 ‐ 237728ﺣﻢ ﮔﻔﺘﻦ »ﭼﻬﺮهات ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮش ﺑﻮد« )ﻣﻌﺎدل ﺧﻮش ﯾﻤﻦ ﺑﻮدی(
ﺳﻮال

ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻬﺮهات ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮش ﺑﻮد ﻫﻨﺎم رخ دادن ﯾ اﻣﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﻮﯾﺪ :ﭼﻬﺮهات ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮش ]ﯾﻤﻦ[ ﺑﻮد اﮔﺮ از ﺑﺎب ﺧﻮشﯾﻤﻨ و ﺧﻮشﺑﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎﻟ در آن
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻣﺮی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﮐﺴ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻼح
آن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺧﻮشروﯾ و ﺑﺸﺎﺷﺖ ﭼﻬﺮهاش ﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﯿﺶ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿ ﺑﯿﺮد.
اﺑﻮداوود ) (۳۹۲۰از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺑﺪﺷﻮن ﻧﻤداﻧﺴﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه
ﻣﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴ را ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﻧﯿﻮ ﻣﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎد ﻣﺷﺪ و ﺷﺎدی را ﻣﺷﺪ از
ﭼﻬﺮهاش دﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺪ ﻣﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﺪ ﮐﺮاﻫﺖ را در ﭼﻬﺮۀ اﯾﺸﺎن دﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه وارد ﺷﻬﺮی ﯾﺎ روﺳﺘﺎﯾ ﻣﺷﺪ ﻧﺎﻣﺶ
را ﻣﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﺷﺎد ﻣﺷﺪ و ﺷﺎدی در ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺪ ﻣﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮاﻫﺖ آن در ﭼﻬﺮهﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺷﺪ.
آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار ) (۴۳۸۳از ﺑﺮﯾﺪه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻒ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهای را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﺧﻮشرو و ﺧﻮشﻧﺎم اﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۱۸۶آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮش ﻓﺎﻟ و ﺧﻮش ﯾﻤﻨ ﺑﺮای ﺧﻮش روﯾ و ﺧﻮش ﻧﺎﻣ او )اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ.(۵۷ /۱ :
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ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از روی ﺧﻮش ﯾﻤﻨ ﺑﺮ ﺧﻮش روﯾ ﻓﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺣﻢ ﺳﺨﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻬﺮهات ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮش ]ﯾﻤﻦ[ ﺑﻮده ﭼﻮن از وﻗﺘ ﮐﻪ آﻣﺪی ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒ و ﺳﻼﻣﺘام
رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ از ﺧﻮش ﯾﻤﻨ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨ اﺳﺖ.
http://www.alfatwah.com/play.php?catsmktba=909737
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (33842و ).(145596
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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