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  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ اپريل ٠١

 

  طفل نوزاددر گوش عقيقه وآذان 

١ 
 :و احکام آن عقيقه

    موئی یامعنه ب  ) ع ( بکسر   عقه  و عقيقه : الصحاح می فرمايد  مختار صاحب

 گوسفندی و  است او  بربدن  حيوان  و  انسان  نوزاد  والدت ھنگامه  ب که است 

 . است  شده  ناميده  بدان شود، ی  م  ذبح  والدتش ۀدر اولين ھفت  نوزاد  برای که

 است ولو که والدين فقير وتنگ   مؤکده  به نزد اکثريت از علمای اسالم سنت عقيقه

 فرزندان   برای  يارانش و   زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم .ند باش  ھم دست

   .اند  کرده  عقيقه شان

برای ھريک از      پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که اند کرده  روايت  سنن صاحبان

 قوچ عقيقه   ابی طالب  بن  علی  فرزندان  حسين  و نواسه ھای خويش، حسن

   .کرده اند 

   احکام  چون  عقيقه احکام .دانند  می  واجب  را  عقيقه  ظاھری دو داو  و ليث

   .  نيست  جايـز  مشارکت که  در عقيقه  به فرق اين قربانی است

. به آن اھتمام و توجه کامل داشته باشند) پدر وماد ر( که بايد والدين ی استعقيقه در زندگی خانوادگی از مھمترين مسائل

از آنجمله  به   و دانش وترويج وتطبيق  سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به خانواده و  تربيت و آموزش علمألۀمس

  .فرزندان است

پدر و مادر بايد به فرزندان صالح و نيکوکار خويش شخصيت داده و احترام گذارند، از مصاديق اعانت و ياری فرزندی 

 قبل از تولد فرزند، با مھيا نمودن محيط سالم، زمينه را بر نيکوکاری اين است که پدر و مادر از دوران کودکی، بلکه

  .باشد ثيرگذار میأچرا که کوچکترين رفتار و گفتارشان در نوزاد ت. برای رشد و تکامل آنان  آماده  ومساعد نمايند

ر گوش طفل از اذان و اقامه گفتن د. ّتعلميات اسالمی تربيه  از ھمان بدو تولد آغاز می گردد در دين مقدس اسالم و

،  ای رشد ومراقبت ھمه جانبه از طفلخرچ دادن سعی و تالش بره وی، ب گرفته، تا انتخاب نام نيک وبا مفھوم برای

 ۀاز جمل، او ھای پاک انسانی در  ی خصلتئھای الزم و مفيد و رشد و شکوفا  سالم  ومفيد  و آموزشۀفراھم ساختن تربي
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  . شرعيت غرای محمدی برآن حکم فرموده است و که دين مقدس اسالم ندوظايفی ا و امور

ای است  از ذبيحه عقيقه عبارت. يست که دين مقدس اسالم برآن ھدايت ودستور فرموده اند امورۀھمچنان عقيقه از جمل

    او جایه  ب  و  طفل نوزاد ّ ديگری که صالحيت قربانی کردن را داشته باشد، برای ھر حيوانکه از کشتن گوسفند يا

  .کند عقيقه کفايت نمی پرداخت قيمت به ياد داشته باشيد جھت حفظ فرزند از بالھا، شود ،  می ذبح

  :  عقيقه فضيلت

   : گفت اند که  کرده  روايت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  از  سمره  از  سنن صاحبان

 در   نوزاد  وحفظ  وصالح  شايسته و   نيکو پرورش » بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمی   کل مولود رھينة «

   را  او  و تراشند  می  را  مويش که  والدتش  روز  درھفتمين شود  می  ذبح  او جایه  ب که  است ای  عقيقه گرو

  ).کنند  می نامگذاری

انه گ است که درمورد به تحقيق جدایذاری برای طفل و بحث مھم و مستقلگذاری خوب يکی از مسايل مھم ارجگنام (

  .).خواھيم پرداخت

 الغالم عقيقته،  «: گفت    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که  شده  روايت  ضبی  عامر  بن ھمچنان در حديثی از سلمان

جای او ه  بريزيد يعنی ب  خون  برايش  وی است پس  پسربا  نوزاد ۀعقيق (» فأھريقواعنه دما، وأميطوا عنه االذی 

  .)  صحاح  اصحاب  از  نفر  پنج روايته ب ( .)کنيد دور او را از نجاست و آلودگی  و  کنيد گوسفندی ذبح

  

  :دختر عقيقه پسر و

  ھمه س گوسفند نزديک بأ که برای طفل نوزاد پسر دو ر مطابق حکم حديث رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نيکوترآنست

   .س گوسفند  ذبح شودأبرای نوزاد دختر يک ر از نظرشباھت وسن و

وعن الجارية  عن الغالم شاتان متکافئتان « : گفت  می  که شنيدم     پيامبر صلی هللا عليه و سلم  از : گفت  کروز کعبی ام

    سرببريد گوسفند  يک  دختر  نوزاد جایه  وب سن  و رنگ  در ھمه  ب  قريب  گوسفند  دو  پسر  نوزاد جایه ب(»  شاة

  ). کنيد وعقيقه

   کرد  چنين ينحسن  از برای ھريک  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  چون کند  می  پسر کفايت جایه  ب ھم  گوسفند  يک  و

  .بيان گرديد  ً که  قبال طوری

امام ابن  را که چرا برای پسر  بايد دو گوسفند قربانی شود و برای نوزاد دختر فقط يک گوسفند، حکمتش  در مورد اين

وشرع فی المذبوح عن الذکر أن يکون شاتين « : اين چنين توصيف کرده است»  المودودتحفة« قيم جوزيه در کتابش 

و خداوند : (، يعنی»ًإظھارا لشرفه وإباحة لمحله الذی فضله هللا به علی األنثی، کما فضله فی الميراث والدية والشھادة 

و برتری جنس مذکر بر مؤنث، علت نشان دادن شرف ه برای نوزاد پسر ذبح دو گوسفند را مشروع کرده است ب

  وهللا اعم.) ھمانگونه که او را در مسائل ميراث و دية و شھادت بر مؤنث برتر ساخته است

  

  :عـقيقه مستحب است يا واجب

که حکم عقيقه در شرع اسالمی مستحب است ويا واجب، سه قول معروفی را در اين مورد ارائه  علماء در مورد اين

  :وبيان  فرموده اند

رخی از علماء می فرمايند که حکم عقيقه  در شرع اسالمی واجب می باشد ،  برخی ديگری از علماء برمستحب بودن  ب

برخی ديگری از علماء از جمله امام صاحب  شافعی وامام صاحب حنابل بدين  و عقيقه در شرع اسالمی حکم می کنند 
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زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم  .باشد ول ارجح ھم می  سنت مؤکده  می باشد ، واين قۀنظر اند که عقيقه از جمل

ٌمن ولد له ولد فأحب أن ينسک عنه فلينسک، عن الغالم شاتان مکافئتان، وعن الجارية شاة«: فرمودند  َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ِْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َ ََ ََ ََ ِ ُ َ َْ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ ََّ ٌ ُ د وأبو داو» َ

)٢٨۴٢.(  

رای او ذبح کند؛ پس برای پسر دو گوسفند يکسان و برای دختر يک ھرکس صاحب طفل  شد، و دوست داشت ب«: يعنی 

  .»گوسفند ذبح کند

از ظاھر اين حديث اينگونه برداشت می شود که عقيقه «: گفته »  دوشرح سنن ابوداو« عالمه عبد المحسن عباد در 

  .»واجب نباشد

 دو گوسفند و برای دختر يک گوسفند ذبح می عقيقه سنت مؤکده است، برای پسر«: ت دائمی افتاء نيز گفتند أ ھيیعلما

ه را ذبح نمود و ب خير افتاد جايز است در ھر وقتی آنأذبح شود و اگر از روز ھفتم به ت) تولد(شود، و در روز ھفتم 

  فتاوی اللجنة الدائمة «  »را زود انجام داد که ممکن است آن خير آن گناھکار نمی شود، ھرچند بھتر است تا جائیأعلت ت

 )١١ / ۴٣٩.(     

کدام اختالفی بر سر اين  اختالف می باشد ،  اما با اين وجود ھيچ بادرنظرداشت حکم ادای عقيقه که در بين فقھا مورد

 که از عقيقه مھم –مسأله ندارند که انجام عقيقه بر فقير واجب نيست چه رسد بر انسان قرضدار، چرا که حتی انجام حج 

  .  پيش نمی افتد بر پرداخت قرض–تر است 

  

  :عقيقه وقت ذبح

بعضی . ت   ذبح شود بايد عقيقه درروزھفتم، روز والدکه  عقيقه روايت شده است اشاره به اين داردۀاحاديثی که دربار

اگر در روز ھفتم اين کار صورت نگرفت روز چھاردھم، اگر باز ھم در روز چھاردھم صورت : اند از اصحاب گفته

 بيست و يکم، اگر آن روز ھم از دست رفت، ھر وقت که امکان داشت، اين کار را انجام دھد ، نگرفت ، بايد در روز

  .حتی اگر شده بعد از يک ماه، چند ماه، يک سال و حتی چند سال

 ی ديگر بدين اشود و عده  که  طفل به سن بلوغ رسيد حکم عقيقه ساقط می زمانی: برخی از علماء بر اين امر معتقد اند 

باره  تواند عقيقه خويش را  ادا کند، ولی  در اين خود شخص ھم می آند که اگر عقيقه شخصی صورت نگرفته بود،باور 

اگر اين کار . ای وجود داشت بھتر است آخر ھر ھفته به ھمه حال اگر امکان ذبح در. دليل محکم و صحيحی وجود ندارد

  .دھای اول و دوم ايرادی ندار سخت بود، تعجيل آن در ھفته

حکمت کلی در امر عقيقه وجود دارد بی نھايت عالی وذی فھم است ، برخی از اين حکمت ھا را می توان در نقاط ذيل 

  :جمعبندی وخالصه نمود 

اجرای  عقيقه در واقع قربانی برای اين  و مثل دعا کردن که در دعای عقيقه وجود دارد،. آنچه که به طفل بر می گردد -

   .طفل است

 ء در امر عقيقه بر می گردد و ما می بينيم که به تبعيت اسالم در اين قضيه اطعام و تصدق به فقراء به فقراآنچه که -

  .يد آيات وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است ئصورت می گيرد و اين ھمان چيزيست که مطلوب دين و مورد تأ

که  طوری) اعم از فاميل وساير مسلمانان(ت مؤمنين است از مستحبات دعوو آنچه که به مسائل اجتماعی برمی گردد  -

سفارش کرده است و در   الفتو  محبت آميز و انسۀدين مقدس اسالم  به دعوت مؤمنين و زيارت کردن ھمديگر و رابط

  .اين مالقاتھا اھداف فوق الذکر تحقق می يابند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

توجه  قرار می گيرند و مردم در خوشحالی آنان  طفل  مورد ۀکه خانواد آنچه  به مسائل عاطفی برمی گردد،  اين -

   .نموده ، آرامش و دلگرمی پيدا می کنند شرکت 

نعمتی .  عمل عقيقه يک نوع شکر گزاری ازپروردگار با عظمت  برای نعمت صاحب فرزند شدن، استھمهعالوه از  -

  .ی در نعمت ھای دنيا ھمتا نداردئکه گو

  

  :توزيع گوشت عقيقه

متفاوتی   احکام توزيع  ومصارف گوشت عقيقه مثل گوشت قربانی می باشد علماء نظريات مختلف وکه در مورد اين

  .دارند 

را  برخی از علماء و فقھاء بدين نظر اند که احکام و مصارف گوشت عقيقه مانند قربانی است، بنابراين مستحب است آن

 بين نزديکان و دوستان توزيع نمود و باقيمانده را ديگر را به سه قسمت تقسيم نمود و يک قسمت را برای خود، قسمت

  .نمايد بين فقراء توزيع

  .عمل کرد عقيقه مثل قربانی نيست، و لذا می توان با گوشت آن ھرگونه که خواست : گفته اند برخی  ديگر از اھل علم 

دقه کردن آن؛ ھمان روش در خوردن و ھديه دادن و ص) استفاده از گوشت عقيقه(روش «: امام ابن قدامه می گويد 

  .باشد  و اين رأی امام شافعی نيز می.. قربانی است 

را با آب و نمک طبخ  گوشت آن: اظھار نموده که  ابن جريج . با گوشت آن ھرگونه خواستی عمل کن : ابن سيرين گفته 

ال شد  او در جواب حکم ؤ سکن و بين ھمسايگان و دوستان پخش کن و چيزی را صدقه مده  و از امام احمد در اين باره

ال شد که آيا گوشت ؤئيد نمود  و اين داللت می کند که ايشان بر نظر ابن سيرين ھستند، و باز سأوجواب  ابن سيرين را ت

  . گوشت را بخورد و چيزی را صدقه ندھدۀاين را نمی گويم که ھم: را بخورد؟ جواب فرمود  آن

ا بر قربانی قياس نمود، زيرا عقيقه ذبحی مشروع و غير واجب است مثل نزديکتر به صواب آنست که عقيقه ر) رأی(

عقيقه در صفت و سن و اندازه و شروط مشابه قربانی است پس در مصرف نيز مشابه آن ) حيوان(قربانی، وانگھی 

  . )٣۶۶ / ٩( المغنی   (» ..خواھد بود

آنچه در قربانی شرط شده در عقيقه ھم شرط است؟ آيا «: آورده  )٢٣١ / ۵(»  نيل األوطار«امام شوکانی در کتاب 

است و اين دليل بر عدم ) برای ذبح(که در عقيقه دو گوسفند  شافعيه در اين مورد دو ديدگاه دارند و استدالل شده بر اين

  .» است، و اين سخن حق استکاشترا

  .اين دو در ھمه چيز ھستندی بين عقيقه با قربانی ذکر کرده اند که داللت بر عدم تشابه ئھمچنين فرقھا

 مشخصی برای توزيع گوشت عقيقه وارد نشده است، وانگھی ھدف از عقيقه تقرب ۀطور کلی در سنت نبوی طريقه و ب

است، با اين وجود می توان گوشت عقيقه را ھم ھديه ) تولد نوزاد( نعمت الھی ۀالی هللا با ريختن خون حيوان به شکران

 فقط اھل خانواده از آن بخورند و يا قسمتی را خود بخورند و قسمتی را توزيع کنند، و اين داد و ھم صدقه نمود، و يا

  . هللا استةنظر ابن سيرين رحم

و از بعضی از سلف صالح مثل جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت شده که تمام گوشت عقيقه را طبخ می کردند، 

يقطع آرابا آرابا، و يطبخ بماء وملح «:  عقيقه می گفت ۀابی رباح دربارحتی آن قسمتی که صدقه داده می شد و عطاء بن 

، و با آب و نمک طبخ داده شود و بين )مثل دست و پا(اعضای اصلی بدن آن قطع شود «: يعنی . »، و يھدی فی الجيران

  ).١٩٨٢٧(روايت بيھقی در سنن . »ھمسايگان پخش شود
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ُيجعل جدوال، يؤکل ويطعم «:  گوشت عقيقه گفت ۀ دربارو از عايشه رضی هللا عنھا روايت شده که َ َْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ْ ُ اعضای «: يعنی . »ْ

  ).۵/۵٣٢(روايت ابن أبی شيبة .»آن قطع می شود، و از آن خورده می شود و صدقه داده می شود

ان و فقراء را بين نزديکان و دوست کسی که عقيقه کرده مختار است؛ اگر خواست گوشت آن«: شيخ ابن باز می گويد 

را طبخ کند و ھرکس را که خواست از نزديکان و ھمسايگان و فقراء دعوت کند  توزيع کند، و اگر خواست گوشت آن

  ).۴/٢۶٢(مجموع الفتاوی (» ..

ھم از گوشت آن بخورد، و ھم ھديه دھد، و ھم صدقه دھد، و مقدار مشخصی الزم نيست که «: و شيخ ابن عثيمين گفته 

مقدار که مقدور بود از آن بخورد، و آن مقدار که مقدور بود ھديه کند و صدقه دھد، و اگر خواست رعايت شود، آن 

دعوت کند، چه در داخل شھر يا خارج شھر، ولی در اينحالت ) برای صرف گوشت عقيقه(نزديکان و دوستانش را 

صورت خام توزيع کند، امر در آن ه الزمست مقداری ھم به فقير بدھد و ايرادی ندارد که گوشتش را طبخ نموده يا ب

  ).٢۵/٢٠۶(مجموع فتاوی  (» وسعت دارد 

را   قسمتی از آندبه ھر حال اگر کسی از گوشت عقيقه چيزی را پخش نکند، عقيقه درست است، خالف قربانی که باي

  .توزيع کرد

  

  :نی عوض عقيقهياھدای شير

 هللا می ةامام ابن قيم رحم . د بگيرد جای عقيقه را نمی توان،نی برای تولد نوزاديقبل از ھمه بايد گفت که توزيع شير

  :گويد

ذبح حيوان عقيقه از صدقه دادن پول آن افضلتر است، حتی اگر پول از ارزش حيوان بيشتر باشد، زيرا ھدف از « 

َفصل لربک «: که هللا تعالی فرموده عقيقه؛ ذبح حيوان و ريختن خون است، و اين عبادتی مقرون به نماز است، چنان َ َِّ ِِّ َ

ْوانحر َ ْ َقل إن صالتی ونسکی ومحيای  «: و می فرمايد. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن .) ٢/ الکوثر ( »َ َ َْ َْ َ َِ ُِ ُ َ َّ ِ ُ

َومماتی  رب العالمين ِ ِ ِ َِ َ َْ ِّ ّ َ َ خداوند من، و زندگی و مرگ من، ھمه برای ۀ نماز و ذبيح«: بگو  .١۶٢/  األنعام ۀسور(»َ

  . )١۶۴(تحفة المودود بأحکام المولود ، صفحه   (  .»پروردگار جھانيان است

جای نوزاد ه بايد ب«: ال شد، آنھا جواب دادندؤجای ذبح عقيقه سه ت دائمی افتاء در مورد پرداخت پول بأھمچنين از ھي

اللجنة الدائمة . ( »آنھا جايز نيستمذکر دو گوسفند، و نوزاد دختر يک گوسفند ذبح کند، و پرداخت پول يا ھمانند 

)١١/۴۴٩.(  

جای ذبح حيوان عقيقه، پول يا ھدايا يا شيرنی را به ھمسايگان و اقارب ھديه بدھد، عمل او بر ه بنابراين اگر کسی ب

خالف سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم است، البته ارسال پاکت جھت دعوت کردن مردم ممانعتی  ندارد، زيرا اين امر 

) يا يک(برای پسر دو  خل در عرف و عادت است ولی نبايد در آن اسراف و تبذير شود، ولی سنت صحيح آنست تادا

را بين ھمسايگان و اقارب توزيع کند و يا آنھا را  و سپس گوشت آن گوسفند ھمسن، و برای دختر يک گوسفند، ذبح شود

  .دعوت نموده  از گوشت آن حيوان بدانھا خوراک دھد

  

  :  نوزادتبريکی

وردن طفل  آکه والدين  نوزاد باالی اقارب ودوستان دارد  اينست که برای مادر وپدر طفل در به دنيا   یيکی از حقوق

:  مريم آمده است ۀ سور٧ (تکه در آي جديد   تبريکی  عرض نمايد واين تبريک گفتن يک رسم قرآنی  بوده طوری

َٰيزكريا إنا نبشرك بغل« ُ ِ َِ ُ ِّ َ َُ َّ ِ ٓ َّ َ َ ٰم ٱسمهۥ يحيىٰ َ َۡ ُۡ ُ   .)دھيم ما تو را به پسرى که نامش يحيى است مژده می! ای زکريا (»ٍ
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َإذ قالت ٱلملئكة يمريم إن ٱ يبشرك بكلمة منه ٱسمه ٱلمسيح عيسى ٱبن مريم  « :فرمايد ھمچنان می َ َ َ َ ََ َ َ َ َۡ ۡ ۡ ُۡ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُۡ ۡ ُۡ ُۡ ِّ ٖ َ َِ ِّ َ ََ َّ َّ ِ ِٰ ُ ٓ ٰ   )۴۵: آل عمران(»َ

  .)دھد که نام او مسيح است عيسى فرزند مريم   اى از جانب خود بشارت می هللا تو را به کلمه! اى مريم: فتندفرشتگان گ(

ت مھمان ياند بايد به والدين بشارت و تھن را بشارت فرزند داده) عليھم السالم(پس با تأسى به مالئکۀ اللھی که پيامبران 

 ۀکه پيروانش را به ھمدردى و ھمبستگى درھم ا نگذاشته است مگر اينجديد داده شود زيرا دين اسالم ھيچ مناسبتى ر

  . اسالمی قوی و پايدار باقی بماندۀھاى خوشى وغم امر نکرده باشد تا بناى جامع برنامه

ھا  مژده و بشارت تولد فرزند به ديگران سبب تقويت محبت، استحكام روابط و گسترش مھر و عطوفت بين خانواده 

ھا  در صورتي كه توفيق نيافتيم به آن. شايسته است به اين امر عنايت خاصي نموده و به ايشان نويد دھيملذا . گردد مي

فرق بين اين دو اين است كه بشارت يعني خبر تولد فرزند يا ھر خبر . يمئھا تبريك بگو بشارت دھيم، شايسته است به آن

 . و تھنيت يعني براي او دعاي خير كنيمحال نمايد به او بدھيم، ولي تبريك خوشي كه مؤمن را خوش

كعب بن مالك رضي هللا عنه و يكي ديگر از ياران پيامبر نازل گرديد،   لذا زماني كه مورد قبول حق واقع شدن توبه

. گفتند ات پذيرفته شده و مردم با ورود كعب به مسجد به او تبريك و تھنيت مي  به او بشارت داد كه توبهًفردي سريعا

 :گفت نمود چنين مي تبوك ياد مي ۀ  مالك رضي هللا عنه زماني كه از تخلف خود در غزوكعب بن

َسمعت صوت صارخ أوفي على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء  «  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ َُ ََ َ َ َْ َ ً َ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ ْ َْ َِ ُ ُِ ٍ ٍْ َ

َفرج قال فآ ََ َ ٌ َذن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم الناس بتوبة هللا علينا حين صلى صالة الفجر فذھب الناس يبشروننا فذھب َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َُ ُ ُ ُِّ َّ َِّ ِ ُْ َْ ْ َ َّ َّ َِّ ِ ِ َِ ْ َ

ْقبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأو َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َْ ْ ٍ َ َّ ٌ َِّ ُ َُ َ ِّ ِفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ََ

ُفلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتھما إياه ببشارته وهللا ما أملك غيرھما يومئذ واستعرت  ُ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ُْ ََ ُ ِّْ َ َّ َِّ ِ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ ِ ُ ََ َ َ َ ََّ ََّ ََ

ِثوبين فلب َِ َ َْ َ َستھما فانطلقت أتأمم رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يھنئوني بالتوبة ويقولون ْ ُ ُ َ َ َ ً ً َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ِ ُُ ُِّ َّ َُّ ُ ُ َُ َ ََ ََ ََّ َ ََّ َ َ ْ َْ ُ ْ

ِلتھنْئك توبة هللا عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول هللا صلي هللا عليه  ِ ِ َِّ َُّ ُ َ َ ََ ِ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ ُْ َ َّ َ ََ ُ ْ َ َوسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام َ ََ َ ُ َُّ َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ْ ٌ

َطلحة بن عبيد هللا يھرول حتى صافحني وھنأني وهللا ما قام رجل من المھاجرين غيره قال فكان كعب الينساھا لطلحة،  َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ٌ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُِ ُ ُ ِِ ٌ َّ ََّ ََ َّ َّ ُ ُ ُ

ٌقال كعب ْ َ َ َّفلما: َ َ َّ سلمت على رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال وھو يبرق وجھه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر َ َُّ ٍَ َ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ُ َ َّ َِّ َ ُ ْ

ُّعليك منذ ولدتك أمك ُ َ َْ َ ََ ََ ُ ْ ُ ْ.« 

من در ھمان حال به ! تو را مژده باد! اي كعب: گفت اي شنيدم كه بر كوه سلع باال آمده و با صداي بلند مي از ندا دھنده

پيامبر صلي هللا عليه وسلم بعد از نماز صبح مردم را . افتادم و دانستم كه گشايش و فرجي حاصل شده است) شكر (ۀسجد

رج مرا پذيرفته است، باخبر ساخت و مردم براي نويد و مژده دادن به من از مسجد خا  ۀكه خداوند عزوجل توب از اين

سوار بر اسب با ) زبير بن عوام رضي هللا عنه(اي از بشارت دھندگان به طرف دو رفيقم رفتند و مردي  عده. شدند

دويد، از كوه باال رفت و ) حمزه بن عمر االسلمي رضي هللا عنه( به سويم روانه شد، ولي مردي از قبيله اسلم  سرعت

مژده دھنده به نزدم ) حمزه اسلمي رضي هللا عنه(چون اين شخص . صداي او را قبل از سواره شنيدم. به من مژده داد

در آن لحظه چيزي به جز آن دو ! قسم به خدا. اش ھر دو لباسم را بيرون آورده و بر وي پوشاندم آمد، در مقابل مژده

 مردم  . به راه افتادم ديگر به عاريت گرفته و پوشيدم و به قصد ديدار پيامبر صلي هللا عليه وسلمۀ جامه نداشتم و دو جام

ات از  قبولي توبه: گفتند  ام به من تبريك عرض كرده و مي  گروه گروه از من استقبال كردند و به خاطر قبول شدن توبه

  !سوي خداوند عزوجل مبارك باد

ن عبيدهللا طلحه ب. به مسجد رسيدم و پيامبر صلي هللا عليه وسلم را در حالي كه مردم در اطرافش نشسته بودند، ديدم

ھيچ يك از مھاجرين غير از او از جايش . رضي هللا عنه به سرعت نزد من آمد و با من مصافحه نموده و تبريك گفت

وقتي به پيامبر صلي هللا عليه وسلم : كعب گفت. بلند نشد و كعب اين كار طلحه رضي هللا عنه را ھرگز فراموش نكرد
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زيرا از زماني كه از ! اين روز بر تو خوش باد: درخشيد فرمودند شادي ميمباركش از   ۀكه چھر سالم كردم، در حالي

  .اي، اين روز بھترين روزی است كه بر تو گذشته است مادرت متولد شده

  ادامه دارد

  

 

  


