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سخنی در باب روایت معروفی از » 
که : صلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم 

هر کس پایان صفر را به “
من بشارت دهد؛ بهشت را 

 «”به او بشارت میدهم

روایتی صلی اهلل علیه و آله از پیامبر مکرم اسالم 
من بشرنی بخروج ” نقل شده که فرمودند:

عده ای معتقد شدند آذار “آذار فله الجنه
است در حالی که آذار از ماههای  همان صفر

 .رومی است و صفر از ماههای قمری است 

 اردداستانی د؛ و این روایت

یعنی اولین  “اول من یدخل علیکم الساعه رجل من اهل الجنه: ”روزی در مسجد قبا در جمع عده زیادی از اصحابش فرموند صلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم
  .کسی که هم اکنون بر شما وارد می شود، مردی از اهل بهشت است

 .باشند که مستحق بهشت گردند پس چند نفر که این مطلب را شنیدند از یک در مسجد خارج شدند تا از در دیگر وارد شوند و اول کسی

یعنی هم اکنون  “إنه سیدخل علیکم جماعه یستبقون فمن بشرنی بخروج آذار فله الجنه“پیامبر که متوجه این موضوع شدند، به عده ای که در مسجد باقی مانده بودند، فرمود: 
 دهد، او اهل بهشت است. عده زیادی از در مسجد وارد می شوند، تنها کسی که مرا به پایان ماه آذار خبر 

یعنی در کدام ماه از ماههای رومی قرارداریم؟ ” ؟فی أی شهرٍ نحن من شهور الرومیه "د:پیامبر از آنان پرسی .پس آن عده برگشته و وارد مسجد شدند در حالی که ابوذر در بین آنها بود
 [۱۷۶ص۱]علل الشرایع،ج     ود: ابوذر، این را می دانستم ولیکن دوست داشتم اصحاب من مردی را که اهل بهشت است بشناسند.تنها ابوذر گفت: یا رسول اهلل از ماه آذار خارج شده ایم. پیامبر فرم

 مکانها. تنها در همان زمان و مکان به عنوان شرطی برای معرفی مرد بهشتی دارای مفهوم است و نه به معنای مطلق آن در همه زمانها و صلی اهلل علیه و آله لذا قول پیامبر 

پایان ماه صفر را خبر دهد او اهل بهشت در حالی که همین حدیث امروزه در بین برخی شیعیان اینگونه مطرح شده است که هرکس در پایان ماه صفر در هفت مسجد را بزند و به پیامبر 
 است ؛ اما بحث ما تحقیق درباره روایات بودعلیهم السالم البته دقت به این نکته ضروریست که ماه صفر؛ ماه مصیبت خاندان اباعبداهلل و نیز شهادت پیامبر و امام حسن و امام رضا  .خواهد بود
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