 ‐ 238527ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺳﻮال

ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﮐﺘﺎب ﮐﻨﺰ اﻷﻋﻤﺎل در ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﺷﻮد؟ ۱ـ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و ﺑﺮ وﺿﻮ و وﻗﺖ و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از آن ﮐﻢ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧ دارد ﮐﻪ او را ﻋﺬاب ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪی
ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣدﻫﺪ ﻃﺲ از ﻋﺎﯾﺸﻪ۲ .ـ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و آن را ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻞ ادا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎ دارد و در وﻗﺘﺶ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺬاب ﻧﻨﺪ و آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ادا ﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺪارد روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻋﻬﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻣآﻣﺮزد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺬاﺑﺶ دﻫﺪ ص از ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ۳ .ـ اﻟﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻨﺪهام ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧ دارد؛ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ وﻗﺘﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ او را ﻋﺬاب ﻧﺪﻫﻢ و او را ﺑﺪون ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
وارد ﺳﺎزم ک در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از ﻋﺎﯾﺸﻪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎدة:
اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺑﻮداود ) (۱۴۲۰و ﻧﺴﺎﺋ (۴۶۱) از ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﻓﺮض ﮐﺮده( اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ادا ﮐﻨﺪ و
ﭼﯿﺰی از آن را از روی ﮐﻮﭼ ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﺶ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎزد ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﭘﺲ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻋﻬﺪی ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺶ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ او را وارد ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﺪ آﻟﺒﺎﻧ در
ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداوود ) (۴۲۵و اﺣﻤﺪ ) (۲۲۷۰۴اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻋﺒﺎدة ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
آنﻫﺎ را ﻓﺮض ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ وﺿﻮﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و آنﻫﺎ را در وﻗﺘﺸﺎن ادا ﮐﻨﺪ و رﮐﻮع و ﺧﺸﻮﻋﺶ را ﺑﻪ ﺷﻞ
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ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و آنﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﺪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﮐﻨﺪ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ أﺑ داود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻃﺒﺮاﻧ در اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ) (۴۰۱۲از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺑ روﻣﺎن اﺳﻨﺪراﻧ از ﻋﯿﺴ ﺑﻦ واﻗﺪ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﻟﯿﺜ از اﺑ ﺳﻠﻤﻪ از اﺑ ﻫﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ وﺗﺮ ﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزی
ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻦ را از اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻪای دور ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺮدهام ،ﺑﻠﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎی
ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺿﻮﯾﺶ و اوﻗﺎﺗﺶ و رﮐﻮﻋﺶ و ﺳﺠﻮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی از آن را ﮐﻢ ﻧﺮده
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ دارد ﮐﻪ او را ﻋﺬاب ﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﺎﻟ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﮐﻢ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺬاﺑﺶ دﻫﺪ.
ﻃﺒﺮاﻧ در ﭘ آن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺴ رواﯾﺖ ﻧﺮده ﺟﺰ ﻋﯿﺴ و ﻋﺒﺪ اﻟﻪ از آن دو ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﮔﻮﯾﻢ :او ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﺪ ﺗﻦ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،او ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره دارد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻞ آﺷﺎر دروغ اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :دار ﻗﻄﻨ او
را واﻫ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :او ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﮐﯿﺮی را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :درﺑﺎرۀ ﺷﯿﺨﺶ ﻋﯿﺴ ﺑﻦ واﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮح ﺣﺎﻟ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﻫﯿﺜﻤ از ﻫﻤﯿﻦ روی در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۲۹۳ /۱آن را
ﻣﻌﻠﻮل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ« )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ« ).(۳۷۱ /۱۱
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ وﺗﺮ ﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻧﺪارد.
اﻣﺎ اداﻣﮥ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮاﻫﺪی دارد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎدة ﮔﺬﺷﺖ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ) (۱۸۳۴۵از ﺣﻨﻈﻠﮥ ﮐﺎﺗﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ـ رﮐﻮعﻫﺎ و ﺳﺠﻮدﻫﺎ و وﺿﻮﻫﺎ و اوﻗﺎت آن ـ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻘ اﺳﺖ
از ﺳﻮی اﻟﻪ ،وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﮔﺮدد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و اﺑﻮداوود ) (۴۲۹از اﺑﻮدرداء رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
اﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ وﺿﻮی آنﻫﺎ و رﮐﻮع آنﻫﺎ و ﺳﺠﻮد آنﻫﺎ و اوﻗﺎت
آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد و ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ را در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و زﮐﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺪﻫﺪ و
اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﮐﻨﺪ.
آﻟﺒﺎﻧ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ :ﺑﻨﺪهام ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﻬﺪی دارد ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ وﻗﺘﺶ ادا ﮐﻨﺪ او را ﻋﺬاب ﻧﺪﻫﻢ و او را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎب وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﻘ ﻫﻨﺪی در ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۳۱۲ /۷ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ ارﺟﺎع داده .ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺛﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری
ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮐﺘﺎﺑ ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺮۀ آﺛﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻢ ﺷﺪۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
داﻧﺶ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﮥ آن اﺛﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﺎرﯾﺨﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﺛﺒﻮت آن ﺑﻪ وﯾﮋه آنﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻤﻠﮥ او را ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻫﺪی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎدة ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎی ) (129240و ).(152359
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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