 ‐ 296459آﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺛﺎﺑﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ درود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ او ﻣرﺳﺪ و ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد.
از اَوس ﺑﻦ اَوس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺷﻤﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ؛ در
اﯾﻦ روز آدم آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و در اﯾﻦ روز از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و در اﯾﻦ روز در ﺻﻮر دﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد و ]ﺧﻼﺋﻖ در اﺛﺮ آن[ ﺑﯿﻬﻮش
ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ زﯾﺮا درود ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل اﻟﻪ ،ﭼﻮﻧﻪ درود ﻣﺎ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد ﺣﺎل آنﮐﻪ ]ﺑﺪن[ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺪنﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ) (۱۰۴۷و ﻧﺴﺎﺋ (۱۳۷۴) و آﻟﺒﺎﻧ
در »إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ« ) (۳۴ /۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﻣﻼﺋﻪای دارد ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﺳﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻼم اﻣﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۱۲۸۲) و آﻟﺒﺎﻧ در »ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« )(۸۴۲ /۶
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ،ﻧﺺ ﺻﺤﯿﺤ در وﺣ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را »ﺑﺰار« ﺑﺎ زﯾﺎدهای در ﭘﺎﯾﺎن آن آورده ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد .ﺑﺰار در
ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ) (۳۰۸ /۵آورده اﺳﺖ:
»ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ اﺑ رواد از ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ از زادان از
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ﻋﺒﺪاﻟﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻟﻪ ﻣﻼﺋﻪای دارد ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻣﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺸﺎن
را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ«.
ﮔﻔﺖ :و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :زﻧﺪﮔام ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ]از آنﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺘﺎن واﺿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ[ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ]ﺑﺮای رﻓﻊ آن اﺷﺎل[ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ و وﻓﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺧﯿﺮی ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮای آن ﺣﻤﺪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﺷﺮی ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از اﻟﻪ آﻣﺮزش ﻣﺧﻮاﻫﻢ«.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ را از رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ«.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ وﺟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن آن را ﺷﺮح داده و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺪ راوی ﺑﺪون اﯾﻦ اﺿﺎﻓﮥ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﺒﻨ ﺑﺮ
ﻋﺮﺿﮥ اﻋﻤﺎل ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ اﺑ رواد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ درﺑﺎرۀ
ﺿﻌﻒ ﺣﻔﻆ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺿﺎﻓﮥ ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ اﺳﺖ و ﻣﺮدود؛ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﮔﺮوﻫ از ﺛﻘﺎت ﺑﺮ رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺳﻔﯿﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ )زﻧﺪﮔ ﻣﻦ…( ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺎﺑﻌﮥ او
ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺶ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺷﺎذ ﺑﻮدن اﯾﻦ زﯾﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﻔﻆ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ آنﮐﻪ او از رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ
ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﺧ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺧﻠﯿﻠ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧ اﺣﺎدﯾﺚ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﺴﺎﺋ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد«.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :از ﻣﺎﻟ اﺣﺎدﯾﺜ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در »اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ« ) (۱۵۲ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،اﺧﺒﺎر را زﯾﺮ و رو ﻣﮐﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺮ را از
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﺮک اﺳﺖ«.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺷﻮد«.
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻫﯿﺜﻤ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (۲۴ /۶ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺰار آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
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و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ« اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻞداری ﻧﯿﺴﺖ! و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﯿﻮﻃ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را ﺧﻮرده آنﺟﺎ ﮐﻪ در »اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺮی« ) (۲۸۱ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺳﺨﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗ ـ ﺷﯿﺦ ﻫﯿﺜﻤ ـ در ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﺰار در »ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻹﺣﯿﺎء (۱۲۸ /۴ :دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﻦ اﺑ رواد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻧﺴﺎﺋ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :اﻣﺎ ﺳﺨﻦ او ،او ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ،در »ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﯾﺐ ﻓ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ) (۲۹۷ /۳ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺪش ﺧﻮب اﺳﺖ«
ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ در آنﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺛﻘﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻤﺎن
ﻋﻠﺖ )اﺷﺎل ﻣﺨﻔ (ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺳﺨﻨ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام« واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
آری ،ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺮﺳﻞ از ﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺰﻧ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ…
ﺧﻼﺻﮥ ﺳﺨﻦ آنﮐﻪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻃُﺮق آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻣﺰﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ
اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ از ﺟﻤﻠﮥ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ« )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ.(۴۰۶-۴۰۴ /۲ :
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻹرﺷﺎدات ﻓ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت« اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻃﺎرق ﻋﻮض اﻟﻪ )(۳۶۸-۳۶۵
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻗﺮار دارد و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻨ ﭼﻨﺪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﻮان اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻬﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻔﺖ و
ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻟﺨﺖ و ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ« ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻤﺎ ﺑﺪَاﻧَﺎ اول ﺧَﻠْﻖ
ﻧُﻌﻴﺪُه وﻋﺪًا ﻋﻠَﻴﻨَﺎ اﻧﱠﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻋﻠﻴﻦ] اﻧﺒﯿﺎء) [۱۰۴ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره آن را ﺑﺎزﻣﮔﺮداﻧﯿﻢ،
اﯾﻦ وﻋﺪهای اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺎ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪۀ آﻧﯿﻢ( ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺧﻼﯾﻖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﺷﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧ از اﻣﺖ ﻣﻦ آورده ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮده ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﮔﻮﯾﻢ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﯾﺎراﻧﻢ! ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ﺗﻮ ﻧﻤداﻧ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ آن ﺑﻨﺪۀ ﺻﺎﻟﺢ )ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ( را
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ :وﻛﻨْﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺷَﻬِﻴﺪًا ﻣﺎ دﻣﺖ ﻓﻴﻬِﻢ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺗَﻮﻓﱠﻴﺘَﻨ ﻛﻨْﺖ اﻧْﺖ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ واﻧْﺖ ﻋﻠَ ﻛﻞ ﺷَء ﺷَﻬِﻴﺪٌ ]ﻣﺎﺋﺪه[۱۱۷ :
)و ﺗﺎ وﻗﺘ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدم ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻮاه ﺑﻮدم ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ،ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻬﺒﺎن ﺑﻮدی و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮔﻮاﻫ«(
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ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۴۶۲۵و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۶۰
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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