است 1
  .و يا لفظ مشابه به آن شده است» سبح هللا«يعنى سوره هايى كه شروع شان به  2
  .اين جزء دوم آيت نيز از قرآن منسوخ است 3
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شود، و  اين قرآن نه مختلف مى: و حديث را به طول آن ذكر نموده، و در روايت وى آمده     ... مسلمانان متصور است  
) 153/7(هيثمـى   .  اين را طبرانى نيز روايت كرده اسـت        1.گردد نه براثر كثرت تداول وداد و گرفت كهنه و حقير مى          

 الحليـه  و ابـونعيم در     . در اين كسى آمده، كه از وى نام برده نشده، و بقيه رجـال آن رجـال صـحيح انـد                    : يدگو مى
براى حامل قرآن شايسته است، كه به شبش در حالى كه مردمان در : از ابن مسعود روايت نموده، كه گفت) 130/1(

شـوند، و بـه    درحالى كه مردمان خـوش مـى  خورند، و به اندوهش  خواب اند، و به روزش در حالى كه مردمان مى      
كننـد، و   خندند، و به خاموشى اش در حالى كه مردم با همديگر مزاح و صحبت مـى  اش در حالى كه مردم مى     گريه

نمايند شـناخته شـود، و بـراى حامـل قـرآن شايـسته اسـت كـه گريـان و                      به خشوعش در حالى كه مردم تكبر مى       
 خاموش باشد و بررسى حامل قرآن شايسته نيست كه خشك و غافل، فريـاد               اندوهگين با حكمت و بردبار عالم و      

اگـر توانـستى كـه    : و نزد وى هم چنان از وى روايت است كـه گفـت   . كننده و غوغاگر و زود غضب شونده باشد       
ايد، گوشت را بدان  اى كسانى كه ايمان آورده: گويد طرف صحبت و مخاطب باشى، وقتى از خداوند شنيدى كه مى

  .نمايد كند و يا از شرى منع مى ا بده، چون وى يا به خيرى امر مىفر
   

  و آنچه براى مشغول به آن الزم است   � اشتغال به احاديث رسول خدا
  نمود صحبت مى � درباره قيامت، در حالى كه پيامبر � سئوال اعرابى از پيامبر

 در مجلـسى بـراى مـردم صـحبت          �ه پيامبر   در حالى ك  :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوهريره   ) 14/1(بخارى  
 به صحبت خود ادامه داد، بعضى قوم �قيامت چه وقت است؟ رسول خدا   : نمود، اعرابيى نزدش آمد و گفت      مى

بلكه نشنيده است، تا اين كه صحبتش را تمـام نمـود،   : گفته وى را شنيد، و آن را بد ديد، برخى ديگر گفتند         : گفتند
: اينجا هستم اى رسول خدا، فرمـود :  پاسخ داد- »سئوال كننده از قيامت  « 2پندارمش مى - »كجاست؟«: آن گاه گفت  

وقتى كه كار به «: ضايع شدن آن چطور است؟ فرمود: ، پرسيد»وقتى كه امانت ضايع شد، آن گاه منتظر قيامت باش«
  3.»غير اهلش سپرده شد، آن گاه منتظر قيامت باش

   
ـ   �  راستاى عمل نمودن به امر پيـامبر    در � وابصه و تبليغ حديث پيامبر     ه در خطبـه حج

  الوداع
من : گفت ايستاد و مى   وى در رقه درمسجد بزرگ روز عيد فطر، و عيد اضحى مى           : بزار از وابصه روايت  نموده كه      

اى مـردم، كـدام     «: نمود، وى فرمود    در حجةالوداع حاضر بودم، كه وى براى مردم صحبت مى          �نزد رسول خدا    
هاى  خون«: اين شهر، گفت  :  گفتند »تر است؟  اى مردم، كدام شهر حرام    «: همين ماه، گفت  :  گفتند »تر است؟  ماه حرام 

هاى تان بر شما چون حرمت امروزتان در همين ماه تان در همين شهرتان، تا روزى كه بـا   شما، اموال تان و ناموس 
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آرى، آن گـاه دسـت هـايش را بـه سـوى             : گفتند مردم   »كنيد حرام است، آيا ابالغ نمودم؟      پروردگارتان مالقات مى  
اى مـردم، بايـد حاضـر شـما بـه غايـب تـان        «: بعد از آن فرمـود . »گواه باش! بار خدايا«: آسمان بلند نمود و گفت    

) 139/1( هيثمـى    1. براى مـان گفتـه اسـت برسـانيم         �تا براى تان چنان كه رسول خدا        : نزديك شويد، . »برساند
  .اند سته شدهرجال آن ثقه دان: گويد مى
   

  دستور ابوامامه به يارانش تا از وى برسانند
من و ابن ابى زكريا و سليمان بن حبيب نـزد ابوامامـه در حمـص وارد                 : طبرانى از مكحول روايت نموده، كه گفت      

 �اين مجلس تان، از تبليغ خدا براى تان و برهانش بر شماسـت، رسـول خـدا                  : شديم، به او سالم داديم، گفت     
مـا نـزد ابوامامـه    : و در روايتى از سليم بن عامر روايـت اسـت كـه گفـت              . نموده است، شما هم ابالغ نماييد     ابالغ  
آيـا  : گفـت  شـد، مـى    نمود، و وقتى خاموش مى      احاديث زيادى براى مان بيان مى      �نشستيم، و از رسول خدا       مى

اين دو روايـت را طبرانـى در        : گويد مى) 140/1( هيثمى   2.دانستيد؟ چنانكه براى تان ابالغ شد، همانطور ابالغ كنيد        
  .ها حسن است الكبير روايت نموده، و اسناد آن

   
  آموزند كنند و به مردم مى براى كسانى كه  احاديثش را روايت مى � دعاى پيامبر

ه بـار خـدايا، خليفـ   «:  فرمود�رسول :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهما رضى(طبرانى در األوسط از ابن عباس   
آينـد، احـاديثم را      آنانى كه بعد از مـن مـى       «: اى رسول خدا، خليفه هايت كيستند؟ گفت      : ، گفتيم »هايم را رحم كن   

آمده است، و اين را همچنان ابن نجـار         ) 74/1( اين چنين در الترغيب      3.»آموزند كنند و آن را به مردم مى       روايت مى 
  .اند آمده، روايت كرده) 240/5( –در الكنز و خطيب در شرف اصحاب الحديث و غير ايشان، چنان كه 

   
  حديث بيان نمودن ابوهريره در مسجد نبوى قبل از نماز جمعه

 را ديدم كـه روز جمعـه بيـرون          �ابوهريره  : از عاصم بن محمد از پدرش روايت نموده، كه گفت         ) 512/3(حاكم  
 كه صـادق و  �ابوالقاسم رسول خدا : گفت گرفت و مى هاى منبر در حالى كه ايستاده بود مى   آمد، و از شاهين    مى

نمود،و وقتى صـداى بـاز شـدن         تصديق كرده شده است براى ما حديث بيان كرد، آن گاه ابوهريره حديث بيان مى              
اين حـديث صـحيح االسـناد    : گويد  حاكم مى4.نشست شنيد مى دروازه مقصوره را براى بيرون شدن امام به نماز مى    

  .اند، و ذهبى هم با او موافقت نموده است  را روايت نكردهاست، ولى بخارى و مسلم آن
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  از روايت حديث) اللَّه عنهم رضى(خوددارى عمر، عثمان و على 

از : يم گفت  مى�ما وقتى به عمر : اند كه گفت   احمد، ابن عدى، عقيلى و ابونعيم در المعرفة از اسالم روايت نموده           
ترسم كه حرفى زياد نمايم يا حرفى كم كنم، رسـول            از اين مى  : گفت  براى ما حديث بيان كن، مى      �رسول خدا   

) 239/5( اين چنـين در الكنـز    1.»كسى كه به قصد و عمدى بر من دروغ بندد در آتش است            «:  گفته است  �خدا  
هـيچ كـسى از اصـحاب    : اند كه گفـت  و ابن سعد و ابن عساكر از عبدالرحمن بن حاطب روايت نموده  . آمده است 
تر و نيكوتر حديث روايت كند، مگر اين كه   تمام � را نديدم، كه در حديث بيان نمودن از عثمان           � رسول خدا 

و نزد احمد، ابويعلى و بزار از عثمان . آمده است) 9/5(اين چنين در المنتخب . ترسيد وى از حديث بيان نمودن مى 
دارد، كه از خوب فرا گرفتگـان   باز نمى اين   �مرا از حديث بيان نمودن از رسول خدا         : گفت روايت است كه مى   

ام،  كسى كه بر من چيزى را بگويد كـه نگفتـه          «: گفت دهم كه از وى شنيدم مى      اصحابش نباشم، ولى من گواهى مى     
كـسى كـه بـر مـن     «: و در روايت ديگرى نزد ايشان از وى به شكل مرفوع آمـده . »بايد جايگاهش را در آتش ببيند   

اين حديثى است، كه رجالش رجـال صـحيح         : گويد مى) 143/1( هيثمى   2.» آتش بگيرد  اى در  دروغ گويد بايد خانه   
بخـارى و  .  ثقه دانـسته شـده  ]نزد بعضى[باشد، و  اند، و در طريق اول عبدالرحمن بن ابى زناد آمده، كه ضعيف مى  

كـنم،   يان مـى  حديث ب�وقتى براى شما از رسول خدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �مسلم و غير ايشان از على       
تر است، از اين كه آنچه را بگويم كه وى نگفته است، و وقتى كه در ميان خود  اين كه از آسمان بيفتم برايم محبوب

  .آمده است) 240/5( اين چنين در الكنز 3.و شما براى تان صحبت نمودم جنگ فريب است
   

  از روايت حديث � خوف و خوددارى ابن مسعود
گذشت ولـى از      چنان بود، كه سالى بر او مى       �عبداللَّه  : بن ميمون روايت نموده، كه گفت     از عمرو ) 314/3(حاكم  

 حديثى بيان داشت، و دشوارى و سـختى بـر او            �نمود، روزى از رسول خدا        حديث بيان نمى   �رسول خدا   
: گويـد   حاكم مى4.مثل اين، يا نزديك به اين: گفت مستولى گرديد، و عرق از پيشانيش شروع به ريختن نمود، و مى     

اند، و ذهبـى هـم بـا اوموافقـت        اين حديث به شرط بخارى و مسلم صحيح است، ولى آن دو اين را روايت نكرده               
از مسروق از عبداللَّه روايت نموده، كه وى روزى حديثى را           ) 79/1(ابن عبدالبر اين را در جامع العلم        . نموده است 

مثل اين، يا شبه    : بعد از آن لرزيد، و لباس هايش نيز لرزيد، و گفت           شنيدم ،    �از رسول خدا    : بيان نمود و گفت   
  .اين را از عمرو به معناى آن، و از مسروق به مثل آن روايت كرده است) 156/3(ابن سعد . اين
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  مثل اين يا شبه اين: در روايت حديث شان) اللَّه عنهم رضى(قول ابودرداء، انس و ابن عمر 
اند از ابوادريس خوالنى روايت نموده، كه گفت ابودرداء را ديدم وقتـى از بيـان                 الش هم ثقه  طبرانى در الكبير ور ج    
ايـن چنـين در مجمـع الزوائـد         . اين يا مثل اين يا به شـكل ايـن         : گفت شد مى   فارغ مى  �حديث از رسول خدا     

 چنـان  �ابـودرداء  : نموده كهاز ربيعه بن زيد روايت ) 78/1( و ابن عبدالبر اين را در الجامع 1.آمده است ) 141/1(
اين را ابويعلى، رويانى . بار خدايا، اگر اين نبود، به شكل اين بود: و مثل آن را ذكر نموده، و در حديثش آمده   ... بود

  .اند آمده، روايت نموده) 242/5(و ابن عساكر از ابودرداء به مثل آن، چنانكه در الكنز 
 چنـان بـود، كـه       �انس بن مالـك     : حمدبن سيرين روايت نموده، كه گفت     از م ) 79/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      

 �يا چنان كـه رسـول خـدا      : گفت گرديد، مى  نمود، و از آن فارغ مى       بيان مى  �وقتى حديثى را از رسول خدا       
 �انس از رسـول خـدا       : اند كه گفت   اين را هم چنان احمد، ابويعلى، و حاكم از ابن سيرين روايت نموده            . گفت
آمـده  ) 240/5(و مثل آن را ذكر نموده، چنان كه در الكنز         ... داشت نمود، و وقتى حديث بيان مى      ديث بيان مى  كم ح 
  .است

 از عبداللَّه   �هيچ يكى از ياران رسول خدا       : از ابوجعفر محمدبن على روايت نموده، كه گفت       ) 144/4(ابن سعد   
و در آن زيادت و نقصان ننمايد و اينطـور و آنطـور              بشنود،   �بن عمر، در اين كه وقتى چيزى را از رسول خدا            

يك سال با ابى عمر مجالـست       : هم چنان از شعبى روايت است كه گفت       ) 145/4(و نزد وى    . نكند، بر حذرتر نبود   
  . بيان كند�نمودم، ولى از وى نشنيدم كه حديثى از رسول خدا 

   
  اعتماد عمران بن حصين در حفظ حديث و روايتش

 احـاديثى   �از رسـول خـدا      :  روايت نمـوده، كـه گفـت       )اللَّه عنهما  رضى(كبير از عمران بن حصين      طبرانى در ال  
. كننـد  ها با من مخالفت مـى   دارد، كه يارانم در آن     ها فقط اين مرا باز مى      ها را حفظ نمودم، و از بيان آن        شنيدم، و آن  
عمران بن حصين به من :  روايت است كه گفتو نزد احمد از مطرف. اند رجال آن ثقه دانسته شده: گويد هيثمى مى

 دو روز پى در پى حديث بيـان كـنم،         �دانم كه اگر بخواهم از رسول خدا         اى مطرف، به خدا سوگند، مى     : گفت
كنم، باز مرا از اين عمل اين پديده سست ساخت و بدان بدبينم گردانيد، كه مردانى از اصحاب  حديثى را مكرر نمى

، چنان كه من حاضر بودم حاضر بودند، و چنان كه من شنيدم شنيدند، �صحاب محمد  يا بعضى از ا�محمد 
اگر من براى تان حديث بيان نمودم : گفت كند كه برايش شان مشتبه شده است، و احياناً مى ولى احاديثى را بيان مى

و احياناً سوگند ياد نمـوده      ام،   دانم كه راست گفته    گويد، مى   شنيدم كه اين چنين و آن چنان مى        �كه از نبى خدا     
در ايـن ابوهـارون     : گويـد  مى) 141/1(هيثمى  . گويد  شنيدم كه اين چنين و آن چنان مى        �از نبى خدا    : مى گفت 

  .غنوى آمده، و من كسى را نيافتم كه زندگى نامه وى را نوشته باشد
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  حيات صحابه

٢٢٠  پنجم جلد 

   گفت � رسول خدا: ترس و هراس صهيب از اينكه بگويد
:  شنيدم كه گفت �از صهيب   : اند كه گفت    عساكر از سليمان بن ابى عبداللَّه روايت نموده        و ابن ) 229/3(ابن سعد   

 گفت، ولى بياييد، از غزاهـايش       �رسول خدا   : كنم، كه بگويم   به خدا سوگند، به قصد براى تان حديث بيان نمى         
اين چنـين در  . نخير: فت گ�رسول خدا : چه شاهدش بودم و ديدم براى تان حكايت كنم، اما اينكه بگويم            از آن 

  .آمده است) 203/5(المنتخب 
   

  واثله بن اسقع و روايت نمودن احاديث به معنى
 وارد �من و ابواالزهر نزد واثله بـن اسـقع    : از مكحول روايت نموده، كه گفت     ) 79/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      

 شـنيده باشـى، نـه در آن         �ن را از رسول خدا      اى ابواالسقع، براى مان حديثى را بيان كن، كه آ         : شديم، و گفتيم  
آيا هيچ يكى از شما امشب چيزى از قرآن تـالوت نمـوده اسـت؟               : وهمى باشد، نه زيادتى و نه هم نقصانى، گفت        

ايـن قـرآن، از   : كنـيم، گفـت   آرى، ولى ما آن را دقيق حفظ نداريم، حتى كه واو و الف را در آن اضـافه مـى          : گفتيم
پنداريد كه زيادت  كنيد و باز هم شما، مى حال در ميان تان است، و در حفظ آن هم تقصير نمىابتداى فالن وقت تا    

كنيد، بسا اوقات كه ما آن را  ايم، چه فكر مى  شنيده�نماييد، پس در مورد احاديثى كه از رسول خدا  و نقصان مى
  1.نى براى تان بيان كنمايم، همين براى تان كافى است، كه حديث را به مع فقط يكبار از وى شنيده

   
  نمود بر كسى از اصحاب كه زياد حديث روايت مى � انكار عمر

 قبـل از    �به خدا سوگند، عمربن خطـاب       : ابن عساكر از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت نموده، كه گفت           
رزمين خالفـت   سـ [هاى مختلـف      فرستاد، و ايشان را از بخش      �اين كه وفات نمايد، دنبال اصحاب رسول خدا         

ايـن همـه    : ، و گفت  )رضى اللَّه عنهم  (عبداللَّه بن حذافه، ابودرداء، ابوذر، عقبه بن عامر         : جمع آورى نمود   ]اسالمى
: داريـد؟ گفـت    مـا را بـاز مـى      : ايد چيست؟ گفتند    در سرزمين خالفت پخش نموده     �احاديثى كه از رسول خدا      

گيريم و بر شما  شويد، ما داناتريم، مى  از من تا زنده هستم جدا نمىنخير، نزدم اقامت گزينيد، نخير، به خدا سوگند،
و طبرانى ايـن را در    . آمده است ) 239/5(اين چنين در الكنز     . كنيم، و تا اين كه درگذشت از وى جدا نشدند          رد مى 

انـصارى و   عمربن خطاب نزد ابن مـسعود، ابومـسعود         : األوسط از ابراهيم بن عبدالرحمن روايت نموده،  كه گفت         
كنيد چيـست؟ و    روايت مى�اين احاديثى كه به كثرت از رسول خدا      :  فرستاد و گفت   )اللَّه عنهم  رضى(ابودرداء  

ايـن يـك اثـر منقطـع اسـت، و      : گويد مى) 149/1(آنان را در مدينه، تا اين كه به شهادت رسيد نگه داشت، هيثمى      
از ابراهيم ) 153/4(و ابن سعد . سه سال را درك ننموده استابراهيم در سال بيستم تولد شد، و از زندگى عمر جز       

  .مثل اين را روايت نموده، و ابوذر را به عوض ابومسعود ذكر كرده است
   

  خوددارى زيد بن ارقم از روايت حديث هنگامى كه مسن گرديد
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  حيات صحابه

٢٢١  پنجم جلد 

: يم گفت آمديم، مى  مى)ه عنهرضى اللَّ(وقتى كه نزد زيدبن ارقم : ابن عساكر از ابن ابى اوفى روايت نموده، كه گفت
مسن شديم و فراموش نموديم، و حـديث بيـان داشـت از      : گفت  براى مان حديث بيان كن، مى      �از رسول خدا    
  .آمده است) 239/5(اين چنين در الكنز .  سخت است�رسول خدا 

   
  اعتنا به عمل زيادتر از اعتنا به علم  

  در اين باره) اللَّه عنهم رضى(قول معاذ، ابودرداء و انس 
خواهيـد   آن چه مـى   «: اند كه   و ابن عساكر از ابودرداء به شكل مرفوع روايت نموده          � ابن عدى و خطيب از معاذ       

 و  1.»دانيد عمل نكنيـد    بياموزيد بياموزيد، ولى هرگز خداوند براى تان نفعى نخواهد رسانيد، تا اين كه بدان چه مى               
خواهيـد   از علم آنچه مـى  «:  به شكل مرفوع روايت است     �لى اش از انس     در نزد ابوالحسن بن اخرم مدينى در اما       

 اين چنين در جامع     2.»شويد بياموزيد، ولى به خدا سوگند، به همه علم تا اين كه عمل نكنيد اجر و پاداش داده نمى                 
ده تـن  : ه گفـت از مكحول از عبدالرحمن بن غنم روايت نموده، ك    ) 6/2(و ابن عبدالبر در العلم      . الصغير آمده است  

آمـوختيم، وقتـى رسـول خـدا      ما در مسجد قبا علم مى:  برايم حديث بيان نموده گفتند�از اصحاب رسول خدا    
  .، و مثل آن را ذكر نموده»بياموزيد«: گفت شد، مى  نزدما بيرون مى�

   
  � براى مردى در اين باره و قول عمر � قول پيامبر

اى رسول خدا، حجت جهل را چه از مـن دور           : مردى گفت :  كه گفت   روايت نموده،  �خطيب در الجامع از على      
 در اين عبداللَّـه بـن خـراش         3.»عمل«: نمايد؟ فرمود  حجت علم را چه از من نفى مى       : ، پرسيد »علم«: كند؟ گفت  مى

 روايـت نمـوده، كـه    �و ابن ابى شـيبه از عمـر   . آمده است) 229/5(باشد، اين چنين در الكنز      آمده، و ضعيف مى   
ايـن چنـين در الكنـز    . باشيد شويد، و به آن عمل كنيد از اهل آن مى     كتاب خدا را بياموزيد، به آن شناخته مى       : فتگ
  .آمده است) 229/5(
   

  در اين باره � اقوال على
علم را بياموزيد، به : اند كه گفت  روايت نموده�احمد در الزهد، ابوعبيد، دينورى در الغريب و ابن عساكر از على   

باشيد، بعد از شما زمانى خواهد آمد، كه نود درصد حـق انكـار               شويد، به آن عمل كنيد از اهلش مى        شناخته مى آن  
هاى  شود، ترديد نيست كه آنان امامان هدايت، و چراغ شود، و در آن جز هر فرد گمنام و گوشه گير كامياب نمى      مى
) 229/5(ايـن چنـين در الكنـز        .  و گسترش دهنـد    اند، و كسانى نيستند  كه به شتاب و عجله فواحش را پخش             علم

اى حامالن، قرآن، به آن عمل كنيد، چـون عـالم           : از على متذكر شده، كه وى گفت      ) 7/2(و ابن عبدالبر    . آمده است 
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  حيات صحابه

٢٢٢  پنجم جلد 

كسى است كه دانست و بعد از آن عمل نمود، و علمش با عملش موافقيت كرد، و اقوامى خواهند آمد، كـه حامـل                
كند، و عمـل شـان       هاى شان يا آشكارشان مخالفت مى      كند، پنهانى  ن از حلق هايشان تجاوز نمى     علم اند، اما عملشا   

نمايند، حتى كه مردى بر همنـشينش   نشينند و در مقابل همديگر افتخار مى باشد، حلقه وار مى مخالف  علم شان مى 
، كه اعمال شان از همان مجالس شان      شود، كه نزد غير از وى بنشيند، و او را بگذارد، اينان كسانى اند              خشمگين مى 

 دارقطنى اين را در الجامع و ابـن عـساكر و نرسـى از علـى مثـل ايـن را                      1.شود به سوى خداوند عزوجل بلند نمى     
  .آمده است) 233/5(چنان كه در الكنز . اند روايت نموده

   
  ترغيب ابن مسعود به جمع نمودن علم و عمل

. اى مردم بياموزيد، و كسى كه دانست بايـد عمـل نمايـد            : ايت نموده، كه گفت    رو �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      
و ابونعيم ايـن    . اند، مگر اين كه ابوعبيده از پدرش نشنيده است         رجال آن ثقه دانسته شده    : گويد مى) 164/1(هيثمى  
ه بن عكيم روايـت اسـت كـه       و از عبداللَّ  . از علقمه از عبداللَّه به مثل آن روايت نموده است         ) 131/1 (الحليه  را در   
با هر يكى از شما     : گفت نمود، و مى   از ابن مسعود در همين مسجد شنيدم كه صحبت را با سوگند شروع مى             : گفت

كنـد،   كند، كه يكى از شما با مهتاب در شـب چهـاردهم خلـوت مـى     پروردگارش سبحانه و تعالى چنان خلوت مى 
 فريفته و مغرور ساخت؟ اى ابن آدم، به رسوالن چه پاسـخ دادى؟ اى               اى ابن آدم، چه تو را در مقابل من        : گويد مى

ابـن  : و از عدى بن عدى روايت است كه گفـت         . ابن آدم چه عمل نمودى؟ در چه مورد آموختى و تعليم نمودى؟           
ل داند و باز عمـ     واى بر كسى كه مى    !! شد داند، اگر خداوند خواسته بود، دانا مى       واى بر كسى كه نمى    : مسعود گفت 

از عبداللَّه بن عكيم از ابن مسعود به مثـل آن چـه گذشـت               ) 2/2(و ابن عبدالبر اين را در العلم        . كند، هفت بار   نمى
همـه مـردم قـول و       : از ابن مسعود روايت نموده، كه گفـت       ) 6/2(و ابن عبدالبر در جامع العلم       . روايت كرده است  

لش باشد، همان كسى است كه سهم خود را به دست آورده            اند، كسى كه فعلش موافق قو      گفتار خود را نيكو نموده    
هـم چنـان از   ) 10/2(و نزد وى . كند است، و كسى كه قولش مخالف عملش باشد، فقط نفس خودش را هالك مى      

شـوند، و هـر    هر كسى كه با اتكا به خداوند استغنا پيشه نمايد، مردم به وى محتاج مـى    : وى روايت است كه گفت    
و ابـن عـساكر نيـز       . شوند ند به او ياد داده عمل نمايد، مردم به آن چه نزدش هست محتاج مى              كسى به آنچه خداو   

  .آمده، روايت نموده است) 243/5(حديث اول را مثل آن، چنان كه در الكنز 
   

  در آنچه آموختى چه عمل نمودى؟: خوف ابودرداء از اينكه روز قيامت به او گفته شود
مـن از پروردگـارم، روز قيامـت از ايـن         : گفـت   مـى  �ابـودرداء   : وايت نموده، كه گفت   بيهقى از لقمان ابن عامر ر     

آنچـه را   : لبيك، پروردگارم، بگويد  : اى عويمر، بگويم  : ترسم كه مرا در حضور مخلوق فراخواند و به من بگويد           مى
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  حيات صحابه

٢٢٣  پنجم جلد 

ـ و ابونعيم در    . آمده است ) 90/1( اين چنين در الترغيب      1.كه آموختى چه عمل نمودى؟     از لقمـان   ) 214/1 (ه  الحلي
ترين چيزى كـه از      سخت:  روايت است كه گفت    �و نزد وى هم چنان از ابودرداء        . مثل اين را روايت كرده است     

آموختم : اى عويمر، آموختى يا جاهل بودى؟ اگر بگويم : ترسم، اين است كه در روز قيامت به من گفته شود           آن مى 
آيـا تمثيـل و     : پرسـد  آيت امر كننده مـى    : پرسد اش مى  نمايد از فريضه   ى مى كند يا نه   اى كه امر مى    و دانستم، هر آيه   

شود  رساند و نفسى كه سير نمى آيا خود را بازداشتى؟ و از علمى كه نفع نمى        : پرسد عملى نمودى؟ و نهى كننده مى     
اء روايـت نمـوده، كـه    از ابـودرد ) 213/1 (الحليـه  برم، و ابونعيم در  شود به خداوند پناه مى و دعايى كه شنيده نمى   

و نـزد   . باشد باشد، و به علم تا اين كه عمل ننمايد هرگز زيبا نمى            انسان تا عالم نباشد، متقى و پرهيزگار نمى       : گفت
از وى روايـت  ) 223/1(و نزد وى   . هم چنان از وى مثل قول ابن مسعود از طريق عدى روايت است            ) 211/1(وى  

زد خداوند عزوجل در روز قيامت عالمى است كـه از علمـش نفـع بـرده                 بدترين مردم در منزلت ن    : است كه گفت  
  .شود نمى
   

  ترغيب معاذ و انس به جمع نمودن ميان علم و عمل
بنده در روز قيامـت قبـل از ايـن كـه از     :  روايت نموده است، كه گفت�از معاذ ) 3/2(ابن عبدالبر در جامع العلم   

از جسدش كه آن را در چه به كار انداخت، از عمرش كـه آن را در   : جايش حركت كند، از چهار چيز پرسيده شود       
 2.چه گذرانيد، از مالش كه آن را از كجا كسب نمود و در چه مصرفش نمود و از علمش كه چگونه بدان عمل كرد                       

 خواهيد بياموزيد، ولى تا عمل نكنيد خداوند به       هرچه مى : هم چنين از معاذ روايت است كه گفت       ) 6/2(و نزد وى    
از معاذ به مثل آن روايت نموده ) 236/1 (الحليه و ابونعيم اين را در . دهد آن علم هرگز براى تان اجر و پاداش نمى

خواهيد بياموزيد، بياموزيـد،     آنچه مى :  روايت نموده، كه گفت    �از انس   ) 6/2(و ابن عبدالبر در جامع العلم       . است
دهد، اهتمام و توجه علما فهم و عمل بـه    به شما اجر و پاداش نمىولى خداوند بر علم تا اين كه به آن عمل نكنيد         

  .علم است، و اهتمام و توجه بى خردان روايت است
   

  پيروى سنت، اقتداى سلف و انكار بر بدعت  
  در اين باره � ترغيب ابى بن كعب

ت قرار داشته باشـيد، چـون       بايد بر راه و بر سن     :  روايت نموده است، كه گفت     � از ابى بن كعب      هاللكائى در السن  
هايش از ترس خـدا   اى نيست كه بر راه و سنت قرار داشته باشد، و خداوند را ياد نمايد و چشم     در روى زمين بنده   

اى كه بر راه و سـنت قـرار داشـته باشـد و      اشك بريزد، بعد خداوند وى را تعذيب نمايد، و در روى زمين هر بنده      
 و موى بر پوستش از ترس خداوند برخيـزد، گناهـان وى را خداونـد عزوجـل                  خداوند را در نفس خود ياد نمايد      
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  حيات صحابه

٢٢٤  پنجم جلد 

هايش بر سرش خشك شده باشد، و ناگهان باد شديدى بر آن بـوزد        ريزاند كه درختى برگ    كند و مى   آنطور دور مى  
سنت بهتـر  و برگ هايش از آن بيفتد، و به درستى كه ميانه روى بر راه خدا و سنت، از اجتهاد بر خالف راه خدا و       

بنابراين متوجه باشيد كه عمل تان، اگر مجاهدانه و پيشگامانه باشد، يا اقتصادى و ميانه روى، براساس روش                  . است
مثل اين را روايـت     ) 253/1 (الحليه  آمده است، و ابونعيم در      ) 97/1( اين چنين در الكنز      1.انبيا و سنت ايشان است    

  .كرده است
   

   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(ترغيب عمر و ابن مسعود 
 هنگامى كـه بـه مدينـه        �عمربن خطاب   : از سعيدبن مسيب روايت نموده كه     ) 187/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      

هـا بـراى شـما نهـاده شـده و       سـنت ! اى مـردم : آمد براى ايراد خطبه به پا شد و پس از حمد وثناى خداوند گفت             
ايد، مگـر ايـن    اند، و بر امر روشن و واضحى گذاشته شده رض گرديدهاند، و فرايض بر گردن شما ف      مشخص گشته 

 �از عبداللَّه بن مسعود     ) 181/2(و ابن عبدالبر در العلم      . كه خودتان مردم را به طرف راست و چپ گمراه سازيد          
 -الم  روش و كالم، بهترين كـ     : فقط دو چيز است   : گفت خاست و مى   وى در روز پنج شنبه بر مى      : روايت نموده كه  

هـاى    است، و بدترين امـور نـوآورى       � كالم خداست، و بهترين روش روش و سنت محمد           -ترين كالم    صادق
هـاى   دينى است، آگاه باشيد كه هر نوآورى دينى بدعت است، اگاه باشيد امر در نظرتان طوالنى جلوه نكند و قلب                   

انـد، و آنچـه      يزهايى كه آمـدنى انـد قريـب       تان سخت نگردد، و اميد و آرزو شما را مشغول نگرداند، چون همه چ             
ميانه روى در سنت از اجتهـاد در  : از ابن مسعود روايت نموده، كه گفت      ) 103/1(و حاكم   . آمدنى نيست دور است   

اين حديث از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مـسلم آن را روايـت                : گويد حاكم مى . بدعت بهتر است  
آمـده،  ) 173/1(و موافقت نموده است، طبرانى هم اين را در الكبير، چنانكـه در المجمـع                اند، و ذهبى هم با ا      نكرده

  .روايت نموده است
   

   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(ترغيب عمران بن حصين 
 �قرآن نازل گرديد، و رسول خـدا        :  روايت نموده است، كه گفت     )اللَّه عنهما  رضى( از عمران بن حصين      2احمد

. شويد از ما پيروى كنيد به خدا سوگند، اگر چنين ننماييد، گمراه مى           : ا به جا گذاشت، بعد از آن گفت       سنت هايى ر  
باشد، و ابن عبدالبر در جامع بيان العلم  در اين على بن زيدبن جدعان آمده، و ضعيف مى : گويد مى) 173/1(هيثمى  

آيا ايـن را در     !! تو شخص احمقى هستى   : تاز عمران بن حصين روايت نموده است، كه وى به مردى گف           ) 191/2(
شـود؟ بعـد نمـاز را بـراى او و            اى كه ظهر چهار ركعت است، و قرائت در آن به جهر خوانده نمى              كتاب خدا ديده  

                                                 
1 
�ر* . ���N 3� د�-�Hح ا7+ل ا;N ئ/ در�l�5 ) ١٠(�لA,+٣#١/ ١(و ا�.(  
2 ���� . ��� اP��)� /��# ( /U5ه)� /��# (��+c /� :(5@ اسAB 3� (ن اس�H�� 8ن D� /�H ز�� �D جPدر س. 



  حيات صحابه

٢٢٥  پنجم جلد 

يابى؟ كتاب خدا اين را مـبهم گذاشـته، و     مى1آيا در كتاب خدا مفسرى  :  گفت زكات و مانند اين را برشمرد، سپس      
  .كند يح مىسنت آن را تفسير و تشر

   
  � در مورد پيروى از اصحاب پيامبر  � ترغيب ابن مسعود

خواهـد پيـروى    كسى كه از شما مى: از ابن مسعود روايت نموده است، كه گفت     ) 97/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      
وردار ها برخ  ترين قلب  ترين و خوب    پيروى كند، چون آنان در اين مدت از پاك         �نمايد، بايد از اصحاب محمد      

مند بودند، و خيلى كم تكلف و مستقيم كردار بودند و حالـت شـان خيلـى خـوب      ترين علم بهره  بودند، و از عميق   
اش و اقامه دينش برگزيد، فضيلت آنان را براى شـان بدانيـد،    بود، قومى بودند، كه خداوند ايشان را به صحبت نبى      
به ) 305/1 (الحليه و ابونعيم در . راست و مستقيم قرار داشتنددر آثارشان از آنان پيروى كنيد، چون آنان بر هدايت     

  . روايت نموده، چنانكه در بخش صفت اصحاب كرام گذشت)اللَّه عنهما رضى(معناى آن را از ابن  عمر 
   

  حذيفه و ترغيب قاريان در مورد اتخاذ روش كسانى كه قبل از ايشان بودند
اى گروه قاريان از خدا بترسـيد، و روش  : گفت  روايت نموده، كه وى مى�از حذيفه ) 97/2(ابن عبدالبر در العلم    

ايـد، و   به جانم سوگند، اگر آنان را پيروى كنيد، سبقت طـوالنى نمـوده  .كسانى را اتخاذ نماييد كه قبل از شما بودند    
ابـى شـيبه و ابـن    اين را ابـن  . ايد اگر آنان را به طرف راست و چپ گذاشتيد، دچار گمراهى دور و درازى گرديده             

  .اند آمده، روايت كرده) 233/5(عساكر از حديفه به مثل آن، چنانكه در الكنز 
   

  شود ما امامانى هستيم كه به ما اقتدا مى: قول سعد بن ابى وقاص به پسرش
گـزارد ، آن را   پدرم وقتـى كـه در مـسجد نمـاز مـى     :  در الكبير از مصعب بن سعد روايت نموده، كه گفت          2طبرانى

گزارد، ركوع، سـجده و نمـاز همـه را        كرد، و وقتى در خانه نماز مى       نمود ركوع و سجده را كامل ادا مى        تصر مى مخ
گزارى، و وقتـى در خانـه نمـاز بگـزارى،      اى پدرم، وقتى در مسجد نماز بگزارى، كوتاه مى  : نمود، گفتم  طوالنى مى 
رجـال آن  : گويـد  مـى ) 182/1(هيثمى . شود  اقتدا مى اى پسرم، ما امامانى هستيم كه به ما       : گزارى؟ گفت  طوالنى مى 

  .رجال صحيح اند
   

پيروى كنيد و بدعت ايجاد ننماييد، و قـولش دربـاره حـب ابـوبكر و عمـر                  : قول ابن مسعود  
  )اللَّه عنهما رضى(

                                                 
 .م.  بيانى براى تعداد ركعات نماز و مقدار زكات و غيرهيعنى 1
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  حيات صحابه

٢٢٦  پنجم جلد 

چـون ايـن   پيروى نماييد، و بدعت ايجاد نكنيد، :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى در الكبير از عبداللَّه بن مسعود   
و نزد ابـن عبـدالبر در   . رجال آن رجال صحيح اند: گويد  مى) 181/1( هيثمى 1.مل از طرف شما انجام شده است  ع

 و شـناخت فـضيلت      )اللَّـه عنهمـا    رضى(دوست داشتن ابوبكر و عمر      : از وى روايت است كه گفت     ) 187/2(العلم  
  .ايشان از سنت است

   
  از اقتدا به اشخاص � نهى على

چـون  . دارم شما را از پيروى مـردان برحـذر مـى   :  روايت نموده، كه گفت   �از على   ) 114/2(دالبر در العلم    ابن عب 
گردد، و عمل اهل آتـش را انجـام          كند، باز نظر به علم خداوند درباره وى بر مى          مردى به عمل اهل جنت عمل مى      

دهـد، و نظـر بـه علـم       آتش را انجـام مـى  باشد، و مردى عمل اهل    ميرد كه از اهل آتش مى      دهد، و در حالى مى     مى
باشـد،   ميرد كه از اهل جنت مى   دهد، و در حالى مى     گردد، و عمل اهل جنت را انجام مى         بر مى  )اش درباره(خداوند  

  . كنيد و نه به زندگان]اقتدا[اگر به طور حتم بايد اين عمل را انجام دهيد، به مردگان 
   

  موده و در ذكر تغييرات آوردندانكار ابن مسعود بر گروهى كه خالف ن
مردى به عبداللَّه بن مسعود خبـر داد، كـه          : از ابوالبخترى روايت نموده است، كه گفت      ) 381/4 (الحليه  ابونعيم در   

 و اينقـدر بـه   خداونـد را اينقـدر  : گويد نشينند، و در ميان شان مردى است كه مى قومى بعد از مغرب در مسجد مى     
 4،ينقدر و اينقـدر سـتايش نماييـد    و خداوند را ا 3، نماييد وند را اينقدر و اينقدر به پاكى ياد        و خدا  2،بزرگى ياد كنيد  

وقتى ايشان را ديدى كه چنين نمودند، نزدم بيا و مرا از مجلس : آرى، فرمود: گويند؟ گفت و آنان مى:  پرسيدعبداهللا
ت، نزدشان نشست، هنگـامى كـه آنچـه را           بر سر داش   5يلى نزدشان آمد كه كاله بلند     شان خبر كن، بعد وى در حا      

من عبداللَّه بن مسعود هستم، سوگند به خـدايى كـه      :  و گفت  - وى مرد خشمناكى بود      -گفتند شنيد، برخاست     مى
 فضيلت حاصـل  �ايد، يا اين كه در علم از اصحاب محمد  جز وى معبودى نيست، بدعتى را از روى ظلم آورده  

 فـضيلت   �ايم و نه در علم از اصحاب محمـد           كه نه بدعتى را از روى ظلم آورده       واللَّه  : ايد، معضد گفت     نموده
: خواهيم، گفـت   اى ابو عبدالرحمن، از خداوند مغفرت و آمرزش مى        : حاصل نموده ايم، آن گاه عمروبن عتبه گفت       

ايد،  ى حاصل نموده  بر راه قرار داشته باشيد، و آن را محكم بگيريد، به خدا سوگند،  اگر چنين نماييد، سبقت طوالن                  
اين را هم چنـان از طريـق        . و اگر به راست و چپ دست درازى نموديد، دچار گمراهى دور و درازى خواهيد شد               

                                                 
 گرديده شما در دين روش و طريق جديدى مسازيد، چون دين، قبل از شما تكميل شده و حدود و طرق آن قبالً تعيين: يعنى 1

  .م.است
  .م. اللَّه اكبر بگوييد 2
  .م. اللَّه بگوييد نسبحا 3
  .م. الحمداللَّه بگوييد 4
  .م. نهادند استعمال شده، و آن كاله بلندى است كه عابدين در صدر اسالم بر سر مى» برنس«در نص  5



  حيات صحابه

٢٢٧  پنجم جلد 

مـن قـومى را در مـسجد پـشت سـر            : مسيب بن نجبه نزد عبداللَّه آمـد و گفـت         : ابوزعراء روايت نموده، كه گفت    
به عبداللَّـه بـن     : در الكبير از ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت       و طبرانى اين را     . و مثل آن را ذكر نموده     ... گذاشتم

و مانند آن را متذكر شده، مگر اين كـه در روايـت             .... نشينند مسعود خبر رسيد كه قومى در ميان مغرب و عشاء مى          
گـاه  آن !! ايـم   گمـراه شـده  �ايد، در غير آن ما اصحاب محمد   بدعتى را از روى ظلم آورده     : وى گفت : وى آمده 

كـنم، آن    خواهم، و به سويش توبـه مـى        اى ابومسعود ازخداوند مغفرت و آموزش مى      : عمروبن عتبه بن فرقد گفت    
و ابن مسعود دوحلقه را در مسجد كوفه ديد، و در ميان شـان              : گويد مى. گاه دستور داد كه  متفرق و پراكنده شوند        

به سوى آن برخيزيـد، و  : ما، آن گاه به ديگرى گفت: تكدام تان قبل از ديگرتان بود؟ يكى شان گف : ايستاد و گفت  
اين را طبرانى در الكبير روايت نمـوده، و در آن عطـاء بـن      : گويد مى) 181/1(هيثمى  . آنان را در يك حلقه گردانيد     

باشد، ولى مختلط گرديده بود، و در بعضى طرق طبرانـى كـه صـحيح اسـت بـه صـورت                      سائب آمده، وى ثقه مى    
كسى كه مرا شناخت، شناخت، و      : بداللَّه بن مسعود در حالى كه سرش را پوشانيده بود آمد و گفت            ع: مختصر آمده 

 و اصحابش با هدايت تريد، يا اين كـه بـه    �كسى كه مرا نشناخت، من عبداللَّه بن مسعود هستم، شما از محمد             
  .كنيد دم گمراهى چنگ زده و خود را آويزان مى

 در بين مغرب و �ما بر دروازه ابن مسعود : ز عمروبن سلمه روايت نموده، كه گفتو طبرانى هم چنان در الكبير ا 
اى ابوعبدالرحمن به نزد ما بيا، آن گـاه ابـن مـسعود بيـرون               :  آمد و گفت   �عشاء نشسته بوديم، آن گاه ابوموسى       

ا ديـدم كـه از آن   به خدا سوگند، من كارى ر: چه تو را در اين ساعت آورده است؟ گفت! ابوموسى: گرديد و گفت 
وحشت ده شدم و ترسيدم، آن كار خيرى است، ولى على رغم خير بودنش مرا ترسانده اسـت، قـومى در مـسجد                       

آن گاه : گويد اللَّه بگوييد، و اينقدر و اينقدر الحمدهللا بگوييد، مى اينقدر و اينقدر سبحان: گويد اند، و مردى مى نشسته
چه قدر به سرعت گمراه شديد،      : حركت نموديم، تا اين كه نزدشان آمد و گفت        عبداللَّه حركت نمود و ما هم با او         
انـد،   ها و ظرف هـايش تغييـر نخـورده    اند، همسرانش جوان اند و لباس   زنده �در حالى كه اصحاب رسول خدا       

 1.هـاى تـان را حـساب نمايـد         كنم، كه نيكى   گناهان تان را حساب كنيد، من از طرف خداوند براى تان ضمانت مى            
اش دانسته، و بخارى و احمدبن حنبـل و يحيـى            در اين مجالد بن سعيد آمده، نسائى ثقه       : گويد مى) 181/1(هيثمى  

  .اند ضعيفش دانسته
   

  لرزيدند نمودند و مى قول ابن زبير به پسرش هنگامى كه  با گروهى نشست كه خدا را ياد مى
كجـا بـودى؟   : نزد پدرم آمدم، گفت: زبير روايت نموده، كه گفت  از عامربن عبداللَّه بن     ) 167/3 (الحليه  ابونعيم در   

كننـد، آن گـاه بعـضى از ايـشان از تـرس          ام، خداوند تعالى را يـاد مـى        اقوامى را يافتم، كه از آنان بهتر نديده       : گفتم
منـشين، و   بعد از اين با ايـشان       : گردد، بنابراين همراه شان نشستم، گفت      لرزد حتى كه بيهوش مى     خداوند تعالى مى  

نمود،   را ديدم كه قرآن تالوت مى      �رسول خدا   : مالحظه نمود، كه آن سخن بر من اثرى نگذاشت، آن گاه گفت           
                                                 

�) ١٢٧/ ٩(>0;ا,/ . س�� �ن ���� اس& 1�+c /� /U5اس) �3 ,��ئ/ او را ث-3 دا,��3 و ���ر� : ه �5Aس D� �� 8ن �L�لPدر س
� و�  . �56/ و� را 5AB@ دا,��3 ا,�و ا
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كردنـد ولـى ايـن حالـت بـراى شـان عائـد                را هم ديدم كه قـرآن تـالوت مـى          )اللَّه عنهما  رضى(و ابوبكر و  عمر      
آن گاه متوجه شـدم كـه مـسئله       ! بينى؟ تر مى  تعالى خاشع گرديد، آيا تو ايشان را از ابوبكر و عمر براى خداوند             نمى

  1.شان نمودم همينطور است، و ترك
   

  انكار صله بن حارث و ابن مسعود بر كسى كه در مسجد ايستاده قصه نمايد
وى براى مردم در حال ايستاده      : طبرانى در الكبير از ابوصالح سعيدبن عبدالرحمن بن عنز تحبيبى روايت نموده، كه            

به خدا سوگند، ما عهد :  به او گفت- است � وى از اصحاب پيامبر  - �گفت، صله بن حارث غفارى        مى قصه
) 189/1( هيثمى   2.ايد ايم، كه تو و يارانت در ميان ما ايستاده         هاى مان را قطع نكرده     ايم، رحم  نبى مان را ترك ننموده    

انـد،   محمدبن ربيع جيزى و ابن سكن روايت نمودهاين را هم چنان بخارى، بغوى،       . اسناد آن حسن است   : گويد مى
و . آمـده اسـت  ) 193/2 (االصـابه  اين چنين در    . غير اين حديث از صله ديگر حديثى نيست       : گويد و ابن سكن مى   

 كنار مـن در حـالى ايـستاد كـه           � - يعنى ابن مسعود     -عبداللَّه  : طبرانى از عمروبن زراره روايت نموده، كه گفت       
 و اصـحابش بـا     �اى، يا اين كه تو از محمـد          اى عمرو بدعت و گمراهى را ايجاد نموده       :  گفت گفتم، و  قصه مى 
هيثمـى  . ترى؟ آن گاه من ايشان را ديدم، كه از نزدم پراكنده شدند، و ديدم كه هيچ كسى نزدم بـاقى نمانـد                      هدايت

هـا رجـال صـحيح       ه رجال يكى از آن    اين را طبرانى در الكبير روايت نموده، و دو اسناد دارد، ك           : گويد مى) 189/1(
  .اند
   

  احتراز و خوددارى از پيروى رأى بدون اصل  
  در اين باره � سخنان عمر

 در حالى كـه بـر منبـر    �عمربن خطاب : از ابن شهاب روايت نموده است كه  ) 134/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      
داد و از مـا فقـط        ون خداوند به او نشان مى      درست بود، چ   �اى مردم، فقط رأى رسول خدا       : قرار داشت فرمود  

: گفـت  از صدقه بن ابى عبداللَّه روايـت اسـت كـه عمـربن خطـاب مـى                ) 135/2( و نزد وى     3گمان و تكلف است   
اند، حفظ سنت آنان را خسته ساخته است، به اين اساس سنت از نزدشان رفته اسـت، و   اصحاب رأى دشمنان سنن 

ها با رأى شان بـه معارضـه         دانيم، و با سنت    نمى: وال شدند، حيا نمودند كه بگويند     آن را حفظ ندارند، لذا وقتى سئ      
: هم چنان از عمر روايت است كه گفـت        ) 136/2(و نزد وى    . سازم برخاستند، بنابراين من شما را از آن بر حذر مى         

و .  سنت مگردانيـد سنت آنست كه خدا و رسولش ترسيم نموده و به جاى گذاشته باشند، خطاى رأى را براى امت 
آمده اسـت،  ) 241/5(اند، چنان كه در الكنز  حديث اول را ابن ابى حاتم و بيهقى نيز از عمر به مثل آن روايت كرده               

  :و بيهقى افزوده

                                                 
1 ���� . �5A,+5@ اس)) ١�٧/ ٣(ا�AB (��ث D� =AY� D� {ا�0H 8ن �Pدر س .�E, : KL  ).٢٢٠/ ١٠(ال
/ 8ن را ��D دا,��3 اس) 2U550; . هl٧/ ٨(>0;ا,/ در ال� (�E, : KL ).١٨٩/ ١(ال
3 ����� ���� . K��Lال0; در ال�0H D٨#٣(ا�+داوود ) �١٣/ ٢(ا�� (��+c /� /,�0اس): 8ل KJ-P�.  
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  .»رساند و به درستى كه و هم در شناخت حقيقت چيزى نفع نمى«: ترجمه

دهـد حكـم     به آنچه خداوند برايت نشان مـى      : ذر از عمروبن دينار روايت نموده، كه مردى به عمر گفت          و ابن المن  
  .آمده است) 241/5(اين چنين در الكنز .  است�باز ايست، اين ويژه پيامبر : گفت ،1كن
   

   در اين باره)اللَّه عنهما رضى(قول ابن مسعود و ابن عباس 
شما را از چه رأى دارى؟ چه رأى دارى؟ بـر حـذر   :  گفت�ابن مسعود  :  گفت طبرانى از شعبى روايت نموده، كه     

اند، و چيزى  دارم، چون كسانى كه قبل از شما بودند، به سبب همين چه رأى دارى؟ چه رأى دارى؟ هالك شده               مى
ده شـد، بايـد     دانـد پرسـي    لغزد، و وقتى يكى از شما از آنچه نمى         را به چيزى قياس نكنيد، كه قدم بعد از ثباتش مى          

و شعبى از ابن مسعود نشنيده است، : گويد مى) 180/1( هيثمى   2.خدا داناتر است، چون اين ثلث علم است       : بگويد  
هـيچ  : و طبرانى در الكبير از ابن مسعود روايـت نمـوده، كـه گفـت         . باشد و در اين جابر جعفى آمده، و ضعيف مى        

باشـد، و نـه نـسلى از نـسل       و سالى از سال ديگر بهتر نمى     سالى نيست، مگر اين كه سال بعدش از آن شرتر است          
آيند كه امور را بـه   و اقوامى مى. ها رفتن علماى تان و برگزيدگان تان مضمر است  باشد، و فقط در آن     ديگر بهتر مى  

اين در  : گويد مى) 180/1( هيثمى   3.دارد شود و درز بر مى     كنند، اينجاست كه اسالم منهدم مى      رأى خويش قياس مى   
و ابـن   . مثل اين را روايـت كـرده اسـت        ) 135/2(ابن عبدالبر در العلم     . مجالد بن سعيد آمده، وى مختلط شده بود       

مالك و معيار كتاب خدا و سنت       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عباس    ) 136/2(عبدالبر در العلم    
يابد يا در بدى هايش،      دانم كه آن را در نيكى هايش مى        مىرسولش است، كسى كه بعد از آن از رأى خود بگويد، ن           

 از چيـزى  �يكى از ياران پيـامبر  : از عطاء و او از پدرش روايت نموده، كه گفت         ) 33/2(و ابن عبدالبر در العلم      
  .كنم، كه در امت محمد به رأى خودم بگويم من از پروردگارم حياء مى: پرسيده شد، گفت

   
     � اجتهاد اصحاب پيامبر
  كنم كنم، و كوتاهى نمى به رأى خود اجتهاد مى: � قول معاذ براى پيامبر

 وقتى وى رابه سوى يمن فرستاد     �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  �ابوداود، ترمذى و دارمى از معاذبن جبل        
نمـايم،   مـى به كتاب خـدا فيـصله       : كنى؟ گفت  وقتى قضاوتى برايت پيش بيايد چگونه فيصله و قضاوت مى         «: گفت
 »اگر در سـنت رسـول خـدا نيـافتى؟         «: ، فرمود �به سنت رسول خدا     :  گفت »اگر در كتاب خدا نيافتى؟    «: فرمود

                                                 
شوى، ولى  كند، چون تو از طرف خداوند رهبرى و هدايت مى يعنى بدانچه حكم نما، كه خداوند برايت نشان ميدهد و الهام مى 1

، نه از  بود، و ما ملزم هستيم كه طبق احكام الهى و سنت نبوى حكم نماييم�اين كار ويژه پيامبر : اش را رد نمود، و گفت عمر گفته
  .م. دل خود

2 ����� ���� . K��Lال0; در ال�0H D١٣/ ٢(ا�# ( ;50l0;ا,/ در ال<)در 8ن ) #١٠/ ٩ D5Pr5�* هPi, د+A�� D0/ از ا�AN
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: اش زد و گفـت      بر سينه  �آن گاه رسول خدا     : گويد نمايم، مى  كنم و تقصيرى نمى    به رأى خود اجتهاد مى    : گفت
 ايـن  1.شـود موفـق گردانيـد    سول خدا راضى مـى    ستايش خدايى راست، كه رسول رسول خدا را به آنچه در آن ر            «

  .آمده است) 316ص( هچنين در المشكو
   

  دانستند  در آنچه نمى)اللَّه عنهما رضى(هيبت و ترس ابوبكر و عمر 
 هـيچ كـسى از      �بعـد از پيـامبر      : اند، كه گفت   ابن سعد و اين عبدالبر در العلم از محمدبن سيرين روايت نموده           

دانـست   تر نبود، و بعد از ابوبكر هيچ كسى از عمر در آنچـه نمـى       دانست پرترس و هراسان     در آنچه نمى   �ابوبكر  
اى پيش آمد، و اصلى براى آن در كتاب خداوند تعالى و اثرى در سنت  تر نبود، براى ابوبكر قضيه    پرترس و هراسان  

وند است، و اگر خطـا آمـد از         كنم، اگر صواب و درست آمد، از خدا        به رأى خودم اجتهاد مى    : نيافت، آن گاه گفت   
  .آمده است) 241/5( اين چنين در الكنز 2.خواهم من است، و از خداوند مغفرت مى

   
  براى شريح در اين باره � نامه عمر

وقتى امرى نـزدت آمـد، در   :  به او نوشت�از شعبى از شريح روايت نموده، كه عمر       ) 56/2(ابن عبدالبر در العلم     
اب خداست حكم كن، و اگر چيزى نزدت آمد، كه در كتاب خدا نيـست، بـه آنچـه رسـول      مورد آن به آنچه در كت     

 در آن �خدا سنت به جا گذاشته فيصله نما، و اگر آنچه نزدت آمد، كه نه در كتاب خداسـت و نـه هـم پيـامبر                
ه نزدت آمد، كه نه در    اند، و اگر آنچ    سنتى به جا گذاشته، در باره آن به آنچه فيصله نما كه مردم بر آن اجماع نموده                

اش صـحبت    در آن سنتى از خود به جاى گذاشته و نه هم هيچكـسى دربـاره         �كتاب خداست و نه رسول خدا       
اگر خواستى كه به رأى     : و در روايت ديگرى نزدش آمده     . نموده، آن گاه به هر يك از دو امر كه خواستى اقدام كن            

خود را عقب بكشى، عقب بكش، ومن عقب كشيدن را برايت      خودت در آن اجتهاد كنى، پيش شو، و اگر خواستى           
  3.پندارم خير مى

   
  درباره اجتهاد به رأى � قول ابن مسعود
اگر كسى قضاوتى به او واگذار شد، بايد به         :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 57/2(ابن عبدالبر در العلم     

 نزدش آمد كه در كتـاب خـدا نيـست، بايـد بـه آنچـه       آنچه در كتاب خداست فيصله و قضاوت كند، و اگر چيزى     
 � بدان فيصله نموده، و اگر امرى نزدش آمد، كه نه در كتاب خدا بود و نه پيامبرش                   �فيصله نمايد كه پيامبر     

اند، و اگـر امـرى نـزدش         اى نموده بود، بايد به آنچه فيصله كند، كه صالحان به آن فيصله نموده              در مورد آن فيصله   

                                                 
� ) ٩٢#٣(ا�+داوود ) ١٣٢٧(ت;��o . �#�0ن* �ن را ���� دان�.- اس& 1�) �٠/ ١(دار�/ ) ٢٣٠ و �٢٣، ٢�٢/ #(ا
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اى داشـتند،    نه در كتاب خدا بود، نه پيامبرش در مورد آن فيصله كرده بود و نه صالحان در آن مورد فيصله                   آمد، كه   
بايـد بـه رأى خـود    : و در روايت ديگرى نزد وى آمده. بايد به رأى خود اجتهاد كند، و بايد اقرار كند و حيا ننمايد     

ل آشكار است و حرام آشكار است، و در ميـان ايـن             ترسم، چون حال   بينم و مى   من چنين مى  : اجتهاد كند، و نگويد   
اندازد، آن را بگذاريد و به آن چه عمل نماييد كه شما را به شك  امور مشتبه است، بنابراين آنچه شما را به شك مى     

  .اندازد نمى
   

  )اللَّه عنهما رضى(اجتهاد ابن عباس و ابى 
 )اللَّـه عنهمـا   رضـى (ابـن عبـاس   : يد روايت نموده است، كه گفتاز عبداللَّه بن ابى يز) 57/2(ابن عبدالبر در العلم    

و اگـر در كتـاب خـدا        : گفـت  بـود همـان را مـى       در كتاب خدا مى    ]جواب آن [شد، اگر    وقتى از چيزى پرسيده مى    
 هـم   �بـود، و از رسـول خـدا          و اگر در كتاب خـدا نمـى       : گفت بود آن را مى     مى �بود، و از رسول خدا       نمى
بود، و از رسول خـدا       و اگر در كتاب خدا نمى     : گفت بود آن را مى     مى )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر و عمر    بود، و از     نمى
و نزد وى هم چنـان از ابـن عبـاس           . نمود بود، به رأى خود اجتهاد مى      بود و از ابوبكر و عمر هم نمى         هم نمى  �

و ابـن سـعد     . نمـوديم   عـدول نمـى     براى مـامى آمـد، از آن       �وقتى حجت و دليل از على       : روايت است كه گفت   
از مسروق روايـت نمـوده،      ) 58/2(و ابن عبدالبر در العلم      . حديث اول را به معناى آن روايت كرده است        ) 181/4(

: نخيـر، گفـت  : آيا اين اتفاق افتاده است؟ گفتم:  را از چيزى پرسيدم، گفت     )رضى اللَّه عنه  (ابى بن كعب    : كه گفت 
  .كنيم تفاق افتاد، در آن به رأى خود برايت اجتهاد مىراحتمان بگذار، وقتى كه ا

   
  داد   احتياط در فتوا و چه كسى از اصحاب فتوا مى

  قول عبدالرحمن بن ابى ليلى درباره احتياط اصحاب در فتوا
يك صدو بيست تن از اصحاب : از عبدالرحمن بن ابى ليلى روايت نموده، كه گفت ) 163/2(ابن عبدالبر در الجامع     

 ، هر يكـى از آنـان كـه محـدث بـود، دوسـت               -در مسجد   : كنم گفت   گمان مى  - را درك نمودم     �ول خدا   رس
داشت كه برادرش حديث بيان نمودن را از طرف وى به عهده بگيرد، و هر يكى از آنان كه مفتى بـود، دوسـت                         مى
 اين را از عبدالرحمن بـه مثـل         )110/6(و ابن سعد    . داشت كه برادرش فتوا دادن را از طرف وى به عهده بگيرد            مى

  .از انصار: آن روايت نموده، و افزوده است
   

  قول ابن مسعود، حذيفه و عمر درباره احتياط در فتوى
كسى كه مردم را در هر آنچه از وى         : كه گفت :  روايت نموده  �از ابن مسعود    ) 165/2(ابن عبدالبر در جامع العلم      

و .  روايـت نمـوده اسـت      )اللَّـه عنهمـا    رضى(و اين چنين اين را از ابن عباس         . فتوا بخواهند فتوا بدهد ديوانه است     
) 183/1(اند، چنانكـه هيثمـى       طبرانى در الكبير از ابن مسعود مانند اين را روايت كرده، و رجال آن ثقه داسنته شده                

 مردم يكى از اين سه      براى:  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 166/2(و ابن عبدالبر در جامع العلم       . گفته است 



  حيات صحابه

٢٣٢  پنجم جلد 

يابـد و احمقـى كـه خـود را بـه          داند، اميرى كه گزيرى نمـى      مردى كه ناسخ و منسوخ قرآن را مى       : دهد تن فتوا مى  
عمر براى ابومسعود   : از ابن سيرين روايت نموده، كه گفت      ) 166/2(و ابن عبدالبر در جامع العلم       . اندازد تكليف مى 

دهى؟ گرم آن را هـم بـراى     آيا به من خبر نرسيده كه براى مردم فتوا مى         :  گفت - )اللَّه عنهما  رضى( عقبه بن عمر     -
  2.تو امير نيستى: افزوده است) 143/2( و در روايت ديگرى 1.ه سردش را به عهده گرفته استكسى بسپار ك

   
  احتياط زيدبن ارقم و براء در ارائه پاسخ به سئوال و فعلى از اين قبيل

اللَّـه   رضى(زيد بن ارقم و براء بن عازب        : از ابوالمنهال روايت نموده، كه گفت     ) 166/2(العلم  ابن عبدالبر در جامع     
از ديگرى بپرس، چـون وى از مـن         : گفت پرسيدم مى   را از مبادله پول پرسيدم، هر بارى كه يكى شان را مى            )عنهما

اكر از ابوحـصين روايـت نمـوده، كـه          و ابن عس  .  ذكر نموده است   3و حديث را درمبادله پول    ... تبهتر و عالم تراس   
شـد، بـراى آن اهـل بـدر را       پيش مـى �دهد كه اگر براى عمربن خطاب  اى فتوا مى هر يكى شان در مسئله : گفت

  .آمده است) 241/5(اين چنين در الكنز . نمود جمع مى
   

  � امبربراى مردم در زمان پي) اللَّه عنهم رضى(فتواى ابوبكر، عمر، عثمان على و عبدالرحمن 
از وى پرسيدند چه كسى بـراى مـردم در زمـان            :  روايت نموده كه   )اللَّه عنهما  رضى(از ابن عمر    ) 151/4(ابن سعد   
دانـم، و نـزد      دادند، اما غير آنان را نمـى        فتوا مى  )اللَّه عنهما  رضى(ابوبكر و عمر    : داد؟ گفت   فتوا مى  �پيامبر خدا   

 در زمان رسول    )اللَّه عنهم  رضى(ابوبكر، عمر، عثمان و على      :  گفت وى همچنان از قاسم بن محمد روايت است كه        
 بن دينار از پدرش روايـت اسـت         )از عبداللَّه (از فضيل بن ابى عبداللَّه      ) 157/4(و نزد وى    . دادند  فتوا مى  �خدا  

آنچه  چون ابوبكر و عمر و عثمان به         � از كسانى بود كه در عهد رسول خدا          �عبدالرحمن بن عوف    : كه گفت 
و ابن عساكر اين را از عبداللَّه بندينار اسلمى از پـدرش بـه مثـل آن، چنانكـه                   . داد  شنيده بود فتوا مى    �از پيامبر   

  .آمده، روايت كرده است) 77/5(دارالمنتخب 
   

  وقتى اين عالم بزرگ در ميان تان هست از من مپرسيد: قول ابوموسى درباره ابن مسعود
 نشـسته بـودم، كـه       �من نزد عبداللَّه بن مـسعود       : طيه همدانى روايت نموده، كه گفت     از ابوع ) 0160/4(ابن سعد   

آرى، : اى؟ پاسـخ داد    آيـا از آن كـسى را غيـر از مـن پرسـيده             : اى پرسيد، گفـت    مردى نزدش آمد و او را از مسئله       
د از آن برخاسـت و       را پرسيدم، و قول وى را برايش حكايت كرد و عبداللَّه با وى مخالفت نمود، بعـ                 �ابوموسى  

و نزد وى هم چنـان از ابـوعمر و          . وقتى اين عالم بزرگ در ميان تان هست مرا از چيزى مپرسيد           :  گفت ]ابوموسى[
 يعنـى ابـن     -مادامى كه اين عالم بزرگ در ميان تان هـست           : ابوموسى اشعرى گفت  : شيبانى روايت است كه گفت    

                                                 
  .ضمير به فتوا راجع است، و هدف اين است كه آن را براى امير بگذار 1
� 8ن �KJ-P اس)) ١٧٠(دار�/ . ���� 2Pس.  
  .م. الصرف 3



  حيات صحابه

٢٣٣  پنجم جلد 

از ابوعطيه و عامر از ابوموسى قولش را به مثـل ايـن        ) 129/1 (ليه  الحو ابونعيم اين را در      .  از من مپرسيد   -مسعود  
  .روايت كرده است

   
  داد و خلفاى راشدين فتوا مى � چه كسى براى مردم در زمان پيامبر

دادند،   فتوا مى�كسانى كه در زمان پيامبر خدا : از سهل بن ابى خيثمه روايت نموده، كه گفت) 167/4(ابن سعد   
عمر، عثمـان، علـى، ابـى بـن كعـب، معـاذبن جبـل و زيـدبن ثابـت          : ين بودند و سه تن از انصار      سه تن از مهاجر   

اصحاب فتوا از يـاران پيـامبر       : از مسروق روايت است كه گفت     ) 168/4(و در نزد وى هم چنان       . )اللَّه عنهم  رضى(
از قبيصه بـن    ) 175/4(سعد  على، ابن مسعود، زيد، ابى بن كعب و ابوموساى اشعرى، و ابن             :  اينان بودند  �خدا  

زيدبن ثابت در مدينه در قضا، فتوا ، قرائـت و فـرائض در زمـان عمـر،                  : ذؤيب بن حلحله روايت نموده، كه گفت      
عثمان، وقت اقامت على در مدينه، و پنج سال بعد از آن، تا اين كه معاويـه در سـال چهلـم خالفـت را بـه عهـده                         

  .  باقى بود، تا اينكه زيد در سال چهل و پنجم درگذشتگرفت، رئيس بود، و همينطور در مقام خود
اللَّـه   رضـى ( ابـن عبـاس    )اللَّـه عنهمـا    رضى(عمر و عثمان    : از عطاء بن يسار روايت نموده كه      ) 181/4(و ابن سعد    

. ددا داد، و در زمان عمر و عثمان تا روزى كه درگذشت فتوا مـى           خواندند، و با اهل بدر مشوره مى        را فرا مى   )عنهما
ابن عبـاس، ابـن عمـر، ابوسـعيد خـدرى، ابـوهريره،             : از زيادبن ميناء روايت نموده، كه گفت      ) 187/4(و ابن سعد    

عبداللَّه بن عمروبن العاص، جابربن عبداللَّه، رافع بن خديج، سلمه بن اكوع، ابوواقد ليثـى و عبداللَّـه بـن بحينـه و                   
 از ابتـداى وفـات عثمـان تـا          �دادند و از رسـول خـدا         ى درمدينه فتوا م   �امثال اينها از اصحاب رسول خدا       
ابـن عبـاس، ابـن      : كردند، و كسانى كه از جمله اينان فتوا به آنان محول گرديد            درگذشت خودشان حديث بيان مى    

:  روايت نمـوده، كـه گفـت   1از قاسم ) 189/4(و ابن سعد    . عمر، ابوسعيد خدرى، ابوهريره، و جابربن عبداللَّه بودند       
داد، خداونـد    در خالفت ابوبكر، عمر و عثمان و از آن به بعد تا اين كه درگذشت فتـوا مـى              )اللَّه عنها  رضى(عايشه  

  .و حديث را ذكر نموده... نمود رحمتش كناد، و من مالزمش بودم و او به من احسان و نيكويى مى
   

  قول ابوذر درباره وسعت علم اصحاب)  اللَّه عنهم رضى(علوم اصحاب النبى 
اى بال هايش را   ما را در حالى ترك نمود، كه اگر پرنده�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�حمد از ابوذر    ا

ايـن را احمـد و طبرانـى    : گويد مى) 263/8(هيثمى . داد، دربارن آن علمى به ما ياد داده بودند   در آسمان حركت مى   
گردانـد و از آتـش دور    چيزى كه به جنـت نزديـك مـى       هر  «:  فرمود �پيامبر  : اند، و طبرانى افزوده    روايت نموده 

 و رجال طبرانى رجال صحيح اند، غير محمدبن عبداللَّه بن يزيـدمقرى و او               2.»سازد براى تان بيان گرديده است      مى
طبرانى اين را از ابودرداء به مثل حديث ابوذر كه          . باشد، در اسناد احمد كسى آمده، كه از وى نام برده نشده            ثقه مى 
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از ) 170/4(ابـن سـعد     . رجال آن رجال صحيح انـد     : گويد مى) 124/8(هيثمى  . زد احمد آمده، روايت نموده است     ن
  .ابوذر مثل آن را روايت نموده است

   
فرا گرفت، و قول عايشه دربـاره علـم ابـوبكر      �قول عمروبن عاص درباره آنچه از پيامبر     

  صديق
) 264/8( هيثمـى    1. هـزار مثـل آمـوختم      � از رسـول خـدا       : روايت نموده، كه گفت    �احمد از عمروبن عاص     

انـد، و     روايـت نمـوده    )اللَّـه عنهمـا    رضى(بغوى، ابن عساكر و غير ايشان از عايشه         . اسنادش حسن است  : گويد مى
نمودند، پدرم به حـل و فـصل آن اقـدام            اى كه اختالف مى    در هر نقطه  : عايشه حديث را ذكر نموده، و در آن آمده        

از رسول :  گفت � كجا دفن شود؟ نزد هيچ كسى علمى درباره آن نيافتيم، آن گاه ابوبكر  �سول خدا   نمود ر  مى
، »2هر نبيى كه وفات نموده، در همان جاى خوابش كه در آن مرده دفن گرديده است«: گفت  شنيدم كه مى�خدا 
از رسول  : نيافتند، آن گاه ابوبكر گفت    و در مورد ميراثش اختالف كردند، و نزد هيچ كسى درباره آن علم              : افزايد مى

 3.»شود، آن چه از خود به جاى گذاشتيم صدقه است از ما گروه انبيا ميراث برده نمى«: گفت  شنيدم كه مى�خدا 
  .آمده است) 346/4(اين چنين در منتخب الكنز 

   
  قول ابن مسعود و حذيفه درباره علم عمر

 در يك پله ترازو گذاشته شود و علم �اگر علم عمر :  گفت � عبداللَّه   :طبرانى از ابووائل روايت نموده، كه گفت      
ـ   : اعمـش گفـت   : گويـد  وكيع مـى  . تر خواهد شد   اهل زمين در پله ديگر، علم وى از علم ايشان سنگين           ن را  مـن اي

د، عبداللَّه چه چيز آن را انكار نمودى؟ به خدا سوگن:  آمده آن را برايش يادآورد شدم، گفت4نپذيرفتم و نزد ابراهيم  
 هيثمـى   5.پندارم كه از ده جزء علم نه جزء آن روزى كه عمر رحلت نمود رفـت                مى: بهتر از آن را گفته، گفته است      

طبرانى آن را به چند اسناد روايت نموده، و رجال اين اسناد رجال صحيح اند، غير اسد بن موسى          : گويد مى) 69/9(
و طبرانى در حديث طويلى در وفات عمـر از          . ن را روايت نموده است    هم مانند اي  ) 153/4(ابن سعد   . كه ثقه است  

ترين ما بـه كتـاب خـدا و          ترين ما به خدا، خواننده     عمر عالم :  روايت نموده، كه گفت    - يعنى ابن مسعود     -عبداللَّه  
 � حذيفـه    از) 153/4(و ابـن سـعد      . آمده است ) 69/9(اين چنين در مجمع الزوائد      . ترين ما در دين خدا بود      فقيه

و نزد وى هم چنان از      . انگار كه علم مردم در وقت موجوديت عمر در سوراخى پنهان بود           : روايت نموده، كه گفت   
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نزد عمربن خطاب حاضر شدم، و دريافتم كه فقها نزدش چـون اطفـال              : مردى از اهل مدينه روايت است كه گفت       
  .بودند، و او در فقه و علمش بر آنان برترى و بلندى داشت

   
وى از همه اصحابم زيادتر علم دارد، و قول على درباره علمش            : درباره على  � قول پيامبر 

  به قرآن
 ازدواج نمود، فاطمه به پيـامبر       )اللَّه عنها  رضى( هنگامى كه با فاطمه      �على  : طبرانى از ابواسحاق روايت نموده كه     

 �پيـامبر   ! سـت و شـكم بزرگـى دارد؟       مرا در حالى به همسرى وى دادى، كه به ضعف بينايى مبتال           :  گفت �
تو را در حالى به نكاحش درآوردم، كه او از همه اصحابم اول اسالم اورده، و از همه شان زيادتر علم دارد                   «: فرمود

اين حديث مرسـل صـحيح االسـناد    : گويد مى) 102/9( هيثمى 1.»و در ميان شان از بردبارى بزرگى برخوردار است  
: متذكر شده و در آن آمده ]هيثمى  [و حديث را    ... اند اين را از معقل بن يسار روايت نموده       و طبرانى و احمد     . است

تر اسالم آورده، و از همه شـان زيـادتر           شوى؛ كه تو را به نكاح كسى درآوردم كه از همه امتم سابق             يا راضى نمى  آ«
 2در ايـن خالـدبن طهمـان   : گويـد  مـى ) 101/9(هيثمى  . »مند است  علم دارد، و در ميان شان از بردبارى بزرگى بهره         

از على روايـت نمـوده، كـه        ) 154/4(و ابن سعد    . اند اند، و بقيه رجالش ثقه     اش دانسته  آمده، ابوحاتم و غير وى ثقه     
ام كه در چه نازل شده، در كجا نازل شده و براى كى نازل  اى كه نازل شده، من دانسته به خدا سوگند، هر آيه: گفت

هـم چنـان از     ) 156/4(و نـزد وى     . مند و زبان فصيح و روان بخشيده است        گارم به من قلب عقل    شده است، پرورد  
بود به خدا پنـاه     اى كه در آن ابوالحسن نمى      عمر از معضله  : يحى بن سعيد از سعيدبن مسيب روايت است كه گفت         

  .جست مى
   

  علم عبداللَّه بن مسعود
دانم كـه در     اى كه نازل شده، من مى      هر سوره : عبداللَّه فرمود : فتاز مسروق روايت نموده، كه گ     ) 159/4(ابن سعد   

هـا نـزدش     تـر اسـت، و شـتر يـا سـوارى           چه مورد نازل گرديده است، و اگر بدانم كسى از من به كتاب خدا عالم              
 �بـا اصـحاب محمـد       : و نزد وى هم چنان از مسروق روايـت اسـت كـه گفـت              . روم رسند حتماً نزدش مى    مى

نمود، حوضى دو تن     ها مردى را سيراب مى     ، و آنان را چون حوض آب يافتم، بعضى از آن حوض           مجالست نمودم 
نمود  و چنـان حوضـى هـم          نمود و حوضى صد تن را سيراب مى        نمود، حوضى ده تن را سيراب مى       را سيراب مى  

ود را مثل همـين حـوض       نمود، و عبداللَّه بن مسع     شدند، براى شان كفايت مى     بود كه اگر اهل زمين در آن وارد مى        
عبداللَّه روزى در حالى آمد كه عمر نشسته بود، : از زيدبن وهب روايت نموده، كه گفت) 161/4(و ابن سعد . يافتم

از علم :  و گاهى اعمش گفته-اى است كه از فقه پر شده است  وى كيسه: آيد، گفت هنگامى كه عمر وى را ديد مى
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  حيات صحابه

٢٣٦  پنجم جلد 

اى است كه از علم پر شده، او  وى كيسه: عمر ابن مسعود را ياد نمود و گفتو از اسدبن وداعه روايت است كه  . -
  .را در ضمن با اين كه به اونياز داشتم او را به اهل قادسيه محول ساختم

   
  قول على درباره علم ابن مسعود، ابوموسى، عمار، حذيفه، سلمان و درباره علم خودش

 � آمديم و از او درمورد اصـحاب محمـد   �نزد على : ، كه گفتاز ابوالبخترى روايت نموده ) 162/4(ابن سعد   
قرآن و سـنت    :  براى ما صحبت كن، گفت     �از عبداللَّه بن مسعود     : گفتيم: گويد از كدام شان؟ مى   : پرسيديم، گفت 

: گويـد  را آموخت، بعد از آن باز ايستاد و پيش نرفت، و دانستن آن دو به عنوان همه علم و دانش كافى است، مـى                       
: افزايـد  در علم رنگ كرده شد و بـاز از آن بيـرون گرديـد، مـى               :  براى ما صحبت كن، گفت     �از ابوموسى   : فتيمگ

مومن فراموش كار است، و وقتى به او تذكر داده شود، بـه يـاد               : از عماربن ياسر براى ما صحبت كن، گفت       : گفتيم
مى را فرا گرفت، و از قيام بدان عـاجز آمـد،        عل:  براى ما صحبت كن، گفت     �از حذيفه   : گفتيم: گويد آورد، مى  مى
 بحريـست كـه قعـرش       1،دعلم اول و علم آخر را درك نمـو        : از سلمان براى ما صحبت نما، گفت      : گفتيم: گويد مى

اين : اى اميرالمومنين ما را از نفس خودت خبر بده، گفت         : گفتيم  : گويد ناپيداست، و از جمله اهل بيت ماست، مى       
  3.شد شدم، به تعليمم شروع مى ى و وقتى خاموش م 2شد، پرسيدم، به من داده مى  وقتى مى!!را اراده نموديد

   
  قول ابن مسعود درباره معاذ بن جبل

 امت فرمانبردار براى خدا و مايل بـه         �معاذبن جبل   :  روايت نموده، كه گفت    �از ابن مسعود    ) 165/4(ابن سعد   
  .من اشتباه كرده است، خداوند تعالى اينطور گفته است ابوعبدالرح4م بود و از مشركان نبود، گفتحق
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  .»ابراهيم امتى فرمانبردار براى خدا و مايل از اديان باطل به دين حق بود و از مشركين نبود«: ترجمه

ذبن جبل امت فرمانبردار براى خدا و مايل به حق بود و از مشركان نبود،               معا: او آن را باز برايم تكرار نمود و گفت        
ه كه امت چيـست؟ و      دانى ك  آيا مى : گويد و خاموش گرديدم، گفت     آن گاه دانستم كه وى اين حرف را به قصد مى          

ار كـسى   آمـوزد، و فرمـانبرد     امت كسى است كه به مردم خير مى       : خدا داناتر است، گفت   :  كيست؟ گفتم  5فرمانبردار
آموخـت و فرمـانبردار خـدا و         است كه فرمانبردار خدا و رسولش باشد، و معاذ اين چنين بود، به مـردم خيـر مـى                  

  6.رسولش بود

                                                 
  .عمل قرآن كريم است: علم كتب سابقه، و علم آخر: علم اول 1
  .نمود بودم، او به تعليمم شروع مى داد، و اگر خاموش مى پرسيدم، براى پاسخ مى  مى�وقتى از پيامبر : يعنى 2
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  .گوينده فروه بن نوفل اشجعى است 4
  .»قانت« 5
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  حيات صحابه

٢٣٧  پنجم جلد 

   
  اقوال مسروق درباره علم صحابه

 مجالست و همنـشينى نمـودم،       �با اصحاب رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    1از مسروق ) 167/4(ابن سعد   
 ،بـا  )اللَّه عـنهم  رضى(به عمر، على، عبداللَّه، معاذ، ابودرداء و زيدبن ثابت     : رسد به شش تن مى   دانستم كه علم شان     

و ابـن  . رسـد   مى)اللَّه عنهما رضى(اين شش تن نيز همنشينى نمودم و علم شان را درك كردم كه به على و عبداللَّه                 
 پرسيدم، ناگهان متوجـه     �ز اصحاب پيامبر    به مدينه آمدم، و ا    : از مسروق روايت نموده، كه گفت     ) 176/4(سعد  

  .شدم كه زيدبن ثابت از راسخين در علم است
   

  علم عبداللَّه بن عباس
هـاى مـا را درك       اگر ابن عباس سـن و سـال       : عبداللَّه فرمود : از مسروق روايت نموده، كه گفت     ) 181/4(ابن سعد   

ابـن عبـاس چـه      :  نضر در اين حديث افزوده اسـت       و. رسيد نمود، علم هيچ مردى از ما به ده يك علم وى نمى            مى
ابن عباس را به خاطر كثرت علمـش بحـر        : از مجاهد روايت نموده كه    ) 181/4(و ابن سعد    . نيكو مفسر قران است   

مالزمت اين بچـه را     : به طاووس گفتم  : از ليث بن ابى سليم روايت نموده، كه گفت        ) 181/4(و ابن سعد    . گفتند مى
من هفتـاد تـن از      : گفت!  را ترك نمودى؟   � و بزرگان اصحاب رسول خدا       -عباس است    هدفش ابن    -نمودى  

گشتند،  نمودند، به قول ابن عباس بر مى  را ديدم، كه وقتى در چيزى اختالف و مجادله مى�اصحاب رسول خدا 
از پدرم شنيدم كه : از عامربن سعد بن ابى وقاص روايت نموده، كه گفت         ) 183/4(و ابن سعد    . پذيرفتند و آن را مى   

تر و بردبارتر از ابن عباس نديدم، و عمربن خطاب را ديدم كه وى               تر، عقلمندتر، عالم   كسى را حاضر فهم   : گفت مى
اى برايـت آمـده، و بـاز از قـول وى             نـزدت هـست، معـضله     : گفت خواند و بعد از آن مى      را براى معضالت فرا مى    

از ابوالزناد روايـت    ) 185/4(و ابن اسعد    . بودند و انصار حاضر مى   گذشت، و در اطرافش اهل بدر از مهاجرين          نمى
مرضت به ما خلـل  : عمربن خطاب نزد ابن عباس جهت عيادتش كه تب داشت داخل گرديد، عمر گفت      : نموده كه 

 روايـت نمـوده، كـه       �از طلحه بـن عبيداللَّـه       ) 185/4(و ابن سعد    !! وارد نموده، به آن هم خدا كمك كننده است        
ديـدم كـه كـسى را از وى      براى ابن عباس فهم، تيزهوشى و علم داده شده است، من عمربن خطاب را نمـى        :گفت

  .پيش نمايد
 آن گـاه كـه ابـن عبـاس          - �از ابى بـن كعـب       : از محمدبن ابى كعب روايت نموده، كه گفت       ) 185/4(ابن سعد   

باشـد، بـه او    اين عالم بزرگ اين امـت مـى  :  شنيدم كه گفت   - نزدش نشسته بود و بعد برخاست        )اللَّه عنهما  رضى(
و ابـن سـعد    .  برايش دعا نموده، كـه فقـه در ديـن نـصيبش گـردد              �عقل و فهم داده شده است، و رسول خدا          

 در علم از مردم چنان بلند و مرتفع شـده      )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   : از طاووس روايت نموده، كه گفت     ) 185/4(
مـن و   : از ابووائل روايت نموده، كـه گفـت       ) 536/3(و حاكم   . شود  و كوچك بلند مى    بود، كه خرماى رسا بر كوتاه     

                                                 
  .باشد وى مسروق بن اجدع همدانى است، و از شاگردان بزرگ ابن مسعود مى 1



  حيات صحابه

٢٣٨  پنجم جلد 

نمـود،   خواند و تفـسيرش مـى      يك همراهم با ابن عباس كه امير حج بود حج به جاى آورديم، وى سوره نور را مى                 
حـاكم  . آورد م مـى  شود؟ اگر تـرك ايـن را بـشنود اسـال           از سر اين مرد چه بيرون مى      !! اللَّه يا سبحان : همراهم گفت 

اند، و در روايت ديگرى نزدش  اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده      : گويد مى
ام، اگـر فـارس و روم ايـن را بـشنوند اسـالم               ام و نـه شـنيده      كالم هيچ مردى را مثل اين نديده      : گفتم من مى : آمده
 وارد شـدم، او     �روزى نزد عمربن خطـاب      : س روايت نموده، كه گفت    از ابن عبا  ) 184/4(و ابن سعد    !! آورند مى

: اى پرسيد، كه آن را يعلى بن اميه از يمن برايش نوشته بود، و آن را بـرايش پاسـخ دادم، عمـر گفـت                         مرا از مسئله  
انى مردمـ : از عطاء روايت نموده، كه گفت ) 182/4(و ابن سعد    . زنى دهم كه تو از خانه نبوت حرف مى        شهادت مى 

آمدنـد، مردمـانى بـراى     هـا مـى    نـسب ]آموختن علـم [آمدند، مردمانى براى      شعر مى  ]آموختن[نزد ابن عباس براى     
  .نمود خواست به او عرضه مى آمدند، هر صنف و گروه آنچه را مى روزهاى عرب و وقايع آن مى

ابـن عبـاس در چنـد خـصلت از مـردم            : از عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتبه روايت نموده، كه گفت         ) 183/4(ابن سعد   
شـد و بـه    به علمى كه كسى از وى در آن سبقت نداشت، به فقيهى كه در آن به رأيش ضرورت مـى       : سبقت داشت 

تـر    گذشته بـود از وى عـالم  �بردبارى و عطا و كرم، و هيچ كسى را نديدم كه در آن چه از حديث رسول خدا              
 داناتر باشد، و هيچ كسى      )اللَّه عنهم  رضى(وت ابوبكر و عمر و عثمان       باشد، وهيچ كسى را نديدم كه از وى به قضا         

تـر باشـد، و    تر باشد، و هيچ كسى را نديدم كه از وى به شعر و عربى عـالم  را نديدم  كه در رأى و نظر از وى فقيه      
م كـه از وى بـه   اى داناتر باشد، و هيچ كسى را نديد هيچ كسى را نديدم كه از وى به تفسير قرآن، حساب و فريضه    

تـر و   شـد از او روشـن    اى كه ضـرورت مـى      تر بوده باشد، و نه كسى را ديدم كه در رأى و نظريه             آنچه گذشته عالم  
نشست، و در آن فقط صحبت و بيانش از فقه فى بـود و روزى از تفـسير،              منورتر بوده باشد، وى يك روز تمام مى       

نمود، و من هرگز عـالمى را نديـدم     ووقايع عرب صحبت مىروزى از مغازى، روزى از شعر و روزى هم از تاريخ    
اى را نديـدم  كـه از وى سـئوال     كه نزدش نشسته باشد مگر اينكه به ريش گردن نهاده است و هرگز سئوال كننـده        

  .نموده باشد، مگر اين كه نزدش علمى دريافته است
 از  �بزرگـان اصـحاب رسـول خـدا         مـن مالزمـت     : از ابن عباس روايت نموده، كه گفـت       ) 186/4(و ابن سعد    

 و آنچـه از قـرآن در آن بـاره نـازل شـده بـود       �نمودم، و آنان را از مغازى پيامبر خـدا   مهاجرين و انصار را مى 
 خوشـحالى   �آمدم، از آمدنم به سبب قرابت و نزديكى ام به رسول خـدا               پرسيدم، و نزد هر يكى شان كه مى        مى
 را از آنچـه از قـرآن در مدينـه نـازل شـده بـود                -راسـخين در علـم بـود         وى از    -نمود، روزى ابى بن كعـب        مى
  .اند ها در مكه  نازل شده بيست و هفت سوره در مدينه نازل شده، و ساير آن: پرسيدم، وى گفت مى

 را شـنيدم كـه   )اللَّه عنهما رضى(عبداللَّه بن عمروبن عاص : از عكرمه روايت نموده، كه گفت  ) 186/4( و ابن سعد    
اش  آيد و درباره ترين ما در آنچه است كه پيش مى ترين ما به آنچه است كه گذشته، و فقيه     ابن عباس عالم  : گفت مى

منـد   وى از علـم بهـره     : اين قول وى را براى ابن عباس خبـر دادم، گفـت           : گويد باشد، عكرمه مى   چيزى منقول نمى  
  .نمود  را از حالل و حرام سئوال مى�است، او رسول خدا 



  حيات صحابه

٢٣٩  پنجم جلد 

هاى حج به سوى ابن عباس نگريـست،   وى در شب  :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 184/4( سعد   ابن
ترين فرد به مناسك در ميان آنانى        او عالم : شود، گفت  و ديد كه همراهش حلقه هايى است و از مناسك پرسيده مى           

  .اند است كه باقى مانده
   

  آنچه هنگام مرگ ابن عباس گفته شد
 وقتـى  )اللَّه عنهمـا  رضى(از جابربن عبداللَّه : از يعقوب بن زيد از پدرش روايت نموده، كه گفت) 186/4(ن سعد  اب

 به او رسيد، در حالى كه يك دستش را در دسـت ديگـر زد شـنيدم كـه                    )اللَّه عنهما  رضى(كه خبر مرگ ابن عباس      
!! شود  اين امت را مصيبتى رسيد كه ديگر كم نمى         ترين و بردبارترين مردم در گذشت، و به مرگ وى          عالم: گفت مى

هنگـامى كـه ابـن عبـاس     : از ابوبكر بن محمد بن عمـروبن حـزم روايـت نمـوده، كـه گفـت      ) 187/4(و ابن سعد  
امروز كسى درگذشت كه مردمان مـشرق و مغـرب در علـم بـه وى نيازمنـد                  :  گفت �درگذشت، رافع بن خديج     

هنگامى كه ابن عبـاس دفـن گرديـد، ابـن حنفيـه             : لثوم روايت نموده، كه گفت    از ابوك ) 183/4(و ابن سعد    !! بودند
  .امروز ربانى اين امت درگذشت: گفت

   
  علم ابن عمر، عباده، شدادبن اوس و ابوسعيد

 از فقهاى جـوان بـه شـمار         )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   : از عمروبن دينار روايت نموده، كه گفت      ) 187/4(ابن سعد   
 در شام هـيچ  �از اصحاب رسول خدا : از خالدبن معدان روايت  نموده، كه گفت) 188/4(ن سعد   و اب . رفت مى

تـر   تر و رضايت بخـش      ثقه تر، فقيه   )اللَّه عنهما  رضى(كسى باقى نمانده بود، كه از عباده بن صامت و شدادبن اوس             
هيچ يك از جوانـان     : موده، كه گفتند  هاى وى روايت ن    از حنظله بن ابى سفيان از شيخ      ) 188/4(و ابن سعد    . بود مى

  .تر نبود  فقيه� از ابوسعيد خدرى �اصحاب رسول خدا 
   

  �علم ابوهريره 
 را طلـب نمـود، و مـرا در    �مروان ابوهريره : از ابوزعيزعه كاتب مروان بن حكم روايت نموده كه) 510/3(حاكم  

وشتم، و وقتى كه يك سال تمـام گذشـت بـاز    ن عقب تخت نشانيد، و به سئوال نمودن از وى شروع نمود و من مى     
وى را طلب نمود، پشت پرده نشاندش و شروع به پرسيدن وى از همان چيزها نمود، آن گاه وى نه زياد نمود، نـه                        

اين حديث صحيح االسناد اسـت، ولـى بخـارى و مـسلم آن را روايـت                 : گويد حاكم مى . كم، نه پيش و نه هم پس      
  .ح استصحي: اند، و ذهبى گفته نكرده

   
  )اللَّه عنهما رضى(علم ام المؤمنين عايشه 

 در هـر چيـزى كـه شـك          �اصـحاب رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوموسى   ) 189/4(ابن سعد   
از قبيصه ) 189/4(و ابن سعد . يافتند پرسيدند، و نزد وى درباره آن علم مى  مى)اللَّه عنها رضى(نمودند، از عايشه  مى



  حيات صحابه

٢٤٠  پنجم جلد 

 از �ترين مردم بود، بزرگان صحابه رسـول خـدا     عالم)اللَّه عنها رضى(عايشه : يت نموده، كه گفتبن ذؤيب روا 
هـاى رسـول    تر به سـنت  هيچ كسى را عالم: پرسيدند، و نزد وى هم چنان از ابوسلمه روايت است كه گفت            وى مى 
رباره چه نازل شده و عـالمتر بـه         تر به آيتى كه د     شد، عالم  تر در رأى و نظرى كه به آن ضرورت مى          ، فقيه �خدا  

آيا عايشه : از مسروق روايت نموده، كه به او گفته شد) 189/4(و ابن سعد .  نديدم)اللَّه عنها رضى(ميراث از عايشه 
هـا   آرى، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من شيخ          : دانست؟ گفت   علم ميراث را نيكو مى     )اللَّه عنها  رضى(

اين را طبرانـى بـه لفـظ وى         . نمودند  را ديدم كه او را از علم ميراث سئوال مى          �ول خدا   و بزرگان اصحاب رس   
از محمـدبن لبيـد     ) 189/4(ابـن سـعد     . گفته اسـت  ) 242/9(روايت نموده، و اسنادش حسن است، چنانكه هيثمى         

د، ولـى نـه چـون    نمودن  به پيمانه زيادى حفظ مى    � از احاديث پيامبر     �ازواج پيامبر   : روايت نموده، كه گفت   
، و عايشه در عهد عمر و عثمان تا اين كه درگذشت، خدا رحمتش كنـاد، فتـوا                  )اللَّه عنهما  رضى(عايشه و ام سلمه     

فرسـتادند، و او      نزد وى مى   � چون عمر و عثمان بعد از رسول خدا          �داد، و بزرگان اصحاب رسول خدا        مى
  .پرسيدند را از سنن مى

تر از   تر و تيزفهم   تر، فصيح  سوگند به خدا هيچ خطيبى را هرگز بليغ       : ت نموده، كه گفت    رواي �و طبرانى از معاويه     
و نزد وى هم چنان از عروه روايت است كـه           . رجال آن رجال صحيح اند    : گويد   مى) 243/9(هيثمى  . عايشه نديدم 

ذكـر نمـوده، حـسن      ) 242/9(اسناد آن، چنانكه هيثمـى      . تر به طب، فقه، و شعر از عايشه نديدم         زنى را عالم  : گفت
به عايشه  : اند كه گفت    احمد، طبرانى در األوسط و الكبير از عروه روايت نموده          - لفظ هم ازوى است      -بزار  . است
 چـه بـازش   1: گفتم ]و با خود  [يابم،   ترين مردم مى   نمايم، تو را از فقيه     كنم، و تعجب مى    من در امر تو فكر مى     : گفتم
هـاى آنـان و    و تو را عـالم بـه تـاريخ وقـايع عـرب، نـسب      !!  و دختر ابوبكر است�دارد، همسر رسول خدا   مى

كنم كه تو عـالم   ولى تعجب مى!! دارد، پدرش عالمه قريش است چه بازش مى  :  گفتم ]و با خود  [يابم،   اشعارشان مى 
 �ول خـدا    هاى رس   مريضى 2اى عريه : ز دستم گرفت و گفت    به طب يافتم، اين از كجا آمده است؟ آن گاه وى ا           

: و در روايت احمد آمـده . فرستادند، و من آن را آموختم مى]هر قسم دوا   [زياد شد، و اطباى عرب و عجم براى او          
در ايـن عبداللَّـه بـن       : گويد مى) 242/9( هيثمى   3.من او را در مريضى هايش معالجه نمودم، و از همانجا فرا گرفتم            

ست است، ولى در وى ضـعفى وجـود دارد، و بقيـه رجـال احمـد و       حديثش را : معاويه زبيرى آمده، ابوحاتم گفته    
  .اند طبرانى در الكبير ثقه

   
  علماى ربانى و علماى سوء  قول ابن مسعود به يارانش در اين باره

                                                 
  .، آمده»گويم مى«كند، كه به لفظ  نيز اين را تأييد مى) 67/6(است، و روايت احمد » گفتم«آمده، ولى ظاهر » گفت«در اصل  1
  .شد اش مى است و او خواهرزاده» عروه«تصغير  2
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  حيات صحابه

٢٤١  پنجم جلد 

هاى  سرچشمه:  روايت نموده، كه وى به يارانش گفت       �از عبداللَّه بن مسعود     ) 126/1(ابن عبدالبر در جامع العلم      
هاى كهنه باشـيد، تـا در آسـمان          هاى تازه و لباس    هاى شب، داراى دل    ها، چراغ  اى هدايت، مالزم خانه   ه علم، چراغ 

 به معناى آن روايت نموده، �از على ) 77/1 (الحليه ابونعيم اين را در . شناخته شويد، و بر اهل زمين پنهان بمانيد   
  .و بر اهل زمين پنهان بمانيد: بدل اين قولشو به آن در زمين ياد شويد، در : مگر اينكه در روايت وى آمده

   
  قول ابن عباس درباره علماى ربانى

 خبر داده شد،    )اللَّه عنهما  رضى(به ابن عباس    : از وهب بن منبه روايت نموده، كه گفت       ) 325/1 (الحليه  ابونعيم در   
ـ : كنم كه گفـت   گمان مى-كنند  كه قومى كنار در بنى سهم مخاصمه و مجادله مى      اره قـدر وى بـه طـرف آنـان     درب

برخاست، و عصايش را به عكرمه داد، و يكدستش را بر وى گذاشت و ديگرى را بر طاووس، هنگامى كه نزد آنان          
هـاى تـان را بـرايم بيـان       نسب: رسيد، برايش جاى گشودند و خوش آمد گفتند، ولى وى ننشست، و به آنان گفت              

هـاى خـود را بيـان         يا تعدادى از آنان نسب     -ا براى وى بيان نمودند      هاى شان ر   كنيد تا شما را بشناسم، آنان نسب      
دانيد كه براى خداوند تعالى بندگانى هست، كه ترس وى آنـان را بـدون گنگـى و                   آيا نمى :  آن گاه فرمود   -داشتند  

ـ  لكنت زبان خاموش گردانيده است، و آنان عالم اند، و از فصاحت و روان بـودن زبـان و نجابـت بهـره       د، بـه  مندان
اورند، به سبب آن  روزهاى خداوند عزوجل عالم اند، ولى آنان وقتى عظمت و بزرگى خداوند عزوجل را به ياد مى

گردد، حتى وقتـى از آن حالـت     هاى شان قطع مى    شكند، و زبان   هاى شان مى   شود، و قلب   هاى شان بى فكر مى     عقل
شمارند، در حالى    نمايند، خويشتن را مقصر مى     ب مى آيند، به سوى خداوند عزوجل به اعمال پاك شتا         به هوش مى  

انـد، ولـى    شمارند، در حالى كه آنان نيكوكار و پـاك           كه تيز هوش و قوى اند، و خود را با ظالمان و خطاكاران مى             
را نازند، آنان  گردند، و به سبب اعمال بر خداوند نمى دانند، و به كم برايش راضى نمى  زياد نمى1آنان زياد را برايش

بعد از نزد ايشان برگشت، و به مجلـسش  : گويد مى. هر جايى كه بيابى، اندوهگين و در ترس و هراس و خوف اند       
  .عودت نمود

   
  اقوال ابن مسعود و ابن عباس درباره علماى سوء

ان اهل  اگر اهل علم، علم را نگه دارند و نزد اهلش بگذارند، آقاي           : ابن عساكر از ابن مسعود روايت نموده، كه گفت        
اند، تا از دنياى شان چيزى به دست آورند، و به اين اساس نزد               باشند، ولى آن را نزد اهل دنيا گذاشته        زمان شان مى  

 -كسى كه همه قصدها را يـك قـصد بگردانـد            «: گويد  شنيدم كه مى   �اند، از نبى تان      آنان ذليل و خوار گرديده    
كند، و كسى كـه قـصدهاى مختلـف در احـوال دنيـا در       و مى خداوند كفايت ساير قصدها را براى ا      -قصد آخرت   

آمـده  ) 243/5( اين چنين در الكنز      2.»كند و فرقى ندارد كه در كدام وادى هالك گردد          سربپروراند او را كفايت نمى    

                                                 
  .م. براى خداوند تعالى 1
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  حيات صحابه

٢٤٢  پنجم جلد 

و ابـن عبـدالبر در   . از ابن مسعود به مثل آن روايـت كـرده اسـت   ) 187/1(ابن عبدالبر اين را در جامع العلم       . است
اگـر  : از ابن عباس به ما خبر رسيد كـه وى گفـت           : از سفيان بن عيينه روايت نموده، كه گفت       ) 188/1(امع العلم   ج

حاملين علم آن را به حقش و آن طورى كه الزم است بگيرنـد، خداونـد و مالئكـه و صـالحان ايـشان را دوسـت                           
اند، بنابراين خداوند بدشان ديـده و نـزد           ب نموده كنند، ولى به آن دنبا را طل       دارند، و مردم از آنان هيبت پيدا مى        مى

اى شـما را فـرا       وقتـى فتنـه   :  روايت نموده، كه وى گفـت      �و عبدالرزاق از ابن مسعود      . اند مردم نيز خوار گرديده   
 مورد استفاده قرار گيـرد حـال        ]چون سنت و دين   [گيرد، كه در آن خرد بزرگ شود و بزرگ پير شود، راه و روش               

ايـن  : اين منكر است، گفته شد   : شود واهد بود، كه اگر آن راه و روش روزى تغيير داده شود، گفته مى             تان چگونه خ  
هاى تان كم شوند، قاريـان تـان    هاى تان كم شوند، اميران تان زياد گردند، فقيه     وقتى امين : باشد؟ گفت  چه وقت مى  

 اين چنين در الترغيـب      1.و جستجو گردد  زياد گردند، آموزش غير دينى صورت پذيرد و به عمل آخرت دنيا طلب              
و : به معناى اين را روايت كـرده اسـت، و در روايـت وى آمـده               ) 188/1(ابن عبدالبر در العلم     . آمده است ) 82/1(

سـنت  : شود كنند، وقتى چيزى از آن تغيير داده شود، گفته مى گردد، و مردم به آن عمل مى سنت نو پيدايى ايجاد مى  
  .و فقهاى تان كم گردند و اميران تان ذخيره نمايند: افزودهتغيير داده شد، و 

   
  اقوال ابوذر، كعب و على در مورد طلب علم براى دنيا

بايد بدانيد، اين احاديثى كه بدان رضاى خداوند     :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوذر   ) 187/1(ابن عبدالبر در العلم     
 بيـاموزد، ابـداً   -فقط به خاطر طلب متـاع دنيـا   :  يا گفت- دنيا شود، هر كس آن را براى طلب متاع        تعالى طلب مى  

عمر بـه كعـب     : هم چنان از ابومعن روايت است كه گفت       ) 6/2(و نزد وى    . كند بوى خوش جنت را استشمام نمى     
طمـع و   : بـرد؟ گفـت    اند مى  اند و فراگرفته   هاى علما بعد از اين كه آن را حفظ نموده          چه چيز علم را از قلب     : گفت

وى فتنه هايى را ذكر نمود، كه     :  روايت نموده كه   �و عبدالرزاق از على     . بردش ها از مردم مى    درخواست نيازمندى 
وقتى فقه براى غيـر ديـن آموختـه         : باشد؟ گفت  اى على اين چه وقت مى     : باشد، عمر به او گفت     در آخر الزمان مى   

آمـده  ) 82/1(ايـن چنـين در الترغيـب    . طلب گـردد شود، و علم براى غير عمل آموخته شود و دنيا به علم آخرت         
  .است

   
  هراس عمر در قبال امت از علماى سوء

مردى كه قرآن را بر غيـر  : ترسم بر شما از دو مرد مى: از عمر روايت نموده، كه گفت  ) 194/2(ابن عبدالبر در العلم     
 ابن ابى شيبه جزء اول اين را، چنان كه  2نمايد كند، و مردى كه در پادشاهى با برادرش مسابقهمى تأويلش تأويل مى

وقتى كـه وفـد     : اند كه گفت   ابن سعد و ابويعلى از حسن روايت نموده       . آمده، روايت كرده است   ) 233/5(در الكنز   
                                                 

1 
0�ال0; . ���H Dال;زاق و ا��0H)١٨(دار�/ ) ١٨٨/ ١# (�E, : =5>;4567 ال�)١١١.(  
خواهد آن را با تك روى و ديكتاتورى كامل در اختيار خود داشته باشد، و دست برادر مسلمانش را از شريك بودن در  مى: يعنى 2

  .قدرت باز دارد



  حيات صحابه

٢٤٣  پنجم جلد 

بصره نزد  عمر آمد،  احنف بن قيس در ميان شان بود، وى وفد را مرخص نمود، و احنف را براى يك سال نزدش         
 ما را از هر منافق سـخنور برحـذر          �دانى چرا تو را نگه داشتم؟ رسول خدا          آيا مى : گفتنگه داشت، بعد از آن      

 و بيهقى و ابن نجـار از ابوعثمـان نهـدى     1 .داشته است، و من ترسيدم كه از آنان باشى، و ان شاءاللَّه از آنان نيستى              
دارم،  ا از منـافق عـالم بـر حـذر مـى           شما ر : گويد از عمربن خطاب شنيدم كه بر منبر مى       : اند كه گفت   روايت نموده 

و نزد جعفر فريابى،    . نمايد كند و به منكر عمل مى      به حق صحبت مى   : باشد؟ پاسخ داد   منافق چگونه عالم مى   : گفتند
نموديم، كه اين امت را هر منافق زبان بـاز      ما صحبت مى  : ابويعلى، نصر و ابن عساكر از عمر روايت است كه گفت          

آمده است، و نزد مسدد و جعفر فريابى از ابوعثمان نهدى روايت است             ) 232/5(ين در الكنز    اين چن . كند هالك مى 
تـرين چيـزى كـه از آن بـر ايـن امـت               عمده: گفت از عمربن خطاب كه بر منبر قرار داشت شنيدم كه مى          : كه گفت 

عـالم در زبـان و جاهـل در         : باشد؟ گفت  اى اميرالمؤمنين منافق چگونه عالم مى     : ترسم، منافق عالم است، گفتند     مى
  .آمده است) 233/5(اين چنين در الكنز . قلب و عمل

   
  هاى اميران هشدار حذيفه و ابن مسعود به علما درمورد دروازه

دارم،  ها برحـذر مـى     هاى فتنه  شما را از جايگاه   :  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 167/1(ابن عبدالبر در العلم     
شود، و   هاى اميران، يكى از شما نزد امير وارد مى         دروازه: ها چيست؟ گفت   هاى فتنه  ه، جايگاه اى ابوعبداللَّ : گفته شد 

 روايـت اسـت كـه    �و از ابن مـسعود     . گويد كه در وى نيست     كند، و برايش چيزى مى     او را در دروغ تصديق مى     
 جانم در دست اوست، آنچه شما از اند، سوگند به ذاتى كه ها مثل شتران خوابيده    هاى سالطين، فتنه   بر دروازه : گفت

  .-يا دو چند آن را :  گفت-برند  آوريد، مثل آن را آنان از دين شما مى دنياى ايشان به دست مى
   

 و  »شـود  اين وقتى است كه علم برداشـته مـى        «: � رفتن علم و فراموش شدنش  قول پيامبر       

  معناى آن
 روزى به سوى آسمان نگريـست و  �رسول خدا : ه روايت نموده ك �از عوف بن مالك اشجعى      ) 99/1(حاكم  
شد به رسول خدا  ، آن گاه مردى از انصار كه به او ابن لبيد گفته مى»شود اين وقتى است كه علم برداشته مى«: گفت
هـا آن را     شود، در حالى كـه در كتـاب ثبـت گرديـده، و قلـب               اى رسول خدا چگونه عمل برداشته مى      :  گفت �

، بعـد از آن گمراهـى يهـود و          »پنداشـتم  ترين اهل مدينه مى    من تو را از فقيه    «:  فرمود �خدا  اند؟ رسول    فراگرفته
 روبرو شـدم،  �بعد با شداد بن اوس : گويد نصارى را در ضمن موجوديت كتاب خدا در دست شان ياد نمود، مى     

شـود   ن كه برداشـته مـى   عوف راست گفته، آيا تو را از اول آ        : و حديث عوف بن مالك را برايش بيان داشتم، گفت         
اين صحيح است، و    : گويد ، حاكم مى  2بينى خشوع، حتى كه خاشعى را نمى     : آرى، خبر بده، گفت   : خبر ندهم؟ گفتم  

بزار و طبرانى در الكبير از عـوف  . اند، ذهبى نيز همينطور گفته است بخارى و مسلم همه راويان آن را حجت گرفته    
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  حيات صحابه

٢٤٤  پنجم جلد 

) 152/1(و ابن عبدالبر اين را در العلـم        . آمده است ) 200/1(در مجمع الزوائد    اند، چنان كه     مثل اين را روايت كرده    
شـد بـه پيـامبر       آن گاه مردى از انصار كه به او زياد بن لبيد گفته مـى             : مثل آن روايت نموده، و در روايت وى آمده        

و ما آن را به پـسران  شود، كه در ميان ما كتاب خداست،        اى رسول خدا، در حالى از نزد ما برداشته مى         :  گفت �
دانى بلند شدن و برداشته شـدن علـم          آيا مى : بعد از آن شداد گفت    : و در روايت وى آمده    !! آموزيم و زنان خود مى   

شـود؟   دانـى كـدام علـم برداشـته مـى      هاى آنست، و مى رفتن ظرف: دانم، گفت نخير، نمى : گفتم: گويد چيست؟ مى 
 حاكم نيز اين را به روايت ابـودرداء         1.شود ع، حتى كه خاشعى ديده نمى     خشو: دانم، گفت  نخير نمى : گفتم: گويد مى

اللَّـه   رضـى ( روايت نموده، و طبرانى در الكبير از صفوان بن عسال و وحشى بن حرب        )اللَّه عنهما  رضى(و ابن لبيد    
ورات و انجيل نـزد     ت: و در روايت ابودرداء آمده    . به معناى آن روايت نموده، چنان كه در المجمع آمده است          )عنهما

و در . كننـد  بـه آن سـربلند نمـى   : و در روايت وحشى آمـده . ها رسانده است؟   يهود و نصارا هست، چه نفعى به آن       
  .برند از آن هيچ نفع نمى: روايت ابن لبيد آمده

   
  قول ابن مسعود و ابن عباس درباره رفتن علم و قول ابن عباس وقتى كه زيد در گذشت

: شـود؟ گفتنـد    دانيد كه اسالم چگونه كم مـى       مى:  روايت نمود، كه گفت    �ز عبداللَّه بن مسعود     طبرانى در الكبير ا   
شود و چنانكه در هم از طول پنهان ماندن نـاقص   چنان كه رنگ لباس كم شود، و چنان كه چربى چهارپايان كم مى  

هيثمـى  .  علمـا اسـت  -رفـتن   يـا  -كم شدن اسالم هم همينطور است، و بزرگتر از اين مرگ      : گفت. شود و كم مى  
در : و طبرانى در الكبير از سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفت. اند و رجال آن ثقه دانسته شده: گويد مى) 202/1(

اى مردم،  :  گفت )اللَّه عنهما  رضى( حاضر بودم، هنگامى كه در قبرش دفن گرديد، ابن عباس            �جنازه زيدبن ثابت    
ن علم چگونه است، رفتن علم اينطور است، به خدا سـوگند، امـروز علـم زيـادى                  كسى كه دوست دارد بداند، رفت     

و نـزد ابـن سـعد       . باشـد  در اين على بن زيدبن جدعان آمده، و در وى ضعف مى           : گويد مى) 202/1(هيثمى  . رفت
ه هنگامى كه زيدبن ثابت درگذشت، نزد ابـن عبـاس در سـاي            : از عماربن ابى عمار روايت است كه گفت       ) 177/4(

و نـزد وى هـم چنـان از ابـن عبـاس             . رفتن علم اينطور است، امروز علم زيادى دفن گرديـد         : قصر نشستيم، گفت  
 ، مـردى كـه چيـزى را    - و با دستش به سوى قبـر وى اشـاره نمـود    -علم اينطورمى رود، : روايت است كه گفت   

و نزد احمد در حديثى از وى . رود اشد مىب داند، به اين صورت آنچه با وى مى ميرد، و غيرش آن را نمى داند مى مى
ايـن  . رفتن علم رفـتن علمـا از زمـين اسـت          : دانيد كه رفتن علم چگونه است؟ گفت       آيا مى : روايت است كه گفت   

مـن  : از ابن مسعود روايت نمـوده، كـه گفـت   ) 131/1 (الحليه و ابونعيم در . آمده است) 202/1(چنين در المجمع    
و طبرانى ايـن را     . نمايد شود فراموش مى   را آموخته است به سبب گناهى كه مرتكب مى        پندارم، مردى كه علمى      مى

اند، مگر اين كه قاسم از جدش نشنيده است، چنان كـه هيثمـى    در الكبير روايت نموده، و رجال آن ثقه دانسته شده  
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  حيات صحابه

٢٤٥  پنجم جلد 

: عبداللَّـه فرمـود  : ، كـه گفـت  و ابن ابى شيبه از قاسم روايت نموده       . اند گفته) 92/1(و منذرى در الترغيب     ) 199/1(
  .آمده) 108/1(اين چنين در جامع العلم . آفت علم فراموشى است

   
  رساند   تبليغ علم اگرچه به آن عمل نشود و پناه جستن از علمى كه نفع نمى

  قول حذيفه درباره تبليغ علم
اين علـم  :  براى ما گفت�حذيفه : گفت روايت نموده كه )اللَّه عنهما  رضى(بيهقى و ابن عساكر از جابربن عبداللَّه        

اين چنين در الكنز    . نموديم كنيم، اگر چه به آن عمل نمى       به عهده ما گذاشته شده است، و ما آن را براى شما ادا مى             
  .آمده است) 24/7(
   

  رساند از علمى كه نفع نمى � پناه جستن پيامبر
اللهـم انـى    (: گفـت  نمـود و مـى      دعـا مـى    � خدا   رسول:  روايت نموده، كه گفت    �از ابوهريره   ) 104/1(حاكم  

بار خدايا، من بـه     «: ، ترجمه )من علم الينفع، و قلب ال يخشع، و نفس ال تشبع، و دعاء اليسمع             : اعوذبك من االربع  
گـردد و    نمايد، نفـسى كـه سـير نمـى         رساند، قلبى كه خشوع نمى     از علمى كه نفع نمى    : برم تو از چهار چيز پناه مى     

انـد،   اين حديث صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده  : گويد  حاكم مى  1.»شود يده نمى دعايى كه شن  
 روايت نموده، و آن را بـه شـرط مـسلم         �صحيح است، اين را هم چنان وى به روايت از انس            : گويد و ذهبى مى  

  2.صحيح دانسته است
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  حيات صحابه

٢٤٦  پنجم جلد 

  باب چهاردهم
   

  نرغبت اصحاب به ذكر و ترغيب شان به آ
   

به ذكر خواوند تبارك و تعالى، مداومت شان بـه آن در  ) اللَّه عنهم رضى( و اصحاب �رغبت و عالقمندى پيامبر    
صبح و شام، شب و روز، سفر و اقامت چگونه بود؟ و تشويق و ترغيب شان به آن، و اينكه ذكرهاى شان چگونـه                        

  بود؟ 
   

  شان به آن  باب رغبت اصحاب به ذكر و ترغيب
بايد هر يكى از شما زبـان       : � قول پيامبر  :به ذكر خداوند تبارك و تعالى      � يامبرترغيب پ 

   ذاكر اتخاذ نمايد
 در حركـت  �در يك مسير با رسول خدا :  روايت نموده است، كه گفت�از ثوبان   ) 182/1 (الحليه  ابونعيم در   

شـود، چـون دربـاره     بهتر است خوب مىاگر بدانيم كدام مال : بوديم، ما همراهش بوديم كه ناگهان مهاجرين گفتند    
 دربـاره ايـن   �اگر خواسته باشيد، از رسول خـدا  :  گفت�دانيم، آن گاه عمر  طال و نقره آنچه نازل شده كه مى      

 به راه افتاد، و من نيز سوار بر شـترم بـه دنبـالش               �آرى، آن گاه به سوى رسول خدا        : پرسم، گفتند  براى تان مى  
، هنگامى كه درباره طال و نقره آنچه نازل گرديده است نازل گرديد، مهاجرين       �ا  اى رسول خد  : رفتم، وى گفت  

هـا نـازل گرديـده       شود، چون درباره طال و نقره آن حـرف         اگر حاال بدانيم كه كدام مال بهتر است خوب مى         : گفتند
و در  . »مك كند بگيرد  بايد هر يكى از شما زبان ذاكر، قلب شاكر و زن مؤمن كه وى را در ايمانش ك                 «: فرمود. است

 و حسن دانسته    - اين را احمد ترمذى      1.»و زنى كه به آخرت برايش كمك كند       «: روايت ديگرى از وى نزد او آمده      
 درباره اين قـول خداونـد تعـالى    �اند و عبدالرزاق آن را از على   و ابن ماجه از ثوبان به معناى آن روايت نموده -

  :روايت نموده
]V'�� 	���� �'���ZB&�� � �[..�5�:��(  

  .»...كنند آنانى كه طال و نقره را ذخيره مى«: ترجمه
اين امر بر اصـحاب  : ، آن را سه بار گفت، مى گويد»هالكت باد براى طال هالكت باد براى نقره     «:  فرمود �پيامبر  

ثـل آن بـه      حـديث را بـه م      2... گفـت  �پس كدام مال را بگيريم و عمـر         :  گران تمام شد و گفتند     �رسول خدا   
  .آمده است) 351/2(اختصار ذكر نموده و چنانكه در تفسير ابن كثير 

   
   سبقت نمودند، و معناى آن»مفردون« :� قول پيامبر
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  حيات صحابه

٢٤٧  پنجم جلد 

نمود، بر كوهى مـرور نمـود         در راه مكه حركت مى     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �مسلم از ابوهريره    
اى رسـول   : ، گفتنـد  »يد، اين جمدان است، مفردون سبقت نمودند      حركت كن «: شد، فرمود  كه به آن جمدان گفته مى     

اى رسـول خـدا   :  و نـزد ترمـذى آمـده   1.»كنند كسانى كه خداوند را به كثرت ياد مى «: خدا، مفردون كيستند؟ گفت   
سـازد، و روز قيامـت    مداومت كنندگان به ذكر خدا، ذكر بارهاى سنگين را از آنان دور مى           «: مفردون كيستند؟ گفت  

 به سياق ترمذى، چنانكه �و طبرانى اين از ابودرداء . آمده است) 59/3( اين چنين در الترغيب 2.»آيند ك بار مىسب
  .آمده، روايت نموده است) 75/10(در المجمع 

   
  هاى جنت بچرد بايد ذكر خدا را زياد نمايد كسى كه دوست دارد در باغ:  � قول پيامبر

: پيموديم ناگهان گفت  راه مى�در حالى كه ما با رسول خدا : موده، كه گفت روايت ن�طبرانى از معاذ بن جبل 
سـابقانى كـه بـه ذكـر خـدا      «: اند، گفت اى از مردم بازمانده اند، و عده اى از مردم رفته عده:  گفتند »سابقان كجايند؟ «

 هيثمـى  3.» نمايـد كنند كجايند؟ كسى كه دوست دارد در باغهاى جنت بچـرد بايـد ذكـر خـدا را زيـاد          مداومت مى 
  .باشد در اين موسى بن عبيده آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 75/10(
   

  كنند بهترين بندگان خدا آنانى اند كه خدا را زياد ياد مى: � خبر دادن پيامبر
كـدام بنـدگان نـزد خداونـد روز     :  پرسيده شـد �از رسول خدا :  روايت نموده كه�ترمذى از ابوسعيد خدرى  

اى رسول خدا، از    : گفتم: گويد ، مى »كنند آنانى كه خداوند را به كثرت ياد مى       «:  درجه را دارند؟ گفت    قيامت بهترين 
اگر با شمشيرش در ميان كافران و مشركان آنقدر بزند، كه شمشيرش بشكند و پر               «: اللَّه هم؟ گفت   رزمنده فى سبيل  

حـديث  : گويد  ترمذى مى  4.»اى بهتر دارند   ى درجه كنند از و   خون شود، باز هم آنانى كه خداوند را به كثرت ياد مى           
  .آمده است) 56/3(اين چنين در الترغيب . غريب است، بيهقى نيز آن را به اختصار روايت نموده

   
  ها در پاداش است ذكر خداوند تعالى نجات بخش ترين اعمال از آتش و بزرگترين آن

 � مرفوع گردانيده، روايت نموده كه رسول        � پيامبر    كه وى آن را به     �طبرانى در الصغير و األوسط از جابر        
و نه جهـاد    : ، گفته شد  »تر از عذاب، از ذكر خداوند تعالى نيست        هيچ عمل فرزند آدم برايش نجات بخش      «: فرمود  

 منـذرى  5.»و نه جهاد در راه خدا، مگر در صورتى كه با شمشيرش آن قدر بزند كه قطع گـردد         «: در راه خدا؟ گفت   
 مثـل آن،    �رجال آن دو رجال صحيح اند، و طبرانى آن را از معاذ بن جبـل                : گويند مى) 73/10(هيثمى  و  ) 56/3(
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  حيات صحابه

٢٤٨  پنجم جلد 

 روايت نموده،   �آمده، روايت نموده است، و احمد ازمعاذ بن انس از رسول خدا             ) 73/10(چنان كه در المجمع     
جهاد آنـانى كـه ذكـر خداونـد         «: تكدام جهاد بزرگترين پاداش را در بر دارد؟ گف        : كه مردى از وى پرسيد و گفت      

آنانى كه خداونـد تبـارك و       «: كدام صالحان پاداش بزرگتر دارند؟ گفت     : ، پرسيد »گويند تبارك و تعالى را بيشتر مى     
: گفـت   مى�، بعد از آن نماز، زكات، حج و صدقه را يادآور شد، در هر بار پيامبر            »كنند تعالى را به كثرت ياد مى     

اى :  گفـت  )اللَّـه عنهمـا    رضـى (، آن گاه ابوبكر بـه عمـر         »كنند رك و تعالى را به كثرت ياد مى       انانى كه خداوند تبا   «
اين را احمد : گويد مى) 74/10( هيثمى 1.»آرى«:  فرمود�رسول خدا !! ابوحفص، ذكر كنندگان همه خير را بردند    

م مجاهدين پاداش بزرگتر دارند؟ و      كدا: وى را پرسيد و گفت    : اند، مگر اين كه طبرانى گفته      و طبرانى روايت نموده   
باشد، و از طرف بعضى ثقه دانسته شده، و هم چنان ابن لهيعه آمده، و بقيـه                در آن زبان بن فائد آمده، و ضعيف مى        

  .اند رجال احمد ثقه
   

  زبانت هميشه از ذكر خدا تازه باشد: � قول پيامبر
 زياد شده اسـت،     )برمن(اى رسول خدا، شرائع اسالم      : تمردى گف :  روايت نموده كه   �ترمذى از عبداللَّه بن بسر      

: گويد  ترمذى مى  2.»زبانت هميشه از ذكر خدا تازه باشد      «: بنابراين مرا از چيزى خبر بده كه بدان چنگ بزنم، فرمود          
حديث حسن و غريب است، حاكم نيز اين را روايت نموده، و گفته صحيح االسناد است، و هم چنين ايـن را ابـن                   

و نـزد طبرانـى از مالـك بـن          . انـد  آمده، روايت كرده  ) 54/3(و ابن حبان در صحيحش، چنان كه در الترغيب          ماجه  
 شنيدم و از وى جدا شدم   �آخرين كالمى، كه از رسول خدا       : معاذبن جبل به آنان گفت    : يخامر روايت است كه   

بميرى كه زبانت از ذكر خداوند تازه و در حالى «: تر است؟ گفت كدام اعمال نزد خداوند محبوب: اين بود كه گفتم
اين را طبرانى به اسنادهايى روايت نموده، و در اين طريق خالـدبن يزيـد بـن           : گويد مى) 74/10( هيثمى   3.»تر باشد 

انـد،   اند، و ابوذرعه دمشقى و غيرش وى را ثقه دانسته عبدالرحمن بن ابى مالك آمده، گروهى وى را ضعيف دانسته    
مـرا از بهتـرين اعمـال و    : اند، بزار اين را از غير طريق وى روايت نموده، مگر اين كه وى گفته            ثقهو بقيه رجال آن     

ابن ابى الـدنيا و ابـن حبـان در صـحيحش ايـن را،      . ترين آن به سوى خدا خبر بده، و اسناد آن حسن است         نزديك
آمـده، روايـت    ) 208/1(ان كـه در الكنـز       اند، و ابن نجار آن را، چن       آمده، روايت كرده  ) 55/3(چنان كه در الترغيب     

  .نموده است
   

  به ذكر   � ترغيب اصحاب پيامبر
  به ذكر) اللَّه عنهم رضى(ترغيب عمر، عثمان و ابن مسعود 
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  حيات صحابه

٢٤٩  پنجم جلد 

خودتان را به ذكر مردم مشغول نسازيد، چون اين بالست، ولى به :  روايت نموده، كه گفت�ابن ابى الدنيا از عمر  
به ذكر خـدا  : هم چنين نزد وى و احمد در الزهد و نزد هناد از عمر روايت است كه گفت         و  . ذكر خدا دست يازيد   

اين چنـين در الكنـز   . چنگ زنيد چون اين عمل شفا است، و از ذكر مردم بر حذر باشيد چون اين عمل بيماريست             
اى مـا پـاك شـود، از        ه اگر قلب :  روايت نموده كه گفت    �و ابن المبارك در الزهد از عثمان        . آمده است ) 207/1(

 روايـت نمـوده، كـه       �و بيهقى از ابن مـسعود       . آمده است ) 218/1(اين چنين در الكنز     . شود ذكر خدا خسته نمى   
ذكر خداوند عزوجل را زياد نماييد، و بر تو باكى نيست، كه كسى را همراهى نكنى جز آن را كـه تـو را بـر                          : گفت

  .آمده است) 208/1 (اين چنين در الكنز. ذكر خداوند اعانت نمايد
   

   به ذكر)اللَّه عنهما رضى(ترغيب سلمان و ابودرداء 
اگر مردى شب را در بخشش كنيزان سفيد        :  روايت نموده است، كه گفت     �از سلمان   ) 204/1 (الحليه  ابونعيم در   

 دومى از   شبى[سپرى نمايد، و فرد ديگر شب در تالوت كتاب خداوند عزوجل و ذكر خداوند تعالى سپرى نمايد،                  
. -نمايد بهتر است     انگار وى بر اين باور است، كه كسى ذكر مى         : گويد  سليمان مى  -،  ]شب اولى در اجر بهتر است     

بـه مـن وصـيت    :  آمد و به او گفت)رضى اهللا عنه(و احمد از حبيب بن عبيد روايت نموده، كه مردى نزد ابودرداء          
كند، و وقتـى بـر چيـزى از دنيـا دسـت       ن در سختى يادت مىخداوند عزوجل را در خوشى ياد ك    : نما، به او گفت   

 الحليـه  و ابـونعيم در     . آمـده اسـت   ) 258/1 (صـفه الـصفوه   اين چنين در    . يافتى بنگر كه فرجامش به كدام سوست      
ترين آن نزد پادشاه تان و پـر         آيا شما را از بهترين اعمال تان، محبوب       : از ابودرداء روايت نموده، كه گفت     ) 219/1(
هـاى   هاى شما را بزنند و گـردن  هاى تان خبر ندهم؟ از اين كه با دشمن تان غزا كنيد و گردن وترين آن در درجه  نم

ذكـر  : اى ابـودرداء آن چيـست؟ گفـت       : ها و دينارها هم بهتر اسـت، گفتنـد         شان را بزنيد بهتر است، از دادن درهم       
كسانى كـه  : از ابودرداء روايت نموده، كه گفت) 219/1 (الحليه و ابونعيم در   . خداوند، و ذكر خداوند بزرگتر است     

  .خندد شود كه مى هاى شان به ذكر خداوند عزوجل تر و تازه است، هر يكى شان در حالى وارد جنت مى زبان
   

  به ذكر) اللَّه عنهم رضى(ترغيب معاذ و ابن عمرو 
ابن آدم، عملى انجام نداده است، كه برايش :  روايت نموده، كه گفت�از معاذبن جبل  )235/1 (الحليه ابونعيم در   

: اللَّـه؟ گفـت    اى ابوعبدالرحمن، و نه جهاد فى سـبيل       : تر از عذاب خدا باشد، گفتند      از ذكر خدا بيشتر نجات دهنده     
  :گويد نخير، مگر در صورتى كه با شمشيرش آنقدر بزند، كه قطع شود، چون خداوند تعالى در كتابش مى

]z%� ./ ���%'� �[).����6:��:��(  
  1.»و ذكر خداوند بزرگتر است«: ترجمه
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  حيات صحابه

٢٥٠  پنجم جلد 

ذكر خداوند در بامـداد و شـامگاه از         :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و ابن ابى شيبه از عبداللَّه بن عمرو         
  .آمده است) 207/1(اين چنين در الكنز . شكستن شمشيرها در راه خدا و دادن مال به كثرت بهتر و افضل است

   
  به ذكر   � رغبت و عالقمندى پيامبر

  و بهتر دانستن ذكر خداوند بر آزادسازى بردگان � پيامبر
اينكه با قومى بنشينم كـه خداونـد را پـس از    «:  فرمود�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت �ابويعلى از انس    

ز فرزندان اسـماعيل را آزاد سـازم،        تر از آن است كه چهارتن ا       كنند، برايم محبوب   نماز فجر تا طلوع آفتاب ذكر مى      
 هر مرد از آنان دوازده هزار باشد، و اين كه با قومى بنشينم كه خداوند را پس از نماز عصر                     ]و ارزش [كه خون بها    

تر از آن است كه چهارتن از فرزندان اسماعيل را آزاد سازم، كـه ديـه          نمايند، برايم محبوب   تا غروب آفتاب ذكر مى    
در اين ابوعائذ محتسب آمده، ابن حبان وى را ثقـه           : گويد مى) 105/10( هيثمى   1.»دوازده هزار باشد  هر مرد از آنان     

كسى كـه عـصر   «: و نزد احمد و ابويعلى از انس به شكل مرفوع روايت است. اند دانسته و غير وى ضعيفش دانسته 
ز پسران اسماعيل را آزاد نمايـد بهتـر         را بخواند و بعد از آن بنشيند و تا غروب ذكر بگويد، از كسى كه هشت تن ا                 

كننـد،   اين كه با قومى بنشينم كه خداوند را از بامداد تا طلوع آفتاب ذكر مى            «: و در روايتى نزد ابويعلى آمده     . »است
در روايـت ابـويعلى يزيـد       : گويـد  مـى ) 105/10( هيثمى   2.»تر است  برايم از آنچه آفتاب بر آن طلوع نموده محبوب        

اند، و از طرف بعضى ثقـه دانـسته شـده، و در روايـت احمـد يزيـد        ه جمهور وى را ضعيف دانسته  رقاشى آمده، ك  
  .رقاشى را ياد ننموده است

   
  و بهتر دانستن ذكر از فرستادن  مجاهدين بر اسبان نيكو و از آزادسازى غالمان � پيامبر

رسول :  روايت نموده كه   )ضى اللَّه عنه  ر(طبرانى در الكبير و األوسط به اسنادهاى ضعيف از سهل بن سعد ساعدى              
اينكه در نماز صبح حاضر باشم، و بعد از آن بنشينم و خداوند عزوجل را تا طلـوع آفتـاب يـاد                      «:  فرمود �خدا  

. »هاى نيكو سوار نموده تا طلوع آفتاب در راه خدا بفرستم تر از آن است كه مجاهدين را بر اسب نمايم، برايم خوب
 روايت نموده، كه رسول خدا   �و بزار از عباس بن عبدالمطلب       . آمده است ) 105/10(الزوائد  اين چنين در مجمع     

تـر از آن اسـت كـه چهـارتن از فرزنـدان       اينكه از نماز بامداد تا طلوع افتاب بنـشينم، بـرايم محبـوب           «:  گفت �
اند، مگـر ايـن كـه طبرانـى          ودهاين را بزار و طبرانى روايت نم      : گويد مى) 106/10( هيثمى   3.»اسماعيل را آزاد سازم   

اينكه نماز بامداد را بخوانم و خداوند تعالى را ذكر نمايم تا آفتاب طلوع كند، برايم از حمله سوار بـر اسـب          «: گفته
  .باشد ها محمدبن ابى حميد آمده، و ضعيف مى در اسناد آن. »تر است در راه خدا تا طلوع آفتاب محبوب
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  حيات صحابه

٢٥١  پنجم جلد 

  يح، تحميد، تهليل و تكبير از آنچه در دنياستو بهتر دانستن تسب � پيامبر
اللَّـه،   سـبحان : اينكـه بگـويم  «:  فرمـود �رسول خـدا  : اند كه گفت  روايت نموده� و ترمذى از ابوهريره      1مسلم

ايـن چنـين در     . »تـر اسـت    والحمدهللا، و ال اله االاللَّه، واللَّه اكبر برايم از آنچه آفتاب بر آن طلـوع نمـوده، محبـوب                  
اينكـه بنـشينم و تـا    «:  گفـت � روايت نموده كه، رسول خدا �و احمد از ابوامامه  . آمده است ) 84/3(ب  الترغي

طلوع آفتاب خداوند را ذكر نمايم، به بزرگى يادش كنم، تسبيحش بگويم و تهليلش بگويم، برايم از اين كه دو برده 
تـر از   اينكه آفتاب غروب كند، بـرايم محبـوب  تر است، و بعد از نماز عصر تا      از پسران اسماعيل رها سازم محبوب     

اينكه خداوند را تـا طلـوع آفتـاب ذكـر     «:  و در روايتى آمده 2.»آنست كه چهار برده را از پسران اسماعيل رها سازم         
 تر از آن اسـت كـه چهـارتن از پـسران     اللَّه بگويم، برايم محبوب نمايم،اللَّه اكبر بگويم، ال اله االاللَّه بگويم و سبحان      

تـر از آنـست    اسماعيل را رها سازم، و اينكه خداوند را از نماز عصر تا غايب شدن آفتاب ذكر نمايم، برايم محبوب   
هـا را احمـد روايـت        همـه ايـن   : گويـد  مى) 104/10( هيثمى   3.»كه اينقدر و اينقدر از پسران اسماعيل را آزاد نمايم         

  . اسنادهاى آن حسن استنموده، و طبرانى هم به مثل روايت دوم روايت نموده، و
   

  به ذكر   � رغبت و عالقمندى اصحاب پيامبر
  به ذكر � رغبت و عالقمندى ابن مسعود

اينكه خداوند عزوجل را از روز تا شب ذكر نمايم، بـرايم  :  روايت نموده، كه گفت   �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      
هيثمـى  .  بفرسـتم ]در راه خـدا [ سوار نموده و ]ردم رام[هاى نيكو   تر از آن است كه از روز تا شب به اسب           محبوب

و . اين را طبرانى از طريق قاسم از جدش ابن مسعود روايت نموده، ولى او از وى نشنيده اسـت     : گويد مى) 75/10(
براى عبداللَّه بن مسعود دشوار بود كـه بـدون   : نزد طبرانى از ابوعبيده بن عبداللَّه بن مسعود روايت است، كه گفت          

در . انـد  و ابوعبيده از پدرش نشنيده، ولى بقيه رجـال آن ثقـه   : گويد مى) 219/2(هيثمى  . كر خداوند صحبت نمايد   ذ
. شد كه سخن متكلمى را بعد از طلوع فجر تا خواندن نماز صبح بشنود بر وى دشوار تمام مى    : روايتى نزد وى آمده   

ابن مسعود نزد قومى بيرون رفت، كه بعد از صبح     : و نزد وى هم چنين در اين مورد از عطاء روايت است كه گفت             
شما براى نماز آمده ايد، يـا نمـاز بگزاريـد، يـا خـاموش             : نمودند، آنان را از صحبت نهى نمود و گفت         صحبت مى 

  .اند و عطاء از ابن مسعود نشنيده، ولى بقيه رجال آن ثقه: گويد مى) 219/2(هيثمى . باشيد
   

   به ذكر)اللَّه عنهما رضى( معاذ رغبت و عالقمندى ابودرداء و
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  حيات صحابه

٢٥٢  پنجم جلد 

 1،د را صدبار بـه بزرگـى يـاد كـنم       اينكه خداون :  روايت نموده، كه گفت    �از ابودرداء   ) 219/1 (الحليه  ابونعيم در   
 روايـت   �از معـاذبن جبـل      ) 235/1 (الحليـه   و ابـونعيم در     . تر از آنست كه صد دينار صدقه نمايم        برايم محبوب 

هـاى   تـر از آنـست كـه بـر اسـب      اوند را از صبحگاهان تا شب ذكر نمايم، برايم محبوباينكه خد: نموده، كه گفت  
  .خوب از صبحگاهان تا شامگاه در راه خدا نفر سوار نمايم

   
  به ذكر) اللَّه عنهم رضى(رغبت و عالقمندى انس، ابوموسى و ابن عمر 

در يكـى از سـفرهاى ابوموسـى بـا وى           :  روايت نموده، كه گفـت     �از انس بن مالك     ) 259/1 (الحليه  ابونعيم در   
شنوم؟ بيا تـا     اى انس چرا اينطور مى    : نمودند، پس گفت   همراه بوديم، وى مردم را شنيد كه با فصاحت صحبت مى          

و حـديث را چنـان كـه در    ... پروردگارمان را ياد نماييم، چون يكى از اينان نزديك است پوست را با زبانش بـدرد           
در مجلسى بـودم،  : و طبرانى از معاذبن عبداللَّه بن رافع روايت نموده، كه گفت  . مودهايمان به آخرت گذشت ذكر ن     

 حاضر بودند، ابن ابى عميره    )اللَّه عنهم  رضى(كه در آن عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن جعفر و عبداللَّه بن ابى عميره                
اى هـست، كـه بـراى        دو كلمـه  «: فرمود  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : گويد از معاذبن جبل شنيدم كه مى     : گفت

الاله االاللَّـه،  : كند اى وجود ندارد، و ديگرى مابين آسمان، و زمين را پر مى          يكى ازآنان به رسيدن به عرش بازدارنده      
آرى، سـپس  : گويـد؟ گفـت   تو از وى شنيدى كه اين را مـى  : ، آن گاه ابن عمر براى ابن ابى عميره گفت         »واللَّه اكبر 
اى اند كه دوست شـان       اين دو كلمه  : بن عمر گريست، تا اين كه ريشش از اشك هايش تر گرديد، و گفت             عبداللَّه  

انـد، بهجـز ابـن     راويان وى تا معاذبن عبداللَّه ثقه    : گويد مى)94/3( منذرى در الترغيب     2.ها الفت داريم   داريم و با آن   
ـ  مى) 86/10(لهيعه، و اين حديثش شواهدى هم دارد، و هيثمى           معـاذبن عبداللَّـه را نـشناختم، و ابـن لهيعـه        : دگوي

انس بن مالك   : از جريرى روايت نموده، كه گفت     ) 22/7(و ابن سعد    . اند حديثش حسن است، و بقيه رجال آن ثقه       
از وى تا اين كه حالل نشد، نشنيديم كه به جز از ذكر خـدا حـرف زده باشـد،    : گويد از ذات عرق احرام بست، مى  

  .ام احرام اينطور است اى برادرزاده: او گفتوى به : گويد مى
   

  مجالس ذكر خداوند تبارك و تعالى  فضيلت اهل مجالس ذكر در روز قيامت
اند كه رسول خـدا    روايت نموده  �احمد، ابويعلى، ابن حبان در صحيحش، بيهقى و غير ايشان از ابوسعيد خدرى              

، گفته »اند واهند دانست كه اهل سخاوت چه كسانىاهل جمع خ: گويد خداوند عزوجل روز قيامت مى«:  گفت �
) 63/3( اين چنـين در الترغيـب        3.»اهل مجالس ذكر  «:  اهل سخاوت چه كسانى اند؟ گفت      �اى رسول خدا    : شد
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  حيات صحابه

٢٥٣  پنجم جلد 

احمد اين را به دو اسناد روايت نموده، يكى از آنان حسن اسـت، و ابـويعلى          : گويد مى) 76/10(هيثمى  . آمده است 
  .رده استنيز اين را روايت ك

   
  فرستاده بود و ترجيح دادن اهل ذكر بر آنان �قصه لشكرى كه رسول خدا 

 لـشكرى را بـه سـوى نجـد فرسـتاد، آنـان       �پيـامبر  : انـد  كـه    روايـت نمـوده  �ابن زنجويه و ترمذى از عمر  
لـشكرى  : فتهاى زيادى به دست آوردند و به شتاب برگشتند، آن گاه مردى از آنانى كه بيرون نشده بود گ                   غنيمت

آيا شـما  «:  گفت�تر برگشته باشد و غنيمت بهترى به دست آورده باشد، پيامبر   را نديدم، كه از اين لشكر شتاب      
گردند؟ قومى كه در نماز صبح حاضر شدند، بعد  تر بر مى را به قومى داللت نكنم، كه غنيمت بهترى دارند، و شتاب

مشغول گرديدند، تا اين كه آفتاب طلوع نمود، اينان در برگشت به            از آن در جاهاى شان نشستند و به ذكر خداوند           
گزارنـد، و بـاز در    اقوامى اند كه نماز صبح را مـى «: و در لفظى آمده . »شتاب تراند، و از غنيمت بهترى برخوردارند      

گزارند و  ز مىكند، باز دو ركعت نما نمايند تا اين كه آفتاب طلوع مى نشينند و خداوند را ذكر مى جاهاى خويش مى
 1.»گردند، اينان در برگشت تيزتراند، و از آنان غنيمت بزرگتـر دارنـد             هاى خويش بر مى    بعد از آن به سوى خانواده     

. باشد دانيمش، و در آن حمادبن ابى حميد آمده كه ضعيف مى           غريب است، وجز از اين وجه نمى      : گويد ترمذى مى 
 به معناى آن روايت كرده است، و در روايـت     �ار اين را از ابوهريره      و بز . آمده است ) 298/1(اين چنين در الكنز     

در اين حميد مـوالى  : گويد مى) 107/10(هيثمى . ايم اى رسول خدا ما لشكرى را نديده:  گفت�ابوبكر  : وى آمده 
  .باشد ابن علقمه آمده، و ضعيف مى

   
  »اصبر نفسكو«: با اهل ذكر بعد از نزول � نشستن پيامبر

 در حـالى    �اين آيه بـراى رسـول خـدا         :  روايت نموده،  كه گفت     �از عبدالرحمن بن سهل بن حنيف       طبرانى  
  :نازل گرديد، كه در يكى از خانه هايش تشريف داشت

]9�:��� u��;E�
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  .»...كنند نگه دار شام ياد مىو نفس خود را با آنان كه پروردگان خود را در صبح و «: ترجمه

نمودنـد، برخـى از      آن گاه در طلب و جستجوى ايشان بيرون گرديد، قومى را دريافت كه خداوند تعالى را ذكر مى                 
آنان موى شان پراكنده و ژوليده بود و پوست شان سخت و بعضى شان يك لباس داشت، هنگامى كه ايشان را ديد        

ايى راست، كه در امتم كسانى را گردانيده كه مرا امر نموده تا نفس خـودم        ستايش خد «: همراه شان نشست و گفت    
  .آمده است) 81/3( اين چنين در تفسير ابن كثير 2.»را با ايشان نگه دارم
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  حيات صحابه

٢٥٤  پنجم جلد 

  شان در مجلسى كه  ابن رواحه هم حضور داشت و قول وى براى � نشستن پيامبر
، � از نزد عبداللَّه بن رواحه       �پيامبر  : وايت نموده، كه گفت    ر )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى در الصغير از ابن عباس       
شما گروهى هستيد كـه خداونـد   «:  فرمود�نمود مرور كرد، آن گاه رسول خدا       كه براى اصحابش ذكر تلقين مى     

  :، بعد از آن اين آيت را تالوت نمود»امرم نموده تا نفس خودم را با شما نگه دارم
]	��;� �'�� 0� �#&$ zY��9�:��� u��;E�
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كارش اسراف و هـالك     ... كنند نگه دار   و نفس خود را با آنان كه پروردگار خود را در صبح و شام ياد مى               «: ترجمه
  .»نمودن است

نشينند، اگر خداوند تعالى را تـسبيح    مىنشينند، به همين تعداد مالئك همراه شان همين تعدادى كه با شما اينجا مى     
كنند، و اگر خداوند را      گويند، و اگر خداوند تعالى را ستايش نمايند آنان هم ستايش مى            بگويند  آنان نيز تسبيح مى     

 در حالى كه    -شوند و    نمايند، باز به سوى پروردگار جل ثناؤه بلند مى         به بزرگى ياد كنند، آنان نيز به بزرگى ياد مى         
اى پروردگار ما، بندگانت تو را تسبيح گفتند ما هم تسبيح گفتيم، و تـو را بـه   : گويند  مى-تر است   از ايشان عالم   او

بزرگى ياد نمودند و ما هم به بزرگـى يـاد كـرديم، و تـو را سـتايش نمودنـد مـا هـم سـتايش نمـوديم، آن  گـاه                                 
در ميـان آنـان فـالن و    : گويند م كه آنان را بخشيدم، مى  گير ام، من شما را گواه مى      اى مالئكه : گويد پروردگارمان مى 

) 76/10(هيثمـى   . »گـردد  آنان قومى اند كه همنشين شان به سبب شان بدبخت نمـى           : گويند فالن خطاكار است، مى   
  .درين محمد بن حماد كوفى آمده، و ضعيف است: گويد مى
   

  براى آنانبا جماعتى كه سلمان درميان شان بود و قولش  � نشستن پيامبر
 در گروهى بود كه خداوند عزوجل را      �سلمان  : كه گفت : از ثابت بنانى روايت نموده    ) 342/1 (الحليه  ابونعيم در   

اى :  گفتـيم  »گفتيـد؟  چـه مـى   «:  مرور نمود و آنان باز ايستادند، فرمـود        �آن گاه پيامبر    : گويد نمودند، مى  ذكر مى 
شـود، بنـابراين    بگوييد، چون من رحمت را ديدم كه بر شما نازل مـى       «: كنيم، فرمود  رسول خدا، خداوند را ذكر مى     

ستايش خداوندى راست، كه در امتم كسانى را گردانيده كـه      «: ، بعد از آن گفت    »خواستم در آن با شما شريك شوم      
  .»ام كه نفس خود را با ايشان نگه دارم من مأمور شده

   
  در باغچه جنت بچريد: ندر مجلس ديگر و قولش براى اهل آ � نشستن پيامبر

انـد، كـه      روايت نموده  � و بيهقى از جابر      - و آن را صحيح دانسته       -ابن ابى الدنيا، ابويعلى، بزار ، طبرانى، حاكم         
گردنـد و بـر    هايى از مالئك دارد، كه مـى      اى مردم، خداوند گروه   «:  نزد ما بيرون شده گفت     �رسول خدا   : گفت

مجالس «: باغچه جنت كجاست؟ گفت   : ، گفتند »ند، پس در باغچه جنت بچريد     نماي مجالس ذكر در زمين توقف مى     
هاى تان به ياد آوريد، كسى كه دوست دارد منزلتش  ذكر، بامداد يا شامگاه به ذكر خداوند بپردازيد، و او را در نفس  

نزدش همان منزلتى را نزد خداوند بداند، بايد ببيند كه منزلت خداوند نزدش چگونه است، چون خداوند براى بنده     



  حيات صحابه

٢٥٥  پنجم جلد 

در همـه  : گويـد  مـى ) 65/3( منذر در الترغيب     1.»شود كه بنده آن را براى وى در نفسش قايل شده است            را قايل مى  
اسنادهاى آن عمر موالى غفره آمد، و بيان حال وى خواهد آمد، ولى بقيه اسنادهاى آنان ثقه و مشهوراند، و به آنان         

درين عمربن عبداللَّه موالى غفره آمده، زيـاده        : گويد مى) 77/10(ثمى  هي. حجت گرفته شده، و حديث حسن است      
و طبرانى در الـصغير  . اند، و بقيه رجال آن رجال صحيح اند از يك تن وى را ثقه دانسته، و گروهى ضعيفش دانسته     

نشـست و     وقتى كه نماز صبح رامى گزارد، تا طلوع آفتاب مـى           �پيامبر  :  روايت نموده  كه    �از جابر بن سمره     
اند، و اين در صحيح بـدون قـولش؛ خداونـد را             رجال آن ثقه  : گويد مى) 107/10( هيثمى   2.نمود خداوند را ذكر مى   

  .نمود، آمده است ذكر مى
   

  درباره غنيمت مجالس ذكر و قول ابن مسعود در اين باره � قول پيامبر
اى رسـول خـدا، غنيمـت    : گفـتم : اند كه گفـت   نموده روايت)اللَّه عنهما رضى(احمد و طبرانى از عبداللَّه بن عمرو   

و ) 78/10( و اسناد احمد، چنان كه هيثمى 3.»غنيمت مجالس ذكر جنت است، جنت «: مجالس ذكر چنيست؟ فرمود   
مجـالس ذكـر زنـده    :  روايت نموده، كه گفـت  �و ابن عساكر از ابن مسعود       . اند، حسن است   گفته) 56/3(منذرى  

  .آمده) 208/1(اين چنين در الكنز . آورند ها خشوع پديد مى قلبكننده علم اند، و براى 
   

  كفاره مجلس سبحانك اللهم و بحمدك است: � كفاره مجلس  قول پيامبر
انـد    روايت نمـوده   )رضى اللَّه عنها  ( ، حاكم و بيهقى از عايشه        - لفظ از هر دوى شان است        -ابن ابى الدنيا، نسائى     

آورد، عايشه وى را     گزارد كلماتى را به زبان مى      نشست يا نماز مى    ر مجلس مى   وقتى كه د   �رسول خدا : كه گفت 
هـاى وى تـا روز قيامـت مهـر           اگر صحبت خير نموده باشد آن كلمات بـر صـحبت          «: فرمود  : از آن كلمات پرسيد   

الـه اال   سبحانك اللهـم و بحمـدك ال        : باشد باشد، و اگر به شر صحبت نموده باشد، آن كلمات برايش كفاره مى             مى
تو پاك هستى، و ثنا و ستايش براى توست، معودى جز تو نيـست، از تـو              ! بار خدايا «انت استغفرك و اتوب اليك،      

   4.»نمايم طلبم و به سويت توبه مى آمرزش مى
 در پايان كارش وقتـى كـه        �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    )رضى اللَّه عنه  (و نزد ابوداود از ابوبرزه اسلمى       

ن ال الـه اال انـت، اسـتغفرك و اتـوب     أسبحانك اللهم و بحمـدك، اشـهد   (: گفت  از مجلس برخيزد مى  خواست مى
دهم كه معبودى جز تو نيست، از  بار خدايا تو پاك هستى، و ثنا و ستايش براى توست، شهادت مى«: ، ترجمه)اليك
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  حيات صحابه

٢٥٦  پنجم جلد 

گـويى، كـه     خدا تـو قـولى را مـى       اى رسول   : ، آن گاه مردى گفت    »كنم خواهم و به سوى تو توبه مى       تو مغفرت مى  
 - اين را هم چنان نـسائى روايـت نمـوده            1.»باشد كفاره آنچه است كه در مجلس مى      «: گفتى، فرمود    درگذشته نمى 

 و طبرانى هم در هر سه كتـابش مختـصراً بـه    - و صحيحش دانسته - و حاكم هم روايت كرده     -لفظ از وى است     
و اتـوب   (ده، و مثل حديث ابوبرزه را متذكر شده، و بعد از اين قـولش                روايت كر  �اسناد جيد از رافع بن خديج       

عمـل بـد نمـودم و بـر         «: ، ترجمه )عملت سوءاً و ظلمت نفسى فاغفرلى انه ال يغفر الذنوب اال انت           (:  افزوده )اليك
ول خـدا،   اى رس : گفتم: گويد مى. »بخشد نفسم ظلم كردم، پس برايم بيامرز، چون گناهان را جز تو ديگر كسى نمى             

 اين 2.»اند هاى مجلس ها كفاره اى محمد اين  : آرى، جبرئيل نزدم آمد و گفت     «: اى، گفت  اين كلمات را نو پيدا نموده     
  .آمده است) 72/3(چنين در الترغيب 

   
   و ترغيب ابن عمرو به دعاى كفاره مجلس � ترغيب پيامبر

اى رسول خدا، ما وقتى از نـزد تـو   : گفتيم:  كه گفت  روايت نموده،  �طبرانى در الصغير و األوسط از زبيربن عوام         
هاى  وقتى كه در مجالسى نشستيد كه از آن بر نفس«: كنيم، فرمود خيزيم، در مورد مسائل جاهليت صحبت مى بر مى 

سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد آن ال اله اال انـت، نـستغفرك و              : ترسيديد، هنگام برخاستن تان بگوييد     خويش مى 
دهم كه معبودى جز تو نيـست، از تـو    تو پاك هستى، و حمد و ثنا براى توست، شهادت مى ! ، بار خدايا  نتوب اليك 
 3.»شـود  ايد از شما دور و محو مـى  ها مرتكب شده كنيم، آنچه در آن مجلس  طلبيم و به سوى تو توبه مى       مغفرت مى 

بن حبـان در صـحيحش از عبداللَّـه بـن           وابوداود و ا  . در اين كسى آمده كه نشناختمش     : گويد مى) 142/10(هيثمى  
كلمـاتى هـست كـه اگـر كـسى آن را هنگـام              : انـد كـه وى گفـت        روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(عمروبن العاص   

شود، و اگـر آن را در مجلـس    برخاستنش سه بار در مجلس حق يا مجلس باطل بگويد، توسط آن برايش كفاره مى     
: شـود  زند، چنان كه با مهر بر صـحيفه مهـر زده مـى             ب آن برايش مهر مى    خداوند به سب  : خير يا مجلس ذكر بگويد    

  .آمده است) 72/3(اين چنين در الترغيب .  و مثل حديث عايشه را ذكر نموده4)...سبحانك اللهم(
   

  تالوت قرآن عظيم  
  براى ابوذر در مورد تالوت قرآن � وصيت پيامبر
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  حيات صحابه

٢٥٧  پنجم جلد 

تقـواى  «: اى رسول خدا وصيتم كن، گفـت      : گفتم: وده، كه گفت   روايت نم  �ابن حبان در حديث طويلى از ابوذر        
قرآن تالوت نما،   «: فرمود: اى رسول خدا برايم بيفزاى    : ، گفتم »خداوند را پيشه كن، چون تقوا رأس همه كارهاست        

  .آمده است) 8/3( اين چنين در الترغيب 1.»چون تالوت قرآن برايت در زمين نور است و در آسمان ذخيره
   

  و خواندن بخشى از قرآن در هر شب � پيامبر
دروفـد ثقيـف   : اند كه گفـت   روايت نموده�طيالسى، احمد، ابن جرير، طبرانى و ابونعيم از اوس بن حذيفه ثقفى        

اش پـايين     در قبـه   �ها را پيامبر     ها نزد مغيره بن شعبه پايين آمدند، و مالكى          آمديم، احالفى  �نزد رسول خدا    
نمود، حتى كه از طول قيام بر قدم هـايش           آمد و براى ما صحبت مى      ز عشاء نزد ما مى     پس ا  �نمود، رسول خدا    

در مكه مستضعف بوديم، «: گفت بود، مى  نمود، و اكثر صحبت هايش براى ما در شكايت از قريش مى            دم راستى مى  
وى . »گاهى به نفع ماهنگامى كه به مدينه آمديم از قوم حق خود را گرفتيم، و نوبت جنگ گاهى به ضررمان بود و          

اى رسول خدا، امـشب از    : آمد تأخير نمود، بعد از آن نزد ما تشريف آورد، گفتيم           شبى از همان وقتى كه نزدمان مى      
نمـودم وقـتش فـرا       بخشى از قرآن را كه تالوت مـى       «: آمدى تأخير نمودى؟ فرمود    همان وقتى كه در آن نزدمان مى      

هنگامى كـه صـبح نمـوديم،       . »-تا تمامش نكنم    :  يا گفت  -ن آن بيرون بيايم     رسيد، بنابراين نخواستم قبل از خواند     
سه و پـنج و  : كنند؟ گفتند بندى مى هاى قرآن پرسيديم كه آن را چگونه تقسيم      را از بخش   �اصحاب رسول خدا    

از ) 310/2(و ابودرداء . آمده است ) 232/1( اين چنين در الكنز      3 .2 و يازده و سيزده و حزب مفصل       هفت و نه و ده    
خوب ندانستم قبل از اتمـام آن     «: اوس بن حذيفه مثل اين را به شكل طوالنى روايت نموده، و در روايت وى آمده               

و ابن ابى داود در المصاحف از مغيره بن شعبه روايت نموده كه گفت مردى بـراى ورود نـزد رسـول خـدا               . »بيايم
ام از قـرآن از      امـشب وظيفـه   «:  فرمـود  �خواست، پيامبر    در حاليكه در ميان مكه ومدينه قرار داشت اجازه           �

  .آمده است) 226/1(اين چنين در الكنز . »دهم نزدم فوت شده است، و من چيزى را بر آن ترجيح نمى
   

به تالوت قرآن و درخواستش از ابوموسى بـراى تـالوت و گـوش               �رغبت و عالقمندى عمر     
  فرادادنش به آن

: گفـت   مـى  � بـه ابوموسـى      �عمربن خطـاب    : از ابوسلمه روايت نموده، كه گفت     ) 258/10 (الحليه  ابونعيم در   
از ابوسـلمه ماننـد ايـن را       ) 109/4(و ابن سعد    . نمود پروردگارمان عزوجل را به يادمان بياور، سپس وى قرائت مى         

 بـسا  به ما خبـر رسـيده كـه عمـربن خطـاب          : و از حبيب بن ابى مرزوق روايت است كه گفت         . روايت كرده است  
نمـود، و وى در   پروردگارمان را به يادمان بياور، و ابوموسى برايش تـالوت مـى           : گفت اوقات به اموسى اشعرى مى    
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  حيات صحابه

٢٥٨  پنجم جلد 

مـا را بـه سـوى    : و از ابونـضره روايـت اسـت كـه عمـر بـه ابوموسـى گفـت              . تالوت قرآن صداى نيكويى داشت    
و ابن ابى داود از     . آيا در نماز نيستيم   :  گفت نماز، عمر : پروردگارمان تشويق و ترغيب كن، و او قرائت نمود، گفتند         

شد، قرآن شـريف      وقتى كه داخل خانه مى     �عمربن خطاب   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن عباس   
  .آمده است) 224/1(اين چنين در الكنز . كرد نمود و تالوت مى را باز مى

   
   به تالوت قرآن�رغبت عثمان بن عفان 

دوست دارم در هـر روز و شـبى كـه بـر مـن      : اند كه گفت  روايت نموده�هد و ابن عساكر از عثمان  احمد در الز  
و . آمـده اسـت   ) 225/1(اين چنين در الكنز     . - يعنى از روى قرآن تالوت نمايم        -گذرد به كتاب خدا نگاه كنم        مى

شود از كـالم خداونـد عزوجـل    هاى تان پاك  اگر قلب: نزد هر دوى شان هم چنان از عثمان روايت است كه گفت   
از حـسن   ) 182ص(و نـزد بيهقـى در االسـماء الـصفات           . آمده است ) 0218/1(اين چنين در الكنز     . شويد سير نمى 

هاى مان پاك شود، از كـالم پروردگارمـان          اگر قلب :  فرمود �اميرالمؤمنين عثمان بن عفان     : روايت است كه گفت   
 وفـات   �و قبـل از ايـن كـه عثمـان           .  من بگذرد كه به قرآن  نگاه نكنم        بينم روزى بر   شويم، و من بد مى     سير نمى 

  .نمايد، قرآن شريفش را از كثرت نظر كردن به آن پاره ساخته بود
   

  رغبت و عالقمندى ابن مسعود، ابن عمر و عكرمه بن ابى جهل به تالوت قرآن
اين چنين در الكنز . ه به قرآن نگاه كنيد    هميش:  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى داود در المصاحف از ابن مسعود         

 �ابن عمر : به نافع گفته شد: از حبيب بن شعيد روايت نموده، كه گفت) 170/4(و ابن سعد   . آمده است ) 226/1(
) 243/3(و حاكم   . توانايى آن را ندارند وضو براى هر نماز و تالوت قرآن در ميان آن             : گفت. كرد در منزلش چه مى   

گذاشـت و    گرفـت و بـر رويـش مـى         عكرمه بن ابى جهـل قـرآن را مـى         : كه روايت نموده، كه گفت    از ابن ابى ملي   
و ابن ابى داود از ابن عمـر  . مرسل است: گويد ذهبى مى . كالم پروردگارم، كتاب پروردگارم   : گفت گريست و مى   مى

وقتـى كـه    : د، و افـزود    درود بفرستد، برايش ده نيكى نوشته ميـشو        �كسى كه بر پيامبر     : روايت نموده، كه گفت   
يكى از شما از بازار به منزلش برگشت، بايد قرآن را باز نمايد و تالوت كند، چون برايش در هـر حـرف ده نيكـى             

خداوند برايش درهر حرف ده نيكـى  : و نزد وى هم چنان در روايت ديگرى از عبداللَّه بن عمر روايت است      . است
در اسـناد هـر دوى شـان ثـوير مـوالى      . الف ده، الم ده و ميم ده     : گويم  ولى مى  ]الم[: گويم خواهد نوشت، من نمى   

  .آمده است) 219/1(جعده بن هبيره آمده، چنان كه در الكنز 
   

  هايى از قرآن در شب و روز و سفر و اقامت   قرائت سوره
براى عقبه بن عامر جهنى تا هر شب سوره اخالص و معوذتين را تـالوت                � وصيت پيامبر 

  نمايد



  حيات صحابه

٢٥٩  پنجم جلد 

اى عقبه بـا  «:  روبرو شدم، به من گفت�با پيامبر :  روايت نموده، كه گفت� عساكر از عقبه بن عامر جهنى     ابن
كسى كه با تو قطع رابطه كرده است صله رحمى كن، و با كسى كه محرومت ساخته ونداد بده و از كسى كه بر تو                          

اى عقبه آيا سوره هايى را به تو ياد نـدهم  « : مالقات نمودم، به من فرمود  �باز با رسول خدا     . »ظلم نمود درگذر  
ها را نه در تورات نازل نموده و نه در زبور ونه در انجيل و نه در قرآن، هـر شـبى كـه بـه آنهـا                 كه خداوند مثل آن   

، و از   »قل هواللَّه احد، و قل اعوذ بـرب الفلـق، و قـل اعـوذ بـرب النـاس                  :  در همان شب تالوت شان كن      1آيد، مى
ام، و بـر    ها را تالوت نمـوده     ها مأمور نموده، هر شبى كه بر من گذشته من آن            مرا به آن   �رسول خدا   ابتدايى كه   

 اين چنـين  2.ها دستور داده است     مرا به آن   �ها را ترك نكنم، به علت اين كه رسول خدا            من واجب است كه آن    
 وقتـى كـه بـه    �رسول خدا : ت نموده، كه رواي)اللَّه عنها رضى(و نسائى از عايشه     . آمده است ) 223/1(در الكنز   

هـا   نمود و با خواندن قل هواللَّه احد و قل اعـوذ بـرب فلـق در آن    هاى دستش را جمع مى رفت، كف بستر خود مى 
هـاى پـيش     ها از سر و روى و بخش       نمود، با آن   توانست مسح مى   ها هر جاى جسدش را كه مى       دميد، بعد از آن    مى

:  و نزد ابن نجار از عايشه روايت اسـت كـه گفـت         3.داد ين عمل را سه بار انجام مى      كرد، و ا   روى جسدش روع مى   
دميـد،   هاى دستش مى گرفت، قل هواللَّه احد و معوذتين را در كف    به بستر خود جاى مى     �وقتى كه رسول خدا     

هنگـامى  : گويد نمود، عايشه مى هايش رسيد مسح مى  و با آن روى، بازوها، سينه و جايهايى از جسدش را كه دست            
آمده است، و ) 68/8(اين چنين در الكنز . داد تا آن را به وى انجام دهم كه مريضى اش شديد گرديد، مرا دستور مى 

هاى شش گانه به استثناى نسائى، به معناى حديث ابن نجار نسبت داده، مگر               آن را به امام   ) 259/2(درجمع الفوائد   
  .لَّه احدالمعوذات و قل هوال: اين كه وى گفته

   
  خواند قبل از خواب مى � آنچه پيامبر

 و تبارك الذين بيـده الملـك را تـالوت    4 تا اين كه الم تنزيل   �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �ترمذى از جابر    
ايـن  . هاى ديگر قـرآن فـضيلت دارنـد        اين دو هفتاد نيكى از سوره     :  طاووس مى گويد   5.كرد نمود استراحت نمى   مى

رسـول  : اند كـه    روايت نموده  �و ترمذى و ابواود از عرباض بن ساريه         . آمده است ) 76/2(لفوائد  چنين در جمع ا   
اى هست كه از  ها آيه در اين«: خواند، و فرمود زد قبل از اين كه بخوابد مى   را وقتى كه پهلو مى     6 مسبحات �خدا  

 1)اسراء (اين كه الزمر و بنى اسرائيل       تا � و در ترمذى از عايشه روايت است كه پيامبر           7.»هزار آيت افضل است   
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  حيات صحابه

٢٦٠  پنجم جلد 

) 176/2(و نزد ترمذى هم چنـان       . آمده است ) 260/2(اين چنين در جمع الفوائد      . رفت خواند به خواب نمى    را نمى 
اى رسول خدا چيزى را بـه مـن بيـاموز كـه     :  آمد و گفت� روايت است كه وى نزد پيامبر �از فروه بن نوفل    

قل يا ايهاالكـافرون را تـالوت كـن، چـون آن برائـت از شـرك                 ««:  را بگويم، فرمود   وقتى به بسترم جاى گرفتم آن     
  2.است

   
  هاى بقره، آل عمران و نساء قول ابن مسعود در قرائت سوره ملك و قول عمر درباره قرائت سوره

آينـد،    مى ] عذاب هاى فرشته[در قبر نزد انسان     :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اهللا عنه  (حاكم از عبداللَّه بن مسعود      
براى شما از طرف من راهى نيست وى سوره ملـك را ميخوانـد بـاز از    : گويد آيند، پا مى   از طرف پاهايش پيش مى    

براى شما از طرف من راهـى نيـست، وى در مـن سـوره               : گويد آيند، مى   پيش مى  - يا گفت شكمش     -طرف سينه   
راى شما از طرف من راهى نيست، وى در من سوره ملك ب: گويد آيند، مى خواند، باز از طرف سرش مى ملك را مى

دارد، و اين در تورات هـم سـوره ملـك اسـت،      خواند، بنابر اين سوره باز دارنده است و از عذاب قبر باز مى   را مى 
صحيح االسناد است، : گويد  حاكم مى3.كسى كه آن را در شب بخواند، عمل زيادى انجام داده و نيكويى كرده است    

 را هر شب بخواند، خداونـد وى  »تبارك الذى بيده الملك«كسى كه : ديث در نسائى به اختصار آمده است     و اين ح  
ناميديم، و اين در كتـاب    باز دارنده مى�دارد، و ما آن را در زمان رسول خدا  را به سبب آن از عذاب قبر باز مى    

 4.ادى انجام داده و نيكـويى كـرده اسـت   اى است كه كسى آن را در هر شب بخواند عمل زي  خداوند عزوجل سوره  
و بيهقى اين را دركتاب عذاب القبر از عبداللَّه بـن مـسعود بـه طـول آن                  . آمده است ) 38/3(اين چنين در الترغيب     

و ابوعبيد و سعيدبن منصور و عبدبن حميد و بيهقى در شعب . آمده، روايت نموده است) 223/1(چنانكه در الكبير    
كسى كه سوره بقره، آل عمـران و نـساء را در يـك شـب               : اند كه گفت    روايت نموده  �خطاب  االيمان از عمر بن     

  .آمده است) 222/1(اين چنين در الكنز . شود بخواند از جمله فرمانبرداران نوشته مى
   

  هاى پنجگانه اخير قرآن را بخواند و تعليم دادن جبيربن مطعم كه سوره � پيامبر
اى جبير آيا دوست دارى كـه       «:  به من گفت   �رسول خدا   : روايت نموده، كه گفت    �ابويعلى از جبيربن مطعم     

آرى، پـدر و  :  گفـتم »وقتى در سفر بيرون شدى در ميان يارانت از بهترين شكل و زيادترين توشه برخوردار باشى؟      
للَّه والفـتح، و قـل   قل يا ايهاالكافرون، و اذا جـاء نـصرا  : هاى پنجگانه را بخوان    پس اين سوره  «: مادرم فدايت، گفت  

اللَّه الـرحمن الـرحيم آغـاز كـن، و           هواللَّه احد، و قل اعوذ برب الفق، و قل اعوذ برب الناس و هر سوره را به بسم                 
من غنى بودم و مال زيادى داشتم، وقتى به سفر    : گويد جبير مى . »اللَّه ارلحمن الرحيم خاتمه بخش     قرائتت را به بسم   
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  حيات صحابه

٢٦١  پنجم جلد 

ها را به     اين سوره  �پوشيدم و توشه كمتر برمى داشتم، ولى از وقتى كه رسول خدا               مى تر رفتم از همه شان پايين    
 1.ام ها را خواندم، هميشه در سفر تا بازگشتم از همه شان شكل و هيئت نيكو و توشه زياد داشـته                    من ياد داد، و اين    

  .ها را نشناختم در اين كسانى است كه من آن: گويد مى) 134/10(هيثمى 
   

  و آموزش سوره اخالص و معوذتين به عبداللَّه بن خبيب كه در صبح و شب بخواند � برپيام
در يـك شـب     : انـد كـه گفـت       روايت نموده  �ابوداود، ترمذى و نسائى به اسنادهاى صحيح از عبداللَّه بن خبيب            

 مـن   »بگو«: تيم، گفت  بيرون رفتيم تا براى مان نماز بدهد، وى را درياف          �بارانى و تاريكى شديد در طلب پيامبر        
قـل هواللَّـه   «: اى رسول خدا چه بگويم؟ گفت : ، گفتم »بگو«:  چيزى نگفتم، باز گفت    »بگو«: چيزى نگفتم، باز گفت   

احد و معوذتين را وقتى كه غروب نمودى و وقتى صبح نمودى سه بـار بگـو، عـوض همـه چيـز برايـت كفايـت                          
  .آمده است) 96ص(ين چنين در اذكار نووى ا. حديث حسن و صحيح است: گويد  ترمذى مى2.»كند مى
   

  قول على درباره قرائت سوره اخالص بعد از نماز صبح
كسى كه قل هواللَّـه احـد را ده بـار در عقـب       : اند كه گفت    روايت نموده  �سعيدبن منصور و ابن ضريس از على        

اين چنين در الكنـز     . وشش نمايد شود، اگر چه شيطان تالش و ك       نماز بامداد بخواند، همان روز مرتكب گناهى نمى       
  .آمده است) 223/1(
  

  قرائت آياتى از قرآن در شب و روز و در سفر و اقامت  
  و قول على درباره قرائت آيت الكرسى � قول پيامبر

هـاى ايـن     كه بر چوب�از رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت)رضى اللَّه عنه (بيهقى در شعب االيمان از على       
كسى كه آيت الكرسى را در عقب هـر نمـاز بخوانـد، وى را از داخـل شـدن            «: گفت شت شنيدم كه مى   منبر قرار دا  

دارد، كسى كه آن را هنگام قرار گرفتن در جاى خوابش بخواند، خداونـد او را، منـزلش را،    جنت جز مرگ باز نمى  
ايـن  . اسـنادش ضـعيف اسـت     : يـد گو  بيهقى مى  3.»دارد هاى اطرافش را در امان مى      اش را و اهل منزل     منزل همسايه 

اند  ابوعبيد در فضائلش، ابن ابى شيبه، دارمى و غير ايشان از على روايت نموده           . آمده است ) 221/1(چنين در الكنز    
كنم، كسى در اسالم تولد شده باشد يا صاحب عقل گرديده باشد و قـل از خوانـدن ايـن آيـت                       فكر نمى : كه گفت 
اين چيزى است كه براى پيامبرتان از كنـزى از          !  و كاش بدانيد كه اين چيست؟      ] القيوم اللَّه ال اال هو الحى    [: بخوابد

زير عرش داده شده، و براى احدى قبل از نبى تان داده نشده بود، و من هرگز شبى قبل از سـه بـار خوانـدن و آن                           
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  حيات صحابه

٢٦٢  پنجم جلد 

. خـوانم  گيـرد مـى   ابم قرار مىام، آن را در دو ركعت بعد از نماز خفتن، در وترم و هنگامى كه در بستر خو           نخوابيده
  .آمده است) 221/1(اين چنين در الكنز 

   
درباره قرائـت آيـاتى از سـوره بقـره و آل            ) اللَّه عنهم  رضى(قول على، عثمان و ابن مسعود       

  عمران
هـيچ عـاقلى را     : انـد كـه گفـت      دارمى ، مسدد، محمدبن نصر، ابن الضريس و ابن مردويه از علـى روايـت نمـوده                

 اين چنين در الكنـز      1. از زير عرش اند    گنجيكه قبل از قرائت آيات آخر سوره بقره بخوابد، چون آنها از             ديدم   نمى
كسى كه آخر آل عمـران را در شـب بخوانـد،            :  روايت نموده، كه گفت    �و دارمى از عثمان     . آمده است ) 222/1(

و طبرانـى از شـعبى روايـت        . مده است آ) 222/1(اين چنين در الكنز     . شود براى او پاداش قيام يك شب نوشته مى       
اى بخواند، شـيطان تـا صـبح         كسى كه ده آيت از سوره بقره را در خانه         : عبداللَّه بن مسعود فرمود   : نموده، كه گفت  

هيثمـى  . چهـار آيـت از اولـش، آيةالكرسـى، دو آيـت بعـد از آن و آخـرش                  : شود نمودنش در آن خانه داخل نمى     
  .ل صحيح اند، مگر اين كه شعبى از ابن مسعود نشنيده استرجال آن رجا: گويد مى) 118/10(
   

  قصه ابى بن كعب با يك جن درباره آية الكرسى
 روايـت  �نسائى، حاكم، طبرانى، ابونعيم و بيهقى هر دو در الدالئل، سعيدبن منصور و غير ايشان از ابى ابن كعب     

گرفـت   ا خرما بود، وى هميـشه از آن خبـر مـى   وى مكانى داشت براى خشك كردن خرما و در آن ج: اند كه  نموده
شود، شبى از آن حراست به عمل آورد، ناگهـان بـه حيـوانى               نمود، وى دريافت كه خرما كم مى       وبدان رسيدگى مى  

: تو چيستى؟ جن هستى يا انـس؟ گفـت        : سالم دادم، جواب سالم را داد، گفتم      : گويد شبيه به بچه بالغ برخورد، مى     
 من بده، دستش را به من داد، ناگهان متوجه شدم كه دستش مثل دست سگ است و مويش دستت را به: جن، گفتم

تـر از مـن    دانند كه در ميان شان كسى قـوى  ها مى جن: جن همينطور آفريده شده است، گفت : هم موى سگ، گفتم   
 را دوسـت  به ما خبر رسيده كه تو مردى هـستى كـه صـدقه       : چه تو را به اين عملت واداشت؟ گفت       : نيست، گفتم 

اين آيه، : دارد؟ گفت مان مىاچه ما را از شما در : اى داشته باشيم، گفتم  دارى، بنابراين خواستيم از طعامت حصه      مى
باشد، و كسى كه  الكرسى كه در سوره بقره است، كسى كه آن را در هنگام شب بگويد تا صبح از ما در امان مى            ه  آي

هنگامى كـه ابـى صـبح نمـود، نـزد      . شود شب از ما در امان نگه داشته مى  كند آن را بگويد تا هنگام        وقتى صبح مى  
) 222/1( اين چنـين در الكنـز       2.»خبيث راست گفته است   «:  رفت و به او مسئله را خبر داد، فرمود         �رسول خدا   
  .اند طبرانى اين را روايت نموده، و رجال آن ثقه: گويد مى) 118/10(و هيثمى . آمده است
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  حيات صحابه

٢٦٣  پنجم جلد 

  ه بن بسر همراه گروهى از جن و آنچه بر آنان از قرآن تالوت نمودقصه عبداللَّ
اى شـب فـرا      از حمص بيرون رفتم، و در منطقه      :  روايت نموده، كه گفت    )رضى اهللا عنه  (طبرانى از عبداللَّه بن بسر      

  : و من اين آيت را از سوره اعراف تالوت نمودم1،حاضر شدندرسيد، آن گاه از اهل زمين نزدم 
]��* 	�� ^*5� � ���"#�� b F <'�� ./ ��[54:االعراف. ( تا آخر آيت(  

  .»اللَّه است، ذاتى كه آسمانها و زمين را آفريده است پروردگارتان«: ترجمه
هيثمـى  . حاال حراستش كنيد تا صبح نمايد، هنگامى كه صبح نمودم سواريم را سوار شدم             : آن گاه با يكديگر گفتند    

 مسيب بن واضح آمـده، بيـشتر از يـك تـن وى ار ثقـه دانـسته، و گروهـى ضـعيفش                        در اين : گويد مى) 133/10(
  .اند، ولى بقيه رجال آن رجال صحيح اند دانسته

   
  وصيت عالءبن لجالج براى پسرانش كه وقتى در قبر داخلش نمودند چه عملى انجام دهند

ه مرا در قبرم داخل نموديد، در لحـد         وقتى ك : ابن عساكر از عالء بن لجالج روايت نموده كه وى به پسرانش گفت            
 و خاك را به آهستگى بر من بريزد، و نزد سـرم اول سـوره                )��� /.   �� /. � � Z � 9 *-�,     �#�(: بگذاريم، و بگوييد  

اين چنين در   . دانست  را ديدم كه اين را مستحب مى       )اللَّه عنهما  رضى(بقره و آخرش را بخوانيد، چون من ابن عمر          
  .آمده است) 119/8(الكنز 

   
و قرائـت آيةالكرسـى از طـرف ابـن عـوف در              ]هسبحان ربك رب العز   [درباره   � قول على 

  چهارگوش خانه اش
كسى كه خوش دارد به پيمانه كافى و پر برايش انـدازه  :  روايت نموده، كه گفت�ابن زنجويه در ترغيبش از على   

  :گردد، بايد اين ايت را سه مرتبه بخواند
]* ��* 	
O�-	�&r� 
"� uQ:�� �[ تا آخرش:   

  .»كنند پروردگار تو پاك و صاحب عزت است از آنچه توصيف مى«: ترجمه
عبـدالرحمن  : و ابويعلى از عبداللَّه بن عبيدبن عمير روايت نموده،كه گفت         . آمده است ) 222/1(اين چنين در الكنز     

ـ        وقتى كه داخل منزلش مى     �بن عوف    ) 128/10(هيثمـى   . خوانـد  رسـى را مـى    الكه  گرديد، در چهار گوش آن آي
  .اند، مگر اينكه عبداللَّه از ابن عوف نشنيده است رجال آن ثقه: گويد مى
   

  الاله االاللَّه  : ذكر كلمه طيبه
ه                نيكبخت: � قول پيامبر  ترين مردم به شفاعتم  كسى هست كه از صميم قلبش الالـه االاللـَّ

  گفته باشد

                                                 
  .جن: يعنى 1



  حيات صحابه

٢٦٤  پنجم جلد 

تـرين مـردم بـه شـفاعتت در روز      اى رسول خـدا، نيكبخـت  : گفتم: وده، كه گفت  روايت نم  �بخارى از ابوهريره    
اى ابوهريره من هم گمان نموده بودم كه هيچ كس مرا پيش از تـو از ايـن                  «:  فرمود �قيامت كيست؟ پيامبر خدا     

تم ترين مـردم بـه شـفاع       ديدم، نيكبخت  حديث، نخواهد پرسيد، آن هم به سبب حرصى كه از تو درباره حديث مى             
) 72/3( ايـن چنـين در الترغيـب    1.» ال اله االاللَّه گفته باشد- يا نفسش -روز قيامت كسى است كه از صميم قلبش   

كسى كه به اخالص الاله االاللَّـه       «: و نزد طبرانى در األوسط از زيدبن ارقم به شكل مرفوع روايت است            . آمده است 
 اين چنين 2.»اين كه او را از محارم خدا باز دارد«: گفتاخالص آن چيست؟    : ، گفته شد  »شود گفت داخل جنت مى   

  .آمده است) 74/3(در الترغيب 
   

  خبر دادن خداوند تبارك و تعالى به  موسى عليه السالم درباره فضيلت الاله االاللَّه
ت  رواي� از پيامبر � از ابوسعيد خدرى - و آن را صحيح هم دانسته -نسائى، ابن حبان در صحيحش و حاكم        

اى پروردگارم، چيزى به من بياموز كه تو را به آن ياد كـنم و بـه       : موسى عليه السالم گفت   «: اند كه وى گفت    نموده
الالـه  : بگـو : گويند، گفـت   اى پروردگارم، همه بندگانت اين را مى      : الاله االاللَّه، گفت  : بگو: آن دعايت نمايم، فرمود   

هـاى هفـت  گانـه و     اى موسـى اگـر آسـمان   : ن خـاص گردانـى، گفـت   خواهم كه مرا به آ  چيزى مى : االاللَّه، گفت 
 اين چنين   3.»شود تر مى  ها ثقيل  هاى هفتگانه  در يك پله باشند و الاله االاللَّه در پله ديگر، پله الاله االاللَّه بر آن                  زمين

اگـر  «: روايت وى آمـده   و ابويعلى از ابوسعيد مثل اين را روايت نموده است، و در             . آمده است ) 75/3(در الترغيب   
هاى هفتگانه در يك پله باشند و الاله االاللَّه در پلـه ديگـر،          ها غير از من و زمين      هاى هفتگانه وموجودات آن    آسمان

اند، و در ايشان ضـعف   رجال آن ثقه دانسته شده: گويد مى) 82/10(هيثمى . »كند ها سنگينى مى   پله الاله االاللَّه بر آن    
  .هم هست

   
  دن پيامبر در مورد وصيت برادرش نوح عليهماالسالم به پسرشخبر دا

آيـا شـما را از وصـيت        «:  فرمود �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از عبداللَّه بن عمر      
اى پسرم مـن    : نوح براى پسرش وصيت نموده گفت     «:  گفتند، آرى، فرمود   »نوح عليه السالم به پسرش خبر ندهم؟      

كنم، چون اگر اين     الاله االاللَّه سفارش مى   : تو را به گفتن   : نمايم كنم و از دو چيز نهى مى        را به دو چيز توصيه مى      تو
ها و زمين    شود، و اگر آسمان    ها ثقيل مى   ها و زمين در پله ديگر گذاشته شوند از آن          اى گذاشته شود و آسمان     در پله 

اللَّه العظيم و بحمده تـو را   سبحان: ته و به خدا خواهد رسيد، و به گفتنحلقه و زنجير باشند اين كلمه آنها را شكس    

                                                 
  ).٩٩(���ر�  1
� و ا�D5A� D و ا�+زرIH و� را 5AB@ دا,��3 ا,�) �٠٧#(>0;ا,/ در ال50l; . ����ع 2�. در 8ن هD� �U5 ج�ر اس) �3 ا

��S . هD5Pr در 8ن ,K5b ال�ار�/ اس) �3 ��;وt اس)�9H D� Dوان اس) �3 �0�ال;H D� �� 8ن �6Pدر س D5Prس�ز ه
 .�+B+ع دا,��3 اس)) ٩٢٢(8ل0�,/ در 5AB@ ال�;<5= . اس)) وB�ع(
�0�ن . ���� 3 D٢٣٢(ا�� ( ����و 8ل0�,/ ) ##/ #)ار,�ووط در ت�;�� N;ح ال�IP . و 8ن را 4567 دا,��3 اس() ٢٨#/ ١(

  .8ن را 5AB@ دا,��3 اس)) ٨٢٣(در 5AB@ ال�;<5= 



  حيات صحابه

٢٦٥  پنجم جلد 

: دارم شود، و تو را از دو چيز باز مـى          كنم، چون اين عبادت خلق است و توسط اين به آنها رزق داده مى              توصيه مى 
ـ : گويد گفته شد مى. »از شرك و كبر، چون اين دو از خداوند بازمى دارد          ن از كبـر اسـت كـه    اى رسول خدا، آيا اي

 يعنـى كبـر     -نيست  «: مردى طعامى آماده سازد، وجماعتى نزد وى حاضر شوند يا لباس نظيف بر تن نمايد؟ گفت               
در اين محمدبن : گويد مى) 84/10( هيثمى 1.» كبر آنست كه مخلوق را احمق بدانى و مردم را تحقير نمايى   -نيست  

و حاكم اين را از عبداللَّه مانند آن روايت         . ل آن رجال صحيح اند    اسحاق آمده، و او مدلس و ثقه است، و بقيه رجا          
هـا   اگر آسمان «: آمده است، و در روايت وى آمده      ) 77/3(صحيح االسناد است، چنانكه در الترغيب       : نموده، و گفته  

  .شكند ىشان را م اى باشند، و الاله االاللَّه بر آن دو گذاشه شود هر دوى و زمين و آنچه در آن هاست حلقه
   

به مغفرت براى آن عده از اصحابش  كه در مجلسى با وى كلمه شـهادت را               � مژده پيامبر 
  به زبان آوردند

 شداد بن اوس -پدرم : اند، كه گفت  ، طبرانى و غير ايشان از يعلى بن شداد روايت نموده- به اسناد حسن -احمد 
 حاضر بود و تصديقش     )اللَّه عنهما  رضى( كه عباده بن صامت       در حالى برايم حديث بيان نمود،      - )اللَّه عنهما  رضى(

:  ، گفتـيم - يعنى اهـل كتـاب     - »آيا در ميان تان بيگانه هست؟     «:  بوديم فرمود  �نزد پيامبر   : نمود، پدرم گفت   مى
، آن »اللَّـه ال اله اال: هاى تان را بلند كنيد و بگوييد دست«: نخير، اى رسول خدا، آن گاه به بستن در امر نمود و گفت  

ستايش خدا راست، بار خدايا تو مرا بـه ايـن كلمـه مبعـوث               «: هاى مان را ساعتى بلند نموديم، باز گفت        گاه دست 
، بعد »كنى نمودى، و به آن امرم كردى، و بر آن برايم جنت را وعده دادى و تو ذاتى هستى كه در وعده تخلف نمى           

هيثمـى  . آمـده اسـت   ) 75/3( اين چنين در الترغيـب       2.»اى تان بخشيد  مژده بادا براى تان، خداوند بر     «: از آن فرمود  
اين را احمد روايت نموده، و در آن راشـد بـن داود آمـده، كـه بيـشتر از يـك تـن وى را ثقـه                            : گويد مى) 81/10(

  .اند اند، و در وى ضعف است، ولى بقيه رجال آن ثقه دانسته
   

  هاست  بهترين نيكىدرباره ال اله االاللَّه كه اين � قول پيامبر
وقتى عمل بدى انجام دادى از «: اى رسول خدا وصيتم كن، فرمود: گفتم:  روايت نموده، كه گفت�احمد از ابوذر   

اى رسول خدا، آيا الاله االاللَّه از جمله حـسنات و نيكـى             : گفتم: گويد ، مى »عقبش كار نيكو كن آن را محو ميسازد       
اند، مگر اين كه شمربن عطيه آن  رجال آن ثقه: گويد مى) 81/10( هيثمى 3.»اين بهترين نيكى هاست«: هاست؟ گفت

  .ها را نگرفته است هاى خود به نقل از ابوذر بيان نموده و نام هيچ يك از آن شيخ را از شيخ

                                                 
1 
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  حيات صحابه

٢٦٦  پنجم جلد 

   
   درباره الاله االاللَّه كه اين كلمه تقواست)اللَّه عنهما رضى(قول عمر و على 

: فرمـود : گفتنـد  روايت نموده، كه وى ايشان را در حالى ديد كه تهليل و تكبير مى              �ابن خسرو از عمربن خطاب      
كلمه تقـوى، و آنـان بـه    : فرمود: اين چيست؟ فرمود: اين است، اين است سوگند به پروردگار كعبه، به او گفته شد   

 جرير و ابن المنذر و ابن و عبدالرزاق و ابن. آمده است) 207/1( اين چنين در الكنز 1.تر و اهلش بودند اين مستحق
  : درباره اين قول خداوند�ابى حاتم و حاكم و بيهقى در االسماء والصفات از على 

]<�7���Z" % �3�Q���[).p�&��:�q(  
  .»و الزم گردانيد برايشان كلمه تقوى را«: ترجمه

: ه مثل آن روايت است، و افـزود       و نزد ابن جرير و غيرش از وى ب        . اين الاله االاللَّه است   : اند كه گفت   روايت نموده 
  .آمده است) 265/1(اين چنين در الكنز . واللَّه اكبر

  
  2ميد، تهليل، تكبير و حوقلهاذكار تسبيح، تح
  3ها چيزهاى باقيماندنى و نيكواند در مورد اين اذكار كه همين � فرموده پيامبر

 از - كـه آن را صـحيح دانـسته    - حـاكم   ، ابن حبان در صـحيحش و  - لفظ از وى است      -حمد، ابويعلى، نسائى     
اى : ، گفتـه شـد    »باقيات صالحات را زياد بگوييد    «:  فرمود �اند كه رسول خدا       روايت نموده  �ابوسعيد خدرى   
5 �
�           (: ها كدامند؟ فرمود   رسول خدا آن  � u�� 5 � ,�c 5 � �;"l� tp��#! tL� © t��� ايـن چنـين در الترغيـب        4.)!

  .اسناد هر دوى شان حسن است: در مورد روايت احمد و ابويعلى گفته) 87/10( هيثمى آمده، و) 91/3(
   

  كه اين اذكار وقايه از آتش اند � خبر دادن پيامبر
:  گفـت  �اند كـه رسـول خـدا          روايت نموده  � ، حاكم و بيهقى از ابوهريره        - و لفظ هم از وى است        -نسائى  

نخير بلكه سپرتان را در مقابل آتش       «: ل خدا آيا دشمنى آمده است؟ گفت      اى رسو : ، گفتند »سپرهاى تان را بگيريد   «
آينـد و   ها روز قيامت از پيش روى و عقب تان مى اين اللَّه و الحمدهللا واالله االاللَّه واللَّه اكبر       سبحان: بگيريد، بگوييد 

تى آمده و طبرزنـى ايـن را در         به شرط مسلم صحيح است، و در رواي       : گويد  حاكم مى  5.»ها باقيات صالحات اند    اين
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  .اكبر و ال حول و القوة اال باهللا اللَّه اللَّهاللَّه، الحمدهللا، ال اله اال سبحان: يعنى 2
  .الباقيات الصالحات 3
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  حيات صحابه

٢٦٧  پنجم جلد 

 هم چنان 1، به تقديم نون بر جيم   »نجات دهندگانند « »منجيات«:  روايت نموده و در روايتى آمده      �األوسط از انس    
5 �
�       (: اين را طبرانى در األوسط روايت نموده، و افزوده است         � u�� 5 � ,�c 5 �(     و در الـصغير آن را از حـديث ،

. ، و سندش جيد و قوى است)منجيات و مجنبات (: ، و هر دو لفظ را يكجا ذكر نموده و گفته          ابوهريره روايت كرده  
هـا   ها از عقـب انـد و ايـن    اند، اين ها نجات دهنده ها از پيش روى اند، اين اين«: آمده) 92/3(اين چنين در الترغيب  
  .گفته است) 89/10(، چنانكه هيثمى باشد و در اين روايت كثير بن سليم آمده، و ضعيف مى. »باقيات صالحات اند

   
  كه ثواب اين اذكار چون كوه احد بزرگ است � خبر دادن پيامبر

 �رسول خدا  : اند كه گفت    روايت نموده  - � يعنى ابن حصين     -ابن ابى الدنيا، نسائى، طبرانى و بزار از عمران          
تواند  اى رسول خدا، كى مى:  گفتند»انجام دهد؟تواند هر روز عملى به اندازه كوه احد      آيا يكى از شما نمى    «: فرمود

: اى رسـول خـدا چگونـه؟ گفـت        :  گفتنـد  »توانيـد؟  همه تان آن را مى    «: هر روز عملى مثل احد انجام دهد؟ فرمود       
از اللَّه بزرگتر از احد است، الحمدهللا بزرگتر از احد است، الاله االاللَّه بزرگتر از احد است، واللَّه اكبر بزرگتر  سبحان«

اند، و رجال هر دو رجال صحيح اند، و منذرى     اين را طبرانى و بزار روايت نموده      : گويد مى) 91/10( هيثمى   2.»احد
اين را ابن ابى الدنيا، نسائى، طبرانى و بـزار همـه شـان از حـسن از عمـران روايـت                      : گويد مى) 94/3(در الترغيب   

لكه شنيده، و رجال شان رجال صحيح اند، مگر شـيخ نـسائى             ب: اند، و حسن از عمران نشنيده، و بعضى گفته         نموده
  .عمروبن منصور، ولى ثقه است

   
  از نهال بهشتى  و دستورش براى چريدن در بوستان ها � خبر دادن پيامبر

 � از ابـوهريره     -صـحيح االسـناد اسـت       :  كه گفته  - و حاكم    - به اسناد حسن و لفظ هم ازوى است          -ابن ماجه   
اى ابـوهريره چـه     «: نـشانيد، گفـت     ازنزد وى در حالى عبور نمود كه نهالى را مـى           �، كه پيامبر    اند روايت نموده 

اللَّه، والحمـدهللا، و     سبحان(ايا تو را به نهالى بهتر از اين براى نشانيدن داللت نكنم؟             «: نهال، گفت :  گفتم »نشانى؟ مى
 ايـن چنـين در   3.»شـود   برايت در جنت يك درخت نشانيده مى   ها ، در مقابل هر يكى از اين      )ال اله االاللَّه، واللَّه اكبر    

وقتـى كـه بـر      «:  فرمود �رسول خدا   : و ترمذى از ابوهريره روايت نموده، كه گفت       . آمده است ) 84/3(الترغيب  
: ، گفـتم »مـساجد «: اى رسول خـدا، باغچـه جنـت چيـست؟ گفـت     : ، گفتم»بوستانهاى بهشت عبور نموديد بچريد    

، 4حديث غريب اسـت   : گويد ترمذى مى . )اللَّه، و الحمدهللا، و الاله االاللَّه، واللَّه اكبر        سبحان( :چريدن چيست؟ فرمود  
  .اين حديث على الرغم غريب بودنش حسن االسناد است: گفته) 97/3(و منذرى در الترغيب 

   
                                                 

  .م. دكن را افاده مى» پيشروى«آمده، كه » مجنبات«چون در قبل  1
�. ا�D ا�/ ال�,5� و ,��ئ/ و >0;ا,/ و �9ار. ���� 2�+c /� /U5ه :�. رج�ل 8ن دو ـ �PA/ >0;ا,/ و �9ار ـ رج�ل 4567 ا,

 .5AB@ دا,��3 اس)) ١#٩(8ل0�,/ 8ن را در 5AB@ ال�;<5= 
3 
  .8ل0�,/ 8ن را 4567 دا,��3 اس)) ٣٨٠٧(ا�D ��ج3 . ���
4 ���� . �o�;٠٩#٣(ت (5@ ال�;<5= 8ل0�,/ 8ن رAB ا در)5@ دا,��3 اس)) ##٩ و٧٧AB *;�;0�س و ا�+هH Dاز ا�. 



  حيات صحابه

٢٦٨  پنجم جلد 

  سازند از چند كلمه ذكر كه خطاها را دور مى � خبر دادن پيامبر
اى را گرفت و آن را تكان داد ولى چيـزى نريخـت، بـاز      شاخه�ده كه رسول خدا   روايت نمو  �احمد از انس    

:  فرمـود �تكانش داد ولى چيزى نريخت، باز تكانش داد و اين بار برگ هـايش ريخـت، آن گـاه رسـول خـدا                       
 در  1.»ريـزد  ا مـى  ريزنـد كـه درخـت بـرگش ر         اللَّه و الحمدهللا و االاله االاللَّه واللَّه اكبر، گناهان را چنان مـى             سبحان«

  .ترمذى اين را به معناى آن روايت كرده است. رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 93/3(الترغيب 
   

  و تعليم ذكر به يك اعرابى � پيامبر
كالمى به مـن بيـاموز     :  آمد و گفت   �اعرابيى نزد پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �مسلم ازسعد بن ابى وقاص      


	         : ��½«: كه بگويمش، گفـت   O�- � t��D% �;"l�� t���% z%� ./ ��t.� ���>5 a;c� ./ ��5� .��5   5� t�C
R:�� �* ./ ��
       ���l� Q�Q:�� �
� 5� u�� 5 � ,�c« .اللهـم  : بگـو «: ها براى پروردگارم اند، بـراى خـودم چيـست؟ گفـت            اين: گفت

 و بـه   2،» بيامرز، رحمم نما، هدايتم كن و رزقم عنايـت فرمـا           بار خدايا برايم  «اغفرلى و ارحمنى و اهدنى و ارزقنى،        
. »كنند ها برايت دنيا و آخرت را جمع مى        اين«: ، و در روايتى گفته    »و عافيتم بده  «: روايت از ابومالك اشجعى افزوده    

دم كـه  اى رسول خدا من كوشش نمو: اعرابيى گفت:  روايت است كه گفت�و نزد ابن ابى الدنيا از ابن ابى اوفى       
اللَّه، و  سبحان: بگو«: قرآن را حفظ كنم ولى نتوانستم، پس به من چيزى بياموز كه در ثواب معادل قرآن باشد، فرمود

اى رسـول خـدا ايـن بـراى     : ، وى آن را گرفت، و بـا انگـشتانش شـمرد و افـزود          »الحمدهللا، والاله االهللا، واللَّه اكبر    
پندارمش   و مى-اللهم اغفرلى و ارحمنى و عافنى وارزقنى        : گويى ىم«: پروردگارم است، براى خودم چيست؟ گفت     

 3.هايش را از خير پر نمود آنگاه رسول خدا فرمود اعرابى در حالى رفت كه دست . ، و اعرابى رفت   » واهدنى -گفت  
5 �
�(: بيهقى اين را به اختصار روايت نموده، و افزوده است         � u�� 5 � ,�c 5 �(tاين چنين . يد است و اسناد آن ج

  .ابوداود اين را به شكل كامل روايت نموده. آمده است) 90/3(در الترغيب 
   

  ترين كالم نزد خداوند به ابوذر در مورد محبوب � خبر دادن پيامبر
ترين كـالم نـزد    آيا تو را از محبوب«:  فرمود�رسول خدا : اند كه گفت   روايت نموده  �مسلم و نسائى از ابوذر      

: تـرين كـالم نـزد خداونـد بـاخبر سـاز، فرمـود              رى، اى رسول خدا، مرا از محبوب      آ:  گفتم »باخبر نسازم؟ خداوند  
: اين را ترمذى هم روايت نموده، مگر اين كه وى گفته. »اللَّه و بحمده است   سبحان: ترين كالم نزد خداوند    محبوب«
كـه از رسـول خـدا       : تى نزد مسلم آمده   و در رواي  . حديث حسن و صحيح است    :  و افزوده  4)سبحان ربى و بحمده   (

                                                 
� . ح�� 1���D دا,��3 اس)) ٧٠#١(8ل0�,/ 8ن در 4567 ال�;<5= ) ٢#١/ ٣(ا. 
2  ����)٢�٩�.( 
�0�ن . ح�� 3 D5� و ا�,�� و ا�+داوود و ,��ئ/ و ا�D خ�9I و ����) ١٨١٠(ا�D ا�/ ال� / ١٣ -١٢/ ٢ (ا�وراء: ,E�. هD5Pr ا

  ).�١#١(و 4567 ال�;<5= ) ٣٠٣
4  ����)٢٧٣١.(  



  حيات صحابه

٢٦٩  پنجم جلد 

 برگزيـده  - يا براى بنـدگانش  -اش  آن چه را خداوند براى مالئكه«: كدام كالم بهتر است؟ گفت:  پرسيده شد  �
  .»است، سبحان اللَّه و بحمده

   
  در مورد ثواب بزرگ تهليل � خبر دادن پيامبر

 روايـت  �اللَّه بن ابـى طلحـه از پـدرش از جـدش      به روايت از اسحاق بن عبد- و آن را صحيح دانسته    -حاكم  
 يا جنت -كسى كه الاله االهللا بگويد داخل جنت شده است        «:  فرمود �رسول خدا   : نموده، و لفظ آن چنين است     

اللَّه و بحمده صدبار بگويد، برايش يك صدوبيست و چهار هـزار نيكـى                ، و كسى كه سبحان     -برايش واجب شده    
چنين نيست، يكى از شـما      «: شود، گفت   اى رسول خدا، بنابراين هيچ كسى از ما هالك نمى          :گفتند. »شود نوشته مى 

هـا   آيند، و آن نيكـى  ها مى گردد، باز نعمت آورد، كه اگر بر كوهى گذاشته شود ، از آن سنگين مى         آن چنان نيكى مى   
) 81/3( ايـن چنـين در الترغيـب        1.»كند روند، آن گاه خداوند به رحمت خود مهربانى مى         ها مى  در مقابل اين نعمت   

نـزد رسـول    : اند كه گفـت     روايت نموده  � و نسائى از سعد      - و آن را صحيح دانسته       -مسلم، ترمذى   . آمده است 
 آن گاه يكـى از      »آيد كه هر روز هزار نيكى كسب نمايد؟        آيا يكى از شما از اين عاجز مى       «:  بوديم، فرمود  �خدا  

گويـد، و بـرايش بـه        صد تسبيح مى  «: كند؟ گفت  كى از ما هزار نيكى كسب مى      چگونه ي : همنشينانش از وى پرسيد   
روايت مسلم : گويد مى) 83/3( در الترغيب 2.»گردد شود، يا از وى هزار خطا محو مى     سبب آن هزار نيكى نوشته مى     

اين را  . اللَّه اعلم  و 3،، بدون الف  »گردد  محو مى  ]از وى هزار خطا   [و  «: اند همين طور است، اما ترمذى و نسائى گفته       
  .اند آمده، روايت كرده) 211/1(هم چنان ابن ابى شيبه، احمد، عبدبن حميد، ابن حبان و ابونعيم، چنانكه در الكنز 

   
  در مورد اجر بزرگ حوقله � خبر دادن پيامبر

اى پيـامبر   وى را بـر �پدرش :  از قيس بن سعد بن عباده روايت نموده است كه     - و آن را صحيح دانسته       -حاكم  
 در حالى نزدم آمد كه دو ركعت نماز گزارده بودم، آن گـاه مـرا بـا                  �پيامبر  : گويد  جهت خدمت سپرد، مى    �

u�� 5 � ,�c 5 �5 (: آرى، گفـت :  گفتم »هاى جنت داللت نكنم؟    اى از دروازه   يا تو را به دروازه    آ«: پايش زد و گفت   
�
 �ابن ماجه، ابن ابى الدنيا و ابن حبـان در صـحيحش از ابـوذر             . تآمده اس ) )104/3 اين چنين در الترغيب      �(.4

اى ابـوذر، آيـا تـو را بـه كنـزى از             «: رفتم، به مـن گفـت       راه مى  �من به دنبال پيامبر     : اند كه گفت   روايت نموده 

                                                 
1 ���� . ����3�bc ) 8)٩٣٨ل0�,/ در 5AB@ ال�;<5= . و� 8ن را 4567 دا,��3 و ذه0/ �� و� �+ا.-( �;د* اس)) ١#٢/ �(

� �3 : اس)Pاز راو��ن ه�� /A���� ج e5N ز�;ا �5�ن اس6�ق و ��8 /8,�ن را ,Pi�خ�� و از ا�D ت456Y ا>P5�ن �3 دس) ,
�,��* ه+�) 8,�ن �; �� kPu�ن �N SH�� Dو ا� �N�� *ر� رخ داد��N+, *�0�Nل دارد در ,�م 8,�ن ت6;�@ و ا���از ا�P�ن �/ ت+ان . ا

��/ اN�ر* �;د �3 �/ ت;س� ه�ن � R,+� D�  �/ س��/(�6� 3��lال R,+� D� �6� ( �k�� S��� Dو س�خ� KB3 �3 و� �N��
�) ال5��/(ا0�N�ه� ) ال���/(�l�ن دارد اس) و اN�� *�N 3�N+, .�Aوا} ال. 

2  ����)٢�٩٨.( 
  .م. »و تحط«آمده و در روايت ترمذى و نسائى » اوتحط«يعنى در روايت مسلم  3
4 
��� . ����)� /٢٩٠ ( ��  ).٨٢#١(و 4567 ال�;<5= ) ٢٨#)١الE, : I656Y�. و ت;�(�o ٧#١/ #(ا



  حيات صحابه

٢٧٠  پنجم جلد 

5 �
�     (: بلى، گفـت  :  گفتم »كنزهاى جنت داللت نكنم؟   � u�� 5 � ,�c5).1         آمـده   )105/3( ايـن چنـين در الترغيـب 
اى  آيا كلمه: ابوايوب انصارى به من گفت: و طبرانى از عبداللَّه بن سعدبن ابى وقاص روايت نموده، كه گفت    . است

 وقتـى  �رسول خدا : بلى، اى عمو، گفت:  آن را به من ياد داده است؟ گفتم�را به تو نياموزم كه رسول خدا       
بلى، اى رسول خدا، پدر و      :  گفتم »از كنز جنت به تو ياد ندهم؟      اى   اى ابوايوب آيا كلمه   «: كه نزدم پايين آمد فرمود    

5 �
�      «: مادرم فدايت، گفت  � u�� 5 � ,�c 5   ايـن را طبرانـى در الكبيـر و         : گويد مى) 98/10( هيثمى   2.» را زياد بگو
  .اند ها ثقه األوسط به دو اسناد روايت كرده، و رجال يكى از آن

   
  اره حوقلهالسالم درب قول ابراهيم عليه

شبى كـه   : اند  ، ابن ابى الدنيا و ابن حبان در صحيحش از ابوايوب انصارى روايت نموده              - به اسناد حسن     - احمد  
اى :  والسالم عبور نمود، ابراهيم عليه السالم گفـت        الصاله   به معراج برده شد، از نزد ابراهيم عليه          �رسول خدا   

اى محمد امتـت   :  والسالم به او گفت    الصاله  ت، ابراهيم عليه    ، اس �اين محمد   : جبرائيل همراهت كيست؟ گفت   
 »نهال جنـت چيـست؟    «: را امر كن كه در جنت زياد نهال بكارند، چون خاكش خوب و زمينش وسيع است، گفت                

5 �
�(: فرمود� u�� 5 � ,�c 5).3 اين را هم چنان طبرانى روايت نموده،. آمده است) 105/3( اين چنين در الترغيب 
رجال : گويد مى) 97/10(هيثمى  . »امتت را امر كن   : برايم سالم داد، و خوش آمد گفت و فرمود        «: و در روايتى آمده   

  .غير عبداللَّه بن عمر كه ثقه است. احمد رجال صحيح اند
   

  قول ابن عباس درباره فضيلت حوقله و قول عمران درباره فضيلت حمد
اللَّـه   بـسم : كـسى كـه بگويـد     :  روايت نموده، كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(اس  از ابن عب  ) 322/1 (الحليه  ابونعيم در   

اللَّـه  :الحمدهللا، شكر خداوند را بجا آورده است، و كسى كـه بگويـد            : خداوند را ياد نموده است، و كسى كه بگويد        
دانيت ياد نموده اسـت و      الاله االاللَّه، خداوند را به وح     : اكبر، خداوند را به بزرگى يادكرده است، و كسى كه بگويد          

5 �
�  : كسى كه بگويد  � u�� 5 �  ,�c 5   به درستى كه اسالم آورده و تسليم شده، و در عوض آن بـرايش جمـال و 
من امروز براى تو حديث     :  به من گفت   �عمران  : و احمد از مطرف روايت نموده، كه گفت       . كنزى در جنت است   

د از اين روز به تو نفع رساند، بدان كه برگزيدگان و نيكان بنـدگان خـدا   كنم، ممكن است خداوند به آن بع  بيان مى 
اين را احمد به شـكل موقـوف روايـت نمـوده، و آن شـبه                : گويد مى) 95/10( هيثمى   4.روز قيامت حمد گويان اند    

  .مرفوع است، و رجالش رجال صحيح اند
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  حيات صحابه

٢٧١  پنجم جلد 

  
  درباره معناى حمد و تسبيح � قول على

 را  )اللَّه و اال اله االاللَّه     سبحان(:  گفت �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(س  ابن ابى حاتم از ابن عبا     
اى است، كه خداوند آن را بـراى نفـس خـود اختيـار               كلمه:  گفت )رضى اللَّه عنه  (دانستيم، الحمدهللا چيست؟ على     

ابن الكواء از على در : يان روايت است كهو نزد عسكرى در االمثال از ابوظب      . دارد كه گفته شود    نموده، و دوست مى   
اى است، كه خداوند آن را براى نفسش اختيار نموده، و نسبت نمودن پاكى بـه          كلمه: اللَّه پرسيد، گفت   مورد سبحان 

آمـده، روايـت نمـوده    ) 210/1(و ابوالحسن البكالى از وى به مانند اين را، چنانكه در الكنـز  . خداوند از بدى است   
  .است

   
  گفت  يف عمر در مورد مردى كه در وقت زده شدن تسبيح مىتخف

اللَّه،  بسم: گفت وى به زدن دو مرد دستور داد، يكى از آنان مى          :  روايت نموده كه   �بيهقى در شعب االيمان از عمر       
 تـسبيح   واى بر تو، بر تسبيح گوينده تخفيف بياور، چون        :  گفت )رضى اللَّه عنه  (اللَّه، عمر    سبحان: گفت و دومى مى  

  .آمده است) 210/1(اين چنين در الكنز . كند جز در قلب مؤمن استقرار پيدا نمى
   

  اليه يصعد الكلم الطيب: قول ابن مسعود درباره معناى
وقتى كه حديثى براى تان بيان نمودم، تـصديق آن        : گفت  روايت نموده، كه وى مى     �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      

اللَّه والحمـدهللا و الالـه االاللَّـه       سبحان(: آورم، بنده مسلمان وقتى كه بگويد      ل براى تان مى   را از كتاب خداوند عزوج    
شود، و بر هـر گـروه        دهد، بعد با آن بلند مى      كند، و زير بالش قرار مى       ملكى آن را قبض مى     )اللَّه واللَّه اكبر و تبارك   

ا اينكه با آن در مقابل و پـيش روى خداونـد رحمـن    خواهند، ت مالئكى كه عبور نمايد، براى گوينده آن مغفرت مى       
  :آيد، بعد از آن عبداللَّه تالوت نمود تبارك و تعالى مى

].:8�� ¾
r�� L":�� � ����� � ��� ;:r� .���[).�1
8:n�(  
  .»گرداند رود و عمل نيكو آن را بلند مى كالم پاك به طرف خداوند باال مى«: ترجمه
. انـد   اين مسعودى آمده، وى ثقه است ولى مختلط شده بود، امـا بقيـه رجـال آن ثقـه                   در: گويد مى) 90/10(هيثمى  

تا اينكه بـا آن پـيش روى رحمـن    : صحيح االسناد است، و در روايت وى آمده: حاكم اين را روايت نموده، و گفته     
 به حاى مهملـه و  - »بدشتا مى«، »يحياً«اين چنين در نسخه من آمده : گويد مى) 93/3(منذرى در ترغيبش  . شتابد مى

، بـه جـيم و ممكـن ايـن          »آيـد  تا اين كه مى   «،  »ء حتى يجى «:  ، طبرانى هم اين را روايت نموده، و گفته         -تشديد يا   
  .درست باشد

   
  انتخاب اذكار جامع از ميان ذكرهاى زياد ديگر  

  و آموختن ذكر جامع به جويريه � پيامبر



  حيات صحابه

٢٧٢  پنجم جلد 

 از نـزد وى بيـرون       �پيـامبر   : اند كـه    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(يه  امامان ششگانه به استثناى بخارى از جوير      
تا حال بر همان «: گرديد، باز در حالى عودت نمود كه چاشت را سپرى نموده بود، و او همينطور نشسته بود، گفت          

ار گفتم، اگـر    بعد از تو چهار كلمه را سه ب       «:  فرمود �آرى، پيامبر   :  پاسخ داد  »حالتى هستى كه من تركت نمودم؟     
اللَّه و بحمده، عدد خلقه، و رضـاء   سبحان: شوند ها سنگين مى اى وزن كرده شوند، از آن   ها با آنچه تو امروز گفته      آن

نسبت پاكى است خدا را و ستايش است براى او، به عدد خلقـش، بـه رضـاى                  «نفسه، وزنة عرشه، و مداد كلماته،       

	(:  و در روايتى نزد مسلم آمده.»نفسش، به وزن عرشش، و به تعداد كلماتش    O�- 	
O�- t.7 F (;� ./ ��   j
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  .آمده است) 98/3(چنين در الترغيب 
   

  و آموزش يك ذكر جامع به يك زن � پيامبر
 از - كه آن را صحيح دانـسته   - نسائى، ابن حبان در صحيحش و حاكم         - و آن را حسن دانسته،       -ابوداود، ترمذى   

 نـزد زنـى وارد گرديـد، و در پـيش روى وى              �وى با رسول خدا     :  كه اند    روايت نموده  �سعدبن ابى وقاص    
دهـم كـه    تو را از آنچه خبـر مـى  «:  فرمود�گفت، پيامبر   بود، و با آن تسبيح مى   - يا سنگريزه    -هاى خرما    هسته


	(: ، فرمود» است- يا بهتر -برايت از اين آسانتر   O�- 	
O�- tj
"#�� ? b F 
� (;� ./ �� (;� ./ ��  t^*5� ? bR F 
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O�-     	
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� 5� u�� 5 � ,�c 5 � t���(.2 اين چنين در الترغيب )آمده است) 99/3.  
   

  ابوامامهو آموزش ذكر جامعى براى  � پيامبر
 ، نسائى، ابن خزيمه و ابن حبان در صـحاح خـويش بـه اختـصار و         - لفظ هم از وى است       -احمد، ابن ابى الدنيا     

 مرا �پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده� از ابوامامه - كه آن را به شرط بخارى و مسلم صحيح دانسته -حاكم 
 »دهـى؟  هايـت را حركـت مـى    اى ابوامامه براى چه لب« :دهم، به من گفت  در حالى ديد كه لب هايم را حركت مى        

 »آيا تو را به بيشتر و بهتر از ذكر شـب و روزت خبـر نـدهم؟                «: كنم، گفت  اى رسول خدا، خداوند را ياد مى      : گفتم

	     : گويى مى«: آرى، اى رسول خدا، گفت    : گفتمO�- tb F 
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  حيات صحابه

٢٧٣  پنجم جلد 

9> j  ،»                    رى آنچه آفريده، نـسبتنسبت پاكى است خداوند را به عدد آنچه آفريده، نسبت پاكى است خداوند را به پ
ست خداوند را به پرى آنچـه در زمـين و آسـمان             پاكى است خداوند را به عدد آنچه در زمين است، نسبت پاكى ا            

است، نسبت پاكى است خداوند را به عدد آنچه كتابش شمرده، نسبت پاكى است خداوند را به پرى آنچه كتـابش                     
شمرده، نسبت پاكى است خداوند را به پرى همه چيز، ستايش خدا راست، به عدد آن چـه آفريـده، سـتايش خـدا      

ستايش خدا راست به عدد آنچه در زمين و آسمان است، ستايش خدا راست، به عـدد        راست به پرى آنچه آفريده،      
آنچه كتابش شمرده، ستايش خدا راست به پرى آنچه كتابش شمرده ، ستايش خدا راسـت بـه عـدد همـه چيـز و                         

لفظـش  ها حسن است و  طبرانى اين را به دو اسناد روايت نموده، يكى از آن. »ستايش خدا راست به پرى همه چيز    
آيا تو را از چيزى خبر ندهم، كـه وقتـى آن را بگـويى، و بعـد شـب و روز زحمـت بكـشى و بـدان          «: چنين است 

گـويى و   و مثل آن تسبيح مى«:  آن را به اختصار ذكر نموده، و گفته       )الحمدهللا(: گويد مى: ارى، گفت :  گفتم   »نرسى؟
طبرانى اين را هم چنان به اسناد ديگرى روايت   . ه است آمد) 99/3( اين چنين در الترغيب      1.»گويى مثل آن تكبير مى   

 و آن »الحمدهللا: گويى آيا تو را به چيزى داللت نكنم كه از ذكر شب و روز بزرگتر است؟ مى«: نموده، و در آن گفته
ها را   اين«: ، بعد از آن گفت    »گويى ها خداوند را تسبيح مى     و به مثل آن   «: و در روايتى آمده   . را به اختصار ذكر نموده    

) 93/10(در اين ليث بن ابى سليم آمـده، وى چنـان كـه هيثمـى                . »آيند بياموز  بياموز و براى آنانى كه بعد از تو مى        
  .باشد گفته، مدلس مى

   
  و آموزش ذكر جامعى به ابودرداء � پيامبر

كه لب هـايم را حركـت        در حالى مرا ديد      �پيامبر خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �طبرانى و بزار از ابودرداء      
آيا چيزى را به تو نياموزانم كـه از         «: كنم، گفت  خداوند را ياد مى   :  گفتم »گويى؟ اى ابودرداء چه مى   «: دادم، گفت  مى

اللَّـه عـدد كـل     اللَّه عدد ما خلق، سبحان  سبحان(: آرى، گفت :  گفتم »ذكر شب با روز و ذكر روز با شب بهتر است؟          
ء ما احـصى     ء ما خلق، و الحمدهللا مل       احصى كتابه، و الحمدهللا عدد ما خلق، والحمدهللا مل         ء ما  اللَّه مل  ء، سبحان  شى
باشد ولى دچار اختالط شده، امـا ابـو        در اين ليث بن ابى سليم آمده، وى ثقه مى         : گويد مى) 94/10( هيثمى   2.)كتابه

: ر حاشيه آن از ابن حجر نقل شـده        و د . ها رجال صحيح اند    اسرائيل المالئى حسن الحديث است، و بقيه رجال آن        
  .اند اند، و بعضى شان او را على رغم سوء حفظ و اضطراب به صدق توصيف نموده بلكه اكثريت بر تضعيف وى

   
  درباره تعظيم كلماتى كه يكى از يارانش در مجلسى گفت � قول پيامبر
ى نشسته بودم كـه مـردى آمـد و بـه     ا  در مجلسى در حلقه    �با پيامبر   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس    

ه و عليك السالم و رحم    ( پاسخ داد،    �اللَّه، پيامبر   ه  السالم عليكم و رحم   :  و به قوم سالم داد و گفت       �پيامبر  

                                                 
K ) ٢٣٨/ ٨ (>0;ا,/ در ال50l;. ح�� 1L/ 8ن را در الU5دا,��3 اس)) ٩٣/ ١٠(ه D��� و ا�D ا�/ ال�,5� و . �هD5Pr ا

K ) ٧٨#٢(و الI656Y ) #٧#١(4567 ال�;<E, : =5�. ,��ئ/ و ا�D خ�9I و د�E;انL ).٩٣١٠(و ال
� 8ن لD� S5 ا�/ س��5 اس) �5AB 3@ اس). >0;ا,/. ���� 2Pدر س : KL  ).�٩/ ١٠(ال



  حيات صحابه

٢٧٤  پنجم جلد 

الحمدهللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحـب ربنـا آن يحمـد و               (: ، هنگامى كه آن مرد نشست گفت      )اللَّه و بركاته  
ثنا و ستايش فراوان بادا براى خداوند، سـتايش نيكـو و مبـارك، آن طـورى كـه پروردگارمـان                     «: ، ترجمه )ينبغى له 

اش   او همان گفته»چطور گفتى؟«:  به او گفت�پيامبر خدا . »دارد ستايش شود، و برايش سزاوار است دوست مى
 ملك براى گرفتن آن فرا      سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، ده        «:  فرمود �را براى وى تكرار نمود، پيامبر       

رسيدند، هر يكى شان حريص بود كه آن را بنويسد، بعد ندانستند كه چگونه آن را بنويسند، تـا ايـن كـه آن را بـه                       
) 103/3( منذرى در الترغيـب  1.»ام گفته بنويسد آن را طورى كه بنده : سوى خداوند صاحب عزت باال بردند، فرمود      

اند، و نـسائى و ابـن حبـان در صـحيحش نيـز آن را روايـت                ه، و راويان آن ثقه    اين را احمد روايت نمود    : گويد مى
  .شود دارد و راضى مى طورى كه پروردگارمان دوست مى: اند، مگر اين كه آن دو گفته اند نموده

:  روايت است كه گفـت � ، بيهقى و ابن ابى الدنيا از ابوايوب - لفظ هم از وى است  -نزد طبرانى به اسناد حسن      
صـاحب ايـن   «:  پرسـيد �، رسول خـدا  )الحمدهللا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه(:  گفت�ردى نزد رسول خدا     م

 حرفى زده كه بـراى وى ناپـسند اسـت،           � آن مرد خاموش ماند، و پنداشت كه در حضور پيامبر            »كلمه كيست؟ 
ن آن را گفتم، و بـدان       اى رسول خدا م   : ، آن مرد گفت   »وى كيست؟ وى راست گفته است     «:  گفت �پيامبر خدا   
سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست من سيزده ملك را ديـدم كـه بـه سـوى كلمـه ات                       «: طلبم، فرمود  خير مى 

 اين چنين در الترغيـب      2.»نمود، كه آن را به سوى خداوند تبارك و تعالى بلند نمايد            شتافتند و هر يكى سعى مى      مى
  .آمده است) 102/3(
   

  گفت ها تسبيح مى كه مردى را ديد با تسبيحهنگامى  � قول عمر
 انسانى را ديد كه با تسبيح هايى كه همـراهش بـود             �عمر  : ابن ابى شيبه از سعيدبن جبير روايت نموده، كه گفت         

ء الـسماوات و     اللَّـه مـل    سبحان(: كند كه بگويد   در بدل آن عمل اين برايش كفايت مى       : گفت، عمر فرمود   تسبيح مى 
اللَّـه  (: ، و بگويـد   )ء بعـد   ء ماشاء من شى    الحمدهللا مل السماوات االرض و مل     (: ، و بگويد  )ء بعد  شىء ماشاء من     مل

نسبت پاكى است خداوند را به پـرى آسـمان و       «: ترجمه. )ء بعد  ء ماشاء من شى    ء السماوات واالرض و مل     اكبر مل 
به پـرى آسـمان و زمـين و بـه پـرى             ستايش خدا راست    ... خواهد زمين و به پرى چيزى كه خودش بعد از آن مى          

هـا و زمـين و بـه پـرى چيـزى كـه               خداوند بزرگتر است به پرى آسـمان      ... خواهد چيزى كه خودش بعد از آن مى      
  .آمده است) 210/1(اين چنين در الكنز . »خواهد خودش بعد از آن مى

   
  ذكرها بعد از نماز و هنگام خواب  

  اب كه به آن اجر داده شوندو آموزش اذكارى به فقيران اصح � پيامبر
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  حيات صحابه

٢٧٥  پنجم جلد 

 �فقراى مهاجرين نزد رسول خـدا       : اند كه   روايت نموده  � از ابوهريره    - لفظ از مسلم است      -بخارى و مسلم    
آنـان  :  گفتنـد  »و آن كـدام اسـت؟     «: پرسـيد ! هاى بلند و نعمت هميشگى را بردنـد        ثروتمندان درجه : آمدند و گفتند  

دهند و  گيرند، ولى آنان صدقه مى گيريم روزه مى زارند، و طورى كه روزه مى  گ گزاريم نماز مى   طورى كه ما نماز مى    
آيا شما را چيزى نيـاموزم، كـه        «:  فرمود   �كنيم، رسول خدا     كنند و ما آزاد نمى     دهيم، غالم آزاد مى    ما صدقه نمى  

نماييـد؟ و هـيچ كـسى       اند درك نماييد، و از كسانى كه بعد از شمايند سبقت             آن كسانى را كه از شما سبقت نموده       
بعـد از هـر نمـاز    «: آرى، اى رسول خدا، گفت    : ، گفتند »بهتر از شما نباشد، مگر كسى كه مثل عمل شما انجام دهد           

 �دوباره فقراى مهاجرين به سوى رسـول خـدا          : گويد ، ابوصالح مى  »سى و سه بار تسبيح، تكبير و حمد بگوييد        
 �ه ما نموديم شنيدند، و آنان نيز مثل آن را انجام دادند، رسول خدا               برادران مال دار ما از آنچ     : برگشتند و گفتند  

ام اين  براى يكى از اهل خانواده: گويد سمى مى. »دهد آن فضل خداوند است، كه براى هر كسى بخواهد مى«: فرمود
ى و سـه بـار     گويى، سـ   سى و سه بار تسبيح مى     : اى، برايت گفته است    دچار وهم شده  : حديث را بيان نمودم، گفت    

آن گاه به طرف ابوصالح برگشتم و آن را برايش يادآور : گويد  گويى، مى گويى و سى و چهار بار تكبير مى   حمد مى 
 تا اين كه )اللَّه و الحمدهللا اللَّه و الحمدهللا،اللَّه اكبر و سبحان    اللَّه اكبر و سبحان   (: گرديدم، وى دستم را گرفت و گفت      

 گفـت،  �ابـوهريره  :  اين را ابوداود هم روايت نموده، و لفظش چنـين اسـت       1.ه برسد تعداد همه شان به سى و س      
 2.ها را بردند، و به معناى آن را متذكر شده          اى رسول خدا، ثروتمندان اجرها و پاداش      :  فرمود )رضى اللَّه عنه  (ابوذر  

ـ  بعد از هر نماز خداوند را سى و سه بار به بزرگى يـاد مـى         «: و در روايتش آمده    ى، و سـى و سـه بـار حمـدش     كن
الاله االاللَّه وحده ال شريك له، له الملك و له الحمد و هو علـى كـل                 (گويى و سى و سه بار تسبيحش، و آن را            مى
ترمـذى هـم   . »شوند، اگرچه مثل كف بحر باشند بخشى، به اين صورت گناهانت بخشيده مى      خاتمه مى  )ء قدير  شى

 به مثل آن روايت كرده، و هر )اللَّه عنهما رضى( و نسائى آن را از ابن عباس اين را روايت نموده، و حسنش دانسته،   
اللَّه، سى و سه بار، الحمدهللا سى و سه بار،اللَّه اكبر سى و              سبحان: وقتى كه نماز گزارديد بگوييد    «: اند دو در آن گفته   

 روايت نموده و بخارى در التاريخ و طياليـسى        آمده) 110/3( اين چنين در الترغيب      3.»چهار بار و الاله االاللَّه ده بار      
ها را يـاد نمـود چنـان كـه در الكنـز              و بعد از آن صدقه    : اند و ابن عساكر از ابوذر مثل اين را روايت كرده و افزوده           

: آمـده، و گفتـه    ) 315/3(ابن عساكر اين را از ابوهريره مثل روايت ابوداود، چنان كه در الكنز              . آمده است ) 296/1(
و بزار ايـن را از  . سندش حسن است:  آمده، و گفته)اللَّه عنهما رضى(و بزار اين را از ابن عمر . ش حسن است  سند

  .آمده، روايت نموده است) 101/10( خيلى طوالنى، چنان كه در المجمع )اللَّه عنهما رضى(ابن عمر 
  

  ها را بعد از نماز بگويد و تعليم اذكارى به ابودرداء كه آن � پيامبر
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  حيات صحابه

٢٧٦  پنجم جلد 

 �مـردى نـزد ابـودرداء       : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(احمد، بزار و طبرانى به اسنادهايى از ام درداء          
بلكـه  :  علـف بـدهيم؟ گفـت   ]به سـواريت [مانى تا چراغ را بر افروزيم، يا رونده هستى كه        مى: آمد ،ابودرداء گفت  

يافتم حتماً به تو توشه      افزايم، كه اگر بهتر از آن را نزدم مى         اى مى  پس من برايت توشه   : رونده هستم، ابودرداء گفت   
گزاريم آنـان هـم      اى رسول خدا، اغنيا دنيا و آخرت را بردند، نماز مى          :  آمدم و گفتم     �دادم، نزد رسول خدا      مى

آيا تو را بـه     «: دهيم، گفت  دهند و ما صدقه نمى     گيرند و صدقه مى    گيريم آنان هم روزه مى     گزارند، روزه مى   نماز مى 
چيزى داللت نكنم، كه وقتى تو آن را عمل نمودى، كسى كه از تو پيش برده از تو پيش نشود، و كسى كـه بعـد از                           

دهى انجام دهد، بعد از هر نماز سى و سه بار تسبيح  تو بوده تو را درك نتواند، مگر كسى كه مثل آنچه تو انجام مى
رجـال يكـى از اسـنادهاى       : گويد   مى) 100/10( هيثمى   1.» بار تكبير  گويى، و سى و سه بار حمد و سى و چهار           مى

و جهـاد  : آمده، روايت نموده، و افزوده) 296/1(عبدالرزاق مثل اين را، چنان كه در الكنز       . طبرانى رجال صحيح اند   
  .]آورند به جاى مى[كنيم و همينطور نماز فرضى  كنند طورى كه ما جهاد مى مى

اى : تعدادى از فقيران مهاجرين گفتنـد     : اند كه گفت   يه از قتاده به شكل مرسل  روايت نموده        عبدالرزاق و ابن زنجو   
نمـاييم،   نمايند و ما انفاق نمـى  كنيم، انفاق مى كنند و ما صدقه نمى رسول خدا، ثروتمندان اجرها را بردند، صدقه مى  

نخيـر،  :  پاسخ دادند»رسد؟ به آسمان مىكنيد، اگر مال دنيا بعضى روى بعض ديگر گذاشته شود    چه فكر مى  «: گفت
تان چيزى را خبر ندهم كه ريـشه و اصـلش در زمـين اسـت، و شـاخه هـايش در                    آيا براى «: اى رسول خدا، گفت   

اللَّه و الحمـدهللا، البتـه ده بـار، چـون اصـل         الاله االاللَّه، واللَّه اكبر، و سبحان     : آسمان؟ اين كه بعد از هر نماز بگوييد       
  .آمده است) 297/1(اين چنين در الكنز . »هاى شان در آسمان است مين و شاخهها در ز اين
   

  و آموزش ذكرى به على و فاطمه كه بعد از نماز و قبل از خواب آن را بگويند � پيامبر
 را به نكاح وى درآورد، بـراى        )اللَّه عنها  رضى( فاطمه   �هنگامى رسول خدا    :  روايت نموده كه   �احمد از على    

يك قطيفه، يك بالشت پوستى، كه از پوست خرما پر شده بود، دو سنگ آسـياب، يـك                  : هاى ذيل را فرستاد   او چيز 
كند، و خداوند براى     ام درد مى   كشى سينه  به خدا سوگند، از فرط آب     : مشك و دو كوزه، روزى على به فاطمه گفت        

خـدا  و من هم به     : نما، فاطمه گفت  پدرت اسيرانى نصيب فرموده است، بنابراين نزدش برو و از وى خادمى طلب              
:  فرمود � آمد، پيامبر   � دست هايم تاول زده است، سپس فاطمه نزد رسول خدا            2سوگند، از فرط آرد نمودن    

ام تا به تو سالم بدهم، و حيا نمود كه از وى طلب كنـد و برگـشت                 آمده:  گفت »اى دخترم چه تو را آورده است؟      «
:  آمدند، على گفت�آن گاه هر دو نزد پيامبر . ا نمودم كه از وى طلب نمايمعلى پرسيد چه كردى؟ پاسخ داد حي

آنقـدر آرد نمـودم كـه دسـت هـايم آبلـه             : كند، و فاطمه گفت    ام درد مى   اى رسول خدا، آنقدر آب كشيدم كه سينه       
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  حيات صحابه

٢٧٧  پنجم جلد 

به خدا سـوگند،  «:  فرمود�اند، و خداوند براى تو اسيران و گشايش آورده، بنابراين به ما خادم بده، پيامبر                نموده
هاى شان از گرسنگى بپيچد، و من چيزى نيابم كـه بـراى آنـان        گذارم، كه شكم   دهم و اهل صفه را نمى      به شما نمى  

بعد هر دوى شان برگشتند، بعـد       . »نمايم فروشم و قيمت شان را براى آنان مصرف مى         انفاق نمايم، بلكه اينان را مى     
پوشـانيد   كه زير قطيفه خود در آمده بودند، و وقتـى سـرهاى شـان را مـى                 در حالى نزدشان آمد،      �از آن پيامبر    

گرديد، آن گاه هر دو به شتاب  پوشانيد، سرهاى شان برهنه مى هاى شان را مى شد، و وقتى قدم پاهاى شان برهنه مى 
 »واستيد خبـر نـدهم؟  آيا شما را به بهتر از آنچه از من خ «: ، بعد از آن فرمود    »در جاى تان باشيد   «: برخاستند، فرمود 

و بعد از هر نماز ده بار خداوند «: ، فرمود»ها را به من آموزش داده است       كلماتى كه جبرائيل آن   «: آرى، گفت : گفتند
گوييد، ده بار حمد و ده بار هم تكبير، و وقتى كه در بسترتان قـرار گرفتيـد، سـى و سـه بـار تـسبيح                            را تسبيح مى  

هـا را   به خدا سوگند، از وقتى كـه آن :  فرمود�، على » و سى و چهار بار تكبير   بگوييد، سى و سه بار حمد بگوييد      
در شـب صـفين هـم تـرك     : ابن الكواء به او گفـت : گويد ام، مى  شنيدم تا حال ترك شان ننموده     �از پيامبر خدا    
ـ     1.اى اهل عراق خداوند شما را بكـشد، در شـب صـفين هـم تـرك ننمـودم                  : ننمودى؟ گفت  ب  منـذرى در الترغي

 وابودرداء و ترمـذى هـم   2اين را احمد روايت نموده، و لفظ هم از وى است، و بخارى و مسلم     : گويد مى) 912/3(
نمايد، اسنادش جيد است و راويانش ثقـه، عطـاء بـن             اند، و در اين سياق چيزى هست كه غريب مى          روايتش كرده 

از علـى مثـل ايـن را    ) 25/8(ابن سـعد  . تسائب ثقه است و حماد ابن سلمه قبل از خلط شدنش از وى شنيده اس     
  .روايت نموده است

اين را هم چنان حميدى، ابن ابى شيبه، عبدالرزاق، عدنى، ابن جرير، حـاكم و غيـر ايـشان از عطـاء بـن سـائب از          
آمده، ) 66/8(اند، و نسائى و ابن ماجه برخى آن را ، چنان كه در الكنز                پدرش از على به شكل طوالنى روايت كرده       

آيا شما را به چيزى داللـت       «:  گفت �اند و نزد ابن ابى شيبه به نقل از على روايت است كه پيامبر                روايت نموده 
نكنم كه از خادم براى تان بهتر است؟ خداوند را بعد از هر نماز سى و سه بار تسبيح بگوييد، سيه و سه بار حمـد                          

. »ها صـد تاانـد     تان قرار گرفتيد، به اين صورت اين       بو سى و چهار بار تكبير، و هم چنان وقتى شب در جاى خوا             
  . به تفصيل آورده شده است�اين چنين در الكنز آمده، و در آن طرق حديث على 

 آمـد، و از     � نزد پيـامبر     )اللَّه عنها  رضى(فاطمه  :  روايت است كه   )اللَّه عنها  رضى(و نزد احمد به نقل از ام سلمه         
كـنم، و   اند، يكبـار آرد مـى   اى رسول خدا، دست هايم از سنگ آسياب تاول زده     : خدمت به او شكايت نمود، گفت     

آيد، و من تو را بـه   اگر خداوند به تو رزقى بدهد به سويت مى«:  به او گفت�نمايم، رسول خدا   يكبار خمير مى  
بگو، سى و سه بار     بهتر از آن داللت خواهم نمود، وقتى كه بر بسترت قرار گرفتى، سى و سه بار خداوند را تسبيح                    

ها ازخادم براى تو بهترانـد، و وقتـى كـه نمـاز      شوند، و اين ها صدتا مى  تكبير بگو و سى و چهار بار حمد بگو، اين         
الاله االاللَّه وحده ال شريك له، له الملك و له الحمد، يحيى و يميت، بيده الخير و هـو  : صبح را خواندى اين را بگو 
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  حيات صحابه

٢٧٨  پنجم جلد 

عد از نماز صبح، ده بار بعد از نماز مغرب، چون به هر يكى از اينهـا ده نيكـى نوشـته                      ء قدير، ده بار ب     على كل شى  
ها مانند آزادسازى گردن يكى از پسران اسماعيل است،          رود، و هر يكى از اين      شود، و ده بدى و گناه از ميان مى         مى

 ايـن كـه شـرك باشـد، الالـه      و براى هيچ گناهى كه در آن روز نوشته شده حالل نيست كه آن را درك نمايد، مگر    
گويى، و ديگر بـار شـامگاه    االاللَّه وحده الشريك له، از هر شيطان و هر بدى درميان مدتى كه آن را صبحگاهان مى  

اين را احمد و طبرانى به ماننـد آن و مختـصرتر از   : گويد مى) 108/10( هيثمى 1.»گويى نگهبان و حارس توست   مى
  . و اسناد آن دو حسن است»و هو حرسك«:  در عوض»هى تحرسك«: اند، و گفته آن روايت نموده

   
  گفت بعد از نماز مى � آن چه پيامبر

االاله االاللَّه وحده ال شريك له، (: گفت خواند مى  وقتى نماز مى� روايت نموده كه رسول خدا � جابر  -بزار از   
 ال مانع لما اعطيت و ال معطى لما منعت، و ال            ء قدير، اللهم   له الملك، و له الحمد يحيى و يميت و هو على كل شى            

معبود بر حقى جز خداى ال شريك وجود نـدارد، پادشـاهى   «: ترجمه. )راد لما قضيت، و ال ينفع ذا الجد منك الجد   
ميراند و بر همه چيز قادر است، بار خدايا، هـيچ            كند و مى   از آن اوست، ستايش هم از آن اوست، ذاتى كه زنده مى           

اى براى آنچه فيصله  اى نيست، هيچ رد كننده  اى براى آنچه بازداشته    اى نيست، و دهنده    اى براى آنچه داده    هباز دارند 
اسـناد  : گويد مى) 103/10( هيثمى   2.»رساند اى وجود ندارد، و در گرفت تو هيچ عزتمندى را عزتش نفع نمى             نموده

نيز به مثل آن روايت نموده، مگر اينكـه در روايـت وى              )اللَّه عنهما  رضى(بزار اين را از ابن عباس       . آن حسن است  
 را ذكـر  )يحيى و يميـت (، و »به دستش خير است «) بيده الخير (: شد، و افزود   وقتى كه از نمازش منصرف مى     : آمده

 انـد،  اين را بزار و طبرانى به مثل آن روايت نمـوده          : گويد هيثمى مى . )والراد لما قضيت  (: ننموده، و نه اين قولش را     
ايـن را   . ، و اسـناد هـر دوى شـان حـسن اسـت            )بيده الخير (:  و نگفته  )يحيى و يميت  (: مگر اين كه طبرانى افزوده    

 و  »در عقـب هـر نمـاز      «:  روايت نموده، مگر اينكه در روايت وى آمده        � به مثل حديث جابر      �طبرانى از مغيره    
، و از اين »ميرد و خير به دستش است نده و نمى  و او ذاتى است ز    «: ، ترجمه )وهو حى ال يموت بيده الخير     (: افزوده

رجال آن رجال صحيح اند، و اين : گويد مى) 103/10(هيثمى .  تا آخرش)اللهم ال مانع(: قولش به بعد را ذكر نكرده
  .حديث در صحيح به اختصار آمده است

   
  اذكار صبح و شام

 وى خدمت يكى از دختـران رسـول   -ند كه مادرش ا ابوداود و نسائى از عبدالحميد موالى بنى هاشم روايت نموده   
 برايش حديث بيـان داشـت، كـه پيـامبر           � براى وى حديث بيان نمود، كه دختر پيامبر          -نموده    را مى  �خدا  

	: وقتى صبح نمودى بگو   «: گفت داد و مى    وى را تعليم مى    �O�-         � 	
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  حيات صحابه

٢٧٩  پنجم جلد 

باشـد، و آنچـه را     رامى ستايم، و قوت و توانايى جز به توفيق و مدد خداوجود ندارد، آنچـه را خـدا بخواهـد مـى                     
، »دانـد   است، و خداوند همه چيز را به علـم خـود مـى             دانم كه خداوند به همه چيز قادر       باشد، من مى   نخواهد نمى 
كنـد   ها را وقتى شب مـى      شود، و كسى كه اين     نمايد بگويد، تا شامگاه حفاظت مى      ها را وقتى صبح مى     كسى كه اين  

. در اسنادش يك زن مجهـول اسـت       : گويد  منذرى درمختصر السنن مى    1»شود بگويد، تا صبح نمودنش حفاظت مى     
  .آمده، روايت نموده است) 66ص(ن السنى، چنانكه در تحفةالذاكرين اين را هم چنان اب

اللَّـه   حسبى(: نمايد هفت بار بگويد كسى كه وقتى صبح و شام مى     :  روايت نموده، كه گفت    �و ابوداود از ابودرداء     
وجود نـدارد،   خداوند برايم كافى است، معبود جز او        «: ، ترجمه )ال اله اال هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم          

كند، خـواه آن را از   ، خداوند كفايت تكليف و رنجش را مى  »بر وى توكل نمودم، و او پروردگار عرش بزرگ است         
  2.صدق دل گفته باشد يا به دروغ

   
  ذكر در بازارها و مواقع غفلت

-ZO�R  (بهترين عمل نزد خداوند عزوجل      «:  فرمود   �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عصمه    
À�;l�(اى رسول خدا : ، گفتيم» است، و بدترين عمل نزد خداوند عزوجل تحريف است)À�;l� ZO�-( چيست؟
قـوم در حالـت   «: تحريف چيـست؟ گفـت    : ، گفتيم »گويد باشند ومردى تسبيح مى    مردم در حال صحبت مى    «: گفت

 اين چنـين در الترغيـب   3.»بدى قرار داريم  در حال   : گويند پرسد، مى  خوب قرار دارند، همسايه يا رفيق از ايشان مى        
  .باشد در اين فضل بن مختار آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 81/10(هيثمى . آمده است) 193/3(

تو با قـومى مجالـست      :  گفت �معاذ  : از ابو ادريس خوالنى روايت نموده، كه گفت       ) 236/1 (الحليه  و ابونعيم در    
ى اند، در آن هنگـام بـه سـو    شوند، و وقتى ايشان را ديدى غافل شده    نمايى كه در هر صورت داخل صحبت مى        مى

: اين را براى عبدالرحمن بن يزيد بن جـابر ذكـر نمـود وى گفـت    : گويد  وليد مى4،پروردگارت عزوجل روى بياور 
تى نشانه دعاى مستجاب اين است، كه وق    : گفتند آرى، ابوطلحه حكيم بن دينار برايم حديث بيان داشت كه آنان مى           

  .اند، در آن هنگام به سوى پروردگارت تبارك و تعالى روى بياور و رغبت نما مردم را ديدى غافل شده
دو مرد در بازار با هم روبرو شدند، يكى از آنان به           : اند كه گفت   و ابن ابى الدنيا و غير وى از ابوقالبه روايت نموده          

مـرزش بخـواهيم، و او چنـين نمـود، بعـد يكـى از آن                بيا هنگام غفلت مردم از خداوند مغفرت و آ        : ديگرى گفت 
دانستى كه خداوند براى مـا در همـان بيگـاهى كـه در بـازار                : درگذشت، دومى او را در خواب ديد، و به او گفت          

  .آمده است) 191/3( اين چنين در الترغيب 5.روبرو شديم بخشيد؟
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  حيات صحابه

٢٨٠  پنجم جلد 

   
  اذكار در سفر  
دقه براى اداى حج سوارشان نمود، كه وقتـى         براى آنانى كه بر شترهاى ص      � دستور پيامبر 

  شترها را سوار شدند خداوند را ياد نمايند
 ما را بر شـترهاى صـدقه جهـت    �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از ابوالس خزاعى       

در كوهان هـر شـتر   «: اى رسول خدا ما بر آن نيستيم كه ما را بر اينها سوار كنى، گفت: اداى حج سوار نمود، گفتيم  
شيطان است وقتى آنان را سوار شديد، نام خداوند عزوجل را چنانكه خدا امرتان نموده ياد كنيـد، بعـد آنـان را در         

اين را  : گويد مى) 131/10( هيثمى   1.»كنند ها به اجازه خداوند عزوجل حمل مى       خدمت خويش قرار دهيد، چون آن     
ها رجال صحيح اند، غير محمدبن اسحاق، ولـى          اند، و رجال يكى از آن      ودهاحمد و طبرانى به چند اسناد روايت نم       

از : در زندگى نامه ابـوالس ذكـر نمـوده        ) 168/4 (االصابه  و در   . ها به سماع تصريح نموده است      وى در يكى از آن    
  در سوار نمودن بر شتران صدقه در حج روايت نموده، و بخارى حـديث وى را در صـحيح بـه شـكل                       �پيامبر  

 مـا را بـر     �رسـول خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �معلق ذكر نموده، و بغوى و غير وى از ابوسهل خزاعى            
  .الحديث... شتران صدقه سوار نمود

   
  براى ابن عباس هنگامى كه وى را در عقب خود سوار نمود � گفته پيامبر

 وى را در عقب خود بر سـواريش سـوار           �رسول خدا   :  روايت نموده  كه    )اللَّه عنهما  رضى(احمد از ابن عباس     
اللَّـه گفـت و يكبـار الالـه      سه بار سبحان:  سه بار تكبير گفت �نمود، هنگامى كه بر آن برابر گرديد رسول خدا          

هر «: االاللَّه گفت، بعد از آن بر وى به پشت خوابيد و خنديد، باز روى خود را به سوى ابن عباس گردانيد و گفت                      
خندد، مثلى كه مـن      ا سوار شود، و چون عمل من عمل كند، خداوند عزوجل به سويش مى             شخصى كه سواريش ر   

  .باشد در اين روايت ابوبكر بن ابى مريم آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 131/10( هيثمى 2.»به سوى تو خنديدم
   

و تعليم ذكرى به مردى كه او را در عقب خود سوار نموده بود كه در وقـت بـه                     � پيامبر
   افتادن سواريش بگويدروى

 بودم، پاى شتر ما گيـر  �در عقب رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  �طبرانى از ابومليح بن اسامه از پدرش        
تعـس  : مگـو «:  فرمـود    �، رسـول خـدا      »هالكت بادا براى شـيطان    « )تعس الشيطان (: كرد و بر زمين افتاد، گفتم     

به قوت من اين عمل انجام يافت، ولى        : گويد گردد، و مى   نه مى گردد، حتى كه مثل خا     الشيطان، چون وى بزرگ مى    
رجال آن رجـال صـحيح انـد،        : گويد مى) 132/10( هيثمى   3.»گردد اللَّه، در اين صورت وى مثل مگس مى        بسم: بگو

غير محمدبن حمران كه ثقه است، و احمد اين را به اسنادهايى از ابوتيمه هجيمى از كسى كه در عقب رسول خـدا     
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  حيات صحابه

٢٨١  پنجم جلد 

بر خرى در عقبش بودم، خر پايش گير كرد و بر روى زمـين افتـاد و مثـل آن را                : بود روايت نموده، كه گفت     �
: من وى را به قوت خود انداختم، و وقتـى بگـويى           ]گويد   شيطان مى [«: و گفت : و در روايت وى آمده    . متذكر شده 

  .، و رجالش همه رجال صحيح اند1»دباش گردد، حتى كه از مگس هم خردتر مى اللَّه، نفسش نزدش خرد مى بسم
   

  آمدند رفت و قول اصحاب وقتى به منزلى پايين مى وقتى كه به بلندى باال مى � قول پيامبر
 وقتى به جاى مرتفع و بلندى زمين بلند �رسول خدا : اند كه  روايت نموده  �احمد و ابويعلى از انس بن مالك        

بـار خـدايا، تـو از هـر     «:  ترجمـه 2،)، و لك الحمد على كل حالاللهم لك الشرف على كل شرف   (: گفت شد مى  مى
در اين زياد نميرى آمده، و على رغم ضعفش         : گويد هيثمى مى . »بلندى بلندترى، و بر هر حال ستايش براى توست        

پايين وقتى ما به منزلى     : و طبرانى در األوسط از انس روايت نموده، كه گفت         . اند ثقه دانسته شده، بقيه رجال آن ثقه      
شديم، تا اينكـه بارهـا را بـاز          وقتى ما به منزلى پايين مى     : نموديم نموده، كه گفت    شديم، تا اينكه بارها را باز مى       مى
گفته، جيد است،   ) 133/10(، و اسناد آن، چنانكه هيثمى       3تسبيح به زبان  : گويد شعبه مى . گفتيم نموديم تسبيح مى   مى

  .گذشتهاى باب ذكر در بخش جهاد  و بعضى قصه
   

  گفت اش مى آنچه ابن مسعود در وقت بيرون شدن از خانه
: گفـت  شـد مـى   اش بيـرون مـى    از خانـه �وقتى كه عبداللَّه بـن مـسعود   : طبرانى از عوف روايت نموده، كه گفت      

)�#�   9 � A %�! t./ ��        �
� 5� u�� 5 � ,�c 5 t./ ��(. ى از قـوت و     به نام خدا، بر خداوند توكل نمودم، كـس        «:  ترجمه
  :اين در قرآن است: محمدبن كعب قرظى ميگويد. »توانايى جز خدا برخوردار نيست

]�#� 
3�8 ���%*� ./ ��[).(�V:�n(  
  .»اللَّه در آن سوار شويد به نام«: ترجمه

  :و خداوند گفته
]9 � 
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  .»بر خداوند توكل نموديم«: ترجمه
اين را طبرانى به شكل موقـوف روايـت نمـوده، و اسـناد آن منقطـع اسـت، و در ايـن                       : ويدگ مى) 129/10(هيثمى  

  .مسعودى آمده، كه دچار اختالط شده بود
   

  همه درودم را بر خودت بگردان:  � قول ابى بن كعب به پيامبر  � درود بر پيامبر
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  حيات صحابه

٢٨٢  پنجم جلد 

 روايت  �عبدبن حميد از ابى بن كعب       احمد، ابن منيع، رويانى، حاكم، بيهقى در شعب االيمان، سعدبن منصور و             
اى مـردم خـدا را      «: گفت خاست و مى   گذشت بر مى    وقتى كه دو سوم شب مى      �رسول خدا   : اند كه گفت   نموده

، » در پى آن است و مرگ با آنچـه در آن هـست فـرا رسـيده اسـت     1اد كنيد، راجفه آمده و رادفه    ياد كنيد، خدا را ي    
آنقـدر كـه    «: فرستم، پس چقـدر درودم را بـر تـو گـردانم؟ گفـت              ار درود مى  اى رسول خدا، من برايت بسي     : گفتم
: نـصف؟ گفـت   : ، گفـتم  »خواهى، اگر زياد نمودى برايت بهتـر اسـت         آنقدر كه مى  «: ربع، گفت :  گفتم »خواهى؟ مى
كنـى  خواهى، اگـر زيـاد    آنقدر كه مى«: دو سوم؟ گفت:  گفتم»خواهى، اگر زياد كنى برايت بهتر است       آنقدر كه مى  «

شود، و گناهت    حاال رنجت برايت كفايت مى    «:  گفت 2،گردانم مه درودم را بر تو مى     پس ه : ، گفتم »برايت بهتر است  
و . حـسن اسـت  : آمده، و در مورد روايـت ابـن منيـع گفتـه        ) 215/1( اين چنين در الكنز      3.»شود برايت بخشيده مى  

م هم آن را صحيح دانسته، چنانكـه در الترغيـب           حسن و صحيح است، و حاك     : ترمذى اين را روايت نموده و گفته      
آمده، و ابونعيم آن را، چنانكه در الكنز        ) 161/3(و طبرانى آن را به اسناد حسن، چنانكه در الترغيب           . آمده) 161/3(
  .اند آمده، از حبان بن منقذ به شكل مختصر، البته با اكتفا به بخش آخرش، روايت نموده) 215/1(
   

   ابن عوف و قولش درباره فضيلت درود بر وىبا � قصه پيامبر
پـنج يـا    : انـد كـه گفـت       روايـت نمـوده    � و ابن ابى الدنيا از عبدالرحمن بن عوف          - لفظ از وى است      -ابويعلى  

بودند،  آمد حاضر مى    به خاطر ضرورت هايى كه برايش در شب و روز پيش مى            �چهارتن از ما هميشه با پيامبر       
 4هـاى اشـراف    ل بـستانى از بـستان     مدم كه بيرون شده بود، و دنبالش نمـودم، وى داخـ           در حالى نزدش آ   : گويد مى

خداونـد روحـش را قـبض    : گرديد، نماز گزارد و سجده نمود، سجده را خيلى طوالنى كرد و من گريستم و گفـتم   
، سـجده را  اى رسول خدا:  گفتم»تو را چه شده؟«: پس سرش را بلند نمود و مرا طلب نموده گفت    : گويد نمود، مى 

براى شكر بـه پيـشگاه      «: بينمش، گفت  خداوند روح رسولش را قبض نمود و ديگر ابداً نمى         : طوالنى نمودى  گفتم   
پروردگارم سجده نمودم، البته به سبب آنچه در مورد امتم برايم احسان نمود، كسى كه از امتم بر من درود بفرستد،                

 احمد و حاكم اين را از عبدالرحمن به معناى         5.»سازد ازوى محو مى  نويسد و ده گناه را       خداوند برايش ده نيكى مى    
آيا تو را   : جبريل عليه السالم به من گفت     «:  فرمود �پيامبر  : اند، و در روايت شان آمده كه گفت        آن روايت نموده  

 بـر   فرستم، و كسى كه    كسى كه بر تو درود بفرستد من بر وى رحمت مى          : گويد بشارت ندهم، خداوند عزوجل مى    
بنابراين بـراى خداونـد جهـت اداى شـكر سـجده      «: در روايتى افزوده. »فرستم تو سالم بفرستد، بر وى سالمتى مى     

                                                 
  .م. راجفه دميدن اول صور است و رادفه دميدن دوم آن 1
  .م. فرستم يعنى در عوض همه دعاهايم براى تو درود مى 2
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  حيات صحابه

٢٨٣  پنجم جلد 

 يعنـى   -هـا    در روايـت آن   : آمـده، و گفتـه    ) 155/3(اين چنين در الترغيـب      . صحيح است : گويد  حاكم مى  1.»نمودم
  .گفته وى ضعيف است) 161/10(ى  موسى بن عبيده ربذى آمده و هيثم-ابويعلى و ابن ابى الدنيا 

   
  درباره فضيلت درود بر وى � قول پيامبر

 در حـالى صـبح نمـود كـه          �روزى رسول خـدا     : اند كه گفت   احمد و نسائى از ابوطلحه انصارى روايت نموده       
اى رسـول خـدا، امـروز خـوش طبـع صـبح       : شد، گفتند خوش طبيعت بود وخوشى و بشاشت در رويش ديده مى  

آرى، كسى از طرف پروردگارم عزوجـل نـزدم آمـدو           «: شود، گفت  ى و بشاشت در رويت ديده مى      نمودى و خوش  
نويـسد و ده گنـاه را از وى          كسى كه از امتت بر تو درود بفرستد، خداوند در مقابل آن برايش ده نيكـى مـى                 : گفت

 ابن حبان هم اين را      2.»مايدفر نمايد، و همانقدر خداوند بر او رحمت نازل مى         سازد، و ده درجه بلندش مى      محو مى 
آمـده، و   ) 157/3(اين چنـين در الترغيـب       . در صحيح خود روايت نموده و طبرانى نيز مثلش را روايت كرده است            

ايـن حـديث طـرق زيـاد و الفـاظ      . آمده، روايت نموده اسـت ) 216/1(عبدالرزاق نيز مانند آن را، چنانكه در الكنز       
  .مختلف دارد

نـزد منبـر    «:  فرمـود  �رسول خدا   :  از كعب بن عجره روايت نموده، كه گفت        - دانسته    كه آن را صحيح    -حاكم  
، »آمين«: ، باز وقتى بر پله دوم باال رفت گفت        »آمين«: ، حاضر شديم، وقتى كه يك پله باال رفت گفت         »حاضر شويد 

دا، امروز از تو چيـزى را       اى رسول خ  : ، وقتى كه پايين آمد، گفتيم     »آمين«: و هنگامى كه بر پله سوم باال رفت گفت        
هالك بادا كسى كـه رمـضان را دريابـد و بـرايش             : جبريل نزدم حاضر شد و گفت     «: شنيديم، گفت  شنيديم كه نمى  

هالك بادا كسى كه نزدش ياد شوى و بر تو درود           : آمين، هنگامى كه بر دومى باال رفتم، گفت       : بخشيده نشود، گفتم  
هالك بادا كسى كه، پدر و مادرش را نـزد وى           : ى سومى بلند گرديدم گفت    آمين، هنگامى كه به سو    : نفرستد، گفتم 

 ابن حبان اين را در صحيح خود از 3.»آمين: ها وى را داخل جنت ننمايند، گفتم    پيرى فرا رسد، يا يكى شان را و آن        
انـد و    روايت كـرده 5 و بزّار، و طبرانى اين را از عبداللَّه ابن حارث بن جزء زبيدى          4مالك بن حويرث روايت نموده    

 بـه مثـل آنـرا چنانكـه در          �عباس   اند و طبرانى از ابن      روايت نموده  �ابن خزيمه و ابن حبان اين را از الوهريره          
آماده روايت نموده است و طبرانى هم چنان حديث كعب را روايت نموده، و رجال آن، چنانكـه                  ) 166/3(الترغيب  

يز روايت نموده و در آن عمران بن ابان آمده، وى را ابن حبان ثقه دانسته و اند، و حديث مالك را ن هيثمى گفته، ثقه
گفتـه  ) 166/10(و از اين طريق اين را ابن حبان روايت نموده، چنانكه هيثمى             . اند بيشتر از يك تن ضعيفش دانسته     

  .است
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  حيات صحابه

٢٨٤  پنجم جلد 

   
  ترين مردم كسى است كه نزدش ياد شوم و بر من درود نفرستد بخيل: � قول پيامبر

 �روزى بيرون رفـتم و نـزد رسـول خـدا            :  روايت نموده، كه گفت    � از ابوذر    الصاله  ن ابى عاصم در كتاب      اب
كسى كـه نـزدش يـاد    «: آرى، اى رسول خدا، گفت :  گفتند »ترين مردم خبر ندهم؟    آيا شما را از بخيل    «: آمدم، گفت 

  .آمده است) 170/3(ترغيب  اين چنين در ال1.»ترين مردم است شوم و بر من درود نفرستد، اين بخيل
   

  و تعليم دادن اصحابش كه چگونه بر وى درود بفرستند � پيامبر
 روايـت   �هاى چهارگانه به جز ابن ماجه، عبدالرزاق و عبدبن حميد از ابومسعود              مالك، ابن ابى شيبه، مسلم، امام     

 نشست، آن گـاه بـشيربن       �ده  مان در مجلس سعدبن عبا      نزدمان آمد، و همراه    �رسول خدا   : اند كه گفت   نموده
اى رسول خدا، خداوند ما را امر نموده كه بر :  برايش گفت- است   )اللَّه عنهما  رضى( وى ابونعمان بن بشير      -سعد  

 خاموش شد، حتـى تمنـا       �تو درود بفرستيم، پس چگونه بر تو درود بگوييم اى رسول خدا، آن گاه پيامبر خدا                 
اللهم صل على محمد و على آل محمـد كمـا صـليت             : بگوييد«: بعد از آن گفت   كرد،   نموديم كه از وى سئوال نمى     

بـار  «على ابراهيم، و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم فى العالمين، انـك حميـد مجيـد،                       
ركـت  خدايا، بر محمد و بر ال محمد درود بفرست، چنانكه بر ابراهيم درود فرستادى، و بـر محمـد و آل محمـد ب               

نازل فرما، چنان كه بر ابراهيم در عالميان بركت نازل فرمودى، به درستى كه تو ستوده شـده و بزرگـوار هـستى، و                        
  .آمده است) 217/1( اين چنين در الكنز 2.»ايد سالم طورى بفرستيد كه آموزانيده شده

   
  � ابن مسعود و آموزش چگونگى درود بر پيامبر

 �وقتى كه بر رسـول خـدا     : كل موقوف به اسناد حسن روايت نموده، كه گفت         به ش  �ابن ماجه از ابن مسعود      
: آن گـاه بـه او گفتنـد       : گويد دانيد شايد اين بر وى عرضه شود، مى        درود گفتيد نيكو درود بفرستيد، چون شما نمى       
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بـار خـدايا، درودهـا، رحمـت و بركـت           «:  ،ترجمه »"; %"

هايت را برسيد پيامبران، امام متقيان، خاتم انبياء محمد بنده و رسولت، امام خير، رهبر خير و رسول رحمـت نـازل     
بار خدايا، بر محمد و بر . يشينيان و آيندگان به آن غبطه ورزند    اى برانگيز، كه پ    بار خدايا، او را به مقام شايسته      . فرما

آل محمد درود بفرست، چنان كه بر ابراهيم و بر آل ابراهيم درود فرستادى، به درستى كه تو ستوده شده و بزرگوار    
زل فرمـودى،  بار خدايا، بر محمد و بر آل محمد بركت نازل فرما، چنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركـت نـا   . هستى
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  حيات صحابه

٢٨٥  پنجم جلد 

 �و الفاظى كه علـى      . آمده است ) 165/3( اين چنين در الترغيب      1.»به درستى كه تو ستوده شده و بزرگوار هستى        
  .آموخت  قبالً گذشت  براى اصحاب مى�در مورد تعليم درود بر پيامبر 

   
  �  درباره درود بر پيامبر)اللَّه عنهما رضى(قول ابوبكر و عمر 
 گناهـان را  �درود بـر پيـامبر   : اند كـه گفـت    روايت نموده)اللَّه عنهما رضى(وبكر صديق خطيب و اصبهانى از اب  

ها افـضل اسـت و     از آزاد ساختن برده�سازد، و سالم بر پيامبر  تر از نابودن شدن آتش توسط آب نابود مى   قوى
ر راه خداوند عروجل از شمشير زدن د:  يا گفت-ها بهتر است   از آزاد ساختن نفس�دوست داشتن رسول خدا 

  .آمده است) 213/1(اين چنين در الكنز . -
ايستند و تا وقتى كه به پيامبر        دعاها ميان آسمان و زمين مى     :  روايت نموده، كه گفت    �و ترمذى از عمربن خطاب      

 بـه :  و نزد ابن راهويه به سند صحيح از عمر روايت است كه گفـت              2.رود  درود نفرستى چيزى از آن باال نمى       �
و مثل آن را ذكـر نمـوده، و نـزد رهـاوى از روى روايـت      ... باشد من تذكر داده شد كه دعا ميان آسمان و زمين مى          

 درود گفتـه شـود، و وقتـى    �شود، تا اين كه بر پيامبر  همه دعا از گذشتن از آسمان بازداشته مى       : است كه گفت  
اند، و عبدالقادر رهاوى در االربعين نيز ايـن را از عمـر    اين را ديلمى هم روايت نموده    . شود درود بيايد دعا بلند مى    

از عمر موقوف بر قول خودش روايت شده، و آن از مرفوع :به شكل مرفوع مانند سياق ترمذى روايت كرده، وگفته 
شود، بلكـه    مىاين اگر چه بر وى موقوف باشد، مثل آن از رأى و نظر گفته ن              : تر است، و حافظ عراقى گفته      صحيح
 و حكمش حكم مرفوع است، چنان كه جماعتى از امامان اهل حديث و اصول به ايـن تـصريح                    3،توقيفى است امر  

  .آمده است) 213/1(اين چنين در الكنز . اند نموده
   

  � درباره درود بر پيامبر) اللَّه عنهم رضى(قول على و ابن عباس 
شـود، تـا ايـن كـه بـر       هر دعا بازداشته مى   : ت روايت نموده، كه گف    �طبرانى در األوسط به شكل موقوف از على         

انـد، بعـضى شـان آن را         راويانش ثقه : گويد  منذرى در ترغيبش مى    5 .درود فرستاده شود   4)و آل محمد  ( �پيامبر  
اين را همچنان بيهقى در شعب االيمان و عبيداللَّه عيـشى در  . تر است اند، ولى موقوف بودنش صحيح   موفوع دانسته 

  . اند آمده، روايت نموده) 214/1(ارد رهاوى در االربعين، چنانكه در الكنز حديثش و عبدالق
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  حيات صحابه

٢٨٦  پنجم جلد 

 درود بفرسـتد،  �كسى كه روز جمعه صدبار بر پيامبر : و بيهقى در شعب االيمان از على روايت نموده، كه گفت   
 چنـين در الكنـز      اين! كرد؟ اين چه عمل مى   : گويند باشد، مردم مى   آيد كه بر رويش نور مى      روز قيامت در حالى مى    

  . آمده است) 214/1(
 ايـن   1.سزد درود جز بر انبيا بر هيچ كسى نمى       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و عبدالرزاق از ابن عباس      

  . آمده است) 216/1(چنين در الكنز 
) 1676/10(هيثمـى   . سـزد   بر هيچ كـسى نمـى      �درود جز بر پيامبر     : و نزد طبرانى از وى روايت است كه گفت        

  .طبرانى اين را موقوف روايت نموده، و رجالش صحيح اند: گويد مى
   

  در يك مجلس � استغفار و آمرزش طلبيدن  قول ابن عمر درباره استغفار پيامبر
 در يك مجلس صدبار     �از پيامبر خدا    : اند كه گفت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(ابوداود و ترمذى از ابن عمر       

ام را   خداوندا، برايم بـبخش و توبـه      «: ، ترجمه )رب اغفرلى و تب على انك انت التواب الرحيم        (: شمرديم اين را مى  
  2.»بپذير، بى شك كه تو پذيرنده توبه و مهربان هستى

   
  به حذيفه وقتى كه براى وى از تيزى زبانش شكايت نمود � گفته پيامبر

 از تيـزى زبـانم شـكايت    �براى رسول خـدا  : ه، كه گفت روايت نمود�از حذيفه   ) 376/1 (الحليه  ابونعيم در   
 ابن ابى شـيبه  3.»طلبم در مغفرت خواستن چطورى؟ من هر روز صدبار ازخداوند عزوجل آمرزش مى«: بردم، گفت 

و در روايـت ديگـرى از وى نـزد    . آمده، روايـت كـرده اسـت   ) 212/1(اين را از حذيفه به مثل آن، چنانه در الكنز   
ام زبان تيز دارم، و ترسـيدم كـه          اى رسول خدا، من بر خانواده     :  آمدم و گفم   �نزد پيامبر   : كه گفت ابونعيم آمده،   

  .و مثل آن را ذكر نموده است... اين مرا داخل آتش سازد
   

  درباره هفتاد بار آمرزش خواستن در هر روز � قول پيامبر
 در سـفرش قـرار      �رسول خدا   : اند كه گفت   ه روايت نمود  �ابن ابى الدنيا، بيهقى و اصبهانى از انس بن مالك           

، و تمـامش    »آن را هفتاد بار تمام كنيد     «: ، و ما آمرزش خواستيم، گفت     »از خداوند آمرزش بخواهيد   «: داشت، فرمود 
 كه هـر روز هفتـاد بـار از خداونـد آمـرزش بخواهـد،                4هر بنده و كنيزى   0:  گفت �نموديم، آن گاه رسول خدا      
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  حيات صحابه

٢٨٧  پنجم جلد 

بخشد، و بنده و كنيزى كه در يك روز و شب زيادتر از هفت صد گناه نمايد زيانمند  ىخداوند هفتصد گناهش را م    
) 212/1(ابن نجار مثل اين را، چنانكـه در الكنـز           . آمده است ) 131/3( اين چنين در الترغيب      1.»و نااميد شده است   

  .آمده، روايت نموده است
   

  در گوشه حرهاش  درباره مغفرت خواستنش و خنده � قصه على با پيامبر
 مـرا در  �علـى  : اند كه گفـت   از على بن ربيعه روايت نموده  - كه آن را صحيح دانسته       -ابن ابى شيبه و ابن منيع       

اللهـم اغفرلـى   (: پشت سرش سوار نمود، و به گوشه حره برد، آن گاه سرش را به سوى آسمان بلند نمود و گفـت                  
 خدايا، گناهانم را برايم ببخش، چون گناهان را كسى غير از تـو              بار«ترجمه  . )ذنوبى، انه ال يغفرالذنوب احد غيرك     

اى اميرالمؤمنين، از پروردگـارت مغفـرت خواسـتى و بـه            : باز به سوى من متلفت شد و خنديد، گفتم        . »بخشد نمى
 مرا در پشت سر خود سوار نمود، و        �رسول خدا   :  گفت ]اين چه معنى دارد؟   [سوى من ملتفت شد و خنديدى       

اللهم اغفرلى لى ذنوبى، فانـه ال   «: تا كه به گوشه حره رسيد، باز سرش را به سوى آسمان بلند نمود و گفت               مرا برد   
اى رسـول خـدا، مغفـرت خواسـتنت از          : ، بعد به سوى من ملتفت شد و خنديـد، گفـتم           »يغفر الذنوب احد غيرك   

دگـارم خنديـدم، آن هـم بـه     به سبب خنـده پرور    «: خندى؟ گفت  پروردگارت، و ملتفت شدنت به سوى من كه مى        
آمده ) 211/1( اين چنين در الكنز      2.»بخشد داند گناهان را احدى غير از وى نمى        اش كه مى   اش از بنده   خاطر خوشى 

  .است
   

  � قول ابوهريره درباره كثرت استغفار پيامبر
سى را نديدم، كـه از   هيچ ك�بعد از رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده�ابويعلى و ابن عساكر از ابوهريره       

خواهم و به سويش     از خداوند مغفرت مى   «: ، ترجمه »استغفراللَّه و اتوب اليه   «:  زيادتر اين را بگويد    �رسول خدا   
  .آمده است) 212/1(اين چنين در الكنز . »كنم توبه مى

   
  و آموزش دعاى آمرزش به مردى كثيرالذنوب � پيامبر

مـردى نـزد    :  روايت نموده، كه گفت    �جابربن عبداللَّه از پدرش از جدش       حاكم از محمدبن عبداللَّه بن محمدبن       
 بـه او  �رسول خدا : اين قول را دو بار يا سه بار گفت! واى گناهانم! واى گناهانم:  آمد و گفت�رسول خدا   

ز بار خـدايا، آمرزشـت ا     «: ترجمه. »اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبى، و رحمتك ارجى عندى من عملى          : بگو«: گفت
دوبـاره  «:  گفـت �باز پيامبر : او آن را گفت   . »تر است  تر است، و رحمتت نزدم از عملم اميدبخش        گناهانم وسيع 

 حـاكم   3.»برخيـز خداونـد برايـت بخـشيد       «: ، وى گفت، بعد از آن گفـت       »دوباره بگو «: باز فرمود : ، وى گفت  »بگو
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  حيات صحابه

٢٨٨  پنجم جلد 

آمـده  ) 132/3(ايـن چنـين در الترغيـب        .  اسـت  راويانش مدنى اند، و بر هيچ كدام شان جرح وارد نشده          : گويد مى
  . است

   
  به استغفار) اللَّه عنهم رضى(ترغيب نمودن عمر، على و ابودرداء 

، )اسـتغفراللَّه واتـوب اليـه     (: گويـد  وى مردى را شنيد كه مى     : اند كه   روايت نموده  �احمد در الزهد وهناد از عمر       
فاغفرلى و تـب  (واى بر تو، دنبال آن را نيز بگو، : ، گفت»كنم مىطلبم و به سويش توبه   از خدا آمرزش مى   «: ترجمه
و ابـن ابـى شـيبه از        . آمـده اسـت   ) 211/1(اين چنين در الكنز     . »ام را قبول فرما    برايم بيامرز و توبه   «: ، ترجمه )على

فار را در اى از استغ اش مختصر و چكيده خوشى بادا براى كسى كه در صحيفه      :  روايت نموده، كه گفت    �ابودرداء  
  .آمده است) 212/1(اين چنين در الكنز . يابد
   

  قول ابن مسعود درباره استغفار
اسـتغفراللَّه  (: هر مردى كه سه بار بگويد     :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى به شكل موقوف از عبداللَّه بن مسعود         

طلبم كه معبودى جز او وجود ندارد، و  ىاز خداوندى آمرزش م«: ، ترجمه)الذى الاله اال هوالحى القيوم و اتوب اليه    
. شود، اگر چه از معركه فرار نموده باشد        برايش بخشيده مى  . »كنم او زنده و قايم به ذات است و به سويش توبه مى           

از عبداللَّه بن مسعود روايت نمـوده، كـه         ) 316/3-و حاكم   . اند رجالش ثقه دانسته شده   : گويد مى) 210/10(هيثمى  
ريزيد، دوست دارم خداونـد گنـاهى    آيند، و بر سرم خاك مى هان مرا بدانيد، دو مرد هم در عقبم نمى     اگر گنا : گفت

  .اند حاكم و ذهبى اين را صحيح دانسته.  خوانده شوم1بخشد و من عبداللَّه بن روثهاز گناهانم را ب
   

  قول ابوهريره و براء بن عازب درباره استغفار
من هر روز دوازده هزار بار از خداوند مغفرت         :  روايت نموده، كه گفت    � ابوهريره   از) 383/1 (الحليه  ابونعيم در   

 �rR��Z&Y&u  و و در آنچه در  - يا به اندازه دينش      -كنم، و اين به اندازه دينم است         خواهم و به سويش توبه مى      مى
ايت نموده كه مردى به او       رو � و حاكم به شكل موقوف از برائ         2.به اندازه گناهم است   : ، آمده ذكر شده ) 288/1(

�Z   [اى ابوعماره   : گفت 3��� �� ���;�
همين است، كه مردى با دشمن روبرو شود، و بجنگند تا اين كـه   ]� ��7 !5 �
خداونـد ايـن را   : گويـد  شـود و مـى   نخير، اين همان مـردى اسـت كـه گنـاهى را مرتكـب مـى             : كشته شود؟ گفت  

  .آمده است) 132/3-اين چنين در الترغيب .  و مسلم صحيح استبه شرط بخارى: گويد  حاكم مى3.بخشد نمى
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  حيات صحابه

٢٨٩  پنجم جلد 

  درباره دوست دارندگان براى خدا � شود  قول پيامبر آنچه در ذكر داخل مى
خداوند روز قيامت مردانى    «:  گفت �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    � طبرانى به اسناد حسن از ابودرداء       

خورنـد،   گيرند، مردم بر مقام آن غبطه مـى    رانى است و بر منبرهاى لؤلؤ قرار مى       انگيزد كه چهره هايشان نو     را بر مى  
آن گـاه اعرابيـى بـر زانوهـايش نشـست و            : گويد ، مى »خورند آنان به انبياء و نه شهداء       مردم در مقام آنان غبطه مى     

دگان براى خدااند، كـه  گفت آنان دوست دارن. اى رسول خدا براى ما آنان را توصيف كن تا آنان را بشناسيم   : گفت
 ونزدوى هم   1.»نمايند شوند و ذكرش مى    هاى مختلف اند، و براى ذكر خداوند جمع مى         از قبايل مختلف و سرزمين    
 هـر   -از راست رحمان    «: گويد  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    :  روايت ست كه گفت    �چنان از عمروبن عبيسه     
گيرد، انبيا و  گان را فرا مى   د و نه شهدا، سفيدى روى شان نظر بيننده         مردانى اند، كه نه انبياان     -دو دستش راست اند     

: اى رسول خدا ، آنـان كياننـد؟ گفـت         : گفته شد . »نمايند شهدا بر جايگاه و قرب آنان به خداوند عزوجل غبطه مى          
چيننـد،   ا مى هاى نيكو ر   شوند، و سخن   هاى مختلف از قبايل مختلفى اند، كه براى ذكر خداوند جمع مى            آنان گروه «

ايـن چنـين در   .  اسناد آن مقارب اسـت، و بـر آن بـاكى نيـست        2.»چيند چنانكه خورنده خرما خرماهاى نيكو را مى      
اين را طبرانى روايت نموده،     : گويد درباره حديث عمروبن عبسه مى    ) 77/10(و هيثمى   . آمده است ) 66/3(الترغيب  

  .اند كه رجال آن ثقه دانسته شده
   

به يارانش هنگـامى كـه نشـسته بودنـد و جاهليـت و نعمـت ايمـان را يـاد                      � قول پيامبر 
  كردند مى

 در حالى نزد يارانش آمد كه آنان صحبت �رسول خدا   :  روايت نوده كه   �طبرانى در األوسط از انس بن مالك        
مود، و گمراهى جاهليتى را كه در آن قرار داشتيم و هدايتى را كه خداوند عزوجل نصيب ما ن فر   : نمودند، گفتند  مى

 اين طور باشـيد     - و خوشش آمد     -نيك نموديد   «:  گفت �نموديم، پيامبر خدا     برديم ياد مى   را كه در آن بسر مى     
در اين مبارك بن فضاله آمده، و ثقه دانسته شده، و بيشتر از يك              : گويد مى) 80/10( هيثمى   3.»و اينطور عمل نماييد   
  . رجال صحيح انداند، ولى بقيه رجال آن تن ضعيفش دانسته

   
  � قول ابن عباس و عايشه درباره ذكر، و قول عايشه درباره درود بر پيامبر

 را زياد ياد كنيد، چون وقتى عمـر يـاد           �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ابن عساكر از ابن عباس      
و . آمده اسـت  ) 394/4(ين در المنتخب    اين چن . شود شود، و وقتى عدل ياد گردد خداوند ياد مى         شود، عدل ياد مى   

  .آمده) 394/4( مجالس تان را زينت بخشيد و اين چنين درالمنتخب )اللَّه عنها رضى(نزد وى هم چنين از عايشه 
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  حيات صحابه

٢٩٠  پنجم جلد 

   
  درباره اولياى خداوند عزوجل � آثار ذكر و حقيقت آن  قول پيامبر

اى رسول خدا، اوليـاى خداونـد كياننـد؟    : ردى گفتم:  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(بزار از ابن عباس     
اين را بزار از شيخش على بن حـرب         : گويد مى) 78/10(هيثمى  . »آنانى كه وقتى ديده شوند خدا به ياد بيايد        «: فت

  1.اند رازى روايت نموده، ولى نشناختمش، اما بقيه رجالش ثقه داسنته شده
   

  ...باشيد چنان باشيد كه نزد من مىاگر : براى حنظله و ابوهريره � قول پيامبر
: اند كه گفت   روايت نموده  - بود   � وى از كاتبان پيامبر      - �حسن بن سفيان و ابونعيم از حنظله، اسيدى كاتب          

 بوديم وى جنت و دوزخ را براى ما ياد نمود، تا حدى كه در برابر ديدگان مان قرار گرفتند، بعد من �نزد پيامبر 
 خنديدم و بازى نمودم، آن گاه حالتى را بـه يـاد آوردم كـه در آن      ]با ايشان [رانم برخاستم و    به سوى خانواده و پس    

و حديث را چنانكه در بخش ايمان به جنت و دوزخ گذشت ذكر نموده، و در آخرش                 ... قرار داشتيم و بيرون شدم    
تـان بـر      خواه ناخواه مالئك همراه    باشيد، اى حنظله، اگر نزد خانواده تان طورى باشيد كه نزد من مى           «: فرمود: آمده
:  و نزد طيالـسى و ابـونعيم آمـد   3.» آن طور2ساعتى اينطور و ساعتىكنند، اى حنظله،  تان و در راه مصافحه مى  فرش

) 100/1(اين چنين در الكنـز      . »باشيد مالئك با بالهايشان بر شما سايه خواهند نمود         اگر چنان باشيد كه نزد من مى      «
هـاى   اى رسول خدا، وقتى نزد تو باشيم قلب       : گفتم:  روايت نموده، كه گفت    � نجار از ابوهريره     و ابن . آمده است 
اگـر وقتـى بيـرون      «: گـرديم، گفـت    شويم و به آخرت راغب و عالقمند مى        رغبت مى  شود، و از دنيا بى     مان نرم مى  

نمايند، و اگر    ان در راه مصافحه مى    كنند و همراه ت    باشيد، مالئك زيارت تان مى     شويد چنان باشيد كه نزد من مى       مى
آورد كه گناه كنند، تا اين كه خطاهاى شـان بـه بلنـدى آسـمان برسـد، آن گـاه از                       گناه نكنيد، خداوند قومى را مى     

 ايـن چنـين در      4.»كنـد  خداوند آمرزش طلبند و براى شان على رغم آنچه از ايشان بوده ببخشد و پروايى هم نمـى                 
  .آمده است) 101/1(الكنز 

   
  نمود در مقابل چشمانش در حاليكه طواف مى ابن عمر و خيال نمودن خداوند عزوجل

در حالى كه در طواف بوديم، از عبداللَّه بـن          : از عروه بن زبير روايت نموده، كه گفت       ) 0309/1( الحليه  ابونعيم در   
اى هـم پاسـخم نـداد،      به كلمـه   دخترش را خواستگارى نمودم، وى خاموشى اختيار نمود و           )اللَّه عنهما  رضى(عمر  
گويم، و براى  اى به او بار ديگر نمى داد، به خدا سوگند، در اين مورد ابداً كلمه   شد جوابم را مى    اگر راضى مى  : گفتم

 شدم، به او سالم �وى چنان مقدر شد كه قبل از من به مدينه رفت و سپس من آمدم، داخل مسجد رسول خدا              
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  حيات صحابه

٢٩١  پنجم جلد 

چـه وقـت    : ن بود برايش ادا نمودم، نزدش آمدم، برايم خوش آمـد گفـت و افـزود               دادم، و حقش را كه وى اهل آ       
آيا تو سوده دختر عبداللَّه را در حالى كه در طـواف بـوديم، و خداونـد    : اين وقت آمدنم است، گفت    : آمدى؟ گفتم 

 در غير آن مكان     نموديم، برايم ياد نمودى، در حالى كه قادر بودى با من           هاى مان خيال مى    عزوجل را درميان چشم   
بيشتر از گذشته به آن حريص ترم، آن : امروز نظرت چيست؟ گفتم: امرى بود مقدر شده، گفت: روبرو شوى؟ گفتم

اين را از نافع بـه معنـاى   ) 167/4(ابن سعد . سالم و عبداللَّه را طلب نموده و او را به نكاحم در آورد           : گاه پسرانش 
  .آن با زيادتى روايت نموده است

   
  درباره فضيلت ذكر حقى � ر خفى و بلند نمودن آواز به ذكر  قول پيامبرذك

شد، بـر    نمازى را كه در آن مسواك مى       �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ابويعلى از عايشه    
فى كـه  فضيلت ذكر خ«:  فرمود�داد و رسول خدا  گرديد، هفتاد و چند فضيلت مى     نمازى كه در آن مسواك نمى     

باشد، و خداوند مخلوقـات را بـراى حـساب           وقتى روز قيامت مى   «: گويد ، مى »شنوند هفتاد و چند است     آن را نمى  
ببينيد، : گويد آيند، خداوند به آنان مى     اند مى  اند و نوشته   شان جمع ميكند، فرشتگان حفظ كننده به آنچه حفظ نموده         

ارا هر آنچه دانسته بوديم و حفظ نموده بوديم حساب نمـوديم و             گويند پروردگ  آيا براى وى چيزى باقى مانده؟ مى      
اى هست، كه  نزد من براى تو چيز پوشيده: گويد  ايم آن گاه خداوند تبارك و تعالى به او مى   نوشتيم و تركش نكرده   

در ايـن   : يـد گو مى) 81/10( هيثمى   1.»دهم، و آن را ذكر پنهان است       دانى، و من تو را به آن پاداش مى         تو آن را نمى   
  .باشد معاويه بن يحيى صدفى آمده، وى ضعيف مى

   
  نمود و دفن عبداللَّه ذى البجادين قصه دفن مردى كه صدايش را  به ذكر بلند مى

آتشى را در بقيع ديديم و به آنجا آمديم، ناگهان متوجه شدم كه رسول              :  روايت نموده، كه گفت    �ابوداود از جابر    
، و او را از طرف پايين قبر بـه اودادنـد، ديـدم و ناگهـان               »اين مرد را به من بدهيد     «: گويد  قبر است و مى    �خدا  

آمـده  ) 137/1( اين چنين در جمع الفوائـد        2.نمود دريافتم، كه وى همان كسى است، كه صدايش را به ذكر بلند مى            
  .ه استاين را از جابر به مثل آن به اختصار روايت نمود) 351/3 (الحليه ابونعيم در . است

 مردى بـود    �عبداللَّه  : محمدبن ابراهيم تيمى برايم حديث بيان نموده، گفت       : گويد مى) 338/2 (االصابه  حافظ در   
شد، موصوف يتيم بود و زير سرپرستى عمويش به سر  مزينه، وى همان كسى است كه به او ذوالبجادين گفته مى       از
ر رسيد كه وى اسالم آورده است، آنگاه همه چيزى را كـه             نمود، به عمويش خب    برد، و عمويش به وى نيكى مى       مى

اى  به وى داده بود پس گرفت، حتى كه او را از لباسش هم برهنه ساخت، وى دوباره نزد مادرش آمد، مادرش جامه
را كه داشت براى وى دو قطعه نمود، وى نصف آن را ازار ساخت و نصف ديگـرش را قطيفـه، بعـد از آن وقتـى                           

، » هستى، مالزم دروازه من باش     - »صاحب دو جامه  « -تو عبداللَّه ذوالبجادين    «:  به او گفت   �امبر  صبح نمود، پي  
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  حيات صحابه

٢٩٢  پنجم جلد 

آيـا وى ريـا كـار اسـت؟         : نمود، عمر گفت   بود، و صدايش را به ذكر بلند مى         مى �بنابراين وى بر دروازه پيامبر      
: بن مسعود حديث بيان نمـود و گفـت  ا: گويد تيمى مى. »بلكه وى يكى از تضرع كنندگان است«:  فرمود�پيامبر  

اى از اردوگاه ديدم، آن را دنبال نمودم، ناگهان          اى از آتش را در ناحيه      در غزوه تبوك در دل شب برخاستم، و شعله        
 در آنجا تشريف دارند، و عبداللَّـه ذوالبجـادين   )اللَّه عنهما  رضى( و ابوبكر و  عمر       �متوجه شدم كه رسول خدا      

اش اسـت، هنگـامى كـه وى را           در حفره  �اند و رسول خدا      اى ايجاد نموده   نان برايش حفره  درگذشته است، و آ   
   1.»بار خدايا، من از وى راضى هستم، تو هم از وى راضى شو«: دفن نموديم، گفت

و ابـن منـده   . اند، مگر اين كه در آن انقطاع اسـت  بغوى اين را به طولش از اين وجه روايت نموده، و رجال آن ثقه       
ين را از طريق سعدبن صلت از اعمش از ابووائل از عبداللَّه بن مسعود، و از طريق كثيربن عبداللَّه بـن عمـرو بـن                    ا

و احمد و جعفر بن محمد الفريابى در كتاب الذكر از عقبـه     . عوف از پدرش ازجدش به مثل آن رويت نموده است         
وى متـضرع   «: شد فرمـود   ه او ذوالبجادين گفته مى     درباره مردى كه ب    �رسول خدا   : اند كه  بن عامر روايت نموده   

  2.كرد نمود، و صدايش را بلند مى ، و اين را به سببى گفت، كه وى ذكر خداوند را به قرآن و دعا زياد مى»است
   

    3شمارش تسبيح و اصل تسبيح
  گويد وى را ديد با هسته خرما تسبيح مى براى صفيه وقتى � قول پيامبر

 در حالى نزد وى وارد شد، كه چهـارهزار  �پيامبر : اند كه  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(فيه ترمذى و حاكم از ص 
آيا تو را به چيزى زيـادتر از آنچـه تـسبيح گفتـى خبـر                «: گفت، فرمود  ها تسبيح مى   هسته خرما نزدش بود، و با آن      

نسبت پاكى است خدا را بـه عـدد         «: ، ترجمه »اللَّه عدد خلقه   سبحان: بگو«: بلكه مرا بياموز فرمود   :  پاسخ داد  »ندهم؟
نسبت پاكى است خدا را به عـدد آنچـه   «: ، ترجمه »ء اللَّه عدد ما خلق من شى      بگو، سبحان «: و حاكم گفته  . »خلقش
حديث غريب است، و اين حديث را به روايت از صفيه جز از اين طريـق، بـه روايـت از                     :  و ترمذى گفته   4.»آفريد

و . آمـده اسـت  ) 99/3(ايـن چنـين در الترغيـب    . شناسيم، و اسناد آن معروف نيـست    ى، نمى هاشم ابن سعيد الكوف   
  .چيزى از اين قبيل در اذكار جامع گذشت

   
  تسبيح ابوصفيه، ابوهريره و سعد با سنگريزه ها

ها  ريزهشد، و زنبيلى كه در آن سنگ  روايت نموده كه به او پوستى انداخته مى� موالى پيامبر �بغوى از ابوسفيه 
 را ]ظهـر [شد، و وقتى نماز اول  گفت و بعد از آن برداشته مى شد، و به آن تا نصف روز تصبيح مى   بود آورده مى   مى
و بغوى هم چنان از يونس بن عبيـد از  . آمده است) 322/5 (البدايهاين چنين در  . گفت گزارد، تا شب تسبيح مى     مى
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  حيات صحابه

٢٩٣  پنجم جلد 

ايـن  . گفـت   را ديدم كه با هسته خرما تـسبيح مـى          -از مهاجرين    مردى   -ابوصفيه  : مادرش روايت نموده، كه گفت    
آمـده، و  ) 109/4 (االصـابه  اين چنـين در  . - ]البخارى[ البته در غير صحيح  -چنين در بخارى روايت نموده است       

وى :  روايـت نمـوده كـه   �از ابـوهريره  ) 383/1 (الحليه وابونعيم در   . روايتش نموده ) 60/7(همين طور ابن سعد     
و نـزد ابـوداود     . رفت گفت به خواب نمى    رى داشت و در آن هزار گره زده شده بود، و تا اينكه به آن تسبيح نمى                تا
در مدينـه نـزد ابـوهريره    : شيخى از طفاوه برايم حديث بيان نموده گفت      : از ابونضره روايت است كه گفت     ) 55/3(

تر در خدمت مهمان باشـد، روزى   ر و خوب نديدم كه از وى بهت�مهمان شدم، مردى را از اصحاب رسول خدا  
اى بود و در آن سنگريزه يـا هـسته خرمـا             در حالى كه من نزدش بودم، و او بر تختش قرار داشت، همراهش كيسه             

گفت، و وقتى آنچه در كيسه بود تمام شـد، كيـسه را    قرار داشت، در پايينش كنيز سياهش بود و او به آن تسبيح مى 
و ... ها را دوباره جمع نمود و در كيسه انداخت و براى ابوهريره بلندش نمـود         خت، و او آن   به سوى همان كنيز اندا    

ها   با سنگريزه�سعد : از حكيم بن ديلمى روايت نموده كه) 143/3( و ابن سعد 1.حديث را به طول آن ذكر نموده    
  .گفت تسبيح مى

   
  ادب ذكر و دو برابر شدن نيكى

اگر توانستى كه خدا را فقط در وقت پـاك بودنـت   :  روايت نموده، كه گفت)ه عنهمااللَّ رضى(ابن جرير از ابن عمر  
و احمد از ابوعثمان نهدى روايت نموده، كه . آمده است) 209/1(اين چنين در الكنز . ذكر كنى اين كار را انجام بده    

اش در بدل يـك   ل براى بندهبه من خبر رسيده، كه خداوند عزوج: از ابوهريره به من خبر رسيد كه وى گفته    : گفت
نه اينطـور نيـست، از رسـول    : ابوهريره گفت]اى؟  من به او گفتم كه تو چنين گفته [دهد،   نيكى يك ميلون نيكى مى    

  :، بعد از آن تالوت نمود»دهد خداوند عزوجل برايش دو مليون نيكى مى«: گويد  شنيدم كه مى�خدا 
]
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  .»دهد سازد و ار نزد خود اجر بزرگ مى آن را و چند مى«: ترجمه
: ، و در روايتـى آمـده  2»كنـد  اش را وزن مى اجر بزرگ، پس چه كسى اندازه    : وقتى خداوند عزوجل بگويد   «: و گفت 

چه : ، گفتشود يك نيكى به يك مليون نيكى زياد مى: گويى به من خبر رسيده كه تو مى: نزد ابوهريره آمدم و گفتم    
) 145/10(هيثمـى   .  و مثل آن را متـذكر شـده        3...از آن تو را به شگفت انداخته است؟ به خدا سوگند از وى شنيدم             

  اند، و يكى از اسنادهاى احمد جيد است اين را احمد به دواسناد و بزار به مثل آن روايت نموده: گويد مى
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  حيات صحابه

٢٩٤  پنجم جلد 

  باب پانزدهم
  

  دعاهاى اصحاب
   

آوردند، براى   به سوى خداوند تبارك و تعالى با دعاها فرياد بر مى)اللَّه عنهم رضى(حابش  و اص� چگونه پيامبر 
  نمودند و دعاهاى شان چگونه بود؟ كردند، در چه وقت دعا مى چه امورى دعا مى

  
  و تعليم آداب دعا به بعضى از اصحابش � آداب دعا  پيامبر

 از كنار مردمـى در حـالى گذشـت كـه            �رسول خدا   :  گفت  روايت نموده، كه   �ابن ابى شيبه از معاذ بن جبل        
از خداوند بال خواستى، عافيتش را هم طلب «:  فرمود�خواهم، پيامبر خدا  بار خدايا من از تو صبر مى: گفت  مى
اى ابن آدم، آيا    «: طلبم، فرمود  بار خدايا من از تو تمام نعمتت را مى        : گفت ، و بر مردى در حالى گذشت كه مى        »كن
از جمله «: اى رسول خدا، دعايى بود و به آن به اميد خير دعا نمودم، گفت         :  گفت »دانى كه تمام نعمت چيست؟     مى

: ، ترجمـه  )يا ذالجالل واالكرام  (: ، و بر مردى گذشت كه مى گفت       »تمام نعمت دخول جنت و رهايى از آتش است        
  .آمده است) 292/1( اين چنين در الكنز 1.»از تو پذيرفته شد، سئوال نما«: ، فرمود»اى صاحب بزرگى و عزت«
   

  نمود تا عذابش به سرعت بيايد با مردى كه دعا مى � قصه پيامبر
 نزد مردى وارد شد، گـويى كـه وى از           �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى شيبه از انس بن مالك        

آيا خداوند را   «:  به او گفت   �يامبر  اى است كه پرهايش كنده شده باشد، پ        فرط تكليف و رنج چون جوجه پرنده      
دهـى، در دنيـا بـرايم     بار خدايا، عذابى را كه در آخـرت بـه مـن مـى        : گفتم مى: نمودى؟ پاسخ داد   به چيزى دعا مى   

اللهم آتنا فى الدنيا حـسنة و فـى االخـرة حـسنة، و قنـا      : چرا نگفتى «:  به او گفت   �تعجليلش كن، آن گاه پيامبر      
، آن گـاه    »"مان در دنيا و آخرت نيكى نصيب فرما و از عـذاب آتـش نگـاه مـان دار                   يا، براى بار خدا "«عذاب النار،   

و ابن النجـار ايـن را از وى بـه         . آمده است ) 290/1( اين چنين در الكنز      2خداوند را دعا نمود و او برايش شفا داد،        
  .مثل آن، چنانكه در الكنز آمده، روايت نموده است

   
 كه براى بشير بن خصاصيه دعا نمايد كه خداونـد او را قبـل از وى                 از اين  � امتناع پيامبر 

  بميراند
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  حيات صحابه

٢٩٥  پنجم جلد 

ستايم كه تو را از ربيعـه   خدايى را مى  :  گفت �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت      ابونعيم از بشيربن خصاصيه   
 قبـل از تـو      اى رسول خدا، خداوند را دعا كن تـا مـرا          : گفتم. »اى  آورد، و به دست رسول خدا اسالم آورده        1قشعم

  .آمده است) 147/5(اين چنين در المنتخب . »كنم اين طور براى هيچ كسى دعا نمى«: بميراند، گفت
   

  2و ابتدا نمودن از خودش به دعا و اجتنابش از سجع � پيامبر
 �رسـول خـدا   : اند كه گفـت   روايت نموده�ابن ابى شيبه، احمد، ابوداود، نسائى و غير ايشان از ابى بن كعب     

: نمود، روزى موسى عليه السالم را ياد نمـود و گفـت            نمود، از نفس خودش شروع مى      قتى كه براى كسى دعا مى     و
ديـد، ولـى وى    نمود، از همراهش شگفت انگيزترين چيزهـا را مـى   رحمت خدا بر ما باد و بر موسى، اگر صبر مى     «

  : گفت
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اگر تو را بعد از اين از چيزى پرسيدم، از همراهى من دست بردار، چون تو از جانب من معـذور شـناخته           «: ترجمه
  .»شدى

روزى موسى عليه السالم را     :  ترمذى مثل اين را روايت نموده، و اين قولش را ذكر ننموده            4. نمود  3و آن را طوالنى   
و طبرانى اين   . آمده است ) 290/1(اين چنين در الكنز     .  غريب و صحيح است    حسن،: تا آخرش، و گفته   ... ياد نمود 

 ايـن چنـين   5.كرد نمود ازخودش شروع مى وقتى دعا مى:  به اين لفظ روايت نموده  �را به اسناد حسن از ابوايوب       
 ]ابى[عظ مدينه ابن  براى وا)اللَّه عنها  رضى(عايشه  : ابن ابى شيبه از شعبى روايت نموده، كه گفت        . در المجمع آمده  
هـا را مالزمـت       و يارانش همره بودم و آن      �از سجع در دعا اجتناب نما، چون من با رسول خدا            : السائب گفت 

  .آمده است) 292/1( اين چنين در الكنز 6.نمودند نمودم، ايشان اينطور نمى
   

  عمر و تعليم آداب دعا به مردى و دعاى ابن مسعود در وقت سحر
بار : جست، عمر گفت وى از مردى شنيد كه از فتنه پناه مى: اند كه   روايت نموده  � و ابوعبيد از عمر      7ابن ابى شيبه  

 يـا  -كنى، كه برايت اهل و مال نصيب نكند  جويم، آيا از پروردگارت سئوال مى   خدايا، من به تو از الفاظش پناه مى       
خداوند برايت مال و پسر نصيب نكند؟ هر يكـى          دارى، كه    آيا دوست مى  :  ، و در لفظى آمده     -اهل و فرزند    : گفت

                                                 
  .قشعم لقب ربيعه بن نزار است، و يكى از معانى آن شير است 1
  .گويند ن گونه الفاظ را در نظم قافيه مىشود چنانكه همي گفته مى» سجع«آيد  الفاظ همانند و مشابهى كه در اواخر جمالت نثر مى 2
  .است طوالنى خواند» عذرا« كلمه اخير را كه �يعنى پيامبر  3
4 
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  حيات صحابه

٢٩٦  پنجم جلد 

و . آمده اسـت  ) 289/1(اين چنين در الكنز     . هاى آن پناه بجويد    از شما وقتى از فتنه پناه جست، بايد از گمراه كننده          
 عبور �سحرگاهان از كنار منزل عبداللَّه بن مسعود : طبرانى از محارب بن دثار از عمويش روايت نموده، كه گفت       

بار خدايا، دعوتم نمودى اجابت كردم، امرم فرمودى اطاعت نمودم و ايـن             : گفت شنيدم كه مى   دم، از وى مى   نمو مى
ى، گفت ز تو شنيدم كه در وقت سحر مى  كلماتى را ا  : بعد با او روبرو شدم و گفتم      . وقت سحر است پس برايم بيامرز     

 2. انـداخت  1ر بـه تـأخي   حرفرزندانش را تا سـ     ]استغفار براى [يعقوب  : و آن كلمات را برايش يادآورى نموم، گفت       
  .باشد در اين عبدالرحمن بن اسحاق كوفى آمده، وى ضعيف مى: گويد مى) 155/10(هيثمى 

   
  بلند نمودن دستها در دعا و مسح نمودن روى با آن ها  

  و انجام دادن اين عمل � پيامبر
نمود، دست هايش را بلندمى كرد، و وقتى         مى وقتى دعا    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �حاكم از عمر    

 از وى روايـت     - كـه آن را صـحيح دانـسته          -و هم چنين نزد وى و ترمذى        . ماليد ها را رويش مى    شد، آن  فارغ مى 
هـا رويـش را    نمود، تا وقتـى كـه بـا ان     هنگامى كه دست هايش را در دعا بلند مى�رسول خدا  : است كه گفت  

 را نزد  �پيامبر  :  و نزد عبدالغنى در ايضاح االشكال از وى روايت است كه گفت            3.مودن كرد، پايين نمى   مسح نمى 
اين . ها رويش را مسح نمود نمود، و هنگامى كه فارغ شد با آن هايش دعا مى  ديدم كه با كف دست  4هاى زيت  سنگ

  .آمده است) 289/1(چنين در الكنز 
نمـود و دعـا     دست هايش را بلنـد مـى  �رسول خدا :  كه گفت روايت نموده،)اللَّه عنها رضى(و احمد از عايشه    

احمد اين را به سه : گويد مى) 168/10( هيثمى 5.شدم ها ملول مى كرد، تا حدى كه من از زياد بلند نگه داشتن آن مى
ه و عبدالرزاق از وى مثل ايـن را روايـت نمـوده و افـزود              . اند ها رجال صحيح   اسناد روايت نموده، و رجال همه آن      

بار خدايا، من بشر هـستم، پـس مـرا بـه            «: ، ترجمه )اللهم انما انا بشر فال تعذبنى بشتم رجل شتمته او آذيته          (: است
نـزد  .  آمـده اسـت   ) 291/1( اين چنين در الكنز      67.»ام عذاب مده   ام يا اذيتش رسانيده    دشنام مردى كه دشنامش داده    

 را در حـالى ديـد كـه         � روايت است كه وى پيامبر       )ه عنها اللَّ رضى(از عايشه   ) 90ص(بخارى در االدب المفرد     
ايمـا رجـل مـن المـومنين آذيتـه و او      . انما انا بشر فال تعـاقبنى (: گفت كرد و مى دست هايش را بلند نموده دعا مى    
                                                 

، البته آن هم بعد از ]سوف استغفر لكم ربى: [اين در وقتى بود كه پسرانش از وى طلب استغفار نمودند و او براى شان گفت 1
  .سفرشان به مصر
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  حيات صحابه

٢٩٧  پنجم جلد 

ـ   من بشر هستم بنابراين عقابم من، هر مردى را كـه از مـومنين اذيـت نمـوده                 «: ، ترجمه )شتمته فال تعاقبنى فيه    ا ام ي
  .ام، مرا در آن مورد مؤاخذه منما دشنام داده

   
  در اين مورد وقتى كه  بر احزاب دعا نمود و عملكرد ابن عمر و ابن زبير � عملكرد پيامبر

 بر قومى از اعراب عبور نمـود، آنـان اسـالم اورده بودنـد، و                �رسول خدا   : عبدالرزاق از عروه روايت نموده كه     
هاى خود را به سوى رويش بلند نمـود و بـر           دست �بودند، آن گاه رسول خدا      احزاب ديارشان را خراب كرده      

 دسـتش را    �اى رسول خدا، رسا كن پدر و مادرم فدايت، ولى پيـامبر خـدا               : آنان دعا نمود، اعرابيى به او گفت      
و . آمـده اسـت  )291/1(اين چنين در الكنـز     .  به طرف آسمان بلندشان نكرد     ]از آن باالتر  [برابر رويش بلند نمود، و      
 را )اللَّـه عـنهم   رضـى (اين عمروبن زبير :  از ابونعيم وهب روايت نموده، كه گفت      ]90ص[بخارى در االدب المفرد     

  1.ماليدند هاى دست شان را بر روى مى كردند و كف ديدم كه دعا مى
   

  دعا در جماعت و بلند نمودن آواز و آمين  
   و مرد ديگرىبر دعاى زيد، ابوهريره � آمين گفتن پيامبر

 آمـد، و چيـزى از وى      )رضـى اهللا عنـه    (مردى نزد زيدبن ثابت     : طبرانى در األوسط از قيس مدنى روايت نموده كه        
كـرديم، و    ن ،ابوهريره و فالن در مـسجد بـوديم دعـا مـى            منزد ابوهريره برو، در حالى كه       : پرسيد، زيد به او گفت    

 به سوى مـا آمـد و نـزد مـان نشـست، و مـا          �ان رسول خدا    نموديم، كه ناگه   پروردگار مان عزوجل را ذكر مى     
پس من و همراهم قبل از ابـوهريره        : گويد ، زيد مى  »به آنچه كه در آن قرار داشتيد برگرديد       «: خاموش شديم، گفت  

بار خداى، مـن از تـو   : گويد، بعد از آن ابوهريره دعا نموده گفت      براى ما آمين مى    �دعا نموديم، و رسول خدا      
:  گفـت  �خواهم كه فرامـوش نـشود، پيـامبر          خواهم كه دو همراهم خواستند، و از تو علمى مى          نچه را مى  مثل آ 

بچـه  «:  فرمـود  � پيـامبر    2،خواهيم كه فراموش نـشود     علمى مى اى رسول خدا، ما هم از خداوند        : ، گفتيم »آمين«
مـربن العزيـز بـود، و غيـر از          اين قـيس، واعـظ  ع      : گويد مى) 361/9(هيثمى  . » از شما به آن سبقت جست      3درسى

  .اند پسرش محمد ديگر كسى از وى روايت نكرده است، ولى بقيه رجال ثقه
   

  هدعاى عمر و درخواستش از مردم كه آمين بگويند و دعايش در عام الرماد
 شـنيدم كـه   �از عمربن خطـاب  : از جامع بن شداد از يكى از اقربايش روايت نموده، كه گفت       ) 275/3(ابن سعد   

اللهم انى ضعيف فقونى، اللهم انى غليظ فلينى، «: ها را گفتم بر آن آمين بگوييد     سه كلمه است كه وقتى آن     : گفت ىم

                                                 
  .8ل0�,/ 8ن را 5AB@ دا,��3 اس)) �٠٩(�6�ر� در ادب الb;د . س�� �ن ���� اس& 1
  .به نقل از االصابه  و تهذيب التهذيب 2
  .م.  است چون وى از قبيله دوس است�هدف ابوهريره  3



  حيات صحابه

٢٩٨  پنجم جلد 

بار خدايا، من ضعيف هستم قويم بساز، بار خدايا، من خشن هستم نرمم بـساز،               «: ترجمه. »اللهم انى بخيل فسخنى   
  .»بار خدايا من بخيل هستم سخيم بساز

 الرمـادة  ]عام[ روزى در �سوى عمربن خطاب : از سائب بن يزيد روايت نموده، كه گفت       ) 321/3(وى هم چنان    
در صبحگاهان نگاه نمودم، وى در يك حالت توأم با خشوع و تضرّع قرار داشت و چادرى بر تـن داشـت كـه بـه               

يختند، و در طـرف  ر هايش اشك مى هايش بر گونه نمود و چشم رسيد صدايش را به استغفار بلند مى     زانوهايش نمى 
هـايش    قرار داشت،وى در آن روز در حالى كه روبروى قبله قرار داشت و دست              �راستش عباس بن عبدالمطلب     

را به سوى پروردگارش فرياد بلند نمود، و دعا نمود و مردم هم با او دعا كردند، بعد از آن دست عباس را گرفـت                      
بـار خـدايا، عمـوى رسـولت را نـزد تـو شـفاعت كننـده                 «: هترجمـ . )الهم انا نستشفع بعم رسولك اليك     (: و گفت 

نمـود و چـشم هـايش اشـك      ، و عباس براى مدت طوالنى در پهلويش ايـستاد، و عبـاس هـم دعـا مـى         »آوريم مى
  .ريخت مى
  

  نشستن عمر همراه گروهى در مسجد و دعاى همه شان يكى بعد از ديگرى
عمربن خطاب از طرف شب بعد از عشاء در         : نموده، كه گفت  از ابوسعيد موالى ابواسيد روايت      ) 294/3(ابن سعد   

گزارد، بـارى   نمود، مگر كسى را كه ايستاده بود و نماز مى          ديد بيرونش مى   زد، هر كى را در آن مى       مسجد گشت مى  
 هم تـشريف داشـت، پرسـيد،    � عبور نمود كه در ميان شان ابى بن كعب          �بر تعدادى از اصحاب رسول خدا       

بعد از نماز چه شما را نگـه داشـته اسـت؟    : ات، اى اميرالمؤمنين، پرسيد    افرادى از خانواده  : ؟ ابى گفت  ها كيانند  اين
ترين شان بـه خـودش       آن گاه با ايشان نشست، و براى نزديك       : كند كنيم، اضافه مى   نشستيم و خدا را ذكر مى     : گفت
طالب دعا گرديد و آنان دعا نمودند تا اين كه ها  وى دعا نمود، بعد از هر يك آن: گويد به دعا شروع كن، مى : گفت

اى فرايم گرفت، كـه او نيـز      تو بگو، من بند ماندم و از ترس لرزه        : به من رسيد و من در پهلويش قرار داشتم، گفت         
بار خدايا براى مان بيامرز، بار خدايا رحـم مـان فرمـا كـافى اسـت،                 : اگر بگويى : آن را از من احساس نمود، گفت      

تر نبود، بعـد از آن   تر و شديد گريه كننده     عد از آن عمر شروع نمود، و هيچ كسى در قوم از وى پر اشك              ب: گويد مى
  .بس است، اكنون پراكنده شويد: فرمود

   
  دعاى حبيب بن مسلمه و نعمان بن مقرّن قبل از قتال

وى بر ارتشى امير مقرر شد،      : طبرانى از ابوهبيره از حبيب بن مسلمه فهرى كه مستجاب الدعا بود روايت نموده كه              
 شـنيدم كـه     �از رسـول خـدا      : مرزهاى روم را در نور ديد و هنگامى كه با دشمن روبرو گرديد به مردم گفـت                

اگر جماعتى جمع شود و برخى شان دعا نمايند و سايرشان آمين بگويند خداوند دعـاى شـان را قبـول                     «: گويد مى
، )اللهم احقـن دماءنـا، و اجعـل اجورنـا اجورالـشهداء           (: داوند گفت ، بعد از آن وى پس از حمد و ثناى خ          »كند مى

، در حالى كه آنان »هاى مان را پاداش شهيدان بگردان بار خدايا، خونهاى مان را از ريختن باز دار، و پاداش«: ترجمه



  حيات صحابه

٢٩٩  پنجم جلد 

 1.داخـل گرديـد  اش  در اين حالت قرار داشتند، ناگهان هنباط، كه امير دشمن بود، پايين آمد و نزد حبيب در خيمـه              
گويند،  هنباط به لغت رومى امير ارتش را مى     : اين را طبرانى روايت نموده، و گفته است       : گويد مى) 170/10(هيثمى  

و در بخش تمناى شهادت و دعا براى آن         . غير از ابن لهيعه كه حسن الحديث است، رجال صحيح اند          : و رجال آن  
مـن بـراى    : ن متذكر شده، و در آن قول نعمـان بـن مقـرن آمـده              و حديث را به طول آ     ... از معقل بن يسار گذشت    


	 (: دهم كه بر آن آمين بگويد كنم، و هر يكى از شما را سوگند مى خداوند عز و جل دعايى مى":6�� G���� ��� �3 ��
     �3� � p�8�� �" #C� �r$ ? u(
نان نـصيب  بار خدايا، امروز براى نعمان شهادت را در نصرت مسلما    «: ، ترجمه )���3

اين را طبرى هم روايت كرده، و اين چنين اين را طبرانى روايت نمـوده، و رجـال          . »فرما، و براى شان فتح عطا نما      
ايـن چنـين   . آمده است) 216/6(و قوم آمين گفتند، چنان كه در المجمع    : آن رجال صحيح اند، و در روايتى افزوده       

  .ه استدر حديث طويلى روايت كرد) 294/3(اين را حاكم 
   

  وى متضرع است: اش درباره � ذى البجادين و بلند نمودن صدايش به دعا و قول پيامبر
شـد    براى مردى كه به او ذوالجبادين گفته مـى �پيامبر : اند كه  روايت نموده�احمد و طبرانى از عقبه بن عامر      

نمود،  كثرت با خواندن قرآن ياد مى، اين را به سببى گفت كه وى خداوند عزوجل را به  2»وى متضرع است  «: فرمود
و ابن جرير هم چنان اين را از . ها حسن است اسناد آن: گويد مى) 369/9(هيثمى  . كرد و صدايش را در دعا بلند مى      

  .آمده است) 395/2(عقبه به مثل آن روايت نموده، چنانكه در تفسير ابن كثير 
   

  طلب دعا از صالحين  
  � و ابوامامه و درخواست دعا از پيامبرو طلب دعا از عمر  � پيامبر

 اجازه عمـره خواسـتم، بـه مـن اجـازه داد و              �از پيامبر   : اند كه گفت    روايت نموده  �ابوداود و ترمذى از عمر      
 .اى است كه دوست ندارم در بدل آن دنيا برايم باشـد  كلمه: ، عمر گفت»اى برادرم از دعايت فراموشم مكن «: گفت

 روايت نموده، � عمر به معناى اين را روايت نموده است، و ابن ابى شيبه از ابوامامه باهلى از) 273/3( ابن سعد   3
اللهـم اغفرلنـا    (:  بيرون گرديد، گويى ما عالقمند شديم كه براى مان دعا كند، آن گـاه فرمـود                �پيامبر  : كه گفت 

بار خدايا، بـراى مـا      «: ، ترجمه )لنا شأنناكله والرحمنا، و ارض عنا و تقبل منا، و ادخلنا الجنة و نجنا من النار، اصلح                
بيامرز و رحم مان فرما، ازما راضى شو و از ما قبول فرما، داخل جنت مان ساز و از آتش نجات مان ده و همه امور        

                                                 
/ ) ٢١/ �(>0;ا,/ . ���� 1U5١٧٠/ ١٠(ه (��+c /� :���D ال6��S اس)، رج�ل 4567 ا, 3� IA5kل Dرج�ل 8ن ج9 ا� .

���� . 5AB@ دا,��3 اس)) ٢٧٢(8ل0�,/ 8ن را در 5AB@ ال�;<5= )٣�٧/ ٣.( 
/ 8ن را ��D دا,��3 اس) 2U5ه . ���رج�ل 8ن ج9 ا�D ل5AB 3� IA5k@ اس) و دm�ر ) ٩#١/ �(اPث-3 ه�� ،�N طgاخ� .

 /U5دا,��3 اس)) ٣�٩/ ٩(ه D��� 8ن �A]^ اس)) ٠#/ ١١(ا�D ج;�; >0;� در ت5�b; . 8ن را Pاز ا�+ذر �3 س.  
  .8ل0�,/ 8ن را 5AB@ دا,��3 اس)) ٢٨٩٢(ا�D ��ج3 . ��D 4567 اس): و 3�bc) ٧##٣(ت;��o ) ١�٩٨(ا�+داوود . ���� 3



  حيات صحابه

٣٠٠  پنجم جلد 

امر را براى تان    «: ، گويى باز هم ما عالقمندى نشان داديم كه براى مان بيفزايد، گفت            »ما را براى مان اصالح گردان     
  .آمده است) 291/1( اين چنين در الكنز 1.» نمودمجمع
  

از وى كـه     � داد، و درخواست پيامبر    قصه مردى كه خود را در زمين داغ و گرم غلت مى           
  براى برادرانش دعا كند

مردى روزى به راه افتاد و لباس هايش را كـشيد، و            :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ابى الدنيا از طلحه بن عبيداللَّه        
آتش جهنم را بچش، آيا در شب مرده هستى و : گفت مين داغ و گرم به غلت زدن پرداخت، و براى نفسش مى     در ز 

 را در سايه درختى ديـد،  �در حالى كه وى در اين حالت قرار داشت، ناگهان پيامبر     : افزايد   مى! در روز پهلوان؟  
هاى آسمان برايت بـاز گرديـد، و         وازهدر«:  به او گفت   �نفسم بر من غالب شد، رسول خدا        : نزدش آمد و گفت   

 آن گـاه هـر كـس    »از برادرتـان توشـه بـه دسـت آوريـد       «: ، سپس به اصحابش فرمود    »مالئك بر تو افتخار نمودند    
اللهـم  (: ، آن گـاه گفـت  »همه شان را شامل دعايت بـساز «:  به او گفت�اى فالن برايم دعا كن، پيامبر    : گفت مى

بار خدايا، توشه شان را تقوى بگـردان، و امرشـان را بـر    «: ، ترجمه)الهدى امرهماجعل التقوى زادهم، واجمع على      
و جنـت   «: ، ترجمه )���:Z6¨� L ��_�  (: گفت. »بار خدايا، استوارش بگردان   «: گفت  مى �هدايت جمع نما، پيامبر     

   2.»را جاى برگشت شان بگردان
 �در حالى كه پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�ريده طبرانى اين را از ب. آمده است) 290/1(اين چنين در الكنز    

در يكى از سفرهايش قرار داشت، ناگهان به مردى رسيد كه در زمين گـرم و داغ بـر پـشت و شـكم خـود غلـت                            
هنگامى ! كنى؟ اى نفس با خواب نمودن در شب و باطل بودن در روز باز هم اميد جنت را مى                 : گفت خوردو مى  مى

بـراى  : ، گفتـيم  »به خدمت برادرتان فرارسـيد    «:  گفت   �مام نمود به سوى ما آمد، پيامبر        كه عمل دلخواهش را ت    
اللهم اجعـل   (: براى ما بيفزاى، گفت   : ، گفتيم )اللهم اجمع على الهدى امرهم    (: مان دعا كن، خدا رحمت كناد، گفت      

، »بار خدايا، تـوفيقش بـده     «: فت و گ  »برايشان بيفزاى «:  گفت �براى مان بيفزاى، و پيامبر      : ، گفتيم )التقوى زادهم 
ايـن را طبرانـى از طريـق ابوعبداللَّـه صـاحب صـدقه از       : گويد مى) 185/10(هيثمى . )�� Z6¨� L:�� �3 ��_�   (: گفت

و ابونعيم اين را از بريده به مثل آن، . اند علقمه بن مرثد روايت نموده، و من وى را نشناختم، ولى بقيه رجال آن ثقه         
  .آمده، روايت نموده است) 308/1(ز چنانكه در الكن

   
  كسى با اويس قرنى مالقات نمود بايد از وى طلب استغفار كند: كه � درخواست پيامبر

: بـرايم مغفـرت بخـواه، گفـت    :  روايت نموده، كه وى به اويس گفت�از اسيربن جابر از عمر    ) 163/6(ابن سعد   
 شـنيدم كـه   �از رسول خـدا  :  هستى؟ گفت� خدا چگونه برايت مغفرت بخواهم، در حالى كه تو يار رسول   

                                                 
� ) �٣٨٣(ا�D ��ج3 . ���� 1�E, : K�. و 8ل0�,/ 8ن را 5AB@ دا,��3 اس)) ٢�٧/ )١٠ا�D أ�/ ( I05N �#٢، ٣#٢/ #(اLال
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E, : K�) ٢٢/ ٢(>0;ا,/ . ���� 2L  ).8ن را 5AB@ دا,��3 اس)). (٨#١/ ١٠(ال



  حيات صحابه

٣٠١  پنجم جلد 

 اين حديث دنباله طوالنى دارد، بخـش مرفـوع   1.»شود بهترين تابعين مردى است كه به او اويس گفته مى   «: گفت مى
: آمده، و در روايت وى در اين مـورد آمـده   ) 115/1 (االصابه  آن را مسلم در صحيحش روايت نموده، چنان كه در           

  2.»ا وى مالقات نمود، امرش كنيد تا براى تان مغفرت بخواهدكسى كه از شما ب«
   

  دعاى انس براى يارانش وقتى كه  از وى طلب نمودند تا براى شان دعا كند
به وى گفته   :  روايت نموده، كه گفت    � الرومى از انس بن مالك       )بن(از عبداللَّه   ) 93ص(بخارى در االدب المفرد     

 تا براى شان به خدا دعـا كنـى،   - سكونت داشته 3 و او در آن روز در زاويه-اند  هبرادرانت از بصره نزدت آمد : شد
6
*                (: گفت�� ��'� 
6� � tZ6#c u�F5� ? � Z6#c 
�$;�� ? 
6!� � t
6{*� � 
بار خـدايا بـراى مـا       «: ، ترجمه )�� 6��&]� �3

 براى ما نيكـى عطـا نمـا و از عـذاب             ببخش و رحم مان نما، و در دنيا براى ما نيكى نصيب فرما، و در آخرت هم                
تـان داده    اگر اين بـراى   : از وى خواستند كه بر آن اضافه نمايد، او باز مثل آن را گفت، و گفت               . آتش نگاه مان دارد   

  .تان داده شده است شود خير دنيا و آخرت براى
   

  دعا براى كسى كه عصيان نموده است  
اد، و اين كه عمر برايش نامه نوشت و دعا نمـود   قصه عمر با مردى كه با شراب نوشى ادامه د         

  و او از آن دست كشيد
مردى از اهل شام كه انسان پيكارگر و جنگجويى بـود، نـزد   : ابن ابى حاتم از يزيد بن اصم روايت نموده، كه گفت       

، شراب  اى اميرالمؤمنين : فالن بن فالن چه شد؟ گفتند     : آمد، عمر وى را مدتى نيافت و گفت         مى �عمربن خطاب   
از طرف عمربن خطاب براى فالن بـن فـالن   : عمر كاتبش را خواست و گفت: افزايد نوشى را زياد نموده است، مى  

كنم، كه جز وى ديگر معبودى  بنويس، سالم بر تو تقديم باد، من با ارسال اين نامه به سويت خداوند را ستايش مى               
ت عذاب دهنده صاحب انعام و فضل است، خـدايى جـز            نيست، خداوندى كه بخشنده گناه، قبول كننده توبه، سخ        

از خداوند درباره دعا كنيد، كه به قلـبش متوجـه    : بعد از آن به يارانش گفت     . وى نيست و برگشت به سوى اوست      
اش را بپذيرد، هنگامى كه نامه عمر به آن مرد رسيد، بـه خوانـدن آن پرداخـت و آن را تكـرار                        شود و خداوند توبه   

شنده گناه، قبول كننده توبه، سخت عذاب دهنده و صاحب انعام و فضل، مرا از عذابش ترسانيده و                 بخ: نمود، گفت 
: اين را حافظ ابونعيم هم به نقل از جعفربن برقان روايـت نمـوده و افـزوده اسـت                  . ام نموده كه برايم بيامرزد     وعده
ى را ترك نمود، و بـر آن اسـتوار مانـد،            نمود، بعد از آن گريست و شراب نوش        اش را هميشه با خود تكرار مى       توبه

اينطور نماييد، وقتى يكى از برادران تان را ديد كه مرتكب لغزشى گرديده است              : وقتى خبرش به عمر رسيد، گفت     

                                                 
1 
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  حيات صحابه

٣٠٢  پنجم جلد 

اش را بپذيرد، و از همكاران شيطان بر ضد وى  استوارش سازيد، و اطمينانش دهيد، و به خداوند دعا نماييد تا توبه           
  .آمده است) 70/41( در تفسير ابن كثير اين چنين. نباشد

   
  شود   ها آغاز مى كلماتى كه دعا با آن

  خداوند را به اسم اعظمش سئوال نمودى: به مردى كه دعا نمود و به ابوعياش � قول پيامبر
: انـد كـه     روايت نموده  � ، ابن ماجه و ابن حبان در صحيحش از بريده            - و آن را حسن دانسته       -ابوداود، ترمذى   

اللَّه ال اله اال انت، االحد الصمد،        اللهم انى اسالك بانى اشهد انك انت      (: گفت  از مردى شنيد كه مى     �رسول خدا   
كـنم، بـه ايـن كـه شـهادت       بار خدايا، من از تو سئوال مى«: ، ترجمه)الذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد      

ند يكتا و بى نياز، ذاتى كه نه از كـسى زاده شـده و نـه هـم                   تو خدا هستى و معبودى جز تو نيست، خداو        : دهم مى
به درستى خداوند را بـه اسـم اعظمـش          «:  فرمود   �پيامبر  . »كسى از او زاده شده است، و برايش همتايى نيست         
 اين را حـاكم نيـز   1.»كند دهد، و وقتى به آن دعا گردد قبول مى سئوال نمودى، اسمى كه وقتى به آن سئوال شود مى  

بـه شـرط    : ، و گفتـه   »به درستى خداوند را به اسم اعظمـش سـئوال نمـودى           «: يت نموده، مگر اين كه وى گفته      روا
و اين را هـم چنـان نـسائى، چنانكـه در            . آمده است ) 145/3(اين چنين در الترغيب     . بخارى و مسلم صحيح است    

  .آمده، روايت كرده است) 501ص(اذكار النووى 
 از مـردى شـنيد كـه    �پيـامبر  :  روايت نموده، كه گفـت  � از معاذ بن جبل  -  كه آن را حسن دانسته     -ترمذى  
 ايـن   2.»از تو قبول شده، سئوال كـن      «: ، فرمود »اى صاحب عظمت و عزت    «:  ،ترجمه )يا ذالجالل واالكرام  (: ميگويد

  .آمده است) 145/3(چنين در الترغيب 
 از نـزد    �پيـامبر   : انـد كـه گفـت      وايت نموده  ر � و ابن ماجه از انس بن مالك         - لفظ هم از وى است       -احمد  

اللهـم انـى اسـألك بـان لـك          (: گفت ابوعياش زيدبن صامت زرقى در حالى عبور نمود كه وى نماز مى گزارد، مى             
بار خدايا، من از    «: ، ترجمه )الحمد، ال اله اال انت، يا حنان، يا منان يا بديع السماوات و االرض، يا ذالجالل واالكرام                

كنم، به اينكه ستايش تو راست، معبود بر حقى جز تو نيست، اى بخشانده مهربان، اى منت گذارنـده،                    مىتو سئوال   
به درستى خداوند را بـه اسـم   «:  گفت�، رسول خدا »ها و زمين، اى صاحب عظمت و عزت اى آفريننده آسمان  

 اين 3.»دهد  به آن سئوال شود مىكند، و وقتى اعظمش سئوال نمودى، اسمى كه وقتى به آن فراخوانده شود قبول مى 
، )يا حتى يـا قيـوم     (: اند اند، واين چهار تن افزوده     را ابوداود، نسائى ، ابن حبان در صحيحش و حاكم روايت نموده           

هـايش   به شرط مسلم صحيح است، و حاكم در يكى از روايت       : و حاكم گفته  . »اى زنده و اى قايم به ذات      «: ترجمه
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  حيات صحابه

٣٠٣  پنجم جلد 
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  .آمده است) 146/3(الترغيب 

   
  و اهدا نمودن طال براى اعرابيى كه در دعايش خداوند را به وجه نيكو ستوده � پيامبر

 اعرابيى مرور نمـود، كـه در نمـازش دعـا             از نزد  �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �طبرانى در األوسط از انس      
يا من ال تراه العيون، و ال تخالطه الظنون و ال يصفه الواصفون، و ال تغيره الحوادث و ال يخشى «: نمود ومى گفت مى

الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال و مكاييل البحار، و عدد قطر االمطار، و عدد ورق االشجار، و عدد ما اظلم عليه الليـل و   
رق عليه النهار، و ال توارى منه سماء سماء واالرض ارضا، و ال بحر مافى قعره، و ال جبل ما فـى و عـره، اجعـل                           اش

 1،بيند ها او را نمى  كسى كه چشماى«: ، ترجمه»خير عمرى آخره، و خير عملى خواتيمه، و خير ايامى يوم القاك فيه 
دهـد، از تحـوالت و       تواننـد، حـوادث تغييـرش نمـى        توانند وصف كنندگان وصفش كرده نمى      ها دركش نمى   گمان
هاى باران، عدد برگ درختـان و عـدد آنچـه را             ها، اندازه و مقدار بحرها، عدد قطره       ترسد، وزن كوه   آمدها نمى  پيش

توانـد و نـه    داند، و آسمانى از وى آسمان ديگر را مخفى كرده نمى شب بر آن تاريكى نموده و روز بر آن دميده مى       
نى را، ونه بحرى آنچه را در قعرش است و نه كوهى آنچه را در داخلش است، بهترين عمـرم آخـرش را                   زمين زمي 

، آن گاه رسـول  »كنم بگردان و بهترين عملم خاتمه هايش را و بهترين روزهايم روزى را كه در آن با تو مالقات مى     
، هنگـامى كـه نمـازش را    »م بياورشوقتى نمازش را گزارد براي«:  كسى را موظف اعرابى گردانيد و گفت   �خدا  

 طاليى يكى از معادن اهدا شده بود، وقتى اعرابى نزدش آمد، طال را بـه                �خواند نزدش آمد و براى رسول خدا        
اى رسـول خـدا، رسـول خـدا          از بنى عامربن صعصعه   :  گفت »از كدام قبيله هستى اى اعرابى؟     «: او بخشيد و گفت   

به سبب صله رحمى كه در ميان ما و خودت اسـت اى             :  گفت » تو بخشيدم؟  دانى چرا طال را به     آيا مى «:  گفت �
درست است رحم حقى دارد، ولى طـال را بـه خاطرحـسن ثنايـت بـر خداونـد                   «:  فرمود   � پيامبر   2رسول خدا، 

رجال آن رجال صحيح اند، غير عبداللَّه بن محمد ابى عبـدالرحمن            : گويد مى) 158/10( هيثمى   3.»عزوجل بخشيدم 
  .، كه ثقه استاذرمى

   
  در پيش روى عايشه به اسم اعظم خداوند � دعاى پيامبر

: گفـت   شـنيدم كـه مـى   �از رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنها رضى(از عايشه   ) 698ص(ابن ماجه   
طيـت، و   اللهم انى اسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك االحب اليك، الذى اذا دعيت به اجبت، و اذا سئلت به اع                  (

بار خدايا، من تو را به اسـم پـاك، نيكـو، مبـارك و         «: ، ترجمه )اذا استرحمت به رحمت، و اذا استفرجت به فرجت        

                                                 
  .يعنى در دنيا 1
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  حيات صحابه

٣٠٤  پنجم جلد 

دهـى و    كنى، و وقتى به آن سئوال شوى مـى         كنم، اسمى كه وقتى به آن  دعا شوى قبول مى           ترت سئوال مى   محبوب
. »آورى  آن گشايـشت خواسـته شـود، گـشايش مـى     نمائى، و وقتى به  وقتى به آن رحمت تو خواسته شود رحم مى        

دانى، خداوند مرا به همان اسمش آگاه گردانيده كه وقتى به            اى عايشه، آيا مى   «: و روزى گفت  : كند عايشه اضافه مى  
آن «: اى رسول خدا، پدر و مادرم فدايت، آن را به مـن بيـاموز، گفـت               : گفتم: گويد  مى »دهد؟ آن دعا شود پاسخ مى    

اى رفتم و ساعتى نشستم، باز برخاستم و سرش را بوسيدم   آن گاه به گوشه   : گويد ، مى »نيست اى عايشه  برايت الزم   
اى عايشه برايت مناسب نيست كه آن را به تو بياموزم، و برايت «: اى رسول خدا، آن را به من بياموز، گفت: و گفتم

آن گاه برخاستم، وضو نمودم و دو ركعـت نمـاز   : دافزاي مى. »سزاوار نيست، كه به آن چيزى از دنيا را سئوال نمايى         
اللَّه، و ادعوك الرحمن، و ادعـوك البـر الـرحيم، و ادعـوك باسـمائك                 اللهم انى ادعوك  (: گزاردم و بعد از آن گفتم     

م، كـن  اللَّه دعا مى بار خدايا، من تو را به نام«: ، ترجمه)الحسنى كلها ما علمت منها و مالم اعلم آن تغفرلى و ترحمنى   
كـنم، و تـو را بـه همـه اسـماى       كنم، و تو را به نام نيكويى كننـده و رحـيم دعـا مـى              و تو را به نام رحمان دعا مى       

: گويـد  مـى . »نمايم، كه برايم ببخشى و رحمم نمايى       دانم، دعا مى   دانم و نمى   هايت مى  هايى كه از نام    حسنايت، با آن  
  2.»ها دعا نمودى مين اسمايى هست كه به آن در جمله ه1آن«:  خنديد و گفت�آن گاه رسول خدا 

   
  � آغاز و اختتام دعاى پيامبر
 شـنيدم بـه ايـن عبـارت     �هر دعايى را كه از پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�احمد از سلمه بن اكوع اسلمى     

ام  ش كننده نسبت پاكى است پروردگار عالى برتر و بخش       «: ، ترجمه )سبحان ربى العلى االعلى الوهاب    (: شروع نمود 
اند، و در آن عمـربن رشـد يمـامى           اين را احمد و طبرانى به مثل آن روايت نموده         : گويد مى) 156/10( هيثمى   3.»را

و ابن ابى شيبه از سلمه مثل ايـن را       . اند، و بقيه رجال آن رجال صحيح اند        آمده، بيشتر از يك تن وى را ثقه دانسته        
رسول خـدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن النجار از انس      . آمده است ) 290/1(روايت نموده، چنان كه در الكنز       


 Z6#Rc � ?         (: آورد نمود، در ابتدا و خاتمه و وسطش اين را به زبان مى             اگر صد دعا هم مى     ��$;R�� ? 
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6� � Z6#c u�F5�(از عـذاب آتـش نگـاه    پروردگار ما، در دنيا و آخرت براى مان نيكى بده، و «: ، ترجمه

  .آمده است) 290/1(، اين چنين در الكنز »مان دارد
   

  با دو مردى كه نماز گزاردند و خداوند را دعا كردند � قصه پيامبر
 ، نـسائى، ابـن خزيمـه و ابـن حبـان در              - كه لفظ هم از وى است و آن را حسن دانسته             -احمد، ابوداود، ترمذى    

 نشـسته بـود، ناگهـان    �در حالى كه رسـول خـدا   : اند كه گفت وايت نمودههاى شان از فضاله بن عبيد ر   صحيح
، »بار خدايا، مرا بيامرز و رحمم نمـا       «: ، ترجمه )اللهم اغفرلى و ارحمنى   (: مردى داخل گرديد و نماز خواند و گفت       

                                                 
  .يعنى اسم اعظم خداوند عزوجل 1
  .8ل0�,/ 8ن را 5AB@ دا,��3 اس)) ٩#٣٨(ا�D ��ج3 . ���� 2
3 ���� . ��� 3l,�Pm در ال�-;�= �8�* 5AB@ اس)) �٩٨/ ١(���� ) �#/ �(اNرا D�;H.  



  حيات صحابه

٣٠٥  پنجم جلد 

آنچـه  اى نمازگزار، عجله نمودى، وقتى كه نماز خواندى و نشستى، ستايش خداوند را بـه               :  گفت �رسول خدا   
بعد از آن مـرد ديگـرى نمـاز    : گويد مى. »وى سزاوارش است به جاى آر، بر من درود بفرست و بعد از آن دعا كن             

اى «:  بـه او گفـت     � درود فرسـتاد، آن گـاه پيـامبر          �گزارد، ستايش خداوند را به جـاى آورد، و بـر پيـامبر              
و طبرانى نيز ايـن را بـه مثـل          . آمده است ) 147/3( اين چنين در الترغيب      1.»شوى نمازگزار، دعا كن، پاسخ داده مى     
  .آمده، روايت نموده است) 155/10(آنچه گذشت، چنانكه در المجمع 

   
  كند كه بايد به ثنا و ستايش شروع نمايد درخواست ابن مسعود از كسى كه دعا مى

دعا نمايد، بايد به مـدح و       وقتى كه يكى از شما خواست       :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      
 درود بفرستد، و بعد از آن بايـد   �ثنا بر خداوند، به آنچه وى اهل آن است، آغاز نمايد، بعد از آن بايد بر پيامبر                  

رجـال آن  : گويـد  مـى ) 155/10( هيثمـى  2.سئوال كند، چون به اين صورت وى سزاوارتر است كه به مقصد برسـد         
  .پدرش نشنيده استرجال صحيح اند، ولى ابوعبيده از 

   
  براى امتش   � دعاهاى پيامبر

  به مغفرت براى امتش در شب عرفه � دعاى پيامبر
 شب عرفه براى امتش به مغفرت و رحمـت دعـا   �رسول خدا :  روايت نموده كه�بيهقى از عباس بن مرداس    

م، مگر ظلم فيمابين شـان را، و  نمود، و دعا را زياد كرد، آن گاه خداوند به سوى او وحى فرستاد كه من چنان نمود       
اى پروردگارم، تو قادر هستى كه براى مظلوم در بدل «: گناهان شان را كه در ميان من و ايشان است بخشيدم، گفت
، ولى خداوند آن شـب از وى نپـذيرفت، وقتـى كـه              »ظلمى كه بر وى انجام شده نيكى دهى و براى ظالم بيامرزى           

، آن گـاه    »من براى شـان بخـشيدم     «:  را اعاده نمود و خداوند تعالى به او پاسخ داد          بامداد مزدلفه فرا رسيد، وى دعا     
اى رسول خدا، در ساعتى تبسم نمودى كه در آن تبسم           :  تبسم نمود، يكى از اصحابش به او گفت        �رسول خدا   

تم قبـول  بر ابليس دشمن خدا خنديدم، وى وقتى دانست كه خداوند عزوجل از مـن دربـاره امـ       «: كردى، گفت  نمى
  3.افكند نموده، به دعاى به هالكت بر بادى پرداخت، و بر سرش خاك مى

   
ما تو را دربـاره امتـت راضـى خـواهيم     : براى امتش و قول خداوند به وى �دعاى پيامبر   

  نمود
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ا  قـول ابـراهيم عليـه الـسالم ر    �رسول خـدا  :  روايت نموده كه  )اللَّه عنهما  رضى(ابن وهب از عبداللَّه بن عمرو       
  :تالوت نمود
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  .»اند ها بسيارى از مردم را گمراه كرده اين! پروردگارا«: ترجمه

  :و قول عيسى عليه السالم را
]�(
�� �H
8 �_':! 	�[.�5�) .a;d
C�:nn�(  

  .»اگر ايشان را عذاب كنى آنان بندگان تواند«: ترجمه
بار خدايا امتم، بار خـدايا  «: ، ترجمه)اللهم امتى، اللهم امتى، اللهم امتى    (:  دست هايش را بلند نموده گفت      بعد از آن  

 و -تر است   و پروردگارت عالم-اى جبريل نزد محمد برو   :  و گريست، آن گاه خداوند گفت      »امتم، بار خدايا امتم   
 از آنچه گفتـه بـود خبـرش    �زدش آمد، و رسول خدا گرياند؟ جبريل عليه السالم ن    از او بپرس كه چه تو را مى       

 1.كنـيم  ما تو را درباره امتت راضى خواهيم ساخت و غمگينت نمى          : نزد محمد برو و به او بگو      : داد، خداوند فرمود  
  .آمده است) 540/2(اين چنين در تفسير ابن كثير 

   
  براى امتش و دعايش براى عايشه � دعاى پيامبر
اللهم اقبل بقلوبهم عـل  (:  براى امتش دعا نموده گفت     �رسول خدا   : يت نموده، كه گفت      روا �طبرانى از انس    

هاى شان را به طاعتـت بكـشان و بـه رحمتـت از               بار خدايا، قلب  «: ، ترجمه )طاعتك، و حط من و رائهم برحمتك      
و بـزار از عايـشه      . دباش در اين ابوشيبه آمده، و ضعيف مى      : گويد مى) 69/10( هيثمى   2.»عقب شان احاطه شان فرما    

اى رسول خدا، خداوند :  را خوش ديدم گفتم�بارى چون طبيعت نبى   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(
بـار  «: ، ترجمـه )اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها و ما تأخر، و مـا اسـرت و مـا اعلنـت     (: را برايم دعا كن، گفت    

، آن گـاه عايـشه   »دى اش را، و آنچه را علنى نموده و پنهان نمـوده بـبخش             خدايا، براى عايشه گناهان گذشته و بع      
:  گفـت  »سازد؟ آيا دعاى من خوشت مى    «:  فرمود �خنديد، حتى كه سرش از خده به آغوشش افتاد، رسول خدا            

 هيثمـى   3.»به خدا سوگند، اين دعايم براى امتم در هـر نمـاز اسـت             «: مرا چه شده كه دعايت خوشم نسازد؟ فرمود       
  .رجال آن رجال صحيح اند، غير احمدبن منصور رمادى كه ثقه است: گويد مى) 244/9(
   

  براى خلفاى چهارگانه   � دعاهاى پيامبر
  )اللَّه عنهما رضى(براى ابوبكر و عمر  � دعاى پيامبر
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  حيات صحابه

٣٠٧  پنجم جلد 

��G �«:  به شكل مرفوع روايت نمـوده   � از انس    الحليه  ابونعيم در    h�*( ? 9:� ���
�� L:�� �3 ��Z�
�7�«t ترجمـه  :
احمـد،  . آمـده اسـت  ) 345/4( اين چنين در المنتخب 1.»ام قرار بده بار خدايا، ابوبكر را روز قيامت با من در درجه «

 بـه شـكل مرفـوع    � و نـسائى از خبـاب   � ، ابن سعد و غير ايشان از عمـر  - كه آن را صحيح دانسته -ترمذى  

V �c'   (: انـد  روايت نموده � GU-5�Q�� �3 ��  ���� � ���� � :       G
�RV � L3� �
� �� t�
�F ��":�(  t بـار  «: ترجمـه

 و نـزد ابـن      2.»به عمربن خطاب، يا ابوجهل بن هشام      : ترين اين دو مرد نزدت عزت بده       خدايا، اسالم را به محبوب    

�     �� GU-5�Q�� �3 �:"  (:  به شكل مرفوع روايت اسـت      )اللَّه عنها  رضى(ماجه، حاكم و بيهقى از عايشه       R�«� R� �

ZY
F(، و نزد طبرانى و احمد از ابن مسعود          3.»بار خدايا، اسالم را به ويژه عمربن خطاب عزت بخش         «: ترجمه � 
 اين چنـين    4.»بار خدايا، اسالم را توسط عمر تقويت نما       «: ، ترجمه )�� �3 ��; �GU-5 �:"�   (: به اين لفظ روايت است    

  .آمده است) 370/4(در المنتخب 
   

   � براى عثمان � يامبردعاى پ
 شترى را كه رنگ سرخ مايلى به سـياهى         )رضى اهللا عنه  (عثمان  : ابن عساكر از زيدبن اسلم روايت نموده، كه گفت        

و نـزد وى هـم چنـان از    . »بار خدايا، از پل صـراط بگـذرانش  «:  فرمود� فرستاد، پيامبر   �داشت براى پيامبر    
بارخـدايا، از عثمـان   «: نزد ابونعيم از ابوسعيد به شكل مرفوع روايـت اسـت      و   )اللَّه عنهما  رضى(عايشه، و ابوسعيد    

 و ابن عساكر از ابن مـسعود        الحليه  و نزد طبرانى در األوسط و ابونعيم در         . ، سه بار  »راضى شدم، از وى راضى شو     
 آنچـه را   بار خدايا براى عثمان آنچه پيش روى دارد و آنچـه را پـشت سـر گذاشـته و                  : بشكل مرفوع روايت است   

اين چنـين در    . »پنهانى نموده و آنچه را علنى انجام داده، و آنچه را پنهان نموده و آنچه را آشكار انجام داده ببخش                   
  .آمده است) 6/5(المنتخب 

   
  � براى على � دعاى پيامبر

 روايت �ز على  ، طبرانى در األوسط و ابن شاهين در السنة ا        - و آن را صحيح دانسته       -ابن ابى عاصم، ابن جرير      
 آمدم، مرا در جايش سرپا نگه داشت، و بـه نمـاز خوانـدن               �دچار دردى شدم، و نزد پيامبر       : اند كه گفت   نموده

اى پسر ابوطالب تندرست شدى و باكى بر تو         «: اى از لباسش را بر من انداخت، بعد از آن گفت           برخاست، و گوشه  
 را براى تو نيز طلب نمودم، و هرچه را از خدا خواسـتم بـه                نيست، هر چه از خداوند براى خودم خواستم مثل آن         

، سپس در حالى برخاستم، كه گـويى تكليـف و شـكايتى             »بعد از تو نبى نيست    : من داد، مگر اينكه به من گفته شد       
  .آمده است) 43/5(اين چنين در المنتخب . نداشتم
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  حيات صحابه

٣٠٨  پنجم جلد 

: گويـد   شنيديم كه مى�از على : ده، كه گفتندو بزار از زيد بن يثيع و سعيدبن وهب و عمروبن ذى مر روايت نمو      
دهم كه برخيزد، آن گـاه سـيزده     را در روز غدير خم شنيده باشد سوگند مى         �هر كسى را كه سخن رسول خدا        

 »هـاى شـان اولـى نيـستم؟        آيا من براى مومنين از نفس     «:  گفت �مرد برخاستند و شهادت دادند كه رسول خدا         
كسى را كه من مواليش هستم، ايـن        «: بعد از آن دست على را گرفت و گفت        : گويد ىبلى، اى رسول خدا، م    : گفتند

كنـد   كند دوستى كن، و با كـسى كـه بـا او دشـمنى مـى                 است، بار خدايا، با كسى كه با او دوستى مى          1يشهم موال 
كـه يـاريش   برد بد ببر، و كـسى را   دارد دوست بدار، و كسى را كه بدش مى دشمنى كن، و كسى را كه دوستش مى    

هيثمـى  . »كند كنار بگـذار و يـاريش مكـن    كند و با او همكارى نمى دهد يارى بده و كسى را كه وى را ترك مى      مى
: و در حاشـيه المجمـع آمـده       . رجال آن رجال صحيح اند، غير فطربن خليفه كه وى ثقـه اسـت             : گويد مى) 105/9(

 به اين لفـظ     )اللَّه عنهما  رضى(نزد طبرانى از ابن عباس      و  .  روايت نموده است   - ]يعنى از فطر  [ -بخارى نيز از وى     
بار خدايا، كمكش كن، و توسط وى كمك نما، رحمش كن و توسط وى رحم نما، نـصرتش بـده و       «: روايت است 

كنـد   كند دوستى كن و با كسى كه بـا او دشـمنى مـى    توسط وى نصرت بده، بار خدايا، با كسى كه با او دوستى مى     
و نزد حـاكم از علـى بـه شـكل مرفـوع        . آمده است ) 32/5(اين چنين در المنتخب     . -عنى با على     ي - 2»دشمنى نما 
: ، و از ابن عباس به اين لفظ روايت است 3»بار خدايا، لسانش را ثابت گردان و قلبش را هدايت فرما          «: روايت است 

  .آمده است) 35/5(، چنانكه در المنتخب 4»بار خدايا، به قضاوت هدايتش نما«
   

  )اللَّه عنهما رضى(براى سعدبن ابى وقاص و زبير بن عوام  � دعاهاى پيامبر
بار «: گفت  شنيدم كه به سعد مى�از رسول خدا : اند، كه گفت  روايت نموده  �ابن عساكر و ابن نجار از ابوبكر        

 و حاكم از سعد بـه   و نزد ترمذى، ابن حبان5.»خدايا، تيرش را استوار بگردان، دعوتش را قبول كن و دوستش بدار    
) 70/5( اين چنين در المنتخـب  6.»بار خدايا، دعاى سعد را وقتى دعايت نمود قبول نما    «: شكل مرفوع روايت است   

 براى خـودم، بـراى   �رسول خدا : اند، كه گفت و ابويعلى و ابن عساكر از زبيربن عوام روايت نموده  . آمده است 
  .آمده است) 70/5(لمنتخب اين چنين در ا. پسرم و پسر پسرم دعا نمود

   
  دعاهايش براى خانواده اش

                                                 
كسى كه با من : يعنى: اين معنى را امام شافعى گفته است، ابوالعبس گفته. هستم على نيز ياورش استكسى را كه من ياورش : يعنى 1

  .محبت و دوستى دارد بايد با وى نيز داشته باشد
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  حيات صحابه

٣٠٩  پنجم جلد 

شوهر «:  براى فاطمه گفت�رسول خدا :  روايت نموده كه� همسر پيامبر )اللَّه عنها رضى(ابويعلى از ام سلمه 
 جامه خيبريى را كه زير پايم بود، و از خيبر به دسـت              �، وى آنان را آورد، رسول خدا        »و پسرانت را نزدم بياور    

اللهم هوالء آل محمـد فاجعـل صـلواتك و بركاتـك علـى آل              : ه بوديم بر سرشان انداخت، و بعد از آن گفت         آورد
ها و بركت    بار خدايا، اينان آل محمداند، پس رحمت      «: محمد كما جعلتها على آل ابراهيم انك حميد مجيد، ترجمه         

گردانيدى، چون تو ستوده شـده و بـا عظمـت    هايت را بر آل محمد نازل بگردان، چنانكه آن را بر آل ابراهيم نازل              
باشـد، و ترمـذى ايـن را بـه           در اين عقبه بن عبداللَّه رفاعى آمده، و ضعيف مى         : گويد مى) 166/9( هيثمى   1.»هستى

  .اختصار درود روايت كرده است
د نمودنـد و   را يـا  � نشسته بودم، كه علـى       �من نزد واثله بن اسقع      : و طبرانى از ابوعمار روايت نموده كه گفت       
بنشين تا تو را از كسى خبر دهم كه دشـنامش دادنـد، مـن روزى نـزد     : دشنامش دادند، هنگامى كه برخاستند گفت  

اى را كـه داشـت        آمدند، وى جامه   )اللَّه عنهم  رضى( بودم، كه ناگهان على، فاطمه، حسن و حسين          �رسول خدا   
بـار خـدايا،    «: ، ترجمـه  )ذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا     اللهم اهل بيتى، فا   (: بر آنان انداخت و بعد از آن گفت       

و «: اى رسول خدا و من، گفت     : ، گفتم »باشند، پليدى را از آنان دور بساز، و خوب پاك شان نما            ام مى  اينان خانواده 
ست ترين چيزى ا آن اميدبخش: و در روايتى آمده. ترين عملم در نفسم است   به خدا سوگند، آن مطمئن    :  ،افزود   »تو

طبرانى اين را به دو اسناد روايت نموده، و رجال سـياق اول             : گويد مى) 167/9( هيثمى   2.كنم كه من آرزويش را مى    
  .اش دانسته ولى در وى ضعف است رجال صحيح اند، غير كلثوم بن زياد كه ابن حبان ثقه

 چـادرى را  �ديد، كـه پيـامبر    در حالى وارد گر �وى نزد پيامبر    : طبرانى در األوسط از على روايت نموده كه       
 از اطـراف چـادر را   �بعـد از آن پيـامبر     . بعد وى على، فاطمه، حسن و حسين بر آن نشستند         . هموار نموده بود  

بار خدايا، از ايشان راضى شو، «: ، ترجمه)اللهم ارض عنهم كما انا عنهم راض (: و گفت : گرفت و بر آنان گره نمود     
رجال آن رجال صحيح اند، غير عبيدبن طفيل كه ثقه          : گويد مى) 169/9(هيثمى  . »چنانكه من از ايشان راضى هستم     

  .اش ابوسيدان است باشد، و كنيه مى
   

  )اللَّه عنهما رضى(دعاهايش براى حسن و حسين 
اللهم انى احبهما (:  گفت)اللَّه عنهما رضى( براى حسن و حسين �پيامبر :  روايت نموده كه�بزار از ابن مسعود 

دارم، پس تو هم دوست شان بدار،   بار خدايا، من اين دو را دوست مى       «: ، ترجمه )هما، و من احبهما فقد احبنى     فاحب
  .اسناد آن جيد است: گويد مى) 180/9( هيثمى 3.»دارد و كسى ايشان را دوست بدارد، به درستى كه مرا دوست مى

اسـناد آن، چنـان كـه    . )لهم انـى احبهمـا فاحبهمـا     ال(:  به اين لفظ روايت است     � و نزد وى هم چنان از ابوهريره        
: انـد  اند، و در آخرش افزوده  روايت نموده�و اينطور اين را نسائى و ابن حبان از اسامه  . هيثمى گفته، حسن است   
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  حيات صحابه

٣١٠  پنجم جلد 

اينان پسرانم «: و در اولش آمده. »دارد و دوست بدار كسى را كه ايشان را دوست مى«: ، ترجمه)و احب من يحبهما(
و اين را ابن ابى شيبه و طباليسى از ابوهريره مثـل      . آمده است ) 105/5( چنانكه در المنتخب     1.» پسران دخترم  اند، و 

) 106/5(چنانكـه در المنتخـب      . »برد، بد ببر   و كسى را كه ايشان را بد مى       «: اند حديث اولين روايت نموده و افزوده     
  .آمده است

 به شـكل مرفـوع      )اللَّه عنهما  رضى(طبرانى از سعبدبن زيد و عايشه        و   �بخارى و مسلم و غير آن دو از ابوهريره          
دارم، تو هم دوستش بدار، و كسى را دوست بدار كه دوستش             بار خدايا، من حسن را دوست مى      «: اند روايت نموده 

ـ     . آمده است) 102/5( اين چنين در المنتخب    2.»دارد مى ت و نزد ابن عساكر از محمدبن سـيرين بـه ايـن لفـظ رواي
هـاى   امـام . آمـده اسـت   ) 104/5(، چنانكه در المنتخب     »بار خدايا ، سالمش دار، و توسط وى سالم بگردان         «: است

اش حمـل     را بر شـانه    � را ديدم كه حسين      �نبى  : اند كه گفت    روايت نموده  �غير ابودرداء، از براء     : ششگانه
  .آمده است) 105/5(اين چنين در المنتخب . »ردارم و تو هم دوستش بدا بار خدايا، من دوستش مى«: نمود و گفت

   
  دعاهايش براى عباس و فرزندانش

بـار  «: اند  به شكل مرفوع روايت نموده    )اللَّه عنهما  رضى( و ابويعلى از ابن عباس       - كه آن را حسن دانسته       -ترمذى  
 و نـزد  3.»نشينش باشخدايا، براى عباس و فرزندانش مغفرت ظاهرى و باطنى نما، و به عوض وى در پسرانش جا    

چه را علنـى     بار خدايا، براى عباس آنچه را سرى نموده و ان         «: ابن عساكر از ابوهريره به شكل مرفوع روايت است        
 و  4.»باشد بـبخش   اش تا روز قيامت مى     نموده، آنچه را ظاهر ساخته و آنچه را پنهان داشته و آنچه از وى و از ذريه                

بار خدايا، براى عباس، براى پسران عباس و        «: يره به شكل مرفوع روايت است     هم چنان نزد وى و خطيب از ابوهر       
:  و نزد ابن عساكر از عاصم از پدرش به شكل مرفـوع روايـت اسـت                5.»دارد ببخش  براى كسى كه دوست شان مى     

يكش را  عباس عمويم است، مثل پدرم است، بازمانده پدرانم است، بار خدا، گناهش را برايش بيامرز، و عملهاى ن                 «
) 207/5( اين چنين در المنتخب      6.»اش را برايش صالح بگردان     اش درگذر و ذريه    قبول نما، و از عملهاى ناپسنديده     

  .آمده است
:  گفـت  � براى عباس بن عبدالمطلب      �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از ابواسيد الساعدى      

، بـراى وى  »م از منزلت بيرون نشويد، چون من با شـما كـارى دارم           ا فردا خودت و فرزندانت، تا من نزدتان نيĤمده       «
ه عليكم الـسالم و رحمـ     (: ، گفتند )السالم عليكم (: انتظار كشيدند، تا اينكه بعد از چاشت نزد آنان وارد شد و گفت            

 نزديـك  بـه يكـديگر خـوب   «: سـتاييم، فرمـود   خداوند را مى:  گفتند»چگونه صبح نموديد؟«: ، پرسيد)اللَّه و بركاته 
                                                 

��D و<;�= اس): و 3�bc) ٣٧�٩(ت;��o . ح�� 1 . ;5pY0�ن ) ١٩٩/ ١(>0;ا,/ در ال� D٢٢٣(ا�� ( D��8ل0�,/ 8ن را 
  .دا,��3 اس)

 ).٢�٢٢(���� ) ٣٧�٩(���ر�  2
 .8ل0�,/ 8ن را ��D دا,��3 اس)) ٣٧�٢(ت;��o . ح�� 3
4  ;���H D٢٣٨ /٧(ا�.( 
5  =5J٢٧، ١١/ ١٠(خ.( 
6  ;���H D٢٣٩/ ٧(ا�.(  



  حيات صحابه

٣١١  پنجم جلد 

اى «: ، وقتى كه به هم نزديك شدند و خود را آماده ساختند چادرش را بر آنان پهن نمود، بعـد از آن گفـت                       »شويد
پروردگارم، اين عمويم و شقيق پدرم است، و اينان اهل بيتم اند، بنابراين ايشان را از آتش بپوشان، چنان كه من بـا                

آمـين، آمـين،    : درى دروازه و ديوارهاى خانه آمين گفتند و صدا كشيدند         ، آن گاه زير     »ام اين چادرم آنان را پوشانده    
و اين را هم چنان بيهقى از ابواسيد به مثل آن، و ابن ماجـه               . اسناد آن حسن است   : گويد مى) 270/9( هيثمى   1.آمين

از وى به ) 154ص(يل آمده، و ابونعيم آن را در الدال) 133/6 (البدايهاند، چنانكه در  به اختصار از وى روايت نموده 
  .طولش روايت كرده است

 بـودم، و    )اللَّـه عنهـا    رضى(در خانه ميمونه    :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و ابن ابى شيبه از ابن عباس        
عبداللَّه، :  ميمونه گفت  »كى اين را براى من گذاشته است؟      «:  آب وضويش را گذاشتم، پرسيد     �براى رسول خدا    

بـار خـدايا، فقيـه در ديـن بگـردانش، و تفـسير قـرآن را             «: ، ترجمـه  )للهم فقهه فى الدين، و علمه التأويل      ا(: فرمود
، )اللهـم علمـه الكتـاب، و فقهـه فـى الـدين            (:  و نزد ابن نجار فقط دعا روايت شده است به اين لفظ            2.»بياموزانش

و . آمده اسـت  ) 231/5(اين چنين در المنتخب     . »بار خدايا، كتاب را به او بياموز، و فقيه در دين بگردانش           «: ترجمه

�     (: نزد ابن ماجه، ابن سعد و طبرانى از وى به اين لفظ روايت است             ���� L��P! � tZ"�l� ." � �3 ��( بار «: ، ترجمه

 )مـا اللَّه عنه رضى( از ابن عمر     الحليه  و نزد ابونعيم در     . »خدايا، حكمت را به او بياموز، و هم چنين تفسير كتاب را           
 3ت انـداز، و از وى منتـشر       بار خدايا، در وى بركـ     «: ، ترجمه )اللهم بارك فيه، و انشر منه     (: به اين لفظ روايت است    

  .آمده است) 228/5( اين چنين در المنتخب 4.»گردان
   

  )اللَّه عنهم رضى(براى جعفر، فرزندانش، زيدبن حارثه و ابن رواحه  � دعاهاى پيامبر
: انـد  ز ابن عباس، و احمد و ابن عساكر از عبداللَّه بن جعفر به شـكل مرفـوع روايـت نمـوده         طبرانى و ابن عساكر ا    

 و نزد طيالسى، ابـن سـعد،        5.»بار خدايا، جانشين جعفر در فرزندانش باش      «: ، ترجمه )اللهم اخلف جعفرا فى ولده    (

*� �:�;�� /F� �3 ��  ? .R � (: احمد و غير ايشان از عبداللَّه بن جعفر به شكل مرفوع روايت است            � � t. V� ? ��&:� 

 .6�\ Z7&Y( اش باش، و براى عبداللَّـه در خريـد و فروشـش بركـت               بار خدايا، جانشين جعفر در خانواده     «: ، ترجمه
 و نزد ابن ابى شيبه از شعبى روايت است كه جعفربن ابى طالب روز موته در بلقاء به قتـل رسـيد،                       6.، سه بار  »انداز

بـار خـدايا،    «: ، ترجمـه  )اللهم اخلف جعفرا فى اهله بافضل ما خلفت عبـادك الـصالحين           (: ود فرم �رسول خدا   
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 ايـن چنـين   1.»نمايى اش باش، البته به بهترين صورتى كه جانشينى بندگان صالحت را مى     جانشين جعفر در خانواده   
  .استاز شعبى مانند اين را روايت نموده ) 39/4(آمده، و ابن سعد ) 155/5(در المنتخب 
هنگامى كه خبر كشته شدن زيـدبن حارثـه، جعفـر و ابـن              : از ابوميسره روايت نموده، كه گفت     ) 46/3(و ابن سعد    

 برخاست و حال و شأن آنان را ذكر نمود، و از � رسيد، رسول خدا    � به رسول خدا     )اللَّه عنهم  رضى(رواحه  
�;t ��      (: زيد شروع نموده گفت   Q� �&]� �3 �� t;�Q� �&]� �3 ��          Zc��* � ./ ��;�:� � �&:¨ ;�Q� �&]� �3 �� t;�Q� �&]� �3 ( ،

بار خدايا، براى زيد بيامرز، بار خدايا، براى زيد بيامرز، بار خدايا براى زيد بيامرز، بار خدايا، براى جعفـر                    «: ترجمه
  .»و عبداللَّه بن رواحه بيامرز

   
  زيدبراى آل ياسر و  ابوسلمه و اسامه بن  � دعاهاى پيامبر

، )اللهـم اغفـر الل ياسـر و قـد فعلـت     (: انـد   به شكل مرفوع روايت نمـوده  �احمد و ابن سعد از عثمان بن عفان         
 بـه   )اللَّـه عنهـا    رضـى ( و نزد ابن عساكر از عايشه        2.»اى بار خدايا، براى آل ياسر ببخشاى، و اينطور نموده        «: ترجمه

، و حـديث را متـذكر       »بار خدايا، براى عمار بركت بده     «: ، ترجمه )اللهم بارك فى عمار   (: شكل مرفوع روايت است   
  .آمده است) 245/5(شده، چنانكه در المنتخب 

�� 0R8*� � tZ" - �5 �&]� �3       (: اند  به شكل مرفوع روايت نموده     )اللَّه عنها  رضى(احمد، مسلم و ابوداود از ام سلمه        
         ��&]� � t���
E�� ? .�7� ? .& F�� t���7C� ? .��*(            .�8 .� *�$ � az� ? .� p#8�� t�C
:�� �*
� .� � 
6(t  بـار  «:  ترجمـه

اش را در مقربين بلند گردان، و درعقبش جانشين وى در بازماندگان بـاش،               خدايا، براى ابوسلمة ببخشاى، و درجه     
ر و روشـنى  و براى ما و او اى پروردگار عالميان ببخشاى، و قبرش را براى وى وسيع گـردان و در آن بـرايش نـو               

  .آمده است) 219/5( اين چنين در المنتخب 3.»عنايت فرما
 مـرا  �پيـامبر  : اند كـه گفـت    روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(احمد، ابويعلى، نسائى و ابن حبان از اسامه بن زيد           

ا را بـه خـودمى   نشانيد، باز م  را بر ران چپش مى     )اللَّه عنهما  رضى(نشانيد و حسن بن على       گرفت و بر رانش مى     مى
كـنم، تـو     بار خدايا، من بر اين دو رحم و مهربانى مى         «: ، ترجمه )اللهم انى ارحمهما فارحمهما   (: گفت چسباند و مى  

و در روايت ديگـرى نـزد وى از   . از اسامه مثل اين را روايت نموده است       ) 62/4( ابن سعد    4.»نيز بر آنان رحم فرما    
  .»دارم، تو هم دوست شان بدار اينان را دوست مىبار خدايا، من «: او به اين لفظ آمده

هنگـامى كـه    :  ، طبرانى و غير ايشان از وى روايت است كه گفـت            - كه آن را حسن دانسته       -و نزد احمد، ترمذى     
 رسـيدم در حـالى   � و مردم هم آمدند، من نزد رسول خدا 5 سنگين شد، به مدينه آمدم�مريضى رسول خدا   

گذاشـت و   هايش را بر من مـى   دست�بود، بنابراين صحبت نكرد، آن گاه رسول خدا كه از حرف زدن بازمانده     
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آمـده  ) 136/5(و المنتخب ) 5/7( اين چنين در الكنز 1.نمايد دانستم كه وى برايم دعا مى نمود، و من مى    بلندشان مى 
  .است

   
  )ه عنهماللَّ رضى(براى عمرو بن عاص، حكيم بن حزام، جرير و آل بسر  � دعاهاى پيامبر
بار خدايا، براى عمروبن عاص بيـامرز، سـه بـار، وقتـى او را               «:  به شكل مرفوع روايت نموده     �ابن عدى از جابر     

و طبرانى از حكيم بـه  . آمده است) 250/5(اين چنين در المنتخب . »آورد نمودم آن را برايم مى     براى صدقه صدا مى   
، اين را براى حكيم بن حـزام گفتـه          »ريد و فروشش بركت بده    بار خدايا، برايش در خ    «: شكل مرفوع روايت نموده   

 وى را فرستاد، تا بـه يـك دينـار بـرايش     �پيامبر : است و نزد عبدالرزاق و ابن ابى شيبه از وى روايت است كه        
قربانى بخرد، وى آن را خريد و باز به دو دينار فروختش، بعد به يك دينار گوسفندى را خريدارى نمـود، و دينـار                   

ايـن  : 2 برايش به بركت دعا نمود، و دستورش داد كه يك دينار را صـدقه كنـد                �گر را آورد، آن گاه نبى خدا        دي
  .آمده است) 169/5(چنين در المنتخب 
 �ماندم، اين را براى رسول خـدا        من بر اسب استوار و ثابت نمى      :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از جرير     

بار خـدايا، ثـابتش   «: ام احساس نمودم، فرمود ام زد، حتى كه اثر دستش را بر سينه    هياد نمودم، وى دستش را بر سين      
ابن ابى شـيبه هـم ايـن را از وى           . ، بعد از آن ديگر از اسبم نيافتادم       »اش بگردان  دار، و هدايت كننده و هدايت شده      

اى بـود     خانـه  - »سـازى  آيا مرا از ذى الخلصة راحت نمـى       «:  به من گفت   �رسول خدا   : روايت نموده، كه گفت   
  .آمده است) 152/5(، چنانكه در المنتخب 3متعلق قبيله خثعم در جاهليت كه كعبه يمانى ناميده ذكر نموده

من و پدرم بر دروازه خانه مان نشسته بوديم، كه ناگهـان      :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از عبداللَّه بن بسر       
آيى، تا طعام صرف كنى      اى رسول خدا، آيا پايين نمى     : درم به او گفت    بر قاطرش پديدار گرديد، پ     �رسول خدا   

اللهـم ارحمهـم و اغفـرلهم و    (: و به بركت دعا نمايى؟ بنابراين وى پايين آمد ،نان صرف نمود و بعـد از آن گفـت        
ت عنايـت   بار خدايا، رحم شان نما، براى شان بيامرز و براى شان در رزق شان برك              «: ، ترجمه )بارك لهم فى رزقهم   

مـا بـراى هميـشه وسـعت در رزق را از خداونـد              : و افـزوده  :  طبرانى اين را به شكل طوالنى روايت نموده        4.»فرما
  .آمده است) 220/5(اين چنين در المنتخب . نماييم عزوجل احساس مى

   
  )اللَّه عنهم رضى(براى براء بن معرور، سعدبن عباده و ابوقتاده  � دعاهاى پيامبر

 آمد، رسـول  �مردى از غفار نزد پيامبر : اند كه  روايت نموده� ابن عساكر از نضله بن عمرو غفارى       ابن منده و  
 بر براء بن معرور بعـد از        �،، و پيامبر    »تو مكرم هستى  «: نبهان، فرمود   :  گفت »نامت چيست؟ «:  پرسيد �خدا  
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  حيات صحابه

٣١٤  پنجم جلد 

 �:��* � 2I 5        ( :اينكه به مدينه آمد نماز گزارد     � j��� 9 � LY �3 ��          AR :8 ;� � tZ6¨� . F(� � Z�
�7�� G�� �6� .�( ،
بار خدايا، بر براء بن معرور درود بفرست، و او را روز قيامت از خود باز مدار و داخل جنتش نمـا و ايـن          «: ترجمه

از عبداللَّـه بـن ابـى قتـاده         ) 620/3(و نزد ابـن سـعد       . آمده است ) 144/5(اين چنين در المنتخب     . »اى كار رانموده 
 بعد از ورودش به مدينه بر وى نماز گـزارد، بـراء بـن معـرور     �نخستين كسى كه پيامبر : يت است كه گفت روا

بـار  «: ، ترجمـه  )اللهم اغفر له و ارحمه و ارض عنه، و قد فعلت          (: بود، با اصحابش رفت و بر وى صف بسته گفت         
  .اى خدايا، برايش بيامرز، رحمش نما و از وى راضى شو و اين را نموده

   (:  ابوداود از قيس بن سعد به شكل مرفوع روايت نموده، كه گفت   وR� ;:R- ,� 9 � ��{* � �!UY L:�� �3 ��
u(
 ايـن چنـين در      1.»بار خدايا و رحمتت را صالتك و حرمتك على آل سـعد بـن عبـاده نـازل فرمـا                   «: ترجمه) ��

  .آمده است) 190/5(المنتخب 
 همـراهش بـوديم، وى از       �در يكـى از سـفرهاى رسـول خـدا           : گفـت و ابونعيم از ابوقتاده روايت نموده، كـه         

سواريش يكطرف شد، من با دستم وى را تكيه دادم، تا اين كه بيدار شد، باز يكطرف شد و من تكيه دادم، تا اينكه                       
5 <677
 � ��           (: بيدار گرديد، فرمود  � 
$�*� 
� tZ � ��'6� t�M&c 
"% u(
�� 
�� º&c� �3 ��( ر خدايا، ابوقتـاده    با«: ، ترجمه

 طبرانى ايـن  2.»پندارم بر تو باعث مشقت و تكليف شديم را حفظ نما، چنانكه مرا از ابتداى شب حفاظت نمود، مى        
  .آمده است) 161/5(اين چنين در المنتخب . را فقط با اكتفا به دعا روايت كرده است

   
  )لَّه عنهمال رضى(براى انس بن مالك و غير وى از اصحاب  � دعاهاى پيامبر

اللهم اكثر ماله و (: اى رسول خدا، براى انس دعا كن، فرمود      : ام سليم گفت  : ابونعيم از انس روايت نموده، كه گفت      
 و حـديث را،  3.»بار خدايا، مال و فرزندانش را زياد فرما، و در آن برايش بركت بده             «: ترجمه. )ولده، و بارك له فيه    
  .تذكر گرديده استآمده، م) 142/5(چنانكه در المنتخب 
اى رسـول   :  آمـد و  گفـت      �شد نزد نبى     مردى كه به او حرمله گفته مى      :  روايت نموده  �و طبرانى از ابودرداء     

خدا، ايمان اينجاست، و به سوى زبانش اشاره نمود، و نفاق اينجاست، و به سوى قلبش اشاره نمود، و خداونـد را                   
هم اجعل له لسانا ذاكرا، و قلبا شاكرا، و ارزقه حتى يحب من يحبنى و    الل(:  فرمود �كنم، پيامبر    جز اندك ياد نمى   
بار خدايا، برايش زبان ذاكر بگردان، و قلب شكرگزار، و برايش توفيق عنايت فرما تـا                «: ، ترجمه )صير امره الى خير   

: گويـد  مـى ) 402/9( هيثمى   4.»دارد، و امرش را به سوى خير رهنمون ساز         كسى را دوست بدارد كه مرا دوست مى       
  .اند در اين راوى است كه از وى نام برده نشده، ولى بقيه رجال آن ثقه
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  حيات صحابه

٣١٥  پنجم جلد 

 -وقتى اجـازه داده شـود       «:  گفت � آمد، رسول خدا     � روايت نموده، كه وى نزد پيامبر        �و طبرانى از تلب     
، سپس او را     آنقدر كه خدا خواست درنگ نمود      �بعد رسول خدا    : گويد  مى 1،»-ا حتى برايت اجازه داده شود       ي

 هيثمـى  2.، سـه بـار    »بار خدايا، براى تلـب بـبخش و رحمـش نمـا           «: خواست و دستش را بر رويش كشيد و گفت        
ايـن را   ) 42/7(و ابن سعد هم     . اند اند، و بقيه رجال آن ثقه      از ملقام بن تلب دو تن روايت نموده       : گويد مى) 402/9(

وقتـى  «: اى رسول خدا، برايم مغفرت بخواه، به من گفت        : مگفت: گويد مى: روايت نموده است، در روايت وى آمده      
  .، و مثل آن را ذكر نموده»اجازه داده شود

��G         (: اند  به شكل مرفوع روايت نموده     �و ابن سعد و طبرانى از ابوموسى         v
6�� �D%� [�8 ��
� 
�� �;��� L:�� �3 ��
Z�
 ايـن چنـين در المنتخـب        3.»بلندتر از اكثـر مـردم بگـردان       بار خدايا،، عبيد ابوعامر را روز قيامت        «: ، ترجمه )���7

  .آمده است) 239/5(
اى رسول خدا، من نـزدت      :  آمد و گفت   �مادرش نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �و ابونعيم از احسان بن شداد       

ضـو نمـود و    آن گـاه از باقيمانـده وضـويش و   4،، و او را بزرگ و نيك بگردانىام تا براى اين فرزندم دعا كنى    آمده
��1
      (:  و گفت  5،رويش را مسح كرد    ���% . :��� t.�8 
= �*
بار خدايا، در وى برايش بركت بده، و    «: ، ترجمه )�� �3 �

  .آمده است) 167/5( اين چنين در المنتخب 6.»او را بزرگ و نيكو بگردان
   

  دعايش براى ضعيفان اصحابش
 بعد از اين كه سالم داد سرش را در حـالى بلنـد نمـود كـه               �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �بزار از ابوهريره    

بار خدايا، سلمه بن هشام، عياش بن ابى ربيعه، وليدبن وليد و ضعيفان مسلمانان، آنانى را «: ربروى قبله بود و گفت
 زيـد  در ايـن عـل بـن   : گويد مى) 152/10( هيثمى 7.»يابند، نجات بخش اى در توان دارند و نه راهى مى       كه نه حيله  

.  بـه آن قنـوت خوانـد   �اند، ودر صحيح آمده، كه پيامبر      اش اختالف است، ولى بقيه رجال آن ثقه        آمده و درباره  
بـار  «: ، ترجمـه )اللهـم انـج  (: اين را از ابوهريره به مثل آن روايت نموده، و در روايت وى آمـده      ) 130/4(ابن سعد   

 سـرش را از  �هنگـامى كـه نبـى    : روايت است كه گفـت و در روايت ديگرى نزد وى از او . »خدايا، نجات بده  
بار خدايا، وليد بن وليد سلمه بن هشام عياش بن ربيعـه و مستـضعفان مكـه را                  «: ركعت نماز فجر بلند نمود گفت     

                                                 
 را از عقب �تا اينكه خداوند برايم در مورد دعاء درباره تو اجازه بدهد، و اين تلب در وفد بنى تميم بود، آنانى كه پيامبر : يعنى 1

  .دندها صدا نمو حجره
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  .تا برايش دعا كنى، كه خداوند در وى بركت اندازد: و در االصابه  آمده 4
  .آن گاه وضو نمود، و از وضويش اضافه ماند و رويش را با آن مسح نمود: و در االصابه  آمده 5
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  حيات صحابه

٣١٦  پنجم جلد 

هاى يوسف   هاى شان را چون قحط سالى      تر كن، بار خدايا، سال     نجات ببخش، بار خدايا فشارت را بر مضر سخت        
  1.»بگردان

   
  بعد از نمازها   � يشدعاها

  مرا به ذكر، شكر و حسن عبادت كمك فرما: بار خدايا: �دعاى پيامبر 
 كـه آن را بـه شـرط    - ، ابن خزيمه، ابن حبان هر دو در صحيح خود و حاكم - لفظ از وى است -ابوداود، نسائى  

روزى دستش را گرفت،     �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  � از معاذبن جبل     -بخارى و مسلم صحيح دانسته      
پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا،       : ، معاذ به او گفت    »اى معاذ، به خدا سوگند، من دوستت دارم       «: بعد از آن گفت   

كنم كه گفتن اين را در عقـب هـر نمـاز     اى معاذ، توصيه ات مى«: من هم به خدا سوگند، تو را دوست دارم، فرمود     
بار خدايا، مرا به ذكرت، شـكرت، و حـسن عبـادت     "و حسن عبادتك،    اللهم اعنى على ذكرك و شكرك       : مگذارى

 و معــاذ بــه آن صــنابحى را توصــيه نمــود، و صــنابحى ابوعبــدالرحمن را بــه آن توصــيه نمــود، و »"كمــك فرمــا
  .آمده است) 114/3( اين چنين در الترغيب 2.ابوعبدالرحمن عقبه بن مسلمه را به آن توصيه نمود

   
دايا، تو سالم هستى، و سالمتى از توست، تو با بركت هستى، اى صاحب بار خ : � قول پيامبر 

  بزرگى و عزت
 نمـاز  �مردى در پهلوى عبداللَّه بن عمـروبن عـاص   :  طبرانى از عون بن عبداللَّه بن عتبه روايت نموده، كه گفت   
، تباركـت يـا     ، و منـك الـسالم     اللهم انت الـسالم   (: گويد گزارد، و از عبداللَّه شنيد كه بعد از سالم دادنش چنين مى           

 نماز خواند، و از وى نيز شنيد كه باد از سالم دادنـش              �، بعد از آن در پهلوى عبداللَّه بن عمر          3)ذالجالل واالكرام 
من در پهلوى عبداللَّه بن عمرو نمـاز        : چه تو را خنداند؟ گفت    : گويد، آن مرد خنديد، ابن عمر به او گفت         آن را مى  

 هيثمـى   4.گفـت   ايـن را مـى     �رسول خدا   : گويد، ابن عمر پاسخ خدا     نيدم كه مثل اين را مى     گزاردم، و از وى ش    
از ابـن عمـر     : و ابن ابى شيبه از صله بن زفر روايت نموده، كه گفـت            . رجال صحيح اند   رجال: گويد   مى) 102/10(

مرفـوع را از عبداللَّـه بـن        و حديث را به مثل آن ذكر نموده، مگر ايـن كـه وى               ... گويد شنيدم كه در عقب نماز مى     
 روايـت   )اللَّه عنها  رضى(از عايشه   ) 359/2(و ابوداود   . آمده است ) 295/1(عمرو نقل نموده است، چنانكه در الكنز        

  .و آن را متذكر شده... گفت داد، مى  سالم مى�وقتى پيامبر : نموده كه
   

  اللهم اذهب عنى الهم و الحزن: � دعاى پيامبر
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  حيات صحابه

٣١٧  پنجم جلد 

گرديد، با دست  گزارد و از نمازش فارغ مى  وقتى نماز مى�پيامبر :  روايت نموده كه�ن مالك   طبرانى از انس ب   
اللَّه الذى، الاله اال هو الرحمن الـرحيم، اللهـم اذهـب عنـى الهـم                 بسم(: گفت نمود و مى   راستش بر سرش مسح مى    

ازه مهربان و نهايت با رحم است،       به نام خداوندى كه معبودى جز وى نيست، خدايى كه بى اند           «: ، ترجمه )والحزن
نمـود و    پيـشانيش را بـا دسـت راسـتش مـسح مـى            :  و در روايتى آمده    1.»بار خدايا، غم و رنجم را از من دور ساز         

) 110/10(هيثمـى  . »بار خدايا، غم و رنـج را از مـن دور سـاز      «: ، ترجمه )اللهم اذهب عنى الغم و الحزن     (: گفت مى
اند، و در آن زيدالعمى آمده، وى را        ألوسط و بزار به مثل آن به اسنادهايى روايت نموده         طبرانى اين را در ا    : گويد مى

انـد و دربـاره    بيشتر از يك تن ثقه دانسته، و جمهور ضعيفش دانسته اند، و بقيه رجال يكى از اسنادهاى طبرانى ثقه        
  .بعضى شان اختالف است

   
  عقب نمازدر  � قول ابوايوب و ابن عمر درباره دعاى پيامبر

 نماز خواندم، از او هنگامى منصرف       �هميشه وقتى عقب نبى تان      :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابوايوب    
اللهم اغفر خطاياى و ذنوبى كلها، اللهم و انعـشنى واجبرنـى واهـدنى لـصالح االعمـال      (: گفت شد شنيدم كه مى    مى

بار خدايا، همه خطاها و گناهانم را بـبخش، بـار           «: ، ترجمه )واالخالق، اليهدى لصالحها، و ال يصرف سيئها اال انت        
خدايا، مرا سر فراز گردان، و كمبودهايم را جبران نما، و به سوى اعمال و اخالق صالح هدايتم كن، چون به جز تو       

) 111/10(هيثمـى   . »سـازد  كند و هم چنان بد آن را جز تـو منـصرف نمـى              به سوى اعمال صالح كسى هدايت نمى      
و طبرانـى از ابـن عمـر روايـت     . طبرانى اين را در الصغير واألوسط روايت نموده، و اسناد آن جيد اسـت   : ويدگ مى

شـد شـنيدم كـه        نماز خواندم، از وى هنگـامى منـصرف مـى          �هميشه وقتى كه عقب نبى تان       : نموده، كه گفت  
ق، انه ال يهدى لصالحها و ال يـصرف  اللهم اغفرلى خطئى و عمدى، اللهم اهدنى لصالح االعمال و االخال    (: گويد مى

  .اند رجال آن ثقه دانسته شده: گويد مى) 173/10(هيثمى . )سيئها اال انت
   

  در عقب نماز � حديث ام سلمه و عايشه درباره دعاى پيامبر
اللهم ( :گفت  بعد از نماز فجر مى     �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(طبرانى در الصغير از ام سلمه       

بار خدايا، من از تو رزق پاك و نيكو، علم نافع و عمل «: ، ترجمه)انى اسالك رزقا طيبا، و علما نافعا، و عمال متقبال      
 روايـت   )اللَّـه عنهـا    رضى(و طبرانى از عايشه     . اند رجال آن ثقه  : گويد   مى) 111/10( هيثمى   2.»خواهم قبول شده مى  

اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسـرافيل اعـذنى مـن            (: گفت هر نماز مى   در عقب    �رسول خدا   : نموده، كه گفت  
بار خدايا، پروردگار جبريل، ميكائيل و اسرافيل، مرا از گرماى آتش و عذاب قبـر           «: ، ترجمه )حر النار و عذاب القبر    

ايـت نمـوده، و   اين را طبرانى در األوسط از شيخش على بن سعيد الرازى رو   : گويد مى) 110/10( هيثمى   3.»پناه بده 
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  حيات صحابه

٣١٨  پنجم جلد 

، »در عقب هر نماز   «اند، نسائى اين را به غير قولش،         رساند، و بقيه رجال آن ثقه      در آن كالمى هست كه ضررى نمى      
  .روايت نموده است

   
  در عقب نماز � قول ابوبكره، معاويه و ابوموسى درباره دعاى پيامبر

اللهـم انـى   (: گفـت  ر عقب نماز دعا نموده مـى  د�نبى خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابن ابى شيبه از ابوبكره    
 ايـن  1.»بـرم  بار خدايا، من به تو از كفر، فقر و عذاب قبر پناه مى«: ، ترجمه)بك من الكفر والفقر و عذاب القبر   اعوذ

 شـنيدم،   �از رسـول خـدا      :  روايت نموده، كه گفـت     �و نسائى از معاويه     . آمده است ) 296/1(چنين در الكنز    
اللهم ال مانع لما اعطيت، و ال معطى لمـا منعـت، و ال ينفـع ذا الجـد منـك      (: گفت شد مى منصرف مىوقتى از نماز   

اى  اى از آنچـه تـو بازداشـته        اى نيست، و هـيچ دهنـده       بار خدايا، هيچ بازدارنده براى آنچه تو داده       «: ، ترجمه )الجد
. آمده اسـت  ) 296/1(چنين در الكنز    ، اين   2»رساند نيست، و هيچ صاحب عظمت را در گرفت تو عظمتش نفع نمى           

 آب وضو آوردم، و او وضو نمود و �براى نبى :  روايت نموده، كه گفت  �و ابن ابى شيبه از ابوموسى اشعرى        
بـار خـدايا،   «: ، ترجمه)اللهم اغفرلى ذنبى، و وسع لى فى دارى، و بارك لى فى رزقى     (: نماز گزارد، بعد از آن گفت     
آمـده  ) 306/1( ايـن چنـين در الكنـز       3.»زلم را برايم وسيع ساز و در رزقم برايم بركت ده          گناهم را برايم ببخش، من    

  .است
   

  در عقب نماز � قول زيد بن ارقم و على درباره دعاى پيامبر
�3 *�6
 (: گفـت   در عقب نمازش مى    �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از زيدبن ارقم    ) 358/2(ابوداود   ��
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بار خدايا، پروردگار ما و پروردگار همه چيز، من گواه هستم كه تو بـه تنهاييـت پروردگـارى، و شـريكى                 «: ترجمه
رگار همه چيز، مـن گـواه هـستم كـه محمـد بنـده و فرسـتاده توسـت         برايت نيست، بار خدايا، پروردگار ما و پرو  

بارخدايا پروردگار ما پروردگار همه چيز من گواه هستم كه بنـدگان همـه برادرانـد، بـار خـدايا، پروردگـار مـا، و                         
ام را در هر ساعت، در دنيا و آخرت برايت مخلص بگردان، اى صاحب عظمـت               پروردگار همه چيز، مرا و خانواده     

ها و زمين، خدا بـزرگ و بزرگتـر    زت ، بشنو و پاسخ بده، خدا بزرگ و بزرگتر است، بار خدايا، اى نور آسمان             و ع 
 روايت � نزد وى هم چنان از على 4.»است، خدا برايم كافى است و نيك نگهبان است، خدا بزرگ و بزرگتر است
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  حيات صحابه

٣١٩  پنجم جلد 

 اغفرلى ما قدمت و ما اخرت، و ما اسررت         اللهم(: گفت داد مى   وقتى از نماز سالم مى     �نبى خدا   : است كه گفت  
بـار خـدايا، بـرايم      «: ، ترجمـه  )و ما اعلنت، و ما اسرفت، و ما انت اعلم به منى، انت المقدم و الموخر الاله اال انت                  

ن ام، و آ چه را علنـى نمـوده   ام و ان ام، و آنچه را پنهانى نموده      ام و آنچه را در ما بعد نموده        آنچه را در گذشته نموده    
ننده و عقب كننده هستى و معبودى       ترى ببخشاى، تو پيش ك     ام و آن چه را تو به آن از من عالم           چه را اسراف نموده   

  1.»ز تو نيستج
   

  در صبح و شام   � دعاهاى پيامبر
  اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر و من فتنةالقبر: � قول پيامبر

 برايم حديث بيان نمود، كه وى از        �زنى از همسايگان پيامبر     : تاحمد از عبداللَّه بن قاسم روايت نموده، كه گف        
 z7�� Z6�8(: گفت شنيد كه مى    در وقت طلوع فجر مى     �رسول خدا   � � z7�� ��'� � ������ �� �3 ��( tترجمه :

  .اند رجال آن ثقه: گويد مى) 115/10( هيثمى 2.»برم بار خدايا، من به تو از عذاب قبر و فتنه قبر پناه مى«
   

  اصبحنا و اصبح الملك هللا: � قول پيامبر
اصبحنا و اصبح الملك (: گفت نمود مى  روايت نموده، كه وى وقتى صبح مى  � و او از پيامبر      �بزار از ابوهريره    

صبح نموديم و ملك هم براى خداوند صبح نمود،         «: ، ترجمه )هللا و الحمدهللا ال شريك له، ال اله اال هو و اليه النشور            
، وقتـى شـب   »ايش خدايى راست كه شريكى ندارد، معبود بر حقى جز وى نيست، و برگشت به سـوى اوسـت          ست
شـب  «: ترجمـه . )امسينا و امسى الملك هللا و الحمدهللا ال شريك له، ال اله اال هو و اليـه المـصير                  (: گفت نمود مى  مى

بـود بـر حقـى جـز وى نيـست، و      نموديم و ملك براى خدا شب كرد، ستايش خدايى راست كه شريكى ندارد، مع     
و نزد مسلم و ترمذى وابوداود، چنانكه . اسناد آن جيد است: گويد مى) 114/10( هيثمى 3.»بازگشت به سوى اوست  

: گفـت  نمود مى   وقتى شب مى   �رسول  :  روايت است كه گفت    �آمده، از ابن مسعود     ) 258/2(در جمع الفوائد    
)      5 �;"l�� t� � C� 9#�� � 
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ستايش خدا راست، معبود بر حقى جز خداوند واحد و ال شريك نيست، پادشـاهى و سـتايش او راسـت، و او بـر      
نمايم و خير ما بعد آن را، و به تو      همه چيز تواناست، پروردگارا من از تو خير انچه را در اين شب است سئوال مى               

بـرم،   برم، پروردگارا، به تو از كـسل و بـدى پيـرى پنـاه مـى             ت و شر ما بعد آن پناه مى       از شر آنچه در اين شب اس      
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  حيات صحابه

٣٢٠  پنجم جلد 

: گفـت  نمود هم چنـان ايـن را مـى    و وقتى صبح مى. »برم پروردگارا به تو از عذاب در آتش و عذاب در قبر پناه مى   
  1.)...اصبحنا و اصبح الملك هللا(
   

   ااالخالص الى آخرههكلماالسالم و على ه اصبحنا على  مل: � قول پيامبر
: گفـت  نمود مـى    وقتى صبح و شام مى     �رسول  : اند كه   روايت نموده  �احمد و طبرانى از عبدالرحمن بن ابزى        
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 يا بر فطرت اسالم شام كرديم -بر ملت اسالم صبح نموديم «: ، ترجمه)%

 و بر ملت پـدرمان ابـراهيم، كـه حنيـف و مـسلمان بـود و از       � و بر كلمه اخالص، و بر دين نبى مان محمد          -
  .گفته است) 116/10( و رجال آن دو صحيح اند، چنان كه هيثمى 2.»مشركان نبود

   
  رضيت باهللا ربا و باالسالم دينا: � قول پيامبر

 را  �ايـن خـدمت نبـى       : مردى در مسجد حمص عبور نمـود، گفتنـد        : احمد از ابوسالم روايت نموده، كه گفت      
 شـنيده  �حديثى برايم بيان كن كه آن را از رسول خـدا        : من به سويش برخاستم و گفتم       : گويد نموده است، مى  

هـر بنـده    «:  فرمـود  �رسـول خـدا     :  آن را روايت ننمـوده باشـند، گفـت         باشى، و ديگر مردان در ميان تو و وى        
رضيت باهللا ربا، و باالسالم دينا و بمحمد نبيا، بـه خـدا بـه               ": مسلمانى كه وقتى صبح و شام نمايد و سه بار بگويد          

شد، كـه وى  با ، بر خداوند حق مى"عنوان پروردگار، و به اسالم به عنوان دين و به محمد به عنوان نبى راضى شدم       
اند، چنانكه هيثمـى   ها ثقه  طبرانى اين را به مثل آن روايت نموده، و رجال هر دوى آن3.»را روز قيامت راضى بسازد   

  .اند اين را ابوداود و نسائى هم روايت نموده. گفته است) 116/10(
   

  در صبح و شام � حديث ابن عمر درباره دعاى پيامبر
 شنيدم كه در دعايش �از رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت )اللَّه عنهما  رضى(عمر  ابن ابى شيبه از عبداللَّه بن       
�3 ��  :  تـرك ننمـود  - يا تا وقت مردن -گفت، و آن را تا ترك گفتن دنيا         نمود، مى  هنگامى كه شام و صبح مى     R ��

               $( � ��( ? Z�8
:�� � �&:�� ��
-� �� �3 �� tu�F5� � 
�$;�� ? Z�8
:�� ��
-�          R�� � 9!�*����-� �3 �� t�
� � 9 V� � <
�
                          hRI R� ,
�]� 	� ��"M:� ���� � t9��8 � � �
Ã � � ��\ � � 9& F � � <;� �� � �M&c� �3 �� t9!
��* ،

خواهم، بار خدايا، من از تو عفـو و عافيـت را در ديـن و                 بار خدايا، من از تو در دنيا و آخرت عافيت مى          «: ترجمه
نمايم، بار خدايا، عورت هايم را بپوشان و ترس هايم را به امن و آرامـش مبـدل           يم و خانواده و مالم سئوال مى      دنيا

برم كـه   گردان، بار خدايا مرا از پيش رويم، از عقبم، از راستم، از چپم و از بااليم حفاظت نما، و به عظمتت پناه مى      
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  حيات صحابه

٣٢١  پنجم جلد 

از زيـر پـايم هـالك كـرده         «،  )اغتال من تحتـى   (هدف از   : گويد ، جبير بن سليمان مى    »از زير پايم هالك كرده شوم     
، اين چنين در 1 است يا قول جبير�دانيم اين تفسير، قول پيامبر  ، خسف يا در زمين فرو رفتن است، و نمى»شوم
  .آمده است) 294/1(الكنز 

   
  به ابوبكر هدايت داد تا در صبح و شام بگويد � آنچه پيامبر

 �رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده� از ابوبكر هعلى و ابن السنى در عمل اليوم والليلاحمد، ابن منيع، ابوي

�1    (: دستورم داد، كه وقتى صبح نمودم و بيگاه نمودم و وقتى در جايم از طرف شب قرار گرفتم بگويم                  R8 �3R ��
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ها و زمين عالم غيب و حاضر، تو پروردگار همـه چيـز و پادشـاه آنهـا هـستى،                  بار خدايا، آفريننده آسمان   «: ترجمه
بود بر حقى جز تو كه واحد و الشريك هستى نيست، و محمد بنده و رسولت است، بـه تـو           دهم كه مع   شهادت مى 

از شر نفسم و شر شيطان و شرك وى و اينكه خودم مرتكب گناهى شوم، يا مـسلمانى را مرتكـب آن سـازم پنـاه                           
ايـن را بـه نقـل از        و ابوداود و ترمذى به فرق انـدكى در الفـاظ            . آمده است ) 294/1( اين چنين در الكنز      2.»برم مى

  .اند  روايت نموده�ابوهريره 
   

  ترسيد اش مى براى مردى كه در قبال خودش و مال و خانواده �دعاى پيامبر 
اى رسول خـدا، بـه خـدا    :  آمد و گفت�مردى نزد پيامبر :  روايت نموده، كه گفت    �ابن عساكر از ابن مسعود      

هـر وقـت كـه    «:  بـه او گفـت  �ترسم، رسول خدا   مالم مىام و سوگند، من در مورد نفس خودم، پسرم، خانواده  
بسم اله على دينى و نفسى و ولدى و اهلى و مالى، به نام خدا، بـر ديـنم، نفـسم،                     : صبح نمودى و شب كردى بگو     

:  بـه او گفـت  � آمد، پيـامبر  �، آن مرد آن را گفت، و باز نزد پيامبر    »]طلبم كمك مى [ام و مالم     پسرم، خانواده 
كـردم از   سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، آنچه را احساس مـى      :  گفت »يافتى چه كردى؟    مى در آنچه «

  .آمده است) 294/1اين چنين در الكنز . بين رفت
   

  در وقت خواب و بيدارى   � دعاهاى پيامبر
  الحمدهللا الذى اطعمنا و سقانا و كفانا: � قول پيامبر

  :گفت گرفت مى  به بسترش جاى مى�وقتى پيامبر : اند كه  روايت نموده� مسلم، ترمذى و ابوداود از انس
  )الحمدهللا الذى اطعمنا وسقانا، كفانا و آوانا، فكم ممن ال كافى له و ال مؤوى(
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  حيات صحابه

٣٢٢  پنجم جلد 

انـد   مان داد چه بسا كـسانى  مان را نمود و جاى ستايش خداى راست كه ما را طعام داد، آب نوشانيد كفايت          : ترجمه
 روايت است كـه نبـى       )اللَّه عنهما  رضى( و نزد ابو داود از ابن عمر         1اى اى دارند و نه جاى دهنده      نندهك كه نه كفايت  

  :گفت گرفت مى  وقتى در جاى خودش قرار مى�
الحمدهللا الذى كفانى و آوانى، و اطعمنى و سقانى، و الحمدهللا الذى من على فافضل، و اعطانى فـاجزل، الحمـدهللا                     (

ستايش خدايى راست، كه كفايتم نمـود و    «: ، ترجمه )ء و مليكه، اعوذ باهللا من النار       رب كل شى  على كل حال، اللهم     
جايم داد، و طعامم داد و برايم نوشانيد، و ستايش خدايى راست، كه بر من احسان نمود و به بهترين وجه احـسان                       

ا، پروردگار همه چيز و پادشـاهش،  نمود، و برايم داد و خوب فراوان داد، ستايش خدا راست در هر حال، بار خداي        
  .آمده است) 259/2( اين چنين در جمع الفوائد 2.»برم از آتش به خدا پناه مى

   
  اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك: � قول پيامبر

گذاشت و   خواست بخوابد، دستش را زير سرش مى        وقتى مى  �نبى خدا   :  روايت نموده كه   �ترمذى از حذيفه    
بار خدايا، مرا از عذابت روزى كه «: ، ترجمه) عبادك– او تبعث    -اللهم قنى عذابك يوم تجمع      (ت  گف بعد از آن مى   

آمده ) 260/2( اين چنين در جمع الفوائد       3.» نگه دار و نجات بخش     -انگيزى    يا بر مى   -نمايى   بندگانت را جمع مى   
 و اسـناد  »انگيزى روزى كه بر مى«:  نموده به مثل آن روايت كرده و به اين لفظ جزم        �و بزار اين را از انس       . است

 بـه   - و آن را صحيح دانـسته        -و اين را ابن ابى شيبه و ابن جرير          . گفته) 123/10(آن حسن است، چنانكه هيثمى      
  .آمده است) 67/8(اند، چنانكه در الكنز  هر دو لفظ روايت نموده

   
  اللَّه وضعت جنبى هللا بسم: � قول پيامبر
: گفـت    رفـت مـى     وقتى در شب به بستر خوابش مى       �نبى خدا   :  روايت نموده كه   �هر انمارى   ابوداود از ابواز  

: ، ترجمـه )اللَّه، وضعت جنبى هللا، اللهم اغفرلى ذنبى، و اخسا شيطانى، وفك رهانى، واجعلنى فى الندى االعلى    بسم(
طانم را بران، گروشدگانم را آزاد سـاز     به نام خدا، پهلويم را براى خداوند گذاشتم، بار خدايا، گناهم را ببخش، شي             «

  .آمده است) 260/2(اين چنين در المجمع . 4»و مرا با مال اعلى بگردان
   

  اللهم انى اعوذ بوجهك الكريم: � قول پيامبر

!R�       (: گفـت     وقت خوابش مى   �پيامبر  :  روايت نموده كه   �ابوداود از على    " �� t����� �3��� ���� �� �3 ��
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  حيات صحابه

٣٢٣  پنجم جلد 

        �;{ � �3 �� �$
O�- t;¨� �6� ;¨� �� 0&6�(t هاى تامت، از شـر      بار خدايا، من به وجه كريمت و به كلمه        «:  ترجمه
بـار  . سـازى  بار خدايا، تو تاوان و گناه را برطـرف مـى   . رمب اى كه پيشانيش در دست توست به تو پناه مى          هر جنبده 

رسـاند،   شود، و براى غنيى غنايش در پيشگاه تو نفع نمـى       ات خالف نمى   خورد، و عده   خدايا، سپاهت شكست نمى   
 و در أذكار نووى آمده، كه اين را نـسائى نيـز روايـت       1.»نسبت پاكى است تو را خدايا، و ستايش هم از آن توست           

  .اين را نيز به نسائى و ابن جرير و ابن ابى الدنيا به مانند آن نسبت داده است) 67/8(است، و در الكنز نموده 
   

  اللهم فاطرالسموات واالرض: �قول پيامبر 
خاسـت بخوابـد      وقتـى مـى    �رسـول خـدا     :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(احمد از عبداللَّه بن عمر      

9       �� �3 8
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3���� ��E�� �
� t^*5�� ���
"#            �� ���> 5 �;c� A$� 5� .�� 5 	� ;3>� tj
        	�;3�� Z�dUC� � ���-* � �;�� �;"i 	� � .              �� �j�- 9#&$ 9 � |���� 	� �� t.%�> � 	
����� � ������ �� �3 ��

  � #� �� a���(t الم غيب و حاضر، پروردگـار همـه چيـز و خـداى       ها و زمين،ع   بار خدايا، آفريننده آسمان   «:  ترجمه
دهم كه خدايى جز تو كه واحد و ال شريك هستى نيست، و محمد بنده و رسولت اسـت، و                     همه چيز، شهادت مى   
بـرم كـه بـراى       برم، و از اين پنـاه مـى        بار خدايا، من به تو از شيطان و شركش پناه مى          . دهند مالئك هم شهادت مى   

   2.» آن را براى مسلمانى برسانمخودم گناهى كسب كنم يا
خواست بخوابـد ايـن    آموخت، و وقتى مى  اين را به عبداللَّه بن عمرو مى       �رسول خدا   : گويد ابو عبدالرحمن مى  

گفته، و در روايت ديگـرى نـزد وى بـه اسـناد حـسن      ) 122/10(گفت، اسناد آن حسن است، چنانكه هيثمى   را مى 
، طبرانى اين را به مثل آن روايت نموده، مگـر اينكـه در روايـت         )اوان اقترف (  در بدل  )و اعوذبك آن اقترف   (: آمده

آيا كلمـاتى را  : ، و در روايتى از عبداللَّه بن عمرو آمده، كه وى به عبداللَّه بن يزيد گفت      )على نفسى اثما  (: وى آمده 
و مثـل آن را متـذكر   ... موخـت آ خواست بخوابد، مـى  ها را به ابوبكر وقتى مى  آن�به تو نياموزم، كه رسول خدا   

اين را طبرانى به دو اسناد روايت نموده، و رجال روايت اول رجال صـحيح انـد،                 : گويد مى) 123/10(هيثمى  . شده
و حديث ابـوبكر در ايـن       . اند اش دانسته، و غير آنان ضعيفش دانسته       غير حيى بن عبداللَّه المعافرى، كه گروهى ثقه       

 وقتـى   �رسـول   :  روايت نموده كـه    )اللَّه عنهما  رضى(د حسن از عبداللَّه بن عمرو       و احمد به اسنا   . مورد گذشت 
بـه نامـت پروردگـارم، گنـاهم را بـرايم      «: ، ترجمـه  )باسمك ربى فاغفرلى ذنبـى    (: گفت زد مى  براى خواب پهلو مى   

  .آمده است) 123/10 - اين چنين در المجمع 3.»ببخش
   

   خوابهنگام � درباره دعاى پيامبر � قول على
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  حيات صحابه

٣٢٤  پنجم جلد 

 خوابديم، از وى وقتى از نمـازش  �شبى نزد رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى در األوسط از على   
          (: گفت شنيدم كه مى   گرفت مى  شدو جاى خوابش را مى     فارغ مى R� �
f�� ���� � t����7� � �!
8
:) ���� �3 ��
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"% A$� ��� tAY(t بـار  «:  ترجمـه
بار خدايا، من . برم برم، و به تو از تو پناه مى     برم، و به رضايت از قهرت پناه مى        خدايا، به عافيتت از عقوبتت پناه مى      

 هيثمـى  1.»اى توانايى ستايش و ثنايت را اگرچه تالش نمايم ندارم، ولى تـو چنـانى كـه بـر نفـس خـود ثنـا گفتـه                         
رجال آن رجال صحيح اند، غير ابراهيم بن عبداللَّـه بـن عبـدالقارى، و ابـن حبـان وى را ثقـه              : گويد مى) 124/10(

) 304/1(و اين را هم چنان نسائى و يوسف القاضى در سننش از على به مثـل آن، چنانكـه در الكنـز                     . دانسته است 
  .اند آمده، روايت نموده

   
  ر وقت خوابد � قول براء درباره دعاى پيامبر

 وقتى به بستر �پيامبر : اند كه گفت  روايت نموده� و ابن ابى شيبه از براء - و آن را صحيح دانسته -ابن جرير 
� �Z�]* t<�3         (: گفت رفت مى  خوابش مى P¨� ���� � t<��� Af�8 ����� t93�� A3�� � t9#&$ A" -� ���� �3 ��

���� 5� �6� 
26� 5 � 
2 �5 t���� Z�V* �A -*� <'�� ���$ � A�Q$� <'�� ��
��� A6�� t(tبار خدايا، نفسم «:  ترجمه
را به تو تسليم نمودم، و رويم را متوجه تو ساختم، و امرم را به تو سپردم، و پشتم را به سوى تو جـاى دادم، ايـن                            

به كتابت كه نـازل   همه به خاطر ترس و رغبت به سوى تو بوده است، پناهگاه نجاتى از تو جز به سوى تو نيست،                     
  .آمده است) 67/8( اين چنين در الكنز 2.»اى ايمان آوردم ات كه ارسال كرده اى و نبى نموده

   
  قول حذيفه در اين باره

: گفـت  گرفـت مـى    وقتى بـر بـسترش مـى       �رسول  : اند كه   روايت نموده  �بخارى، ابوداود و ترمذى از حذيفه       
: گفت نمود مى  ، و وقتى صبح مى    »ميرم شوم و مى   امت بار خدايا زنده مى    به ن «: ، ترجمه )باسمك اللهم احيا و اموت    (
ستايش خداوندى راست، كه ما را بعـد از اينكـه كـشت    «: ، ترجمه)الحمدهللا الذى احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور     (

يـر كـه ايـن را    و ابـن جر . آمده است) 259/2( اين چنين در جمع الفوائد 3.»زنده نمود، و بازگشت به سوى اوست   
بار «: ، ترجمه 4)اللهم باسمك نموت و نحيا    (: صحيح دانسته از ابوذر به مثل آن روايت نموده، مگر اين كه وى گفته             

  .آمده است) 67/8(، چنانكه در الكنز »شويم ميريم و زنده مى خدايا، به نام تو مى
   

   در اين مورد)اللَّه عنها رضى(قول عايشه 
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  حيات صحابه

٣٢٥  پنجم جلد 

خاسـت    از طـرف شـب از خـواب بـر مـى            �وقتى نبى خدا    :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(ابوداود ازعايشه   

R:� ¤ � ÄQ! 5 � t;       (: گفـت  مى" � �(N �3 �� t��{* ��
-� � ¤$'� ��&E�-� t�;"³ � �3 �� �$
O�- tA$� 5� .�� 5

         �
V��� A$� �$� Z{* �$;� � � �V � t���;V��(t تو نيست، نسبت پاكى اسـت تـو را   معبود بر حقى جز    «:  ترجمه
كنم، بار خدايا علمم  طلبم، و رحمتت را سئوال مى خداوندا و ستايش هم از آن توست، ازتو براى گناهم مغفرت مى

را بيفزاى، و قلبم را بعد از اينكه هدايتم نمودى، بيراه و كج مكن، و از سوى خودت برايم رحمت بخش، چون تو                       
  .آمده است) 260/2(در الجمع  اين چنين 1.»بخشنده هستى

   
  در مجالس، وقت داخل شدن مسجد، خانه و بيرون شدن از آن ها   � دعاهايش

  خاست وقتى از مجلس بر مى � دعاى پيامبر
 از مجلـس قبـل از دعـا         �به ندرت رسـول خـدا       :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(ترمذى از ابن عمر     

  : خاست انش بر مىنمودن به اين دعاها براى يار
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بار خدايا، براى ما از ترس و خوف از خودت آنقدر تقسيم نما، كه در ميـان مـا و معـصيت و نافرمانيـت                         «: ترجمه
ما كه ما را به آن به جنتت برسانى، و از يقين آنقـدر عطـاء   حايل واقع گردد، و از طاعتت آنقدر براى مان نصيب فر     

هاى مان،  دارى، از گوش هاى دنيا را براى ما آسان گردانى، و تا وقتى كه ما زنده نگه مى نما، كه به سبب آن مصيبت  
 انتقام هاى مان و قوت مان براى مان لذت و بهره نصيب گردان، و آن را تا آخر زندگى براى مان محفوظ دار،         چشم

مان را بر كسى بگردان كه بر ما ظلم نموده است، بر كسى نصرت مان بده كه با ما دشمنى نموده، مـصيبت مـان را                          
در دين مان مگردان، دنيا را بزرگترين مقصودمان مگردان، و نه آخرين جاى رسيدن علـم مـان، و بـر مـا كـسى را                          

و در بخش كفاره مجلـس      . آمده است ) 261/2(ع الفوائد    اين چنين در جم    2.»نمايد مسلط مگردان كه رحم مان نمى     
  .گيرد گذشت بعضى آنچه به اين باب تعلق مى

   
  در وقت داخل  شدنش به خانه و مسجد و بيرون شدن از آن ها � دعاى پيامبر

بيـرون  اش    وقتـى از خانـه     �نبى خدا   : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(ابوداود، ترمذى و نسائى از ام سلمه        
اللَّه، اللهم انا نعوذبك آن نزل او نضل، او نَظلم او نُظلم، او نجهـل او يجهـل        اللَّه، توكلت على   بسم(: گفت شد مى  مى
به نام خدا، بر خداوند توكل نمودم، بار خدايا، ما از اينكه لغزش نماييم يا گمراه شويم، يا ظلم روا                    «: ، ترجمه )علينا
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  حيات صحابه

٣٢٦  پنجم جلد 

 اين چنين در الجمع     1.»بريم جهل پيشه نماييم يا بر ما جهل صورت بگيرد، به تو پناه مى            داريم يا بر ما ظلم شود، يا        
  .آمده است) 261/2(

شـد   وى وقتى داخل مسجد مـى     :  روايت نموده كه   � از پيامبر    )اللَّه عنهما  رضى(و ابوداود از ابن عمروبن عاص       
م، من الشيطان الرجيم، به خداونـد بـزرگ و بـه وجـه     اعوذ باهللا العظيم، و بوجهه الكريم، و سلطانه القدي  «: گفت مى

سـاير  : گويـد  وقتى اين را بگويد، شيطان مى   :  و گفت  "برم كريمش و پادشاهى قديمش از شيطان رانده شده پناه مى         
   2.»روز از من حفاظت شد

 وقتى �پيامبر :  روايت نموده، كه گفت)اللَّه عنهم رضى(اش فاطمه كبرى  و ترمذى از فاطمه دختر حسين از جده
رب اغفرلى ذنوبى، وافتح لـى ابـواب        (: گفت فرستاد، و مى    درود و سالم مى    �گرديد، بر محمد     داخل مسجد مى  

، و وقتـى بيـرون      »هاى رحمتـت را بـرايم بگـشاى        پروردگارا، گناهانم را برايم بيامرز، و دروازه      «: ، ترجمه )رحمتك
: ، ترجمـه )رب اغفرلى ذنوبى، وافتح لى ابواب فـضلك (: ت گف فرستاد و مى  درود و سالم مى �شد بر محمد     مى
 اين را احمد و ابن ماجه، چنانكه در مشكوة          3.»هاى فضلت را برايم بگشاى     پروردگارا، گناهانم را ببخش و دروازه     «
شـد چنـين     شد و بيرون مـى     وقتى داخل مسجد مى   : گفت: اند، و در روايت آن دو آمده       آمده، روايت كرده  ) 62ص(

 �بـر محمـد   : ، در بـدل »به نام خدا، و سالم بر رسول خدا«: ، ترجمه)اللَّه اللَّه والسالم على رسول   بسم(: تگف مى
اسناد آن متصل نيست، و فاطمه دختـر حـسين فاطمـه كبـرى را درك              : گويد و ترمذى مى  . فرستاد درود و سالم مى   

  .نكرده است
   

  در سفر   �دعاهاى پيامبر 
  اللَّه عليه وسلم در سفر  پيامبر صلىدرباره دعاى �حديث على 

اللهـم بـك    (: گفـت  نمود مـى    وقتى اراده سفرى را مى     �پيامبر  : اند كه گفت    روايت نموده  �احد و بزار از على      
كـنم، و بـه    كنم، و به يارى توجوالن مـى  بار خدايا به يارى تو حمله مى «: ، ترجمه )اصول، و بك اجول، و بك اسير      

  .اند رجال آن دو ثقه: گويد  مى) 130/10( هيثمى 4.»كنم يارى تو سير مى
   

  در سفر � حديث ابن عمر و براء درباره دعاى پيامبر
شد،   وقتى به قصد سفر بر شترش سوار مى        �پيامبر  : اند كه   روايت نموده  �مسلم، ابوداود و ترمذى از ابن عمر        

  : رمودف گفت و بعد از آن مى سه بار حمد، تسبيح و تكبير خداوند را مى
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  حيات صحابه

٣٢٧  پنجم جلد 
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پاك و منزه است، خدايى كه اين را براى ما مسخر ساخت، وگرنـه مـا توانـايى ضـبط و نگهـدارى آن را                         «: ترجمه

آن نداشتيم، و ما به سوى پروردگارمان باز ميگرديم، خداوندا، ما در اين سفرمان از تو نيكى، تقوا و عملى را كه از                       
بار خـدايا،   . كنيم، بار خدايا، اين سفر ما را براى ما آسان گردان، و بعد زمين را كوتاه ساز                 شوى طلب مى   راضى مى 

هاى سـفر و منظـر بـد، و از ديـدن بـدى در                تو رفيق در سفر و جانشين در خانواده هستى، خداوندا من از مشقت            
  .»برم خانواده و مال در وقت برگشتم به تو پناه مى

مـا  «:  ،ترجمـه  )آيبـون تـائبون عابـدون لربنـا سـاجدون         (: افزايـد  گفت، و بر آن مـى      گشت اين را مى    قتى بر مى  و و 
 ايـن چنـين در جمـع      2.»برگردندگان، توبه كنندگان، عبادت كنندگان و براى پروردگارمان سجده كننـدگان هـستيم            

 وقتـى بـراى سـفرى       �رسول خدا   : فت روايت است كه گ    �و نزد ابويعلى از براء      . آمده است ) 261/2(الفوائد  
  : گفت شد مى بيرون مى
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خواهم كه توأم با خير باشد، و از تو مغفرت و رضـامندى طلـب دارم، خيـر در                    خداوندا، من رسيدنى مى   «: ترجمه
دست توست و تو بر هر چيز قادر و توانايى، بار خدايا، تو رفيق در سفر و جانشين در خانواده هستى، بـار خـدايا،     

هـاى سـفر و    خداوندا، من به تـو از مـشقت  .  و كوتاه سازسفر ما را براى ما آسان گردان و زمين را براى ما نزديك     
رجال آن رجال صحيح اند، غير فطربن خليفـه، كـه           : گويد مى) 130/10( هيثمى   3.»برم بدى و رنج بازگشت پناه مى     

  .باشد ثقه مى
   

  خواست به آن داخل شود اى كه مى هنگام سحر در سفر و هنگام ديدن قريه � دعاى پيامبر
: گفـت  نمود مـى   بود و سحر مى     وقتى در سفرى مى    �پيامبر  : اند كه   روايت نموده  �د از ابوهريره    مسلم و ابوداو  
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و همراه مان باش و بر ما فضل فرمـا، بـه خداونـد از           خداوند را و خوبى نعمتش را بر ما شنيد، پروردگار ما، رفيق             

  .آمده است) 262/2( اين چنين در جمع الفوائد 4.»جوييم آتش پناه مى
اى را   نمـوديم، وقتـى قريـه      همراه رسول خدا سفر مى    :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى در األوسط از ابن عمر        

 اللهم ارزقنا حياها، و حببنـا       - ثالث مرات    -م بارك لنا فيها     الله(: گفت خواست به آن داخل شود مى      ديد كه مى   مى
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  حيات صحابه

٣٢٨  پنجم جلد 

 بار خدايا از    - سه بار    -خداوندا، براى ما در آن بركت نصيب فرما         «: ترجمه. )الى اهلها، و حبب صالحى اهلها الينا      
سـت و  قوام زندگى آن براى ما رزق بده و ما را براى اهل آن محبوب گـردان و صـالحين اهـل آن را بـراى مـا دو             

  .اسناد آن جيد است: گويد مى) 134/10( هيثمى 1.»محبوب بگردان
خواست به آن داخل شود  ديد و مى اى را كه مى  هر قريه�رسول خدا :  روايت نموده، كه�و طبرانى از صهيب  
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V�>( .انـد، و   سـايه نمـوده   هاى هفتگانه و آنچه را آنها بار خدايا، پروردگار آسمان  «: ترجمه

شر اهل آن و شـر   طلبيم، و به تو از شر آن و اند، ما خير اين قريه را مى       پروردگار بادها و آنچه را به هوا بلند نموده        
رجال آن رجال صـحيح انـد غيـر عطـاء بـن مـروان و       : گويد مى) 135/10( هيثمى 2.»ريمب انچه در آن است پناه مى 

اللَّـه    در سفر، در بخش توجه و اهتمام به دعاها در جهاد فـى سـبيل               �و دعاهاى پيامبر    . اند پدرش كه هر دو ثقه    
  .گذشت

   
  هنگام وداع و خداحافظى   � دعاهاى پيامبر

  ه دينكاللَّ استودع: در وداع � قول پيامبر
بيا با تو چنان خداحافظى نمايم      :  گفت )اللَّه عنهما  رضى(ابن عمر   : از قزعه روايت نموده، كه گفت     ) 232/3(ابوداود  

دينـت را،   «: ترجمـه . )اللَّه دينك و امانتك و خـواتيم عملـك         استودع( با من خداحافظى نمود،      �كه رسول خدا    
ابـن عمـر   : اين را از سالم روايت نمـوده كـه  ) 182/2( ترمذى 3.»مسپار امانتت را، و خاتمه عملت را به خداوند مى      

به من نزديك شو، كه با تو چنان خداحافظى كنم، كه رسـول خـدا               : گفت خواست سفر نمايد مى    براى مردى كه مى   
اين حديث حسن   : گويد ترمذى مى . و مثل آن را ذكر نموده     ... اللَّه گفت استودع  نمود و مى    با ما خداحافظى مى    �

  .و صحيح و غريب است
   

  كند به مردى كه خبرش داد وى سفر مى � قول پيامبر
اى رسول خدا، من    :  آمد و گفت   �مردى نزد رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �از انس   ) 0182/2(ترمذى  

، بـرايم اضـافه نمـا   : ، گفـت »خداوند به تو توشه تقوى عطـا فرمايـد  «: سفرى در پيش دارم، به من توشه بده، گفت      
و خير را هر جايى كه باشى برايـت         «: برايم بيفزاى، پدر و مادرم فدايت، گفت      : ، گفت »و گناهت را ببخشد   «: فرمود

  .اين حديث حسن و غريب است: گويد  ترمذى مى4.»آسان گرداند
   

  هنگام وداع قتاده رهاوى و مرد ديگرى � قول پيامبر
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  حيات صحابه

٣٢٩  پنجم جلد 

 مـرا والـى     �هنگامى كه   : اند كه گفت    روايت نموده  �تاده  طبرانى و بزار از هشام بن قتاده ورهاوى از پدرش ق          
خداونـد تقـوى را توشـه ات        «:  بـه مـن گفـت      �قومم گردانيد، دستش را گرفتم و با او وداع كردم، پيامبر خدا             

: گويـد  مى) 131/10( هيثمى   1.»گناهت را ببخشد و هر جايى كه روى آورى به سوى خير رهنمونت سازد             . بگرداند
خـواهم   اى رسول خـدا، مـى     :  روايت نموده كه مردى گفت     �از ابوهريره   ) 182/2(و ترمذى   . اند قهرجال آن دو ث   

، هنگامى كه آن »اللَّه اكبر بگو   تقوى و ترس خدا را در پيش گير و بر هر بلندى           «: سفر كنم، به من توصيه نما، فرمود      
بار خدايا، دورى را برايش نزديك سـاز،        «: جمه، تر )اللهم اطوله العبد، و هون عليه السفر      (: مرد روى گردانيد، گفت   

  .اين حديث حسن است: گويد  ترمذى مى2.»و سفر را برايش آسان گردان
   

  در وقت خوردن، نوشيدن و پوشيدن لباس � دعاهاى پيامبر
: گفـت  شـد مـى     جمـع مـى    �وقتـى سـفره پيـامبر       : اند كه   روايت نموده  �بخارى، ابوداود و ترمذى از ابوامامه       

ستايش زيـاد، پـاك و مبـارك    «: ، ترجمه)دللَّه كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى و ال مودع و ال مستغنى عنه ربنا            الحم(
گيـرد،   شود و نه از آن بى پروايى صورت مى   شود و نه آن ترك كرده مى       براى خداست، ستايشى كه بر آن اكتفا نمى       

  3.»اى پروردگار ما
نمـود    وقتى لباس جديدى را بـر تـن مـى   �پيامبر :  روايت است كه گفت�و نزد ترمذى و ابوداود از ابوسعيد       

  4)الحمدهللا الذى اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين(: گفت مى
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       � 06Y 
� �> � a�> � ������.(t و نـام آن را  -اى  بار خدايا، ستايش تو راست، تو اين را به من پوشانيده   «:  ترجمه 
خواهم، و بـه تـو از         از تو خير اين و خير آنچه را براى آن ساخته شده مى             -گرفت، يا پيراهن يا دستار يا چادر         مى

  .آمده است) 264/2(د  اين چنين در جمع الفوائ5.»برم شر آن و شر آنچه براى آن ساخته شده پناه مى
   

  در وقت ديدن مهتاب، و هنگام رعد و ابر و باد   � دعاهاى پيامبر
  در وقت ديدن مهتاب � دعاى پيامبر


     (: گفت ديد مى   وقتى مهتاب نو را مى     �پيامبر  :  روايت نموده كه   �از طلحه   ) 183/2(ترمذى  R6� � .R V� �3 ��
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بار خدايا، آن را بر ما با بركت، ايمان، سالمت و اسـالم             «: ، ترجمه )�� /.  *�� �

:  و ابن عساكر اين را از ابن عمر به اين لفظ روايت نموده است6.»نو بگردان، پروردگار من و پروردگار تو خداست 
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  حيات صحابه

٣٣٠  پنجم جلد 
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  .R/ ��(t  ترجمـه  :
دارى و  خداوند بزرگ است ، بار خدايا، آن را بر ما به امن و امان و سالمتى و اسالم و توفيق به آنچه دوست مـى                      «

و طبرانى نيز . آمده است) 326/4(چنانكه در الكنز . »شوى نو گردان، پروردگار ما و پروردگار تواللَّه است راضى مى
و نـزد وى ايمـان در       (اللَّه اكبـر،    :را از ابن عمر به مثل آن روايت نموده مگر اينكه وى اين را ذكر ننموده است                اين  

 آمـده، و در وى  )حـاطبى (در اين روايت عثمان بن ابراهيم : گويد مى) 139/10(هيثمى  .  آمده است  )بدل امان است  
  .باشد ضعف مى

هالل (: گفت ديد مى  وقتى مهتاب نو را مى�رسول خدا : كه گفت روايت نموده، �و طبرانى از رافع بن خديج     
اللهم انى اسالك من خير هذا الشهر و خيـر  (: گفت ، و بعد از آن مى»مهتاب خير و رهنمونى  «: ، ترجمه )خير و رشد  

ر آن به تو كنم، و از ش بار خدايا، من از تو خير اين ماه و خير قدر را سئوال مى        «: ، ترجمه )القدر، واعوذبك من شره   
  .گفته، حسن است) 139/10( اسناد آن، چنانكه هيثمى 1.، سه بار»برم پناه مى

   
  هنگام رعد، ابر و باد � دعاى پيامبر

 وقتى صـداى رعـد و صـاعقه را      �پيامبر  :  روايت نموده كه   �پيامبر  :  روايت نموده كه   �ترمذى از ابن عمر     
�3 5 !�7 6
 ��BE�t � 5     (: گفت شنيد مى  مى ��     ��� L�� 
68
�� t���':� 
6�بار خدايا، مـا را بـه غـضبت         «: ، ترجمه ) © 

  .آمده است) 264/2(اين چنين در جمع الفوائد . 2»مكش و به عذابت هالك مگردان و قبل از آن عافيت مان بده
 �خـدا   شـد، نبـى      وقتى بـاد شـديد مـى      : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنها  رضى(بخارى، مسلم و ترمذى از عايشه       
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طلبم،  بار خدايا، من ازتو خير آن را ، خير آنچه را در آن است و خير آنچه را به آن فرستاده شده است مى                  «: ترجمه

، و نـزد ابـوداود از وى       3»بـرم  ست و شر انچه به آن فرستاده شده است پناه مـى           و به تو از شر ان، شر آنچه در آن ا          
بـود آن را     نمود، و اگر در نماز مـى       ديد كار را ترك مى      ابر را در كناره آسمان مى      �وقتى پيامبر   : روايت است كه  

من از شـرش بـه تـو پنـاه          بار خدايا   «: ، ترجمه )اللهم انى اعوذبك من شرها    (: گفت كرد، و بعد از آن مى      زود ادا مى  
 ايـن چنـين در جمـع        4.»بار خدايا، باران گـوارا    «: ، ترجمه )اللهم صيبا هنيئا  (: گفت باريد مى  و اگر باران مى   . »برم مى

  .آمده است) 265/2(الفوائد 
ى از ا  وقتى ابر سنگينى را در كناره     �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ابن ابى شيبه از عايشه      

بود، و خود را روبروى  نمود، اگرچه در نماز مى داشت ترك مى ديد، عملى را كه در آن قرار مى هاى آسمان مى   كناره
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  حيات صحابه

٣٣١  پنجم جلد 

بار خدايا، ما از شر انچه به آن فرستاده شده «: ، ترجمه)اللهم انا نعوذبك من شر ما ارسل به(: گفت داد و مى قرار مى
، دو بار يـا سـه       »بار خدايا، باران نافع   «: ، ترجمه )اللهم صيبا نافعا  (: گفت اريد مى ب  و اگر باران مى    »بريم به تو پناه مى   

) 290/4( اين چنين در الكنز     1.ستود باريد، خداوند تعالى را بر آن مى       ساخت و نمى   بار، و اگر خداوند آن را دور مى       
  .آمده است

شد، رسـول خـدا    وقتى كه باد شديد مى: گفت روايت نموده، كه �و طبرانى در الكبير واألوسط از سلمه بن اكوع        
رجال : گويد مى) 135/10( هيثمى 2.»بار خدايا، مثمر باشد و نه عقيم «: ، ترجمه )اللهم لقحا ال عقيما   (: گفت    مى �

  .باشد آن رجال صحيح اند، غير مغيره بن عبدالرحمن كه ثقه مى
   

  بدون در نظر داشت وقت معينى � دعاهاى پيامبر
، )اللهم انى اسـالك الهـدى و العفـاف و الغنـى           (: گفت  مى �نبى خدا   :  روايت نموده كه   � مسعود   مسلم از ابن  

  3.»طلبم بار خدايا، من از تو هدايت، تقوى، عفاف و غنا مى«: ترجمه
: نمـود   روايت است، كه وى به اين دعا، دعا مى� از پيامبر �و هم چنان نزد وى و بخارى از ابوموسى اشعرى       
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    9> L% 9 � A$� � ��;� j( .برايم خطايم و جهلم، اسرافم در كـارم و آنچـه را تـو بـه آن از مـن      بار خدايا، «: ترجمه
بـار خـدايا،   . خداوندا، گناه جديم، شوخيم، خطايم و قصديم را ببخشاى و همه آن نزدم هـست      . ترى ببخشاى  عالم

تر هـستى    من عالمام و آنچه را تو به آن از ام، و آنچه را علنى انجام داده نمايم، و آنچه را پنهان نموده   برايم آنچه مى  
  4.»برايم بيامرز، تو پيش كننده و عقب برنده هستى ، و تو بر همه چيز قادر و توانايى

�� ��'> A"r� �V       (: گفـت   مى �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد مسلم از ابوهريره      ( � p Y� �3 ��
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�> L% � � Zc�* ��C�( tبار خدايا، دينم را برايم اصالح بگردان، كه عصمت امرم است، و دنيايم را برايم «: ترجمه
اصالح بگردان، كه در آن زندگى ام است، و آخرتم را برايم اصالح بگـردان كـه در آن معـاد و برگـشتم اسـت، و                           

  5.»دگى را برايم زيادتى در هر خير بگردان و مرگ را برايم راحتى از هر شر بگردانزن
اللهـم لـك   (: گفـت   مى�رسول خدا :  روايت است كه )اللَّه عنهما  رضى(هم چنان نزد وى  بخارى از ابن عباس          

 اال انـت، آن     اللهم انـى اعـوذ بعزتـك الالـه        . اسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلت، و اليك انبت، و بك خاصمت            
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  حيات صحابه

٣٣٢  پنجم جلد 

بار خدايا، براى تو اسالم آوردم، به تـو ايمـان           «: ، ترجمه )تضلنى، انت الحى الذى ال تموت والجن واالنس يموتون        
بـرم از   بار خدايا، من به عزت تو پناه مى. آوردم، بر تو توكل نمودم، به سويت برگشتم و به مدد تو مخاصمه نمودم     

  1.»ميرند ميرى، و جن و انس مى اى هستى كه نمى ، تو زندهاينكه گمراهم سازى، خدايى جز تو نيست
يا مقلب القلـوب    (:  اين بود  �اكثر دعاى پيامبر    :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد ترمذى از ام سلمه       

حـديث  : گويـد   ترمـذى مـى    2.»ها، قلبم را بر دينت ثابت گـردان        اى گرداننده قلب  «: ، ترجمه )ثبت قلبى على دينك   
  .سن استح

اللهم عـافنى فـى     (: گفت  مى �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(و نزد وى هم چنان از عايشه        
اللَّـه رب العـرش العظـيم،     جسدى، و عافنى فى بصرى، واجعله الوارث منى، الاله اال انت الحلـيم الكـريم، سـبحان                

م برايم عافيت نصيب فرما در چشمم بـرايم عافيـت نـصيب     بار خدايا، در جسد   «: ، ترجمه .)والحمدهللا رب العالمين  
نما، و آن را تا آخر همينطور نگه دار، خدايى جز تو كه بردبار و كريم هستى وجود ندارد، پاكى است خدايى را كه                 

  3.»پروردگار عرش عظيم است و ستايش خدايى راست كه پروردگار جهانيان است
 دعـا   �پيـامبر   :  روايت است كه گفـت     )اللَّه عنهما  رضى(جه از ابن عباس     و هم چنان نزد وى و ابوداود و ابن ما         

  : گفت نموده مى
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پروردگارا، كمكم نما، و بر من كسى را كمك مكن، نصرتم بده و بر من كسى را نصرت مده، برآيم تـدبير       «: ترجمه
 مساز، هدايتم نما و هدايتم را آسان گردان، و بر كسى كـه بـر        و حيله فراهم ساز، و بر ضد من تدبير و حيله فراهم           

 - يا برگشت كننده     -من بغاوت نموده نصرتم بده، پروردگارا، مرا برايت شاكر، ذاكر، ترسنده، مطيع، جواب دهنده               
هـدايت نمـا،    ام را قبول فرما، گناهم را بشوى، دعايم را قبول كن، دليل و حجتم را ثابت ساز، قلبم را                     بگردان، توبه 

   4.»زبانم را استوار ساز و كينه قلبم را بيرون كش
  .حديث حسن و صحيح است: گويد ترمذى مى. )او اها منيبا(: و در روايت ترمذى آمده

از دعـاى رسـول   :  روايت است كه گفت- كه آن را به شرط مسلم صحيح دانسته - � و نزد حاكم از ابن مسعود   

 $(:  اين بود�خدا $� �3 �� N�&��� t�� L% � Z"�6E�� � tw� L% � Z�U#�� � t�!�&E� �d�Q� � t��{* �
���� ��
#

  *
6�� � u
26��� Z6¨
بار خدايا، ما از تو موجبات رحمتت را، اسباب واقعى آمرزشت را، سـالمتى از هـر   «: ، ترجمه)�
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  حيات صحابه

٣٣٣  پنجم جلد 

 اين چنين در كتاب أذكـار نـووى         1.»طلبيم گناه را، غنيمت از هر نيكى را و كاميابى به جنت و نجات از آتش را مى                
  .آمده است) 498(

اللهـم  (: نمـود   دعا مـى   �رسول خدا   : اند كه   روايت نموده  )اللَّه عنهما  رضى(احمد و طبرانى از عبداللَّه بن عمرو        
لـم مـا را،   بار خـدايا، گناهـان مـا را، ظ   «: ، ترجمه)اغفرلنا ذنوبنا و ظلمنا و هزلنا و جدنا و عمدنا، و كل ذلك عندنا        

) 172/10( هيثمـى    2.»ها نزد ما هـست     شوخى ما را، عمل جدى ما را و قصدى و عمدى ما را ببخشاى، و همه اين                
  .اسناد اين دو حسن است: گويد مى

 بـه   �دعـاى پيـامبر     :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و هم چنان نزد آن دو و بزار از عمران بن حصين             
، )لهم اغفرلى ما اخطات و ماتعمدت و ما اسـررت و مـا اعلنـت و مـا جهلـت و ماتعمـدت           ال(: طور اغلب اين بود   

بار خدايا، آنچه را خطا نمودم و آنچه را عمدى انجام دادم، آنچه را سرى نمودم و آنچه را علنى كـردم و                       «: ترجمه
: گويد مى) 172/10(هيثمى  3.»آنچه را ندانستم و به جهالت مرتكب شدم و آنچه را عمدى انجام دادم، برايم ببخش            

  .باشد ها رجال صحيح اند، غير عون عقيلى كه ثقه مى رجال آن
اللهم احسنت خلقى فاحسن (: گفت  مى�رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  )اللَّه عنها  رضى(و احمد از عايشه     

رجال آن : گويد مى) 173/10(ى  هيثم4.»اى، اخالقم را هم نيكو ساز بار خدايا، خلقم را نيكو نموده   «: ، ترجمه )خلقى
  .اند رجال صحيح اند، احمد و ابويعلى نيز اين را از ابن مسعود به مثل آن به اسناد صحيح روايت كرده

  :گفت  مى�رسول خدا : اند كه  روايت نموده)اللَّه عنها رضى(احمد و ابويعلى به دو اسناد حسن از ام سلمه 
بار خدايا، برايم بيامرز، رحمم نما، و بـه راه اسـتوارتر هـدايتم              «: ، ترجمه )مرب اغفر و ارحم واهدنى السبيل االقو      (

   5.»كن
يا ولى االسـالم واهلـه،      (گفت،    مى � روايت است كه رسول خدا       �و نزد طبرانى در األوسط از انس بن مالك          

 رجـال آن،    6.»ثابـت گـردان   ، مرا بر اسالم تا مالقاتت       اى كارساز اسالم و اهل اسالم     «: ، ترجمه )ثبتنى به حتى القاك   
  .اند گفته، ثقه) 174/10 176(چنانكه هيثمى 

 شـنيدم كـه دعـا       �از رسـول خـدا      : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از بسربن ابى ارطات قريشى         

 � �'�� �u�F5             (: نمود مى�$;�� <QF � 
$��� � t
3 % *��5� ? 
6���
� #c� �3 ��(فرجام مـا را  بار خدايا«: ، ترجمه ،

كـسى كـه   «: ، و طبرانى افزوده، كه گفـت     7»در همه امور نيك گردان، و از رسوايى دنيا و عذاب آخرت امان مان ده              
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  حيات صحابه

٣٣٤  پنجم جلد 

رجال احمد و يكـى از اسـنادهاى        : گويد مى) 178/10(هيثمى. »ميرد اين دعايش باشد، قبل از رسيدن بال برايش مى        
  .اند طبرانى ثقه

اللهم انى اسالك غناى و     (: گفت  مى �رسول خدا   :  روايت است كه   �از ابوصرمه   و هم چنان نزد هر دوى آنان        
) 178/10( هيثمـى    2.»كـنم   را طلـب مـى     1از تو غناى خـود و غنـاى مـواليم         بار خدايا ، من     «: ، ترجمه )غنى موالى 

  .اند رجال يكى از اسنادهاى احمد رجال صحيح: گويد مى
��Rc � t  (: گفت  مى� خدا  روايت است كه رسول�و نزد بزار از ثوبان    ���6C� ��! � �
����� ��
-� �� �3 ��

             	��&� �] �B�7! 	� Z6�8 �(
�:� �(*� 	� � t9 � ���! 	� � t�%
#C�( خداوندا، مـن از تـو خـوبى هـا و           «: ، ترجمه
 و اگر به بنـدگانت  ام را قبول فرمايى، نمايم، و ترك منكرات و دوستى مسكينان را و اينكه توبه    ها را سئوال مى    پاكى

  .اسنادش حسن است: گويد مى) 181/10( هيثمى 3.»اى را نمودى، مرا بدون افتادن در دام فتنه قبض نمايى اراده فتنه

اللهم اجعل اوسع رزقك على     (: گفت  مى � روايت است كه رسول خدا       )اللَّه عنها  رضى( و نزد طبرانى از عايشه      
ترين رزقت را بر من در وقت بزرگ سنم و انقطاع عمـرم              بار خدايا، فراخ  « :، ترجمه )عند كبر سنى و انقطاع عمرى     

  .گفته، حسن است) 182/10( اسناد آن، چنانكه هيثمى 4.»نصيب گردان
   

  و دوست داشتن دعاهاى جامع و آموزش آن به عايشه � دعاهاى جامع  پيامبر
 از جمله دعاهـا، دعـاى جـامع را          �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )اللَّه عنها  رضى(ابن ابى شيبه از عايشه      

و حـاكم از عايـشه      . آمـده اسـت   ) 291/1(ايـن چنـين در الكنـز        . گذاشـت  داشت و ما سواى آن را مـى        دوست مى 
 داخل شد، و دربـاره چيـزى كـه آن را از      � نزد رسول خدا     �ابوبكر صديق   :  روايت نموده كه   )اللَّه عنها  رضى(

 به  �گزارد، پيامبر     صحبت نمود، و عايشه در آن فرصت نماز مى         � رسول خدا    داشت، همراه  عايشه پنهان مى  
 را از �، هنگامى كه عايشه فارغ شد، پيـامبر         »-اى عايشه، دعاهاى كامل را اختيار نما يا كلمه ديگرى           «: او گفت 
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بار خدايا، من از تو همه خير       «: ترجمه. »� �-

دانم، و به تو از همه شـر پنـاه    خواهم، نزديك و عاجل باشد يا در آينده، آنچه از آن رامى دانم و آنچه را نمى               را مى 

                                                 
اين چنين در ... پسر عمو همسايه، پيرو، دوست دارنده، غالم، خسر و: اين كلمه در عربى در برگيرنده معانى زيادى است از جمله 1

  .النهايه آمده است
2 
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  حيات صحابه

٣٣٥  پنجم جلد 

كنم، و هر قول     دانم، و از تو جنت را طلب مى        ا نمى دانم و آنچه ر    برم، عاجل باشد يا در آينده، آنچه از آن را مى           مى
برم، و از هر قول و عملى كه به آن نزديك سازد، و از تو  و عملى را كه به آن نزديك سازد، و به تو از آتش پناه مى           

  آن را از تو سئوال نموده است، و از شر آنچه به تو پنـاه     �كنم، كه بنده و رسولت محمد        از خير آنچه سئوال مى    
نمايم، كه هر امرى را درباره مـن    از آن به تو پناه جسته، و از تو سئوال مى�جويم، كه بنده و رسولت محمد    مى

  .آمده است) 306/1( اين چنين در الكنز 1.»اى، عاقبتش را برايم رهيابى و رشد بگردانى فيصله نموده
 و مـا قـرب   اعوذ بك مـن النـار  (:  ابن ماجه افزودهاند، و احمد و ابن ماجه اين را از عايشه به مثل آن روايت نموده 

اين حديث از اسناد صحيح برخـوردار اسـت، چنـان كـه در أذكـار نـووى                  : گويد  حاكم مى  2).اليها من قول و عمل    
 در �نبـى خـدا   : از عايشه روايت نموده، كـه گفـت      ) 94ص(آمده، و بخارى اين را در االدب المفرد         ) 506ص(

اى عايـشه،   «: گزاردم، وى كارى داشت و من به سوى او تأخير نمـودم، گفـت               نماز مى  حالى نزدم وارد شد كه من     
اى رسول خدا، دعاهاى نيكـو و جـامع كـدام           : ، هنگامى كه فارغ شدم، پرسيدم     »دعاهاى نيكو و جامع را اختيار نما      

  . و دعا را توأم با زيادت حاكم ذكر نموده»...بگو«: اند؟ گفت
   

  جامع براى ابوامامه و اصحابشو آموزش دعاى  � پيامبر
نمود، و ما هيچ چيـزى از آن    دعاى زيادى �رسول خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوامامه   ) 190/2(ترمذى  

آيـا  «: اى رسول خدا، دعاى زيادى نمودى و ما هيچ چيزى از آن را حفظ ننموديم، فرمود   : ايم، گفتيم  را حفظ نكرده  
اللهم انا نسالك من خير ما سالك منـه         : گويى  همه آن دعا را در برداشته باشد؟ مى        شما را به چيزى داللت نكنم كه      

، و انت المستعان، و عليك البالغ، و ال حول و �، و نعوذبك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد �نبيك محمد 
سئوال نموده است، و بـه تـو    از تو �ات محمد  طلبيم كه نبى بار خدايا، ما از تو خير آنچه را مى "ال قوة اال باهللا،     

 از آن پناه جسته است، تـو كمـك كننـده هـستى، و رسـانيدن بـر                  �بريم، كه نبى ات محمد       از شر آنچه پناه مى    
اين حديث حـسن و غريـب      : گويد  ترمذى مى  3.»"توست، و هيچ كس از توانايى و قوت جز خدا برخوردار نيست           

  .ه معناى آن روايت كرده استب) 99 ص(است، و بخارى اين را در االدب المفرد 
   

  جست پناه مى � استعاذه و پناه جستن  از آنچه پيامبر
 ��:QR2        (: گفـت   مى �رسول خدا   : اند كه گفت    روايت نموده  �بخارى و مسلم از انس      R� �R����� �� �3 ��
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  حيات صحابه

٣٣٦  پنجم جلد 

برم، و به تو از فتنه زندگى و مردن          برم، و به تو ازعذاب قبر پناه مى        تو از ناتوانى، كسل، ترس، پيرى و بخل پناه مى         

,(: و در روايتى آمده. »برم پناه مى���� Z� ] � �;�� 0 f �(1.»و از سنگينى قرض و غلبه مردان«: ، ترجمه  

اللهم انى اعوذبك من شر (: گفت  در دعايش مى�پيامبر :  روايت است كه)اللَّه عنها رضى(ايشه  و نزد مسلم از ع
ام، و از شـر آنچـه عمـل          بار خدايا، من به تو از شر آنچـه عمـل نمـوده            «: ، ترجمه )ما عملت، و من شر مالم اعمل      

  2.»برم ام پناه مى ننموده
 R�":$ ,��N�t �        (:  اين بـود   � خدا   از دعاى رسول  :  روايت است كه گفت    �و از ابن عمر     � ������ �� �3 ��

     ��e- 0"��� t��"7$ uP28 t���8
� ,�I( .من به تو از زوال نعمتت، بر گشتن عافيتت، ناگهانى          : بار خدايا «: ترجمه
  3.»برم آمدن انتقامت و همه قهر و خشمت پناه مى

وى : گفـت   مـى  �گويم كه رسول خدا      ان مى من همانطورى براى ت   :  روايت است كه گفت    �و از زيد بن ارقم      
�#z7�� ��'� � �=�� tLe����  ¨�� tL            (: فرمـود    مى�� � Q2:�� � ������ �� �3 �� .    
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= �
2�#� 5 u��((. بار . برم بار خدايا، من به تو از ناتوانى، كسالت، ترس، بخل، رنج و عذاب قبر پناه مى   «:  ترجمه

خدايا، براى نفسم تقوايش را نصيب گردان و پاكش بساز، چون تو بهترين كسى هستى كه آن را پاك سـازد، و تـو             
شود  ترسد، نفسى كه سير نمى     رساند، قلبى كه نمى    ى كه نفع نمى   بار خدايا، من به تو از علم      . ولى و مالك آن هستى    

  4.»برم شود پناه مى و دعايى كه برايش اجابت كرده نمى
 با اين كلمـات   �پيامبر  :  روايت است كه   )اللَّه عنها  رضى(هاى چهارگانه به اسنادهاى صحيح از عايشه         و نزد امام  
6
*(: نمود دعا مى��Z6�8 � ������ �� �3 ���7&�� � �E�� �> � � t*
6�� ��'� � (  
  5.»برم بار خدايا، من به تو از فتنه آتش و عذاب آتش، از شر غنا و فقر پناه مى«: ترجمه

اللهم انـى اعوذبـك مـن منكـرات     (: گفت  مى�پيامبر :  روايت است كه گفت  �و نزد ترمذى از قطبه بن مالك        
 6.»بـرم  دايا، من به تو از منكرات اخالق، اعمال و خواهشات پنـاه مـى             بار خ «: ، ترجمه )االخالق و االعمال واالهواء   

  .حديث حسن است: گويد ترمذى مى
اللهم انى اعوذبك من    (: گفت  مى � روايت است كه پيامبر      �و نزد ابوداود و نسائى به دو اسناد صحيح از انس            

تـو از بيمـارى سـالك، ديـوانگى، جـذام، و      بار خدايا، من بـه  «: ، ترجمه)ء االسقام البرص و الجنون والجذام و سى   
  7.»برم هاى بد پناه مى مرض
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  حيات صحابه

٣٣٧  پنجم جلد 

 �=tG;R �        (: نمود  دعا مى  �رسول خدا   :  روايت است كه   �و نزد ن دو از ابويسر صحابى        R� ������ �� �3 ��
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����� ���e�� 	� ������ � tG�=� � [�l� � [�E�� � ������ � t<(���� � ������ ���� ���� 	

   
E�;� �بار خدايا، من به تو از فرو ريختن منزل و واقع شدن در آن پنـاه  «: ترجمه. )? -�� � �;��� � ������ �	 ���
بـرم، و بـه تـو از     برم، و به تو از غرق شدن، سوختن و پير شدن بسيار زياد پناه مى برم، و به تو از افتادن پناه مى       مى

بـرم، كـه در راهـت روى         نگام مرگ مرا پامال يا ديوانه وار سازد،و به تو از اين پناه مى             برم كه شيطان ه    اين پناه مى  
  . اين لفظ ابوداود است1.»برم كه بر اثر گزيده شدن جان دهم گردان بميرم، و از اين پناه مى

�3 �� ����(:  گفـت �رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد آن دو به اسناد صحيح از ابوهريره     ��  R� ��
          Z$
���� A#y� 
H
8 Z$
�«� � ������ � t0�2B�� T�y� .$
بار خـدايا، مـن بـه تـو از گرسـنگى پنـاه           «: ، ترجمه )�¨�« 8

 ايـن   2.»جويم، چون خيانت رفيق بـدى اسـت        برم، چون گرسنگى همبستر بدى است، و به تو از خيانت پناه مى             مى
  .آمده است) 499ص(چنين در كتاب االذكار 

اللهم انى اعوذبـك مـن الـشقاق، و النفـاق و سـوء      (: گفت  مى�رسول خدا :  دو روايت است كه گفت     و نزد آن  
 ايـن چنـين در تيـسير الوصـول     3.»بـرم  بار خدايا، من به تو از شقاق، نفاق و اخالق بد پناه مـى        «: ، ترجمه )االخالق

  .آمده است) 83/2(
      (: گفت  چنين مى  �ول خدا   رس:  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى در الصغير از انس       R� �R����� �� �3 ��

 Z:"#��� [
&6��� [
7���� [�#&�� � ������ � tZ6�#C�� Z�'�� � Z �:�� � Z &E��� tu�#7�� � ������ � tL#��� � Q2:��
         9- � G�'¨�� 	�6¨�� ������ t�"r�� � ������ � tj
�����  G
7-5� j( ـ           «: ، ترجمه اتوانى و  بار خـدايا، مـن بـه تـو از ن

برم، و به تو از فسق، شـقاق، نفـاق،           برم، و به تو از سخت دلى، غفلت، فقر، ذلت و درويشى پناه مى              سستى پناه مى  
 هيثمـى  4.»بـرم  وبه تو از كرى، گنگى، ديوانگى، جذام و امراض بد پنـاه مـى           . برم خودنگرى و شهرت و ريا پناه مى      

نبى :  روايت است كه گفت    �نزد وى هم چنان از عقبه بن عامر         و  . اند رجال آن رجال صحيح   : گويد مى) 143/10(

*                   (: گفـت   مى �خدا  � � � j�#�� �c
Y � � tj�#�� Z�
- �� tj�#��Z �� � � tj�#�� G�� � ������ �� �3 ��

   Z�
7C� *�( ? j�#��( از همسايه بد    بار خدايا، من به تو از روز بد، از شب بد، از ساعت بد، از همراه بد، و                 «: ، ترجمه 
غيـر بـشر بـن ثابـت        : انـد  رجال آن رجال صـحيح    : گويد مى) 144/10( هيثمى   5.»برم در جاى اقامت دايمى پناه مى     

  .باشد  كه وى ثقه مى)البزار(
 از پنج چيز پناه �رسول خدا : اند كه  روايت نموده�احمد ابن ابى شيبه، از ابوداود، نسائى و غير ايشان از عمر    

 �����j�- � z7�� ��'� � *;r�� Z6�8 � t ¨�� tLe:"���(: جست مى� ������ �� �3 (.  

                                                 
1 
  .8ل0�,/ 8ن را 4567 دا,��3 اس)) ٢##١(ود ا�+داو. ���
 ).��٢/ ٨(,��ئ/ . 8ل0�,/ 8ن را ��D دا,��3 اس)) �٧#١(ا�+داوود . ح�� 2
 ).��#١(ا�+داوود . ���� 3
4 
��� .;5pYو >0;ا,/ در ال ���� .�E, : KL ).١�٣/ ١٠(ال
5 
E, : K�) �٢٩/ ١٧(>0;ا,/ . ���L ).٢٢٠/ ٧(ال



  حيات صحابه

٣٣٨  پنجم جلد 

 الحليه  و نزد ابونعيم در 1.»برم بار خدايا، من به تو از بخل، بزدلى، فتنه سينه، عذاب قبر و بدى عمر پناه مى«: ترجمه
� (: تگف  را در پناه خدا سپرده مى� حسن و حسين �پيامبر :  روايت است كه�از عمر   
R" �� 
"%'���   .R/ ��

          Z�5 �� L% � � tZ�
V � 	
��> L% � tZ�
هاى تام خداوند، از هر شيطان و گزنـده و           شما را با كلمه   «: ، ترجمه )���
  .آمده است) 212/1( اين چنين در الكنز 2.»دهم از هر چشم ضرر رساننده، در پناه خدا قرار مى

   
  ها براى او دسيسه كردند گفت شبى كه جندر  � پناه جستن از جن  آنچه پيامبر

:  كه بزرگ بـود گفـتم      �براى عبدالرحمن بن خنبش تميمى      : اند كه گفت   احمد و ابويعلى از ابوتياح روايت نموده      
ها براى او دسيـسه كردنـد چـه           شبى كه جن   �رسول خدا   : ارى، گفتم :  را درك نمودى؟ گفت    �رسول خدا   

 پائين آمدنـد و در ميـان   �ها به سوى رسول خدا  ها و كوه  آن شب از وادى ها در  شيطان: عملى انجام داد؟ گفت   
خواست به روى رسول خدا را بـسوزاند، آن گـاه    آنان شيطان بزرگ نيز بود كه در دست آن آتش قرار داشت و مى             

� (: بگـو :  گفت »چه بگويم؟ «: اى محمد، بگو، گفت   : جبريل نزدش فرود آمد و گفت     
" �� ����  
��� ./ ��    
� �> � Z�
                        5� [*
R1 LR% �> � � *
36�� � L� �� ®8 �> � � 
3�8 Æ�:� 
� �> � � j
"#�� � ,�� 
� �> � � ��� ��*� � b F

   {*
� t�} [��� 
�*
هاى تام خداوند از شر آنچه خلق نموده، آفريده و پيدا نمـوده، و از شـر                  به كلمه «:  ترجمه .)1
هاى شب و روز، و از شر هر پيامـد در   شود، و از شر فتنه و از شر آنچه به آن بلند مى شود،   آنچه از آسمان نازل مى    
، آن گاه آتش آنان خاموش گرديد و خداوند تبـارك و تعـالى              »برم اى رحمن   آورد، پناه مى   شب، مگر آنچه خير مى    

 اسـناد جيـد     - ]يعلىاحمـد و ابـو    [ -هر يكـى از آن دو       : گويد مى) 117/3( منذرى در الترغيب     3.شكست شان داد  
دارند، كه قابل حجت آوردن است، و مالك اين را در الموطا از يحيى بن سعيد به شكل مرسـل روايـت نمـوده، و                  

و ابن ابى شيبه از مكحول به معناى اين را بـه            . نسائى هم اين را به نقل از ابن مسعود به مثل آن روايت كرده است              
  .آمده، روايت نموده است) 212/1(نكه در الكنز اختصار، با فرق در الفاظ استعاذه، چنا

   
  و چگونگى به خدا سپردن يك اعرابى � پيامبر

 بودم، آن گاه اعرابيى     �نزد پيامبر   : اند كه گفت   احمد، حاكم و ترمذى در الدعوات از ابى بن كعب روايت نموده           
وى ديـوانگى  :  گفـت »دردش چيست؟« :برد، پرسيد اى نبى خدا، من برادرى دارم، و از دردى رنج مى    : آمد و گفت  

 با خواندن چيزهاى زيـر او   �، وى او را در پيش رويش گذاشت، پيامبر          »وى را نزدم بياور   «: خفيفى دارد، فرمود  
و آيـت   ) 163:البقـره .(]��=�� ��. ��Rc;   [: سوره فاتحه، چهار آيه از اول سوره بقره، اين دو آيـت           : را به خدا سپرد   

و يك آيـه  ) 18:آل عمران (.]<�V 5� .��5 .$� ./ ��;3   [: ر سوره بقره، و يك آيه از آل عمران        الكرسى، و سه آيه از آخ     

�[: و آخر سوره مـومنين  ) 54:االعراف.(]�� /. �	 *��� [: از اعراف :�8 bl� � C� ./ ��[.) و يـك آيـه از   ) 114:المؤمنـون
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  حيات صحابه

٣٣٩  پنجم جلد 

6
    [: سوره جن �* ;� �
�] ./ ���V L سوره صافات، و سه آيه از آخر سوره حشر، و      و ده آيه از اول    ) 3:الجن.(�[ �$. !:
;c�[  آمـده  ) 212/1( اين چنين در الكنـز  1.آن گاه آن مرد برخاست، انگار كه هرگز مريض نبوده است     . ، و معوذتين
  .است

   
  ترسد بايد بگويد   برد يا مى آنچه را وقتى كسى در شب خوابش نمى

  بيند بگويد اد داد تا براى طرد آنچه در خوابش مىبه خالدبن وليد ي � آنچه را پيامبر
 از چيزهـاى  � بـراى رسـول خـدا    �خالـدبن وليـد   :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى در األوسط از ابوامامه    

ها مانع برخاستن وى براى نماز شب شده بود، رسول           ديد صحبت نمود، به حدى كه آن       اى كه در شب مى     ترساننده
ها را سه بار بگويى، خداوند آن را از تو  الدبن وليد، آيا برايت كلماتى نياموزانم، كه اگر آن      اى خ «:  فرمود   �خدا  

: بگـو «: آرى، اى رسول خدا، پدر و مادرم فدايت، به همين اميد برايت شـكايت نمـودم، گفـت            :  گفت »دور نمايد؟ 
 �
" �� ����             
���� ��Q± � � ta(
�� �> � .�
7� � .�B] � Z�
��� ./ ��   	��B� 	� � �1« هـاى تـام     به كلمه «:  ،ترجمه

عايـشه  . »بـرم  ها و از اينكه حاضر شوند پنـاه مـى   هاى شيطان  خداوند از غضبش، تعذيبش، شربندگانش، از وسوسه      
اى رسول خدا،  : تا هنوز جز شب هايى درنگ ننموده بودم، كه خالد بن وليد آمد و گفت              : گويد  مى )اللَّه عنها  رضى(

فدايت، سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، تا هنوز كلماتى را كه برايم آموزانيده بودى سه                    پدر و مادرم    
اش شـب   يافتم از من دور نمود، و حاال اگر بر شيرى در بيشه       بار تمام ننموده بودم، كه خداوند آنچه را در خود مى          

در ايـن   : گويـد  مى) 127/10(هيثمى  . آمده است ) 166/3( اين چنين در الترغيب      2.هنگام هم داخل شوم پروا ندارم     
 و ترمـذى    - كه آن را صحيح دانسته       -و نزد نسائى، ابوداود، حاكم      . باشد حكم بن عبداللَّه ايلى آمده، و متروك مى       

 از عمروبن شعيب از پدرش از جدش به شكل مرفـوع روايـت              - كه آن را حسن دانسته و لفظ هم از وى است             -
و دعا را به مثـل آن متـذكر         ... »اللَّه التامات  اعوذ بكلمات : ى از شما در خواب ترسيد بايد بگويد       وقتى كه يك  «: است

نمود،  شد تلقين مى  آن را براى كسى از پسرانش كه به عقل مى   )اللَّه عنهما  رضى(و عبداللَّه بن عمرو     : گويد شده، مى 
 و درروايتى نزد نسائى آمده، 3.آويخت  بر گردنش مىنوشت و بود، آن را بر ورقى مى و كسى كه از آنان به عقل نمى  

 � ياد نمود، پيـامبر    �ترسيد، بعد آن را براى رسول خدا         خالدبن وليد مردى بود، كه در خوابش مى       : كه گفت 
� �#�: وقتى خوابيدى بگو«: فرمود
" �� ���� t./ �� Z�
  .، مثل آن را متذكر شده است»�� /. ���

شـوم، رسـول خـدا       من در خوابم ترسانيده مـى     :  گفت �خالدبن وليد براى رسول خدا      : هو مالك در الموطا گفت    
و نـزد احمـد از   . آمـده اسـت  ) 116/3(اين چنين در الترغيـب  .  و مثل آن را ذكر نموده »...بگو«:  براى شگفت  �
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  حيات صحابه

٣٤٠  پنجم جلد 

:  گفـت � يابم، پيامبر اى رسول خدا من خوف و وحشتى را در خود مى    : وليدبن وليد روايت است كه وى گفت      
  .آمده است) 116/3( و مثل آن را ذكر نموده، اين چنين در الترغيب »...وقتى كه در جاى خوابت قرار گرفتى بگو«
   

  دعاهاى دشوارى، اندوه و غم  
  � و آموزش دعاى دشوارى براى على � پيامبر

: اند كه گفت  روايت نموده�  ، ابن حبان و غير ايشان از على    - كه آن را صحيح دانسته       -احمد، نسائى، ابن جرير     
 اين كلمات را به من آموخت، و دستورم داد كه اگر دشوارى و يا شدتى بر مـن نـازل گرديـد آن                        �رسول خدا   

. )اللَّه رب العرش العظيم، و الحمـدهللا رب العـالمين          اللَّه و تبارك   ال اله االاللَّه الحليم الكريم، سبحان     (: رابر زبان آورم  
 حقى جز خداوند بردبار و كريم نيست، خداوند پاك و با بركت است و پروردگار عـرش بـزرگ   معبود بر «: ترجمه

آمده، و ابن حبـان آن را    ) 298/1( اين چنين در الكنز      1.»است، و ستايش خداوند راست كه پروردگار عالميان است        
ر تحفـة الـذاكرين     صحيح دانسته، و حاكم نيز آن روايت كرده، و بـه شـرط مـسلم صـحيحش دانـسته، چنانكـه د                     

  .گذشت) 223ص(آمده، و طريقى براى اين حديث در بخش تعليم اذكار ) 194ص(
   

گفت و آنچه را بـه بنـى عبـدالمطلب           شد مى  وقتى دشوارى بر وى نازل  مى       � آنچه پيامبر 
  آموزش داد

يا حى يا قيـوم  (: گفت نمود، مى  امرى دشوارى مى�بر رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابن نجار از انس  
 ايـن چنـين در   2.»خوانم اى زنده و قائم به ذات، به رحمتت تو را به فريادرسى فرا مى          «: ، ترجمه )برحمتك استغيث 

  .آمده است) 299/1(الكنز 
شـد، و    وقتى امرى نـازل مـى  �بر رسول خدا :  روايت نموده كه)اللَّه عنها رضى(ابن جرير از اسماء بنت عميس   

: ترجمـه . )اللَّه،اللَّه ربـى ال اشـرك بـه شـيئا         (: گفت گرديد مى   بر وى رنجى و دشواريى نازل مى       داد، يا  اندوهش مى 
 و هم چنان نزد وى و ابن ابى شيبه به اين            3.»آورم خداوند، خداوند پروردگارم است، به وى چيزى را شريك نمى         «

و آن را   ... دشوارى بر زبان بيـاورم    ها را هنگام      به من كلماتى را آموخت، كه آن       �رسول خدا   : لفظ روايت است  
  .آمده است) 300/1(چنانكه در الكنز . ذكر نموده

 سـتونهاى   �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    )اللَّه عنهما  رضى(و نزد طبرانى در األوسط والكبير از ابن عباس          
ارى، يا مشقتى يا سـختيى      اى بنى عبدالمطلب، وقتى بر شما دشو      «: در را گرفت، و ما در خانه قرار داشتيم، و گفت          

اللَّه،اللَّه ربنا، النشرك به شيئاً،، خداوند، خداوند پروردگار ماست، به وى هيچ چيزى را شريك      : نازل گرديد بگوييد  
ابن جرير اين را . باشد در اين صالح بن عبداللَّه ابويحيى آمده، و ضعيف مى     : گويد مى) 137/10(هيثمى  . »آوريم نمى
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  حيات صحابه
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) 300/1(چنانكـه در الكنـز   . )اللَّه،اللَّه ال شريك له   (: ن، با زيادتى، و به اين لفظ روايت نموده است         از وى به مانند آ    
  .آمده است

ال الـه االاللَّـه     (: گفـت   در وقت دشـوارى مـى      �رسول خدا   : اند كه  و بخارى و مسلم از ابن عباس روايت نموده        
. )اله االاللَّه رب الـسماوات و رب االرض و رب العـرش الكـريم             العظيم الحليم، ال اله االاللَّه رب العرش العظيم، ال          

معبودى جز خداوند بزرگ و بردبار نيست، معبودى جز خداوند، كه پروردگار عرش بزرگ است، وجـود                 «: ترجمه
 1.»ها و پروردگار زمين و پروردگار عرش كريم است، وجود ندارد           ندارد، معبودى جز خداوند، كه پروردگار آسمان      

  .آمده است) 193(الذاكرين ه كه در تحفچنان
انـداخت    را بـه وحـشت مـى   � به شكل مرفوع روايت است، كـه وقتـى امـرى او    �و نزد ابن عساكر از ثوبان    

  .آمده است) 300/1( اين چنين در الكنز 2.)اللَّه،اللَّه ربى ال اشرك بى شيئا(: گفت مى
   

  اى برطرف ساختن دشوارى و سختى بر)اللَّه عنهما رضى(دعاى ابودرداء و ابن عباس 
اللَّه ال اله اال هـو، عليـه توكلـت، و هـو      حسبى(: اى كه بگويد هر بنده:  روايت نموده، كه گفت �حاكم از ابودرداء    
خداوند برايم كافى است، معبودى جز وى وجود نـدارد، بـر وى توكـل نمـودم و او     «: ، ترجمه )رب العرش العظيم  

 3.نمايـد  فت بار ، به آن صادق باشد يا كاذب، خداوند كفايت اراده و هدفش را مى               ، ه »پروردگار عرش بزرگ است   
  .آمده است) 300/1(اين چنين در الكنز 

كسى كه برايش اندوه، غم يـا دشـوارى   : از ابن عباس روايت نموده، كه گفت) 105ص(و بخارى در االدب المفرد     
اسالك بال اله اال انت رب السماوات       (: شود د، از وى قبول مى    نازل شود يا از سلطان بترسد، و با اين كلمات دعا كن           

السبع و رب العرش العظيم، و اسالك بال اله اال انت رب السماوات السبع و رب العرش الكريم، و اسالك بال اله اال               
ئوال تـو را بـه ايـن سـ    «: ، ترجمـه )ء قـدير  انت رب السماوات السبع واالرضين السبع و ما فيهن، انك على كل شى       

هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ هستى وجود ندارد، و تـو را              كنم، كه معبودى جز تو، كه پروردگار آسمان        مى
هاى هفتگانه و پروردگار عرش كـريم هـستى وجـود     كنم، كه معبودى جز تو، كه پروردگار آسمان به اين سئوال مى 

هـاى هفتگانـه و     هاى هفتگانه و زمـين     كه پروردگار آسمان  كنم، كه معبودى جز تو،       ندارد، و تو را به اين سئوال مى       
بعد از آن نياز و حاجتت را از خداونـد  . »آنچه در آن هاست هستى وجود ندارد، تو بر همه چيز قادر و توانا هستى         

  4.سئوال كن
   

  دعاهاى خوف سلطان  
  فر به دخترشو تعليم اين دعا به على و تعليم اين دعا از طرف عبداللَّه بن جع � پيامبر

                                                 
 ).٢٧٣٠(���� ) ���٣(���ر�  1
2 
  ).#٢#١(ا�+داوود . ���
3 
���� و ا�+داوود . ���)#) ٠٨ K��L4567 دا,��3 اس)) #�٧#(8ل0�,/ 8ن را در 4567 ال. 
  ).٢�٨/ ١(���ر� در ادب الb;د  4



  حيات صحابه

٣٤٢  پنجم جلد 

 بـه او كلمـاتى را يـاد داد كـه آن را نـزد      �رسول خدا :  روايت نموده كه�خرائطى در مكارم االخالق از على     
اللَّـه رب الـسماوات الـسبع و رب     الاله االاللَّه الحلـيم الكـريم، سـبحان   (: سلطان و هر چيزى كه او راترساند بگويد   
معبودى جز خداوند بردبار و كريم نيست، نـسبت پـاكى اسـت             «: جمهتر. )العرش العظيم، و الحمدهللا رب العالمين     

، و »هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ را، و ستايش خدايى راست كه پروردگار عالميان اسـت           پروردگار آسمان 
ـ    1.»برم من به تو از شر بندگانت پناه مى       «: ، ترجمه )انى اعوذبك من شر عبادك    (: ها بگويد  در پهلوى اين   ين  ايـن چن

عبداللَّه بن جعفر دختـرش را بـه نكـاح          : و نزد ابن عساكر از ابورافع روايت است كه        . آمده است ) 2991(در الكنز   
اللَّـه رب    الاله االهللا الحلـيم الكـريم، سـبحان       (: وقتى نزدت داخل شد بگو    : حجاج بن يوسف درآورد، و به او گفت       
انـداخت ايـن را       را به مـشكل مـى      �ى كارى رسول خدا     وقت: ، و گفت  2)العرش العظيم، والحمدهللا رب العالمين    

  .آمده است) 300/1(اين چنين در الكنز . توانست به وى نزديك شود و حجاج نمى: افزايد گفت مى مى
   

  ابن عباس و آموزش اين دعا
 كه از قهـر و  وقتى نزد پادشاه ترسناكى آمدى،:  روايت نموده، كه گفت  )اللَّه عنهما  رضى(ابن ابى شيبه از ابن عباس       
اللَّه اكبر،اللَّه اكبر،اللَّه اعز من خلقه جميعاً، اللَّه اعز ممـا اخـاف و احـذر،    «: ترسيدى بگو خشم وى در قبال خود مى   

ن يقعن على االرض، اال باذنه من شر عبدك فالن و جنـوده             أاعوذباهللا الذى الاله اال هو، الممسك السماوات السبع،         
ن و االنس، اللهم كن لى جارا من شر هم، جل ثناؤك، و عز جارك، و تبارك اسمك، و ال          و اتباعه و اشياعه من الج     

تر است، خداونـد از آنچـه    خدا بزرگ است، خدا بزرگ است، خداوند از همه خلقش با عزت    «: ، ترجمه »اله غيرك 
هاى   دارنده آسمانتر است، به خداوندى كه معبودى جز وى نيست، ذاتى كه نگه           نمايم با عزت   ترسم و حذر مى    مى

اش، از شر بنده ات فالن و عساكرش و پيـروانش و  كـسانى كـه در                   هفتگانه است، تا بر زمين نيفتند مگر به اجازه        
ام از شر آنان باش، ثناء و ستايشت بزرگ و برتـر   برم، بار خدايا، پناه دهنده دنبالش از جن و انس قرار دارند پناه مى   

 اين چنين در    3.، سه بار  » عزت است، اسمت با بركت است و خدايى جز تو نيست           است، و كسى در پناهت باشد با      
و طبرانى اين را از ابن عباس به مانند آن، با فرق اندك در الفاظ روايت نموده اسـت، و                    . آمده است ) 300/1(الكنز  

از ) 104ص(مفـرد   گفته است، و بخارى اين را در االدب ال        ) 137/10(رجال آن رجال صحيح اند، چنان كه هيثمى         
  .ابن عباس به مثل آن روايت كرده است

   
  ابن مسعود و آموزش اين دعا

وقتى بر يكى از شما پادشـاهى بـود، كـه از           : اند كه  گفت     روايت نموده  �ابن ابى شيبه و ابن جرير از ابن مسعود          
، كن لى جـارا مـن فـالن و          اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظيم       (: ترسيد بايد بگويد   كبر و ظلم وى مى    
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  حيات صحابه

٣٤٣  پنجم جلد 

بار «: ، ترجمه )احزابه و اشياعه من الجن و االنس يفرطوا على و آن يطغوا، عز جارك، و جل ثناؤك، و ال اله غيرك                    
هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ، از تجاوز و ظلم فالن، لشكريان وى و پيروانش،                خدايا، اى پروردگار آسمان   

، به ايـن  »نده ات با عزت است و ثنا و ستايشت بزرگ است و معبودى جز تو نيست        از انس و جن، پناهم بده، پناه      
و بخـارى در االدب     . آمده است ) 300/1(اين چنين در الكنز     . رسد كه بدش بريد    صورت از وى چيزى به شما نمى      

نمـوده  از ابن مسعود اين را به شكل موقوف به معناى آنچه گذشـت و مختـصرتر از آن روايـت                     ) 104ص(المفرد  
  .است

و آن را   ... وقتى يكى از شما از پادشاه ترسيد بايد بگويـد         : و طبرانى از ابن مسعود به شكل مرفوع روايت نموده كه          
 و - همان كسى را ذكر كند كـه اراده دارد  -كن لى جارا من شر فالن بن فالن (: متذكر شده، و در روايت وى آمده 

) 137/10(هيثمـى  . )احد منهم، عز جارك و جل ثناؤك، و ال اله غيـرك    شر الجن و االنس و اتباعهم آن يفرط على          
اند، ولى بقيه رجال آن  در اين جناده بن اسلم آمده، ابن حبان وى را ثقه دانسته، و غير وى ضعيفش دانسته: گويد مى

  .رجال صحيح اند
   

  1و آموزش اين دعا براى يك مكاتب � دعاهاى قضاى دين  على
من از بـه دسـت آوردن مبلـغ       : مكاتبى نزدش آمد و گفت    :  روايت نموده كه   �ابووائل از على    از  ) 195/2(ترمذى  

هـا را بـه مـن         آن �آيا به تو كلماتى را نياموزم، كه رسـول خـدا            : ام، بنابراين كمكم نما، گفت     كتابتم عاجز آمده  
اللهـم  (: بگـو : گفـت : نمايـد   مىآموخته است؟ اگر مثل كوه صير بر گردن تو دين باشد، خداوند آن را از طرفت ادا       

بار خدايا، به حاللت از حرامت كفايتم را نما،         «: ، ترجمه )اكفنى بحاللك عن حرامك، و اغننى بفضلك عمن سواك        
  .اين حديث حسن و غريب است: گويد  ترمذى مى2.»و به فضلت از غير خودت بى نيازم ساز

   
  و آموزش اين دعا به ابوامامه انصارى � پيامبر

 داخـل مـسجد گرديـد،       �روزى رسـول خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوسعيد خدرى    ) 370/2(اود  ابود
اى ابوامامه، چرا «: ، فرمود)و در مسجد نشسته بود(شد،  ناگهان با مردى از انضار برخورد، كه به او ابوامامه گفته مى

اند، و دين هـايى بـر مـن          رهايى فرايم گرفته  ها و فك   رنج:  گفت »بينم؟ تو را در غير وقت نماز در مسجد نشسته مى         
آيا برايت كالمى نياموزانم، كه وقتى آن را بگويى، خداوند عزوجل رنجت را از ميان               «: است اى رسول خدا، فرمود    

وقتى صبح نمـودى و بيگـاه       «: آرى، اى رسول خدا، فرمود    : افزايد گفت   مى »ببرد، و دينت را از طرف تو ادا نمايد؟        
للهم انى عوذبك من الهم و الحزن، و اعوذبك من العجز والكسل، و اعوذبك مـن البخـل والجـبن، و                     ا: نمودى بگو 

برم، و به تو از نـاتوانى و سـستى    من به تو از رنج و اندوه پناه مى! بار خدايا«اعوذبك من غلبة الدين و قهرالرجال،       

                                                 
  .مكاتب غالمى است كه با صاحبش موافقت نموده باشد كه به او مقدارى مال بدهد تا در بدل آن آزاد گردد 1
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  حيات صحابه

٣٤٤  پنجم جلد 

: افزايد مى. »برم غلبه دين و قهر و خشم مردان پناه مى        برم، و به تو از       جويم، و به تو از بخل و بزدلى پناه مى          پناه مى 
  1.اين را گفتم، و خداوند اندوهم را از من دور نمود و دينم را از من ادا كرد

   
  و آموزش اين دعا به معاذ � پيامبر

 روز جمعـه از وى جـستجو بـه عمـل آورد، هنگـامى كـه       �پيامبر :  روايت نموده كه�طبرانى از معاذبن جبل    
اى رسـول   :  پاسـخ داد   »بيـنم؟  اى معاذ چرا من تو را نمـى       «:  نمازش را گزارد، نزد معاذ آمده گفت       � خدا   رسول

خدا، از يهوديى نزدم يك وقيه طالست، به سويت بيرون شدم ولى مرا از تو بازداشت و نگاهم نمود، رسـول خـدا            
؟ اگر بر تو دينى چون صـير باشـد آن را از             اى معاذ، آيا به تو دعايى نياموزم كه به آن دعا نمايى           «:  به او گفت   �

اللهم مالك الملك، تؤتى الملك من :  ، اى معاذ خداوند را دعا كن و بگو- صير كوهى است در يمن  -تو ادا نمايد    
ء قدير، تـولج الليـل       تشاء و تنزع الملك ممن تشاء، و تعزمن تشاء و تذل من تشاء، بيدك الخير، انك على كل شى                  

ولج النهار فى الليل، و تخرج الحى من الميت و تخرج الميت من الحى، و ترزق من تشاء بغير حساب، فى النهار و ت
رحمن الدنيا و االخرة و رحيمهما، تعطى منهما من تشاء و تمنع من تشاء، ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة مـن           

دهى، و پادشـاهى را از هـر    ا خواهى مىبار خدايا، خداوند سلطنت و پادشاهى، پادشاهى را براى هر كى ر       «سواك،  
گردانـى، همـه     دهى و هر كه را خواهى خوار و ذليل مى          گيرى و هر كسى را خواهى عزت مى        كسى خواهى باز مى   

درآرى، و زنـده را      درآرى، و روز را در شب مى       نيكى به دست توست، و تو بر هر چيز توانايى، شب را در روز مى              
اى رحمـان دنيـا و   . دهـى  برآرى، و هر كسى را خواهى بى شمار روزى مى  ا از زنده مى   مى برآرى، و مرده ر     از مرده 

دارى، بـر مـن رحـم     دهى و از كسى كه بخواهى باز مى      آخرت و رحيم آن دو، براى كسى كه بخواهى از آن دو مى            
ايـن نـصربن    در  : گويـد  مـى ) 0186/10( هيثمـى    2.»نما، چنان رحمتى كه به آن از رحمت ما سوايت غنيم گردانـى            

  .اند، مگر اين كه سعيدبن مسيب از معاذ نشنيده است مرزوق آمده، و وى را نشناختم، ولى بقيه رجال آن ثقه
آيـا بـه تـو    «:  به معـاذ گفـت    �رسول خدا   :  روايت است كه گفت    �و نزد طبرانى در الصغير از انس بن مالك          

 دين باشد خداوند آن را از طـرف تـو ادا نمايـد، اى               دعايى نياموزم كه به آن دعا كنى؟ اگر برگردنت مثل كوه احد           
 تـا آخـرش، و   )تولج الليل(:  و آن را متذكر شده، مگر اينكه وى اين را متذكر شنده        »...اللهم مالك الملك  : معاذ بگو 


j           (: در روايت وى آمده   �! � 
"36� 06S � tj
�! � 
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 آخـرت،  مهربان دنيـا و  «: ، ترجمه )*}
 و مثل آن را ذكر كرده است، هيثمى         3...»دارى ها باز مى   دهى، كسى را بخواهى از آن      ها را براى كسى بخواهى مى      آن
  .اند رجال آن ثقه: گويد مى) 186/10(
   

  � و آموزش اين دعا به على � دعاى حفظ  پيامبر
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  حيات صحابه

٣٤٥  پنجم جلد 

 بوديم، ناگهـان    �ما نزد رسول خدا     در حالى كه    :  روايت نموده، كه وى گفت     �از ابن عباس    ) 196/2(ترمذى  
ام رفته است، و خود را بر آن قادر      پدر و مادرم فدايت، اين قرآن از سينه       :  نزدش آمد و گفت    �على بن ابى طالب     

ها برايت   اى ابوالحسن، آيا كلماتى به تو نياموزم، كه خداوند به آن          «:  به او گفت   �كنم، رسول خدا     احساس نمى 
 پاسـخ   »اى، ثابت بـسازد؟     كه به او بياموزى، و آنچه را در سينه ات فرا گرفته            ]نفع رساند [سى  نفع رساند، و براى ك    

وقتى شب جمعه فرارسيد، اگر توانستى در ثلث آخـر شـب   «: آرى، اى رسول خدا، آن را به من بياموز، فرمود          : داد
ب است، و بـرادرم يعقـوب بـه    باشند، و دعا در آن مستجا    برخيز چون آن ساعتى است كه مالئك در آن حاضر مى          

، هدفش اين است كه تا شب جمعه بيايد، و اگـر نتوانـستى در               )98:يوسف.(]سوف استغفرلكم ربى  [:پسرانش گفت 
وسط آن برخيز، و اگر نتوانستى در اول آن برخيز و چهار ركعت نماز بگزار، در ركعت اول سوره حمد و ياسين را        

 را  هخان را بخوان، و در ركعت سوم سوره حمد و الـم تنزيـل الـسجد               بخوان، در ركعت دوم سوره حمد و حم الد        
بخوان، و در ركعت چهارم سوره حمد و تبارك المفصل را بخوان، وقتى از تشهد فارغ شدى ستايش خداوند را به                   

ر انبيـا   و هم چنان بـر سـاي  - و آن را نيكو انجام ده    -جاى آر، و بر خداوند ثنا را نيكو دار، و بر من درود بفرست               
اند آمرزش بطلب، و بعـد در        درود بفرست، و براى مردان و زنان مومن و برادرانت كه در ايمان بر تو سبقت نموده                

���f�                    : آخر آن بگـو    
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� 5� u�� 5       مانى رحم فرما، و رحمم  تى باقيم مى، بار خدايا، مرا به ترك گناهان به صورت مطلق تا وق

سـازد،   نما تا به چيزى تكليف ننمايم كه برايم ارتباط و نفع ندارد، و برايم حسن نظر در آنچه از مـن راضـيت مـى                
 از 1،شود ن كرده نمىها و زمين، صاحب عظمت و بزرگى و عزتى كه قصد آ       نصيب فرما، بار خدايا، آفريننده آسمان     

اللَّه و اى رحمن، به عظمت و بزرگيت و نور و جهت كه قلبم را اسـتطاعت حفـظ كتابـت را                       كنم، اى  تو سئوال مى  
عنايت فرما، چنان كه آن را به من آموختى، و به من اين توانايى را نـصيب گـردان، كـه آن را همـانطورى تـالوت                       

عظمت و بزرگى و عزتـى كـه        ها و زمين، صاحب      سازد، بار خدايا، آفريننده آسمان     نمايم كه تو را از من راضى مى       
اللَّه و اى رحمان، به عظمت و بزرگيت و به نور و جهـت، كـه بـا                   كنم، اى  شود، از تو سئوال مى     قصد آن كرده نمى   

ام را به آن بازسـازى و        ام را منور سازى، زبانم را به آن روان گردانى، قلبم را به آن شادمان سازى، سينه                 كتابت ديده 
دهـد، و هـيچ    كند، و نه غير از تو كسى ايـن را مـى   ، چون غير از تو مرا به حق كمك نمى       بدنم را به آن غسل دهى     

كسى از توانايى و قوت جز خداوند بلندمرتبه و بزرگ برخوردار نيست، اى ابوالحسن اين را سه جمعه، يا پنج يـا                      
بر حق فرسـتاده اسـت، هـر        شود، سوگند به ذاتى كه مرا        دهى، به اجازه خدا دعايت قبول مى       هفت جمعه انجام مى   

                                                 
  .م. كند زيرا از دائره توانش باال و برتر است يعنى هيچ كسى از مخلوقات قصد رسيدن را به آن مرتبه نمى 1



  حيات صحابه

٣٤٦  پنجم جلد 

به خدا سـوگند، علـى فقـط پـنج يـا هفـت              : گويد ابن عباس مى  . »شود مؤمنى كه اين را انجام دهد هرگز خطا نمى        
اى رسول خـدا مـن در گذشـته     :  آمد گفت  �در همچو مجلس نزد رسول خدا       :  را سپرى نموده بود كه     )جمعه(

شـدند و امـروز      خواندم از نزدم پراكنده مى     آن را پيش خودم مى    گرفتم، و وقتى     چهار آيه يا نزديك به آن فرا را مى        
خوانم انگار كه كتاب خدا در پيش چـشمانم          گيرم و وقتى آنرا پيش خودم مى       من چهل آيه يا نزديك به آنرا فرا مى        

ا شد ولـى امـروز احاديـث ر        خواستم آن را تكرار نمايم از نزدم فراموش مى         شنيدم، وقتى مى   است، و حديث را مى    
ابوالحسن، «:  به او گفت   �گذارم، آن گاه رسول خدا       ها را نمى   نمايم حرفى از آن    شنوم و وقتى آنها را بيان مى       مى

  .اين حديث حسن غريب است: گويد  ترمذى مى1.»سوگند به پروردگار كعبه كه مؤمن هستى
   

  � دعاهاى ابوبكر)  اللَّه عنهم رضى(دعاهاى اصحاب 

�� ��'> �RF �V ?        (: گفت  در دعايش مى   �ابوبكر  : وايت نموده، كه گفت   احمد در الزهد از حسن ر     -� �� �3 ��
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 را بـه مـن ميـدهى، آن را رضـايتت و             خواهم، كه در فرجام كارم خير باشد، بار خـدايا، آنچـه از خيـر               آنچه را مى  

 و نزد سعيدبن منصور و غير وى از معاويه بن قـره روايـت اسـت كـه           2.»هاى نعيم بگردان   هاى بلند در جنت    درجه
. )اللهم اجعل خير عمرى اخره، و خير عملى خواتمه، و خير ايامى يـوم القـاك      (: گفت ابوبكر صديق در دعايش مى    

هاى آخرى ام را بگـردان، و بهتـرين روزهـايم             آخرش را بگردان، و خير عملم عمل       بار خدايا، خير عمرم   «: ترجمه
  .آمده است) 303/1(اين چنين در الكنز . »كنم روزى را بگردان كه با تو مالقات مى

كنم برايم حديث بيان     كسى كه تصديقش مى   : ابن ابى الدنيا از عبدالعزيز بن سلمه ماجشون روايت نموده، كه گفت           
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يق شكرگزارى را برايت در مقابل اين نعمت تا راضى شوى،           كنم، و هم چنان توف     كامل در همه چيزها را سئوال مى      

طلبم در همه آنچه در آن خير است، البته با همه آسانى كارها نه  و هم چنان بعد از رضايت منديت، و از تو خير مى  
  3.»هاى آن، اى كريم با مشكالت و دشوارى
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  � دعاهاى عمر
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  حيات صحابه

٣٤٧  پنجم جلد 

�3 �� ��  (: گفت اند كه مى    روايت نموده  � از عمر    الحليه  ابن ابى شيبه و ابونعيم در        ��     �� tu�] 9 � �'F
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E�� � � :J �� tZ &] ? �برم از اين كه مرا در غفلت مؤاخذه كنى، يا  بار خدايا، من به تو پناه مى«:  ترجمه.)!'*

  .»در غفلت بگذارى ام يا از غافلين بگردانى ام
 صالحا، واجعله لك خالـصا، و  اللهم اجعل عملى(: گفت  مى�و نزد احمد در الزهد ازحسن روايت است كه عمر         

بار خدايا، عملم را صالح گردان، و آن را براى خودت خالص گـردان، و بـراى                 «: ، ترجمه )ال تجعل ال حد فيه شيئا     
عمـربن  : و نزد ابن سعد و بخارى در االدب از عمروبن ميمون روايت اسـت كـه  . »هيچ كسى در آن چيزى مگردان     

اللهم توفنى مع االبرار، و ال تجعلنى فى االشرار، وقنـى عـذاب             (: گفت د مى نمو خطاب در دعايش كه به آن دعا مى       
بار خدايا، مرا با نيكان بميران، و در اشرار مگردانم، و از عذاب آتش نگـاهم دار،                 «: ترجمه. )النار، والحقنى باالخيار  

  .»و به برگزيدگان محلقم ساز
: گفـت  شـنيدم كـه مـى    غالب اوقات از عمربن خطاب مى : فتو نزد احمد در الزهد از ابوالعاليه روايت است كه  گ           

آمـده  ) 303/1(ايـن چنـين در الكنـز    . »بار خدايا، عافيت مان ده، و از ما درگـذر «: ترجمه. )اللهم عافنا و اعف عنا    (
  .است

: فـت گ  روايت است كه وى از پدرش شنيد كـه مـى           )اللَّه عنها  رضى( از حفصه    الحليه  و نزد ابن سعد و ابونعيم در        
)         ���$ ; � ? u
8� � t� ��- ? U�� ��N*� �3 ��(. بار خدايا، شهادت در راهت را، و وفات در شهر پيامبرت           «:  ترجمه

آورد و   خداوند هر جايى بخواهد امرش را در همانجا مى        : اين چگونه ممكن است؟ گفت    : ، گفتم »را نصيبم بگردان  
  .سازد جارى مى

بار خـدايا، ظلـم و      «: ترجمه. )اللهم اغفرلى ظلمى و كفرى    (: ت است كه وى گفت    و نزد ابن ابى حاتم از عمر رواي       
ان (: اى اميرالمؤمنين، ظلم را دانستيم هـدف از كفـر چيـست؟ پاسـخ داد    : اى گفت ، گوينده »كفرم را برايم ببخشاى   

  .»انسان ظالم و ناسپاس است«: ، ترجمه)االنسان لظلوم كفار
نمود  از عمربن خطاب در حالى كه در خانه كعبه طواف مى   :  روايت است كه گفت    و نزد اللكائى از ابوعثمان نهدى     
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اى، در آن     اگر مرا در اهل سعادت نوشـته       بار خدايا، «:  ترجمه .)��#:

اى، از آن محوم نما، و در اهل سـعادت ثـابتم سـاز، چـون تـو آنچـه را                      ثابتم دار، و اگر مرا در اهل بدبختى نوشته        
ايـن چنـين در الكنـز    . »نمايى و آنچه را خواهى ثابت نگه ميـدارى، و كتـاب اسـاس نـزد توسـت         خواهى محو مى  

چنانكـه در الكنـز     . اند تر از آن روايت كرده     بن حميد، ابن جرير و ابن منذر اين را كوتاه         و عبد . آمده است ) 304/3(
  .آمده است) 304/1(

عمربن خطاب را در دل شب در مـسجد         : از سائب بن يزيد از پدرش روايت نموده، كه گفت         ) 319/3(و ابن سعد    
  : گفت خواند و مى  ديدم كه نماز مى1 الرماده]عام[ در زمان �رسول خدا 

                                                 
  .م. به وقوع پيوست) رضى اهللا عنه( در زمان خالفت عمر عام الرماده خشك سالى و قحطيى بود كه 1



  حيات صحابه

٣٤٨  پنجم جلد 

   .)اللهم التهلكنا بالسنين، وارفع عنا البالء(
  .نمود بار خدايا، ما را به قحطى هالك مساز، و مصيبت و آزمايش را از ما بردار و اين كلمه را تكرار مى«: ترجمه

بر تن عمربن خطاب در زمان رماده ازارى را ديدم كه           : هم چنان از وى روايت است كه گفت       ) 320/3( و نزد وى    
�i Z�� Z";     (: گفت  و يك وجب بود، و مى      1نزده پيوند داشت، و چادرش پنج     شا V L:J 5 �3 �� �   9R �* 9 �(. 

  .» را بر پاهاى من مگردان�بار خدايا، هالكت امت محمد «: ترجمه
 از زيـدبن اسـلم از پـدرش روايـت           - كه آن را صـحيح دانـسته         - الحليه  بخارى، مالك، ابن راهويه و ابونعيم در        

�G�R               (: گفت اند كه عمربن خطاب مى     ودهنم �;R6� 
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بار خدايا، قتلم را به دست مردى مگردان، كه يك ركعت نماز خوانده يا يك سجده نموده باشـد،                   «: ترجمه. )���7

  .آمده است) 413/4( اين چنين در المنتخب 2.»ردكه به آن در روز قيامت نزدت در مقابلم حجت ودليل بياو
عمربن خطاب سنگريزه هايى را جمع نمود، بعـد         : از سعيدبن مسيب روايت نموده كه     ) 54/1 (الحليه  و ابونعيم در    
اش را بر آن پهن نمود، و بر پشت بر آن خوابيد، آن گاه دست هـايش را بـه سـوى آسـمان      اى از جامه  از آن گوشه  

. )اللهم كبرت سنى، و ضعفت قوتى، و انتشرت رعيتى، فاقبضنى اليك غيـر مـضيع و ال مفـرط                  (: فتبلند نمود و گ   
 بنابراين مرا بـه سـوى خـودت در     3،عيف گرديده و رعيتم منتشر شده     بار خدايا، سنم بزرگ شده، قوتم ض      «: ترجمه

  .»شده باشمحالى قبض نما، كه نه حقى را ضايع كرده باشم و نه هم دچار افراط و از حد گذرى 
هنگامى كه عمربن خطاب به خالفـت برگزيـده   : از اسودبن هالل محاربى روايت است كه گفت       ) 53/1(و نزد وى    

اللهم انـى غلـيظ     (: كنم آمين بگوييد   اى مردم من دعا مى    : شد، به منبر بلند شد و پس از حمد و ثناى خداوند گفت            
ايا، من غليط و درشتم نرمم ساز، و بخليم سخيم ساز، و بار خد«: ، ترجمه)فلينى، و شحيح فسخنى و ضعيف فقونى

  .»ضعيفم قوى ام گردان
گـزارد   اى نمـاز مـى     عمـر وقتـى بـر جنـازه       : و ابويعلى به اسناد صحيح از سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفـت            

د گرديده اسـت،  اين بنده ات حاال از دنيا دست كشيده و آن را براى اهل آن گذاشته، و به سوى تو نيازمن              : گفت مى
معبود بر حقى به جز خدا نيست، و محمد بنده و رسول توست، : داد كه و تو از وى بى نياز هستى، وى شهادت مى     

بار خدايا، برايش بيامرز، از وى درگذر، و بـه نبـى اش محلقـش    «: ، ترجمه)اللهم اغفرله و تجاوز عنه والحقه بنبيه (
  . استآمده) 113/8(اين چنين در الكنز . »گردان

�� R-� �3 �   (: گفـت   مى �شد عمر    وقتى بر مرده  خاك افكنده مى      : و نزد بيهقى از كثيربن مدرك روايت است كه        
         .��&]
8 ��M� .�$� � u��:�� � ,
C� � LV5� ����(.بار خدايا، خانواده، مـال و اقـارب را بـراى تـو سـپرده و                «: ترجمه

  .آمده است) 119/9(در الكنز اين چنين . »گناهش بزرگ است، پس برايش بيامرز

                                                 
  .م. اين چنين در كتاب آمده است و شايد مراد پنج گز و يك وجب باشد 1
2 
��� . �5A,+٣#/ ١(ا� ( د�kLدر ���ب ال vو ��ل)٣٠.( 
  .م. اند يعنى چون خالفت اسالمى فراخ و بزرگ گرديده بنابراين رعيتم در اطراف عالم منتشر شده 3



  حيات صحابه

٣٤٩  پنجم جلد 

   
  � دعاهاى على


!tj�;�5� Z �           (: گفـت   روايت نموده، كه وى مى     �قاضى يوسف از على     Ã � tj
7��� �*( � tjU��� ;3� � ������
      ��#�� � ;�7�� � 2#�� به تو از سختى و مشقت آزمايش، درك بدبختى و خنده دشمنان پناه             «: ترجمه. )������ �

و نزد . آمده است) 304/1(اين چنين در الكنز . »برم ه تو از زندان، در بند افتادن و تازيانه خوردن پناه مى          برم، و ب   مى
اللهـم آن   (: نمـود  به من خبر رسيده كه على بن ابى طالب دعـا مـى            : دينورى از سفيان ثورى روايت است كه گفت       
رساند، و رحمتت بـه      ا، گناهانم به تو ضرر نمى     بار خداي «: ترجمه. )ذنوبى ال تضرك، و آن رحمتك اياى ال تنقصك        

  .آمده است) 305/1(اين چنين در الكنز . »سازد من تو را كم نمى
اللهم انى اسالك خير هذا الشهر و فتحـه و  (: گفت ديد مى ابن نجار از على روايت نموده، كه وى وقتى ماه نو را مى      

بـار خـدايا،   «: ترجمـه . )بك من شره و شر مافيه و شرما بعده  نصره و بركته و رزقه و نوره و طهوره و هداه، و اعوذ            
طلبم، و به تو از شـرش، شـر آن           من از تو خير اين ماه، فتحش، نصرتش، بركتش، رزقش، پاكيش و هدايتش را مى              

  .آمده است) 326/4(اين چنين در الكنز . »برم چه در آن هست و شر ما بعدش پناه مى
پشت سر على ابن على طالب بر ابن مكنف نماز گـزاردم،            : ايت نموده، كه گفت   و بيهقى از عمربن سعيد نخعى رو      

اللهم عبـدك و ولـد   (: وى بر او چهار بار تكبير گفت، و يك بار سالم داد، باز وى را در قبرش داخل نمود و گفت    
ا و انـت اعلـم، كـان        عبديك،نزل بك و انت خير منزول به، اللهم وسع له مدخله، واغفرله ذنبه، فانا ال نعلم اال خير                 

ات است، و فرزند بندگانت، نزد تـو پـايين           بار خدايا، بنده  «: ترجمه. )اللَّه ن ال اله اال انت و آن محمدا رسول        أيشهد  
سزد، بار خدايا، مدخلش را بـرايش وسـيع بگـردان،     آمده است، و تو بهترين كسى هستى كه نزدش پايين آمدن مى           

داد، كـه خـدايى جـز تـو      دانيم، و تو خودت داناترى، وى شـهادت مـى   خير نمىگناهش را برايش بيامرز، و ما جز     
  .آمده است) 119/8(اين چنين در الكنز . »نيست و محمد رسول خداست

  
  � دعاى عبدالرحمن بن عوف

للهم ا(: گويد نمودم، مردى را ديدم كه مى اللَّه را طواف مى بيت: ابن جرير از ابوالهياج اسدى روايت نموده، كه گفت       
افزود، من اين مسئله را به او يادآوور         و بر اين نمى   . »بار خدايا، مرا از بخل نفسم نگه دار       «: ترجمه. )قنى شح نفسى  

ناگهان دانستم كه   . كنم نمايم و اينطور نمى    كنم، زنا نمى   وقتى از بخل نفسم نگه داشته شوم، دزدى نمى        : شدم، گفت 
  .آمده است) 339/4(نين در تفسير ابن كثير اين چ.  است�اين مرد عبدالرحمن بن عوف 

   
  � دعاهاى عبداللَّه بن مسعود



  حيات صحابه

٣٥٠  پنجم جلد 

:  به تو گفت�در شبى كه رسول خدا   :  پرسيده شد  �عبداللَّه  :  روايت نموده، كه گفت    1ابن ابى شيبه از ابوعبيده    

 5(: گفتم: شود كدام دعا را نمودى؟ گفت سئوال كن به تو داده مى«$
\� ��
-� �� �3 �� Z78��� � t;&6� 5 
"�:$ � t;!��

     ; «� Z6� tZ6¨�Z�*( 9 �� ? ���$( .خواهم، كه به ارتداد نينجامـد و نعمتـى       بار خداى، من از تو ايمانى مى      «: ترجمه
آمـده  ) 307/1( ايـن چنـين در الكنـز         2.»كه پايان نيابد و همراهى نبى ات را در بلندترين درجه جنت، جنت بـرين              

 بـا زيـاده نمـودن قـصه نمـازش و دعـايش، چنانكـه در المنتخـب                   � اين را از كميل از عمر        و ابن عساكر  . است
  .آمده، روايت كرده است) 236/5(

در حـالى كـه مـن شـبى نمـاز      : از ابوعبيده از پدرش روايت نموده، كه گفـت ) 127/1 (الحليه و ابونعيم اين را در     
سئوال «:  گفت� از پهلويم عبور نمودند، نبى خدا     )ه عنهما اللَّ رضى( ابوبكر و عمر     �گزاردم، ناگهان پيامبر     مى

مـن دعـايى دارم، كـه       : بعد از آن من به سويش به راه افتادم، عبداللَّـه گفـت            : گويد شود، عمر مى   كن به تو داده مى    
 ���R� u 5  �(: و مثل آن را متذكر شده و افـزوده ... )اللهم انى اسالك ايمان ال يبيد(: حاضر نيستم آن را فرو گذارم 

  3.»و روشنى چشمى كه قطع نشود... خواهم كه از بين نرود بار خدايا، من از تو ايمان مى«: ترجمه. )!76�0
آن گاه ابوبكر به سوى عبداللَّـه برگـشت و          : و در روايت ديگرى نزد وى از عون بن عبداللَّه روايت است كه گفت             

خداوند را ستودم و به بزرگى ياد كردم و بعد از           : رار نما، گفت  نمودى، برايم تك   دعايى را كه همين پيشتر مى     : گفت
الاله اال انت، و عدك حق، و لقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، و رسلك حق، وكتابك حـق، والنييـون            (: آن گفتم 

معبود بر حقى جز تو نيست، وعده ات حق است، مالقاتت حق است، جنت حق «: ترجمه. ) حق�حق و محمد    
) 128/1( ابونعيم 4.» حق است�اند، كتابت حق است، انبيا حق اند و محمد      حق است، رسوالنت حق    است، آتش 

اين را سعيدبن ابى حسام از شريك روايت كرده و سـعيدبن مـسيب را در ميـان عـون و عبداللَّـه داخـل                    : گويد مى
  .گردانيده، و باز آن را از طريق وى روايت نموده است

6
 (: نمود عبداللَّه بيشتر با اين كلمات دعا مى: از شقيق روايت نموده، كه گفت    ) 93ص( و بخارى در االدب المفرد    �*
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ها بـه سـوى      هاى اسالم هدايت نما، از تاريكى      پروردگارا، در ميان ما اصالح آور، به راه       «: ترجمه. )_

هـاى   هاى مـان، قلـب     مهاى مان، چش   نور نجات بخش، فواحش آشكار و پنهان را از ما برگردان، براى ما در گوش              
هاى مان بركت بده و توبه ما را بپذير، به درستى تو قبول كننده توبه و مهربان هستى، و                  مان، همسرهاى مان و ذريه    

                                                 
  .وى پسر عبداللَّه بن مسعود است 1
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  حيات صحابه

٣٥١  پنجم جلد 

ما را در مقابل نعمتت شكرگزار بگردان، كه آن را توصيف نمـاييم، آن را بـر زبـان آريـم و آن را بـراى مـا كامـل                               
  1.»گردان

: نمود  شنيدم كه به اين دعا، دعا مى- يعنى ابن مسعود -از عبداللَّه : وايت نموده، كه گفت  و طبرانى از ابوالحوص ر    
) �3 �� tZ6¨� � F;! 	� 9 � A B8� <'�� � B&� � t��� ��� <'�� �dU� � t
_ A":$� h��ZE�
#�� ��":6� ��
-� �� �3 ��

      ��{* � �6� � � B&� Z6¨� � F(�( .اى،  من تو را به همان نعمت كاملت كه بر من انعام نمـوده            بار خدايا،   «: ترجمه
كنم كه داخـل جنـتم    اى سئوال مى اى و به فضلت كه بر من ارزانى فرموده   و به همان آزمايشت كه مرا به آن آزموده        

رجال آن رجـال    : گويد مى) 185/10(هيثمى  . »نمايى، بار خدايا، مرا به فضل، احسان و رحمتت داخل جنت گردان           
  .يح اندصح

7
j     (: گفت  روايت است كه وى مى     �و نزد وى همچنان از ابوقالبه از ابن مسعود          �R�� LV� ? ����% A6% 	� �3 ��
u(
:#�� LV� ? ����� � �i
بار خدايا، اگر مرا در اهل بدبختى نوشته باشى از آن محوم گردان، و در اهل «: ترجمه. )8

رجال آن رجال صحيح اند، مگر اين كه ابوقالبه ابن مـسعود را درك ننمـوده                : گويد  هيثمى مى  2.»سعادت ثابتم ساز  
  .است

اللهم زدنى ايمانا و يقينا و فهما       (: نمود ابن مسعود دعا مى   : و نزد وى هم چنان از عبداللَّه بن عكيم روايت است كه           
ـ :  يـا گفـت    -بار خدايا، برايم ايمان، يقين و فهم        «: ترجمه . )-علما  :  او قال  - ) 185/10( هيثمـى  3.» بيفـزاى -م  عل
  .اسناد آن جيد است: گويد مى

 برگـشتيم از ابـن مـسعود    روزى، بعد از اين كه از نماز بامداد     : و زد وى هم چنان از ابووائل روايت است كه گفت          
كنيم، ممكن است بعـضى      اندك درنگ مى  : داخل شويد، گفتيم  :  و براى ورود نزدش اجازه خواستيم، گفت       4پرسيدم

گمان نموديد كه آل عبداللَّه در غفلت اسـت، بعـد از            : اهل منزل كار داشته باشند، وى تسبيح گويان آمد و گفت          از  
ببين آيـا آفتـاب     : نخير، باز براى وى بار سوم گفت      : اى كنيز ببين، آيا آفتاب طلوع نموده است، پاسخ داد         : آن گفت 

 و  -پندارمش گفـت      و مى  -ا هذااليوم و اقالنا فيه عثراتنا     الحمدهللا الذى وهبن  (: فرمود: آرى: طلوع نموده است، گفت   
ستايش خدايى راست كه اين روز را براى مان بخـشيد، و در آن خطاهـاى مـان را عفـو                     «: ترجمه. )لم يعذبنا بالنار  

  .رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 118/10(هيثمى . »و با آتش تعذيب مان ننمود... نمود
:  نزديك بـازار آمـد و گفـت        - يعنى ابن مسعود     -عبداللَّه  : سليم بن حنظله روايت است كه     و نزد وى هم چنان از       

بار خدا، من از تو خيـر آن و         «: ترجمه. )اللهم انى اسالك من خيرها و خير أهلها، و اعوذبك من شرها و شر اهلها              (
طبرانـى ايـن را بـه       : گويد مى) 129/10( هيثمى   5.»برم طلبم، و به تو از شر آن و شر اهلش پناه مى            خير اهلش را مى   

  .باشد، رجال صحيح اند شكل موقوف روايت نموده، و رجال آن، غير سليم بن حنظله كه ثقه مى
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  .تبديل شود» نزد«بايد به » برگشتم«بعد از » زا«باشد، اگر اين درست باشد، حرف ربط » آمدم«ممكن درست  4
5 
��� . ;50l١٨١/ ٩(>0;ا,/ در ال (�E, : KL ).١٢٩/ ١٠(ال



  حيات صحابه

٣٥٢  پنجم جلد 

: گفـت  اى شـود مـى      وقتى ميخواست داخل قريه    �ابن مسعود   : و نزد وى هم چنان از قتاده روايت است كه گفت          
ا اضلت، و رب الرياح و ما اذرت، اسالك خيرهـا و خيـر مـا    اللهم رب السماوات و ما اظلت، و رب الشياطين و م (

اند، پروردگار   ها و آنچه را سايه نموده      بار خدايا، پروردگار آسمان   «: ترجمه. )مافيها فيها، و اعوذبك من شرها و شر      
اند، من از تـو   هاند و پروردگار بادها و آن چه را به هوا بلندنموده و پراكنده ساخت          ها و آن چه را گمراه نموده       شيطان

 هيثمى 1.»برم كنم، و به تو از شر آن و شر آنچه در آن هست پناه مى  خير اين و خير آنچه را در آن هست سئوال مى          
  .رجال آن رجال صحيح اند، مگر اين كه قتاده ابن مسعود را درك ننموده است: گويد مى) 0135/10

   
  )اللَّه عنهما رضى(دعاى معاذ و بالل 

معاذبن جبل وقتى از طـرف شـب تهجـد بـه            : از ثوره بن يزيد روايت نموده، كه گفت       ) 233/1 (الحليه  ابونعيم در   
� ��tG��� 9c A$� � tG�26 �� �3        (: گفـت  آورد، مى  جاى مى *
]� t	��:�� A�
$;� �3 �� 9�� Z62 �� ¤ 1  *
6�� � ��V � j

��:f .        5 �$� tZ�
�7�� G�� �� a(�! <;V �;6� � L:�� �3 ��(
:�C� � x (.انـد،   هـا خوابيـده   بار خدايا، چشم«:  ترجمه
اند، و تو زنده و قيوم هستى، بار خدايا، كوشش و طلبم براى جنت سـست اسـت، و فـرارم از                       ها ناپديد شده   ستاره

ات را   كه آن را روز قيامت برايم برگردانـى و تـو وعـده   2دايتى بگردانبار خدايا، برايم نزدت ه  . آتش ضعيف است  
.  گفتـه اسـت  ) 185/10( اين را طبرانى روايت نموده، و اسناد آن منقطع است، چنانكـه هيثمـى   3.»نمايى خالف نمى 

ها در اطراف مسجد     ام از بلندترين خانه    خانه: ابن اسحاق از طريق عروه از زنى از بنى نجار روايت نموده، كه گفت             
نشست و انتظـار فجـر    آمد و در خانه مى داد، سحرگاهان مى  از فراز آن هر بامداد براى فجر اذان مى �بود، و بالل    

اللهـم احمـدك و اسـتعينك علـى         (: گفت نمود و بعد از آن مى      ديد قامتش را راست مى     كشيد، وقتى آن را مى     را مى 
 طلبم كه دينـت را برپـا   ستايم و از تو براى قريش مدد مى    بار خدايا، من تو را مى     «: ترجمه. )قريش آن يقيموا دينك   

به خدا سوگند، من وى را به ياد نـدارم كـه شـبى آن كلمـات را                  : گويد داد، مى  بعد از آن اذان مى    : افزايد مى. »دارند
آمـده  ) 233/3 (البدايهاين چنين در    .  ابوداود اين را به نقل از وى به تنهاييش روايت كرده است            4 .ترك نموده باشد  

  .است
اللهـم  (: گفـت  گرفت مى بالل وقتى بر بستر خوابش قرار مى : ه، كه گفت   روايت نمود  - زن بالل    -و طبرانى از هند     

 هيثمى  5.»بار خدايا، از گناهانم درگذر، و با علت هايم معذورم دار          «: ترجمه. )تجاوز عن سيئاتى، و اعذرنى بعالتى     
  .هند را نشناختم، ولى بقيه رجال آن رجال صحيح اند: گويد مى) 125/10(
   

  )اللَّه عنهما رضى(اده دعاى زيد و سعدبن عب
                                                 

�W .�E, : K�د* ا�A�� D+د را درl, t;د* اس)) #١٧/ ٩(>0;ا,/ . ���� 1L  ).١٠/١٢٩(ال
  .باشد» برايم در نزدت عهدى بگردان«: ممكن درست 2
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  حيات صحابه

٣٥٣  پنجم جلد 

اللهـم انـى   (: گفـت  زد مى وى وقتى براى خوابيدن بر بسترش پهلو مى:  روايت نموده كه�طبرانى از زيد بن ثابت   
بار خدايا، مـن از تـو غنـاى خـانواده           «: ترجمه. )اسالك غنى االهل والمولى، و اعوذبك آن تدعو على رحم قطعتها          

) 125/10(هيثمـى  . »برم، كه بر من رحمى دعا نمايد كه قطعش نموده باشم پناه مىطلبم، و به تو از اين      وموال را مى  
  .اسناد آن جيد است: گويد مى

اللهم هـب لـى حمـدا، و هـب لـى      (: نمود  دعا مى�سعدبن عباده : از عروه روايت نموده كه  ) 614/3(و ابن سعد    
بـار خـدايا، بـرايم    «: ترجمـه . )قليل و ال اصـلح عليـه  مجدا، المجد اال بفعال و ال فعال اال بمال، اللهم ال يصلحنى ال         

ستايش ببخش، و برايم بزرگى ببخش، بزرگى جز به عمل قابل دست رسى نيـست، و عمـل جـز بـه مـال ممكـن                   
  .».توانم سازد، و نه من خود را به آن اصالح كرده مى نيست، بار خدايا، مال كم مرا اصالح نمى

   
  � دعاهاى ابودرداء

�3 ��  (: گفت  مى)رضى اللَّه عنه (ابودرداء  : از بالل بن سعد روايت نموده، كه گفت       ) 219/1 (حليه  الابونعيم در   R ��
  � 7��Z��&! پرانـدگى قلـب   : گفتـه شـد  . »بـرم  بار خدايا، من به تو از پراندگى قلـب پنـاه مـى   «:  ترجمه.)������ �

  .اين كه برايم در هر وادى مال گذاشته شود: چيست؟ پاسخ داد
اللهم توفنى مع االبرار، و     (: گفت ابودرداء مى : از اسماعيل بن عبيداللَّه روايت است كه      ) 220/1(د وى هم چنان     و نز 

و از لقمـان بـن عـامر از    . »بار خدايا، مرا با نيكان بميران، و بـا اشـرار بـاقيم مگـذار        «: ترجمه. )ال تبقنى مع االشرار   
بار خدايا، مرا بـه     «: ترجمه. »تبتلنى بعمل سوء فادعى به رجل سوء      اللهم ال   «: گفت ابودرداء روايت است كه وى مى     

  .»عمل بدى مبتال مگردان، كه بر اثر آن آدم بد خوانده شوم
اللهـم انـى اعوذبـك آن       (: گفـت  هم چنان از حسان بن عطيه روايت است كه، ابودرداء مـى           ) 223/1(و در نزد وى     

: گفتـه شـد  . » به تو از اين پناه مبرم كـه قلـوب علمـا لعنـتم نماينـد     بار خدايا، بمن  «:  ترجمه ).تلعننى قلوب العلماء  
  .]و همين لعنت است[اينكه مرا بد ببينند : نمايند؟ پاسخ داد هاى ايشان تو را چگونه لعنت مى قلب

خش در ب: ابودرداء گفت: از عبداللَّه بن يزيد بن ربيعه دمشقى روايت نموده، كه گفت) 224/1 (الحليه و ابونعيم در 
: گفـت  اول شبى به مسجد رفتم، هنگامى كه داخل شدم، از پهلوى مردى عبور نمودم كه به سجده افتاد بـود و مـى                

)                     R��� t�r�$
8 u���� 5 � t*'��
8 �$'�5 t� B8 � ��N*
8 �78 Ld
- � t���'� � ���
8 �2�#� �d
F �� �3 ��
 �&E�#� �$'�(. اه جويم، برايم از عذابت امان ده، و سئوال كننـده بينـوايم، از   بار خدايا، من وحشت زده پن   «:  ترجمه

 و نه از قوتى برخوردارم كه كامياب شوم، ولى گناهكارم و 1، نه گناهكارم كه معذرت بخواهمفضلت برايم رزق ده،   
ـ                بعد ابودرداء صبح نمود، و آن     : گويد مى. »طلبم مغفرت مى  د، ها را براى يـارانش، از بـس كـه خوشـش آمـده بودن
  . مياموزانيد

                                                 
  .»گناهكار معذورم كه معذرت بخواهم«، نه )ال مذنب معذور فأعتذر: (ممكن است درست چنين باشد 1



  حيات صحابه

٣٥٤  پنجم جلد 

شيخى را شنيدم كه به صداى بلندش : از تمامه بن حزن روايت نموده، كه گفت) 99ص(و بخارى در االدب المفرد 
بـرم، كـه    بار خدايا، من به تو از شرى پناه مـى «: ترجمه. )ء اللهم انى اعوذبك من الشر ال يخلط شى(: نمود فرياد مى 

  .ابودرداء:  كيست؟ گفته شد]شيخ[اين : گفتم. »چيزى همراهش خلط نباشد
9 �
 (: گفت و حاكم از ابودرداء روايت نموده كه وى مى "� � Zc��* � ./ ��;�� 9F� 9 � ^�:! 	� ������ �� �3 ��

 .6� 9O�#�برم، از اين كه از عملم بر بـرادرم عبداللَّـه بـن رواحـه چيـزى را                   بار خدايا، من به تو پناه مى      «: ترجمه. )
  .آمده است) 306/1(اين چنين در الكنز . »ى كه ازآن حيا نمايدعرضه نماي

   
  )اللَّه عنهما رضى(دعاهاى عبداللَّه بن عمر 

�� �3 (: نمـود   روايت نموده، كه وى بر صفا دعا مى     )اللَّه عنهما  رضى(از نافع از ابن عمر      ) 308/1 (الحليه  ابونعيم در   
      ���-* Z����1 � ������1 � �6�;� �"r�� . ��  �(�;c ��6� �3 .           �R� � t�R��dU� �� � t��� ¡ � :�� �3 ��
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بار خدايا مـرا  . بار خدايا، مرا از حدودت باز دار. بار خدايا،مرا بر دينت، طاعتت و طاعت رسولت نگه دار    «: ترجمه

دارنـد و بنـدگان      دارنـد ، رسـوالنت را دوسـت مـى          ارند، مالئكت را دوست مى    د از كسانى بگردان كه دوستت مى     
بـار  . بار خدايا، مرا نزد خودت، مالئكت، رسوالنت و بندگان صالحت محبوب گردان           . دارند صالحت را دوست مى   

بخشاى، و مرا خدايا، مرا براى آسانى آماده و آسان گردان، و از سختى و مشكل بازم دار، و برايم در آخرت و دنيا ب       
ات را خـالف    و تـو وعـده  »كـنم  دعايم كنيد، براى تان قبـولش مـى  «: بار خدايا، تو گفته اى    . از امامان متقى بگردان   

بار خدايا وقتى مرا به اسالم هدايت نمودى، ديگر مرا از آن بيرون مكن و آن را از من بيرون مكن، تـا در                       . كنى نمى
 صفا و مروه، و در عرفه  وى به اين دعا، و دعاى طويل ديگرى كه داشت بر      .»حالى قبضم نمايى كه من بر آن باشم       

  .نمود  و در طواف دعا مى2 و بين دو جمره1و جمع
 وقتـى صـبح   )اللَّه عنهمـا  رضى(ابن عمر   : از عبداللَّه بن سيره روايت نموده، كه گفت       ) 304/1 (الحليه  و ابونعيم در    

�3 ��: � � ���M   (: گفـت  نمود مى  مى ��                 
V��R6! Z{* � t.� <;© �*�$ � tj�;E�� ."#7! �F L% ? 
��r$ �;6� �(
�� 
          
38�r! XZ6�8 � t.:8�! j5 � t.&��! ��f � t.�#�! 
�*N�( .مند از ميان بنـدگانت      بار خدايا، مرا بزرگترين بهره    «: ترجمه

ـ  كنى، و هم چنان بزرگترين بهره در هر خيرى كه اين بامداد تقسيم مى  نمـايى،   ورى كـه بـه آن هـدايت مـى    مند از ن
سـازى، باليـى كـه بلنـدش         گردانى، ضـررى كـه دور مـى        سازى، رزقى كه پهن مى     رحمتى كه پراكنده و منتشر مى     

                                                 
 .يعنى مزدلفه 1

  .يعنى در منى 2



  حيات صحابه

٣٥٥  پنجم جلد 

) 184/10(هيثمـى  . طبرانى اين را ازوى به مثل آن روايت نموده است         1.»گردانى بگردان  اى كه بر مى    نمايى و فتنه   مى
  .درجال آن رجال صحيح ان: گويد مى
   

  � دعاهاى عبداللَّه بن عباس
اللهم انى اسالك بنور و جهك الـذى        (: گفت  مى )اللَّه عنهما  رضى(بزار از سعيدبن جبير روايت نموده كه ابن عباس          

بار خدايا، من   «: ترجمه. )اشرقت له السماوات واالرض، ان تجعلنى فى حرزك و حفظك و جوارك و تحت كنفك              
كنم، كه مرا در پناه، حفظ، امـان و زيـر    اند سئوال مى ها و زمين از آن روشن گرديده نتو را به نور و جهت كه آسما   

  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 184/10( هيثمى 2.»رعايت خود بگردانى
�3 �6:� � �
*� � t.�8 (: گفت ابن عباس مى: از سعيد روايت نموده، كه گفت) 100ص(وبخارى در االدب المفرد     ��

 F��    �} Z�d
] L% 9 � �( .برايم بركت بده، و بر هر غائبم    3يم قناعت نصيب گردان، و در آن      بار خدايا، برا  «: ترجمه 
  4.به خير و سالمتى جانشين و نگهبان باش


�Z    «: گويـد  از ابن عباس شـنيدم كـه مـى   : و اسماعيل قاضى از طاووس روايت نموده، كه گفت  &R> LR�7! �3R ��
  �*( 08*�� t<z���;"i               GU#�� 
"3� � 9-�� � ����� A�!� 
"% ��5� � u�F5� ? .�K- .��� � t
� :�� Z«.  بـار  «:  ترجمـه

 را قبول فرما، و درجه بلندش را بلند گردان، و سئوالش را در آخرت و دنيا بـده،  �خدايا، شفاعت بزرگ محمد  
اسناد آن جيد، قوى و     : گويد مى) 513/3(ش  ابن كثير در تفسير   . »چنان كه براى ابراهيم و موسى عليهماالسالم دادى       

  .صحيح است
   

  � دعاى فضاله بن عبيد
�3 ��   (: گفت  مى )رضى اللَّه عنه  (فضاله بن عبيد    :  روايت نموده، كه گفت      )اللَّه عنها  رضى(طبرانى از ام الدرداء     R ��

               t�3�� �� �M6�� u'� � t��C�;:� È�:�� (�� � t*;7�� � j
B7�
� 9f��� ��
-�         5 � u�B� j��f �] ? �d
7� �� [�����
 Z B� Z6�8(. بار خدايا، من از تو رضاى به قضا و قدر، سردى زندگى بعد از مردن، لذت ديدن به سويت و                    «:  ترجمه

هـا دعاهـايى    نمود، كه اين و ادعا مى. »كنم شوق لقايت را، بدون عائد شدن ضرر مضر و فتنه گمراه كننده، طلب مى     
اين را طبرانى در األوسط و الكبير روايت : گويد مى) 177/10( هيثمى 5.نمود ها دعا مى  به آن�خدا اند كه رسول 

  .اند ها ثقه نموده، و رجال آن
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  حيات صحابه

٣٥٦  پنجم جلد 

  اللهم انى احب لقاءك فاحب لقائى: � دعاى ابوهريره
كـه در آن    مـروان نـزد وى در همـان مريـضى اش            :  روايت نموده كـه    �از مقبرى از ابوهريره     ) 339/4(ابن سعد   

اللهم انى احب لقاءك فاحب     (: اى ابوهريره، خداوند برايت شفا دهد، ابوهريره گفت       : درگذشت داخل شد، و گفت    
تـا هنـوز    : گويـد  مـى . »دارم، بنابراين مالقاتم را دوست بـدار       بار خدايا، من مالقاتت را دوست مى      «: ترجمه. )لقائى

  .درگذشتمروان به اصحاب القطا نرسيده بود، كه ابوهريره 
   

  شدند اى مى شد و وقتى داخل قريه يا ماه داخل مى  وقتى سال)اللَّه عنها رضى(دعاى اصحاب 
 وقتى سال يا مـاه داخـل        �اصحاب رسول خدا    : طبرانى در األوسط از عبداللَّه بن هشام روايت نموده، كه گفت          


	t    (: آموختند شد، اين دعا را مى     مى\5�� �5
� 
6� � . F(� �3 ��           R� *��R� t{��� � 	��f* � tGU-5�� Z�U#�� 
	
ان داخـل   طبار خدايا، آن را بر ما به امن، ايمان، سالمتى، اسالم، رضامندى رحمان و پناه از شـي                 «:  ترجمه .)�����
در آن رشـدين  : اش از ابن حجر نقـل شـده   اسناد آن حسن است، و در حاشيه: گويد مى) 139/10( هيثمى  1.»گردان

  .باشد آمده، و ضعيف مىبن سعد 
شدند يـا بـه    اى مى قوم وقتى وارد قريه: برايش گفتم: و بزار از ابوامامه بن سهل از ابوهريره روايت نموده، كه گفت  

بـار خـدايا،   «: ترجمه. )اللهم اجعل فنا فيها رزقا (: گفتند ترسيدند كه اين را مى     گرديدند، از چه مى    اى آشكار مى   قريه
رجـال آن  : گويـد  مى) 135/10(هيثمى . ترسيدند از ستم واليان و قحط باران مى      : گفت. » بگردان در آن براى ما رزق    

  .باشد رجال صحيح اند، غير قيس بن سالم كه ثقه مى
   

  � دعاى انس
نمـود    وقتـى بـراى بـرادرش دعـا مـى        �انـس   : از ثابت روايت نموده، كه گفت     ) 93ص(بخارى در االدب المفرد     
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نماينـد و روز را روزه       اند و نـه فـاجر، در شـب قيـام مـى             وى دعاى قوم نيكان را نصيب گرداند، قومى كه نه ظالم          

  .»گيرند مى
   

  تگف آنچه را عبداللَّه بن زبير در وقت شنيدن رعد مى
شنيد صحبت را قطـع      وى وقتى رعد را مى    : از عبداللَّه بن زبير روايت نموده كه      ) 106ص(بخارى در االدب المفرد     

 �F&�.    (: گفت نمود و مى   مى� Z�dUC�� a;"³ ;���� p�#� <'�� 	
O�-( .پاكى است ذاتى را كه رعد تـسبيح  «: ترجمه
اين بـيم   : گفت و بعد از آن مى    . »)گويند ح و حمدش را مى    تسبي(گويد و مالئك نيز از خوف وى         و حمد وى را مى    
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  حيات صحابه

٣٥٧  پنجم جلد 

اين را همچنان مالك از ابن زبير به مثل آن، چنانكه در مشكاة آمده، روايت كرده               . دادن شديد براى اهل زمين است     
  .تا آخرش متذكر نشده است... گفت بعد از آن مى: است، مگر اين كه وى اين قولش را

   
  )  اللَّه عنهم رضى(گر دعاهاى اصحاب براى يكدي

  دعاى عمر براى سماك بن مخرمه و دو مرد ديگر
سماك بن مخرمه، : ابن عساكر از سيف بن عمر از محمد و طلحه و مهلب و عمرو و سعيد روايت نموده، كه گفتند

 بهـم  اللَّه فيكم، اللهم اسـمك  بارك(:  آمدند، عمر گفت�سماك بن عبيد و سماك بن خرشه در يك وفد نزد عمر      
بار خدايا، اسالم را توسط ايشان بلند بگردان و اسالم را توسط ايشان نـصرت               «: ترجمه. )االسالم، وايديهم االسالم  

  .آمده است) 131/5(اين چنين در المنتخب . »ده
   

  دعاى كعب بن مالك براى اسعد بن زراره
وقتى چشم  : اند كه گفت   مالك روايت نموده   از عبدالرحمن بن كعب بن       هابن ابى شيبه، طبرانى و ابونعيم در المعرف       

شـدم، و اذان را      پدرم كور شد و بينايى اش را از دست داد، من رهنمايش بودم، وقتى با او براى جمعه بيـرون مـى                     
اى پـدر، چـه     : نمود، براى او گفـتم     خواست، و برايش دعا مى      مغفرت مى  �شنيد، براى ابوامامه اسعدبن زراره       مى

اى پسرم، او : كنى؟ گفت خواهى و براى وى دعا مى شنوى براى ابوامامه مغفرت مى  اذان را مىمسئله است وقتى كه
 كـه مربـوط بنـى       )النبيـت حـره   ( در نقيع خضمات در هزم       �نخستين كسى بود، كه براى ما قبل از قدوم پيامبر           

اين چنـين در المنتخـب   . يمچهل مرد بود: در آن روز تعدادتان چقدر بود؟ گفت: بياضه است نماز جمعه داد، گفتم  
  .آمده است) 136/5(
   

  )اللَّه عنهم رضى(دعاى بريده اسلمى براى  على، عثمان، طلحه و زبير 
بـا بريـده اسـلمى در       : از ابوالعالء بن شخير از مردى از بنى بكربن وائل روايت نموده، كه گفت             ) 243/4(ابن سعد   

نمـودم، تـا نظـر و رأى وى را            اعتراض مـى   )اللَّه عنهم  رضى(بير  گويد، به على، عثمان، طلحه و ز       سيستان بودم، مى  
بار خدايا، بـراى عثمـان      : وى رويش را به سوى قبله گردانيد و دست هايش را بلند نمود و گفت              : گويد دريابم، مى 

: گويـد  مـى . زبيامرز، و براى على بن ابى طالب بيامرز، و براى طلحه بن عبيداللَّه بيامرزد و براى زبيربن عوام بيـامر                   
به : گفتم: گويد خواهى مرا بكشى؟ مى پدر برايت نباشد، مى: بعد از آن رويش را به سوى من گردانيد و به من گفت 

قـومى انـد، كـه چيزهـاى خـوبى از           : خواستم، افـزود   خدا سوگند، قصد كشتنت را نداشتم، ولى همين را از تو مى           
انـد   هـاى قبلـى كـه انجـام داده         واهد براى شان به سبب فعل     خداوند براى شان سبقت نموده است، اگر خداوند بخ        

  .نمايد، حساب آنان بر خداوند است هاى نوى كه انجام دادند عذاب مى بخشد، و اگر بخواهد به سبب عمل مى


