 ‐ 158714ﺗﺒﺮک ﺟﺴﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﯾﺮان
ﺳﻮال

ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﯾ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﭼﻮن در ﻣﻮرد آن ﺷ دارم .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۱۴۹از ﻋﺒﺪاﻟﻪ واﺑﺴﺘﻪی اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ
اﺑﻮﺑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺳﻤﺎء ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻢ :ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﺮام
ﻣداﻧ :ﻧﻘﺶ ]ﺣﺮﯾﺮ[ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ،روﮐﺶ ﺳﺮخ ارﺟﻮان )روﮐﺶ اﺑﺮﯾﺸﻤ ﺳﺮخ رﻧ زﯾﻦ( ،و روزهی ﻫﻤﻪی ﻣﺎه رﺟﺐ .ﭘﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی رﺟﺐ ﮔﻔﺘ ،ﭘﺲ روزهی ﮐﻞ ﺳﺎل ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ ]و ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد[؟ اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ
ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ،ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴ
ﺣﺮﯾﺮ ﻣﭘﻮﺷﺪ ﮐﻪ ]در آﺧﺮت[ ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارد و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ]ﺣﺮﯾﺮ[ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ درﺑﺎرهی روﮐﺶ ارﺟﻮان،
اﯾﻦ روﮐﺶ زﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﺪم ﮐﻪ ارﺟﻮان اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ( .ﺑﻪ ﻧﺰد اﺳﻤﺎء ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
و او را ]از آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪم[ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻢ .او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺒﻪی رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ) .ﺟﺒﻪ رداﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی ﻟﺒﺎس ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ( ،آﻧﺎه ﯾ ﺟﺒﻪی ﻃﯿﻠﺴﺎﻧ ﺧﺴﺮواﻧ را ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ آن از ﺣﺮﯾﺮ ﺑﻮد و دو آﺳﺘﯿﻦ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه
از دﯾﺒﺎ) ،دﯾﺒﺎ ﻧﻮﻋ از ﺣﺮﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ( .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻦ را ﻣﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران آن را ﻣﺷﻮﯾﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ را ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۲۰۶۹ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﻔﻆ آورده و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ) (۱۸۲ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻬﻘ در ﺳﻨﻦ ) (۴۳۸۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﻦ اﺑ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ـ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻪ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻓﻮق را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد آورده ﺑﺮای ﺻﺤﺖ آن
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﺴ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در رد آن ﺳﺨﻨ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رواﯾﺘ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ آن اﯾﺮاد وارد ﮐﺮد ﯾﺎ
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در ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻨﺶ ﺗﺮدﯾﺪی داﺷﺖ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ درﺑﺎرهی روزهی ﻣﺎه رﺟﺐ داده اﻧﺎرِ ﺗﺤﺮﯾﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻫﻤﻪی
رﺟﺐ و ﻫﻤﻪی ﺳﺎل را روزه ﻣﮔﯿﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﻪی ﺳﺎل ﯾﻌﻨ ﻫﻤﻪی روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و ﺗﺸﺮﯾﻖ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ او و
ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺪرش ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و دﯾﺮ ﺳﻠﻒ و ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌ و دﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی دﻫﺮ را ﻣﺮوه
ﻧﻤداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﺮﯾﺮ از وی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،وی ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﺮد ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس وارد ﺷﺪن
آن در ﻋﻤﻮم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﺮﯾﺮ از اﺳﺘﻔﺎدهی آن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و ورع ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
وﻟ درﺑﺎرهی روﮐﺶ ﺣﺮﯾﺮی زﯾﻦ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را اﻧﺎر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روﮐﺶ زﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺟﻮان
اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ـ وﻟ از ﺣﺮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻢ ﯾﺎ ﺟﻨﺴ دﯾﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ]روﮐﺶ ارﺟﻮان[
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ ﯾﺎ از ﭘﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﻧﻬ از آن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ اﺳﺖ.
و ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻤﺎ از اﯾﻨﻪ ﺟﺒﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﮐﻨﺎرهی آن اﺑﺮﯾﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮد را ﺑﯿﺮون آورد ﺑﯿﺎن ﺣﺮام ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻟﺒﺎس اﺳﺖ .ﻧﺰد ﺷﺎﻓﻌ و دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس و ﺟﺒﻪ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﮔﺮ ﮐﻨﺎرهﻫﺎﯾﺶ از ﺟﻨﺲ ﺣﺮﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﺮادی ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻬ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻟﺒﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮش از ﺟﻨﺲ
ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺴﻤﺘ از آن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻤﺮ و ﻃﻼ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ«.
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ اﺳﻤﺎء ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن را ﻣﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران آن را ﻣﺷﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﻋ ﺗﺒﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺧﺼﺎﯾﺺ و وﯾﮋﮔﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وسﻟﻢ ـ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎی ) (10045و ).(100105
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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