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 پیشگفتار

 

مورد بررسي قرار داديم اينك برآنیم تا « صحاح سّته»را در « خدا»بعد از آنكه روايات مربوط به 

 علیه و آله وسلم در الّشان اسالم صلي اهلل به خواست خدا، رواياتي را كه درباره پیامبر عظیم

 .همان كتابها آمده بررسي كنیم

شش كتاب روائي « صحاح سّته»به عرض رسانديم، « خدا در صحاح»چنانچه در مقّدمه كتاب 

 .دانند اهل سنت است كه عموم اهل سنت همه روايات آنها را صحیح مي

 :ايم عبارتند از منابعي كه ما از آنها اّتخاذ سند كرده

 .مجّلد 3جزء در  9هجري،  652ي، تألیف محمد بن اسماعیل بخاري، متوّفي ـ صحیح بخار1

(9) 

جلد كه جلد پنجم  5هجري،  622ـ صحیح مسلم، تألیف مسلم بن حجاج نیشابوري، متوّفي 2

 .آن فهرست است

 6هجري،  675محمد بن يزيد قزويني، متوّفي   ـ سنن ابن ماجه، تألیف حافظ ابو عبدالّله3

 .جلد

 .جلد 5هجري،  679ترمذي، تألیف ابو عیسي محمد بن عیسي بن سورة، متوّفي  ـ سنن4

 675داود، تألیف حافظ ابو داود سلیمان بن اشعث سجستاني ازدي، متوّفي  ـ سنن ابي5

 .جلد در دو مجّلد 4هجري، 

هجري،  303ـ سنن نسائي، تألیف ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب بن علي نسائي، متوّفي 6

 .مجلد 4جلد در  8

ي امناسبت نیست كه علت فوت نسائي را آنطور كه در مقدمه سنن آمده است بر بي

 :خوانندگان محترم بنگاريم

 آنگاه كه نسائي به دمشق سفر كرده بود از او پرسیدند كه از فضائل معاويه چه میداني؟»

رده و به رمله او را از مسجد بیرون ك. دانم چیزي نمي« بطنه  ال اشبع الّله»جز حديث : گفت

 «.اند كه او را به مّكه بردند و در آنجا به خاك سپردند حمل دادند و در آنجا وفات يافت و گفته

فرمائید نويسنده محترم نخواسته است بنويسد كه آنقدر او را زدند كه  چنانچه مالحظه مي

ايي كه خورده و در آنجا از شدت كتكه« به رمله حمل دادند»خود نتوانست برخیزد بلكه او را 
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ي خودشان، اگر بخواهند اآري اين است رفتار متعصبین از اهل سنت با علم. بود وفات يافت

 حقايقي را كه

(10) 

 

ي شیعه اخالف معتقداتشان است بشنوند، تا چه رسد بخواهند آن حقايق را از زبان علم

 .شويم بشنوند كه ديگر وارد شرح ماجرا نمي

، كتاب البر 6020ص  4ا كه نسائي نقل كرده در صحیح مسلم، ج توجه داشته باشید روايتي ر

باشد كه ما به خواست خدا در اين باره نیز سخن خواهیم  موجود مي 65و الّصلة و اآلداب، باب 

 .گفت

اند  رواياتي را كه صاحبان صحاح درباره نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم آورده

سلمانان نیست چه آنكه در میان آنها گاهي به رواياتي شك همه آنها مورد قبول م بي

ما در اين بررسي، . خوريم كه هیچ مسلمان غیرتمندي حاضر نیست آنها را بشنود برمي

 .طلبیم دهیم و وجدان بیدار مؤمنین را به قضاوت مي اينگونه احاديث را مورد نقد قرار مي

به ساحت قدس پیامبر گرامي اسالم مبحث كلي از نسبتهي ناروائي كه  22در اين نوشتار 

صلي اهلل علیه و آله وسلم داده شده، مورد بررسي قرار گرفته است كه بعض از آن مباحث، 

 .ي بررسي بیشتر و بهتر اهل تحقیقاي باشد برا شود، تا دريچه موارد متعددي را شامل مي

انتظار داريم كه محققان و عیب است،  كنیم آنچه نوشته شده تمامًا بي از آنجا كه ما اّدعا نمي

 .ي خود ما را مشمول الطاف خويش قرار دهندادانشمندان با راهنمايیه

ي مذكور را به اين حقیر اخواهیم كه توفیق بررسي مطالب ديگر كتابه از خداوند بزرگ مي

 بمّنه و كرمه. عنايت فرمايد

 حوزه علمیه قم ـ نگارنده

(11) 

 

 اهلل علیه و آله وسلم و سّب و لعن مبحث اول ـ نبي مكّرم اسالم صلي

 :گويند كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود مي

من جز بشري نیستم پس هر كس را كه از مسلمانان، ناسزايش گفتم يا لعنت كردم ! خدايا»

ي او مايه رحمت و بركت قرار ااش زدم و او اهل آن لعنت يا دشنام نبود، آن را بر يا تازيانه

 (1)«.دهب

فهماند كه نبي مكّرم  اين گونه روايات ـ كه اكثرا از ابوهريره نقل شده ـ اين مطلب را به ما مي

كرد و به  داد و آنان را لعنت مي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم بیهوده به افراد دشنام مي

 .!زد آنها تازيانه مي
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اده باشد؟ يا بیهوده كسي را پذيرد كه آن حضرت به كسي دشنام د آيا هیچ مسلماني مي

 تازيانه بزند يا لعنت كند؟

كنیم تا  ي آن پیامبر رحمت را نقل مياه ي روشن شدن اذهان، دو مورد از دشنامها و نفرينابر

و پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم چه مقدار تفاوت  سته معلوم شود بین پیامبر صحاح

 :!است

 :گويد ـ انس مي1

  روزي پیامبر او را ديد. كرد تیمي را مادرم سرپرستي ميدختر بچه ي»

 

من آذيته فاجعله له زكاًة : ، كتاب الدعوات، باب قول النبي 92، ص 8صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .و رحمًة

 .65، كتاب البر و الصلة و اآلداب، باب 6007، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

 . الّله اب في النهي عن سب اصحاب رسول، كتاب السنة، ب625، ص 4داود، ج  سنن ابي: ج

(16) 

 

رفت و جريان نفرين ( مادر انس)سلیم  كودك گريه كنان نزد اّم« .عمرت دراز مباد»: و گفت

حضرت پرسید چه شده؟ او . او نیز با عجله خدمت رسول خدا رسید. پیامبر را به او گفت

ن با خدا شرط كردم و گفتم كه داني كه م مگر نمي: فرمود. شكايت كودك را به عرض رساند

هر كه را بیهوده نفرين . كنم شوم و يا غضب مي من بشري هستم و مثل ديگران خشنود مي

 (1)«اكي و تقرب او در قیامت قرار بده؟پي او وسیله اكردم آن را بر

پیامبر اكرم دستور داد كه اگر كسي به فالن آب دسترسي پیدا كرد دست به آن نزند تا »ـ 2

پیامبر وقتي متوّجه قضّیه شد به آن دو ناسزا . دو نفر جلوتر رفته و به آن دست زدند. ايممن بی

 (2) «!...گفته و هر چه خواست نثارشان كرد

گیريم كه آن دو نفر با نافرمانیشان پیامبر رحمت را به خشم آورده باشند، آن بچه يتیم چه 

 كرده بود؟ به آن دو نفر ناسزا چرا؟

 :ها بايد به چند نكته توجه داشت نه روايتدر بررسي اينگو

كند كه آن حضرت اهل فحش و ناسزاگويي  ـ بخاري در صحیح خود روايات متعددي نقل مي1

ترين شما است؛ و در حیاء آن حضرت  بهترين شما خوش خلق: فرمود نبود و خود مي

كند  عايشه نقل ميباشد باحیاتر بوده است؛ و نیز از  نويسد كه از دختري كه در پرده مي مي

 :كه

  «الّسام علیكم»: روزي گروهي از يهود نزد رسول خدا آمدند و گفتند»
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 .65، كتاب البر و الصلة و اآلداب، باب6009، ص 4ـ صحیح مسلم، ج  1

 . ، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي2784ـ همان، ص  2

(17) 

 

من ناراحت : گويد عايشه مي. «كمعلی»: حضرت هم در جواب فرمود( يعني مرگ بر شما(

ي ا: حضرت فرمود. بر شما باد و خدا شما را لعنت كرده و بر شما غضب نمود: شدم و گفتم

مگر نشنیدي : گفتم. بر تو باد به رفق و مدارا و بپرهیز از درشتي و فحش! تر آهسته! عايشه

مستجاب است ولي چه گفتند؟ فرمود مگر نشنیدي چه جواب دادم؟ نفرين من درباره آنها 

 «.نفرين آنها درباره من مستجاب نیست

يعني بر جبین او خاك « ترب جبینه»فرمود  شد مي حضرتش آنگاه كه از كسي ناراحت مي

 (1) .بنشیند

آري، اين است خلق و خوي آن بزرگوار و آن بود برخورد آن بزرگ مرّبي انسانها با دشمنان 

 .گو ياوه

 :كند كه گفت صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ نقل مي مسلم از انس ـ خادم رسول خدا

كه )نگفت و نیز اگر كاري انجام دادم « اف»سال حضرتش را خدمت كردم، يكبار به من  9من »

نگفت چرا ( دادم كه بايد انجام مي)نگفت چرا انجام دادي و اگر ندادم ( دادم نبايد انجام مي

  (2)«.انجام ندادي

كرد كه الگو و معّلمي اينچنین، با كودكي يتیم چنان كند كه اعتراض آن توان باور  راستي آيا مي

  كودك و مرّبي او را در پي داشته باشد و آنگاه عذر

 

، باب فضائل 34، ص 5، باب المناقب، باب صفة النبي ؛ و ج 630، ص 4ـ صحیح بخاري، ج  1

، كتاب االدب، باب لم يكن 25-27، ص 8بن مسعود ؛ و ج   اصحاب النبي، باب مناقب عبد الّله

كتاب الدعوات باب الدعا علي المشركین و باب  202و  204النبي فاحشا و ال متفحشا و ص

 .قول النبي يستجاب لنا في الیهود و ال يستجاب لهم فینا

 .23، كتاب الفضائل، باب 2804-5، ص 4ـ صحیح مسلم، ج  2

(18) 

 

 زند؟ ؟ آيا اين عمل از يك بشر عادي سر مي...كنم و بیاورد كه من بشري هستم و غضب مي
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 :صلي اهلل علیه و آله وسلم قرآن بود  ـ ُخُلق رسول الّله

 :گويد عايشه مي

 (1)«قرآن بود  ُخلق رسول الّله»

آنان كساني هستند كه اگر »: فرمايد ي رحمان نميامگر قرآن در اوصاف بندگان واقعي خد

 (2)«گذرند؟ ردند، آنان با ِسلم و آرامي از آن ميافرادي با آنها به جهالت برخورد بدي ك

: ر خود نفرموده است كهمگر نه اين است كه حیاء مانع انسان از ناسزاگويي است؟ و مگ

مسلمان آن است كه »: و مگر خود نفرموده است كه (3)؟«.ي از ايمان است ه احیاء شعب»

 (4)«.مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند

ي برادرش همان را بخواهد كه امؤمن نیست مگر كسي كه بر»: رموده است كهو مگر خود نف

 (5)؟«.خواهد ي خود ميابر

 

 .28كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب  523، ص 2ـ همان، ج  1

 .23ـ سوره فرقان، آيه  2

، كتاب االيمان، باب امورااليمان و باب الحیاء من 26و  9، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 3

 .االيمان

 .26، كتاب االيمان، باب 23، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

، كتاب االيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من 20و  9، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 4

 .لسانه و يده و باب ي االسالم افضل

 .24، كتاب االيمان، باب 22و  25ص  2صحیح مسلم، ج : ب

(19) 

 

تر بوده  ول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از همه با تقويرس»: مگر در صحیحین نیامده كه

 آيا ناسزا گفتن از مصاديق تقوي است؟ (1) «است؟

از زبان رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم جز حق خارج »: مگر نه اين است كه

آيا نا سزاگويي حق است؟ او خود ناسزا گفتن به اصحاب را نهي  (2)«شود؟ نمي

پذيرد كه پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم يعني  آيا هیچ مسلماني مي (3).فرمايد مي

 الگوي همه مؤمنین ـ بلكه همه بشريت ـ خود ناسزا بدهد؟

آن حضرت از ناسزا گفتن به مسلمان ـ چه صحابي و چه غیر صحابي ـ نهي كرده و آن را 

 (4).نامیده است« فسوق»
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، كتاب االيمان، باب من االيمان ان يحّب الخیه ما يحب 20، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .لنفسه

 .27، كتاب االيمان، باب 27، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

؛ و ... و  ، كتاب االيمان، باب قول النبي أنا اعلمكم بالّله22-26، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .ن لم يواجه الناس بالعتابكتاب االدب، باب م 32ص  8، ابتدي كتاب النكاح، ؛ و ج 6، ص 7ج 

 .23و  26به بعد، بابهي  779، ص 6صحیح مسلم ج : ب

 .، كتاب العلم، باب في كتابة العلم328، ص 3داود، ج  ـ سنن ابي 3

، باب فضائل اصحاب النبي، باب بعد از باب قول النبي، لو 20، ص 5صحیح بخاري، ج : ـ الف 4

 .كنت متخذا خلیاًل قاله ابو سعید

 .، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة2927، ص 4یح مسلم، ج صح: ب

، كتاب االيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله و هو 29، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 5

، كتاب 23، ص 9، كتاب االدب، باب ما ينهي من السباب و اللعن ؛ و ج 28، ص 8اليشعر ؛ و ج 

 ...وا بعدي كفاراالفتن، باب قول النبیالترجع

 .68، كتاب االيمان باب 82، ص 2صحیح مسلم ج : ب

، باب في 67، مقدمه، باب اجتناب البدع و الجدل ؛ و نیز ص 28، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق و قتاله كفر2699، ص 6االيمان؛ و ج 

 .ا جاء سباب المسلم فسوق، كتاب االيمان، باب م66، ص 5سنن ترمذي ج : د

 ، كتاب السنة، باب في النهي عن سب624، ص 4داود، ج  سنن ابي: ه

 . اصحاب رسول الّله

(20) 

 

كند كه وقتي به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم گفتند مشركین را  مسلم نقل مي

 (1)«.دمي رحمت مبعوث شامن مبعوث نشدم كه لعنت كنم بلكه بر»: فرمايد لعنت كن، مي

توان پذيرفت پیامبر رحمت ـ كه حاضر نیست مشركین را لعنت و نفرين كند ـ مسلمانان  آيا مي

 ؟...را بیهوده دشنام داده و آنها را لعنت كند و
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تواند بپذيرد كه پیامبر عظیم القدر او هنگام غضب،  شكي نیست كه هیچ مسلماني نمي

بگويد آن گاه به آنان بگويد شما حق نداريد ي نامربوط بزند و به اصحاب خودش ناسزا احرفه

پس چه شد كه چنین نسبتهايي به آن بزرگوار رواج يافت به طوري كه در صحاح ! ناسزا بگويید

 اهل سنت نیز به عنوان رواياتي صحیح درج گرديد؟

 :در بررسي آن بايد نكاتي را مورد دقت قرار داد

ي اهل سنت به عوام اعلمبر خالف آن چه كه  ـ اصحاب پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ1

 .نبودند (!) (2)تلقین كردند ـ همه، پاك و متقي و عادل و احیانا معصوم

 

 

 .64، كتاب البر و الصلة و اآلداب، باب 6007، ص 4ـ صحیح مسلم، ج  1

دانند ولي در عمل، همه اعمال و گفتار آنان را حق و  اهل سنت اصحاب را معصوم نمي ـ 2

یح دانسته و هرگز حاضر نیستند بپذيرند كه آنها مرتكب خطايي يا اشتباهي يا گناهي صح

بحث مفصل درباره اصحاب به خواست خدا در نوشتاري . است اند و اين همان عصمت شده

 .جداگانه خواهد آمد

(21) 

 

ها  ـ اصحاب، همديگر را سب و لعن كرده و حتي جنگ و خونريزي به راه انداخته و از كشته2

 .ها ساختند پشته

 :به عنوان نمونه

 (1).السالم ـ آن هم در منابر ـ داده بود معاويه دستور به لعن امیر المؤمنین علیه: الف

 (2).گويد خالد بن ولید، عبدالرحمن بن عوف را ناسزا مي: ب

 (3).گويد ابن عمر، پسرش را ناسزا مي: ج

يعني خدا « بطنه  ال اشبع الّله»: لعنت كرد كه ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم معاويه را3

 (4).شكمش را سیر نكند

 

 

ان شاء . تر بحث خواهیم داشت ـ درباره معاويه و عمل كرد او با استفاده از صحاح مفصل 1

 . الّله

 .54، كتاب فضائل الصحابة، باب 2927، ص 4ـ صحیح مسلم، ج  2
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 .30ة، باب ، كتاب الصال367، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 3

. ، كتاب الصالة، باب ما جاء في خروج النساء الي المسجد255، ص 2داود، ج  سنن ابي: ب

يعني چنان « فسّبه سّبا سّیئا ما سمعته سّبه مثله قّط»: متن عبارت مسلم چنین است

 .ناسزايي گفت كه من تا كنون چنین ناسزايي از او نشنیده بودم

 

 !ها بود ترين آن كرد كه اين زشت ارها زياد ميشود كه او از اين ك معلوم مي

او كه . فرستد ـ علت نفرين آن حضرت به معاويه آن بود كه روزي ابن عباس را پي معاويه مي 4

كند چند بار اين كار تكرار شد و هر بار ابن  در حال غذا خوردن بود دعوت حضرت را اجابت نمي

فرمايد كه خدا شكمش را  آن گاه حضرت مي. عباس جواب آورد كه او در حال غذا خوردن است

يعني گرسنگي مبتال شد و هرگز سیر از « جوع»سیر نكند معاويه بعد از اين نفرين به مرض 

 .كشید شد و دست مي سر سفره برنخاست بلكه از خوردن خسته مي

در بعد از نقل اين جريان ـ كه مسلم نیز  55، شرح نهج البالغة، ص 4الحديد در ج  ابن ابي

آن را آورده است ـ از قول  65، كتاب البر و الصلة و االداب، باب 6020، ص 4صحیح خود ج 

 :كند برد، اين بیت را نقل مي شاعري كه نام او را نمي

 « كأّن في أحشائه معاوية  و صاحب لي بطنه كالهاوية» 

گويا در ( هاويه يعني آتش برافروخته)يعني من رفیقي دارم كه شكمش همچون هاويه است 

 (.شود خورد سیر نمي كه هر چه مي)باشد  درون او معاويه مي

(22) 

 

 .ـ همه موارد فوق بايد به نحوي توجیه و اصالح شود4

اصالح سب و لعن اصحاب به اين است كه بگويند پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نیز : الف

 .كرد سب و لعن مي

ي بیهوده پیامبر صلي اهلل علیه و آله اكه بگويند نفرينه اصالح نفرين بر معاويه به اين است: ب

 .وسلم موجب رحمت است

اصالح اصحاب هم به اين است كه بگويند سب به اصحاب حرام است و اينان همه از : ج

 .برگزيدگانند

 :آورد آن را در بابي تحت اين عنوان مي. كند مسلم كه حديث نفرين بر معاويه را نقل مي

یامبر او را ناسزا گفت يا نفرين كرد و او اهل آن نبود بري او زكات و اجر و باب كسي كه پ»

 «.باشد رحمت مي
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شود، اين پوشش نتوانست عیب معاويه را مخفي كند و  از آنجا كه دروغگو عاقبت رسوا مي

تاريخ ثبت كرد كه معاويه به نفرين پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم به مرض جوع يعني 

 .تال شدگرسنگي مب

(23) 

 

يعني آن « قد تبین الصبح لذي عینین»: ي عامه بر معايب اصحاب، بايد گفتااما پوشش علم

اهل تحقیق و تتبع دريافتند كه اصحاب . كند كه چشمش سالم است صبح را مشاهده مي

ما به خواست خدا، در فصل مربوط به . داري معايبي بودند كه مخفي داشتن آنها امكان ندارد

 .ي را بر مال خواهیم كرد؛ منتظر باشیدا ، با استفاده از همین صحاح، شمهآنها

 مبحث دوم ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم و شك در نماز

دهند اين  ي غیر واقع كه به رسول اعظم الهي صلي اهلل علیه و آله وسلم مياهبتديگر از نس

 .كرد گويند آن حضرت در نماز شك مي است كه مي

ي كساني بوده است كه انداريم كه جاعالن اين گونه احاديث، هدفشان توجیه خطاه ما شك

بايد به هر نحو ـ و لو به پايین آوردن قدر و عظمت نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم 

 .افكنیم حال به روايات مربوطه نظري مي. ـ از آنها حمايت كرد

 :خواند ركعت مي 5ركعتي را  4ـ نماز 1

ركعت خواند  5احبان صحاح متفقا نوشتند كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نماز ظهر را ص

 (1).و پس از نماز دو سجده سهو به جا آورد

 

 

، ص 6؛ و ج ...، كتاب الصالة، باب ما جاء في القبلة222-226، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

كتاب االحكام، باب ما جاء  208، ص 9و ج ، باب ما جاء في الّسهو، باب اذا صّلي خمسا؛ 85

 ...في اجازة خبر الواحد

كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب الّسهو في الصالة و  402-3، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .الّسجود له

، ابواب الصالة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السالم و 638، ص 6سنن ترمذي، ج : ج

 .الكالم

، كتاب اقامة الصالة و الّسنة فیها، باب من صلي الظهر 380، ص 2ج سنن ابن ماجه، : د

 .خمسا و هو ساه

 .، كتاب الصالة، باب اذا صلي خمسا628، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه
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 .، كتاب السهو، باب ما يفعل من صّلي خمسا36-4، ص 3سنن نسائي، ج : و

(27) 

 

  يعني عبد الّله)  گويد عبد الّله كه مي« علقمه»راوي همه آن روايات فقط يك نفر است به نام 

گفت كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله ( آمده است  بن مسعود كه در صحاح فقط به نام عبدالّله

 .ركعت خواند و پس از نماز دو سجده سهو به جا آورد 5وسلم نماز ظهر را 

كنیم تا  وع ميحال چه شد كه فقط علقمه آن را دانست، به صحیح مسلم و سنن نسائي رج

 .علت جعل اين حديث روشن شود

اند كه روزي علقمه نماز ظهر  مسلم در يكي از احاديِث باب و نسائي در ضمن دو حديث آورده

: گفتند. خیر، چنین نیست: گفت. ركعت خواندي 5به او گفتند كه نمازت را . ركعت خواند 5را 

من جواني بودم و در : گويد ـ مي ابراهیم بن ُسَويد ـ راوي حديث. آري، همین طور است

 گويي ي يك تو هم مي: گفت. ركعت خواندي 5آري همانا : گفتم. ي قرار داشتم گوشه

(28) 

 

نقل كرد و افزود كه   آن گاه دو سجده به جا آورد و اين حديث را از عبدالّله. آري: گفتم! چشم؟

همانطور كه شما . ل شمامن بشري هستم مث»: پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود

 «.كنم كنید، من هم فراموش مي فراموش مي

كند كه اين عیب را از خود دور كند و بگويد كه من در نماز  ببینید چگونه علقمه تالش مي

. اشتباه نكردم و چون نتوانست، حديث اشتباه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم را جعل كرد

 !پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم هر دو ظهر بودجالب است كه نماز علقمه و نماز 

 :خواند ركعتي را دو ركعتي مي 4ـ نماز 2

 :كنند كه اين جا نیز صاحبان صحاح متفقا روايت مي

سپس به چوبي . را دو ركعتي تمام كرد( «يا عصر»و در بعض روايات )روزي پیامبر نماز ظهر »

و دست راست را روي دست چپ )!( صباني بود گويیا ع. كه در طرف قبله مسجد بود تكیه داد

ابوبكر و عمر هم حاضر بودند و جرأت نكردند چیزي ... . گذاشت و انگشتها را در هم فرو برد

آيا فراموش كردي يا !  يا رسول الّله: گفت« ذوالیدين»مشهور به « ِخرباق»مردي به نام . بگويند

آيا ذوالیدين : بعد پرسید. از شكسته شدنه فراموش كردم و نه نم: نماز شكسته شد؟ فرمود

 (1)«...سپس برخاست و دو ركعت نماز گزارد و. آري: گويد؟ مردم گفتند درست مي
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، باب هل 283، كتاب الصالة، باب تشبیك االصابع ؛ و ص 269، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، باب اذا سلم في ...و، باب ما جاء في السه82، ص 6يأخذ االمام اذا شك بقول الناس؛ و ج 

، كتاب االدب، باب ما يجوز من ذكر 60، ص 8ركعتین او في ثالث و دو باب بعد از آن ؛ و ج 

 .، باب ما جاء في اجازة خبر الواحد208، ص9؛ و ج... الناس

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في 404و  403، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .الصالة و السجود له

، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب في من سّلم من 383، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .ثنتین او ثالث ساهیا

 .، ابواب الصالة، باب ما جاء في الرجل يسّلم في الركعتین647، ص 6سنن ترمذي، ج : د

 .، كتاب الصالة، باب السهو في السجدتین624-7، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه

، كتاب السهو، باب ما يفعل من سّلم من ركعتین ناسیا و 62-65، ص 3ج  سنن نسائي،: و

 .تكلم

(29) 

 

نقل كرده ( و بنا به نقل ابن ماجه، و نیز ابن عمر)اين داستان را از میان اصحاب، تنها ابو هريرة 

كنیم كه او چگونه حديث  ما به خواست خدا، در فصل مربوط به او، از صحاح نقل مي. است

 .كرد تا آن جا كه عايشه به او اعتراض مي ساخت مي

آيد كه غیر از شخص رسول  نكته جالب توجه اين است كه از مجموع همه روايات، چنین بر مي

يعني حواس آن . خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم احدي از نماز گزاران دچار اشتباه نشد

دانستند كه رسول خدا  همه مي آنها! حضرت كاماًل پرت بود ولي حواس پیروان آن بزرگوار جمع

دانست و  صلي اهلل علیه و آله وسلم نمازش را دو ركعتي خواند ولي خود آن حضرت نمي

و چرا به چوب ! دانیم حال چرا عصباني بود، نمي! حّتي بعد از تذكر ديگران هم آن را انكار كرد

واند، اين را هم تكیه داد و ننشست تا تعقیبات نماز را ـ كه خود به مردم آموخت ـ بخ

 !دانیم نمي

 ركعتي خواند 3ركعتي را  4ـ نماز 3

(30) 

 

كند كه پیامبر نماز عصر را  نقل مي( راوي منحصر به فرد اين دسته روايات)عمران بن ُحَصین »

به ( كه همان ذوالیدين باشد)مردي به نام ِخرباق . سه ركعتي تمام كرد و داخل منزلش شد

: گويد؟ گفتند آيا درست مي: الیكه غضبناك بود بیرون آمد و پرسیدحضرت در ح. او تذكر داد

 (1)«...آنگاه يك ركعت ديگر را خواند و. آري
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رسد اين است كه اين ذوالیدين كیست كه يكبار ابوهريرة  ي مي سؤالي كه به نظر هر خواننده

واقعه و آن چه كه در اند؟ و اصواًل آيا اين  و يكبار عمران بن حصین جريان تذكر او را نقل كرده

خواند و با حالت غضب به چوبي  گذشت يكي بود، كه يكبار نماز ظهر را دو ركعت مي 6شماره 

خواند و به  دهد و بار ديگر نماز عصر را سه ركعت مي كه در طرف قبله مسجد بود تكیه مي

ر بار آيد و در ه كشید بیرون مي رود و با حالت غضب در حالي كه ردايش را مي منزل مي

كند و يكي از آنها را ابوهريرة و ديگري را عمران بن حصین به خاطر  الیدين يادآوري ميذو

  خواست آن را شرح آوردند و بقیه اصحاب ـ حتي ابوبكر و عمر كه شايد خیلي دلشان مي مي

 

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في 405و  404، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .ة و السجود لهالصال

، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب في من سّلم من 384، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

 .ثنتین أو ثالث ساهیا

 .، كتاب الصالة، باب السهو في السجدتین627، ص 2داود، ج  سنن ابي: ج

، كتاب السهو، باب ذكر االختالف علي ابي هريرة في 67، ص 3سنن نسائي، ج : د

 .دتینالسج

(31) 

 

كنند، يا آن كه يك واقعه است كه هر كدام از آن دو راوي به يك  دهند ـ اين ماجرا را نقل نمي

 صورت آن را بیان نمودند؟

ي كه در اين جا بايد بدان توجه داد اين است كه همانطور كه در اين دو روايت بیان شده،  ا نكته

ي كه آن را صحیح نخواند غضب كرده بود و چون پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از نماز

باشد ما هم بايد هرگاه كه فهمیديم نمازمان را صحیح  آن حضرت الگوي همه مسلمانان مي

البته علت اين غضب در هیچ يك از روايات موجود ! نخوانديم و يا قبل از آن، عصباني بشويم

 .نیست

بگويیم كه در صحاح سته روايات غیر  هدف ما از نقل اين روايات اين است كه به اهل سنت

صحیح نیز موجود است و تصور نكنند به مجرد اين كه نام اين كتابها ـ مخصوصا صحیحین ـ 

از جمله همین . گذاشته شد، ديگر هر چه در آن است همچون وحي منزل است« صحیح»

ه شهادت رسید و ذوالیدين در جنگ بدر ب. روايت ذوالیدين كه ابوهريرة يكي از راويان آن است

تواند از ذوالیدين  چطور مي. سال بعد از آن، يعني بعد از غزوه خیبر، اسالم آورد 5ابو هريرة 

آيا همین كافي نیست كه بگويیم صاحبان صحاح، احاديث غیر صحیح را نیز ! چیزي نقل كند؟

آنها را در  نقل كرده و بدون توجه به مضمون آنها و فقط به اعتماد بیهوده به راويان حديث،

 اند؟ ي خويش آوردهاكتابه

شود حرف  نكته ديگري كه صاحبان صحاح از آن غفلت نمودند اين است كه مگر بین نماز مي

 زد؟
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 .اند كه اين واقعه قبل از نسخ آن بوده است در جواب آن گفته

 يكي از كساني كه سنن نسائي را شرح كرده و بر آن« سندي»جوابي را كه 

(32) 

 

اين نسخ، قبل از واقعه بدر بوده است و ابو »: دهد اين است كه ه است به آن ميحاشیه زد

 :دهد ، چنین ادامه مي«سندي»آن گاه « .هريرة چند سال بعد از آن واقعه اسالم آورد

ي اين اشكال پیدا اگويد كه من جواب خوبي بر ي حنفیه ـ مياصاحب البحر ـ از علم»

 (1)«.نكردم

دهند  تذكر مي. كه او نیز بر سنن نسائي حاشیه زده است« سیوطي»و قبل از او « سندي»

زمان صدور حديث، ذو الیدين، كه ابوهريره راوي آن است، در قید حیات نبود، چه آن كه او »: كه

نقل شده قبول نداريم، و نیز « ُزهري»در جنگ بدر كشته شد و لذا، اين روايت را كه از طريق 

 (2)«.اريم كه حديث مذكور را پذيرفته باشداحدي از اهل علم را سراغ ند

ببینید چگونه اين دو عالم معروف اهل سنت رواياتي را كه همه صاحبان صحاح، آن را نوشته و 

گويند احدي از علماء نیز  اند، مردود دانسته و مي به عنوان حديثي صحیح به خورد عوام داده

 .آنها را قبول ندارد

 !«علقمه»ـ باز هم حديثي از 4

 (3)«.كند كه پیامبر در نمازي كم يا زياد كرد علقمه از ابن مسعود نقل مي»

 

 

 .2660، ذيل حديث شماره «سندي»، حاشیه 66، ص 3ـ سنن نسائي، ج  1

 .2668و  2662، ذيل حديث شماره 65-62، ص 3ـ سنن نسائي، ج  2

 .حنث ناسیا في االيمان، كتاب االيمان و النذور، باب اذا 270، ص 8صحیح بخاري، ج : ـ الف 3

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة 400-403، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .و السجود له

، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب السهو في الصالة ؛ و 380، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .(233باب )، باب ما جاء في من شك في صالته فتحّري الصواب 386نیز در ص 

 .، كتاب الصالة، باب اذا صلي خمسا628، ص 2داود، ج  سنن ابي: د

 .، كتاب السهو، باب التحّري69-30، ص 3سنن نسائي، ج : ه
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(33) 

 

از آنجا كه قباًل علقمه را معرفي كرديم كه او چگونه وقتي شك كرد و نتوانست ثابت كند كه 

آله وسلم نسبت داد، اين جا ديگر توضیحي شك نكرد، آن را به پیامبر صلي اهلل علیه و 

بگذريم از اين كه بخاري . گويیم كه اين حديث او را نیز قبول نداريم دهیم و فقط مي نمي

. نويسد كه در اين صورت بايد ما بقي نماز را تمام كرد آن گاه دو سجده سهو به جا آورد مي

ن اختالف در نقل حديث نیز و همی! نويسند كه دو سجده سهو كافي است مسلم و بقیه مي

 .شويم كند ولي چون اين يك بحث فرعي فقهي است ما متعرض آن نمي آن را ضعیف مي

 :ـ يك ركعت از نمازي را جا انداخت5

كتاب االذان، باب االقامة لمن نسي ركعة من صالة، روايت جالبي  62سنن ص  6نسائي در ج 

 :كند كه مضمون آن اين است نقل مي

گويد كه روزي پیامبر سالم نمازي را داد در حالي كه يك ركعت از نماز  ُحَديج ميمعاويه بن »

پیامبرداخل مسجد . يك ركعت از نماز را فراموش كردي: مانده بود، مردي به او رسید و گفت

شود كه آن حضرت از مسجد بیرون رفته بود و چون نوعا مردم قبل از  معلوم مي) شد 

 حضرتش از

(34) 

 

 (.روند، الزم است كه يكبار ديگر آنان را به مسجد بخواند ون ميمسجد بیر

 «.آن گاه يك ركعت نماز را به جماعت خواند. ي نماز اقامه بگويدابه بالل دستور داد بر

 :در بررسي اين روايت به چند نكته بايد توجه نمود

ه، كسي است ذكر شد« معاوية بن ُخديج»كه در مسند احمد، نام او « معاوية بن حديج»ـ 1

ي عامه به اكه احمد در مسند خويش غیر از روايت مذكور در سنن نسائي ـ كه احدي از علم

كنند ـ دو حديث ديگر از زبان او نقل كرده و يك جريان از خودش گفته و پنجمي آن  آن عمل نمي

پس در . دهد نیز حديثي است كه آنرا به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نسبت نمي

 .یقت از او سه حديث بیشتر نقل نشده استحق

« معاوية بن خديج»: گويد حجیر مي آمده است كه صالح ابي« مسند احمد»در پنجمین روايت 

 «.صلي اهلل علیه و آله وسلم نیز كرده است  درك صحبت رسول الّله

م رفته و آيد كه او كه اهل مصر و عامل معاويه در آنجا بود به مدينه ه از جمله مذكور بر مي

او ( 248ص  3ج )شايد چند روزي در آنجا ماند ؛ بگذريم از اين كه بنا به نقل حاكم در مستدرك 

 .كرد السالم را سب مي از كساني بود كه امیر المؤمنین علیه
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ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم با علم به صحت نماز خويش به گفته يك نفر ـ كه از دنباله 2

بوده است ـ به يقین خود توجه نكرده و قول   آن شخص طلحة بن عبیدالّله آيد روايت بر مي

 .طلحه را انتخاب كرد

ـ پس از اين كه مردم متفرق شدند مجددا به مسجد برگشتند و يك ركعت ديگر به نماز 3

 .افزودند

(35) 

 

 .شدي يك ركعت جا افتاده ـ بر خالف آن چه كه از صحاح نقل كرديم ـ اقامه گفته اـ بر4

آمد چه آن كه او  ي او افتخاري به حساب مياـ چرا اين حديث را خود طلحه نقل نكرد كه بر5

توانست بگويد من كسي هستم كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم به گفته من  مي

آن قدر اعتماد داشت كه علم خود را به خاطر خبر من كنار گذاشت و بر خالف جريان ذوالیدين 

در حالي كه در مسند احمد !( و نیز بايد افزود كه عصباني هم نشد. )ديگري نپرسیداز كس 

روايت از طلحه نقل كرده كه بعض از آنها عنوان حديث ندارد و بعض از آنها يقینا صحیح  64فقط 

 .نیست و بعض از آنها تكراري است

 .خواهد آمد بحث ما درباره طلحه نیز ـ به خواست خدا ـ بعدها و در نوشتاري ديگر

 .ـ تشهد ركعت دوم را فراموش كرد6

اند كه روزي رسول خدا صلي اهلل علیه و  بن مالك روايت كرده  صاحبان صحاح متفقا از عبد الّله

آله وسلم در ركعت دوم نماز ظهر يا عصر تشهد را فراموش كرد و برخاست و در آخر نماز قبل 

 (1).ماز را داداز سالم سجده سهو به جا آورد آن گاه سالم ن

 

 

، كتاب الصالة، باب من لم ير التشهد االول واجبا و باب 620، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضة ؛ و ج 85، ص 6التشهد في االولي ؛ و ج 

 .، كتاب االيمان و النذور، باب اذا حنث ناسیا في االيمان270، ص 8

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و 399، ص 2مسلم، ج صحیح : ب

 .السجود له

 .، ابواب الصالة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسلیم635، ص 6سنن ترمذي، ج : ج

باب ما جاء في من قام ] ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها،382، ص 2سنن ابن ماجه، ج : د

 .امن اثنتین ساهی

 .، كتاب الصالة، باب من قام من ثنتین و لم يتشهد672، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه
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و  60، ص 3، كتاب التطبیق، باب ترك التشهد االول؛ و ج 620و  659، ص 6سنن نسائي، ج : و

، كتاب السهو، باب ما يفعل من قام من اثنتین ناسیا و لم يتشهد و باب التكبیر في 35

 .سجدتي السهو

(36) 

 

در بررسي حديث فوق بايد گفت كه يا در مدينه چند نفر انگشت شمار پشت سر آن حضرت 

و   مادر عبدالّله« بحینه»)خواندند و راويان معروف حديث حاضر نبودند و ابن ُبحْینه  نماز مي

بن مالك را به نام ابن ُبَحْینه نیز   همسر مالك و دختر حارث بن عبد المطلب بود و عبدالّله

گويند چند صباحي در خدمت رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  كه مي.( شناسند مي

خواستند  كساني اين گونه روايات را نقل كردند، كه به هر عنواني مي آن را نقل كرد و يا (1)بود

 .ي توجیه اشتباهات خود، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را مّتهم كنندابر

 :ـ سهو در نماز7

آن گاه دو سجده سهو به جا آورد و بعد از آن تشهد و سالم را . ل خدا در نماز سهو كردرسو»

 (2)«.گفت

 

 

آمده است كه ابن بحینة در سي میلي مدينه در محلي « االصابة في تمییز الصحابة»ـ در  1

 .كرد و در همان جا از دنیا رفت زندگي مي« بطن ريم»به نام 

، ابواب الصالة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي 642، ص 6سنن ترمذي، ج : ـ الف 2

 .السهو

 .، كتاب الصالة، باب سجدتي السهو فیهما تشهد و تسلیم673، ص 2داود، ج  سنن ابي: ب

(37) 

 

هايي از كیفیت نماز پیامبر گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم است كه  اينها نمونه

ته در بعض از اين روايات اختالفات آشكاري موجود است كه الب. صاحبان صحاح آن را بیان كردند

، كتاب اقامة الّصالة و 384ـ5، ص 2تعرض به آنها را الزم نديديم طالبین به سنن ابن ماجه، ج

كتاب الصالة، باب السهو في  624-7ص  2و سنن ابي داود ج  232و  235الّسّنة فیها، بابهي 

هريرة  كتاب الّسهو، باب ذكر اإلختالف علي ابي ،65ـ67، ص 3السجدتین و سنن نسائي، ج

 .رجوع فرمايند... ، و 72و  75، همان كتاب، بابهي 25في الّسجدتین، و ص 
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 .ـ شّك در نماز از شیطان است

دانیم توّجه خوانندگان محترم را به حديثي كه  قبل از نقل روايات مربوط به عنوان باال، الزم مي

را « شّق صدر»آورده و در آن موضوع  74ـ كتاب االيمان، باب 247صحیح، ص 2مسلم در ج 

 :مشروحا بیان كرده است جلب نمايیم

كرد، جبرئیل را ديد كه نزدش  گويد كه رسول خدا آن گاه كه با كودكان بازي مي انس مي»

اش را شكافت و قلبش را خارج كرد و از آن  حاضر شده و او را گرفت و بر زمین انداخت و سینه

سپس آن را در طشتي از طال با آب . اين بهره شیطان است از تو: ي بیرون آورد و گفت هعلق

يعني )كودكان ديگر نزد مادرش . زمزم شست و آن گاه آن را جمع كرد و سر جايش گذاشت

رفته و گفتند محمد كشته شد ولي وقتي نزدش رفتند او را رنگ پريده ديدند ( اش حلیمه دايه

 گويد كه انس مي( شدنه آن كه مرده با)

(38) 

 

 «.اش دوخته شد را مالحظه كردم من اثر سوزني كه با آن سینه

. ما درباره صحت و سقم حديث فوق از ديدگاه شیعه و نیز از نظر سند و داللت كاري نداريم

خواهیم نتیجه بگیريم كه مطابق اين حديث ـ كه چون مسلم در صحیحش آن را نقل  فقط مي

 .ي از آن حضرت ندارد ست ـ شیطان بهرهكرده پس صحیح ا

 :افكنیم داند، نظري مي حال به رواياتي كه در آن شك در نماز را از شیطان مي

اندازد كه در غیر  اندازد و مسائلي را به ياد او مي شیطان، هنگام نماز، انسان را به شك مي»

 (1)«.نماز به ياد نداشت

 

 

، 6ب بدء االذان از كتاب الصالة، باب فضل التأذين؛ و ج ، با258، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، باب استعانة الید في الصالة اذا كان من امر الصالة از كتاب الجمعه، باب يفّكر الّرجل 84ص 

: نويسد كه گفت جالب است بدانید كه در عنوان اين باب از قول عمر مي)الشي في الصالة 

كند كه در نماز  یامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نقل ميكنم و از پ من در نماز تجهیز لشگر مي

آري، وقتي رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم ! به يادش آمد كه نزدش اندكي طال است

در نماز به ياد غیر خدا باشد كسي كه جي او عهده دار امور مردم است بايد در نماز به فكر 

ـ 252، ص 4؛ و ج ... اذا لم يدر كم صلي از همان كتاب، باب 87و ص !( لشگر كشي باشد

 .كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده

، كتاب الصالة، باب فضل االذان و هرب الشیطان عند 692-6، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب السهو في الصالة و السجود 398-9سماعه ؛ و نیز ص 

 .اب السالم، باب التعّوذ من شیطان الوسوسه في الصالة، كت2768-9، ص 4له ؛ و ج 
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 [، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب ما جاء384، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .في سجدتي السهو قبل السالم

، كتاب السهو، 36، ص 3، كتاب االذان، باب فضل التأذين ؛ و ج 64، ص 6سنن نسائي، ج : د

 .همان كتاب، باب عدد التسبیح بعد التسلیم 74باب الّتحّري ؛ و نیز ص 

(39) 

 

روايت فوق را كه به صورت گسترده و با عبارات مختلف در صحاح نقل شده، با حديث شق 

صدر كه از مسلم نقل كرديم، مقايسه كنید و قضاوت كنید كه آيا رسول خدا صلي اهلل علیه و 

یروي كرده و آن چنان حواسش پرت آله وسلم ـ همچون ديگران ـ هنگام نماز از شیطان پ

كند نمازش را صحیح خوانده و بقیه نمازگزاران حواسشان به نمازشان  شود كه يقین مي مي

 !است؟ مرحبا به اين پیامبر كه در مدت كمي پیروانش از او جلو زدند

كند كه همه  با توجه به اين توضیحات و دقت در آن چه كه گذشت، آيا انسان يقین پیدا نمي

 ي امثال معاويه است؟اي توجیه سهوهاينها برا

كتاب السهو، باب ما يفعل من نسي شیئا من صالته،  35سنن، ص  3نسائي در ج 

 .نويسد كه معاويه در نمازي سهو كرد و جايي كه بايد بنشیند برخاست مي

 ابواب الصالة، باب ما جاء في االمام ينهض في الركعتین ناسیا 298سنن ص  6ترمذي در ج 

نويسد كه مغیرة بن شعبه در ركعت دوم برخاست و بعد از نماز گفت كه پیامبر اكرم صلي  مي

آري او اين جريان را موقعي به ياد آورد كه خود اشتباه ! اهلل علیه و آله وسلم نیز چنین كرد

 !كرده بود

قل از علقمه ن 232كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب  385سنن ص  2ابن ماجه در ج 

كند كه رسول خدا صلي  كند كه ابن مسعود در نماز سهو كرد و سپس از قول او روايت مي مي

 .اهلل علیه و آله وسلم نیز سهو كرده بود

(40) 

 

كند از  اين روايات و امثال آنها كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم را متهم به سهو مي

در روايات ما جريان ذو الشمالین نقل شده است گر چه . ي شیعه مردود استانظر عموم علم

ولي معلوم است كه اواًل چنان چه گذشت، او در جنگ بدر به شهادت رسید و ثانیا با موثقه 

آيا هرگز رسول خدا : السالم پرسیدم گويد كه از امام باقر علیه او مي. زرارة در تعارض است

 . (1)...نه،: فرمودصلي اهلل علیه و آله وسلم سجده سهو به جا آورد؟ 

رسد، موثقه  در چنین مواردي از آن جا كه از حديث ذو الشمالین بوي تند تقیه به مشام مي

 .شود زراره مورد قبول واقع مي
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چگونه ممكن است : گويند را تضعیف كنند مي (2)خواهند آيه واليت اهل سنت، آن گاه كه مي

ر بدهد در حالي كه هنگام نماز، تیر از السالم هنگام ركوع، به سائلي انگشت كه علي علیه

و چون به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و نماز او ! پايش كشیدند و او متوجه نشد

گويند  السالم است ـ مي ي علي علیهارسند ـ كسي كه از نظر همه مسلمین امام و مقتد مي

 . ...شود، آن هم نه يكبار و نه دو بار كه كه در نماز حواسش پرت مي

 (3).كند نويسند كه لباس نشان دار او را به خود مشغول و حواسش را پرت مي يا آن كه مي

 

 .629، ص 88، باب احكام السهو ؛ و بحاراالنوار، ج 377، ص 6ـ تهذيب االحكام، ج  1

منحصرا ولي شما خدا و »: فرمايد از سوره مائده است كه مي 55ـ منظور از آيه واليت، آيه  2

يعني علي « دهند دارند و در حال ركوع، زكات مي او و مؤمناني هستند كه نماز بپا ميرسول 

 .السالم كه در حال ركوع نماز، انگشترش را به گدايي بخشید علیه

(41) 

 

چه . گويند كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در حال نماز، التفات به دّره داشت يا آن كه مي

در حالي كه در روايات متعّددي آمده  (1).باني به آن جا فرستاده بودي نگهاآن كه كسي را بر

 (2).است كه التفات در نماز از شیطان است

، آيا او از آنها خشوع (3)گويد نماز و خشوع نمازگزاران بر من مخفي نیست پیامبري كه مي

نها در نماز كنند نه ت كند؟ آري، پیامبري كه اينان معرفي مي خواهد و خود را معاف مي مي

شود  رود كه غسل كند و با حالت جنابت وارد مسجد مي حواسش پرت است، يادش مي

و بنا به نقلي پیامبر ! كند رود غسل مي آيد و مي سپس قبل از گفتن تكبیرة االحرام يادش مي

صلي اهلل علیه و آله وسلم تكبیرة االحرام را گفت آن گاه به آنها اشاره كرد كه صبر كنید 

 .(4)...و

 

 

 .، كتاب اللباس، باب االلبسه و الخمائص290، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب كراهة اللباس في 392-6، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .ثوب له اعالم

 .، كتاب اللباس، باب اول2272، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

، كتاب 49، ص 4صالة، باب النظر في الصالة ؛ و ج ، كتاب ال640، ص 2داود، ج  سنن ابي: د

 .اللباس، باب من كرهه

 .، كتاب القبله، باب الرخصة في الصالة في خمیصة لها اعالم79، ص 6سنن نسائي، ج : ه
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 .، كتاب الصالة، باب الّرخصة في ذلك642، ص 2داود، ج  ـ سنن ابي 2

رجوع  639داود ص  سنن ابي 2، و ج 256صحیح بخاري، ص  4ـ كافي است كه به ج  3

 .فرمايید

، كتاب الصالة باب عظة االمام الناس في اتمام الصالة و ذكر 224، ص 2ـ صحیح بخاري، ج  4

 .القبلة

، كتاب الغسل، باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج 77، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 5

 .خرج من المسجد لعّلة، كتاب الصالة، باب هل ي224كما هو و ال يتیمم؛ ونیز ص 

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب متي يقوم الناس 466-3، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .للصالة

 ] ، كتاب اقامة الصالة و السنة فیها، باب385، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .ما جاء في البناء علي الصالة

 .لجنب يصّلي بالقوم و هو ناس، كتاب الطهارة، باب في ا22و  20، ص 2داود، ج  سنن ابي: د

 .64و  24، كتاب االمامة، بابهي 97و  89، ص 6سنن نسايي، ج : ه 

(42) 

 

 ي ابو هريرة كه نوع اين روايات از او نقل شده، حاضر است اين نسبت را به خود بدهد؟اآيا آق

لنبي آيا آقايان اهل سنت حاضرند چنین نسبتي را به امام جماعت مسجد الحرام يا مسجد ا

 يا يكي از مساجد معروف و يا حتي غیر معروف بدهند؟

سال آخر عمر پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ كه ابوهريره اسالم آورده  3عجیب است در 

بود ـ چه حوادث تلخي روي داده است كه اگر او نبود همه اينها به دست فراموشي سپرده 

 !گشت محروم ميشد و امت اسالم از فیض اين همه سرمايه  مي

(43) 

 

 :مبحث سوم ـ قضا شدن نمازها

 :ـ نماز صبح1

از سفرها نماز صبح پیامبر صلي اهلل علیه و آله  یاند كه در بعض صاحبان صحاح باالتفاق نوشته

 .(1)...وسلم و اصحاب قضا شد و آن چنان خوابیدند كه گرمي خورشید آنها را بیدار كرد
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؛ و ص ...، باب التیمم، باب الصعید الطیب َوضوء المسلم93-4ص ، 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، باب عالمات 636، ص 4، باب مواقیت الصالة و فضلها، باب االذان بعد ذهاب الوقت؛ و ج 254

 .النبوة في االسالم، حديث اول

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة و 472-2، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .تحباب تعجیل قضائهااس

 ] .و من سورة طه 62، كتاب تفسیر القرآن، باب 699، ص 5سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب الصالة، باب من نام عن الصالة او نسیها667-8، ص 2سنن ابن ماجه، ج : د

 .، كتاب الصالة، باب في من نام عن الصالة او نسیها228-266، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه 

، كتاب 225، ص 6؛ و ج  55و  54و  52، كتاب المواقیت، بابهي 332، ص 2، ج سنن نسائي: و

 .36، كتاب قیام الّلیل و تطّوع الّنهار، باب 630، ص 3؛ و ج  47االمامة، باب 

(46) 

 

دانیم علت اين كه اينان سعي در وارد كردن نقصي به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  ما نمي

ض محال گیريم كه نماز صبح آن حضرت قضا شده باشد، چه لزومي وسلم دارند چیست؟ بر فر

ي خلفا و حتي معاويه و يزيد را ادر نقل آن است؟ چه شده كه صاحبان صحاح عیبه

پوشانند و عیب نداشته رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را ـ كه همه محاسن در او  مي

كنند؟ آيا اينان حاضرند بنويسند  آنرا بر مال ميجمع و همه معايب از او دور بوده ـ بر او بسته و 

كه مثاًل عثمان در جريان شوري دوم عهد بست كه به روش شیخین عمل كند ولي نكرد؟ يا 

بنويسند كه معاويه، زياد بن ابیه را بر خالف نّص روايت نبوي برادر خويش خواند؟ يا بنويسند 

باشد؟ يا بنويسند كه يزيد و  ه وسلم ميكه يزيد، قاتل پسر رسول خدا صلي اهلل علیه و آل

ي مسلم بن عقبه و ُبسر بن ارطاة در مدينه اپدرش، معاويه، توسط دو تن از جنايتكاران به نامه

اند كه هر كه در مدينه احداث حدثي بكند لعنت خدا و  قتل عام كردند؟ با آن كه خود نوشته

خدا، در بحث مربوط به آنها، تفصیل باشد ـ كه ما به خواست  مالئكه و همه مردم بر او مي

 رحمانه مدينه بدتر؟ ـ كدام احداث حدث، از كشتار بي. واقعه را خواهیم نگاشت

آيد اين است كه قضا شدن نماز صبح بیش از يكبار  بگذريم، آن چه كه از ظاهر رواياتشان برمي

مید كه اصل توان فه بوده است، گر چه در كیفیت آن اختالف است و از همین اختالف مي

 .مسأله صحیح نیست

(47) 
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بخوانید و آن را با روايت قبل مقايسه . كنیم در اين جا توجه شما را به چند روايت جلب مي

كنید و از تهمتي كه به رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم زده شد به خدا پناه 

 :ببريد

ي  زند و بر هر گره رش سه گره مياگر كسي از شما بخوابد، شیطان بر س: پیامبرفرمود»

حال اگر او بیدار شود و خدا را ياد كند، . كند كه شب درازي داري، بخواب چنین وسوسه مي

گردد و اگر نماز بخواند همه  و اگر وضو بگیرد، گره دوم نیز باز مي. شود ها باز مي يكي از گره

با نفسي خبیث و كسل صبح كند و اال  ها باز شده و با نشاط و روحي پاك، صبح مي گره

 «.كند مي

آيد كه منظور  و از بعض عناوين بر مي. )به رسول خدا گفتند كه فالني شب را تا صبح خوابید»

او كسي است كه : فرمود( اين است كه آن شخص نماز شبش قضا شده است نه نماز صبح

 (1)«.شیطان در گوشش بول كرده است

ّمار بحث خواهیم داشت متعّرض اين موضوع خواهیم ما به خواست خدا، آن جا كه درباره ع

  شد كه بنا به نقل بخاري و غیر او، خداوند او را از شر

 

، باب التهجد بالّلیل، باب اذا نام و لم يصّل بال الّشیطان 22، ص 6صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده248، ص 4في اذنه ؛ و ج 

، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب ما روي في من نام 537، ص 2ح مسلم، ج صحی: ب

 .الّلیل اجمع حتي اصبح

 .، كتاب قیام الّلیل و تطّوع الّنهار، باب الّترغیب في قیام الّلیل602، ص 3سنن نسائي، ج : ج

(48) 

 

در پناه خدا باشد توان پذيرفت كه عمار از شر شیطان  آيا مي. شیطان در پناه خودش قرار داد

 ملعبه شیطان قرار گیرد؟  ولي پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم العیاذ بالّله

البته وقتي نماز صبح پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم قضا شود، تعجبي نیست كه بخوابد و 

 (1)!نماز شب نخواند

 (!و يا چند نماز)ـ نماز عصر 2

اند كه نماز عصر پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم  ق نوشتهدر اين جا نیز صاحبان صحاح باالتفا

 (2).در غزوه خندق قضا شد

  علت اين كه ما منكر قضا شدن نماز عصر آن حضرت در خندق هستیم
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 .28، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب 525، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .ا نام عن صالته بالّلیل صّلي بالّنهار، ابواب الصالة، باب اذ302، ص 6سنن ترمذي، ج : ب

 .24، كتاب قیام الّلیل و تطّوع الّنهار، باب 658، ص 3سنن نسائي، ج : ج

، 29، ص 6، كتاب الصالة، باب قول الرجل ما صّلینا ؛ و ج 225، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

، باب فضل الجهاد 56ص ، 4كتاب الجمعة، باب الصالة عند مناهضة الحصون و لقاء العدّو ؛ و ج 

، باب غزوة خندق و 242، ص 5و الّسیر، باب الّدعاء علي المشركین بالهزيمة و الّزلزلة؛ و ج 

، كتاب الدعوات، باب الدعاء 205، ص 8، تفسیر سوره بقره، و ج 37، ص 2هي االحزاب ؛ و ج 

 .علي المشركین

 .32ة، باب ، كتاب المساجد و مواضع الصال432-8، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الصالة، باب المحافظة علي صالة العصر664، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

، كتاب تفسیر 606، ص 5و ج  28، ابواب الصالة، باب 339و  337، ص 2سنن ترمذي، ج : د

 .القرآن، تفسیر سوره بقره

 .، كتاب الصالة، باب في وقت صالة العصر226، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه 

-62، ص6، كتاب الصالة، باب المحافظة علي صالة العصر و ج 628، ص 2نن نسائي، ج س: و

 .205، كتاب السهو، باب 83، ص 3؛ و ج 62-63، كتاب االذان، بابهي 29

(49) 

 

داند كه جنگ، جنگ است و احتمال درگیري و  دانیم او بهتر از هر كس مي اين است كه مي

كند كه بعد از نماز ظهر،  و لذا عقل حكم مي. رود ميعدِم توفیق درِك وقِت فضیلت عصر، 

بالفاصله نماز عصر هم خوانده شود و اين جمع خواندن نماز هم، امري مباح بوده و حضرتش 

چند بار نمازهي خويش را جمع خواندند و ما به خواست خدا، بحث مستقلي درباره بعض 

 .مسائل اختالفي، از جمله جمع بین دونماز، خواهیم داشت

حال فرض كرديم كه آتش جنگ آن چنان شعله ور شد كه به هیچ وجه موفق به ادي آن 

نشدند، چرا يكسره آن را ترك كنند؟ مگر در اين حالت نماز در حال جنگ تشريع نشده 

دانیم كه در غزوه خندق جنگي به غیر از كشته شدن عمرو بن  به عالوه، ما مي (1)است؟

م واقع نشد ـ كه آن را صاحبان صحاح، جهت پوشاندن اين السال عبدود به دست علي علیه

ـ پس چه عاملي باعث شد كه پیامبر صلي اهلل ! فضیلت آن حضرت، مطلقا متعّرض نشدند

علیه و آله وسلم و اصحابش نماز عصر را نخوانند؟ بگذريم از اين كه در اين امر نیز اختالف 

گويند  رب و قبل از عشاء قضا كرد و اكثرا ميگويند كه نماز عصر را بعد از مغ ي مي عده. است

ي نیز همچون ترمذي و نسائي ـ در بعض رواياتشان ـ  دسته. كه آن را قبل از مغرب قضا نمود

بلكه نمازهي ظهر و عصر و مغرب و عشا . گويند كه اصواًل نماز قضا شده فقط عصر نبود مي

مگر اينان شب تا . و عصر قضا شدگويد فقط ظهر  قضا شد، و نسائي در يكي از رواياتش مي

  صبح در
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، كتاب الجمعه، باب صالة 29، ص 6از سوره نساء و صحیح بخاري، ج  203ك به آيه .ـ ر 1

 .الطالب و المطلوب راكبا و ايماًء

(50) 

 

اند كه اين  حال جنگ بودند كه مغرب و عشا هم قضا شده باشد؟ بعض از شارحین گفته

. دارد و ممكن است كه در چند روز غزوه خیبر چنین اتفاقاتي افتاده باشدروايتها با هم منافات ن

اگر يكبار يكي از نمازها قضا شد آيا ! اينان خواستند ابرو را درست كنند چشم را هم كور كردند

شود كه روز بعد حواسشان را جمع كرده و طوري برنامه ريزي كنند كه ديگر  عبرت نمي

غزوه خندق چه خصوصیتي داشت كه در آن اين قدر نماز قضا نمازشان قضا نشود؟ اصواًل 

شد؟ مگر ساير غزوات چگونه بود كه هیچ نماز قضا نشد؟ آيا غزوه خندق از جنگ صفین هم 

 كرد؟ بیشتر انسان را به خود مشغول مي

دو لشگر تا به ( لیلة الهرير)در آن جنگ كه مدتي طوالني ادامه يافت و حتي در يكي از شبها 

 .مشغول نبرد بودند، در تاريخ نیامده كه نمازها قضا شده باشدصبح 

الحديد معتزلي در مقدمه شرح نهج البالغة، آن جا كه از عبادت امیرالمؤمنین  ابن ابي

 :نويسد گويد چنین مي السالم سخن مي علیه

ر ، د«الهرير لیلة»تو چه تصور داري از مردي كه آن قدر به عباداتش مواظبت داشت كه در »

 «.آمد، بدون هیچ گونه ترسي، برنامه عباديش ترك نشد حالي كه تیرها به اطرافش فرود مي

السالم در صفین قضا نشد ولي نماز  تواند بپذيرد كه نماز علي علیه آيا هیچ مسلماني مي

 مقتدي او يعني رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم در خندق چند بار قضا شد؟

باشد كه در قرآن مجید بدان تأكید شده  سنت همان نماز ُوسطي مينماز عصر از نظر اهل 

  گرچه اين امر هم بین خودشان محّل اختالف (1).است

 

 .، از نظر شیعه صالة ُوسطي همان نماز ظهر است638ـ سوره بقره، آيه  1

(51) 

 

 كه شیعه)آيد كه نماز وسطي همان نماز ظهر است  است و از بعض روايات صحاح بر مي

رواياتي هم كه درباره قضا شدن نماز . داند ولي اكثر روايات صحاح آن را نماز عصر مي( گويد مي

يعني مشركین قريش آن چنان ما « شغلونا عن الصالة الوسطي»: عصر نقل شده چنین است

آيد كه چنین  از اين جمله چنین بر مي. را به خود سرگرم كردند كه نماز عصر از ما فوت شد

كه چنانچه گذشت جنگي )ن نتوانند نماز عصر را بخوانند، بلكه از شدت مشغله جنگ نبود آنا
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تواند بپذيرد كه  نماز عصر را فراموش كردند و اين جا است كه هیچ مؤمني نمي( هم واقع نشد

مشغله غزوه خندق آن چنان باشد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و اصحاب از 

 .نمازشان غافل شوند

پردازيم تا ببینیم آنها كه نماز عصرشان فوت  ل به بررسي چند روايت در مورد نماز عصر ميحا

 .شود حالشان چگونه است

 «.كسي كه نماز عصرش فوت شود گوئیا اهلش و مالش از او فوت شده است»

 (1)«.هدر رفته است( يعني همه اعمالش)كسي كه نماز عصرش از او فوت شود عملش »

 

 

و « اثم من فاتته العصر»: ، كتاب الصالة، بابهي254و  245، ص 2یح بخاري، ج صح: ـ الف 1

 «التكبیر بالصالة في يوم غیم»و « من ترك العصر»

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب الّتغلیظ في تفويت 435-2، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 صالة العصر ؛

لمحافظة علي صالة العصر و نیز در ، كتاب الصالة، باب ا664، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، باب میقات الصالة في الغیم667ص

، كتاب 689؛ و نیز ص 27و  25، كتاب الصالة، بابهي 629-672، ص 2سنن نسائي، ج : د

 .9المواقیت، باب 

(52) 

 

خود قضاوت كنید آيا رسول خدا صلي اهلل علیه و . حال اين شما خوانندگان مؤمن و اين روايتها

 !توّجه بود و او و اصحاب بخاطر مشغله جنگ از آن غافل شدند؟ سلم به نماز عصرش بيآله و

ـ از نماز غافل شد يا صاحبان صحاح، روايات   يا پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ العیاذ بالّله

 .اند غیر صحیح را به نام صحیح به خورد عوام داده

(53) 

 

 !رمبحث چهارم ـ تصوير نماز بالي منب

وقتي اّولین منبر بري رسول خدا ساخته شد آن حضرت بالي آن نماز خواند و بعد از خواندن »

حمد و سوره به ركوع رفت و سپس بران سجده عقب عقب از آن پايین آمد و پي منبر سجده 
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و پس از اتمام نماز رو به اصحاب ... كرد، بعد از آن بري ركعت دوم بالي منبر رفت و همینطور

 (1)«.من اينگونه نماز خواندم تا شما از من پیروي كنید و از من آن را بیاموزيد: فرمودكرد و 

تعّجب ما از اين است كه با آنكه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم دستور به پیروي داد چرا 

حتي يكبار هم كه شده در مسجدالحرام يا مسجدالنبي كه مسلمانان زيادي شاهدند، امام 

  خواند؟ مگر در روايت فوق ونه نماز نميجماعت اينگ

 

، كتاب الصالة، باب الصالة في الّسطوح و المنبر و 202، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الجمعة، باب الخطبه علي المنبر22، ص 6الخشب ؛ و ج 

 [، كتاب المساجد و مواضع الّصالة، باب382، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .تین في الصالةجواز الخطوة و الخطو

ما جاء في بدء ) 299، كتاب اقامة الصالة و الّسنة فیها، باب 455، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 (.شأن المنبر

 .، كتاب الصالة، باب في اّتخاذ المنبر683، ص 2داود، ج  سنن ابي: د

 .، كتاب المساجد، باب الصالة علي المنبر24، ص 6سنن نسائي، ج : ه

(57) 

 

بايد ياد بگیريد و عمل كنید؟ آيا اگر چنین كنند مردم آنها را به ناداني مّتهم  نفرموده كه

كنند؟ اگر منظور از نماز بالي منبر، بیان جواز نماز امام در مكان مرتفع باشد چرا در جائي  نمي

هي منبر پايین  نماز خواندند كه جا بري سجده نباشد و مجبور شوند كه عقب عقب از پّله

ي منبر سجده كنند؟ مگر هر عملي كه جايز است بري اعالن جواز، خود رسول خدا بیايند و پ

صلي اهلل علیه و آله وسلم بايد به آن عمل كند؟ مگر بسیاري از آنها با بیان روشن، به مردم 

 تفهیم نشد؟

 :كنیم داود توجه مي در اينجا به دو روايت از سنن ابي

 :نويسد ب االمام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم ميـ كتاب الّصالة، با 223سنن، ص 2او در ج

ابو مسعود پیراهنش را كشید و او را از آن . تر از مأمومین ايستاد ـ حذيفه در مكاني مرتفع1

آري، : داني كه اين عمل نهي شده؟ گفت مگر نمي: مكان پايین آورد و بعد از نماز به او گفت

 .وقتي مرا كشیدي يادم آمد

حذيفه دستش را گرفت و عمار هم . تر از مأمومین به نماز ايستاد كاني مرتفعـ عمار در م2

مگر نشنیدي كه رسول خدا : متابعت كرد تا او را به پايین آورد بعد از نماز حذيفه به او گفت

امام جماعت نبايد در مكاني باالتر از مأمومین بايستد؟ : فرمود صلي اهلل علیه و آله وسلم مي

 .ذا وقتي دستم را گرفتي از تو متابعت كردمو ل: عمار گفت
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مضمون اين دو روايت يعني جايز نیست كه مكان امام جماعت از مأمومین باالتر باشد و اين با 

 .السالم رسیده مطابقت دارد رواياتي كه از طريق ائمه اهل بیت علیهم

 !آيا بهتر نیست اندكي درباره روايات صحاح دقت كنیم؟

(58) 

 

 !نماز در آغل گوسفندان مبحث پنجم

يعني  (1).يكي از مسائلي كه شارع مقدس بدان اهمیت داده تمیز بودن مكان نمازگزار است

خواهد در آنجا نماز بخواند بهتر است از آلودگیهي گوناگون به دور بوده و  محّلي كه انسان مي

. ر مسجد كراهت داردحّتي دستور داريم كه آن مكان را خوشبو كنیم، و لذا انداختن آب دهان د

انتخاب . يكي از مكانهايي كه تمیز نبودن آن بر كسي پوشیده نیست آغل گوسفندان است

توانیم رواياتي را كه صاحبان صحاح  آغل بري نماز مورد قبول كسي نیست و لذا ما نمي

بري اند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم قبل از بني مسجد، در ابتدا آن جا را  نوشته

 .نماز انتخاب كرده بود، بپذيريم

 

، كتاب الصالة، باب اّتخاذ المسجد 265و  264، ص 2داود، ج  ك به سنن ابي.ـ در اين زمینه ر 1

 .في الّدور

(62) 

 

گويد كه برنامه آن حضرت چنین بود كه قبل از بني مسجد، در آغل  بعض از آن روايات مي

شد به نماز  آمده است كه هر جا وقت نماز مي خواند، در بعض ديگر گوسفندان نماز مي

رسید  نويسد كه هر جا مي در میان آنها ابن ماجه مي. خواند ايستاد و در آغل هم نماز مي مي

با آن كه همه آن روايات از شخصي به نام ابو الّتیاح بوده و او نیز از انس نقل . خواند نماز مي

و . فقط انس ديد و او نیز فقط به ابوالّتیاح گفتكند يعني نماز خواندن حضرت را در آغل  مي

 (1)!الّسالم

  نويسد كه ابو داود ـ چنان چه در پاورقي ذكر شد ـ در يكي از رواياتش مي

 

، كتاب الوضوء، باب ابوال االبل و الّدواّب و الغنم و مرابضها؛ 28، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، باب مقدم النبي و 82، ص 5مرابض الغنم ؛ و ج ، كتاب الصالة، باب الصالة في 227و ص 

 .اصحابه المدينة

 ، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب ابتناء مسجد النبي373-4، ص 2صحیح مسلم، ج : ب
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، ابواب الصالة، باب ما جاء في الصالة في مرابض الغنم و 286، ص 6سنن ترمذي، ج : ج

 .اعطان االبل

، كتاب 47، كتاب الصالة، باب في بناء المسجد ؛ و نیز در ص 264، ص 2داود،، ج  سنن ابي: د

 [نويسد كه پیامبر فرمود در آغل الطهارة، باب الوضوء من لحوم االبل، مي

 !گوسفندان نماز بخوانید كه آن محل، بركت است

، 645ابن ماجه نیز ـ چنان چه در متن گذشت ـ همان روايت ابو الّتیاح را در ج اول سنن، ص 

ب المساجد و الجماعات آورده و در آن ذكري از آغل گوسفندان نیست، بلكه فقط نوشته كتا

رسید نماز  است كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم قبل از بني مسجد هر جا كه مي

 .خواند مي

(63) 

 

! در آغل گوسفندان نماز بخوانید كه در آن بركت است: پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود

مند  خواند كه از بركت آن بهره آيا حتي يك نفر از علمي عامه نمازش را در آغل گوسفندان مي

 !شود؟

 مبحث ششم ـ تأخیر نماز عشا تا نیمه شب

در اين زمینه روايات مختلفي را همه ارباب صحاح نقل كردند كه ما چكیده آنها را نوشته و 

 :پردازيم سپس به بررسي آنها مي

عمر فرياد . پیامبر اكرم در خواندن نماز عشاء تأخیر نمود تا شب به نیمه رسیدشبي از شبها »

 «...!ها خوابیدند زنها و بچه!  الصالة، الصالة، يا رسول الّله: زد

در بعض روايات آمده است كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم با يك نفر آهسته سخن 

 !گفت و لذا نماز به تأخیر افتاد مي

 !ديگر آمده است كه آن حضرت در حالي به نماز حاضر شد كه سرش خیس بوددر بعض 

اگر بر اّمتم سخت نبود، : ي از روايات آمده كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود در پاره

 .انداختم نماز عشاء را تا نیمه شب تأخیر مي

(67) 

 

كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله به من گفته شد : در روايتي نیز از زهري نقل شده كه گفت

 (1).شما حّق نداريد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را بري نماز بخوانید: وسلم فرمود

 :در بررسي اين روايات بايد گفت
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ـ اگر بهترين وقت نماز عشاء نیمه شب است چرا در روايات آمده است كه وقت آن تا ثلث 1

 باشد؟ شب مي

  شیعه نیز در اين مسأله همین عقیده را دارد ـ وقت ـ چرا اهل سنت ـ كه2

 

، كتاب الصالة، باب فضل العشاء و چند باب بعد از آن 248-50، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

الكالم اذا أقیمت »و « االمام تعرض له الحاجة بعد االقامة»، بابهي 228و  225؛ و نیز ص 

و  628و  624؛ ونیز ص « ة و فضل المساجدمن جلس في المسجد ينتظر الصال»و « الصالة

خروج الّنساء الي »و « ...وضوء الّصبیان»و « يستقبل االمام الناس اذا سّلم»، بابهي 629

، كتاب 80، ص 8، كتاب الّلباس، باب فّص الخاتم ؛ و ج 602، ص 7؛ و ج « ...المساجد

 .باب ما يجوز من اللَّْو، كتاب االحكام، 205، ص 9االستئذان، باب طول الّنجوي ؛ و ج 

، كتاب الحیض، باب الّدلیل علي اّن نوم الجالس ال ينقض 684، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب وقت العشاء و تأخیرها442-4الوضوء ؛ و نیز ص 

 .، كتاب الصالة، باب وقت صالة العشاء662، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

، ابواب الصالة، باب ما جاء في الكالم بعد نزول االمام من 392و  394، ص 6ج  سنن ترمذي،: د

 .المنبر

، كتاب الصالة، باب في الصالة تقام و لم يأت االمام ينتظرونه 249، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه

 .قعودا

، كتاب 300-303، كتاب الصالة، باب فضل صالة العشاء ؛ و ص 676، ص 2سنن نسائي، ج : و

، كتاب 89، ص 6واقیت، باب ما يستحّب من تأخیر العشاء و باب آخر وقت العشاء ؛ و ج الم

 .االمامة، باب االمام تعرض له الحاجة بعد االقامة

(68) 

 

 دانند؟ فضیلت آن را ابتدي سقوط شفق مي

 تواند نسخ شده باشد، چه آنكه اّواًل كسي نگفته است و ثانیا با اين جمله ـ روايات فوق نمي3

در « انداختم اگر بر امتم سخت نبود آن را تا نیمه شب تأخیر مي»: فرمايد كه حضرت مي

رساند كه نیمه شب وقت اصلي و فضیلت نماز عشاء است  تعارض است، زيرا اين جمله مي

در « نسخ حكم»ي به نام  پس مسأله. ااّل اينكه من به خاطر راحتي اّمت آن را جلو انداختم

 .میان نیست

ي با يكنفر و تأخیر نماز تا نیمه شب و معّطل كردن مردم و خوابیدن زنان و كودكان و ـ نجو4

تواند كار يك انسان عادي باشد تا چه  نمي... حتي بزرگان، به طوري كه فرياد عمر بلند شد كه

 . رسد به پیامبر عظمت صلي اهلل علیه و آله وسلم
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از عشاء تا نیمه شب ادامه دارد، بايد خواست بفهماند وقت نم ـ اگر بگويیم كه حضرت مي5

در تعارض است، و ثانیا ـ روايت « ...اگر بر اّمتم سخت نبود»: گفت اّواًل ـ با اين جمله كه

گويد عّلت تأخیر، نجوي با يكنفر بود، نه بري فهماندن وقت، و ثالثا ـ به جي معّطلي مردم  مي

انكه در بسیاري از مسائل اينگونه عمل توانست با بیان روشن خويش آن را بفهماند، آنچن مي

 .فرمودند

رسد از همه  به نظر مي! گويد موقعي به نماز حاضر شد كه سرش خیس بود ـ روايتي كه مي6

تر است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از نماز مغرب، تا نیمه شب  موهن

 !بقّیه را خودتان بخوانید.... غسل را تأخیر انداخت و

اگر حديث زهري صحیح باشد بايد گفت عمل عمر صحیح نبوده است كه حضرت را با  ـ7

 !فريادش به نماز خوانده است

نويسد كه وقتي رسول خدا صلي اهلل  ـ جالبتر از همه آنكه نسائي در يكي از رواياتش مي8

میداند كه  و اگر فرياد او نبود خدا)علیه و آله وسلم نیمه شب با فرياد عمر به نماز حاضر شد 

« صّلوها فیما بین ان يغیب الّشفق الي ثلث اللیل»: فرمود!( شد نماز عشاء كي خوانده مي

آري، وقت نماز )!( يعني نماز عشاء را بین محو شدن سرخي طرف مغرب تا ثلث شب بخوانید 

عشاء كه بري مسلمانان معین شده همین است ولي رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم 

راستي آيا ! اندازد نه صحبت با يكنفر يا غسل نكردن، آن را تا نیمه شب به تأخیر ميبه بها

 !تواند آن را بپذيرد؟ هیچ مسلماني مي

(70) 

 

 :مبحث هفتم ـ دو روز معّطلي بري تعلیم وقت نماز

مردي از رسول خدا درباره وقت نماز پرسید، پیامبر او را دو روز معّطل كرد تا آن را به او »

: سپس به آن مرد فرمود. روز اّول نمازها را در اّول وقت خواند و روز دّوم در آخر وقت. ماندبفه

 (1)«.وقت نمازها بین اين دو وقت است

شود قبول كرد كه بعض از اصحاب آنقدر كودن بودند كه به صورت فوق بايد به آنان وقت  آيا مي

  نمازها تفهیم شود؟ كه اگر به صورت تئوري

 

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب اوقات الّصلوات 468-30، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .الخمس

 .، كتاب الصالة، ابواب مواقیت الّصالة629، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

 .، كتاب الصالة، باب في المواقیت208-9، ص 2داود، ج  سنن ابي: ج

(73) 
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برئیل بري تعلیم وقت نماز با رسول خدا صلي اگر اين است چرا ج. فهمیدند شد نمي گفته مي

 (1)اهلل علیه و آله وسلم چنین كرد؟

نكته ديگري كه در اين روايات است تعیین آخر وقت نماز عشاء است كه با آنچه كه در مبحث 

ششم گذشت در تعارض است، زيرا در اينجا آخر وقت آن ثلث از شب گذشته معین شده 

 .است

 

 .داود در همان بابـ بنا به نقل ابو  1

(74) 

 

 : مبحث هشتم ـ نمازهي طوالني پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم

يكي از دستوراتي كه در اسالم بري امام جماعت آمده اين است كه نماز را كوتاه كند تا 

در اين زمینه . مأمومین به سختي نیفتند و رغبت بیشتري بري شركت در جماعت پیدا كنند

 .باشد شخص رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم مي بهترين الگو،

پشت سر امامي نماز نخواندم كه نمازش از نماز رسول خداكوتاهتر و كاملتر : گويد انس مي»

و يا گفته است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم نمازش از همه كوتاهتر و « .باشد

 (1).كاملتر بود

خواندم، نماز او  یامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نماز ميمن با پ: گويد جابر بن سمرة مي»

  يعني نه طوالني بود كه مردم خسته شوند و نه آنقدر مختصر بود كه (2)«.میانه بود

 

 [، كتاب الصالة، باب من اخّف الّصالة عند282، ص 2صحیح بخاري، ج: ـ الف 1

 .بكاء الّصبي و باب قبل از آن

، كتاب الصالة، باب امر االئّمة بتخفیف الّصالة في تمام ؛ ونیز 346، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

پیامبر صلي اهلل علیه و »: كند كه گفت مسلم در همان باب روايت ديگري را از انس نقل مي

 .«...خواند و آله وسلم نمازش را مختصر مي

 .قوما فلیخّفف ، كتاب اقامة الّصالة و الّسنة فیها، باب من اّم325، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، ابواب الصالة، باب ما جاء اذا اّم احدكم الّناس فلیخّفف423، ص 2سنن ترمذي، ج : د

 .، كتاب االمامة، باب ما علي االمام من الّتخفیف203، ص 6سنن نسائي، ج : ه 

 .، كتاب الجمعة، باب تخفیف الّصالة و الخطبة592، ص 6صحیح مسلم، ج : ـ الف 2
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 .، كتاب الصالة، باب الّرجل يخطب علي قوس688، ص 2د، ج داو سنن ابي: ب

، كتاب صالة 288؛ و نیز در ص  35، كتاب الجمعه، باب 220، ص 3سنن نسائي، ج : ج

 .64العیدين، باب 

(78) 

 

كنند كه مردي خدمت پیامبر صلي اهلل علیه و  صاحبان صحاح روايت مي. ارزش شود نماز، بي

اندازم به خاطر فالني كه  من نماز صبح را تأخیر مي!  رسول الّلهيا : آله وسلم رسید و گفت

 .دهد نماز را خیلي طول مي

من هرگز نديدم كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در : گويد مي( ابو مسعود)راوي 

بعض از شما، مردم را از دين : سپس فرمود. اش آنقدر غضب كند كه آن روز غضب كرد موعظه

هر گاه يكي از شما امام جماعت بود بايد نماز را كوتاه كند چه آنكه در میان . ددهی فراري مي

 (1).ي نیز گرفتاري دارند مأمومین انسانهي ضعیف و پیر بوده و عّده

اگر كسي امام جماعت شد : رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود: گويد ابوهريرة مي

 (2).باشند ن مأمومین مريض و ضعیف و افراد مسن ميبايد نماز را كوتاه كند چه آنكه در میا

 

 

و دو باب ... ، كتاب الصالة، باب تخفیف االمام في القیام و280، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .بعد

 .، كتاب الصالة، باب امر االئمة بتخفیف الصالة في تمام340، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .مة الصالة و الّسنة فیها، باب من اّم قوما فلیخّفف، كتاب اقا325، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، كتاب الصالة، باب اذا صّلي لنفسه فلیطّول ما شاء280، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .، كتاب الصالة، باب امر االئمه بتخفیف الّصالة في تمام342، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .جاء اذا اّم احدكم الّناس فلیخّفف، ابواب الصالة، باب ما 422، ص 2سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب الصالة، باب في تخفیف الصالة622، ص 2سنن ابي داود، ج : د

 .، كتاب االمامة، باب ما علي االمام من الّتخفیف203، ص 6سنن نسائي، ج : ه 

(79) 
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ه خواند و پیامبر صلي اهلل علیه و آل ي طوالني مي ديگر جريان معاذ بن جبل است كه سوره

 (1).وسلم او را نهي فرمود

آيد كه نظر شارع مقّدس اين است كه امام جماعت  به خوبي بر مي (2)از مجموع روايات فوق

 .نبايد نمازش را طوالني كند

حال ببینیم صاحبان صحاح در اين زمینه به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم چه 

 :اند نسبتهايي داده

با خود گفتم . او سوره بقرة را شروع كرد. ل خدا نماز خواندمشبي با رسو: گويد حذيفه مي»

. رود از آن كه گذشت، گفتم پس از اتمام سوره به ركوع مي. رود آيه كه خواند به ركوع مي 200

چون ( آنهم نه به صورت قرائت تنها، بلكه)عمران  بعد از آن آل. سپس سوره نساء را شروع كرد

  گفت و اگر در آن سؤالي بیح خدا بود او هم تسبیح ميرسید كه در آن تس ي مي به آيه

 

 .و چند باب بعد... ، كتاب الصالة، باب اذا طّول االمام279-282، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الصالة، باب القراءة في العشاء340و  339، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .السنة فیها، باب من اّم قوما فلیخّفف ، كتاب اقامة الصالة و325، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 [و نیز 39، كتاب االمامة، باب 207، ص 6سنن نسائي، ج : د

 .72و  70كتاب االفتتاح، بابهي  285و  284ص

ها روايات ديگري نیز در مورد سفارش پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم به امام  ـ غیر از اين 2

 .جهت رعايت حال مأمومین وارد شده استجماعت در مورد كوتاه كردن نماز، به 

(80) 

 

ي كه در آن پناه بردن به خدا بود او هم به خدا پناه  كرد و اگر آيه بود او هم آن را درخواست مي

سپس برخاست و تقريبا به . آنگاه به ركوع رفت و در ركوع تقريبا همان مقدار طول داد. برد مي

 (1)«و سجودش هم تقريبا همان مقدار بود آنگاه به سجده رفت. همان مقدار ايستاد

با پیامبر نماز خواندم، او آنقدر نمازش را طوالني كرد كه نزديك : گويد بن مسعود مي  عبدالّله»

 (2)«.بنشینم و او را به حال خود بگذارم: گفته شد چه كاري؟ گفت. بود به كار بدي دست بزنم

علیه و آله وسلم خورشید گرفت و حضرت بري  بعد از فوت ابراهیم، فرزند رسول خدا صلي اهلل

 :خواهیم بدانیم كه اين نماز چگونه خوانده شد مي. نماز آيات خارج شدند

بعد از تكبیرة االحرام به اندازه تقربیا سوره بقرة قیام كرد و سپس به ركوع رفت ركوع او  ...»

در )تر خواند  ت اّول ولي كوتاهآنگاه از ركوع برخاست و قرائتي نظیر قراء. نیز نظیر قراءتش بود
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اند كه ما ـ به  ركوع در هر ركعت را نقل كرده 5اينجا روايات صحاح از يك ركوع در هر ركعت تا 

  خواست خداـ در

 

 .67، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب 532، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .ل الرجل في ركوعه و سجوده، كتاب الصالة، باب ما يقو632، ص 2داود، ج  سنن ابي: ب

، ص 6؛ و نیز در ج  65، كتاب قیام الّلیل و تطّوع النهار، باب 664، ص 3سنن نسائي، ج : ج

 .78، كتاب االفتتاح، باب 289

 .صحیح مسلم، همان: ـ الف 2

 .600، كتاب اقامة الصالة و الّسنة فیها، باب 452، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

(81) 

 

ركعت دّوم نیز مانند ركعت اّول ااّل اينكه هر .( ات صحاح متعّرض آن خواهیم شدبحث تضاّد رواي

 «.تر از ركعت بعد بود ركعتي طوالني

در بعض از روايات صريحا گفته شد كه بعض از مأمومین به علت طوالني شدن نماز بیهوش 

 (1).شدند

ـ كتاب  639و ص  ـ كتاب االفتتاح، باب القراءة في المغرب 282سنن ص  6نسائي در ج 

نويسد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم در نماز مغرب سوره  مي 75الّتطبیق، باب 

 .خواند اعراف مي

 :در بررسي اين روايات بايد گفت

ـ خواندن سوره بقرة و نساء و آل عمران، آنهم به صورتي كه در خبر حذيفه آمده است و به 1

ردن و به همان مقدار بعد از ركوع ايستادن و به همان مّدت همان مقدار در حال ركوع معّطل ك

سجده را طول دادن و البد ركعت دّوم هم مثل ركعت اّول، يعني بیش از يكبار تمام قرآن را 

! ساعت بلكه بیشتر، آن شب به درازا كشید 60خواندن، البد در شبي اتفاق افتاد كه حدود 

 ذيرد؟تواند اين دسته روايات را بپ چه كسي مي

 

 . ...، كتاب الجمعه، باب صالة الكسوف جماعة42، ص 6صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .3، كتاب الكسوف، باب 262و  263، ص6صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الصالة، باب صالة الكسوف و چند باب بعد از آن302ـ320، ص 2داود، ج  سنن ابي: ج
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باب درباره آن روايت نقل ] 65در ضمن ، كتاب الكسوف 264-252، ص 3سنن نسائي، ج : د

نويسد كه قراءت  ابن ماجه نیز در باب صالة الكسوف آن را نقل كرده و فقط مي. كند مي

 .طوالني داشته است

(82) 

 

ـ گیريم كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم توان اين مّدت ايستادن و در ركوع ماندن را 2

 هي كردند؟داشت، حذيفه و ابن مسعود چه گنا

ـ گیريم كه حذيفه و ابن مسعود سر زده وارد شدند و پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از 3

گويد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم پشت سرش  آنها مّطلع نبود، اّواًل رواياتي كه مي

دم در اثر ديد با آن مخالفت دارد، و ثانیا با نماز آيات طوالني كه بعض از مر را چون جلو مي

 كنید؟ شدند چه مي طوالني شدن نماز بیهوش مي

جالب است كه بدانید فقهي اربعه اهل سنت به طوالني كردن قیام و ركوع و سجود در نماز 

 .اند اند و بعض از آنها سوره بقرة و مشابه آن را سّنت دانسته آيات، فتوي به استحباب داده

 ین مطابقت دارد؟ها با رعايت حال مأموم آيا اين طول دادن

ـ آيا خواندن سوره اعراف در نماز مغرب رعايت كردن حال مأمومین است كه در میان آنها 4

 باشند؟ مريض و ضعیف و پیر نیز مي

(83) 

 

 .مبحث نهم ـ انجام اعمالي غیر صحیح و سپس برگشت از آن

 :ـ نماز روبروي تصوير1

ي  من آن را در نقطه. قش تصاوير بوددر اتاق من لباسي بود كه در آن ن: گويد عايشه مي

: سپس فرمود. خواند گذاشتم كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به سوي آن نماز مي

 (1)!آن را از من دور كن

 :ـ نهي از ظرف2

. ي جز استفاده از آنها را نداريم انصار گفتند كه ما چاره. ظرف نهي فرمود( استعمال)پیامبر از »

 «!ال نداردپس اشك: فرمود

من از ظروف شما را نهي كردم و ظرف نه چیزي را حالل و نه چیزي را حرام : پیامبر فرمود»

 «.كند مي

از هر ظرفي خواستید ! من شما را از نوشیدن از ظرف پوستي نهي كردم: پیامبر فرمود»

 (2) «.بنوشید



38 
 

ين نكته واقف نبود تواند بپذيرد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به ا چه كسي مي

  كه

 

 .62، كتاب الّلباس و الّزينة، باب 2228، ص 3صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .، كتاب القبلة، باب الصالة الي ثوب فیه تصاوير74، ص 6سنن نسائي، ج : ب

 :ـ روايات مربوطه را در كتب ذيل بجويید 2

في االوعیه و الظروف بعد ، كتاب االشربة، باب ترخیص النبي 238، ص 7صحیح بخاري، ج: الف

 .الّنهي

 .2، كتاب االشربه، باب 2585، ص 3صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب االشربه، باب ما جاء في الرخصة ان ينبذ في الظروف622، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

 .40، كتاب االشربه، باب 367، ص 8سنن نسائي، ج : د

(86) 

 

 !!.....عد از آنكه آن را حرام كرد به او وحي شد كهكند؟ البّد ب ظرف چیزي را حالل يا حرام نمي

 :ـ پوشیدن لباس حرير3

بري رسول خدا قبايي ابريشمي هديه داده شد، حضرت آن را پوشید و در آن نماز خواند، »

اين لباس بري مّتقین : سپس مانند كسي كه از آن بدش بیايد آن را از تن درآورد و فرمود

 «.سزاور نیست

لباسي ابريشمي كه در آن طال نیز ( «َدوَمة»رئیس « ُاَكیِدر»به روايت نسائي و )سعد معاذ »

مردم آن را لمس . حضرت نیز آن را پوشید و بر منبر رفت. به كار رفته بود به پیامبر هديه داد

 «...ما تا امروز لباسي به اين خوبي نديديم: گفتند كردند و مي مي

حضرت آن را پوشید آنگاه آن را بري . بر هديه دادپادشاه روم لباسي از ابريشم به پیام»

من : حضرت فرمود. او هم آن را پوشید و خدمت رسول خدا رسید. فرستاد( طالب بن ابي)جعفر

 (1)«.آن را بري برادرت نجاشي بفرست: پس چه كنم؟ فرمود: گفت. آن را ندادم كه بپوشي

  حرير نهي شدهما در اينجا متعرض رواياتي كه در آن از پوشیدن لباس 

 

 .، كتاب اللباس، باب القبا و فّروج حرير282، ص 7صحیح بخاري،، ج : ـ الف 1

 .6، كتاب الّلباس و الّزينة، آخر باب 2242و  2244، ص 3صحیح مسلم، ج : ب
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 .3، كتاب اللباس، باب 290، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب الّلباس، باب من كرهه48، ص 4سنن ابي داود، ج : د

 .، كتاب الّزينة، باب لبس الّديباج المنسوج بالّذهب620، ص 8سنن نسائي، ج : ه 

(87) 

 

 :خواهیم خوانندگان محترم را به دو نكته توجه دهیم فقط مي. شويم نمي

ـ آيا معقول است كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم لباس ابريشمي بپوشد با آنكه 1

شود خود آن را بپوشد و در آن نماز  خواهد نمود؟ چگونه مي داند كه به زودي آن را حرام مي

 (1).بخواند ولي بري اّمتش جايز نداند؟ با توّجه به اينكه اين از اختصاصات آن حضرت هم نبود

كه حسرت داشتن آن در ( حرير يا غیر حرير)ـ آيا معقول است كه آن حضرت لباسي بپوشد 2

تواند الگوي ساده زيستي و عدم توجه به دنیا باشد؟  ميدل پیروانش بماند؟ آيا چنین پیامبري 

پوشید؟ و ما به  آيا اينگونه روايات جهت توجیه كارهي معاويه نیست كه لباس حرير مي

 .خواست خدا در بحث مربوط به او از همین صحاح متعرض آن خواهیم شد

رير بري غیر از اينها روايات ديگري از صاحبان صحاح نقل شده كه حضرتش لباسي ح

پوشد و چون پیامبر صلي اهلل  فرستد، آن حضرت نیز آن را مي السالم مي امیرالمؤمنین علیه

 ...شود بیند در غضب مي علیه و آله وسلم مي

داند حرام است عامل غضب است، چه فرقي است بین  اگر پوشیدن آن بري كسي كه نمي

 (2)رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و يكي از پیروانش؟

 :ـ انگشتر طال4

مردم نیز چنین كردند و چون كار مردم را ديد آن را . رسول خدا انگشتري از طال در دست كرد»

  سپس. پوشم من ديگر آن را نمي: انداخت و گفت

 

 .زن 4ـ از قبیل جايز بودن ازدواج با بیش از  1

 . ان شاءالّله.وانیدبخ« السالم در صحاح اهل بیت علیهم»ـ بحث تفصیلي آن را در كتاب  2

(88) 

 

انگشتري از نقره در دست نمود و آن انگشتر بعد از آن حضرت در دست ابوبكر و سپس در 

از دستش در آورد و با آن بازي « َاريس»دست عمر و آنگاه در دست عثمان بود و او در كنار چاه 

 «.كرد كه در چاه افتاد و هر چه كردند آن را نیافتند مي
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ون خواستند كه به قیصر روم و پادشاه ايران و به نجاشي نامه بنويسند به او رسول خدا چ»

لذا انگشتري از نقره تهیه كردند كه در آن . خوانند گفتند كه نامه اگر مهر كرده نباشد آن را نمي

در سطر « رسول»در يك سطر و « محمد»ـ در سه سطر ـ «  محمدرسول الّله»: نوشته بود

 «.سطر سومدر «  الّله»دوم و 

: رسول خدا انگشتري از طال يا نقره در انگشت كرد كه در آن اين كلمه نقش شده بود»

چون پیامبر در دست مردم آن را ديد، انگشتر خود . مردم هم چنین كردند«  محمد رسول الّله»

 «...را انداخت و انگشتري ديگر از نقره انتخاب كرد

. حضرت آن را انداخت. دست كرد مردم نیز چنین كردند پیامبر فقط يك روز انگشتري از نقره در»

 «.مردم نیز انداختند

در بعض روايات سنن نسائي آمده است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم علت 

 :دورانداختن انگشتر طال را چنین بیان فرمود

 «.ثّم القاه« .شغلني هذا عنكم منذ الیوم الیه نظرة و الیكم نظرة»»

 :رجمه با توضیحي كه سندي در شرح آن گفته اين استخالصه ت

كرد و نگاهي به مردم و انگشتري  پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نگاهي به انگشتر مي

 مرحبا به! )آنچنان حضرت را به خود مشغول كرده بود كه حواسش به مردم نبود

(89) 

 

 (!اين پیامبر

ست كردي؟ گفت بهتر از تو آن را در دستم ديد و چرا انگشتر طال در د: عمر به ُصهیب گفت»

 «رسول خدا: چه كسي؟ گفت: گفت. اشكال نكرد

 :نويسد نسائي در يكي از رواياتش مي

ها زياد شد آن را به مردي از  و آن انگشتر شش سال در دست عثمان بود و چون نامه...»

مان بود رفت و آن انگشتر در كرد تا سر چاهي كه متعلق به عث او آن را در دست مي. انصار داد

عثمان دستور داد انگشتر ديگري مثل آن بسازند و در آن اين . چاه افتاد و نتوانستند آن را بیابند

 (1) «.« محمد رسول الّله»: كلمه را نقش كردند

تقاضي ما از خوانندگان اين است كه يكبار ديگر روايات فوق را كه اكثر آنها از صحیحین و سنن 

باشد بخوانند و خود قضاوت كنند كه چگونه صاحبان صحاح روايات متناقض و متضاد  ينسائي م

كنند و گاهي آنقدر اين ضّديت  را به عنوان روايات صحیح به عوام و حتي به علما قالب مي

  روايات، روشن است كه بعض از شارحین صريحا اعتراف به خطي راوي
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كتاب الّلباس، باب خواتیم الّذهب و چند باب بعد ؛ ، 600-603، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، ص 9ء و ان لم يحّلف ؛ و ج  ، كتاب االيمان و الّنذور، باب من حلف علي الّشي225، ص 8و ج 

 .، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة، باب االقتداء بافعال الّنبي229

 .22-24 ، كتاب الّلباس و الّزينة بابهي2255-57، ص 3صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الّلباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في الیمین600، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

 .86و82و79و54و48و43و46هي  به بعد، كتاب الزينة باب 273، ص 8سنن نسائي، ج : د

(90) 

 

انگشتري كه حضرت از دستش انداخت از طال بود پس آن روايتي »اند كه  مثاًل گفته. كنند مي

 «.يد از نقره بود صحیح نیستگو كه مي

ببینید كه چگونه نسائي بري تنزيه عثمان از خطايي كه كرد و سر چاه با انگشتر رسول خدا 

كند  صلي اهلل علیه و آله وسلم بازي كرد روايتي بر خالف آنچه كه در صحیحین آمده نقل مي

 !كه اين عثمان نبود كه با انگشتر بازي كرد بلكه مردي از انصار بود

او خواست ساحت عثمان را از اين عیب بپوشاند گرفتار عیب ديگرش نمود، و آن اينكه 

كند؟ آنهم  شود در دست شخص ديگر چه مي انگشتري كه به عنوان مهر خلیفه استفاده مي

 !كسي كه لیاقت حفظ آن را ندارد

كنند كه  بنگريد كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم را چگونه انساني معّرفي مي

آنهم انگشتري كه همه مردم ! توجه بود انگشتر طال او را به خود مشغول كرده و به مردم بي

 .مشابه آن را در دست داشتند

 .روايت صهیب را با روايات حرمت خاتم طال مقايسه كنید

گويد ابتدي انگشتر در دست كردن مربوط به نامه نوشتن به سالطین ايران و  روايتي كه مي

نقش شده بود و روايتي كه « محمد رسول اهلل»ده و آن نیز از نقره بود كه بر آن كلمه روم بو

 شود؟ گويد اّولین انگشتر از طال بوده و در آن همان كلمه نقش شده بود چگونه توجیه مي مي

پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در ابتدا : گويد كنید كه راوي مي با اين روايت چه مي

طال يا نقره در دست كرد و چون مردم چنین كردند آن را انداخت و انگشتر نقره انگشتري از 

 ؟!درست كرد

 يا»كنند؟ و كلمه  چرا با توجه به ذيل روايت، صدر روايت را اصالح نمي

(91) 

 

 كنند؟ را حذف نمي« نقره
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در چیزي كه باعث تعّجب است اين است كه ـ بنا به نقل صحاح ـ انگشتري طال فقط يك روز 

دست پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بود چگونه اصحاب در همین فاصله توانستند 

 ؟!انگشتري طال بري خود تهیه كنند

 !مبحث دهم پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم و لهو

يكي از خصوصیات دين مبین اسالم، پرهیز دادن مسلمانان از كارهي بیهوده و واداشتن آنها 

است و لذا از هر چه كه انسان را به دنیا مشغول كرده و از ياد خدا باز  به اعمال پسنديده

در . دارد نهي كرده است و آن را يا حرام نموده و يا الاقل امري غیر صحیح دانسته است مي

 :شمرد، آمده است قرآن مجید، آنجا كه صفات مؤمنین را بر مي

يعني مؤمنان كساني هستند كه از لغو و ( 3منون مؤ)« َو الَّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن»

 .كارهي بیهوده گريزانند

 ـ سخني از ولتر

 :گويد نويسنده معروف فرانسوي مي« ولتر»

 ديني است معقول و جّدي و پاك و دوستدار( صلي اهلل علیه و آله وسلم ) دين محمد »

(95) 

 

بري خدا همدست و همانند  معقول است، زيرا هرگز به جنون شرك مبتال نگشت و. بشريت

جّدي است، زيرا  (1).نساخت، و اصول خود را بر پايه اسراري متناقض و دور از عقل استوار نكرد

نوبت نماز در روز تعیین  5قمار و شراب و وسايل لهو و لعب را حرام دانست و به جي آنها 

آرمیدند به  روايان آسیا ميحد و حصر زناني را كه بر بستر فرمان پاك است، زيرا تعداد بي. نمود

تر  دوستدار بشريت است، زيرا زكات و كمك به همنوع را از سفر حج واجب. زن محدود كرد 4

گیري را نیز بر آنها  فضیلت آسان. هي حقیقت اسالم است اينها همه نشانه. شمرد

 (2)«...بیفزايید

دور داشته كه در سنن ابن  اسالم، آنچنان مسلمانان را از غنا و ساز و آواز و لهو و لعب به

. انگشت در گوش كرد و خود را كنار كشید. خوانیم كه ابن عمر صدي طبلي شنید مي (3)ماجه

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم اينگونه : سپس گفت. اين عمل را سه بار انجام داد

 .عمل كرد

 (4).مشابه روايت ابن ماجه را ابوداود نیز نقل كرده است

 :كند كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود صحیح خود روايت ميمسلم در 

  بستند و موقع ظاهرا مراد، زنگي است كه به گردن شتران مي)زنگ »

 



43 
 

گويند خدا يكي است در عین  ـ منظور ولتر از اين جمله، رّد تثلیث مسیحیت است كه مي 1

 !اين كه سه تا است

 .2352، چاپ دوم، بهمن ماه 267كتر جواد حديدي ص نگارش د« اسالم از نظر ولتر»ـ  2

 .، كتاب النكاح، باب الغناء و الّدف223، ص 2ـ ج  3

 .، كتاب االدب، باب كراهیة الغناء و الّزمر686و  682سنن، ص  4ـ ج  4

(96) 

 

 :و نیز فرمود« .صدي شیطان است( آمد حركت به صدا در مي

 «.نگ باشد همراهي نخواهند كردفرشتگان، با كارواني كه در آن سگ و ز»

 :كند كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود ابوداود نیز غیر از روايات فوق، نقل مي

كند كه  و نیز از بنانة كنیز عبدالرحمن بن حیان انصاري نقل مي« .با هر زنگي، شیطاني است»

 :گفت

عايشه . هي كوچكي آويزان بود هروزي عايشه نزد ما بود كه كنیزي داخل شد و بر او زنگول»

از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله : و گفت« .او را داخل نكنید مگر آنكه آنها را باز كند»: گفت

 «.شوند ي كه در آن زنگ باشد نمي فرشتگان داخل خانه»: گفت وسلم شنیدم كه مي

 .نسائي نیز مشابه روايات فوق را در سنن خويش آورده است

 :يسد كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمودنو ابوداود مي

 «.روياند غناء در دل انسان نفاق مي»

نويسد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از خريد و فروش كنیزان  ابن ماجه مي

كند كه  و نیز روايت مي. خوان و نیز از كسب آنها و بهره از بهي آنها نهي فرموده است آوازه

 :هلل علیه و آله وسلم فرمودپیامبر صلي ا

نوشند با اسمي غیر اسم خودش و بر سر آنها دّف و آالت طرب  مردمي از امتم خمر را مي»

برد و گروهي از آنانرا به بوزينه و خوك  خدا آنها را در زمین فرو مي. شود نواخته مي

 (1)«.گرداند برمي

 

 

لّزينة، باب كراهة الكلب و الجرس في ، كتاب الّلباس و ا2276، ص 3صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .الّسفر
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، 2333، كتاب الّتجارات، باب ما ال يحّل بیعه ؛ و نیز در ص 733، ص 6ماجه، ج  ابن سنن: ب

 .كتاب الفتن، باب العقوبات

، كتاب 96و  92ص 4، كتاب الجهاد، باب في تعلیق االجراس و ج65، ص 3داود، ج  سنن ابي: ج

 .، كتاب االدب، باب كراهیة الغناء و الّزمر686الجالجل؛ و نیز در ص الخاتم باب ما جاء في 

 .55، كتاب الّزينة باب 290و  289، ص 8سنن نسائي، ج : د

(97) 

 

توان پذيرفت پیامبري كه خود از چنین مسايلي نهي كرده و عقوبت  با همه اين احوال آيا مي

خوك قرار داده و يا كسب زنان آواره خوان  آن را فرو رفتن در زمین و يا تبديل شدن به میمون و

روياند، خود شنونده آن باشد؟ پناه  را حرام كرده و بفرمايد كه غناء در قلب انسان نفاق مي

بريم به خدا از گفتن و شنیدن چنین رواياتي كه روح اسالم و پیامبر بزرگ آن صلي اهلل  مي

 .علیه و آله وسلم از آن بیزار است

بینیم كه در صحاح اهل سنت چنین رواياتي نقل شده است كه ما آنها را  با كمال تأسف مي

 :كنیم قسمت بررسي مي 5در طي 

 :خوانند زنند و آواز مي قسمت اول ـ در حضور پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم دّف مي

كنند كه با توجه به اختالفاتي كه در آنها ديده  صاحبان صحاح روايتي از عايشه نقل مي

 :شود، خالصه مضمون آنها اين است مي

دو دختر از دختران ( كه در بعض روايات فطر و در بعض ديگر ايام مني)روز عیدي بود »: گويد مي

رسول  (1)(خواندند در بعض روايات اشعار ُبعاث مي)خواندند  زدند و آواز مي انصار نزد من دف مي

  خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم آن جا بود و خود

 

 [ها نیز ـ ُبعاث جنگهي زمان جاهلّیت بین دو قبیله اوس و خزرج بود بنابراين اشعار آن 1

 !جاهالنه بود

(98) 

 

ابوبكر بر من وارد شد و چون آن صحنه را مشاهده كرد آن دو را از كارشان . را پوشانده بود

علیه و آله وسلم  پیامبر صلي اهلل (1)!در خـانـه پیـامبر و آواز شیــطاني؟: نهي كرد و گفت

من چون ابوبكر را ! هر قومي عیدي دارند و اين عید ما است! ي ابوبكر: پارچه را كنار زد و گفت

 .«غافل ديدم به آن دو اشاره كردم و رفتند
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دانیم اين فضیلت ابوبكر  نمي. روايت فوق را اكثر ارباب صحاح از جمله بخاري و مسلم نوشتند

كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم هم توجه نداشت؟  ي را توجه داشت است كه نكته

 !يا فضیلت الابالي گري؟! يا فضیلت عايشه است كه بگويند او اهل غنا بود

 :شويم كند كه ذياًل متعرض آنها مي ابن ماجه غیر از روايت فوق چند روايت ديگر نقل مي

زنید و غنا  را به دف نميشما چ: گفت. بود (2)«انبار»روز عیدي در « عیاض اشعري»ـ 1

 !كردند خوانید؟ همانگونه كه نزد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم چنین مي نمي

 .خواندند زدند و غنا مي ـ روز عید فطر بري رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم دف مي2

كه دف  به دختراني. كرد عبور مي( مدينه)ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در شهر 3

  زدند مي

 

 «!أبمزمور الّشیطان في بیت الّنبي؟»: ـ جمله ابوبكر چنین است 1

نام شهري است در عراق، كه قبل از آن كه بغداد به عنوان پايتخت پادشاهان « انبار»ـ  2

 .عباسي انتخاب شود توسط ابو العباس سّفاح به عنوان مركز خالفت برگزيده شد

(99) 

 

ما دختراني از بني نجاريم ـ به به از »: گفتند آنان مي. ردند گذشتك خواني مي و آوازه

 (1)« همجواري محمد صلي اهلل علیه و آله وسلم

 !داند كه من شما را دوست دارم خدا مي: پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود

آيا : تپیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم آمد و گف. ـ يكي از بستگان عايشه ازدواج كرد4

 ...؟(2)آيا كسي را با او فرستاديد كه آواز بخواند: فرمود. آري: عروس را برديد؟ گفتند

سؤال مهمي كه در اين جا مطرح است اين است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم 

خواني چه ديده  كه به آن دختران آوازه خوان فرمود من شما را دوست دارم، از آنها جز آوازه

با توجه به اين كه دف زدن و غناء عملي شیطاني است و شكي نیست كه گناهكار بود؟ 

محبوب خدا نیست، چگونه است كه محبوب رسول او است؟ اگر اين روايت صحیح باشد بايد 

  گفت كه

 

 «نحن جوار من بني الّنّجار يا حّبذا محمد من جار»ـ  1

: الجمعه، باب في العیدين، بابهي، كتاب 69و  62و  60، ص 6صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

« سّنة العیدين الهل االسالم»و « اذا فاته العید يصّلي ركعتین»و « الحراب و الّدرق يوم العید»
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، كتاب بدء الخلق، باب قّصة 665، باب فضل الجهاد و الّسیر ،باب الّدرق ؛ و ص 47، ص 4؛ و ج 

 .ب هجرة النبي و اصحابه الي المدينة، با82، ص 5الحبش و قول الّنبییا بني ارفدة ؛ و ج 

، كتاب صالة العیدين، باب الرخصة في اّللعب اّلذي ال 207-209، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

 .معصیة فیه في ايام العید

، كتاب اقامة الصالة و الّسنة فیها، باب ما جاء في الّتقلیس 423، ص 2ماجه، ج  ابن سنن: ج

 .2900الي  2898هي  هيوم العید و نیز رجوع شود به شمار

، 293، كتاب صالة العیدين، باب ضرب الّدف يوم العید ؛ و نیز ص 292، ص 3سنن نسائي، ج : د

 .32همان كتاب، باب 

(100) 

 

! ـ روي هوي نفس است  دوستیهي پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم هم ـ العیاذ بالّله

آيا . ارزش خواهد بود راد مختلف نقل شده بيبنابراين همه تعريفهايي كه از آن حضرت درباره اف

 شود چنین اعتقادي پیدا كرد يا بايد از اين گونه روايات به خدا پناه برد؟ مي

 !كند كه دّف بزند و تغّني كند قسمت دوم ـ زني نذر مي

!  يا رسول الّله: نويسد زني نزد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم آمد و گفت ابو داود مي

 !فرمود به نذرت وفا كن. ذر كردم كه بر سرت دف بزنممن ن

 :نويسد او مي. كند تر نقل مي ترمذي آن را مفصل

يا : پوست آمد و گفت رسول خدا بري جنگي بیرون رفت، چون برگشت دختري سیاه»

برگرداند در ( شايد مراد سالم است نه صالح)من نذر كردم كه اگر خدا ترا صالح !  الّله رسول

. او شروع به زدن كرد. اگر نذر كردي بزن و اال خیر: فرمود. تو دف بزنم و آواز بخوانممقابل 

اين جا بر خالف منزل عايشه نگفت كه در حضور رسول خدا و . )زد ابوبكر آمد و او همچنان مي

او دف را : سپس عمر آمد. زد عثمان آمد او مي. زد آمد و او مي( السالم  علیه) علي !( گناه؟

من . ترسد همانا شیطان از تو مي! ي عمر: پیامبرفرمود. ايش گذاشت و روي آن نشستزير پ

چون تو . زد عثمان آمد او مي. زد علي آمد او مي. زد ابوبكر آمد او مي. زد نشسته بودم او مي

 (1)«.آمدي دف را انداخت

 

 

 .َمر به من الوفاء بالّنذر، كتاب االيمان و الّنذور، باب ما يؤ637، ص 3داود، ج  سنن ابي: ـ الف 1

 .(كه در مناقب عمر است)  28، كتاب المناقب، باب 580، ص 5سنن ترمذي، ج : ب

(101) 
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اينان از يك طرف مقام ابوبكر ! ها بخنديم يا گريه كنیم دانیم به اين گونه روايات و راويان آن نمي

 ! ا صلي اهلل علیه و آله وسلمدانند و از طرفي مقام عمر را از رسول خد را از عمر باالتر مي

تواند باور كند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم تماشاگر گناه بود و  كدام مسلمان مي

 ترسید و او اهل گناه نبود؟ شیطان از حضرتش ترسي نداشت ولي از عمر مي

 داند، آيا انديشیده است كه معني روايت آقي ترمذي كه حديث فوق را حسن و صحیح مي

كتاب النذور و االيمان، روايت نكرده است كه  87سنن ص  4فوق چیست؟ مگر خود در ج 

 شود بري گناه نذر كرد؟ كه نمي« ال نذر في معصیة»: پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود

و مگر خود اقرار نكرد كه مجلس فوق مجلسي شیطاني بوده است؟ چه شده كه وقتي 

 همه چیز را فراموش كرد، حتي مقام نبوت را؟ خواست از عمر تعريف كند

اگر دف زدن و آواز خواندن مورد قبول شیطان است، چرا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم 

 كردند فرمود من شما را دوست دارم؟ به دختراني كه كار شیطاني مي

 . و استغفرالّله  آيا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم مشوق شیطانیان است؟ العیاذبالّله

 :قسمت سوم ـ جواز لهو در مجلس عروسي بلكه امر به آن

پیامبر صلي . زني را به عقد مردي از انصار در آوردند»: كند كه بخاري از قول عايشه نقل مي

 آيا با شما لهو نیست؟ انصار كه از لهو خوششان: اهلل علیه و آله وسلم فرمود

(102) 

 

 «!آيد مي

گويد كه وارد بر ُقرظة بن كعب و ابو مسعود انصاري  عامر بن سعد مي»: نويسد نسائي مي

شما از اصحاب : گفتم. خواندند ـكه در مجلس عروسي بودندـ شدم در آن جا دختران آواز مي

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و از اهل بدريد، چطور نزد شما اين گونه كارها 

اگر خواستي بنشین و با ما گوش بده و اگر خواستي برو  (البد يكي از آنها: )شود؟ گفت مي

 (1)«.كه لهو در عروسي بري ما آزاد است

حديث اول از عايشه است كه چون خود اهل غنا بود قابل اعتنا نیست و حديث دوم نیز از 

كسي است كه خود در مجلسي آن گونه شركت داشت و بايد كار خود را توجیه كند، عالوه بر 

بري ما آزاد : را به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم نسبت نداد بلكه گفتآن كه آن 

 !؟...حال، چه كسي آن را آزاد كرد! است

آيد كه اصحاب بعد از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به چه  ضمنا از اين حديث بر مي

آن چنان از اسالم  آنان. كردند انحرافهايي دچار شده و چگونه از هواهي نفساني پیروي مي
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صلي اهلل   هیچ يك از آن چه كه در زمان رسول الّله»: فاصله گرفتند كه به قول انس بن مالك

 (2)«.علیه و آله وسلم بود، وجود ندارد مگر نماز كه آن را هم ضايع كردند

  آري، اين است نتیجه زير پا گذاشتن سفارش پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در مورد لزوم

 

 .، كتاب النكاح، باب النسوة الالتي يهدين المرأة الي زوجها68، ص7صحیح بخاري، ج: ـ الف 1

 .80، كتاب النكاح، باب 234، ص2سنن نسائي، ج: ب

 .، كتاب الصالة، باب تضییع الّصالة عن وقتها242، ص 2ـ صحیح بخاري، ج  2

(103) 

 

 . السالم پیروي از اهل بیت علیهم

 :ها ردن عايشه به تماشي مطربقسمت چهارم ـ ب

 .شود اين هم از رواياتي است كه هر مسلمان غیرتمندي از شنیدن آن ناراحت مي

 :اند كه نوشته

رسول . ي از اهالي حبشه در مسجد رسول خدامشغول لهو و لعب و رقص بودند روزي عده»

تا . آن قدر بودند كند و خدا عايشه را بري تماشي آنها برده و آنان را تشويق به آن كار مي

 (1)«!عايشه سیر شد

پیامبر صلي اهلل علیه و آله . نويسد كه در اين هنگام عمر آمد و آنها را نهي كرد بخاري مي

 .آنها را به حال خود بگذار: وسلم فرمود

ها را هدف قرار داد كه پیامبر صلي  اند كه عمر با سنگريزه آن بخاري و مسلم و نسائي نوشته

  اند كه شايد بعض شارحین در توجیه آن گفته. آله وسلم او را نهي كرداهلل علیه و 

 

، 6، كتاب الصالة، باب اصحاب الحراب في المسجد ؛ و ج 263، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

الحراب و الّدرق يوم »: ، كتاب الجمعه، باب في العیدين و الّتجّمل فیه، بابهي69و  60ص 

 [، باب فضل الجهاد و الّسیر،47، ص 4؛ و ج « .يصّلي ركعتین اذا فاته العید»و « العید

، 7، كتاب بدء الخلق، باب قّصة الحبش و قول النبي يا بني ارفدة ؛ و ج 665باب الّدرق ؛ و ص 

همان كتاب، باب نظر المرأة  49، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع االهل؛ و ص 32ص 

 .الي الحبش ونحوهم من غیر ريبة

 .4، كتاب صالة العیدين، باب208-220، ص 6صحیح مسلم، ج : ب
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 .(كه در مناقب عمر است) 28، كتاب المناقب، باب 580، ص 5سنن ترمذي، ج : ج

 .35و  34، كتاب صالة العیدين، بابهي 296، ص 3سنن نسائي، ج : د

(104) 

 

ز راويان حديث در جواب آن بايد گفت كه يكي ا. اين جريان قبل از بلوغ عايشه بوده است

او در سال هفتم هجري اسالم آورده بود و لذا بايد گفت حد اقل سن عايشه . ابوهريره است

 !مگر آن كه بگويیم كه او تا آن زمان به سن بلوغ نرسیده بود. سال بوده است 25

 .ممكن است گفته شود كه آمدن عمر و حمله به طرف آنها در واقعه ديگري بوده است

كند، وقتي عملي از نظر عمر زشت، و از نظر پیامبر  اواًل چه فرقي مي: گويیم در جواب آن مي

 .صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ بنا به نقل صحاح ـ مباح بود، چه يك واقعه باشد چه وقايع متعدد

 .ثانیا بخاري در يكي از رواياتش آن را در ضمن يك واقعه نقل كرده است

 :كند قول عايشه چنین نقل ميتر آن را از  ثالثا ترمذي مشروح

ها پراكنده شدند، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  وقتي عمر آمد، مردم از اطراف آن ...

گويد من نیز  عايشه مي. كنند بینم كه شیاطین انس و جن از عمر فرار مي فرمود من مي

 .مراجعت كردم

 :به آقي ترمذي بايد گفت

و انس فرار كردند آن گاه از قول عايشه نوشتي كه گفت اواًل اين كه نوشتي شیاطین جن 

 منهم مراجعت كردم، آيا فهمیدي معني آن چیست؟

 !معني آن اين است كه عايشه هم يا جزء شیاطین انس بود يا از شیاطین جن! آقي ترمذي

 ثانیا چگونه شیاطین انس و جن از عمر فرار كردند و از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم

(105) 

 

نگريختند؟ مگر عمر قبل از اسالم آوردنش بت پرست نبود؟ چه شد كه شیطان قبل از 

مگر نه به خاطر . كرد گريخت و بعد از اسالم ـ به قول شما ـ از او فرار مي اسالمش از او نمي

اسالمش و پیروي از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بوده است؟ چه شد كه شیطان از 

 گريزد؟ گريزد و از شارع آن و واسطه بین خدا و خلق نمي ان مييك مسلم

دهید كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را در مجلسي  ثالثا چگونه به خود جرأت مي

 حاضر كنید كه در آن شیاطین انس و جن حضور دارند؟
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اهلل علیه و آله  دانیم اين روايتها در فضیلت عايشه است كه بگويید او نزد رسول خدا صلي نمي

يافت، يا در  وسلم آن قدر عزيز بود كه آن حضرت به خاطر او در چنان مجلسي حضور مي

فضیلت عمر است؟ چرا بري عظمت بخشیدن به عايشه او را در رديف شیاطین ذكر كرده و 

بري عظمت بخشیدن به عمر، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را حاضر در مجلس 

 ید؟كن شیاطین مي

سر خويش قرار  پذيرد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم زنش را پشت كدام عاقل مي

داده و با هم به تماشي مجلس رقص و پايكوبي بايستند؟ آيا علمي اهل سنت حاضرند كه 

اين نسبت را به خودشان بپذيرند؟ آيا از مجموع اين روايات كه نوعا عايشه راوي آنها است، بر 

كه او خود اهل لهو و لعب بود؟ همان طور كه در بعض از همین روايات بدان تصريح آيد  نمي

بود، رواياتي كه داللت « حريص بر لهو»آن گاه چگونه از كسي كه به قول خودش . شده است

مثل اين كه بخواهید از فعل عايشه، كه در مقابل . كنید كند نقل مي بر جواز لهو و لعب مي

  ، استفاده(1)گرفت یر بود وضو ميغالمي كه متعلق به غ

 

اند،  مشروح آن چه كه صاحبان صحاح درباره عايشه نقل كرده)، 93، ص 2ـ سنن نسائي، ج  1

 (.به خواست خدا، در نوشتاري جداگانه خواهد آمد

(106) 

 

 !تواند دستها را تا آرنج و موي سر را به نامحرم نشان دهد كنید كه زن مي

به دور ريختن اين گونه روايات، به ريسماني چنگ بزنیم كه رسول  آيا بهتر نیست همراه

گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم امر به آن نموده و آن تمسك به اهل بیت آن بزرگوار 

شود و با قرآن همراه خواهد بود تا كنار  باشد؟ ريسماني كه هرگز پاره نمي السالم مي علیهم

 .ودحوض كوثر بر آن حضرت وارد ش

تر از همه اين كه ابوبكر و عمر ـ كه هر چه ياد گرفتند از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  مضحك

وسلم بوده است ـ از اين گونه اعمال نفرت داشتند و حتي عمر با سنگريزه به حبشه حمله 

را دانست ولي پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم آنان  ور شد و ابوبكر آن را مزمور شیطان مي

 .كرد تشويق مي

گويیم پس چرا پیامبر صلي . دانستند اگر گفته شود كه اين عمل، خداپسندانه بود و آنها نمي

شود كه  كنند؟ معلوم مي اهلل علیه و آله وسلم فرمود كه شیاطین جن و انس از عمر فرار مي

 .شیطان پسندانه بود نه خدا پسندانه

 :خواند نده زن آواز ميقسمت پنجم ـ شركت در مجلس عروسي كه خوان

صبح روز عروسي من، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بر : گويد ُرَبیِّع دختر ُمَعوِّذ مي»

: و در يكي از روايات بخاري) خواندند و بري پدران من  نزد من دختراني آواز مي. من وارد شد

  .كردند مي (1)كه در بدر كشته شده بودند، ندبه( «پدرانشان»
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 .باشد به معني مرثیه سرائي بري مّیت و نیكیهي او را يادآوري كردن مي« ندبه»ـ  1

(107) 

 

 :از جمله، يكي از آنان گفت

 (.يعني در میان ما پیامبري است كه از آينده مطلع است)«و فینا نبي يعلم ما في غد»

 (1)«.اين را نگويید و همان اشعار را بخوانید»: پیامبر فرمود

م كه رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم اهل گوش كردن به آوازه اگر بپذيري

 !...وي به حال پیروان او: خواني دختران بود، بايد گفت

 برآورند غالماِن او درخت از بیخ  اگر ز باغ رعیت َمِلك خورد سیبي 

 كشند لشگريانش هزار مرغ به سیخ  به پنج بیضه كه سلطان ستم روا دارد 

 

، در ضمن قصه غزوه بدر، باب بعد از باب شهود المالئكة 205، ص 5صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، كتاب النكاح، باب ضرب الّدف في الّنكاح و 65ص  7؛ و ج ( خود اين باب عنواني ندارد)بدرا 

 [ .الولیمة

 .، كتاب النكاح، باب ما جاء في اعالن النكاح399، ص 3سنن ترمذي، ج : ب

 .، كتاب االدب، باب في الّنهي عن الغناء682، ص 4داود، ج  سنن ابي: ج

، كتاب النكاح، باب الغناء و الّدف، حديث مذكور در متن را با 222سنن، ص  2ابن ماجه در ج : د

 :آورد كه اين مقدمه مي

زدند و آواز  دختران به دّف مي. روز عاشورا در مدينه بوديم: گويد ابوالحسین خالد مدني مي»

 .كند آن گاه همان حديث را نقل مي:... گفت. وارد بر ربّیع بنت معّوذ شديم. واندندخ مي

آن گاه اگر در دعاهي ! خواندند زدند و آواز مي آري روز عاشورا، در مدينه، دختران به دّف مي

گويند اينان  مي« خواندند روز عاشورا را بني امّیه روز مباركي مي»: شیعیان آمده باشد كه

 ...!ارندتعّصب د

(108) 
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 !آمد مبحث يازدهم پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از زنها خوشش مي

دانیم اين نكته را تذكر دهیم كه پیامبر صلي اهلل  قبل از آن كه وارد اين مبحث شويم الزم مي

سالگي ـ يعني در غرور جواني ـ كاماًل به پاكي زندگي كرد و نزد  65علیه و آله وسلم تا سن 

او ـ به اقرار دوست و دشمن ـ هرگز به هیچ عمل . ه به امانت و صداقت شهرت داشتهم

 25سالگي با زني كه  65در . زشتي كه در میان اعراب جاهلي رواج داشت، آلوده نگشت

سالگي با همان زن ـ حضرت خديجه  53تر بود، ازدواج كرد و تا سن  سال از خودش مسن

اين امر بیانگر اين است كه حضرتش . ساله بود، زندگي كرد 28علیهاالسالم ـ كه در آن وقت 

 .هرگز دنبال مسائل شهواني نبود

البته اين موضوع بري هر مسلماني بلكه بري هر كس كه اندك اطالعي از سیره آن بزرگوار 

خوريم كه خالف  اما در صحاح سته اهل سنت به رواياتي بر مي. داشته باشد، واضح است

باشد و لذا خواستیم كه توجه خوانندگان محترم را ابتداًء به اين مطالب  ميمطالب فوق الذكر 

ها  جلب كنیم تا خدي نكرده، انسانهي ضعیف االيمان با ديدن آن روايات، تصور نكنند كه اين

حق است و بدانند كه از اين گونه روايات غیر صحیح، در صحاح اهل سنت، فراوان ديده 

 .شود مي

پسندند و  تها را بري خودشان و مخصوصا بزرگان علما يا عارفانشان نميآنان اين گونه نسب

ترين  ولي چه كنیم كه با كمال تأسف، در صحیح. دانند دامنشان را از اين تهمتها پاك مي

 پايه و كتابهي روايي خويش بي

(112) 

 

ارد كه اساسترين روايت، آن هم درباره شخص رسول اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم وجود د

 .رسد ترين كارها به نظر مي تطهیر اين كتابها از اين گونه روايات، يكي از واجب

را مطالعه فرموده باشند، بهتر و بیشتر به جعلي « خدا در صحاح»اگر خوانندگان محترم كتاب 

بودن بسیاري از روايات صحاح پي برده و نیز برايشان روشن شده است كه وقتي صاحبان آن 

 .ي انساني ساخته باشند، به رسول او بیشتر ستم روا خواهند داشت خدا چهره كتابها بري

 :كنیم بخش بررسي مي 4ما اين مبحث را در ضمن 

 ...بخش اول ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از صفّیه خوشش آمد و

ب، گويد كه در غزوه خیبر، يكي از كساني كه اسیر شد، صفیه، دختر ُحَیي بن اخط انس مي»

وقتي غنائم را تقسیم كردند، صفیه . او تازه شوهر كرده بود و شوهرش نیز به قتل رسید. بود

ي نزد رسول خدارفته و گفتند كه او زني زيبا و دختر رئیس قوم  عده. شد (1)سهم دحیه كلبي

 پیامبر چون او را ديد از دحیه او را پس گرفت و پس از آزاد كردنش او را به عقد خود در. است

 (2)«.آورد
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اند ـ زيباترين مرد عرب بود و هرگاه جبرئیل خدمت رسول  ـ دحیه كلبي ـ چنان چه نوشته 1

شد و اگر كسي  رسید به صورت دحیه ظاهر مي گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم مي

 .پنداشت كه دحیه نزد آن حضرت است كرد مي در آن حال، از كنار آن حضرت عبور مي

، 43، ص 4، كتاب الصالة، باب ما يذكر في الفحذ ؛ و ج 204، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .باب فضل الجهاد و السیر، باب من غزا بصبي للخدمة

 . ، كتاب النكاح، باب فضیلة اعتاقه امة ثم يتزّوجها2044ـ 47، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

ء، باب ما جاء في سهم  الفي ، كتاب الخراج و االمارة و256-3، ص 3داود، ج  سنن ابي: ج

 الصفي

 [، كتاب النكاح، باب الّرجل يعتق امته ثم269، ص 2سنن ابن ماجه، ج : د

 .، كتاب الّتجارات، باب الحیوان بالحیوان متفاضاًل يدا بید723ص 6يتزّوجها ؛ و ج 

 .ابن ماجه روايت فوق را در هر دو جا به طور خالصه نوشته است

(113) 

 

تر زندگي كرده و  تواند بپذيرد پیامبري كه در جواني با زني از خودش مسن يآيا هیچ كس م

رسیده است، به خاطر زيبايي زني، او را از  20باشد وسن او نیز به  حال نیز داري چند زن مي

 !يكي از اصحاب پس بگیرد؟

طر چه گويیم كه صفیه يكي از زنهي پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نبود، اما به خا نمي

چنان چه ساير ازدواجهي آن حضرت ـ كه به . قطعا حكمتي در آن بود. دانیم موضوعي، نمي

زن نبود  4خواست ازدواج كند و محدود به  توانست استثناًء با هر چند زني كه مي اذن خدا مي

 (1).ـ كه در مدينه صورت گرفت، به خاطر مسائل مختلف بود

  گز كاري كه خالفهر. حضرتش تحت اشراف خدي عزوجل بود

 

ـ يكي از حكمتهايي كه اهل سیره نقل كردند اين بود كه رسم قبايلي عرب چنین بود كه از  1

كردند و آن  داماد خود ـ و لو از قبیله ديگر باشد ـ مانند يكي از افراد قبیله خود، حمايت مي

امي و ياور ها در حقیقت بري مسلمانان ـ و نه بري شخص خود ـ ح حضرت با اين ازدواج

ما به خواست خدا، در جي خود به اين نكته تذكر خواهیم داد كه همسران آن . ُجست مي

دادند به طوري كه حضرتش يك بار به مدت يك ماه از آنان قهر  حضرت تا چه اندازه او را آزار مي

تي تو كه گف: روز برگشت عايشه به او گفت 69كرده بود و بنا به نقل صحاح، وقتي كه پس از 

 ...!يك ماه، هنوز يك ماه نشد

(114) 
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 .رضي او بود انجام نداده و هیچ گاه تابع هواهي نفساني و شهوات زودگذر نبوده است

ـ راوي منحصر به فرد روايت مذكور ـ « انس بن مالك»كنیم قول  آن چه كه ما آن را انكار مي

 ...!تاست كه آن حضرت به خاطر زيبايي صفیه، او را از دحیه پس گرف

 !بخش دوم ـ خدمتگذاري عروس

سهل بن سعد روايت كرده است كه ابو اسید ساعدي پیامبر را به مجلس عروسي خود »

خدمتكار آن مجلس زن او يعني عروس مجلس بود، و هم او از آن حضرت و از ساير . دعوت كرد

 (1)«(!)كرد مدعوين پذيرايي مي

ها هنگامي كه عروس است در  ه همسر آنشوند ك حال چرا مؤمنین از اهل سنت حاضر نمي

و چرا رسول ! دانند البد صحیح بخاري را صحیح نمي! ها پذيرايي كند میان مردان رفته و از آن

خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ حتي آن زمان كه آيه حجاب نازل نشده بود ـ به زنش اجازه 

چطور شد اين را از ديگري ! ؟نداد آن گاه كه عروس است برود و از مردان پذيرايي كند

  پسندد و از خودش دور مي

 

، و ...، كتاب النكاح، باب حّق اجابة الولیمة و الّدعوة33و  36، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

و  238باب قیام المرأة علي الّرجال في العرس و خدمتهم بالنفس و باب بعد از آن ؛ و نیز ص 

، ص 8ذ في االوعیة و الّتور، و باب نقیع الّتمر ما لم يسكر ؛ و ج ، كتاب االشربة، باب االنتبا239

 ...، كتاب االيمان و النذور، باب ان حلف ان ال يشرب نبیذا274

 .، كتاب الّنكاح، باب الولیمة222، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

(115) 

 

 كند؟ مي

و نیز از خدي عزوجل به بريم و از حضرتش  ما از اين نسبتها به خدا و رسول گرامیش پناه مي

 .اللهم غفرا. نمايیم خاطر نوشتن اين سطور طلب عفو مي

 :بخش سوم ـ برخورد با زناني كه از مجلس عروسي برگشته بودند

گشتند مشاهده  رسول خدا زنان و كودكاني را كه از مجلس عروسي بر مي: گويد انس مي»

يعني شما از محبوبترين ) (1)««اس اليانتم من احب الن»: ها گفت ايستاد و خطاب به آن. كرد

نويسد كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم آن را دو بار  مسلم مي.( باشید مردم نزد من مي

 !گفت

 !روند خوشا به حال زنان و كودكاني كه به مجلس عروسي مي

 .قضاوت با خوانندگان
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 !بخش چهارم ـ خلوت با يك زن

ندكي اختالف در ضمیر جمع است كه ما آن را از صحیح اين جا بین روايت بخاري و مسلم ا

دانند و در ضمن به  كنیم چه آن كه اهل سنت آن را از هر كتابي معتبرتر مي بخاري نقل مي

 :دهیم ي از اختالفات توجه مي پاره

و بنا به نقل ) به خدا قسم : رسول خدا با زني از انصار خلوت كرد و به او گفت: گويد انس مي»

باشید  شما زنها محبوترين مردم نزد من مي( «قسم به آن كه جانم در دست اوست»: مسلم

  و به نقل مسلم آن را سه بار) 

 

 .، كتاب النكاح، باب ذهاب الّنساء و الّصبیان الي العرس36، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .43، كتاب فضائل الّصحابه، باب2948، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

(116) 

 

 (1) «(.كرد تكرار

و نیز پیامبر كه خود از خلوت كردن با زنها نهي ! كرد؟ ما كه نفهمیديم انس در آن خلوت چه مي

 چرا خود اين عمل را انجام داد؟ (2)كرد،

اش كه خلوتها وغیر خلوتهي پیامبر صلي اهلل علیه و آله  تعجب است از انس با اين حافظه

كند كه در میان  كه حديث غدير را فراموش مي وسلم را با زنها به ياد دارد، چگونه است

 !هزار نفره مطرح شده بود 260جمعي 

 :نويسد مي 74شرح نهج البالغه ص  4الحديد معتزلي در ج  ابن ابي

ي از صحابه و تابعین و محدثین از علي  جماعتي از شیوخ بغدادي ما گفتند كه عده»

بعض از آنان مناقب او را كتمان كرده و به . دكردن السالم منحرف بودند و از او بدگويي مي علیه

ها انس بن مالك  از جمله آن. نمودند خاطر دنیا و ترجیح آن بر آخرت، دشمنانش را كمك مي

 .بوده است

مردم را قسم داد كه چه ( يا حیاط مسجد كوفه)السالم در حیاط داراالمارة  روزي علي علیه

من كنت مواله »: م شنیده است كه فرمودكسي از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسل

  انس بن مالك هم در (3).دوازده نفر برخاستند و شهادت دادند. «فعلي مواله

 

، كتاب النكاح، باب ما يجوز ان يخلو الّرجل بالمرأة عند 48، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .الّناس

 .43، كتاب فضائل الّصحابه، باب2949، ص 4صحیح مسلم، ج : ب
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 . ...ـ صحیح بخاري، همان، باب ال يخلوّن رجل بامرأة 2

مردم »نفر و به قولي  30، عده گواهان را 86، ص 7ـ احمد حنبل در مسند خويش، ج  3

نفر از آنان را در  64اسامي ( ره)عالمه امیني ...(. نفر و 30و در بعض روايات )داند  مي« زيادي

 .آورده است 284-5الغدير، ص  2ج 

(117) 

 

تو چرا : السالم به او فرمود علي علیه. میان حاضرين بود ولي برنخاست و شهادت نداد

پیر شدم و فراموش ! يا امیرالمؤمنین: گفت! شهادت ندادي؟ تو كه آن روز حاضر بودي

او را بگیرد كه عمامه نتواند او را ( پیسي)گويد سفیدي  اگر او دروغ مي! خدايا: فرمود (1).كردم

 .بپوشاند

 .به خدا قسم او را ديدم كه به همان مرض مبتال شده بود: گويد ة بن ُعَمیر ميطلح

كند كه مردي در آخر عمِر انس بن مالك از او درباره علي بن  عثمان بن مطّرف روايت مي

) من بعد از آن روز قسم خوردم كه اگر درباره علي : پرسید گفت( السالم  علیه) طالب  ابي

به خدا قسم از پیامبرتان شنیدم كه . از من بپرسند آن را كتمان نكنمحديثي ( السالم  علیه

 (2)«.او در قیامت رئیس پرهیزگاران است»: فرمود

 

كرد خدا  چگونه اّدعي پیري و فراموشي مي. سال بود 45ـ سّن او در آن زمان حدود  1

 !داند مي

 .682-7الحديد معتزلي ص  السالم از ديدگاه ابن ابي علي علیه»ك .ـ ر 2

من   سمعته و الّله« ذاك رأس المّتقین يوم القیامة»: متن عربي روايت و گفته انس چنین است

 .نبّیكم

 

 

 :كند دهد عمل نمي مبحث دوازدهم پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم به آن چه كه دستور مي

آوريم،  اند مي تهمورد از آن چه را كه صاحبان صحاح درباره عنوان فوق نوش 20در اين مبحث نیز 

و . ها از محرمات نیست ولي چیزي است كه روي آن، نهي رفته است كه گر چه همه آن

حداقل مكروه است و قطعا هر عمل زشتي را كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم مردم را از 

ريم توانیم بپذي نمايد و لذا ما نمي آن بازداشته است، خود اول كسي است كه از آن پرهیز مي

 :موارد ده گانه چنین است. كند كه آن حضرت از عملي نهي فرموده ولي خود به آن عمل مي

 :مورد اول ـ تخّطي رقاب مردم، ايذاء به آنها است
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اگر كسي خواست از میان جمعیتي عبور كند عرفا و عقاًل . در اين مورد ما نیاز به روايت نداريم

يعني پا روي « تخطي رقاب»و اين كه گفته شد  بايد طوري بگذرد كه باعث اذيت كسي نشود

 گردن مردم گذاشتن، يعني طوري

(121) 

 

گذارد و اين اصطالح، آن جا به كار  جمعیت را بشكافد و برود كه گويي پا روي گردن آنان مي

و يكي بخواهد با ( مانند صف جماعت پس از اتمام نماز)رود كه مردم نشسته باشند  مي

اين عمل، عالوه بر آن كه هم عقل و هم عرف . ه از البلي آنها عبور كندسرعت و بدون مالحظ

 :داند، شارع مقدس هم از آن نهي فرموده است آن را ناپسند مي

بنشین كه مردم را : فرمود. كند رسول خدايكي را ديد كه گويي از روي گردن مردم عبور مي»

 «.اذيت كردي

د، پلي بري رسیدن به جهنم بري خويش كسي كه تخطي رقاب مردم كن: پیامبر فرمود»

 (1)«.انتخاب كرده است

افكنیم و عملكرد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را در اين  حال نظري ديگر به صحاح مي

 :كنیم زمینه مشاهده مي

مردم . رسول خدا بعد از نماز عصر، تخطي رقاب مردم كرده وارد حجره يكي از زنهايش شد»

گوئیا از سرعت من : چون برگشت فرمود. رعت آن حضرت تعجب كردندوحشت زده، از س

در منزل اندكي طال داشتم و در نماز يادم آمد، و چون خوش نداشتم كه شب تا . تعجب كرديد

 (2) «.صبح در منزل بماند، رفتم و دستور دادم آن را تقسیم كنند

 

 

 .88السنه فیها، باب  ، كتاب اقامة الصالة و354ص  2ماجه، ج  سنن ابن: ـ الف 1

 .، كتاب الصالة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعه696، ص 2داود، ج  سنن ابي: ب

 .60، كتاب الجمعه، باب 206، ص 3سنن نسائي، ج : ج

، باب وجوب صالة الجماعة، باب من صلي بالناس فذكر 625ص  2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .حاجة فتخّطأهم

 .204، كتاب السهو، باب 83، ص 3سنن نسائي، ج : ب

(122) 
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 :زيرا. اشكاالتي كه به اين روايت وارد است بر خوانندگان محترم پوشیده نیست

 .اواًل ـ تخطي رقاب مردم ايذاء به آنها است

 .ثانیا ـ هنگام نماز به فكر غیر خدا بودن از وساوس شیطان است

اين كار را با اندكي فاصله انجام دهد يا توانست  ثالثا ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم مي

 .كسي را مأمور اين كار كند

خواستم شب را در  رابعا ـ بین نماز عصر تا شب، فاصله زيادي بود، و عذر آن حضرت كه نمي

 .منزل بماند، با اين تعجیل سازگار نیست

 :مورد دوم ـ خوردن از اطراف طعام صحیح نیست

كودكي بودم كه تحت كفالت رسول خدا قرار داشتم و من : گويد سلمه مي عمر بن ابي»

: پیامبر فرمود!( كرد البد ورچین مي)شد  هنگام غذا خوردن دستم به همه جي طعام دراز مي

 (1)«.از جلو خودت بخور

  اين از آداب غذا خوردن است، بخصوص آن كه ظرف غذا مشترك باشد

 

، كتاب االطعمه، باب التسمیه علي الطعام و االكل 88، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 (سه روايت)بالیمین 

كتاب االشربه، باب آداب الطعام و الشراب و  2200و  2599ص  3صحیح مسلم، ج : ب

 (دو روايت) احكامهما 

 .، كتاب االطعمه، باب االكل بالیمین2087، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، كتاب االطعمه، باب االكل بالیمین349، ص 3داود، ج  ن ابيسن: د

(123) 

 

 . ـ چنان كه در سابق اين گونه مرسوم بودـ

كنند كه رسول خدا صلي اهلل  بینیم كه صاحبان صحاح از انس بن مالك نقل مي با اين حال مي

 :كرد علیه و آله وسلم خود چنین نمي

حضرت از . بري طعامي دعوت كرد و در آن طعام كدو بود روزي نجاري پیامبر را: گويد انس مي»

 (1)«.خورد گرفت و مي اطراف ظرف، كدو را مي

و در بعض روايات آمده كه او غذا را جلوي حضرتش : اند كه آن نجار، غالم حضرت بود نوشته

حال اين چه دعوتي است كه صاحبخانه مهمان عزيزي را . گذاشت و خود مشغول كارش شد

ما اين روايت را ! دانیم و غذا را جلوي او گذاشته و خود دنبال كارش برود، نمي دعوت كند
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توانیم بپذيريم كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  همچون بسیاري از روايات انس، نمي

پسندد  عملي كه خالف عقل و عرف و آداب غذا خوردن بوده و آن را خود بري كودكي نمي

 .انجام داده باشد

 :د سوم ـ بول و غائط، رو و پشت به قبله ممنوعمور

  ورزيد باز داشتن يكي از دستوراتي كه شارع مقدس به آن اهتمام مي

 

 202و  98و  89، ص 7، كتاب البیوع، باب ذكر الخیاط؛ و ج 79، ص 3صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .«القديد»و « الدباء»و « الثريد»و « من تتبع حوالي القصعه»: ، كتاب االطعمه، بابهي206و 

 .62، كتاب االشربه، باب 2225، ص 3صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب االطعمه، باب ما جاء في اكل الّدباء650، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب االطعمه، باب في اكل الّدباء350، ص 3داود، ج  سنن ابي: د

(124) 

 

حكم از نظر روايات اهل بیت اين . باشد مردم از قضي حاجت، رو و پشت به قبله مي

در اين حكم فرقي بین . اند بدان فتوا داده  السالم روشن بوده و علمي اعالم ايدهم الّله علیهم

مكانهي مختلف نیست يعني خواه در بیابان باشد يا در هتل، در فضي باز باشد يا در محیط 

 .چه آن كه حكمت آن، حفظ حرمت كعبه است. محصور

اند كه اين حكم، مخصوص فضي باز  نت ـ به استثني ابوحنیفه ـ گفتهفقهي اربعه اهل س

 (1).است، و اگر بین انسان وكعبه ديواري يا چیزي حائل باشد مانعي ندارد

 :آمده است« الفقه علي المذاهب االربعه»در كتاب 

و باشند  ها و نعمتهي خدا مي تخلي رو به خورشید وماه كراهت دارد، زيرا آن دو از نشانه»

 «.قاعده شرع اسالم، احترام به نعمتهي خدا است

پرسیم كه احترام كعبه بیشتر است يا خورشید و ماه؟ و اگر قرار باشد يك ديوار اين  ما مي

 .نهي را بر دارد، در فضي باز هم بین ما و كعبه ديوارها و شهرها و آباديهي فراواني وجود دارد

ابوايوب )آورند و ثانیا از بعض اصحاب  ر مطلق ميصاحبان صحاح، اواًل روايات نهي را به طو

نويسند كه رسول  كردند و ثالثا مي كنند كه در فضي محدود هم پرهیز مي نقل مي( انصاري

حال ما روايات آنها را مورد بررسي قرار ! كرد خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم پرهیز نمي

 :دهیم مي
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 .«ربعةالفقه علي المذاهب اال»: ـ به نقل از 1

(125) 

 

 (1)«.هنگام قضي حاجت رو و پشت به قبله نكنید: رسول خدا فرمود»

در مقابل اين روايت كه به صورتهي مختلف و از روات گوناگون از جمله از ابوهريره نقل شده كه 

  رساند اين دستور تا اواخر عمر رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم مي

 

، كتاب الوضوء، باب التستقبل القبله بغائط او بول اال عند البناء 48ص 2صحیح بخاري، ج: ـالف 1

 .جدار او نحوه

الزم به تذكر است كه آقي بخاري در اين باب فقط همین روايت را كه در متن آورديم، نقل كرده 

و « مگر آنكه ديواري يا چیزي حائل باشد»است كه نه در آن روايت و نه در هیچ روايتي نیامده 

 .فقه ابن عمر است كه متعرض خواهیم شد اين از

 .كتاب الطهارة، باب االستطابة 664ص 2صحیح مسلم، ج: ب

نويسد كه  آورد و در دنباله آن مي او همان روايت بخاري را كه از ابوايوب انصاري نقل شده مي

شده ما وارد شام شديم و در آنجا مستراحهايي يافتیم كه رو به قبله بنا : ابوايوب گفته است

مراحیض »: در پا ورقي آن، در ذيل. نموديم بود كه ما خود را از آن منحرف كرده و استغفار مي

مراحیض جمع مرحاض است و آن اطاقي است كه بري قضي »: آمده است كه« قد بنیت

اند همان  با اين حساب آنچه كه اصحاب از روايت فهمیده« .حاجت انسان، اتخاذ شده است

یز بدان فتوي داده است كه قضي حاجت رو و پشت به قبله مطلقا حرام است كه ابوحنیفه ن

، كتاب الطهارة 222و  225ص 2سنن ابن ماجه، ج: ج. است، چه در بنايي باشد يا در فضي باز

 [ .و سننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط و البول

 .القبلة بغائط او بول ابواب الطهارة، باب النهي عن استقبال 23ص 2سنن ترمذي، ج: د

 .كتاب الطهارة، باب كراهیة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 3ص 2داود ج سنن ابي: ه

و  32هي  باب 55ـ  57و ص 29ـ  62هي  كتاب الطهارة، باب 39ـ  42ص 2سنن نسائي، ج: و

37. 

(126) 

 

من بر بام خانه : گويد شد ـ روايتي آمده كه ابن عمر مي توسط آن حضرت به مردم ابالغ مي

كند و يا  ديدم كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم پشت به قبله بول مي. حفصه رفتم

نقل شده كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم يك سال آخر عمرشان رو به قبله بول 

ه او ب. كرد كردند و يا ابن عمر را ديدند كه مركب خود را نگهداشت و رو به قبله بول مي مي
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چرا، اين كار در فضي باز نهي شده و اگر بین : مگر اين عمل نهي نشده است؟ گفت: گفتند

 (1).تو و قبله چیزي باشد كه ترا بپوشاند اشكال ندارد

 :در بررسي اين روايات بايد گفت

اواًل ـ آن چه كه از ابن عمر نقل شده به خاطر علم و فقه او، كه در جي خود ـ به خواست خدا 

چنان چه مالحظه فرموديد او خود عملي . تواند مورد قبول باشد ث خواهد شد، هرگز نميـ بح

دهد و اين شبیه  دهد آن گاه به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم نسبت مي را انجام مي

 .ركعتي خواندن علقمه است كه بحث آن گذشت 5نماز 

 

 :دهي زير بجويی ـ روايات مذكور در متن را در كتاب 1

باب فضل  200ص 4كتاب الوضوء، باب من تبّرز علي لبنتین؛ و ج 49ص 2صحیح بخاري، ج: الف

 الجهاد و السیر، باب ما جاء في بیوت ازواج النبي

 .27كتاب الطهارة، باب  665ص 2صحیح مسلم، ج: ب

 ] .7، ابواب الطهارة، باب 22ص 2سنن ترمذي، ج:ج

 .28و سننها باب  كتاب الطهارة 222ص 2سنن ابن ماجه، ج: د

 .و باب بعد... كتاب الطهارة، باب كراهیة استقبال القبلة 4و3ص 2داود، ج سنن ابي: ه 

 .66كتاب الطهارة، باب  46ص 2سنن نسائي، ج: و

(127) 

 

ي كه مورد احتیاج همه مسلمین است و هر كسي در شبانه روز چند بار بدان  ثانیا ـ مسأله

ك پشت بام رفتن بايد روشن شود و اگر نبود، عملي مباح همیشه كند چگونه با ي نیاز پیدا مي

يا آن كه حضرت تا اواخر عمر خود از عملي نهي كند ويك سال قبل از ! ماند؟ حرام باقي مي

رحلتش يك نفر او را ديد كه در مستراح نشسته و رو به قبله است و با همین ديدار اتفاقي 

ت، چرا حضرت خود به اين نكته تذكر ندادند كه بین اگر واقعا چنین اس! حرمت آن كنار رفت

 .فقهي اربعه نیز اختالف نیفتد

ثالثا ـ روايات متعددي از همین صاحبان صحاح نقل شده كه كسي رسول خدا صلي اهلل علیه 

حال چه  (1).رفت ديد، چه آن كه او به جي دوري مي و آله وسلم را هنگام قضي حاجت نمي

 !بیند آن هم رو يا پشت به قبله ديگر او را ميشد كه ابن عمر يا كسي 

السالم  رابعا ـ چه شده كه اهل سنت حاضر نیستند معالم دينشان را از اهل بیت پیامبر علیهم

بگیرند؟ مگر آن حضرت سفارش به تمسك به آنان ننموده است؟ آيا ابن عمر يا غیر او بهتر 

 باشند؟ ي اهلل علیه و آله وسلم ميدانند يا كساني كه باب مدينه علم رسول خدا صل مي



62 
 

 !مورد چهارم ـ دراز كشیدن و يك پا را روي پي ديگر انداختن ممنوع

 

، كتاب الطهارة و سننها، باب التباعد للبراز في 262و  260ص 2سنن ابن ماجه، ج: ـ الف 1

 .الفضاء

 .22ابواب الطهارة، باب 36ص 2سنن ترمذي، ج: ب

 .ب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجةكتا 2ص 2داود، ج سنن ابي: ج

 .كتاب الطهارة، باب االبعاد عند ارادة الحاجة 32ص 2سنن نسائي، ج: د

(128) 

 

رسول خدا به پشت خوابیدن در حالي كه : انصاري نقل كردند كه گفت  از جابر بن عبد الّله»

 (1)«.يك پا روي پي ديگر باشد را نهي كرده است

اند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و عمر  صاحبان صحاح نوشته در مقابل اين نهي،

 (2).دادند و عثمان اين عمل را انجام مي

هدف ما نقد اين مطلب است كه پیامبري كه . ما به صحت و سقم احاديث كاري نداريم

يا از عملي نهي . كند دهد و خالف مي كنند به عملي دستور مي صاحبان صحاح ترسیم مي

نكته قابل توجه اين كه روايات دسته دوم فقط از يك نفر نقل . دهد كند و خود انجام مي يم

شود كه يك نفر آن را  معلوم مي. كند شده و او عّباد بن تمیم است كه از عمويش روايت مي

 .اش گفته است ديده و او هم فقط به برادرزاده

 !عمل اشكال نداردبنابراين چنین نبود كه بخواهد عماًل نشان بدهد اين 

از اين هم كه بگذريم اگر پیوسته از عملي نهي شود و خود انجام بدهد، آيا اين يك نوع 

 .بدآموزي نیست؟ با توجه به اين كه حضرتش الگوي عملي مسلمانان بود

 

 .62كتاب اللباس و الّزينة، باب  2222ـ6ص 3صحیح مسلم، ج: ـ الف 1

 [ .60باب  كتاب االدب، 89ص 5سنن ترمذي، ج: ب

 .، كتاب االدب، باب في الرجل يضع احدي رجلیه علي االخري627ص 4داود، ج سنن ابي: ج

 .كتاب الصالة، باب االستلقاء في المسجد و مّدالرِّْجل 268ص 2صحیح بخاري، ج: ـ الف 2

 .66صحیح مسلم، همان، باب: ب

 .29سنن ترمذي، همان، باب: ج
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 .داود، همان سنن ابي: د

(129) 

 

 !ورد پنجم ـ ايستاده آب خوردن ممنوعم

اند كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از ايستاده  صاحبان صحاح از راويان مختلف نقل كرده

 (1).آب خوردن نهي كرده است

ي از  عده: السالم ايستاده آب خورد و فرمود كنند كه علي علیه در مقابل آن، روايت مي

در حالي كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم همین كاري كه  ايستاده آب خوردن اكراه دارند

پیامبر : كنند كه گفت يا از ابن عباس روايت مي.( يعني ايستاده آب خورد. )من كردم انجام داد

گر چه در بعض از روايات . صلي اهلل علیه و آله وسلم از زمزم آب خورد در حالي كه ايستاده بود

ابن عباس ـ قسم خورد كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم  آمده است كه عكرمه ـ غالم

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم : كنند كه گفت يا از كبشه انصاريه نقل مي. چنین نكرد

وارد بر من شد و مشكي در آن جا بود كه حضرتش از آن نوشید در حالي كه ايستاده بود ومن 

 .رك آن را نگه داشتممحل دهان آن حضرت را بريدم و بري تب

ما در عهد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم : كنند كه گفت يا از ابن عمر روايت مي

 .خورديم ايستاده آب مي

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم هم ايستاده آب : كنند كه گفت يا از عايشه نقل مي

 (2).خورد و هم نشسته مي

 

 2)، كتاب االشربه، باب كراهیة الشرب قائما 2202و2200ص 3صحیح مسلم، ج: ـ الف 1

 .(روايت

 .كتاب االشربه، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما 622و625ص 4سنن ترمذي، ج: ب

 .كتاب االشربه، باب الشرب قائما 2236ص 6سنن ابن ماجه، ج:ج

 .كتاب االشربه، باب في الشرب قائما 332ص 3داود، ج سنن ابي: د

(130) 

 

باز هم رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از چیزي نهي كردند و در عمل آن نهي را  آيا

السالم اصاًل نهي از ايستاده  برداشتند؟ يا آن كه بايد گفت با توجه به روايت امیرالمؤمنین علیه

 .آب خوردن را بايد مردود دانست

 !مورد ششم ـ پوشیدن لباس قرمز ممنوع
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 :لباس قرمز از اين قرار استروايات نهي از پوشیدن 

گويد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از پوشیدن لباس قرمز نهي كرده  ـ راوي مي1

 .است

ـ مردي كه لباس قرمز بر تن داشت به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم سالم كرد و آن 2

 .حضرت جواب او را نداد

ب، همسر رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم ما نزد زين: گويد ـ زني از بني اسد مي3

زديم كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم وارد  بوديم و داشتیم لباسهايي را با قرمز رنگ مي

  وقتي. زينب كه متوجه جريان شد، لباسها را از رنگ شست. شد و چون آن را ديد برگشت

 

 :ـ روايات باب را در اين كتابها بجويید 1

 .كتاب االشربه، باب الشرب قائمًا 243ص 7یح بخاري، جصح: الف

 .، كتاب االشربه، باب في الشرب من زمزم قائما2206و  2202ص 3صحیح مسلم، ج: ب

 .سنن ابن ماجه، همان: ج

 .سنن ترمذي، همان؛ و نیز در باب بعد از آن: د

 .داود، همان سنن ابي: ه

هي  كتاب مناسك الحج، باب 644ص 5ج و 200، كتاب السهو، باب 82ص 3سنن نسائي، ج: و

 .222و  225

 !فرمايید بعض از اين روايات متعارض در يك باب نقل شده است چنانچه مالحظه مي

(131) 

 

 (1).حضرت برگشت و رنگ قرمزي نديد، داخل شد

 :اند كه در مقابل اين روايات نقل كرده

پوشید و در بعض از روايات آمده  ـ رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم خود لباس قرمز مي1

 .كه حضرت در آن نماز خواند

 (2).ـ بر تن حسنین علیهماالسالم لباس قرمز بود2

آيا باز هم رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از عملي نهي كرد و در عمل آن را برداشت؟ 

كب شده يا اصاًل نهي نكرده بود؟ بر فرض شخصي كه لباس قرمز پوشیده بود گناهي مرت
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باشد، چرا جواب سالم او داده نشود؟ آيا گناه او مانند آن سه نفري بود كه از جنگ طفره 

  توان پذيرفت كه عملي به اين رفتند؟ راستي مي

 

 .45كتاب االدب، باب  207ص 5سنن ترمذي، ج: ـ الف 1

 .كتاب اللباس، باب المیاثر الحمر 2605ص 6سنن ابن ماجه، ج: ب

 .كتاب اللباس، باب في الحمرة 53ص 4ج داود سنن ابي: ج

 .78كتاب الّزينة، باب  602ص 8سنن نسائي، ج: د

 .65، كتاب الفضائل، باب 2828ص 4صحیح مسلم، ج: ـ الف 2

 .كتاب اللباس، باب لبس االحمر للرجال 2290ص 6سنن ابن ماجه، ج: ب

باب ما جاء في  ، كتاب المناقب،558و ص 47كتاب االدب، باب  209ص 5سنن ترمذي، ج: ج

 صفة النبي

 54ص 4، كتاب الصالة، باب في المؤذن يستدير في اذانه؛ و ج243ص 2داود، ج سنن ابي: د

 .كتاب اللباس، باب في الرخصة في ذلك

و  296و  239ص 8، كتاب القبلة، باب الصالة في الثیاب الحمر؛ و ج80ص 6سنن نسائي، ج: ه 

 .94و  20و  9هي  ، كتاب الزينة، باب624

(132) 

 

اش زيبا  زشتي خیلي راحت با عمل رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و دو نور ديده

 شود؟

 :مورد هفتم ـ جنب بايد با وضو بخوابد

 :اند كه صاحبان صحاح نقل كرده

 .جنب اگر خواست بخوابد وضو بگیرد: ـ رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود1

خواست بخوابد وضو  علیه و آله وسلم هر گاه جنب بود و ميـ رسول خدا صلي اهلل 2

 .خوابید گرفت و مي مي

ـ رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به عمر دستور داد كه اگر جنب هستي و خواستي 3

 .بخوابي وضو بگیر

ـ رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم خود بي آن كه دست به آب بزند همانطور كه جنب 4

 (1).خوابید بود مي
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 .اند ها مجموعه رواياتي است كه سه تن از ارباب صحاح، آنها را در صحاحشان آورده اين

دهد و ثانیا خود وضو  اواًل رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به ديگران دستور وضو مي

 !گیرد گیرد و ثالثا خود همیشه وضو مي نمي

هر چه باشد صحیح را از صحیح بودن خارج  حال كدام دسته روايات صحیح است و كدام غلط،

كنیم كه اهل سنت كتابهي صحاح خويش را وحي منزل  كند و ما نیز همین را دنبال مي مي

 .ندانند

 

 .88و  87هي  الطهارة، باب] ، ابواب607و  602و  603و  606ص 2سنن ترمذي، ج: ـ الف 1

 .99و  98هي  ا، باب، كتاب الطهارة و سننه293و  296ص 2ماجه، ج سنن ابن: ب

 .كتاب الطهارة، باب في الجنب ينام و چند باب بعد از آن 57ص 2داود، ج سنن ابي: ج

(133) 

 

 !مورد هشتم ـ وضو و غسل از زيادي وضوي زن ممنوع

خوريم كه رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم  باز هم در صحاح به رواياتي بر مي

اند كه رسول خدا صلي اهلل  اينان نوشته. دهد خود آن را انجام ميكند ولي  از عملي نهي مي

اند  ها نوشته علیه و آله وسلم مرد را از وضو گرفتن از زيادي وضوي زن نهي كرده است و همان

 (1).كرد يا غسل مي: گرفت كه آن حضرت از زيادي وضو و غسل زن وضو مي

 :مورد نهم ـ حكم حیوان دريايي كه در آب بمیرد

نويسند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از خوردن حیوان دريايي كه در آب بمیرد  يم

 (2).و روي آب قرار بگیرد نهي فرموده است

 (3).دهد از میان فقهي اربعه اهل سنت، ابو حنیفه به همین فتوي مي

 .در مقابل اين روايت به داستان زير از صحیحین توجه فرمايید

  كه لشگريان تحت فرماندهي ابو عبیده، (4) بحردر غزوه سیف ال»

 

 .42ـ48، ابواب الطهارة بابهي 92ـ94ص 2سنن ترمذي، ج: ـ الف 1

 . 33ـ32هي  ، كتاب الطهارة و سننها، باب236ـ235ص 2سنن ابن ماجه، ج: ب

 .20ـ26هي  ، كتاب المیاه، ابتدي آن و باب609و  603ص 2سنن نسائي، ج: ج
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 .، كتاب الصید، باب الّطافي من صید البحر2082، ص 6اجه، ج سنن ابن م: ـ الف 2

 .، كتاب االطعمه، باب في اكل الطافي من السمك358، ص 3داود، ج  سنن ابي: ب

 .ـ الفقه علي المذاهب االربعة 3

، جنگي است كه «غزوه»] كند و چون ذكر مي« غزوه»ـ بخاري تحت همین عنوان و به نام  4

سرّيه سیف »: اند بايد گفت صلي اهلل علیه و آله وسلم حضور داشتهدر آن شخص رسول خدا 

شود كه پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم خود  به جنگي اطالق مي« سريه»كه « البحر

 .كرده است« سريه»و مسلم در يكي از رواياتش به آن اطالق . حضور نداشتند

(134) 

 

اين میته است و : ابو عبیده گفت. از آب بیرون افتاد (1) زادشان به اتمام رسید، ماهي بزرگي

ما مضطريم و فرستادگان رسول خدا و لذا از آن : آن گاه اظهار داشت. بري ما حالل نیست

نفر بودند  300آن لشكر كه ( با توجه به اختالف روايات)روز و يا يك ماه  28يا  25خوردند و مدت 

ز گوشت آن را به رسول خدا دادند و حضرت نیز از آن با آن به سر بردند و در برگشت، اندكي ا

 (2)«.خوردند

بهتر است صحت و سقم اين روايت را كه از میان آن سیصد نفر فقط از يك نفر از آنها نقل شده 

تواند  به عهده وزارت بهداشت قرار دهیم تا به ما بگويد كه آيا ماهي مي(  جابر بن عبدالّله)

سالم ( روز تا يك ماه نقل شده 25كه از ) ثال آن در آن مدت طوالني استفاده از فريزر و ام بي

 مانده و فاسد نشود؟

ها مضطر بودند، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم كه ماهي مرده را حرام  گیريم كه آن

كرده بود، چرا از آن خوردند؟ البد خواستند با همین عمل حكم قبلي را نسخ كنند و لذا 

 (3).كند ابن ماجه روايت حالل بودن میته بحر را نقل ميبینیم كه  مي

 

متر  60است كه طول آن به « كاشالو»اند و آن همان  ذكر كرده« عنبر ماهي»ـ نام آن را  1

 .رسد مي

 .، باب غزوه سیف البحر622، ص 5صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .ة میتات البحر، كتاب الصید و الذبائح، باب اباح2535-7، ص 3صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب االطعمة، باب في دواّب البحر324، ص 3داود، ج  سنن ابي: ج

(135) 
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ابوحنیفه . شود السالم كنار گذاشته شوند حرام خدا حالل مي آري، وقتي اهل بیت علیهم

داند و مالك بن انس همه حیوانات دريا را  حیوان دريايي را كه به صورت ماهي نباشد حرام مي

 (1).گويند فقط تمساح حرام است داند و آن دو ديگر مي ستثناء حالل ميبدون ا

السالم به ما رسیده اين است كه ماهي  اما آن چه كه از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم

فلس دار حالل و بقیه حرام است و اگر حیوان دريايي در آب بمیرد خوردنش حرام ولي پاك 

 .است

 :!ممنوعمورد دهم ـ ايستاده بول كردن 

در روايات صحاح آمده است . يكي از دستورات بهداشتي اسالم نهي از سرپا ادرار كردن است

 :كه

 .ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از ايستاده بول كردن نهي كرده است1

به من . كنم پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم مرا ديد كه ايستاده بول مي: گويد ـ عمر مي2

 .ايستاده بول نكن و من بعد از آن ايستاده بول نكردم! ري عم: گفت

 .از وقتي كه اسالم آوردم ايستاده بول نكردم: گويد ـ عمر مي3

كند و او را  البد آن گاه كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم او را ديد كه ايستاده بول مي)

 (!يثگويند صدق حد اين را مي! نهي كرد، هنوز اسالم نیاورده بود

 (2).باشد ايستاده بول كردن از جفا مي: گويد ـ ابن مسعود مي4

 

، 6، كتاب الطهاره و سننها، باب الوضوء بماء البحر ؛ و ج 232-7، ص 2ـ سنن ابن ماجه، ج  1

 .، كتاب الصید، باب الطافي من صید البحر2082ص 

 .ـ الفقه علي المذاهب االربعة 2

(136) 

 

السالم از آن نهي كراهتي شده است معلوم  در روايات اهل بیت علیهمدر هر حال از آن جا كه 

توان پذيرفت كه رسول گرامي اسالم صلي  حال آيا مي. شود كه اين عمل ناپسند است مي

 (1)!اند؟ اهلل علیه و آله وسلم خود ايستاده بول كند ـ آن گونه كه صاحبان صحاح نوشته

كه به شما گفت كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله هر : از عايشه نیز نقل شده است كه گفت

 (2).او بول نكرد مگر نشسته. وسلم سرپا ادرار كرد او را تصديق نكنید

جواب آن ـ چنان . گويند عمل پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بري بیان جواز بوده است مي

شد ـ بري آن كه چه قباًل هم گفتیم ـ واضح است كه مگر هر عمل زشتي ـ و لو حرام نبا

  معلوم شود كه حرام نیست، خود رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بايد انجام
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 .، كتاب الطهاره و سننها، باب في البول قاعدا226، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ـ الف 1

 .، ابواب الطهاره، باب ما جاء في النهي عن البول قائما27، ص 2سنن ترمذي، ج : ب

، كتاب الوضوء، باب البول قائما و قاعدا و دو باب بعد ؛ و ج 22، ص 2ح بخاري، ج صحی: ـ الف 2

 .، كتاب في اللقطة، باب الوقوف و البول عند سباطة قوم277، ص 3

 .66، كتاب الطهاره، باب 668، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .لبول قائما، كتاب الطهارة و سننها، باب ما جاء في ا226و  222، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .9، ابواب الطهارة، باب 29، ص 2سنن ترمذي، ج : د

 .، كتاب الطهارة، باب البول قائما2، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه 

 .64، كتاب الطهارة، باب 43، ص 2سنن نسائي، ج : و

 .8، ابواب الطهارة، باب 27، ص 2سنن ترمذي، ج : ـ الف 3

 .ارة و سننها، باب في البول قاعدا، كتاب الطه226، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

 .65، كتاب الطهارة، باب 44، ص 2سنن نسائي، ج : ج

(137) 

 

 بدهد؟ مگر راه ديگري نیست؟

مبحث سیزدهم ـ نسبتهايي به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم كه شايسته مقام نبوت 

 :نیست

 :كنیم رفت اشاره ميتوان آنها را پذي مورد از نسبتهايي كه نمي 62در اين مبحث به 

دهد كه به همه دوا  دهند و او دستور مي اول ـ به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم دوا مي

 :دهند

رسول خدا دستور داد كه به او دوا ندهند و چون گمان كردند كه به اين علت آنان را نهي »

ش آمد دستور داد كه به چون به هو. آيد، به او دوا دادند كرده كه طبعا مريض، از دوا بدش مي

 (1)«.همه دوا بدهند، مگر عباس كه او در آنجا حاضر نبود
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 [ ،7، باب مرض النبي و وفاته ؛ و ج 27-28، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

القصاص بین »: ، كتاب الديات، بابهي20و  8، ص 9، كتاب الطب، باب الّلدود ؛ و ج 224ص 

 «...ب قوم من رجل هل يعاقباذا اصا»و « الّرجال و الّنساء

 .، كتاب السالم، باب كراهة التداوي بالّلدود2733، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

(141) 

 

بهترين آن : رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود: ترمذي آن را بدين صورت آورده كه

ر دهانش است و چون حضرتش مريض شد د (1) ...كنید سعوط و لدود و چه كه بدان مداوا مي

 (2).در دهان همه دوا بريزيد غیر از عباس: و چون فارغ شدند فرمود( لدود)دوا ريختند 

بیند كه اگر روايت را همانطور كه  رسد اين است كه چون ترمذي مي آن چه كه به نظر مي

دهد كه  اند بیاورد، چیزي به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نسبت مي صحیحین نقل كرده

وقتي گفت به من دوا ندهید و آنها به او دوا دادند، دستور بدهد كه . كند ان عاقل نمييك انس

به خاطر همین، لدود را ستايش كرد تا ! به همه آنهايي كه در آن جا حاضر بودند دوا بدهند

بینیم كه عنوان باب مسلم كراهت اين عمل  بگويد كه اينعمل پسنديده بوده است و لذا مي

 .كند كه اين بهترين راه مداوي مريض است قل مياست و ترمذي ن

البته، از عايشه كه تمامي روايات صحیحین در اين مسأله، از اوست و عكرمه، كه حديث 

ترمذي از اوست انتظار نداريم كه حرمت رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را نگه داشته 

مین صحاح، روشن خواهیم كرد كه و به خواست خدا، در مبحث مربوط به عايشه، از ه. باشند

داشت،  او در زمان حیات رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم احترام آن حضرت را نگه نمي

 .تا چه رسد سالها بعد از رحلت آن بزرگوار، كه باب نقل حديث باز شد

 

 .ـ سعوط دوائي است كه در بیني بريزند و لدود دوائي است كه در دهن داخل كنند 1

 .، كتاب الطب، باب ما جاء في السعوط و غیره340، ص 4سنن ترمذي، ج ـ  2

(142) 

 

اما عكرمه، كه روايت ترمذي از او نقل شده، اواًل متن روايت خیلي به بحث ما مربوط نیست و 

كنیم، به خواست خدا، او را نیز  بحث مي« السالم در صحاح اهل بیت علیهم»ثانیا آن جا كه از 

 .نمايیم كتابهي رجالي اهل سنت، معرفي ميبا استفاده از 

 :السالم كمتر بود دوم ـ صبر حضرت از يوسف علیه

اگر آن مدت كه يوسف در زندان بود، من بودم، هر : گويد كه رسول خدا فرمود ابو هريره مي»

 (1)«.كردم آينه دعوت كننده را اجابت مي
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خدا صلي اهلل علیه و آله  معلوم نیست كه اين دعوت كننده چه كسي بود كه اگر رسول

كرد و فقط از تفسیر ترمذي بر  السالم بود او را اجابت مي وسلم جي حضرت يوسف علیه

خواست كه يوسف از زندان  آيد كه مراد، رسولي است كه از جانب پادشاه آمده بود و مي مي

بريدند؛ و  بیرون بیايد كه آن حضرت به آن رسول فرمود برو و بپرس چرا زنها دستهي خويش را

 .گناه بود السالم بي چون پادشاه كنجكاوي كرد بر او معلوم شد كه يوسف علیه

  اگر واقعا اين است كه ترمذي نوشته بايد گفت پیامبري كه ابوهريره، و به

 

و نّبئهم : قوله عّزوجّل»: ، كتاب بدء الخلق، بابهي283و  279، ص 4صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، تفسیر سوره 97، ص 2؛ و ج « ...لقد كان في يوسف و: قوله تعالي»و « ...عن ضیف ابراهیم

 [ . ...، باب التعبیر، باب رؤيا اهل الّسجون و46، ص 9يوسف ؛ و ج 

، كتاب الفضائل، 2839، ص 4؛ و ج  29، كتاب االيمان، باب 233، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .باب من فضائل ابراهیم الخلیل

 .، كتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة يوسف673، ص 5سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب الفتن، باب الصبر علي البالء2335-2، ص 6سنن ابن ماجه، ج : د

(143) 

 

گناهي به  بي. كنند سیاست مملكت داري را بلد نیست پیروي از او صاحبان صحاح معرفي مي

گناهي او ثابت  ز آن كه بيشناختند و قبل ا جرمي واهي به زندان رفت و همه او را مجرم مي

ي كه  شود از زندان بیرون آمده و مسؤولیت مهمي را در مملكت به عهده گیرد، آيا با آن سابقه

تواند در آن مسؤولیت بماند و از شّر حسودان و سخن  مردم و مخصوصا درباريان از او دارند مي

گناه سالها در زندان بود  ند بيچینان در امان باشد؟ اين امري واضح است كه بايد اواًل اثبات ك

 .هیچ دردسري به اداره امور بپردازد ثانیا از زندان بیرون آمده و بي

ما از ابو هريره، كه كارش بازي با گربه بود، انتظار نداريم كه اين مسائل را بفهمد ولي چرا 

 علمي اهل سنت روايت او را نفهمیده در كتابهي خويش درج كردند؟

 :السالم كمتر بود از ابراهیم علیه سوم ـ يقین حضرت

باز هم ابوهريره روايت نقل كرده و اين بار پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم را از حضرت 

آورد و صاحبان صحاح نیز نفهمیده آن را نقل  تر مي السالم از جهت يقین، پايین ابراهیم علیه

 :كنند مي

خدايا به من بنمايان كه : ابراهیم، آن گاه كه گفت ما سزاوارتريم به شك از: پیامبر فرمود»

 (1)«...كني چگونه مرده را زنده مي
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 .، تفسیر سوره يوسف97، تفسیر سوره بقره و نیز ص 39، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، كتاب الفضائل، 2839، ص 4؛ و ج  29، كتاب االيمان، باب 233، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .هیم الخلیلباب من فضائل ابرا

 .، كتاب الفتن، باب الصبر علي البالء2335-2، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

(144) 

 

السالم يقین كامل نداشت و  يعني وقتي ابراهیم علیه. معني عبارت فوق بسیار روشن است

سزاوارتريم ( و يقین ما كمتر است)خواست زنده شدن مرده را ببیند، ما كه از او پايین تريم  مي

 .شك داشته باشیمكه 

وقتي شارحین ديدند كه اين جمله دوِن شأن رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم 

پس يك . است كه وقتي او شك داشته باشد، پیروانش به طريق اولي بايد شك داشته باشند

 .نفر هم كه داري يقین كامل باشد پیدا نخواهد شد

 !آن كه هست گیرند در شهر هر  گر حكم شود كه مست گیرند 

لذا در شرح آن گفتند كه منظور از اين روايت اين است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله 

 !خواهد بفرمايد كه من شك ندارم، پس ابراهیم كه از من برتر است يقینا شك ندارد وسلم مي

آن اين كه  كند و اين توجیه، عالوه بر آن كه خالف ظاهر روايت است، مشكل اصلي را حل نمي

 .السالم از مقام پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم باالتر است مقام حضرت ابراهیم علیه

بهتر نیست به جي آن كه پیامبر گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم را از ساير پیامبران 

كه ماست سیاه است  آيا اگر ابوهريره بگويد. پايینتر بیاوريم، روايت ابوهريره را به دور بريزيم

 !بايد بپذيريم؟

ما در همین نوشتار، به خواست خدا، خواهیم خواند كه مقام پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله 

اگر ايمان و يقین و صبر و ساير صفات پیامبر اسالم صلي اهلل . وسلم از همه انبیاء برتر است

 پس چه عاملي باعثتر باشد  علیه و آله وسلم از بعض انبیاء كمتر و پايین

(145) 

 

 برتري او است؟

 :!چهارم ـ جهل آن حضرت به شب قدر
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سوره قدر و غیر آن به روشني گويي اين است كه قرآن در ماه رمضان و در شب قدر نازل 

رجب نازل شد كه اعالن بعثت  67در حالي كه اولین سوره قرآن ـ سوره علق ـ در . شده است

علما در جمع بین نزول قرآن در شب . و آله وسلم نیز بوده استپیامبر اكرم صلي اهلل علیه 

اند كه قرآن نزولي دفعي داشت و آن در شب قدر بود و  رجب، گفته 67قدر و ابتدي نزول آن در 

سال به مناسبتهي مختلف بر پیامبر اكرم  63ديگر، نزولي تدريجي كه از ابتدي مبعث به مدت 

اگر ما بپذيريم كه آن حضرت، شبي را كه قرآن نازل . شد يصلي اهلل علیه و آله وسلم نازل م

شد فراموش كرد، يعني مهمترين حادثه تاريخ عمر خويش را از ياد برد و ما وقتي روايات اين 

تواند  يابیم كه اين گونه روايات نمي در مي دهیم به خوبي باب را با دقت مورد بررسي قرار مي

 :نويسد بخاري مي. صحیح باشد

سول خدا خواست كه به مردم بگويد شب قدر كي است، دو نفر از مسلمانان با هم نزاع ر»ـ 1

 .آن را در نهم و هفتم و پنجم بجويید: و در بعض روايات .(1)«!كردند از ياد آن حضرت رفت

شب قدر به من نمايانده شد ولي از يادم رفت و چنین ديدم كه گويي در گل : پیامبر فرمود»ـ 2

گويد كه باران آمد و حضرت نماز خواند و من اثر ِگل و آب را بر  راوي مي. كنم و آب سجده مي

  پیشاني رسول خداديدم

 

، ص 3؛ و ج « ...، كتاب االيمان، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله29صحیح، ص  2ـ ج  1

ن ، كتاب االدب، باب ما ينهي م29، ص8؛ و ج ... ، كتاب الصوم، باب تحّري لیلة القدر22

 .الّسباب و الّلعن

(146) 

 

 (1)«.كه تصديق آن خواب بود

 .ماه رمضان بود 62در بعض روايات آمده است كه آن، در شب 

، هر آينه او را بدان «ما ادريك»: نويسد كه هر گاه خداوند بفرمايد او در ضمن همین روايتها مي

و در روايتي ديگر از عكرمه . دبنابراين خداوند شب قدر را به پیامبرش نشان دا. دانا كرده است

 (2).است 67و در روايتي ديگر شب . ماه رمضان بجويید 64كند كه آن را در شب  نقل مي

 :آيد مسلم نیز غیر از روايات بخاري اقوال ديگري دارد كه به طور فهرست در زير مي

ها نمايانده  ـ مرداني از اصحاب پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در خواب، شب قدر به آن1

 .شد كه در هفت شب آخر است

: پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود. است 67ـ مردي در خواب ديد كه شب قدر شب 2

 .آن را در دهه آخر و شبهي طاق بجويید

ي در خواب ديدند كه شب قدر در هفته اول  عده: ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود3

 .شما آن را در دهه آخر بجويید. ند كه در هفته آخر استي هم ديد است و عده
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شب قدر را در دهه آخر بجويید و اگر به خاطر : ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود4

 .ضعف نتوانستید، هفت شب آخر را از دست ندهید

 

، 20-22ص ، 3؛ و ج ... ، اواخر كتاب الصالة، باب السجود علي االنف و607صحیح، ص  2ـ ج  1

 .كتاب الصوم، باب التماس لیلة القدر في السبع االواخر و چند باب بعد

 .، نیم صفحه قبل از كتاب التفسیر60صحیح، ص  2ـ ج  2

(147) 

 

 :حال به روايتي از ابوهريره توجه فرمايید. روايات فوق همه از ابن عمر است

بعض از اهل من مرا . من نمايانده شدشب قدر به : ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود5

 (!) .از خواب بیدار كردند، از يادم رفت

را كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم در صبح ( 264پاورقي )روايات دسته دوم بخاري 

ذكر  63و هم شب  62كند و در آن هم شب  بر گل و آب سجده كرد، مسلم نیز نقل مي 62

 .شده است

 .(1)است 67شب قدر شب : كند كه گفت روايت مي سپس از ابي بن كعب

 (2).كند بوده است را نقل مي 62نسائي نیز جريان سجده بر گل و آب و اين كه در شب 

 :حال نظري به روايات ابو داود بیفكنیم

 .داند مي 67بن كعب آن را در شب  ـ ابي1

 66شب : فرمود. سیدـ شخصي از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم درباره شب قدر پر2

 .63يا شب 

من در باديه زندگي : ـ شخصي خدمت رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم آمد و گفت3

. بمانم( اشاره به مسجد النبي)شبي را به من معرفي كن كه بیايم و در اين مسجد . كنم مي

  پدرت چه: به پسرش گفتم: گويد راوي مي. بیا 63شب : فرمود

 

 .40، كتاب الصیام، باب 864-69، ص صحیح  6ـ ج  1

 .98، كتاب السهو، باب 78سنن، ص  3ـ ج  2

(148) 
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رفت تا آن كه بعد  ماند و بیرون نمي خواند در مسجد مي وقتي نماز عصر را مي: كرد؟ گفت مي

 .رفت اش مي شد و به باديه ديد و سوار بر آن مي از نماز صبح، چهارپايش را كنار مسجد مي

 .62بوسعید و باران شب ـ حديث ا4

 62و شب  67شب : گويد كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم به ما فرمود ـ ابن مسعود مي5

 .آن را بجويید 63و شب 

 .است 67گويد كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود شب قدر شب  ـ ابن عمر مي6

ه وسلم درباره شب قدر پرسیدند و من گويد كه از رسول خدا صلي اهلل علیه و آل ـ نیز او مي7

 (1).(!)آن در همه ماه رمضان است: فرمود. شنیدم مي

در خاتمه اين قسمت، از خوانندگان محترم خواهشمنديم اگر حوصله داشتند، يك بار ديگر آن 

را بخوانند و بري ما بنويسند كه شب قدر چه شبي است و آيا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله 

 !دانست يا خیر را ميوسلم آن 

 :ايستاد خوابید و وضو نگرفته به نماز مي پنجم ـ مي

 كند؟ در اين قسمت بايد به يك فرع فقهي توجه شود و آن اينكه آيا خواب، وضو را باطل مي

السالم به دست ما رسیده و فقهي امامیه  آنچه كه از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم

اين است كه اگر خواب، طوري بر انسان غلبه كند كه نه  دهند بدان فتوي مي  الّله ايدهم

صدايي بشنود و نه چیزي ببیند، وضوي او باطل است ولي اگر چشم ببیند و يا گوش بشنود 

 .شود وضو باطل نمي

 

 .، كتاب الصالة، باب في لیلة القدر و چند باب بعد52-4سنن، ص  6ـ ج  1

(149) 

 

بعض از آنان مثل احمد حنبل همین نظر را . ف استدر میان فقهي اربعه اهل سنت اختال

 .روايات صحاح نیز در اين زمینه، مختلف است. دارند

دو حديث دارد كه هیچكدام  23ـ4صحیح، كتاب الوضو، باب الوضو من النوم ص  2بخاري در ج 

اگر چشم كمي گرم شد و يكي »: نويسد به عنوان باب مربوط نیست ولي در دنباله عنوان مي

 .مفهوم آن اين است كه اگر خوابید بايد وضو بگیرد« .وبار چرتش برد، وضو واجب نیستد

كنند كه مضمون آن در كلمات قصار  السالم روايتي نقل مي از علي علیه (1)ابوداود و ابن ماجه

خالصه مضمون آن اين « العین وكاء الّسه فمن نام فلیتوضأ»: شود كه نهج البالغه ديده مي

 .تواند خود را كنترل كند و چون خوابید بايد وضو بگیرد چشم بیدار است انسان مياست كه تا 



76 
 

: كند كه فرمود نیز ابن ماجه در حديث بعد، از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم روايت مي

 .(مضمون حديث)بول و غائط و خواب سه چیز است كه بايد بري آن وضو گرفت 

پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم اول شب : كنند كه گفت بخاري و مسلم از عايشه نقل مي

خوابید و با صدي اذان بیدار  بعد از آن مي. خواند شد و نماز مي خوابید و آخر شب بیدار مي مي

 (2).ايستاد گرفت و به نماز مي شد و وضو مي مي

 

 

، 2ن ابن ماجه، ج ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الّنوم و سن56، ص 2داود، ج  ـ سنن ابي 1

عبارت متن، از سنن ابن ماجه نقل . ، كتاب الطهارة و سننها، باب الوضوء من النوم222ص 

 .شده است

 .، باب الّتهّجد باللیل، باب من نام اول اللیل و احیا آخره22، ص 6صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .27، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب 520، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

(150) 

 

خوابید و بدون وضو به  گويد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم مي حال به رواياتي كه مي

 :ايستاد توجه فرمايید نماز مي

رسول خدا بعد از نماز شب خوابید و وضو نگرفته بري نماز صبح بیرون : گويد ابن عباس مي»

 (1)«.رفت

خوابیدند و  یامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ميكنند كه اصحاب پ ترمذي و ابو داود نیز نقل مي

 (2).خواندند وضو نگرفته نماز مي

 :در بررسي اين روايات بايد گفت

 .اواًل ـ روايت ابن عباس با آن چه كه عايشه نقل كرده در تعارض است

آيد كه وقتي نماز شب پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم  ثانیا ـ از بعض روايات مسلم بر مي

دهد  شدند كه نشان مي گفت و آن حضرت بري نماز خارج مي شد، مؤذن اذان مي مام ميت

خوابیدند و چنین نبود كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  حضرتش بعد از نماز شب نمي

 .موقع اذان در خواب باشد و مؤذن او بیدار، و صدي اذان، حضرتش را از خواب بیدار كند

  يعني حديثي كه الاقل)ه ابن ماجه در حديثي مرسل جالبتر از همه آن ك

 

 .، كتاب الدعوات، باب الدعاء اذا انتبه بالّلیل82، ص 8صحیح بخاري، ج : ـ الف 1
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، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب الدعاء في صالة 565-30، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .اللیل و قیامه

 .42اب ، كتاب االذان، ب36، ص 6سنن نسائي، ج : ج

 .نقل كرده است( 269ك پاورقي .ر)مضمون آن را ابن ماجه نیز در باب الوضوء من النوم 

، كتاب 52، ص 2داود، ج ؛ و سنن ابي 57، ابواب الطهارة، باب 223، ص 2ـ سنن ترمذي، ج  2

 .الطهارة، باب الوضوء من النوم

(151) 

 

( خص مورد اعتمادي است يا خیريك راوي از وسط افتاده و معلوم نیست او كیست و آيا ش

گفته )!( نويسد كه بالل آمد تا به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بگويد وقت نماز است مي

و لذا ( الصالة خیر من النوم! )نماز از خواب بهتر است: بالل دو بار گفت. شد او در خواب است

 (1).اين جمله در اذان صبح قرار گرفت و به همان صورت باقي ماند

گويند نماز از  آورند كه مي آري، اهل سنت در اذان صبح خويش قدر نماز را آن قدر پايین مي

كنیم،  السالم پیروي مي وعلیهم آن گاه به ما، كه از اهل بیت پاك پیامبر علیه! خواب بهتر است

مگر كسي شك دارد ! «حي علي خیر العمل»: گويید كنند كه چرا شما در اذان مي ايراد مي

 كه نماز، بهترين عمل است؟

ها تصديق كردند كه اصواًل  من خود اين موضوع را با بعض برادران مصري در میان گذاشتم و آن

 .خواب و نماز را كنار هم گذاشتن و يكي را بر ديگري برتري دادن، صحیح نیست

باشد يا  جزء اذان مي« حي علي خیر العمل»ما اكنون در صدد بیان اين موضوع نیستیم كه آيا 

پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم هنگام اذان صبح بیدار بود، . خواهیم بگويیم كه خیر، فقط مي

خوابید و وضو نگرفته به نماز  نه آن كه بالل او را بیدار كند، و لذا اين كه حضرتش مي

 .ايستاد، صحیح نیست مي

 ششم ـ آيا پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم مسحور واقع شد؟

  يكي از بالهايي كه امروزه در میان مردم ـ حتي آنان كه خود را اهل دين

 

 .، كتاب االذان و السنة فیها، باب الّسّنة في االذان637سنن، ص  2ـ ج  1

(152) 

 

اينان نزد كساني كه از بعض كتب قديمه . دانند ـ رواج پیدا كرده، بلي سحر و جادو است مي

هايي را كه  كنند و در اثر آن، چه خانواده ري ديگران سحر ميچیزهايي آموختند، رفته و ب
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داند كه چه  آورند و خدا مي كنند و چه مشكالتي را كه بري مردم به وجود نمي متالشي نمي

 .ها است عذاب سختي در قیامت منتظر آن

كه چه آن . دانیم ما دامن همه انبیاء الهي را از تحت تأثیر قرار گرفتن از سحر، مبّرا مي

شیاطین هرگز بر آنان مسلط نیستند و اگر قرار باشد پیامبري مسحور واقع شود چه اعتباري 

از كجا كه بعض از دستوراتش هنگامي صادر نشد كه مسحور واقع ! باشد به گفتارش مي

شده بود؟ ولي اهل سنت به پیروي از روايات صحاح، و قبول كردن خبر عايشه و غیر او از دادن 

 .به پیامبر بزرگوار اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم ابايي ندارندچنین نسبتي 

كرد  تا جايي كه او خیال مي. يك نفر يهودي به نام َلبید، پیامبر را سحر كرد: گويد عايشه مي»

تا سرانجام خداوند او را به آن سحر، كه در چاهي . عملي را انجام داد، در حالي كه نداده بود

ي فرمود حضرت به طرف آن چاه رفتند و بعد از برگشت عايشه به او قرار داشت، راهنماي

 (1)«...نه: كني؟ فرمود آيا آن را خارج نمي: گفت

 

 

، ص 7، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده ؛ و ج 248، ص 4صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .ير الّدعاء، كتاب الدعوات، باب تكر203، ص 8، كتاب الطب، باب السحر ؛ و ج 8-272

 .، كتاب الّسالم، باب الّسحر2729-60، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الطب، باب السحر2273، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

(153) 

 

تا . مردي يهودي پیامبر را سحر كرد و چند روزي آن حضرت مريض بود: گويد زيد بن ارقم مي»

حضرت دستور دادند كه آن سحر را . رض رساندالسالم آمد و ما وقع را به ع آن كه جبرئیل علیه

 (1)«.آن گاه حالش بهبودي يافت. از چاهي كه در آن بود خارج كردند

 :تعحب ما از اين دو حكايت از چند ناحیه است

ي از اصحاب، شاهد جريان  ـ در مورد حكايت اول چه شد كه با آن كه به نقل صحاح، عده1

 !كند بودند، فقط عايشه آن را نقل مي

آيد ـ دوي سحر را بلد بود، چرا بعد از آن كه يك بار مسحور واقع  ـ او كه خود ـ چنان چه مي2

 !شد، بري بار دوم از همان دوا استفاده نكرد؟

ترسم در میان  فرمايد خیر، مي كني مي گويد آيا آن را از چاه خارج نمي ـ وقتي عايشه مي3

 !شود كند و شري هم بر پا نمي خارج ميمردم شري به پا كند ولي بعد، آن را از چاه 

ـ چه شده كه از مريضي چند روزه آن حضرت احدي از اهل منزل مطلع نشدند و زيد بن ارقم 4

 !آن را گزارش كرد؟
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ي كه در اين قضیه بايد بدان توجه داشت اين كه اگر سحر به حال خود باشد، شخص  نكته

نكته . ن را باطل كنند يا زمان آن سپري شودمگر آن كه آ. مسحور نیز به حال خود خواهد بود

ديگر اين كه با توجه به دشمني شديد يهوديان نسبت به آن حضرت، اگر حضرتش مسحور 

  توانستند صدمات بیشتري به شد، آنان دست بردار نبودند و به وسیله سحر، مي واقع مي

 

 .لكتاب، كتاب تحريم الّدم، باب سحرة اهل ا228، ص 7ـ سنن نسائي، ج  1

(154) 

 

 .وجود مباركشان وارد كنند

الحديد معتزلي در ج  ابن ابي. پذيريم در هر حال اين فقط ما نیستیم كه اين گونه روايات را نمي

كند،  پس از آن كه به طور مختصر، حديث مزبور را نقل مي 382شرح نهج البالغة، ص  29

 :نويسد مي

گويند كه حضرتش از مثل اين  كنند و مي ي ميي از متكلمین، اين را از آن حضرت نف عده»

 «.مسائل معصوم است

كند كه زني يهوديه پیامبر صلي اهلل علیه و آله  هم او در همان صفحه، روايت ديگري نقل مي

وسلم را سحر كرد و آن را در چاهي قرار داد و خدي تبارك و تعالي او را با خبر كرد و آن 

 .د و آن را از آن چاه بیرون آورد و آن زن را كشتالسالم را فرستا حضرت، علي علیه

فرمايید در اين روايت اثري از تأثیر پذيري رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  چنان چه مالحظه مي

آري، ممكن است كسي آن حضرت را سحر كند ولي در او . شود وسلم از سحر ديده نمي

 .تأثیر نخواهد داشت

ت مسحور واقع نشوند، دوي آن را از همین صحاح به اطالع حال بري اين كه برادران اهل سن

 :امید است كه استفاده كنند و سحر در آنها اثر نكند. رسانیم مي

دانه خرمي  7هر كه هر صبح : كند كه فرمود وقاص از رسول خدا روايت مي سعد بن ابي»

 (1)«.كند مدينه را بخورد، آن روز سم و سحر در او اثر نمي

 

 

، كتاب 282و  279، كتاب االطعمة، باب العجوة ؛ و ص 204، ص 7صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 . ...الطب، باب الّدواء بالعجوة للّسحر و باب شرب الّسم و الّدواء به

 .، كتاب االشربة، باب فضل تمر المدينة2228، ص 3صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الطب، باب في تمرة العجوة8، ص 4داود، ج  سنن ابي: ج



81 
 

(155) 

 

 !هفتم ـ دلداري ورقة

يعني اولین آياتي كه در غار )وقتي آيات اول سوره علق بر پیامبر نازل شد : گويد عايشه مي»

مرا : به خديجه گفت. لرزيد آن حضرت به منزل آمد در حالي كه از ترس مي.( حرا نازل گرديد

ي : سپس به خديجه گفت. تا آن كه آن حالت از حضرتش برطرف شد. او را پوشاند. بپوشان

خديجه او را ! من بر خودم ترسناكم: آن گاه جريان را نقل كرد و گفت! شود مرا چه مي! خديجه

ببین او چه : برد و به او گفت( پسرعموي خديجه)دلداري داد و او را نزد ورقة بن نوفل 

ئیل است كه اين همان جبر: ورقة گفت. بیني؟ جريان را شرح داد چه مي: ورقة گفت! گويد مي

 (1)«...السالم نازل شد بر موسي علیه

 :در بررسي اين روايت به چند نكته بايد توجه شود

 !الف ـ راوي منحصر به فرد آن عايشه است كه در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بود

 !خبر بود ب ـ وحي، بر پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم نازل شد و آن حضرت از آن بي

دانست كه آن وحي  بن نوفل بهتر از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم مي ج ـ ورقة

 !است

 

، 4كند ؛ و ج  ، آن جا كه درباره ابتدي وحي نقل حديث مي3، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

، تفسیر سوره علق ؛ و ج 625، ص 2؛ و ج ... ، كتاب بدء الخلق، باب و قال رجل مؤمن284ص 

 .كتاب التعبیر، ابتدي 37، ص 9

 . ، كتاب االيمان، باب بدء الوحي الي رسول الّله239-243، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

(156) 

 

د ـ اعتماد خديجه از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بیشتر بود و او حضرتش را دلداري 

 !داد مي

ه رسول خدا كند، نه آن كه گفته باشد ك هـ عايشه، حديث فوق را از قول خودش نقل مي

 .هي خود او است صلي اهلل علیه و آله وسلم چنین فرمود و معلوم است كه اين از بافته

و ـ اگر بپذيريم كه اين قصه را رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به عايشه گفته است 

ز سال يا بیشتر، آن راز را در سینه نگهداشت و تنها محرم را 25بايد بگويیم كه آن حضرت مدت 

 !او عايشه بود
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السالم از كودكي با رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  دانیم كه علي علیه ز ـ همه مي

افتاد، مطلع  السالم اتفاق مي بوده است و او از همه كس از آن چه كه در منزل خديجه علیه

 چه شد كه از او چنین داستاني نقل نشده؟. بوده است

صلي اهلل علیه و آله وسلم امري اتفاقي بوده است كه از جريان ح ـ مگر به حرا رفتن پیامبر 

وحي مطلع نباشد؟ آن حضرت جايي را بري عبادت انتخاب كرده بود و بر روي تخته سنگي 

داد و اين بیانگر اين  شد و عبادتش را رو به آن خانه انجام مي ايستاد كه خانه خدا ديده مي مي

 .دانست كعبه را قبله خويش مياست كه آن حضرت، قبل از بعثت نیز 

ط ـ مگر مسلم در صحیح خويش نقل نكرده است كه قبل از بعثت، سنگي بر آن بزرگوار سالم 

 خبر باشد؟ توان پذيرفت كه سنگي نبوت حضرتش را بداند و او خود بي ؟ آيا مي(1)كرد مي

 

 .، كتاب الفضائل، باب اول2786، ص 4ـ ج  1

(157) 

 

هي عايشه يا راويان ديگر نیست كه بري پايین  ل حديث سحر، از بافتهآيا اين حديث هم مث

آن  آوردن مقام نبوت خاتم انبیاء صلي اهلل علیه و آله وسلم نقل شده و محدثین عامه هم بي

 آيد، آن را در كتابهايشان نوشتند؟ كه در آن بینديشند، مثل بسیاري از آن چه كه گذشت و مي

شرح نهج  4الحديد معتزلي در ج  جا فرازي از آن چه كه ابن ابي مناسبت نیست كه در اين بي

الحديد  السالم از ديدگاه ابن ابي علي علیه»: آورده و ما آن را در كتابمان 224-225البالغة ص 

او در ذيل اين فراز از فرمايش علي . نقل كرديم، بیاوريم 660-662فصل هفتم ص « معتزلي

 :نويسد مي« ولدت علي الفطرةاّني »: السالم كه فرمود علیه

چه آن كه تولد او . ام مراد حضرت از والدت بر فطرت اين است كه در جاهلیت متولد نشده ...»

سال بعد از  40سال بعد از عام الفیل بود و پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم  30السالم  علیه

آن حضرت صلي اهلل علیه و  الفیل به رسالت مبعوث شد و در اخبار صحیحه آمده است كه عام

كرد و كسي با  شنید و انواري مشاهده مي سال قبل از رسالت، صداهايي مي 20آله وسلم 

سال، حكم  20پس حكم آن . السالم بود كرد و اين سنگ بني رسالت او علیه او صحبت نمي

و متولي  ايام رسالت است و آن كس كه در آن سالها به دنیا آمد، اگر در دامان او بزرگ شده

پس حال . تربیتش او باشد، گويیا در ايام نبوتش به دنیا آمد، و ديگر مولود زمان جاهلیت نیست

دانند فرق دارد؛ و تحقیقا روايت شده، سالي  او با حال كساني از اصحاب كه خود را مثل او مي

و السالم متولد شد، سالي است كه رسالت، با شنیدن بعض اصوات از سنگ  كه علي علیه

ديد  ها، آغاز شده و پرده از چشم آن حضرت كنار رفت و انوار و اشخاصي را مي درخت و غیر آن

 ولي كسي با او سخن

(158) 
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رفت و  گرفت و بري عبادت به غار حراء مي گفت، و اين سالي است كه از مردم كناره مي نمي

ا صلي اهلل علیه و آله پیوسته اين گونه بود تا آن كه وحي بر آن حضرت نازل شد و رسول خد

دانست و آن را سال خیر و  السالم را خوش ُيمن مي وسلم آن سال و نیز والدت علي علیه

بركت نامید و در شب والدتش ـ كه از همان شب از كرامات و قدرت خداوندي چیزهايي 

به  تحقیقا در اين شب بريما مولودي: مشاهده كرد كه قبل از آن نديده بود ـ به اهلش فرمود

و همان : گشايد دنیا آمد كه خداوند به وسیله او درهي زيادي از نعمت و رحمت را بر ما مي

السالم ياور و حامي او بوده  چه آن كه علي علیه. علیه فرمود  گونه بود كه حضرتشصلوات الّله

زدود؛ و به شمشیر او دين اسالم ثبات يافت و  و هم و غمها را از آن وجود مقدس مي

 «.سالم بر او. هايش نهاده شد يش برافراشته و پايهستونها

آري، چنین نیست كه راويان حديث ـ و بهتر بگويیم تنها راوي آن يعني عايشه ـ تصور كرده، كه 

 .آن حضرت كاماًل از وحي بیگانه بود

تواند بپذيرد كه از میان انبیاء الهي فقط پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و  آيا هیچ مسلماني مي

 آله وسلم از وحي مطلع نبود و يك نفر نصراني او را دلداري داد و او با گفته او آرام شد؟

السالم در كودكي، نترسیدند  السالم در آغوش مادر و حضرت يحیي علیه حضرت عیسي علیه

! ولي رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم در چهل سالگي هراسناك گرديد

بريم به خدا از چنین رواياتي و از چنین  ني آن را بپذيرد؟ پناه ميچگونه ممكن است مسلما

 !نسبتهايي

 :!ي هشتم ـ فراموش كردن آياتي از سوره

 .شبي يك نفر در مسجد با صدي بلند، قرآن خواند: گويد عايشه مي»

(159) 

 

انداختم و خدا بیامرزد فالني را كه من چند آيه از فالن سوره را جا : صبح كه شد پیامبر فرمود

 (1)«.او به يادم آورد

گذاريم كه گذشت ولي تعجب ما از صاحبان  البتهما اين روايت را پهلوي روايات ديگر عايشه مي

مگر خداوند ! اند؟ صحاح است كه چگونه روايتي را كه مخالف قرآن است در صحیح خود آورده

: اند كه خود، در ذيل همین آيه ننوشته ؟ مگر(2)«انَّ َعَلْینا َجْمَعُه و ُقْرآَنُه»: فرمايد كه نمي

اش عمل  خداوند به پیامبرش وعده جمع آن را در سینه حضرت داده بود؟ آيا خدا، خالف وعده

؟ آيا عجیب نیست كه خداوند در (3)«َسُنْقِرُئَك َفال َتْنسي»: كند؟ مگر خود نفرموده است مي

توضیح آن كه دو سوره قیامت و ! )ردمكه به پیامبرش وعده حفظ داد و در مدينه او را رها ك

مگر همین آقي بخاري از .( اعلي كه دو آيه مذكور از آن دو سوره است، هر دو مكي است

: كند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم در كیفیت وحي فرمود همین عايشه نقل نمي

  ملكي بر من نازل
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، ص 2؛ و ج ... ، باب شهادة االعمي و، كتاب الشهادات665، ص 3صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

و ... ، باب نسیان القرآن و(پس از اتمام تفسیر)، باب فضل القرآن علي سائر الكالم 40-638

 . ...و صل علیهم: تعالي  ، كتاب الدعوات، باب قول الّله92، ص 8چند باب بعد ؛ و ج 

فضائل القرآن و ما  ، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب543، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .يتعلق به

، كتاب الصالة، باب في رفع الصوت بالقرآن في صالة اللیل؛ و ج 38، ص 6داود، ج  سنن ابي: ج

 .، اول كتاب الحروف و القراءات32، ص 4

 .، يعني جمع كردن قرآن و خواندن آن بر ما است27ـ سوره قیامت، آيه  2

 .كني خوانیم و تو هم فراموش نمي ر تو مي، يعني ما به زودي ب2ـ سوره اعلي، آيه  3

(160) 

 

مگر بخاري و مسلم در تفسیر  (1)سپرم؟ كند و من هم به خاطر مي شود و با من تكلم مي مي

اند كه جمع قرآن، منظور جمع در سینه آن حضرت  نگفته« ان علینا جمعه و قرآنه»: آيه

شوند و  افظ جمیع قرآن ميسالگي، ح 7يا  2هايي در حدود  چه شده كه بچه (2)است؟

برد؟  ي را از ياد مي شود خود، آياتي از سوره كنند و آن كه وحي بر او نازل مي فراموش نمي

 توان آن را پذيرفت؟ چگونه مي

 كرد؟ نهم ـ آيا پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ذبح بر انصاب مي

ها اين است كه  جمله آن در اسالم، بري حالل شدن قرباني، شرائطي مقرر شده است كه از

پس اگر حیواني بدون نام خدا و يا به نام غیر خدا سر بريده شود . بايد به نام خدا سر بريد

 .يعني هم نجس و هم حرام است. مانند میته است

ها يا در  ها يا بري آن بودند قرباني را با نام آن( انصاب)قبل از اسالم، آنان كه معتقد به بتها 

دانیم كه رسول گرامي اسالم صلي  با توجه به اين كه همه ما مي. كشتند يها م مقابل آن

اهلل علیه و آله وسلم هرگز دامنش به شرك آلوده نگشت و از بتها بیزار بود و بري عبادت، كنج 

، به يقین از تمامي مظاهر بت پرستي هم ـ كه از جمله (غار حرا)خلوتي را اختیار كرده بود 

 .نمود ذبح شده بود ـ پرهیز مي( بتها)ي كه بر انصاب آنها خوردن از گوشت

 

 .، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة232، ص 4ـ صحیح بخاري، ج  1

، باب الترتیل في 640، كتاب تفسیر القرآن و ص 606-3، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .القراءة

 .اءة، كتاب الصالة، باب االستماع للقر330، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

(161) 
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 :با اين مقدمه، به روايت زير توجه فرمايید

من زيد بن عمرو بن : رسول خدا فرمود: گويد بن عمر مي  سالم به نقل از پدرش عبد الّله»

من از آن چه كه شما ذبح بر انصاب : او نخورد و گفت. غذايي جلو او گذاشتم. ُنَفیل را ديدم

 (1)«.خورم شود مي نام خدا كشته ميخورم و فقط آن را كه به  كنید نمي مي

 :در بررسي اين روايت بايد چند نكته را توجه داشت

بنابراين بايد گفت كه اين . الف ـ اين اتفاق در زماني افتاد كه پسر عمر هنوز به دنیا نیامده بود

 .هي خود او است از ساخته

شده است و اگر هم فرض ب ـ حديث فوق از زبان رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم نقل ن

تر از ابن عمر  كنیم كه آن حضرت جريان مذكور را گفته باشد بايد بگويیم كه حضرتش محرم

كسي را نیافت كه با او اين راز را در میان بگذارد و ابن عمر هم كسي را جز پسرش سالم 

 !محرم راز نديد

و ديگري را به پیامبري بر نهد  ج ـ تعجب است از خدايي كه زيد بن عمرو بن نفیل را وا مي

 !شناسد گويیا او بندگانش را درست نمي!! گزيند مي

  دانیم به اين گونه احاديث گريه كنیم يا بدانها بخنديم كه چگونه با ما نمي

 

، كتاب فضائل اصحاب النبي باب حديث زيد بن عمرو بن نفیل ؛ 50، ص 5ـ صحیح بخاري، ج  1

الصید و التسمیة علي الصید، باب ما ذبح علي النصب و ، كتاب الذبائح و 228، ص 7و ج 

 .االصنام

، نوشته شده اندكي مبهم است ولي حديث ج 5تذكر اين نكته الزم است كه حديثي كه در ج 

 .باشد كاماًل واضح مي 7

(162) 

 

آيا . دهند السالم مي ترين فرزندان آدم علیه كمال بیشرمي چنین نسبت ناروايي را به برگزيده

 باشد؟ مي« اصح الكتب بعد القرآن»نوز هم اهل سنت معتقدند كه صحیح بخاري ه

نويسد كه پیامبر  بعد از نقل جريان مذكور مي« الرياض النضرة»جالب است كه محب طبري در 

 !خورد شد نمي صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از آن از گوشتي كه بر انصاب ذبح مي

كند كه  حمد در مسند خويش از پسر همین زيد نقل ميتر از آن روايتي است كه ا جالب

گويد من به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم گفتم پدرم چنان بود كه شنیديد و  مي

بنابراين برايش . كرد آورد و از شما پیروي مي كرد ايمان مي اگر او شما را درك مي. دانید مي
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كنم كه او در روز قیامت امتي واحدة  فرمود آري برايش طلب مغفرت مي. طلب مغفرت كن

 .شود برانگیخته مي

آورد ولي والدين پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم اگر  ماند ايمان مي آري، زيد اگر مي

 !اين است معني تعصب جاهالنه! آوردند ماندند ايمان نمي مي

 !بريم به خدا از چنین روايتها و از چنین نسبتها باز هم پناه مي

 :برد؟ رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم كي از عذاب قبر، به خدا پناه ميدهم ـ 

درباره پناه بردن رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از عذاب قبر روايات مختلفي نقل شده 

 :باشد اين روايات تماما از عايشه مي. كنیم ها جلب مي كه ذياًل توجه خوانندگان را بدان

به رسول خدا . شود انسان در قبر عذاب مي: به من گفت. هوديه نزد من آمدزني ي: گويد ـ مي1

آري، چنین است و بعد از آن، حضرتش از عذاب قبر : فرمود. صلي اهلل علیه و آله وسلم گفتم

 .برد به خدا پناه مي

(163) 

 

بود كه نزد من يك زن يهودي . پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بر من وارد شد: گويد ـ مي2

شويد؟ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم  دانید كه شما در قبر عذاب مي آيا مي: گفت مي

آيا : بعد از چند شب به من فرمود. شوند اين يهودند كه در قبر عذاب مي: ترسید و گفت

شويد؟ بعد از آن ديدم كه آن حضرت از  داني به من وحي شده كه شما در قبر عذاب مي مي

 .برد به خدا پناه ميعذاب قبر، 

من . شوند دو پیر زن يهودي نزدم بودند و گفتند كه اهل قبور، در قبر عذاب مي: گويد ـ مي3

جريان . پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم داخل شد. ها بیرون رفتند آن. ها را تصديق نكردم آن

 .برد قبر، به خدا پناه مياو نیز تصديق كرد و بعد از آن در هر نمازي از عذاب . را به او گفتم

دروغ : گفتم. عذاب قبر، از بول است: زني يهوديه بر من وارد شد و گفت: گويد ـ مي4

رسول خدا صلي اهلل علیه و . كنیم آري ما پوست و لباس را از بول، قیچي مي: گفت. گويي مي

گفتار ! خبره؟چه : فرمود. آله وسلم بري نماز خارج شد، در حالي كه سر و صدي ما باال گرفت

بعد از آن، آخر هر نمازي از عذاب قبر به . گويد درست مي: گفت. او را بري حضرت شرح دادم

 .برد خدا پناه مي

چه آن كه راوي . آيد كه اين واقعه در جريان كسوف شمس اتفاق افتاد ـ از بعض روايات بر مي5

خدا ترا از عذاب : ه او گفتسپس ب. گويد زني يهوديه نزد عايشه آمد و از او چیزي خواست مي

آيا مردم در قبورشان : عايشه از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم پرسید. قبر نگه دارد

. شوند؟ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم در جواب از عذاب قبر به خدا پناه برد عذاب مي

يات، مسأله سپس آن حضرت سوار مركبش شد و خورشید گرفت و آن حضرت بعد از نماز آ

 (1).عذاب قبر را به مردم گوشزد فرمود

(164) 
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پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از آن همیشه از عذاب »: با توجه به آخر روايات كه آمده

شود كه داستان مزبور يك بار بیشتر اتفاق نیفتاده بود و  معلوم مي« .برد قبر به خدا پناه مي

به خصوص . شود كه اصل داستان ساختگي است ده معلوم ميچون هر بار به يك نحو نقل ش

اين كه گرفتگي خورشید در سال دهم هجري و پس از فوت ابراهیم فرزند رسول خدا صلي 

اهلل علیه و آله وسلم اتفاق افتاد و چند ماه بعد از آن، حضرتش از دنیا رحلت كردند و اين كه ما 

ر مطلع نبود و زني يهودي به يادش آورد، نه عقل آن بگويیم كه آن حضرت تا آن زمان از عذاب قب

السالم نقل  ترمذي از علي علیه. پذيرد و نه با قرآن مطابقت دارد و نه با روايات ديگر را مي

نازل « الهاكم التكاثر»ما پیوسته در عذاب قبر در شك بوديم تا آن كه سوره : كند كه فرمود مي

 (1).در مكه از عذاب قبر مطلع شده بودندپس مسلمانان . اين سوره مكي است. شد

  الّناُر ُيْعَرُضوَن َعَلْیها»: آن آمده است 42در آيه . سوره غافر نیز مكي است

 

، كتاب الجمعة، باب التعوذ من عذاب القبر في 47و  45، ص 6صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

باب ما جاء في  ، باب في الجنائز،263الكسوف و باب صالة الكسوف في المسجد ؛ و ص 

 .، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر97-8، ص 8عذاب القبر ؛ و ج 

، كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب استحباب التعوذ من 420-22، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صالة الخسوف266و  262، ص 6عذاب القبر ؛ و ج 

و  22، كتاب الكسوف، بابهي 234؛ و ص  88، كتاب السهو، باب 76، ص 3، ج سنن نسائي: ج

 .، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر207و  202، ص 4؛ و ج  26

« السالم در صحاح اهل بیت علیهم»ـ بررسي بیشتر روايت مذكور را به نوشتار ديگرمان  2

 .دهیم ارجاع مي

(165) 

 

يعني فرعونیان هم در برزخ و « َيْوَم َتُقوُم الّساَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن أَشدَّ اْلَعذاِب ُغُدّوا َو َعِشّیا َو

 .قبر و هم در قیامت در عذابند

« َو ِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلي َيْوِم ُيْبَعُثوَن»: فرمايد آن مي 200در آيه . سوره مؤمنون نیز مكي است

 .ز قیامت در برزخ خواهند بوديعني بعد از اين جهان تا رو

اشكاالت ديگري نیز در متن روايات وجود دارد كه فهم آن را به عهده خوانندگان محترم وا 

 .گذاريم مي

 !يازدهم ـ باران و رفع عذاب
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آمد، دائما رسول خدا بیرون  شد و باد و رعد و برق مي هر گاه هوا ابري مي: گويد عايشه مي»

آمد، آن حالت از او برطرف  كرد و چون باران مي و رنگش تغییر مي آمد رفت و به درون مي مي

 (1)«.باشد« عاد»ترسم عذابي مثل عذاب قوم  مي: اين چه حالت است؟ گفت: گفتم. شد مي

باشند و لذا قبل از نزول  راوي اين حديث فراموش كرده است كه انبیاء از نزول عذاب، مطلع مي

گذشته از اين، خداوند . برند د از معركه جان سالم به در ميآن، كساني كه بايد نجات پیدا كنن

ها هستي من آنان را عذاب  تا تو در میان آن! فرمايد كه ي پیامبر مي 33در سوره انفال، آيه 

البته معلوم است كه مراد از آن، عذاب عمومي است كه در بعض امتهي قبل بوده . كنم نمي

 !چه كنیم، صحیحین بايد پر شود. است

 

، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله و هو الذي 233، ص 4صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 . ...ارسل

 . ...، كتاب صالة االستسقاء، باب الّتعّوذ عند رؤية الريح و222، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

(166) 

 

 !شود ها مانع اعتكاف مي هي زن دوازدهم ـ خیمه

ي  من خیمه. شد آخر ماه رمضان، در مسجد معتكف ميرسول خدا در دهه : گويد عايشه مي»

اجازه گرفت كه  (1)حفصه نیز از عايشه. شد برايش ساختم كه بعد از نماز صبح داخل آن مي

ي ديگر بر پا كرد و چون پیامبر  چون زينب آن را ديد، خیمه (2).او اجازه داد. ي بر پا كند خیمه

 «.شوال را معتكف گشت چنین ديد، اعتكاف را ترك كرد و ده روز از

هي عايشه و حفصه و زينت را ديد، از اعتكاف  چون خیمه. رسول خدا خواست معتكف شود»

 «.صرف نظر كرد

.... حفصه شنید و. ي بري خود بنا كرد عايشه اجازه اعتكاف گرفت و چون اجازه يافت، خیمه»

ها را جمع كنند و  كه آنفردي آن شب چون پیامبر چهار خیمه را بر افراشته ديد، دستور داد 

 (3) «.خود اعتكاف را ترك كرد و در دهه آخر شوال معتكف گشت

( يعني عايشه) صرفنظر از تضاد در روايات، با آن كه واقعه يكي و راوي هم يكي بوده است 

  چطور ممكن است كه پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ، خیمه را: بايد گفت

 

: نه« از من»: كند بايد بگويد مه كرديم و اگر حديث را عايشه نقل ميـ ما عین عبارت را ترج 1

 .«از عايشه»

ـ گوئیا فرماندهي با عايشه بود و اجازه او الزم بود، نه اجازه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  2

 ! وسلم
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 [ ، باب االعتكاف في العشر االواخر،27و  22و  23، ص 3ـ صحیح بخاري، ج  3

من اراد أن »و « االعتكاف في شوال»و « االخبیه في المسجد»و « اف النساءاعتك»: بابهي

 «...يعتكف

، كتاب االعتكاف باب دوم مضمون آن را نقل كرده 836و  832صحیح، ص  6مسلم نیز در ج 

 .است

(167) 

 

بري خود بپسندد و بري زنها ـ كه نیاز به پوشش دارند ـ با توجه به اين كه مسجد، محل 

 !عموم مردم است، نپسندداعتكاف 

 ها در نصب خیمه اشتباه كردند، چرا اعتكاف تعطیل شود؟ از اين گذشته، گیريم زن

روز  60در اين میان، روايت ابوداود از عايشه، كه اعتكاف را در دهه اول شوال و به روايتي 

 (1)!داند جالب توجه است مي

 :همسرانش قهر كرد؟سیزدهم ـ چرا پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم با 

نويسد كه ابن عباس از عمر درباره  مي( نزديك به سه صفحه)بخاري در ضمن حديثي طوالني 

پرسد، كه منظور  مي (2)«االيه... َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكما َو ِإْن َتظاَهرا َعَلْیِه   ِإْن َتُتوبا ِإَلي الّله»: آيه

نويسد  و در ضمن آن حديث طوالني مي كیست؟ گفت كه آيه مربوط به عايشه و حفصه است

كه چون عايشه و حفصه، سر او را افشا كردند، حضرتش به مدت يك ماه از زنهايش قهر 

كند كه حضرت با بعض ازواجش قهر كرد  هم او در سه صفحه بعد، از ام سلمه نقل مي (3).كرد

 .(نه با همه)

 

 .6424حديث شماره ، باب االعتكاف، از كتاب الصوم، 332سنن، ص  6ـ ج  1

 ] اشاره به دو تن از زنهي)، يعني اگر شما دو نفر 4ـ سوره تحريم، آيه  2

پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم كه مطابق روايت منقوله از عمر، آن دو عايشه و حفصه، 

آن  كه بايد اين كار را بكنید چه)به سوي خدا باز گرديد و توبه كنید ( دختران ابوبكر و عمر بودند

يعني رسول خدا )همانا دل هايتان از حق منحرف گشته است و اگر بخواهید علیه او ( كه

 . ...(ي نخواهید گرفت زيرا نتیجه)همكاري كنید ( صلي اهلل علیه و آله وسلم 

 .، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها32-8، ص 7ـ صحیح بخاري، ج  3

(168) 
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اال اين كه در حديث قبل از آن، و در همان  (1) كند ام سلمه را نقل مي ابن ماجه نیز، حديث

او : گويد داند كه عايشه به حضرتش مي باب، علت قهر را رد كردن زينب هديه آن حضرت را مي

پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم غضب كرد و از همه ( ات را رد كرد كه هديه) ترا خوار شمرد 

 !قهر كرد

گويد كه  زيرا ام سلمه مي. فرمايید، روايات صحاح با هم تعارض دارد حظه ميچنان چه مال

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم با بعض از زنهايش قهر كرد كه اين عمل امكان دارد كه 

با مرتكب آن خالف . هي دور از انتظار را مرتكب شدند حضرتش بري تأديب آنان كه بعض خالف

دهد دو  بخاري را بپذيريم، كه قرآن نیز با ضمیر تثنیه آورده كه نشان مي قهر كند و اگر روايت

اند، آنان كه خالف كردند و آن حضرت به مدت يك ماه با آنان قهر كرده بود، جز عايشه  نفر بوده

كه البته سند آن را تضعیف ) و حفصه كس ديگري نبود؛ و اگر روايت ابن ماجه را بپذيريم 

دو نفر عايشه و زينب باشند كه يكي هديه را رد كرد و ديگري پشت سرش از بايد آن ( اند كرده

 .او بدگويي كرد

غیر از اينها مسأله شربت عسل است كه عايشه و حفصه بري ايذاء رسول خدا صلي اهلل 

به خواست خدا، « عايشه در صحاح»علیه و آله وسلم نقشه چیدند كه بحث آن در كتاب 

 (2).خواهد آمد

 

 

 .، كتاب الطالق، باب االيالء224، ص 2ن ابن ماجه، ج ـ سن 1

ـ جريان ايذاء عايشه و حفصه در مورد شربت عسل را غیر از ابن ماجه بقیه ارباب صحاح  2

 :جي كتابش اجمااًل يا تفصیاًل آورده است 9اند و كافي است كه بگويیم بخاري آن را در  نوشته

-2، ص 8و ج  292و  57و  52و  42و  32-8ص ، 7، و ج 294، ص 2و ج  274-7، ص 3ك ج .ر

 .33-4، ص 9و ج  275

(169) 

 

تواند  اما اگر قول عمر را بپذيريم كه بخاري آن را مفصاًل نقل كرده است به هیچ وجه نمي

تا چه رسد به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله )زيرا معقول نیست كه كسي . صحیح باشد

َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر »: فرمايد مگر قرآن نمي. ار، عذاب كندبیگناهي را به جرم گناهك( وسلم 

 ؟(1)«ُأْخري

ايد كه معلمي به خاطر اذيت چند شاگرد، از نمره انضباط همه بكاهد؟ يا مدير  آيا شنیده

 ها را جريمه كند؟ نظمي چند كارگر، همه آن ي به خاطر بي كارخانه

 :حِرمچهاردهم ـ ُحكم خوردن گوشت شكار بري ُم
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قبل از آن كه وارد بحث شويم الزم است بري كساني كه هنوز به حج يا عمره مشرف 

 .اند توضیحي بدهیم نشده

ُمحِرم در حج يا ُعمره از جهاتي شبیه نماز گزار است بدين معني همانگونه كه نمازگزار با 

همچون حرف االحرام داخل در نماز شده و يك سلسله امور بر او حرام اشت ـ  گفتن تكبیرة

خواهد حج يا عمره به جا  ها ـ كسي كه مي زدن، خنديدن، راه رفتن، غذا خوردن و امثال آن

كه به منزله ) بگويد « تلبیه»شود بايد  گفته مي« میقات»بیاورد در محل مخصوصي كه به آن 

حرم تا آخر، و چون تلبیه گفت ُم... لبیك اللهم لبیك: يعني بگويد( تكبیرة االحرام نماز است

  مانند. شود و بر محرم يك سلسله امور حرام است مي

 

، و 7و سوره زمر، آيه  28، و سوره فاطر، آيه 25، و سوره اسراء، آيه 224ـ سوره انعام، آيه  1

 .كند ديگري را بر دوش خود حمل نمي( گناه)، يعني هیچ كس بار 38سوره نجم، آيه 

(170) 

 

ها شكار كردن و  ها، از جمله آن ه كردن در آينه و امثال آنچیدن ناخن، استعمال بوي خوش، نگا

خوردن گوشت شكار است كه در اين مسأله يعني خوردن گوشت شكار، صاحبان صحاح، 

ها آمده است كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله  در بعض از آن. كنند روايات متضادي نقل مي

دهد حالل است ـ و در بعض از  كه نشان ميوسلم از آن خورد و يا به خوردن آن دستور داد ـ 

آنها نقل شده كه آن حضرت از آن نخورد و ما در ضمن بررسي اين روايات علت آن را از صحاح و 

 .كنیم مسند احمد روشن مي

بري شما حالل است مگر آن كه ( در مقابل شكار دريايي)شكار خشكي : گويد جابر مي»

 «.ار شودخود، آن را شكار كنید يا بري شما شك

قتادة كه ُمْحرم نبود، شكاري به چنگ آورد و از گوشت آن به رسول خدا داد و آن حضرت از آن »

 «.خورد و در بعض روايات به اصحابش كه محرم بودند داد

حضرت از قبول آن امتناع ورزيد و فرمود كه چون ما . بري رسول خدا گوشت شكاري بردند»

 «.یمتوانیم آن را قبول كن محرمیم نمي

 :بري آن كه معلوم شود اين اختالف از كجا ناشي شده به روايت زير توجه فرمايید

( السالم  علیه) آن را بري علي . بري عثمان از گوشت كبك و شكار، غذايي درست كردند»

آن حضرت از خوردن امتناع ورزيد و فرمود كه آن را به كساني بدهید كه محرم نیستند . فرستاد

دانید كه گوشت شكاري بري رسول خدا  شما را به خدا قسم آيا مي: فرمود و ما محرمیم و

 (1)«بردند و او محرم بود و از خوردن امتناع ورزيد؟

(171) 
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روايت اخیر به اين كیفیت، بسیار ناقص است زيرا معني ندارد وقتي آن حضرت نخورد و فرمود 

آن جا كه ما موارد متعددي از صحاح از . كه ما محرمیم ديگران را قسم بدهد و شاهد بخواهد

اند ـ كه در جي خود به خواست خدا، متعرض آن  يافتیم كه روايت را بريده و تحريف كرده

 .خواهیم شد ـ به مسند احمد حنبل رجوع كرديم تا ببینیم اصل جريان از چه قرار است

فوق را اين گونه  حديث( 625ص  2ج ( )السالم  علیه) طالب  بن ابي احمد حنبل در مسند علي

 :كند نقل مي

با كبكي كه اهالي آن جا ( عامل او در طائف)حارث بن نوفل . عثمان به مكه مسافرت كرد»

  شكار كرده بودند، غذايي درست كرد و آن را نزد

 

 :ـ روايات اين قسمت را در كتابهي زير بجويید 1

َمن استوهب »: هي ضلها، باب، كتاب الهبة و ف608و  603و  606، ص 3صحیح بخاري، ج : الف

، 49و  35، ص 4؛ و ج « من لم يقبل الهدية لعلة»و « قبول هدية الصید»و « ِمن اصحابه شیئا

، 7؛ و ج « ...ما قیل في الرماح»و « اسم الفرس و الحمار»: باب فضل الجهاد و السیر، بابهي

: ، بابهي...بائح و الصید و، كتاب الذ225-22، كتاب االطعمة، باب تعرق العضد و نیز ص 95-2ص 

 .«التصید علي الجبال»و « ما جاء في التصید»

 .، كتاب الحج، باب تحريم الصید للمحرم850-55، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

 .62و  65هي  ، كتاب الحج، باب603-2، ص 3سنن ترمذي، ج : ج

 .93و  96هي  ، كتاب المناسك، باب2036-3، ص 6سنن ابن ماجه، ج : د

 .، كتاب المناسك، باب لحم الصید للمحرم270-272، ص 6داود، ج  ابي سنن: ه 

 .78-82هي  ، كتاب مناسك الحج، باب288-293، ص 5سنن نسائي، ج : و

(172) 

 

 .عثمان و اطرافیانش گذاشت

. اين صیدي است كه من آن را شكار نكردم و به آن امر نكردم: عثمان گفت. ها نخوردند آن

چه كسي  (1) .پس اشكال ندارد. ند آن را شكار كردند و بري ما آوردندگروهي كه محرم نبود

دنبال آن حضرت فرستاد و چون (. السالم  علیه) علي : گفت كه خوردنش حرام است؟ گفتند

گروهي كه . اين صیدي است كه ما آن را شكار نكرديم و به آن دستور نداديم: آمد عثمان گفت

در (السالم  علیه) چه اشكالي دارد؟ علي . بري ما آوردند ُمحّل بودند آن را شكار كردند و

شما را به خدا قسم آيا شاهد بوديد كه وقتي گوشت شكاري بري رسول : غضب شد و فرمود

نفر از اصحاب رسول خدا  26ما محرمیم آن را به غیر محرم بدهید؟ : خدا آوردند او فرمود

هد بوديد كه وقتي بري رسول خدا تخم شما را به خدا آيا شا: سپس فرمود. شهادت دادند
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ي كمتر  ما محرمیم آن را بري كساني ببريد كه محّلند؟ عده: شترمرغي آوردند و حضرت فرمود

عثمان از خوردن آن دست كشید و ديگران كه محرم نبودند آن را . نفر شهادت دادند 26از 

 .«خوردند

) افزايد كه عثمان به علي  كند و مي در روايت بعد، خالصه همین جريان را نقل مي

  آن گاه حضرت بري (2).كني تو خیلي با ما مخالفت مي: گفت( السالم  علیه

 

ـ ببینید وقتي امور مردم به دست كساني بیفتد كه به سنت جاهلند چگونه حرام خدا،  1

 .شود حالل و حالل او، حرام مي

ه و آله وسلم را دارد، از اين ـ خلیفه مسلمین كه ادعي جانشیني رسول خدا صلي اهلل علی 2

شنود كه حكم خدا و سنت پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم چیست، آن را به  كه مي

معني آن روشن است و آن اين كه رفتار عثمان خالف سنت . كند مخالفت با خود تعبیر مي

از اين امر  كرد و عثمان هم ايستاد و او را نهي مي السالم جلوي او مي بوده است و علي علیه

 [ .تواند انجام بدهد ناراحت بود كه چرا آزادانه هر كاري خواست نمي

، تفصیل جريان را نگاشته و از بعض علمي 282-295الغدير، ص  8اهلل در ج  عالمه امیني رحمه

 .كند كه عثمان از آن گوشت خورد عامه نقل مي

(173) 

 

 . ...گفتارش شاهد خواست

 :هنگام احرام پانزدهم ـ عقد ازدواج در

شیعه بر اين امر اتفاق دارد و فقهي اربعه اهل . يكي ديگر از محّرمات احرام، عقد نكاح است

گويند كه اگر ُمحرمي زني را عقد  دانند و مي سنت، به استثني ابو حنیفه، نیز آن را حرام مي

 (1).كرد، آن عقد باطل است

اند كه  ینیم كه صاحبان صحاح، روايت كردهب با آن كه حرمت اين امر مسلم است با اين حال مي

 .را در حال احرام به عقد خود در آورد« میمونه»رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم 

شود، خالي  ها ديده مي البته اين مسأله نیز مانند بسیاري از مسائل كه روايات متضادي در آن

، گاهي در يك باب هر دو روايت و جالبتر از همه اين است كه صاحبان صحاح. از تضاد نیست

شود كه  چطور مي. گويند همه آن روايات، صحیح است متعارض را نوشته و اهل سنت نیز مي

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم يك بار در حال احرام، میمونه را به عقد خويش در آورد و 

هلل علیه و آله وسلم گفتند كه رسول خدا صلي ا يك بار در حالي كه محرم نبود؟ ي كاش مي

  ال بد آن حضرت يك بار در حال احرام ازدواج كرد و چون ديد كه (2) !دو بار با میمونه ازدواج كرد
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 .ـ الفقه علي المذاهب االربعة 1

، باب عمرة القضاء كه بعد از غزوه خیبر نقل شده ؛ و ج 282، ص 5صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .اح المحرم، كتاب النكاح، باب نك22، ص 7

 .، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم و كراهة خطبته2030-32، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج236، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .64و  63هي  ، كتاب الحج، باب299-603، ص 3سنن ترمذي، ج : د

 .لمحرم يتزوج، كتاب المناسك، باب ا229، ص 6داود، ج  سنن ابي: ه

-8، ص 2؛ و ج  92و  90هي  ، كتاب مناسك الحج، باب298-600، ص 5سنن نسائي، ج : و

 .38و  37هي  ، كتاب النكاح، باب82

(174) 

 

 !باطل شد بار ديگر در حالي كه محرم نبود

 شانزدهم ـ آيا بر ظلم مأمور بايد صبر كرد؟

آنها را : حضرت فرمود. كات، شكايت كردندي نزد رسول خدا آمده و از ظلم مأمور گرفتن ز عده»

اگر !  آنان گفتند يا رسول الّله: راضي كنید ـ و به نقلي سه بار آن را فرمود ـ و در روايتي ديگر

اينان به ما تعدي : گفتند: و در روايتي ديگر. آنها را راضي كنید: چه به ما ظلم كنند؟ فرمود

 .«نه: ال خود را كتمان كنیم؟ فرمودتوانیم به همان مقدار، م آيا مي. كنند مي

. آيند كه دشمني دارند نزد شما مي( آوري زكات بري جمع)به زودي افرادي : پیامبر فرمود»

پس اگر . ها نشويد تا هر چه خواستند بگیرند آمد گفته و مانع آن ها خوش چون آمدند به آن

ن است و آنان را راضي عدالت كردند بري خودشان خوب است و اگر ظلم كردند علیه خودشا

 (1)«.ها است و بايد برايتان دعا كنند كنید كه تمام زكات به رضايت آن

(175) 

 

اين روايات صريح است به اين كه رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم ظلم را تأيید 

را گويد كه نه تنها در مقابل ظالم مقاومت نكرده و حق خويش  كرده و حتي به مظلوم مي

لذا . تواند آن را بپذيرد نگیرد بلكه ظالم را در ظلمش كمك كند، و به يقین هیچ مسلماني نمي

اند كه اين روايات تأيید ظلم نیست؛ بلكه  اند گفته بعض از شارحین در توجیه ُخنكي كه كرده

دانست كه صاحبان اموال، در ادي آن كوتاهي  چون پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم مي

 .كردند و اال مأموران حضرت ظلم نمي. كنند، اين جمله را فرمودند مي
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اواًل ـ كوتاهي كردن صاحبان اموال كه از اصحاب بودند، با قول شما كه : در جواب بايد گفت

ي از اصحاب بري مال  پس قبول كنید كه عده. گويید همه اصحاب عادلند قابل جمع نیست مي

 .كردند دنیا از دادن حق الهي كوتاهي مي

ثانیا ـ چنین نیست كه مأموران رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم همه عادل بوده و به 

ها جريان خالد بن ولید است كه مشهور است و ما در  نمونه ظلم آن. كردند كسي ظلم نمي

 .به آن خواهیم پرداخت« اصحاب در صحاح»مبحث 

مخصوص زمان آن حضرت بوده است كه  ثالثا ـ مگر اين دستور ـ يعني صبر بر ظلم مأمورـ

  كردند؟ آيا بگويیم مأموران پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم ظلم نمي

 

 .، كتاب الزكاة، باب ارضاء السعاة282، ص 6صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من االبل572، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ب

 .، كتاب الزكاة، باب رضا المصدق205-2ص  ،6داود، ج  سنن ابي: ج

 .، كتاب الزكاة باب اذا جاوز في الصدقة32، ص 5سنن نسائي، ج : د

(176) 

 

 اند؟ عباس هم عادل بوده عامالن صدقات خلفي بني امیه و بني

تا آخر حديث، آيا ... آيند كه دشمني دارند به زودي مأموريني مي: گويد رابعا ـ روايتي كه مي

آمد گويي به دشمن صحیح  ها و خوش ك پیشگويي از آينده نیست؟ آيا صبر بر ظلم آناين ي

 است؟

گیرند تا سهمي كه بري او در  خامسا ـ چرا نگويیم عامالن صدقه به خاطر حب مال، زيادتر نمي

 نظر گرفته شده بیشتر شود؟ چرا اين حب مال را به صاحب مال نسبت بدهیم؟

هر گاه نزد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم از ظلم  سادسا ـ مگر نه اين است كه

فرمودند؟ چه شده كه وقتي به ظلم  كردند آن حضرت بدان رسیدگي مي كسي شكايت مي

رسد، دستور صبر  باشد مي مأموران گرفتن زكات، كه نتیجه آن زراندوزي حاكمان ظالم مي

 شود؟ صادر مي

كردند و از روايات نیز  اهلل علیه و آله وسلم ظلم مي گويیم كه همه مأموران پیامبر صلي ما نمي

كردند و  بلكه حرف ما اين است كه از مأمورين، كساني بودند كه تعدي مي. آيد چنین بر نمي

 .نمودند لذا آنان به رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم شكايت مي

ول خدا صلي اهلل علیه و توانیم چنین نسبت ناروايي را به ساحت قدس رس به هر حال ما نمي

دانیم ؛ و قطعا برادران ما از  ترين انسانها مي ترين و عادل آله وسلم بپذيريم زيرا او را با تقوي

 .توانند آن را بپذيرند اهل سنت نیز نمي
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 شد؟ هفدهم ـ آيا در خانه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم توله سگ نگهداري مي

السالم با رسول خدا وعده مالقات  شده كه روزي جبرئیل علیهاز عايشه و میمونه روايت »

در اين هنگام پیامبرصدي سگي را از داخل حجره شنید به عايشه . داشت ولي حاضر نشد

 اين سگ را چه كسي وارد: گفت

(177) 

 

آن گاه جبرئیل را ديد و چون علت ! دستور داد آن را بیرون كردند. دانم نمي: منزل كرد؟ گفت

 (1)«.شوند فرشتگان داخل اتاقي كه در آن سگ باشد نمي: را پرسید گفت تأخیر

گويد كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم و نیز عايشه از وجود  اين حديث صريحا مي

 .خود داخل خانه شد( يا سگ توله)شود كه آن سگ  معلوم مي. سگ مطلع نبودند

 :كند بازي ميحال ببینیم كه ابوهريره با اين روايت چگونه 

من ديشب نزد شما آمدم و چون سگي در : جبرئیل گفت. رسول خدا با جبرئیل مالقات نمود»

مال حسن يا ( توله سگ)افزايد كه آن سگ  آن گاه ابو هريره خود مي« .منزل بود، داخل نشدم

 (2).بود( علیهماالسالم ) حسین

و آله وسلم محل آن سگ را آب آيد كه رسول خدا صلي اهلل علیه  از روايت میمونه بر مي

آن گاه چطور حیوان نجسي را در . كشیده و بدين وسیله فهماندند كه سگ، نجس است

شد كه وسیله بازي او  دهد كه با آن بازي كند؟ آيا مثاًل با يك بره نمي اختیار فرزندش قرار مي

 را فراهم كند؟

  شند و وسیله بازيبا از اين گذشته، حسنین علیهماالسالم در منزل خودشان مي

 

 .62، كتاب اللباس و الزينة، باب2224-5، ص 3صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .، كتاب اللباس، باب الصور في البیت2604، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ب

 .، كتاب اللباس، باب في الصور74، ص 4داود، ج  سنن ابي: ج

 .44، كتاب االدب، باب 202-7، ص 5سنن ترمذي، ج : ـ الف 2

 .، كتاب اللباس، باب في الصور74-5، ص 4داود، ج  سنن ابي: ب

(178) 

 

ها در منزل عايشه يا میمونه؟ گويیا ابو هريره هنگام نقل حديث، مثل بسیاري از مواقع  آن

 .شود يا بگويیم اصواًل آدم دروغگو كم حافظه مي! حواسش جمع نبود
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به وابستگي او به دربار معاويه و آيا جي اين احتمال قريب به يقین نیست كه با توجه 

 !خواست بدين وسیله بري كار او محملي بتراشد؟. مشاهده سگ بازي فرزند او يزيد

 .قضاوت با خوانندگان

 !هیجدهم ـ كاشكي درختي بودم

ها  انسان، اشرف موجودات و پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم ، اشرف انسان

ین و امام همه انبیاء از جمله آدم ابوالبشر است كه فرشتگان او جانشین خدا در زم. باشد مي

 .او را سجده كردند

با اين همه عظمت، اگر در روايتي . ها قابل وصف نیست مقام آن حضرت با قلم و بیان انسان

با شنیدن آن، يك ! شد كند كه كاش درختي بودم كه بريده مي بخوانیم كه آن حضرت آرزو مي

واهد داشت؟ جز اين كه بگويد كه اين روايت صحیح نیست و بايد قلم مسلمان، چه تصوري خ

 نويسنده آن شكسته شود؟

دانند كه در  بینیم آقي ترمذي ـ كه كتاب او را به منزله پیامبر مي آري، با كمال تأسف مي

 (1).كند گويد ـ در آخر روايتي آن را نقل مي منازل، با مردم سخن مي

 

 

 .9، كتاب الزهد، باب 486، ص 4ـ سنن ترمذي، ج  1

(179) 

 

خواهیم كه بگويند آيا اين گونه  ها مي طلبیم و از آن ما وجدان بیدار مسلمانان را به قضاوت مي

نسبتها به مقام شامخ هیچ پیامبري تا چه رسد پیامبر اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم 

 باشد؟ صحیح مي

 :نوزدهم ـ شستن دست قبل از طعام

 .ورات بهداشتي اسالم شستن دست است قبل از غذايكي از دست

راوي . من در تورات خواندم كه وضو قبل از طعام بركت آن است: اهلل گفت سلمان رحمه»

بركت طعام، وضو قبل از آن و وضو بعد : حضرت فرمود. آن را به عرض پیامبر رساندم: گويد مي

 (1)«.از آن است

كه دوست دارد كه خدا بر خیر منزلش بیفزايد، قبل از هر : گويد كه رسول خدا فرمود انس مي»

 (2)«.خوردن طعام و بعد از آن وضو بگیرد
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. وضو بري مؤمن نور است: يك ُبعد وضو، طهارت معنوي انسان است كه در حديث آمده است

ُبعد ديگر آن تمیزي . پس اگر كسي همیشه با وضو باشد عملي خداپسندانه انجام داده است

 .مخصوصا اين كه قبل و بعد از غذا چنین دستوري رسیده باشد. و نظافت است

دهند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  بینیم صاحبان صحاح نسبت مي با اين حال مي

مگر »: يا« وضو فقط بري نماز است»: فرمود. بري حضرتش آب آوردند. از دستشويي برگشتند

  يات به قدريو اين گونه روا« خواهم نماز بخوانم؟ مي

 

، كتاب االطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام و 648، ص 4سنن ترمذي، ج : ـ الف 1

 .بعده

 .، كتاب االطعمة، باب في غسل الید قبل الطعام345، ص 3داود، ج  سنن ابي: ب

 .، كتاب االطعمة، باب الوضوء عند الطعام2085، ص 6ـ سنن ابن ماجه، ج  2

(180) 

 

شستن دست قبل : گويد مي« سفیان ثوري»ت كه ترمذي و ابو داود نقل كردند كه رواج داش

يعني درست بر عكس آن چه كه از اهل بیت عصمت و طهارت ! از طعام مكروه است

 .السالم به ما رسیده كه شستن دست قبل از طعام مستحب است علیهم

علیه و آله وسلم را بعد از قضي پیامبر صلي اهلل : البته در روايتي از عايشه نقل شده كه گفت

 (1).شست حاجت نديديم مگر آن كه دست را مي

آيا اگر كسي به : در اين جا ناچاريم مسأله ديگري را مورد بررسي قرار دهیم و آن اين كه

 انسان سالم كرد، در جواب آن بايد انسان باوضو باشد و يا الاقل تیمم كند؟

 !«ريآ»:اند صاحبان صحاح، باالتفاق نوشته

به طرف ديواري . حضرت جواب او را نداد. مردي رسول خدا را مالقات كرده و بر او سالم نمود»

 «.رفت و تیمم كرد و جواب او را داد

 .در بعض روايات آمده كه آن حضرت در حال بول كردن بود و جواب سالم را نداد

 

 :ـ روايات اين قسمت را در كتابهي زير بجويید 1

 .32، كتاب الحیض، باب 683، ص 2، ج صحیح مسلم: الف

 .، كتاب االطعمة، باب ترك الوضوء قبل الطعام649، ص 4سنن ترمذي، ج : ب
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، ص 6، كتاب الطهارة و سننها، باب االستنجاء بالماء ؛ و ج 267، ص 2سنن ابن ماجه، ج : ج

 .، كتاب االطعمة، باب الوضوء عند الطعام2085

 .كتاب االطعمة، باب في غسل الیدين عند الطعام، 345، ص 3داود، ج  سنن ابي: د

 .، كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صالة207، ص 2سنن نسائي، ج : ه 

(181) 

 

من نخواستم : در بعض روايات آمده كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم به آن مرد فرمود

 (1).بدون وضو ياد خدا كنمدوست نداشتم : يا آن كه فرمود. بدون وضو جواب سالم تو را بدهم

وضو ياد خدا كردن صحیح نیست چرا آن حضرت بعد از برگشتن از دستشويي، بي  واقعا اگر بي

 (2)خواند؟ آن كه وضو بگیرد، بري مردم قرآن مي

غرض ما از بررسي اين دسته روايات اين بوده است كه وقتي رسول خدا صلي اهلل علیه و آله 

گرفت، آن گاه كه در جمع اصحاب نشسته بودند و كسي  نميوسلم بعد از دستشويي وضو 

خاستند و وضو  دادند؟ يا آن كه بر مي آيا جواب سالم او را نمي. كرد وارد شده و سالم مي

گرفتند تا  دادند؟ اگر اين است، چرا از اول وضو نمي كردند، آن گاه جواب مي گرفته و يا تیمم مي

باشند و هم مجبور نشوند وسط غذا خوردن از جا هم رعايت بهداشت و نظافت را كرده 

 برخاسته و وضو بگیرند تا جواب سالم كسي را بدهند؟

 

 . ...، باب التیمم، باب التیمم في الحضر اذا96، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الحیض، باب التیمم682، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .باب في كراهة رّد السالم غیر متوضئ ، ابواب الطهارة،250، ص 2سنن ترمذي، ج : ج

، كتاب الطهارة و سننها، باب الرجل يسلم علیه و هو 262-67، ص 2سنن ابن ماجه، ج : د

 .يبول

التیمم »و « أيرّد السالم و هو يبول»هي  ، كتاب الطهارة باب90و  5، ص 2داود، ج  سنن ابي: ه 

 .«في الحضر

 .34و  33هي  ة، باب، كتاب الطهار54، ص 2سنن نسائي، ج : و

 .، كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن59، ص 2داود، ج  ـ سنن ابي 2

(182) 
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آيا آن گاه كه . اگر ياد خدا بدون وضو صحیح نیست: رسد اين است سؤال ديگري كه به نظر مي

 انداختند؟ حضرتش وضو نداشتند ديگران را به ياد خدا نمي

نويسد  در مدح بالل مي 28، كتاب المناقب، باب 579سنن ص  5ر ج ها گذشته، ترمذي د از اين

او اين را از كه آموخت؟ . خواند گرفت و دو ركعت نماز مي شد وضو مي كه او هر گاه ُمحِدث مي

 افال تعقلون؟ افال تتفكرون؟

 شود؟ بیستم ـ سارق كي كشته مي

او فقط دزدي !  يا رسول الّله: فتندگ. او را بكشید: فرمود (1) .دزدي را نزد رسول خدا آوردند»

دستش را قطع : فرمود. او فقط دزدي كرد!  يا رسول الّله: گفتند. او را بكشید: فرمود. كرد

 (2)«...كنید

او فقط دزدي كرده   الّله يا رسول: گفتند. او را بكشید: فرمود. دزدي را نزد رسول خدا آوردند»

و چون بار ( تا چهاربار... )او را بكشید: فرمود. زديدبار ديگر د. دستش را ببريد: فرمود. است

پنجم شد و حضرت فرمود او را بكشید، ديگر نگفتند او فقط دزدي كرد، بلكه او را كشتند و 

 (3)«.جسد او را در چاهي انداختند و روي آن سنگ ريختند

 

 

مه اين است معني عدالت ه! كردند شود كه بعض اصحاب دزدي هم مي ـ معلوم مي 1

 !اصحاب، كه اهل سنت بدان قائلند

 .، كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد الید93-4، ص 8ـ سنن نسائي، ج  2

 .، كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارا246، ص 4داود، ج  سنن ابي: ـ الف 3

 .السارق ، كتاب قطع السارق، باب قطع الیدين و الرجلین من94، ص 8سنن نسائي، ج : ب

(183) 

 

دانیم منظور صاحبان صحاح از نقل اين گونه روايات كه در آن بیان نقصي فاحش از رسول  نمي

گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم است، چیست؟ آيا واقعا آنان عقیده دارند كه آن 

 حضرت بر خالف نص قرآن كه فرموده است دست دزد بايد بريده شود، دستور به كشتن او

دهد؟ مگر كیفرش قتل است؟ يا بدون آن كه بپرسد اين شخص چه كرده است دستور  مي

گويد دستش را قطع كنید؟ و در  گويند او دزدي كرده مي دهد او را بكشید و بعد كه مي مي

 !دهد بار تكرار شد، هر بار چنین دستور مي 4روايت دوم اين عمل 

د آني نیست كه از طرف خدا به پیامبري مبعوث ان آري، پیامبري كه صاحبان صحاح ترسیم كرده

تر است و آن  تر و حكیم تر و عادل چه آن كه فرستاده رب العالمین از همه با تقوي. شده است

 .اند نه با تقوي سازگار است و نه با عدالت و نه با حكمت چه كه اينان گفته
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رح بوده است ـ و آن اين در اين جا سؤالي ديگر مطرح است ـ كه بري بعض از شارحین هم مط

كه اگر مسلماني به هر جرمي كشته شد، آيا بايد جسدش را در چاهي انداخت و روي آن 

سنگ ريخت؟ پس دستور غسل و كفن و دفن چه شد؟ مگر اصحاب، همه عادل نیستند؟ آيا 

به ها نیز از عدل بوده است؟ بهتر نیست كه بگويیم در صحاح نیز روايات غیر صحیح  اين عمل آن

شود؟ چنان چه فقهي اربعه اهل سنت در همین مسأله نیز اختالف دارند  وفور ديده مي

 .(الفقه علي المذاهب االربعة:ك.ر)

 :دهیم به همین مناسبت روايت ديگري را نیز مورد بررسي قرار مي

 اگر: رسول خدا ما را بري كاري فرستاد و فرمود: گويد ابو هريرة مي»

(184) 

 

من به شما دستور : را يافتید به آتش بسوزانید و چون خواستیم برويم فرمود فالني و فالني

اگر آن . سوزاند دادم كه فالني و فالني را بسوزانید و همانا اين فقط خدا است كه به آتش مي

 (1)«.دو را يافتید، بكشید

ه رسول خدا دانیم ك دهیم و مي البته ما اين روايت ابوهريره را پهلوي روايات ديگرش قرار مي

صلي اهلل علیه و آله وسلم آن قدر فراموشكار نیست كه نداند فقط خدا است كه به آتش 

 !سوزاند و بیايد دستور به سوزاندن بدهد و بعد از فاصله كمي آن را نسخ كند مي

اش ياري نكرد كه اسم آن دو را  حال، آن دو نفر كه بودند، ال بد در اين جا ابو هريره حافظه

نا گفته نماند كه بعد از سال هفتم هجري، يعني سالي كه ابو هريره اسالم آورد،  !بیاورد

 !ي كه در آن ابوهريره مأمور كشتن كسي باشد سراغ نداريم واقعه

 !وقت بودن اذان بالل بیست و يكم ـ بي

. خواهم روزه بگیرم مي! ي انس: وقتي بالل اذان گفت پیامبر به من فرمود: گويد انس مي»

. مردي را پیدا كن كه با من سحري بخورد: بعد فرمود. من آب و خرما آوردم. برايم بیاورچیزي 

آرد گندم يا جو كه سبوس آن را گرفته )من شربِت سويق : او آمد و گفت. زيد بن ثابت را يافتم

سپس حضرت . آن دو با هم سحري خوردند. خواهم روزه بگیرم خوردم، و من هم مي.( باشند

 (2)«.رفت( صبح)آن گاه بري نماز . ركعت نماز خواند برخاست و دو

 

 . ، باب ال يعذب بعذاب الّله...، باب دعاء النبي الي االسالم و75، ص 4ـ صحیح بخاري، ج  1

(185) 

 

 :بطالن اين روايت به اين كیفیت واضح است زيرا

 .ـ پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از اذان صبح سحري بخورد1



111 
 

 .بر كند تا يك نفر پیدا شودـ ص2

يعني چنین نبود كه زيد بن ثابت دم در منتظر انس . برد ـ انس دنبال او برود، كه خود زمان مي3

 .بوده باشد

 .ـ با اين حساب مدتي طول كشید تا آن دو با هم سحري بخورند4

ست كه خوا او مي. وقت بوده است چون اشكاالت روايت را ديدند، گفتند كه اذان بالل بي

ها بیدار شوند، و اذان ابن اّم مكتوِم نابینا، به وقت بود، و لذا سحري خوردن آن حضرت  خوابیده

 (1).قبل از اذان صبح بوده است

توانست طلوع فجر را ببیند؟  او چگونه مي. اواًل ابن ام مكتوم، نابینا بود: در جواب آن بايد گفت

 آيا كسي راهنمي او بود؟ او كه بود؟

ـ طبق نقل نسائي، فاصله بین اذان بالل و ابن ام مكتوم آن قدر نبود كه بعد از اذان بالل ثانیا 

نويسد كه فاصله بین آن دو اين بود كه بالل از  چه آن كه او مي. كسي بتواند سحري بخورد

 (2).رفت آمد و ابن اّم مكتوم به مأذنه باال مي مأذنه پايین مي

 

 .تاب الصیام، باب السحور بالسويق و التمر، ك250، ص 4ـ سنن نسائي، ج  1

 :وقت بودن اذان بالل و به وقت بودن اذان ابن ام مكتوم، به كتب زير رجوع فرمايید ـ درباره بي 2

 [ .، كتاب الصالة، باب ما جاء في تأخیر السحور542، ص 2سنن ابن ماجه، ج : الف

، 252، ص4غیر وقت الصالة؛ و ج ، كتاب االذان، باب االذان في26، ص 6سنن نسائي، ج : ب

 .كتاب الصیام، باب كیف الفجر

(186) 

 

وقت و اذان بالل به  اذان ابن ام مكتوم بي: گويد ثالثا ـ روايات متعارض آن را چه كنیم كه مي

 (1)وقت بود؟

رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم يك مؤذن بیشتر نداشت و : گويد رابعا ـ با روايتي كه مي

 (2)ل بود، چه كنیم؟او بال

 خواست كه در جماعت شركت نكند؟ خامسا ـ اگر ابن ام مكتوم، خود مؤذن بود، چرا اجازه مي

اند كه ابن ام مكتوم از رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم  ابوداود و نسائي روايت كرده

حضرت . واندخواست كه به خاطر دوري راه و غیر آن، به او اجازه دهد كه در منزل نماز بخ

 (3).اجازه نیست: فرمود. آري: شنوي؟ عرض كرد آيا صدي اذان را مي: فرمود
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وقت اعالن  سؤالي كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا بالل ـ كه در اين جا اذان او بي

شده است ـ همان كسي نیست كه بعد از رحلت رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله 

 ند و با ابوبكر هم بیعت نكرد و حاضر نشد كه بري او هم اذان بگويد؟وسلم در مدينه نما

 

 .، كتاب االذان، باب هل يؤّذنان جمیعا أو فرادي26، ص 6ـ سنن نسائي، ج  1

 .ـ همان 2

 .، كتاب الصالة، باب النداء يوم الجمعة685، ص 2داود، ج  ـ سنن ابي 3

 .ة، باب في التشديد في ترك الجماعة، كتاب الصال252، ص 2داود، ج  سنن ابي: ـ الف 4

 .، كتاب االمامة، باب المحافظة علي الصلوات حیث ينادي بهّن229، ص 6سنن نسائي، ج : ب

(187) 

 

توان پذيرفت كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم بعد از اذان صبح سحري  راستي آيا مي

ول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و بخورد؟ آيا اين نسبت و نسبتهايي كه گذشت بر قامت رس

 آله وسلم رسا است؟

ها خودداري  ها كه بر شمرديم، مطالب ديگري هم هست كه به عللي از نقل آن غیر از اين

 .كرديم

(188) 

 

 :مبحث چهاردهم ـ نسبت جهل به بعض مسائل

 !الف ـ عسل، دوي اسهال

. بار ديگر آمد. به او عسل بده: دفرمو. برادرم اسهال دارد: مردي نزد رسول خدا آمد و گفت»

اين عمل تا چهار بار ادامه يافت و هر بار . دادم، بدتر شد: گفت. حضرت همان را تجويز فرمود

خدا راست گفته و شكم برادرت دروغ : گفت كه بدتر شد و حضرت فرمود آمد و مي مي

عسل آن را در عسل شفا هست راست گفته و شكم برادرت كه : يعني خدا كه فرمود.)گفت

 (1)« (!خالصه آن كه عیب از شكم برادر تو است نه از عسل. معالجه نكرد، دروغ گفته است

حال، خوانندگان خود قضاوت كنند كه آيا معني اين گفته خدا كه در عسل شفا هست اين 

است كه هر كه هر مريضي پیدا كرد فقط عسل بخورد و اگر خوب نشد تقصیر خود او است نه 

  توان پذيرفت كه ؟ آيا ميتقصیر عسل
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 .، كتاب الطب، باب دواء المبطون222ص 7صحیح بخاري ج: ـ الف 1

 .، كتاب السالم، باب التداوي بسقي العسل2732-7ص 4صحیح مسلم، ج: ب

 .، كتاب الطب، باب ما جاء في الّتداوي بالعسل357، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

اند كه آن شخص سر  ر دنباله حديث نوشتهتذكر اين نكته الزم است كه مسلم و ترمذي د

 .انجام عسل را خورد و خوب شد

(192) 

 

 اطالع بود؟ نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم از اين نكته بي

 :ب ـ جهل به خطر كشته شدن شتر در سفر

از رسول خدا خواستند كه . در سفري، زاد و توشه مسافران از خوردنیها به پايان رسید»

اگر شترها را : ها برخورد كرد و گفت عمر با آن. حضرتش نیز اجازه فرمود. رها را بكشندشت

و به نقل )فرمود . توانید زنده بمانید؟ اين را به آن حضرت عرض كردند بكشید شما چگونه مي

چنین . كه در میان مردم ندا دهید كه هر كس هر چه دارد بیاورد( مسلم عمر پیشنهاد كرد

و به نقل مسلم عمر به آن حضرت گفت دعا كنید تا بركت پیدا )ت هم دعا كردند كردند و حضر

 (1)«...ها بركت پیدا كرد و آن( كند

تواند بپذيرد كه مطلبي به اين روشني ـ كه اگر شترها كشته شوند اينان از  چه كسي مي

اهلل علیه و  ايستند و زندگي آنان در خطر قرار خواهد گرفت ـ بر رسول خدا صلي حركت باز مي

 آله وسلم پوشیده بود و يكي از اصحاب به آن توجه داشت؟

آوري بقايي  ضمنا با توجه به اختالف دو صحیح ـ بخاري و مسلم ـ نفهمیديم كه پیشنهاد جمع

ها، از ناحیه عمر بود يا رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم خود آن  آذوقه و دعا به بركت آن

 را فرمودند؟

 :(تأبیر نخل)به لزوم گرده افشاني خرما ج ـ جهل 

 :چقدر خنده آور است كه بگويند

  ها اين: گفت. رسول خدا به گروهي گذشت كه بر سر نخلي بودند»

 

 .، باب فضل الجهاد و السیر، باب حمل الزاد في الغزو22-7ص 4صحیح بخاري، ج: ـ الف 1

 .20، كتاب االيمان، باب 52ص 2صحیح مسلم، ج: ب

(193) 
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گمان نكنم اين كار نفعي : گفت. كنند اينان گرده افشاني مي: كنند؟ گفته شد چه مي

اگر اين كار را نكنند بهتر است ـ آنان ترك كردند و آن : ـ و در روايت ديگر. برايشان داشته باشد

من بشري هستم، : فرمود. به آن حضرت جريان را گزارش كردند. ي به دست نیامد سال میوه

ورد امور ديني چیزي گفتم به آن عمل كنید و اگر در امور دنیا بود شما خودتان اگر در م

اگر اين كار مفید است انجام بدهند و من روي ظن و گمان چیزي : دانید؛ و در روايت ديگر مي

 (1)«...مرا بدان مؤاخذه نكنید. گفتم

ك عرب كه در میان اعراب آيا راويان حديث، رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم را به عنوان ي

شناختند؟ و اگر او در مكه چنین چیزي نديده و نشنیده بود، آيا او را به  كرد نمي زندگي مي

شناسند كه اگر وارد بر قومي شده و كاري ببیند كه نداند  عنوان يك انسان فهمیده نمي

 چیست، بدون آن كه علت آن را بپرسد آنان را نهي نكند؟

ت، بري توجیه بعض مخالفتها كه از اصحاب سر زده نیست، تا بگويند آنان آيا اين گونه روايا

 گمان كردند كه اين از مسائل مربوط به دنیا بوده است؟

ما به خواست خدا، در مبحث خلفاء با استفاده از همین صحاح، ثابت خواهیم كرد كه آنان در 

 .یوي گذاشتندامور شرعي نیز مخالفت كردند و البّد آن را به حساب امور دن

 

 .38، كتاب الفضائل، باب 2835ص 4صحیح مسلم، ج: ـ الف 1

 .، كتاب الّرهون، باب تلقیح النخل865ص 6سنن ابن ماجه، ج: ب

(194) 

 

ها از كساني كه با دستورات پیامبر صلي اهلل علیه و آله  البته توجه داشته باشید كه اين بهانه

ها از مسائل دنیوي  ان نگفتند كه ما پنداشتیم اينوسلم مخالفت كردند نقل نشده، يعني آن

 .ها دلیل تراشیدند بلكه بعدها، علمي عامه بري توجیه آن خطاها، بري آن. بوده است

 :ضرر بودن غیله د ـ جهل به بي

 .يكي از معاني غیله اين است كه زن حامله، بچه خود را شیر بدهد

ولي چون ديدم كه ايرانیان و رومیان چنین خواستم كه از غیله نهي كنم : رسول خدا فرمود»

 (1)«.بینند، از آن نهي نكردم كنند و فرزندانشان ضرري نمي مي

پرسد تا مطلع شود ـ  عجیب است، پیامبري از لزوم گرده افشاني خرما مطلع نیست ـ و نمي

آن بري  ضرر بودن كند، ولي از شیر دادن زن حامله و بي ها زندگي مي با آن كه خود در میان آن

گويیا علم و جهل اين پیامبر !  سبحان الّله! ها، در میان ايرانیان و رومیان مطلع است فرزندان آن

 !ها است و كجا اگر نداند ي است كه بايد ببینند كجا اگر بداند به نفع آن به دست عده
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خدا  نويسند كه رسول جالبتر از همه روايت ابن ماجه و ابو داود است كه در همان باب مي

  اين عمل به منزله اين است كه فرزندان: صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود

 

 .64، كتاب النكاح، باب2027و  2022ص 6صحیح مسلم، ج: ـ الف 1

 .، كتاب النكاح باب الغیل248ص 2سنن ابن ماجه، ج: ب

 .، كتاب الطب، باب في الغیل9ص 4داود، ج سنن ابي: ج

 .اب النكاح، باب الغیلة، كت202ص 2سنن نسائي، ج: د

(195) 

 

 .قضاوت با شما! خود را مخفیانه بكشید

 :«ُعزير»و « ُتّبع»هـ جهل به 

دانم  نمي: كند كه رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود ابو داود از ابو هريرة روايت مي

 (1).دانم كه ُعزير پیامبر بود يا نه كه ُتّبع ملعون است يا نه، و نمي

است كه نزد ابو هريرة، كه بیش از سه سال در خدمت پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله تعجب 

السالم كه باب مدينه علم آن حضرت بود،  اسراري بود كه حتي نزد علي علیه. وسلم نبود

 !شد يافت نمي

ـ بر حسب آن چه كه در تاريخ و تفسیر آمده ـ خود مؤمن بود و مشهور اين است كه او « ُتّبع»

ولي قوم او مشرك بودند و لذا مشمول . ي كشید اول كسي بود كه بر روي خانه خدا پرده

 .(24سوره ق، آيه ) چنان چه در قرآن آمده . عذاب الهي شدند

كسي است كه احدي نگفته او پیامبر است ولي به بني اسرائیل خدمات زيادي « ُعزير»اما 

 .نستندي از يهوديان او را پسر خدا دا كرد و لذا عده

در هر حال، پیامبري كه قرآن بر او نازل شده چگونه ممكن است كه نداند عزيز كیست، يا تّبع 

و اصواًل نقل اين گونه روايات، كه بیان نقصي از رسول گرامي اسالم ! حالش چگونه است؟

صلي اهلل علیه و آله وسلم است، چه ضرورتي دارد؟ اگر كسي بپرسد اين چه شهر علمي 

سلوني »: مگر باب مدينه علم او نگفت. بدهیم اطالع است چه جوابي ز قرآن بياست كه ا

  ؟(2)«قبل ان تفقدوني

 

 . السالم ، كتاب السنه، باب في التخییر بین االنبیاء علیهم628، ص 4داود، ج  ـ سنن ابي 1
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ابیع ك مناقب احمد بن حنبل، مناقب ابن مغازلي، الرياض النضرة، مناقب خوارزمي، ين.ـ ر 2

 . ...المودة و

از من بپرسید پیش : فرمود السالم مي ها آمده است كه علي علیه در كتابهي مذكور و غیر آن

 .از آن كه مرا نیابید؛ و غیر او احدي چنین ادعايي نكرده است

(196) 

 

 !السالم همه چیز را بداند ولي معلم او نداند؟ چگونه ممكن است كه علي علیه

 ا پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم عصباني بود؟مبحث پانزدهم ـ آي

صاحبان صحاح نوشتند كه رسوِل حلیِم صبوِر الهي صلي اهلل علیه و آله وسلم فورا از كوره در 

 .شد رفت و به كوچكترين امري عصباني مي مي

 .(شناسد يابد و صاحبش را نمي لقطه يعني مالي كه انسان آن را مي)مردي از ُلَقَطه پرسید »

اگر شتري پیدا : پرسید. هر گاه صاحبش آمد به او بر گردان. يك سال آن را معّرفي كن: فرمود

 كردم، حضرت آن چنان در غضب

(199) 

 

 .«...شد كه صورتش سرخ شد

آن چه : سپس فرمود. از پیامبر چیزهايي پرسیدند و چون سؤال زياد شد، در غضب شد»

 .«...خواهید از من بپرسید

عمر چون غضبش را ديد . گیري؟ حضرت در غضب شد چگونه روزه مي: سیدنداز حضرتش پر»

و غضب   من غضب الّله  نعوذ بالّله. رّبا و باالسالم دينا و بمحّمد نبّیا  رضینا بالّله»: گفت

 (2)«.و آن قدر آن را تكرار كرد تا غضب آن حضرت بر طرف شد (1)«رسوله

 ، اين است؟(3)ستايد را بدان ميكه قرآن، حضرتش « ُخُلق عظیم»راستي آيا 

آيا معقول است كه رسول اعظم الهي صلي اهلل علیه و آله وسلم از سؤالي ـ هر چند بیجا ـ 

 عصباني شود؟

سؤال از اين كه اگر شتري پیدا كردم چه جي غضب است؟ سؤال از اين كه چگونه روزه 

  تواند عامل غضب باشد به طوري كه عمر گیري كه نمي مي

 

يعني راضي شديم كه خدا رب ما، و اسالم دين ما و محمد صلي اهلل علیه و آله وسلم ـ  1

 .بريم از غضب خدا و غضب رسولش به خدا پناه مي. پیامبر ما باشد
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 .، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة34و  33، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .32، كتاب الصیام، باب 828-29، ص 6صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب اللقطه، باب اول837، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

 ، كتاب الصوم، باب في صوم الّدهر تطّوعا362، ص 6داود، ج  سنن ابي: د

 .73، كتاب الصیام، باب 623، ص 4سنن نسائي، ج : ه 

 .34ـ سوره قلم، آيه  3

(200) 

 

 .مجبور شود جمالتي را آن قدر تكرار كند تا حضرتش آرام گردد

الشأن اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم زبان زد  اين است كه حلم و بردباري پیامبر عظیمحق 

آن حضرت با همین صبر و حلم توانست امتي را كه از . خاص و عام و حتي دشمنان است

 .ترين مردم روزگار نمايد تمدن بويي نبرده بودند، متمدن

ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُكْنَت َفّظا َغلیَظ اْلَقْلب الْنَفضُّوا ِمْن    هَفِبما َرْحَمٍة ِمَن الّل»: فرمايد قرآن كريم مي

 (1)«...َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفي اْلأْمِر

 :كنیم تا شاهدي ديگر بر گفته ما باشد داود نقل مي در اين جا چند روايت از سنن ابي

: گفتم. روزي مرا بري كاري فرستاد. حضرت از همه مردم بهتر بود خلق آن: گويد ـ انس مي1

. كنند ها در بازار بازي مي ديدم بچه. بیرون رفتم. خواستم بروم روم و در دل مي به خدا نمي

آيد كه او به آن چه كه به زبان گفت عمل كرده و  ديگر چیزي نگفت ولي از دنباله روايت بر مي)

ناگهان .( ها به بازي سرگرم شد ت مشغول تماشا شده و يا با آنبه جي رفتن دنبال مأموري

. خندد نگاه كردم، ديدم دارد مي. ديدم پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم از پشت مرا گرفت

  برو به آن چه( مثل حسین يعني حسن كوچك. يعني انس كوچك)« ُانیس»ي : فرمود

 

ها به نرمي و ماليمت  حمتي از جانب خدا با آن، يعني به سبب ر259ـ سوره آل عمران، آيه  1

پس از . شدند رفتار كردي و اگر تو، سخت گیر و سنگدل بودي مردم از اطرافت پراكنده مي

 . ...ها در كارها مشورت كن ها در گذر و برايشان طلب آمرزش نما و با آن آن

(201) 

 

يكبار . سال او را خدمت كردم 9يا  7به خدا قسم ... روم االن مي: گفتم. كه به تو دستور دادم

 .چرا فالن كار را كردي و يا چرا فالن كار را نكردي: به من نگفت
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سال در مدينه، آن حضرت را خدمت كردم و من كم سن و سال بودم و  20: گويد ـ انس مي2

يك بار به من ُاّف نگفت و نگفت . چنین نبود كه همه كارهي من باب طبع حضرتش بوده باشد

 .كردي و چرا نكردي چرا

باديه نشین ردي پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم را كشید؛ به  عربي: گويد ـ ابو هريره مي3

تو . يكي از اين دو شتر را بري من حمل كن: گفت اعرابي. طوري كه گردن آن حضرت سرخ شد

مرا .  غفرالّلهنه، و است: حضرت سه بار فرمود! كني كه از مال خودت يا از مال پدرت خرج نمي

تا سرانجام، . كنم به خدا قسم ترا رها نمي: اعرابي گفت. رها كن تا بري تو حمل كنم

حضرتش به يك نفر دستور داد از اين دو شتر ـ كه يكي بارش جو و ديگري خرما بود ـ بري او 

 .برويد: سپس رو به ما كرد و فرمود. برداريد

كند كه در آن از  صلي اهلل علیه و آله وسلم نقل مي چند روايت از رسول خدا( ابو داود)هم او 

ها آمده است كه آن حضرت  فرو خوردن خشم و غضب بسیار تجلیل شده و در يكي از آن

: فرمود. قهرمان كشتي كیست؟ گفتند كسي كه هیچ كس نتواند او را به زمین بزند: فرمود

 .خیر، بلكه آن كس است كه هنگام غضب، مالك خويش باشد

كند كه دو نفر به هم دشنام  وايتي ديگر از معاذ بن جبل و سلیمان بن صرد نقل ميدر ر

: رسول خدا صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود. دادند يكي از آن دو بسیار خشمگین شد مي

 .شود دانم كه اگر آن را بگويد غضبش بر طرف مي ي مي من كلمه

(202) 

 

يعني خدايا من از « .اعوذ بك من الشیطان الرجیم اللهم اني»: بگويد: گفتند چیست؟ فرمود

 .برم شیطان رانده شده به تو پناه مي

فرمايید رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم با اين جمله با  چنان چه مالحظه مي

 .صراحت فرمودند كه غضب از شیطان است چنان چه ذياًل در حديثي ديگر خواهد آمد

اگر غضب او بر طرف شد . آن كه غضب كرده اگر ايستاده است بنشیند: نیز آن حضرت فرمودند

غضب از شیطان است و شیطان از آتش خلق شده و : و اال دراز بكشد و در روايتي ديگر فرمود

 (1).هر گاه غضب كرديد وضو بگیريد. شود آتش هم با آب خاموش مي

رامي اسالم صلي اهلل علیه و آله توان پذيرفت كه رسول گ با توجه به آن چه كه گذشت آيا مي

 شد؟ وسلم بیهوده در غضب مي

 

 .، كتاب االدب، بابهي اول و سوم و چهارم642 - 9، ص 4داود، ج  ـ سنن ابي 1

(203) 
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 مبحث شانزدهم ـ برترين پیامبر كیست؟

ي، بر آن اتفاق دارند اين است كه رسول  يكي از مسائلي كه همه مسلمانان از هر فرقه

اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم برترين پیامبر است و در اين مسأله، جي هیچ گونه  گرامي

السالم شدند  اين كه فرشتگان الهي مأمور سجده بر حضرت آدم علیه. ي نیست شك و شبهه

دهد كه آن حضرت از فرشتگان برتر است و چون نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و  نشان مي

گیريم كه آن حضرت از جمیع  السالم برتر است، نتیجه مي علیه آله وسلم از حضرت آدم

پس آن وجود اقدس از همه كائنات ـ از جن و انس و َمَلك ـ باالتر بوده . فرشتگان نیز برتر است

در صحاح سته نیز به اين موضوع تصريح شده . توان با حضرتش مقايسه كرد و احدي را نمي

نويسند كه حضرتش تنها  يا مي (1).دانند انبیاء مي است آن جا كه آن حضرت را امام همه

  گويند كه آن يا مي (2).پیامبري است كه مبعوث بر همه مردم شده است

 

 .75، كتاب االيمان، باب 257، ص 2صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة2443، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ب

 .ب المناقب، باب اول، كتا547، ص 5سنن ترمذي، ج : ج

 .، كتاب الصالة، باب اول654، ص 2سنن نسائي، ج : د

، كتاب الصالة، باب قول النبي 229، باب التیمم ؛ و ص 92-6، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 2

 .جعلت لي االرض مسجدا و طهورا

 .3، كتاب المساجد و مواضع الصالة، حديث شماره 370-72، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الغسل، باب التیمم بالصعید642، ص 2نن نسائي، ج س: ج

(207) 

 

يا آن كه  (1).شود بزرگوار، سید فرزندان آدم و اول كسي است كه زمین بري او شكافته مي

كه خود دلیل برتري آن حضرت بر همه  (2).اند كه شفاعت، مخصوص آن بزرگوار است گفته

 .باشد ها مي انسان

ته اخیر كه شفاعت را منحصر به شخص رسول اكرم صلي اهلل علیه و آله البته در روايات دس

خدا در صحاح »: ها در كتابمان شود كه به بعض از آن داند روايات خالف هم ديده مي وسلم مي

 :كنیم اشاره كرده و بعض ديگر را هم اين جا ذكر مي« سته

 

 .ل، تفسیر سوره بني اسرائی205، ص 2صحیح بخاري، ج : ـ الف 1

 .، كتاب الفضائل، باب اول2786، ص 4صحیح مسلم، ج : ب



111 
 

، كتاب 548-9، كتاب تفسیر القرآن، سوره بني اسرائیل ؛ و ص 688، ص 5سنن ترمذي، ج : ج

 .المناقب، باب اول

 . السالم ، كتاب السنة، باب في التخییر بین االنبیاء علیهم628، ص 4داود، ج  سنن ابي: د

، كتاب 244-5، ص 8، ابتدي تفسیر سوره بقره ؛ و ج 62، ص 2ج صحیح بخاري، : ـ الف 2

، كتاب التوحید، 286و  279و  220و  249-250، ص 9الدعوات، باب صفة الجنة و النار ؛ و ج 

و « ...كالم الرب عزوجل»و « ...و كان عرشه علي الماء و»و « ...ما يذكر في الذات و»: هي باب

 .«موسي تكلیما  قوله و كلم الّله»

 ] 82الي  84به بعد، كتاب االيمان، باب  280، ص 2صحیح مسلم، ج : ب

، 5، باب ما جاء في الشفاعة ؛ و ج ...، كتاب صفة القیامة و537-9، ص 4سنن ترمذي، ج : ج

 .، تفسیر سوره اسراء688-9ص 

 .، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة2446، ص 6سنن ابن ماجه، ج : د

(208) 

 

اند كه شفاعت مخصوص پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم است  فتهـ با اين كه گ1

 !ماند شفاعت خدا كنند و مي انبیاء و فرشتگان و مؤمنان، همه شفاعت مي: نويسند مي

ـ رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم با شفاعت خويش، همه گناهكاران را از 2

 .آن، بايد همیشه در جهنم بمانندكنند مگر كساني كه به حكم قر جهنم خارج مي

 .كند ي را بدون هیچ عملي از جهنم خارج مي ـ خدا نیز عده3

 .ـ شهداء3ـ علماء  6ـ انبیاء 2: كنند ـ روز قیامت سه دسته شفاعت مي4

ما كه نفهمیديم بعد از شفاعت انحصاري نبي مكرم اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم و طفره 

و خروج همه گناهكاران به شفاعت آن حضرت، از جهنم، چطور  رفتن انبیاء بزرگ الهي

آيا باز هم محلي بري ! شود كه اّواًل انبیاء و ثانیا علماء و ثالثا شهداء، شفاعت كنند مي

خدا . شفاعت، واسطه شدن است. ماند؟ از شفاعت خدا هم چیزي نفهمیديم شفاعت مي

 چه كسي؟شود؟ واسطه بین مردم گناهكار و  چگونه واسطه مي

. دانند سري بزنیم حال به رواياتي كه غیر پیامبر اكرم صلي اهلل علیه و آله وسلم را برتر مي

السالم بوده و اعتقاد همه مسلمین  البته با توجه به اين كه آن حضرت آقي فرزندان آدم علیه

 .چنین است بايد روايات خالف را ـ و لو در صحاح آمده باشد ـ به دور بريزيم

 :السالم برترين پیامبر است نس علیهـ يو1

 :قبل از بررسي روايات مربوطه، به دو نكته بايد توجه داشته باشیم
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السالم از انبیاء اولوالعزم  اول اين كه انبیاء اولوالعزم از ساير انبیاء برترند و حضرت يونس علیه

 .نبود

(209) 

 

در قرآن درباره انبیاء به كار رفته دوم اين كه اهل سنت كلماتي از قبیل ذنب يا ظلم را، كه 

السالم  حضرت آدم علیه: گذارند و لذا معتقدند كه مثاًل است، به همان معني خودش باقي مي

 .السالم ظلم كرد و امثال آن گناه كرد يا حضرت موسي علیه

ء السالم ، هم از انبیاء اولوالعزم نبود تا نسبت به ساير انبیا با اين حساب حضرت يونس علیه

ـ طبق معني علمي عامه، از ظالمین بود، و لذا خداوند   برتري داشته باشد و هم ـ العیاذ بالّله

شود كه در  چگونه مي. او را در زنداني تك سلولي و سیار محبوس نمود و در آن جا توبه كرد

 :روايات صحاح، به عنوان حديث قدسي، نقل شده كه خداوند فرمود

 «.ايد كه بگويد من از يونس برترمهیچ يك از بندگان مرا نش»

 :يا آن كه رسول گرامي اسالم صلي اهلل علیه و آله وسلم فرموده است

 (1)«.سزاوار كسي ـ يا پیامبري ـ نیست كه بگويد من از يونس بن مّتي برترم»

 !شايد در آن حكمتي بوده است؟

 

تعالي و   قول الّله»: هي ، كتاب بدء الخلق، باب294و 293و 282، ص4صحیح بخاري، ج: ـ الف 1

، كتاب 255و 72و 23و 26، ص2؛ و ج«...و اّن يونس لمن المرسلین»و « اتیك حديث موسي هل

، كتاب التوحید، باب ذكرالنبي و روايته 296، ص9وصافات؛ و ج هي نساءوانعام التفسیر، سوره

 .عن ربه

 .43و  46هي  ، كتاب الفضائل، باب2842و  2843-4، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الزهد، باب ذكر البعث2468-9، ص 6سنن ابن ماجه، ج: ج

 [ .، تفسیر سوره زمر348، ص 5سنن ترمذي، ج : د

 . السالم ، كتاب السنة، باب في التخییر بین االنبیاء علیهم627، ص 4داود، ج  سنن ابي: ه 

(210) 

 

 :السالم برترين است ـ موسي علیه2

او شكايت نزد . انصاري به صورت يهودي نواخت. يهودي نزاع نمود مردي از انصار با مردي»

او قسم خورد به : گفت. حضرت انصاري را خواست و علت كارش را پرسید. رسول خدابرد
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من نیز عصباني شدم ( يعني او را به عنوان برترين پیامبر برگزيد)خدايي كه موسي را برگزيد 

مرا بر : آن حضرت فرمود(. لذا او را كتك زدم)گفت كه پیامبر ما برگزيده است او چرا چنین 

شود من اول كسي هستم كه بري حساب حاضر  موسي برنگزينید، زيرا وقتي قیامت بر پا مي

دانم او قبل از من به  نمي. بینم كه ستون عرش را گرفته است شوم و موسي را مي مي

، به وسیله اسرافیل بیهوش يعني بعد از آن كه همه مردم در اثر دمیدن در صور)هوش آمد 

 (1)«.بیهوش شد، اين جا ديگر بیهوش نشد« طور»يا آن كه چون در ( شدند

جي صحیحش آورده  20در اهمیت اين حديث همین قدر بس كه بخاري آن را در بیش از 

 .قضاوت با شما خوانندگان مسلمان! است

 :السالم بهترين است ـ ابراهیم علیه3

 

 74-5، ص 2؛ و ج  294و  296و  287، ص 4؛ و ج  259و  258، ص 3ج  صحیح بخاري،: ـ الف 1

 .270و  254و  22، ص 9؛ و ج  235و  234، ص 8؛ و ج  258و 

 [ .43، كتاب الفضائل، باب 2843-5، ص 4صحیح مسلم، ج : ب

 .، كتاب الزهد، باب ذكر البعث2468-9، ص 6سنن ابن ماجه، ج : ج

 .یر سوره زمر، تفس348، ص 5سنن ترمذي، ج : د

 . السالم ، كتاب السنة، باب في التخییر بین االنبیاء علیهم628، ص 4داود، ج  سنن ابي: ه 

(211) 

 

حضرت ( يعني ي بهترين مردم)« يا خیر البرّيه»: عرض كرد. مردي خدمت رسول خدا رسید»

 (1)«(.استالسالم  يعني بهترين مردم ابراهیم علیه)« السالم  ذاك ابراهیم علیه»: فرمود

 .گذريم گذاريم و مي اين جا نیز قضاوت را به عهده خوانندگان مي

اش، مخصوصا  خواهیم كه معرفت ما را نسبت به اولیاء بر گزيده در خاتمه از خداوند منان مي

و سالمه علیه و علي اوالده المعصومین   الّله خاتم انبیاء و آقي آنها و سید فرزندان آدم صلوات

 .یشتر بگرداندروز به روز ب

 .ما را در شناخت وظیفه و انجام آن موفق بدار! بار الها

 قم المشرفة، حرم اهل البیت

 السالم و ُعّش آل محمد علیهم

 .نگارنده
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 .42، كتاب الفضائل، باب 2839، ص 4صحیح مسلم، ج : ـ الف 1

 .«كنو من سورة لم ي»، 82، كتاب تفسیر القرآن، باب 422، ص 5سنن ترمذي، ج : ب

 . السالم ، كتاب السنة، باب في التخییر بین االنبیاء علیهم628، ص 4داود، ج  سنن ابي: ج

 

 

 


