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  فهرست مطالب
  عنوان                                                                                            صفحه

  41--------------------------------------------------------مقدمۀ مترجم

  63------------------------------------------- کتاب ایمان-1
  63-----------------------------------اول ایمان، ال إله إال اهللا گفتن است): 1(باب 
  67------------به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا ال اله اال اهللا بگویند): 2(باب 
  68-------------------ا بعد از ال اله اال اهللا گفتن، بقتل برساند کسی که کافري ر) : 3(باب
هر کس، با ایمانی  که در آن، شک و تردیدي وجود نداشته باشد، خدا را مالقات کند، ): 4(باب

  72---------------------------------------------------وارد بهشت می شود
  78----------------------------------خصلتهاي ایمانایمان چیست؟ و بیان ): 5(باب
  79--------------------------------------بهترین عمل، ایمان به خداست): 6(باب
  80----------------------هنگام وسوسۀ شیطان، ایمان بیاورید و به خدا پناه  ببرید): 7(باب
  81--------------------------------------در بارة ایمان به خدا و استقامت): 8(باب

  81--------------------------- و ایمان به آنهادربارة معجزات پیامبر اکرم ): 9(باب
  83------------------هر کس، سه خصلت داشته باشد، لذت ایمان را درمی یابد): 10(باب
  84--------------------اگر کسی چهار خصلت داشته باشد، منافق خالص است): 12(باب
  85-----------------------مسلمان مانند کشته، و منافق وکافر مانند صنوبر است): 13(باب

  85------------------------------------مسلمان مانند درخت خرما است) 14(باب 
  86-------------------------------------ا، شاخه اي از ایمان می باشدحی): 15(باب
  87---------- رودیحسن جوار و احترام گذاشتن به مهمان، بخشی از ایمان، بشمار م): 16(باب
  87------اش از اذیت و آزار او در امان نباشد، وارد بهشت نمی شودکسی که همسایه ):17(باب
  88------------------------تغییر منکر با دست، زبان و قلب، نشانۀ ایمان است): 18(باب
  89------------------ را بجز مؤمن، دوست ندارد و بجز منافق، دشمن نداردعلی): 19(باب
  89-----------دوست داشتن انصار، نشانۀ ایمان،  و دشمنی با انصار، نشانۀ نفاق است): 20(باب
  90-----------------------------------------ایمان به مدینه پناه می برد): 21(باب
  90---------------------------------ایمان از یمن، و حکمت از یمن است): 22(باب



                                                                              
  
  

           
  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                

   
٤

  91---------------------و سودى نداردکسی که ایمان نیاورد، عمل نیک براي ا): 23(باب
  91-----------------------تا هنگامی که ایمان نیاورید، وارد بهشت نمی شوید): 24(باب
  92----------------------------زناکار هنگام ارتکاب عمل زنا، مؤمن نیست): 25(باب
  92---------------------------- شودی نمدهی سوراخ دو بار گزکیمؤمن از ): 26(باب
  93-----------------------------------------------وسوسه در ایمان): 27(باب
  93------------------------------بزرگترین گناه کبیره، شرك به خدا است): 28(باب
  94----------بعد از من کافر نشوید طوریکه برخی از شما گردن برخی دیگر را بزند): 29(باب
  94-------------------------------------روي گردانی از پدر، کفر است): 30(باب
  95--------------------------حکم کسی که به برادر مسلمانش، کافر بگوید): 31(باب
  95------------------------------------------بزرگترین گناه چیست؟): 32(باب
  96--------هرکس، در حالی بمیرد که به خدا شرك نمی ورزد، وارد بهشت می شود): 33(باب
  97----------د بهشت نمی شود  تکبر وجود داشته باشد، واريدر دل هرکس، ذره ا): 34(باب
  97--------------------- رودیطعنه زدن در نسب و نوحه خوانی، کفر بشمار م): 35(باب
  98---------- شوند، کافر می گرددستارگان باعث باران براي ما می: هرکس، بگوید): 36(باب
  98-------------------------------------- رودیفرار برده، کفر بشمار م): 37(باب
  99------------------------همانا خداوند و مؤمنان نیکوکار، دوست من هستند): 38(باب
 شخص کافر، پاداش ی نماید ولیمؤمن پاداش نیکی هایش را در دنیا و آخرت دریافت م): 39(باب

  99----------------------------------- کندینیکی هایش را فقط در دنیا دریافت م
  100--------------------------------------سالم چیست؟ و صفات آنا): 40(باب
  101-----------------------------اسالم بر پنج چیز، بنیاد گذاري شده است): 41(باب
  101------------------------------------کدام کار در اسالم بهتر است؟): 42(باب
  102---------------اسالم و حج و هجرت گناهان گذشته را محو و نابود می کنند): 43(باب
  103-----------------دشنام دادن مسلمان، فسق، و جنگیدن با مسلمان، کفر است): 44(باب
  104----- شود، بخاطر اعمال زمان جاهلیت، مؤاخذه نمی شودیکسی که مسلمان خوب): 45(باب
  104-------بر نوشته می شودهر کس از شما مسلمان خوبی باشد، هر نیکی اش، ده برا): 46(باب
  105------------------ است که سایر مسلمانان از او در امان باشندیمسلمان، کس): 47(باب
  106-----انجام دهد  و بعد از آن، مسلمان شودکسی که در دوران جاهلیت، کار نیکی ): 48(باب
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  106---------------------------------------پرهیز از امتحان و آزمایش): 49(باب
 خود بر خواهد گشت و میان مسجد مکه اسالم با غربت آغاز شده و بزودي به حالت اول): 50(باب

  107-------------------------------------------------و مدینه، جمع می شود

  ---------------------------------------107آغاز وحی به رسول اهللا ): 51(باب
  111---------------------------------------------کثرت نزول وحی): 52(باب
  111----------------------------  و فرض شدن نمازهااسراء رسول اکرم ): 53(باب

  115----------------------- دربارة انبیا علیهم السالم اکرم یسخن گفتن نب): 54(باب
  117------------------------ و دجال دربارة مسیح سخنان رسول اکرم ): 55(باب
  118--------------------- نماز خواندندانبیا علیهم السالم به امامت نبی اکرم ): 56(باب
  119----------------------- المنتهی رسیدسدرة در شب اسراء به رسول اهللا ): 57(باب

 : خداوند می فرماید): 58(باب             » فاصلۀ او با محمد
120---------------------------------------»و کمان یا نزدیکتر بود به اندازة د  

  ---------------------------------------121درباره رؤیت خداوند ): 59(باب
  127-----------------------------------بیرون آمدن یکتا پرستان از آتش): 60(باب
  134----------------------------------------------------شفاعت): 61(باب
 ورود به بهشت يمن اولین کسی هستم که برا«:  که فرموددربارة این سخن نبی اکرم ): 62(باب

  137-----------------------» را دارمشفاعت می کنم  و از میان پیامبران، بیشترین پیروان

  -----------------------------------137افتتاح بهشت توسط نبی اکرم ): 63(باب

  138-------»هر پیامبر، یک دعاي مستجاب دارد«:  کهدربارة این سخن پیامبرکرم ): 64(باب

  139----------------------------------- براي امتشدعاي پیامبر اکرم ): 65(باب
  141----------------------خویشاوندان نزدیکت را بترسان: خداوند می فرماید) : 66(باب

  141------------------------------- به ابوطالبنفع رساندن رسول اکرم ): 67(باب

»هفتاد هزار نفر از امتیان  من بدون محاسبه، وارد بهشت می شوند«:  فرمودنبی اکرم ): 68(باب
----------------------------------------------------------------142  

  144-----------------------------:که فرموددربارة این سخن پیامبر اکرم ): 69(باب
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نه از هر هزار نفر، نه صد و نود و «:  درباره این سخن خداوند عز وجل که به آدم فرمود): 70(باب
  144----------------------------------------------» جهنم جدا کنينفر را برا

  145-------------------------------------------ـ کتاب وضو2
  145----------------------------خداوند هیچ نمازي را بدون وضو نمی پذیرد): 1(باب
  146----یدیدستهایتان را هنگام بیدار شدن از خواب،  قبل از اینکه وارد ظرف نمایید بشو): 2(باب
  147----------------------------------نهی از قضاي حاجت در راه و سایه): 3(باب
  147--------------آنچه انسان هنگام قضاي حاجت، خودش را بدان پنهان می نماید): 4(باب
  147----------------------------هنگام داخل شدن دستشویی چه باید گفت؟): 5(باب
  148-  رو یا  پشت خود را  به طرف قبله نکنیدهنگام قضاي حاجت چه ادرار باشد یا مدفوع،): 6(باب
  148---------------------------داخل ساختمانها در این باره، جواز وجود دارد): 7(باب
  149-------------------------نهی از ادرار کردن در آب و غسل نمودن در آن): 8(باب

  149------------------------------------ از آنزیپاك کردن ادرار و پره): 9(باب 
  150-----------------------------------نباید با دست راست، استنجا نمود): 10(باب
  150-------------------------------- حاجتي با آب هنگام قضاياستنجا): 11(باب
  150---------------------- شودتینگ، عدد فرد رعاهنگام استنجا کردن با س): 12(باب
  151----------------- از استعمال سرگین و استخوانیاستنجا کردن با سنگ و  نه): 13(باب
  151-------------------------------------استعمال پوست حیوانات مرده): 14(باب
  152--------------------------------چون پوست دباغی شود، پاك گردد): 15(باب
  152------------------اگر سگ در ظرف شما آب خورد، آنرا هفت بار بشویید): 16(باب
  153------------------------------------------------فضیلت وضو): 17(باب
  154-----------------------------وضو باعث ریختن گناهان انسان می شود): 18(باب
  154-----------------------------------دن هنگام وضو گرفتنمسواك ز): 19(باب
  155-----------------شروع نمودن از سمت راست در وضو گرفتن و سایر کارها): 20(باب

  ------------------------------------156 رسول اهللا يچگونگی وضو): 21(باب
  156----------------------------------------------پاك کردن بینی): 22(باب
  157----------------نور و درخشش صورت و دست و پا بر اثر کامل نمودن وضو): 23(باب
  159--------------------------------------ردیهر کس، خوب وضو بگ): 24(باب
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  160-------------------------------------کامل نمودن وضو در سختیها): 25(باب
  160--------------------------- وضو برسد،تا جایی نورانی می شود که آب): 26(باب
  161-اگر به قسمتی از یک عضو وضو، آب نرسد،  باید آنرا بشوید و دوباره نماز بخواند): 27(باب
  161---------------------------ي غسل و وضو کافی استمقدار آبی که برا): 28(باب
  162----------------------------------------------مسح بر موزه ها) : 29(باب
  163------------------------------------------مدت مسح بر موزه ها) : 30(باب
  164-------------------------------مسح کردن قسمت جلوي سر و عمامه): 31(باب
  165------------------------------------------------مسح بر عمامه): 32(باب
  165-------------------------------------خواندن چند نماز با یک وضو): 33(باب
  165---------------------------------------------دعاي بعد از وضو): 34(باب
  166-----------------------------------شستن مذي و وضو گرفتن از آن): 35(باب
  167----------------------------------خواب نشسته، وضو را نمی شکند): 36(باب
  167---------------------------------وضو گرفتن از خوردن گوشت شتر): 37(باب
  168-----------------------------ه استوضو از آنچه که آتش به آن رسید): 38(باب
  168--------------------منسوخ شدن وضو از آنچه که آتش به آن رسیده است): 39(باب
  169---------------------کسی که گمان می کند در نماز، بی وضو شده است): 40(باب

  169------------------------------------------ـ کتاب غسل3
  169---------------------------------------غسل از منی واجب می شود): 1(باب
 تناسلی زن و مرد غسل واجب می ۀ حکم قبلی، و باید دانست که با  تماس آلمنسوخ شدن): 2(باب
  170-------------------------------------------------------------شود
  171---- که خواب می بیند آنگونه که  مرد خواب می بیند و غسل می نمایدیدرباره زن): 3(باب
  172-----------------------------------------چگونگی غسل از جنابت): 4(باب
  172------------------------- شودی غسل جنابت استفاده مي که برایمقدار آب): 5(باب
  173------------------------------------ان کردن غسل کننده با پارچهپنه): 6(باب
  173----------------------------تنها غسل کردن مرد از جنابت و رعایت ستر): 7(باب
  174--------------------------------نهی از نگاه کردن به عورت مرد و زن): 8(باب
  174-------------- رعایت ستر و پوشش و اینکه نباید انسان، عریان دیده شودةدربار): 9(باب
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  175-------------------------------غسل جنابت زن و شوهر از یک ظرف): 10(باب
  175-------------------ردیشخص جنب اگر خواست بخورد یا بخوابد، وضو بگ): 11(باب
  176----------------------------------خوابیدن جنب قبل از غسل نمودن): 12(باب
اگرکسی بعد از همبستر شدن با همسرش،  خواست دوباره همبستري نماید، وضو بگیرد): 13(باب

----------------------------------------------------------------176  
  176------------------------------- آن وارد شده استةتیمم و آنچه دربار): 14(باب
  178--------------------------------------------------تیمم جنب): 15(باب
  179-------------------------------------تیمم براي جواب سالم گفتن): 16(باب
  179------------------------------------------مؤمن نجس نمی شود): 17(باب
  180------------------------------------------ذکر خدا در هر حالت): 18(باب
  180-------------------------------انسان می تواند بدون وضو، غذا بخورد): 19(باب

  180----------------------------------------ـ کتاب قاعدگی1

  ۀ آیةدربار): 1(باب         180- قاعدگی می پرسندة   و از تو دربار  

  182------------------------------کیفیت غسل زن بعد از قاعدگی و جنابت): 2(باب
  183----------------------------------حکم پارچه وسجاده دادن زن قاعده): 3(باب
  183------- بردی بسر میر دوران قاعدگ  که دیشستن و شانه زدن سر شوهر توسط زن): 4(باب
  184----------------------تکیه دادن در آغوش زن حائض و تالوت قرآن کریم): 5(باب
  184---------------------------------خوابیدن با زن حائضه در یک لحاف): 6(باب
  184-----------------------------------مباشرت با زن حائضه از باالي ازار): 7(باب
  185--------------------------------آب نوشیدن با زن حائض از یک ظرف):8(باب
  185------------------------- غسل نمودن و نماز خواندن زن مستحاضهةدربار): 9(باب
  186----------------زن حائض، نماز را قضا نمی آورد ولی روزه را قضا می آورد): 10(باب
  186----------------------------------------پنج رفتار از فطرت هستند): 11(باب
  187---------------------------------------ده رفتار جزو فطرت هستند): 12(باب
  187-----------------------------------------دادن مسواك به بزرگتر): 13(باب
  187---------------------------سبیل ها را کوتاه کنید و ریش ها را بگذارید): 14(باب
  188------------------------------------------شستن ادرار در مسجد): 15(باب
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  189-------------------------------پاشیدن  آب روي ادرار پسر خرد سال): 16(باب
  189--------------------------------------------شستن منی از لباس): 17(باب
  190-------------------------------------شستن خون قاعدگی از لباس): 18(باب

  190-------------------------------------------ـ کتاب نماز5
  190----------------------------------------------------آغاز اذان): 1(باب
  191------------------------------------------------چگونگی اذان): 2(باب
  191---------------------کلمات اذان را دو بار و کلمات اقامه را یک بار، بگوید): 3(باب
  192-----------------------------------------------انتخاب دو مؤذن): 4(باب
  192----------------------------------------------انتخاب مؤذن نابینا): 5(باب
  192--------------------------------------------------فضیلت اذان): 6(باب
  193-----------------------------------------------فضیلت مؤذن ها): 7(باب
  193----------------------------------------------جواب دادن مؤذن): 8(باب
  194----------------------------------------فضیلت جواب دادن مؤذن): 9(باب
  195----------------------------------------------زفرض بودن نما): 10(باب
  197------------------------------در ابتدا، نمازهاي فرض، دو رکعتی بود): 11(باب
  198--------------------------نمازهاي پنجگانه باعث کفاره گناهان می شود): 12(باب
  198-------------------------------------------ترك نماز، کفر است): 13(باب
  198--------------------------------------------------اوقات نماز): 14(باب
  200-------------------------------------تاریکیخواندن نماز صبح در ): 15(باب
  200-------------------------------------مداومت بر نماز صبح و عصر): 16(باب
  201------------------------نهی از نماز خواندن هنگام طلوع و غروب آفتاب): 17(باب
  202------------------------------------خواندن نماز ظهر در اول وقت): 18(باب
  202-------------نماز در هنگام شدت گرما، باید بعد از سرد شدن هوا خوانده شود): 19(باب
  203--------------------------------------------اول وقت نماز عصر): 20(باب
  204--------------------مداومت بر نماز عصر و نهی از نماز خواندن بعد از آن): 21(باب
  204------------------------------------ فوت شدن نماز عصريرفتارگ): 22(باب
  204--------------------------------- نماز وسطی آمده استةآنچه در بار): 23(باب
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  205---------------------------نهی از نماز خواندن بعد از نماز عصر و صبح): 24(باب
  205------------------سه وقت، نماز خواندن و قبر کردن مردگان، درست نیست): 24(باب
  205---------------------------------- دو رکعت بعد از نماز عصرةدربار): 26(باب
  206----------------------------قضا آوردن نماز عصر بعد از غروب آفتاب): 27(باب

  206----------------- دو رکعت قبل از نماز مغرب و بعداز غروب آفتابةدربار): 28(باب 
  207------------------وقت نماز مغرب، هنگامی است که خورشید غروب نماید): 29(باب
  207-----------------------------------وقت نماز عشا و تأخیر نمودن آن): 30(باب
  208-------------------------------------------- اسم نماز عشاةدربار): 31(باب
  208-------------------------------نماز را نباید از وقتش به تأخیر انداخت): 32(باب
  209-------------------------- باشدیمبهترین عمل، نماز خواندن در وقتش ): 33(باب
  209--------------هرکس، یک رکعت از نماز را دریابد، آن نماز را دریافته است): 34(باب
رد،  هرگاه یادش آمد، آن نماز را بخواندکسی که خواب افتاد یا نمازي را فراموش ک): 35(باب

----------------------------------------------------------------210  
  213-----------------------------------نماز خواندن در یک قطعه پارچه): 36(باب
  214------------------------------------نماز خواندن در لباس نقش دار): 37(باب
  214--------------------------------------)بوریا(نماز خواندن بر حصیر): 38(باب
  215-------------------------------------------نماز خواندن با کفش): 39(باب
  215------------------------------اولین مسجدي که روي زمین ساخته شد): 40(باب
  ------------------------------------------215ساختن مسجد النبی ): 41(باب
  217----------------- شده استين گذار مسجدي که بر اساس تقوا، بنیاةدر بار): 42(باب
  217---------------------------فضیلت نماز خواندن در مسجد مدینه و مکه): 43(باب
  218------------------------------رفتن به مسجد قبا و نماز خواندن در آن): 44(باب
  218---------------------------فضیلت کسی که به خاطر خدا مسجد بسازد): 45(باب
  219-----------------------------------------------فضیلت مساجد): 46(باب
  219---------------------------------فضیلت گام زدن زیاد بسوي مساجد): 47(باب
  220-------------گام زدن بسوي نماز باعث محو گناهان و رفع درجات می گردد): 48(باب
  220----------------مش و وقار باید براي نماز رفت و دویدن، درست نیستبا آرا): 49(باب
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  220--------------------------------------------رفتن زنان به مساجد): 50(باب
  221-----------------------------------جلوگیري زنان از رفتن به مساجد): 51(باب
  221--------------------------دعاي وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن ازآن): 52(باب
  221----------------------هنگام داخل شدن به مسجد، دو رکعت نماز بخوانید): 53(باب
  222-------------------------------بعد از اذان، نباید از مسجد، بیرون رفت): 54(باب
  222--------------------------------------- تف کردن در مسجدةکفار): 55(باب
  223-------------------------------کراهیت خوردن سیر و به مسجد رفتن): 56(باب
  223----------------- سیر خورد، از مسجد کناره گیري کندایکسی که پیاز، تره ): 57(باب
 باید از مسجد، اخراج د،ی داخل مسجد، بوي پیاز و سیر  به مشام رس،یاز شخصاگر ): 58(باب

  224------------------------------------------------------------گردد
  225----------------------------- گم شده داخل مسجدي از اعالن اشیاینه): 59(باب
  226--------------------------------------قبرها را نباید مسجد قرار داد): 60(باب
  226------------------------------------- از ساختن مسجد بر قبرهاینه): 61(باب
  227--------------------- شده است زمین براي من مسجد و پاك قرار دادهۀهم): 62(باب
  227------------------------------------------- نمازگزارة سترةانداز): 63(باب
  228-------------------------------------------نزدیک شدن به ستره): 64(باب
  228----------------------------------به پهلو خوابیدن روبروي نمازگزار): 65(باب
  228---------------------------------------------دستور استقبال قبله): 66(باب
  229-----------------------بسوي کعبه) لمقدسبیت ا(تغییر جهت قبله از شام ): 67(باب
  229---هنگامی که براي نماز، اقامه گفته شد  هیچ نمازي بجز نماز فرض، درست نیست): 68(باب
  230---------------------------------ي نماز بلند شوند؟چه وقت مردم برا): 69(باب
  230--------------------------اقامه گفتن براي نماز هنگامی که امام می آید): 70(باب
  230----------------------ه گفتنبیرون رفتن امام براي غسل کردن بعد از اقام): 71(باب
  231--------------------------------------------راست کردن صفها): 72(باب
  231---------------------------------------------فضیلت صف اول): 73(باب
  232-----------------------------------------مسواك زدن، وقت نماز): 74(باب
  232-------------------------------------فضیلت ذکر هنگام شروع نماز): 75(باب
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  233---------------------------------------------رفع یدین در نماز): 76(باب
  233----------------------------------------------آغاز و پایان نماز): 77(باب
  234--------------------------------------------تکبیر گفتن در نماز): 78(باب
  235-----------------------------ید از امام، سبقت گرفتدر تکبیر گفتن نبا): 79(باب
  235-------------------------------------------اقتداي مقتدي به امام): 80(باب
  236----------------------------------گذاشتن یک دست بر دست دیگر): 81(باب
  236-----------------------------آنچه میان تکبیر و قرائت خوانده می شود): 82(باب
  239-------------با صداي بلند خوانده نمی شود) در نماز(بسم اهللا الرحمن الرحیم ): 83(باب
  239------------------------------------ بسم اهللا الرحمن الر حیمةدربار): 84(باب
  240-------------------------------------وجوب خواندن فاتحه در نماز): 85(باب
  242-----------------------------------------دن آنچه میسر استخوان): 86(باب
  243--------------------------------------------قرائت پشت سر امام): 87(باب
  243--------------------------------------------------آمین گفتن):88(باب
  244--------------------------------------------قرائت در نماز صبح): 89(باب
  244---------------------------------------قرائت در نماز ظهر و عصر): 90(باب
  245-------------------------------------------قرائت در نماز مغرب): 91(باب
  245--------------------------------------------قرائت در نماز عشا): 92(باب
  246--------------------ستیسبقت گرفتن از امام در رکوع و سجده، درست ن): 93(باب
  247-------------------------------ستیسر برداشتن قبل از امام، درست ن): 94(باب
  247-----------------------------------------------تطبیق در رکوع): 95(باب
  248--------------------------------گذاشتن دستها بر زانوها و نسخ تطبیق): 96(باب
  249-------------------------------آنچه در رکوع و سجده گفته می شود): 97(باب
  249------------------------------نهی از خواندن قرآن در رکوع و سجده): 98(باب
  250-------------------گفته می شود) در قومه(آنچه هنگام بلند شدن از رکوع ): 99(باب
  250--------------------------فضیلت سجده و تشویق به سجده نمودن زیاد): 100(باب

  251-----------------------------------------------دعا در سجده): 101(باب 
  251----------------------------------------بر چند عضو سجده شود): 102(باب
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  252--------------------------اعتدال در سجده و بلند کردن آرنج از زمین): 103(باب
  252--------------------------- در سجدهگریکدیدور نگه داشتن دستها از ): 104(باب
  252-----------------------------------------کیفیت نشستن در نماز): 105(باب
  253----------------------------------------------نشستن بر قدمها): 106(باب
  253-----------------------------------------------تشهد در نماز): 107(باب
  256-------------------------------آنچه در نماز از آن پناه خواسته شود): 108(باب
  256--------------------------------------------دعا کردن در نماز): 109(باب
  257--------------------------لعنت کردن شیطان و پناه بردن از او در نماز): 110(باب
  ------------------------------------------258 درود بر نبی اکرم): 111(باب
  258-------------------------------------------------سالم گفتن): 112(باب
  259-------------------در آخر نمازکراهیت اشاره با دست هنگام سالم گفتن ): 113(باب
  259----------------------------------آنچه بعد از سالم نماز باید گفت): 114(باب
  260-----------------------------------------تکبیر گفتن بعد از نماز): 115(باب
  260---------------------------------تسبیح، تحمید و تکبیر بعد از نماز): 116(باب
  261------------------------- از نماز از سمت چپ و راستدنی گردانيرو): 117(باب
  262-----------------------------چه کسی براي امامت، شایسته تر است؟): 118(باب
  262-------------------------------پیروي از امام و عمل کردن پس از او): 119(باب
  263--------------------- نمازها را مختصر و کامل بخوانندامامان مساجد باید): 120(باب
  263------دی مردم امامت نماياگر امام، مریض شد، جانشین تعیین کند  تا نماز را برا): 121(باب
  265-------------------------اگر امام براي نماز نیامد، کسی دیگر جلو شود: )122(باب
  266-------------------وجوب آمدن به مسجد براي کسی که اذان را می شنود): 123(باب
  267------------------------------------------ز جماعتفضیلت نما): 124(باب
  267---------------------------نماز جماعت یکی از راههاي هدایت است): 125(باب
  268-----------------------------انتظار براي نماز و فضیلت نماز جماعت): 126(باب
  268--------------------------------فضیلت نماز عشا و صبح با جماعت): 127(باب
  269----سخت گیري در مورد کسی که ازجماعت نماز صبح و عشا، تخلف می کند): 128(باب
  270------------------ تخلف از نماز جماعت براي کسی که عذري داردةاجاز): 129(باب
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  271--------------------------------------دستور خوب نماز خواندن): 130(باب
  271--------------------------------اعتدال در نماز و کامل خواندن آن): 131(باب
  272----------------------بهترین نماز، نمازي است که قیام آن، طوالنی باشد): 132(باب
  273--------------------------------- به سکون و آرامش در نمازدستور): 133(باب
  273--------------------------------------سالم دادن با اشاره در نماز): 134(باب
  274----------------------------صحبت کردن در نماز، منسوخ شده است): 135(باب
  276--------------------------------سبحان اهللا گفتن در نماز هنگام نیاز): 136(باب
  277------------------------نهی از باال بردن چشم ها بسوي آسمان در نماز): 137(باب
  277------------------------------------گناه عبور از جلوي نماز گزار): 138(باب
  277-------------------------------جلوگیري از عبور از جلوي نمازگزار): 139(باب
  278---------------------------------------------- نمازگزارةستر: )140(باب
  279----------------------------------------زهی نينماز خواندن بسو): 141(باب
  279--------------------------------------نماز خواندن بسوي مرکب): 142(باب
  279------------------------------عبور از جلوي نمازگزار از پشت ستره): 143(باب
  280---------------------------------نهی از دست به کمر، نماز خواندن): 144(باب
  280-----------------------------نهی از تف کردن به طرف جلو در نماز): 145(باب
  281---------------------------خمیازه کشیدن در نماز و جلوگیري از آن): 146(باب
  281-----------------------------------زبر دوش گذاشتن اطفال در نما): 147(باب
  281------------------------------دست کشیدن بر سنگریزه ها در مسجد): 148(باب
  282-------------------------------------------مالیدن بلغم با کفش): 149(باب
  282------------------------------جمع کردن و بستن موهاي سر در نماز): 150(باب
  282---------------------------- که غذا حاضر  استینماز خواندن هنگام): 151(باب
  283----------------------------------- سهوةفراموشی در نماز و سجد): 152(باب
  284-------------------------------------------سجده هاي تالوت): 153(باب
  285-------------------------------------خواندن قنوت در نماز صبح): 154(باب
  286----------------------------خواندن قنوت در نماز ظهر و دیگر نمازها): 155(باب
  286-------------------------------------خواندن قنوت در نماز مغرب): 156(باب
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  286------------------------------------- دو رکعت سنت فجرةدربار): 157(باب
  286-------------------------------------فضیلت دو رکعت سنت فجر): 158(باب
  287-------------------------------------قرائت دو رکعت سنت فجر): 159(باب
  287---------------------------------دراز کشیدن بعد از سنت هاي فجر): 160(باب
  287-------------------------------نشستن در جاي نماز بعد از نماز صبح): 161(باب
  288-------------------------------------------- نماز چاشتةدربار): 162(باب
  288------------------------------------نماز چاشت، دو رکعت است): 163(باب
  288-----------------------------------نماز چاشت، چهار رکعت است): 164(باب
  289----------------------------------نماز چاشت، هشت رکعت است): 165(باب
  289--------------------------------------- نماز چاشتةتوصیه دربار): 166(باب
  290-------------------------------------------------نماز أوابین): 167(باب
  290----------------------کسی که براي خدا سجده نماید، به بهشت می رود): 168(باب
  291--------------.نماز می خواندفضیلت کسی که در شبانه روز، دوازده رکعت ): 169(باب
  291------------------------------بین هر اذان و اقامه، نمازي وجود دارد): 170(باب
  292------------------------------------خواندن نفل قبل و بعد از نماز): 171(باب
  293---------------------------------------------نوافل شب و روز): 172(باب
  293--------------------------------------خواندن نماز نفل در مسجد): 173(باب
  294---------------------------------------اندن نماز نفل در خانهخو): 174(باب
  295-------- که با نشاط هستید، نماز بخوانید، و هرگاه، خسته شدید، بنشینیدیتا وقت): 175(باب
  295----------------------اعمال نزد خداوند بادوام ترین آنهاستمحبوبترین ): 176(باب
  295------------------------------- توان عمل نماییدةبه انداز) در نوافل): (177(باب
  -----------------------------296ر اکرم دربارة نماز شب و دعاي پیامب): 178(باب
  297--------------------------- هنگام برخاستن در شبدعاي نبی اکرم ): 179(باب
  298-------------------------------کیفیت نماز شب و تعداد رکعات آن): 180(باب
  299--------------------------------------------------نماز شب): 181(باب
  299---------------------------------خواندن نماز شب، نشسته و ایستاده): 182(باب
  300---------------- خوابیدن تمام شب بدون اینکه نمازي خوانده شودکراهیت): 183(باب
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  300-------------------------------دی بخوابد،یهرگاه در نماز، چرت زد): 184(باب
  300--------------------------ي شیطان می شودآنچه باعث باز شدن گرهها):185(باب
  301---------------در شب، لحظه اي وجود دارد که دعا در آن اجابت می شود): 186(باب
  301---------------------بت شدن آنتشویق به دعا و ذکر در آخر شب و اجا): 187(باب
)و نتوانست نماز شب بخواند(نماز شب و حکم کسی که خواب افتاد و یا مریض شد): 188(باب

----------------------------------------------------------------302  
  305---------------------------------------------- نماز وترةدربار): 189(باب
  305-----------------------------فجر) سنت( نماز وتر و دو رکعت ةدربار): 190(باب
  306--------کسی که می ترسد آخر شب، بیدار نشود، اول شب، نماز وتر را بخواند): 191(باب
  306-------------------------------نماز وتر را قبل از طلوع فجر بخوانید): 192(باب
  307------------------------------------ فضیلت قرآن خواندن در نماز ):193(باب
  307-----سوره هاي مشابهی که هر دو سوره از آنها در یک رکعت، خوانده می شود): 194(باب
  308--------------------در رمضان وارد شده است) تراویح( نماز ةآنچه در بار): 195(باب
  309--------------------------------- قیام رمضان و تشویق به آنةدربار): 196(باب

  310----------------------------------------- ابواب جمعه-6
  310-------------------------------------به روز جمعه این امت یراهنمای): 1(باب
  311---------------------------------------------- روز جمعهلتیفض): 2(باب
  311------------------------ که  در روز جمعه وجود داردی اجابتۀ لحظةدربار): 3(باب
  312-------------------------آنچه که در نماز فجر روز جمعه خوانده می شود): 4(باب
  312----------------------------------------------دربارة غسل جمعه): 5(باب
  313------------------------ستعمال خوشبویی، و مسواك زدن در روز جمعها): 6(باب
  313-----------------------------------فضیلت زود رفتن براي نماز جمعه): 7(باب
  314-----------------------------)قتدر اول و(نمازجمعه هنگام زوال آفتاب): 8(باب

  314------------------------ و ایستادن بر آن در نمازساختن منبر رسول اهللا ): 9(باب
  315-------------------------------------- آنچه در خطبه گفته می شود ):10(باب
  317----------------------سخنرانی با صداي بلند و آنچه در آن گفته می شود): 11(باب
  317-------------------------------------------اختصار در سخنرانی): 12(باب
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  318------------------------------ آنچه حذف آن از سخنرانی جائز نیست ):13(باب
  318----------------------------------خواندن قرآن بر منبر در سخنرانی): 14(باب
  319----------------------------------سخنرانیاشاره با انگشت در اثناي ): 15(باب
  319------------------------------ آموزش به هدف شناخت در اثناي خطبه ):16(باب
  320---------------------------------- جمعهۀ دو خطبانی نشستن مةدربار): 17(باب
  320--------------------------------------مختصر خواندن نماز و خطبه): 18(باب
اگر کسی روز جمعه وارد شد در حالی که امام خطبه می خواند، دو رکعت نماز بخواند): 19(باب

----------------------------------------------------------------321  
  321------------------------- سکوت نمودن و گوش فرا دادن به خطبهةدربار): 20(باب
  322----------------فضیلت کسی که روز جمعه، گوش فرا دهد و سکوت نماید): 21(باب
هنگامی که تجارت و سرگرمی را دیدند از اطراف تو بسوي تجارت : خداوند می فرماید ): 22(باب

  322------------------------------------پراکنده شدند و تو را ایستاده، رها کردند
  323--------------------------انده می شودسوره هایی که در نماز جمعه خو):  23(باب
  323------------------------------نماز خواندن بعد از نماز جمعه در مسجد): 24(باب
  324-------------------------------نماز خواندن بعد از نماز جمعه در خانه): 25(باب

  324--دی، نماز نخواندی نرفته ارونی بای دی که صحبت نکرده ایبعد از نماز جمعه تا هنگام) 26(باب 
  325------------------------------------------گناه ترك نماز جمعه): 27(باب 

  325-----------------------------------------دی عي نمازها-7
  325----------------------------------دی عيترك اذان و اقامه در نمازها): 1(باب 
  325----------------------------- شوندی قبل از خطبه خوانده مدیع ينمازها): 2(باب

  326------------------------ شوندی خوانده مدی عي که در نمازهاییسوره ها): 3(باب 
  327---------------------------ی در مصلدیز عنخواندن نماز قبل و بعد از نما) 4(باب 
  327-----------------------------------------دی عيرفتن زنان به نمازها) 5(باب 
  327-------------------------------- خوانندی مدیآنچه دختر بچه ها روز ع): 6(باب 

  328------------------------------------------- نماز مسافر-8
  328------------------------ داشته باشدتی مسافر اگر چه امني نماز برافیتخف): 1(باب 
  329----------------- شودیخوانده م) یدو رکعت( که نماز در آن، کوتاه یفتمسا): 2(باب 
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  329----------------------------------------کوتاه خواندن نماز در حج) 3(باب 
  330----------------------------------------کوتاه خواندن نماز در منا): 4(باب 
  330---------------------------------------- دو نماز در سفرانیجمع م): 5(باب 
  331---------------------------------- بودنمی دو نماز هنگام مقانیجمع م): 6(باب 
  331-----------------------------------نماز خواندن در منزل هنگام باران): 7(باب 
  332--------------------------------------- در سفری نفليترك نمازها): 8(باب 
  332------------------------------ در سفري بر سواری نفليخواندن نمازها): 9(باب 

  333----- خواندی آمد، در مسجد دو رکعت نماز می مي از سفرهر گاه رسول اهللا ): 10(باب 
  333---------------------------------خوف آمده استآنچه درباره نماز ): 11(باب 
  335----------------------------------)ی گرفتگدیخورش(نماز کسوف ): 12(باب 
  336-----------------------------------)طلب باران(دربارة نماز استسقا ): 13(باب 
  337-------------------------------------------------برکت باران): 14(باب

  337------ باراندنی ابر و باد، و خوشحال شدن از ددنیدربارة پناه خواستن، هنگام د): 15(باب 
  338----------------------------------------دربارة باد صبا و باد دبور): 16(باب 

  338----------------------------------------کتاب جنازه ها- 9
  338--------------------------------------------مارانی بادتیدرباره ع) 1(باب 
  339-------------------------------- شودی گفته مت،ی و مضیآنچه نزد مر) 2(باب 
  339------------------------- که در حال مرگ اندی ال اله اال اهللا به کساننیتلق) 3(باب 
  340--هر کس مالقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند هم مالقات او را دوست دارد) 4(باب 
  341--------------------------دربارة حسن ظن به خداوند متعال هنگام مرگ): 5(باب 
  342-------------------------- هنگام احتضارشی و دعا براتیبستن چشمان م): 6(باب 
  342--------------------------------------------تیدربارة پوشاندن م): 7(باب 
  343---------------------------------ارة ارواح مؤمنان و ارواح کافراندرب): 8(باب 
  343--------------------------------------- در آغاز آنبتیصبر بر مص): 9(باب 
  344---------خداوند بخواهد و او اجرش را از دی که فرزندش فوت نمایپاداش کس) 10(باب 
  345--------------------------------- شودی گفته مبتیآنچه هنگام مص): 11(باب 
  345------------------------------------------تی مي کردن براهیگر) 12(باب 
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  346---------------------------------- دربارة نوحه خواندنيریسخت گ): 13(باب 
  347---------------ستی پاره کند، از ما نبانی که به سر و صورت بزند وگریکس): 14(باب 
  347----------------------- شودی افراد زنده عذاب داده مۀی به خاطر گرتیم): 15(باب 
  347----------- شوندی از او راحت مگرانی شود یا دی که خودش راحت میکس):  16(باب 
  348-----------------------------------------تیدربارة غسل دادن م): 17(باب 
  348---------------------------------------------تیدربارة کفن م): 18(باب 
  349------------------------------------تیدربارة خوب کفن کردن م) : 19(باب 
  350----------------------------------------تیعجله کردن در دفن م): 20(باب 
  350----------------------------- جنازهعیی زنان از شرکت در تشيریجلوگ): 21(باب 
  350------------------------------------------ جنازهيبلند شدن برا): 22(باب 
  351----------------------------- جنازه، منسوخ شده استيبلند شدن برا): 23(باب 
  351------------------------ستد؟یزه؛ کجا باامام، هنگام نماز خواندن بر جنا): 24(باب 
  351--------------------------------------- گفتن در نماز جنازهریتکب): 25(باب 
  351------------------------------------ در نماز جنازهریگفتن پنج تکب): 26(باب 
  352------------------------------------------------تی ميدعا برا) 27(باب 
  353-------------------------------------------نماز جنازه در مسجد): 28(باب 
  353--------------------------------------------نماز خواندن بر قبر): 29(باب 
  354----------------------------------- کندی که خودکشیدربارة کس): 30(باب 
  354----------------------------- آنعیی نماز خواندن بر جنازه و تشلتیفض): 31(باب 
  354------- شودی مرفتهیبر هر کس، صد نفر نماز بخواند، شفاعت آنها در حق او پذ): 32(باب 
  355-- شودی مرفتهیبر هر کس، چهل نفر نماز جنازه بخواند، شفاعت آنان در حق او پذ): 33(باب 
  355-------------رندی گی نگوهش مردم قرار مای شی که مورد ستایحکم مردگان): 34(باب 
  356----------------------سوار شدن بر مرکب، هنگام بازگشت از نماز جنازه): 35(باب 
  356----------------------------------- قطعه پارچه در قبرکیگذاشتن ): 36(باب 
  357--------------------------------دربارة لحد و بستن آن با خشت خام): 37(باب 
  357---------------------------------------دستور هموار کردن قبرها): 38(باب 
  357---------------------------- آني ساختن بنا بر قبر و گچ کارتیکراه): 39(باب 
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 صبح و شام به او گاهشی، جای باشد چه جهنمی فوت کند، چه بهشتی، کسهرگاه): 40(باب 
  358------------------------------------------------------ شودیعرضه م

  358------------------- که در قبر، گذاشته شودیسؤال فرشتگان از بنده، هنگام): 41(باب 

خداوند مؤمنان را در : دی فرمای رسد  که می سخن خداوند متعال در قبر به اثبات منیا): 42(باب 
  -----------------------359 داردی  و آخرت با سخن حق، ثابت قدم نگه مای دنیزندگ
  359-------------------------------اه خواستن از آندربارة عذاب قبر و پن): 43(باب 
  361--------------------------- شوندی عذاب داده مشان،ی در قبرهاانیهودی): 44(باب 
  361-------------------------- آناني قبرها و طلب مغفرت براارتیدربارة ز): 45(باب 
  362-----------ان و دعا در حق آنهاشیسالم گفتن بر ساکنان قبور، طلب رحمت برا): 46(باب 
  364-------------------------------نشستن بر قبرها و نماز خواندن بر آنها): 47(باب 
  364---------ردی گی قرار مشی مورد ستاشی که بخاطر کارهايکوکاریدربارة مرد ن): 48(باب 

  365---------------------------------------- کتاب زکات-10
  365---------------------------------------------واجب شدن زکات): 1(باب 
  365----------ردی گی که زکات به آنها تعلق میانی و چهارپاي کشاورز،ياموال نقد): 2(باب 
  366-------------- شودی زکات واجب مستم،ی بکی ای دهم کیآنچه که در آن، ): 3(باب 
  366-----------------------ستی مسلمانان، زکات واجب نيدر اسبها و برده ها): 4(باب 
  366---------------------------------- ندادن آنای زکات از وقتش میتقد): 5(باب 
  367----------------------------------- دهدی که زکات نمیدربارة کس): 6(باب 
  371---------------------------- بر آنهایدربارة مال اندوزان و شدت و سخت): 7(باب 
  371------------------------ زکاتي ساختن مأموران جمع آوریدستور راض): 8(باب 
  372---------------------اوردی که خودش صدقه اش را بی کسير برای خيدعا): 9(باب 
  372--------------------- رودی ممانشی رفتن انی از بمی که بیبخشش به کس): 10(باب 
دارند برخوري قویمانی که از ای آنان و صبر کسانیی دلجويانفاق بر تازه مسلمانان برا) 11(باب 

----------------------------------------------------------------373  
  377------------ستی، حالل نشانی اتی و اهل ب رسول خدا يخوردن زکات برا): 12(باب 
  377------------------- زکاتي در جمع آورامبری به کار گرفتن آل پتیکراه): 13(باب 
  379----------------- اهدا گردد اکرم امبری پتی که به اهل بياباحت صدقه ا): 14(باب 
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  380---------------رفتی پذی نم صدقه رای ولرفتی پذی را مهی هد اکرم ینب) : 15(باب 
  380--------------------------- از خرما و جو، صدقۀ فطر بدهددیمسلمان با): 16(باب 
  380--------------------- بعنوان صدقۀ فطر داددیطعام، کشک و کشمش را با): 17(باب 
  381------------------------------ فطردیپرداخت صدقۀ فطر قبل از نماز ع): 18(باب 
  381---------------------------------------------- به صدقهقیتشو): 19(باب 
  382----------------------------------------------- به انفاققیتشو): 20(باب 
 افتی آن، رفتنی پذي برای فرا رسد که کسی به صدقه دادن تا قبل از آن که زمانقیتشو): 21(باب 
  383-------------------------------------------------------------نشود
  383----------------------------صدقه دادن اگر چه بر همسر و فرزند باشد): 22(باب 
  385--------------------------------------شاوندانیصدقه دادن به خو): 23(باب 
  385------------------------------------------ هاییصدقه دادن به دا): 24(باب 
  386--------------------------------------- با مادر مشركیصله رحم): 25(باب 
  386----------------------- که فوت نموده استيصدقه دادن از طرف مادر): 26(باب 
 هی را پاییکوی روش ننه،ی زمنی که در ای و پاداش کسازمندانی صدقه دادن به نقیتشو): 27(باب 
  387-------------------------------------------------------دی نمايگذار
  388------------------------------------ و مسافرنیصدقه دادن به مسک): 28(باب 
  389------------- باشدیی اگر چه با صدقه دادن نصف خرمادی کنياز آتش، دور): 29(باب 
  390------------------------------------ شترری به صدقه دادن شقیتشو): 30(باب 
  390---------------------------------------ی صدقه دادن پنهانلتیفض): 31(باب 
  390----------------------------لی صدقه دادن انسان تندرست و بخلتیفض): 32(باب 
  391---------------------- شدن صدقه از مال پاك و پرورش دادن آنرفتهیپذ: )33(باب 
  392-------------------------------- کوچک شمرددیصدقۀ اندك را نبا): 34(باب 

 : دی فرمایل که م سخن خداوند متعانیدربارة ا): 35(باب     

 392--------------------»رندی گی که مؤمنان مشتاق صدقه را به مسخره  میکسان «یعنی  

  393----------------- انجام دهدزی را نکی ني کارهاریهرکس، صدقه دهد و سا): 36(باب 
  394--------------------------------- رودی صدقه بشمار م،یکیهر کار ن): 37(باب 
  394----- شوندی ها، صدقه شمرده میکی نریسبحان اهللا گفتن، ال اله اال اهللا گفتن و سا): 38(باب 
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  395------------------------------ بدن انسانيوجوب صدقه بر مفصل ها): 39(باب 
  396---------------------- مستحق اش برسدری که به غي شدن صدقه ارفتهیپذ): 40(باب 
  397--------------------------------------لیدربارة صدقه دهنده و بخ): 41(باب 
  397---------------------------------------لیدربارة انفاق کننده و بخ): 42(باب 
  398--------------------- رودی از صدقه دهندگان بشمار میکی ن،یاردار امانب): 43(باب 
  398------------------------ریانفاق کن و حساب نکن و دستت را محکم نگ): 44(باب 
  399--------------------------------دیشوهرش انفاق نمااگر زن از خانۀ ): 45(باب 
  399-------------------------دی نمای انفاق مش،یآنچه را که برده از مال آقا): 46(باب 
  400-------------------------- از سؤال کردن مردم و صبر نمودنيخوددار): 47(باب 
  400-------------------------------دنی کفاف و قناعت ورزيدربارة روز): 48(باب 
  401------------------------------------ از سؤال کردن مردميخوددار): 49(باب 
  401------------------------------------- سؤال کردن از مردمتیکراه): 50(باب 
  402--------------------------------- بهتر استن،ییدست باال از دست پا): 51(باب 
 کندی سؤال نمزی حال، از مردم ننی ندارد و در عی است که ثروتی کسیاقع ونیمسک): 52(باب

----------------------------------------------------------------403  
  403-------------- رودی دار بشمار نمهی داشته باشد، سرمايادی زيهر کس، کاال): 53(باب 
  403----------------------------------ای دني حرص خوردن براتیکراه): 54(باب 
  404-- خواهد رفتیاگر فرزند آدم دو درة پر از مال و ثروت داشته باشد به دنبال سوم): 55(باب 
  405-----------------------------------------------ایزرق و برق دن): 56(باب

  405------------ که بدون سؤال و حرص و طمع به او بدهندی کسيگرفتن مال برا): 57(باب 
  406------------------------------ جائز استشیسؤال کردن برا که یکس): 58(باب 
  407----------------------- کندی که با خشونت، سؤال میعطا کردن به کس): 59(باب 

  408------------------------------------------کتاب روزه-11
  408------------------------------------------------- روزهلتیفض): 1(باب 
  409---------------------------------------- ماه مبارك رمضانلتیفض): 2(باب 
  409----------------------------دیریان، روزه نگ دو روز قبل از رمضای کی): 3(باب 
  409------------------------------------------ ماهدنیروزه گرفتن با د): 4(باب 
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  409-------------------------------------- و نه روز استستی ماه بکی): 5(باب 
  410---------------------- نموده استی شدن طوالندهی ديخداوند هالل را برا): 6(باب 
  411------------------------ خودشان، اعتبار داردي برانی مردم هر سرزمدنید): 7(باب 
  412-------------------------- شوندیناقص نم) یفطر و اضح (نیدیدو ماه ع): 8(باب 
  412---------------------------------------- روزهي خوردن برايسحر): 9(باب 
  412-------------------------------------------يحر کردن سریتأخ): 10(باب 
  412---------------- گرددی که باعث حرمت خوردن روزه دار مي فجرتیفیک): 11(باب 
 دی نخ سفنکهی تا ادیاشامی و بدیبخور«: دی فرمای سخن خداوند متعال که منیدرباره ا): 12(باب 

  413---------------» شما آشکار گردديکامالً برا)  شبیکیتار (اهیاز نخ س)  صبحیروشن(
  413-----------دیاشامی و بدی دهد که هنوز شب است؛ لذا بخوری اذان میبالل زمان): 13(باب 
  414---- بردی کند و او همچنان در جنابت بسر می که فجر، طلوع میروزه گرفتن کس): 14(باب 
  415--------------------- بنوشدای بخورد ی که بطور فراموشيدربارة روزه دار): 15(باب 
  415---------من روزه هستم: دی بگودی صرف غذا دعوت شد، باياگر روزه دار برا): 16(باب 
  415------------------ کندي که در ماه رمضان با همسرش همبستریکفارة کس): 17(باب 
  417---------------------------- بوسدی که همسرش را ميحکم روزه دار): 18(باب 
  417--------دی غروب کرد، روزه  دار افطارنمادی و خورشدی که شب فرا رسیهنگام): 19(باب 
  418---------------------------------------------- در افطارلیتعج): 20(باب 
  418-------------------------------------------- از روزة وصالینه): 21(باب 
  419-------------------------------دربارة روزه گرفتن و خوردن در سفر): 22(باب 
  420--------------------- شودی محسوب نمیکیروزه گرفتن در سفر، عمل ن): 23(باب 
  420-------------------- شوندیسرزنش نم) در سفر(ار  روزه دریروزه دار و غ): 24(باب 
  421---------------- دهدی و کارها را انجام مستی که در سفر، روزه نیاجر کس): 25(باب 
  421----------------- با دشمنییاروی روي شدن براتیوروزه نگرفتن بخاطر تق): 26(باب 
  422-------------------------- استياریروزه گرفتن و نگرفتن در سفر، اخت): 27(باب 
  423-------------------------------بانقضا آوردن روزه رمضان در ماه شع): 28(باب 
  423-----------------------------------تیقضا آوردن روزه از طرف م): 29(باب 
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 »نیام مسک طعهی فدقونهیطی نی الذیو عل«: دی فرمای سخن خداوند متعال که منیدربارة ا): 30(باب 
  424----------------- طعام دهندنی دهند و به مسکهی  آنرا دارند، فدیی که توانای کسانیعنی

  424---------------------------- ماههاریروزه گرفتن و روزه نگرفتن در سا): 31(باب 
  424------------------------------)جهاد( روزه گرفتن در راه خدا لتیفض): 32(باب 
  425----------------------------------------- روزة ماه محرملتیفض): 33(باب 
  425-------------------------------)مدهم محر(روزه گرفتن روز عاشورا ): 34(باب 
  425---------------------------------------- است؟يعاشورا چه روز): 35(باب 
  426---------------------------------- روزه گرفتن روز عاشورالتیفض): 36(باب 
  427-------------ردی روزش را روزه بگۀی خورد، بقيزیهرکس در روز عاشورا، چ): 37(باب 
  428----------------------------------------------روزة ماه شعبان): 38(باب 
  428---------------------------------ربارة روزه گرفتن در اواخر شعباند): 39(باب 
  428--------------------------روزه گرفتن شش روز از شوال بعد از رمضان): 40(باب 
  429---------------------------------هروزه نگرفتن در دهۀ اول ذوالحج): 41(باب 
  429-------------------------------)نهم ذوالحجه(روزه گرفتن روز عرفه ): 42(باب 
  430----------------------------رندیحجاج در عرفه، روز عرفه را روزه نگ): 43(باب 
  431-------------------------- فطردی قربان و عدی از روزه گرفتن روز عینه): 44(باب 
  431---)دهم ذوالحجهزی و دوازدهم و سازدهمی (قی تشري روزه گرفتن روزهاتیکراه): 45(باب 
  432----------------------------------------روزه گرفتن روز دوشنبه): 46(باب 
  432----------------------------یی روزه گرفتن روز جمعه به تنهاتیکراه): 47(باب 
  432------------------------------------روزه گرفتن سه روز از هر ماه): 48(باب 
  433----------------------------------- روزه گرفتنی در پی پتیکراه): 49(باب 
 گرفت و ی  روز را روزه مکیگرفتن، روزة داود است که  روزه نی بهترنکهیدربارة ا): 50(باب 

  434-------------------------------------------- گرفتی را روزه نمگریروز د
  434-------------- خوردی سپس مد،ی نمای صبح م،ی که با روزة نفلیدربارة کس): 51(باب 

  435--------------------------------------- کتاب اعتکاف-12
  435-------- چه هنگام به محل اعتکافش برود؟ند،ی به اعتکاف بنشخواهدی که میکس): 1(باب 
  435-------------------------------اعتکاف نشستن دهۀ اول و دهۀ وسطبه ): 2(باب 
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  437----------------------------------به اعتکاف نشستن دهۀ آخر رمضان): 3(باب 
  437----------------------------------------تالش نمودن در دهۀ آخر): 4(باب 
  437---------------------- آن در دهۀ آخر رمضانيدربارة شب قدر و جستجو): 5(باب 
  437------------------ ماه رمضان استکمی و ستی شب قدر، شب بنکهیدربارة ا): 6(باب 
  438------------------------ باشدی و سوم مستی شب قدر، شب بنکهیدربارة ا): 7(باب 
 و پنجم رمضان، ستی و هفتم و بستیست و نهم، بی بي شب هاانیشب قدر را در م): 8(باب 

  438-------------------------------------------------------دییجستجو نما
  439----------------------- باشدی و هفتم مستی شب قدر، شب بنکهیدربارة ا): 9(باب 

  440------------------------------------------ کتاب حج-13
  440-------------------------------- باشدی بار در عمر، فرض مکیحج، ): 1(باب 
  441----------------------------------------------ثواب حج و عمره): 2(باب 
  441--------------------------------------------دربارة روز حج اکبر): 3(باب 
  442---------------------------------------------- روز عرفهلتیفض): 4(باب 
  442------- شودی سفرها، گفته مری رفتن به سفر حج و سايآنچه هنگام سوار شدن برا): 5(باب 
  443------------------------------------- حج همراه محرميسفر زن برا): 6(باب 
  444--------------------- که او را به حج برده استیحج کودك و پاداش کس): 7(باب 
  445--------------------- سوار شدن نداردیی که توانایحج کردن از طرف کس): 8(باب 
  445-------- خواهد احرام ببنددی نفاس، مای و انهی که در دوران عادت ماهیدربارة زن): 9(باب 
  446------------------------------------------------- حجتیمواق): 10(باب 
  446------------------------------ زدن محرم قبل از احرام بستنییخوشبو): 11(باب 
  447------------------------------------ استیی خوشبونیمشک بهتر): 12(باب 
  447------------------------------------------------عود و کافور): 13(باب 
  448------------------------------------------------حانیدربارة ر): 14(باب 
  448------------------------------------فهی مسجد ذوالحلاحرام بستن از): 15(باب 
  448---------------------------------ياحرام بستن هنگام برخاستن سوار): 16(باب 
  449------------------------------------- حج از مکهياحرام بستن برا): 17(باب 
  451------------------------------------------------- گفتنکیلب): 18(باب 
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  452------------------------------------- عمره و حجي گفتن براکیلب): 19(باب 
  452--------------------------------------------------حج مفرد): 20(باب 
  453-------------------------------)انجام حج و عمره با هم(درباره قران ): 21(باب 
  453----------------------------------------------دربارة حج تمتع): 22(باب 
  454-----------همراه داشته باشد) شکرانه (ي حج، احرام ببندد و هدي که برایکس): 23(باب 
  455---------------------- آمدن از احرام و دستور کامل کردن آنرونینسخ ب): 24(باب 
  456----------------------------------)حج و عمره با هم( در قران يهد): 25(باب 
  457-------------------------------------------- در حج تمتعيهد): 26(باب 
  458------------------------------------------انجام حج بعد از عمره): 27(باب 
  459------------------------------------شرط گذاشتن در حج و عمره): 28(باب 
 بر بدنش، وجود یی و اثر خوشبودهی پوشیی که عبای که احرام ببندد در حالیدربارة کس): 29(باب 

  460-------------------------------------------------------------رددا
  461------------------------------------ بپوشددی که محرِم نباییلباسها): 30(باب 
  461----------------------------------------- محرِميحکم شکار برا): 31(باب 
  462--- فرد محرِمي کند برای محرِم آنرا شکار مری که شخص غيحکم گوشت شکار): 32(باب 
  463--------------------------------- تواند بکشدی که محرِم میواناتیح): 33(باب 
  464------------------------------------------- محرِميحجامت برا): 34(باب 
  464---------------------------- را مداوا کندشی که چشمهایحکم محرِم): 35(باب 
  465------------------------------------------حرِمحکم سر شستن م): 36(باب 
  465--------------------------------------- بر محرِمهیواجب شدن فد): 37(باب 
  466------------ در حالت احرام، فوت نمود، چگونه کفن و دفن گردد؟یاگر کس): 38(باب 
  467------- و غسل نمودن قبل از وارد شدن در مکهي طوي کردن در ذتوتهیدربارة ب): 39(باب 
  467--------------گریه د رفتن از رارونی راه و بکی از نهیوارد شدن به مکه و مد): 40(باب 
  467------------------------------- در مکه به خانه اشیحکم رفتن حاج): 41(باب 
  468------------------------------------------یرمل در طواف و سع): 42(باب 
  470----------------------------------- حجر االسود در طوافدنیبوس): 43(باب 
  470-------------------------- در طوافیمانیدو رکن ) دست زدن(استالم ): 44(باب 
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  471--------------------------------------حکم سواره، طواف نمودن): 45(باب 
  471----------------------يطواف نمودن، سوار بر مرکب بخاطر داشتن عذر): 46(باب 
همانا صفا و «: دی فرمای خداوند متعال  که م سخننی صفا و مروه و اانی میدربارة سع): 47(باب 

  471-------------------------------------------» هستندی الهيمروه از نشانه ها
  472--------------------- شودی بار انجام مکی صفا و مروه، انی میهفت سع): 48(باب 
  473---دی آی بندد و به مکه می حج، احرام متی که به نی کسي الزم برایطواف وسع): 49(باب 
  474---------------------وارد شدن به کعبه و نماز خواندن و دعا کردن در آن): 50(باب 
  ----------------------------------------475 اکرم یدربارة حج نب): 51(باب 
  484------------------------ گفتن هنگام رفتن از منا به عرفاتری و تکبکیلب): 52(باب 
  485-------------:دی فرمای سخن خداوند متعال که منیربارة وقوف در عرفه و اد): 53(باب 
  486---------------------------راه افتادن از عرفه و نماز خواندن در مزدلفه): 54(باب 
  487---------------------------وش راه رفتن هنگام حرکت کردن از عرفهر): 55(باب 
  487---------------------------دربارة خواندن نماز مغرب و عشا در مزدلفه): 56(باب 
  487------------------------ اقامهکیر مزدلفه با خواندن نماز مغرب و عشا د): 57(باب 
  488----------------------------------زود خواندن نماز صبح در مزدلفه): 58(باب 
  488-------------------- وزننی زن سنگيحرکت کردن از مزدلفه در شب برا): 59(باب 
  489--------------------------------------جلو فرستادن زنان از مزدلفه): 60(باب 
  489-------------------------- و ناتوان از مزدلفهفیجلو فرستادن افراد ضع): 61(باب 
  490---------------------- تا هنگام سنگ زدن جمرة عقبهی گفتن حاجکیلب): 62(باب 
  491------------زهی گفتن با هر سنگرری و تکبي جمرة عقبه از بطن وادیدربارة رم): 63(باب 
  491-----------------دربارة سنگ زدن جمرة عقبه در روز دهم، سوار بر مرکب): 64(باب 
  492--------------------------------------------- هازهیاندازة سنگر): 65(باب 
  492-------------------------------------------- جمراتیوقت رم): 66(باب 
  492---------------------------------------- باشدی فرد م،یتعداد رم): 67(باب 
  493----------------------------------- در حج اکرم ی نبدنیسر تراش): 68(باب 
  493------------------------- سر و کوتاه کردن آنهاي موهادنیدربارة تراش): 69(باب 
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 دنی تراشنکهی و ادنی کردن و بعد از آن، سر تراشی جمره و پس از آن، قربانیدربارة رم): 70(باب 
  493---------------------------------------------ز سمت راست، آغاز گرددا

 ی جمره، قربانی قبل از رمایسرش را بتراشد ، ی که قبل از ذبح نمودن قربانیدربارة کس): 71(باب 
  494--------------------------------------------------------------کند

  495- کوهان آن، هنگام احراميو عالمت گذار) شکرانه (يقالده انداختن به گردن هد): 72(باب 
  496-------------- و قالده انداختن به گردن آن، قبل از احرام بستنيفرستادن هد): 73(باب 
  497----------------------------------------یسوار شدن بر شتر قربان): 74(باب 
  497--------------------ردی بمگاهشی به جادنی که قبل از رسيحکم شکرانه ا): 75(باب 
  498------------------------------------------ي شدن در هدکیشر): 76(باب 
  498--------------------------------------------- کردن گاویقربان): 77(باب 
  498--------------------------- و دست و پا بستهستادهینحر شتر در حالت ا): 78(باب 
  498---------------------ی قربانيصدقه نمودن گوشت، پوست وپاالن شترها): 79(باب 
  499------------------------------------ قرباندیطواف افاضه در روز ع): 80(باب 
  499--------------------- شودی مرونی از احرام، بد،یهرکس، طواف کعبه نما): 81(باب 
  500--- استی طواف، کافکی حج و عمره، ي آورد برای مي که حج قران بجایکس): 82(باب 
  501-------؟دی آی مرونی حج و عمره، احرام ببندد چه وقت از احرام بي که برایکس): 83(باب 
  501-و نماز خواندن در آن)  الحجهيدوازدهم ذ(توقف نمودن در محصب در روز نفر ): 84(باب 
  502-----نندی بی حجاج، آب تدارك مي که برای کساني منا در مکه برايماندن شبها): 85(باب 
  503--------------------هماندن شخص مهاجر در مکه بعد از انجام حج و عمر): 86(باب 
  504--------------- نرودرونیاز مکه ب) یخداحافظ( کس بدون طواف وداع چیه): 87(باب 
  504-----------------شود انهی که قبل از طواف وداع، دچار عادت ماهیحکم زن): 88(باب 
  505------------------------------- حجي بودن انجام عمره در ماههازیجا): 89(باب 
  505-------------------------------------- عمره در ماه رمضانلتیفض): 90(باب 
  506---------------------------------- چند بار، حج نمود؟ اکرم ینب): 91(باب 
  506--------------------------------- چند بار، عمره نمود؟ اکرم ینب): 92(باب 
  507----------------------------------------کوتاه کردن مو در عمره): 93(باب 
  507-------- عمره اش را بجا آوردي تواند قضای که دچار عادت ماهانه شود، میزن): 94(باب 
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  507--------------- شودی سفرها گفته مریشت از سفر حج و ساآنچه هنگام بازگ): 95(باب 
  508------- هنگام بازگشت از حج و عمرهفهیتوقف نمودن و نماز خواندن در ذوالحل): 96(باب 
  509-----------------------دربارة حرمت مکه، شکار، درخت و گم شدة آن: )97(باب 
  511-------------------- روز فتح مکه، بدون احرام، وارد مکه شد اکرم ینب): 98(باب 
  511----------------------------------- کعبه و دروازة آنمیدربارة حط): 99(باب 
  512--------------------------------دربارة خراب کردن و ساختن کعبه): 100(باب 
  515------------ آني و حرمت شکار و درخت آن و دعا نمودن برانهیحرمت مد): 101(باب 
  518------------شیهای و تحمل کردن دشوارنهی در مددنی به سکونت گزقیتشو): 102(باب 
  519------------------------------ شوندی نمنهیطاعون و دجال، وارد مد): 103(باب 
  519--------------------------------- کندی افراد ناپاك را طرد منهیمد): 104(باب 
  520------ کندی داشته باشد، خداوند او را نابود مي بدتی ننهی اهل مديهرکس برا): 105(باب 
  520--------------------------- هنگام فتح شهرهانهی به ماندن در مدقیتشو): 106(باب 
  521------------- کنندی که ساکنانش آنرا ترك می هنگامنهی مدتیدربارة وضع): 107(باب 
  521-------------------- بهشت استي از باغهای باغامری خانه و منبر پانیم): 108(باب 
  521----------می آن را دوست دارزی است که ما را دوست دارد و ما نیاحد، کوه): 109(باب 
  522------------------------- سه مسجدي مگر براستی نزی جاارت،یسفر ز): 110(باب 
  522----------------------نیفی شرنی نماز خواندن در دو مسجد حرملتیفض): 111(باب 
  522----------------- شده استي گذارانی که بر اساس تقوا بنيدربارة مسجد): 112(باب 
  523----------------------------------- آنلتیدربارة مسجد قبا و فض): 113(باب 

  523-----------------------------------------ـ کتاب نکاح14
  523---------------------------------------------- به ازدواجقیتشو): 1(باب 
  525--------------------------------- استکوکاری زن نا،ی دني کاالنیبهتر): 2(باب 
  525-----------------------------------نیدربارة ازدواج کردن با زن متد): 3(باب 
  525--------------------------------------دربارة ازدواج نمودن با دختر): 4(باب 
  526دی نماي نموده، خواستگاري که برادر مسلمانش از او خواستگاری از کسدیمسلمان نبا): 5(باب 
  526----------------------- که قصد ازدواج داردی کسينگاه کردن به زن برا): 6(باب 
  527------------------------- و دختر، هنگام ازدواجوهیمشورت نمودن با زن ب): 7(باب 
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  528------------------------------------------شرط گذاشتن در نکاح): 8(باب 
  528-------------------------------- دربارة ازدواج با دختر کم سن و سال):9(باب 
  529------------------------------- و ازدواج نمودن با اوزیآزاد کردن کن): 10(باب 
  531-------------------------------------------------نکاح شغار): 11(باب 
  531-------------------------------------------دربارة ازدواج موقت): 12(باب 
  532-----------------------------منسوخ شدن ازدواج موقت و حرمت آن): 13(باب 
  533-------------------------------- و نکاح کندي خواستگاردیمحرم نبا): 14(باب 
  535----------------- خاله اش، حرام استای زن با عمه اش کیازدواج همزمان ): 15(باب 

  ------------------------------------535 اکرم امبریمسران پ هۀیمهر): 16(باب 
  535--------------------------------)پنج درهم( نواه کینکاح کردن با ): 17(باب 
  536----------------------------- در ازدواجهیآموزش قرآن به عنوان مهر): 18(باب 

  ----------------537تُرْجِی منْ تَشَاء منْهنَّ : فرمودة خداوند متعالنی اانیدر ب): 19(باب 
  538--------------------------------------ازدواج نمودن در ماه شوال): 20(باب 
  538---------------------------------------------- در ازدواجمهیول): 21(باب 
  541----------------------------------------ی دعوت عروسرفتنیپذ): 22(باب 
  541---------------------------------ام همبستر شدن با همسر هنگيدعا): 23(باب 
 شما یهمسران شما محل بذر افشان«: دی فرمای سخن خداوند متعال که منیدربارة ا): 24(باب 

  542------------------------------------------------------------»هستند
  542----------------- ورزدی که از همبستر شدن با همسرش، امتناع میدربارة زن: )25(باب 
  543---------------------------------------دربارة پخش اسرار همسر): 26(باب 
  543------ کندی خود بنده، عملش را آشکار میپوشاند ول یخداوند، عمل بنده را م): 27(باب 
  544-----------------------------------------یعی طبيریحکم جلوگ): 28(باب 
  545-----------------------------------ردهیدربارة همبستر شدن با زن ش): 29(باب 
  545----------------------------- باشدی که باردار ميریهمبستر شدن با اس): 30(باب 
  547---------------------------------------- همسرانانی وقت ممیتقس): 31(باب 
  547----------------------------------وهی و زن بزهیمدت ماندن نزد دوش): 32(باب 
  548-------------------- بخشدی مگری که روزش را به همسر ديدربارة همسر): 33(باب 
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  549------------------------------- از زنانی برخي نوبت براتیعدم رعا): 34(باب 
  549 افتاد، با همسرش، همبستر شود تا وسوسه اش برطرف گرددی به زنیاگر چشم کس): 35(باب 
  550------------------- نمودن در مورد آنانهیدربارة مدارا کردن با زنان و توص): 36 (باب

  550------------------ نورزدی و دشمننهی نسبت به همسرش ک،ی مرد مؤمنچیه): 37(باب 
 در رفتن نزد همسرش، عجله نکند  بلکه به او فرصت دهد تا دی آی که از سفر میکس): 39(ب با

  551------------------------------------- را شانه بزند و سر و سامان دهدشیموها

  552-----------------------------------------ـ کتاب طالق15
  552------------ دهدی که همسرش را در دوران عادت ماهانه، طالق ميدربارة مرد): 1(باب 

  ------------------------------------554سه طالق در عصر رسول اهللا ): 2(باب 
 کند اما ی ازدواج مگر،ی دي دهد و آن زن با مردی که همسرش را طالق ميدربارة مرد): 3(باب 

  554----------- تواند به شوهر اولش برگرددی نمی زننی شود؛  چنی همبستر نميآن مرد با و
چرا آنچه را که ! امبری پيا«:  دی فرمایعزوجل که م سخن خداوند نیدربارة حرام و ا): 4(باب 

  555-------------------)1 – میتحر (»ی کنی حالل ساخته است،  حرامش متیخداوند برا
  558------------------- نمودتی که به همسرش، حق انتخاب عنايدربارة شوهر): 5(باب 
لَیه :  دی فرمای سخن خداوند متعال که منیدربارة ا): 6(باب  ا ع  او هی اگر علیعنی وإِن تَظَاهرَ

  560------------------------------------------------------همدست شوید
  564------------------------------------------ـ کتاب عده16

  564---------------دی که بعد از وفات همسرش، وضع حمل نمايدربارة زن باردار): 1(باب 
 ی منروی بشی خرماهادنی چيبرا)   برد ویدر دوران عده بسر م( که يدربارة زن مطلقه ا): 2(باب 
  565--------------------------------------------------------------رود

  565-----------دی که احساس خطر نمای رفتن زن مطلقه از خانه اش در صورترونیب): 3(باب 
  566-------------------ز تمام شدن عده اشدربارة ازدواج نمودن زن مطلقه بعد ا): 4(باب 
  567-----------  و سرمه نکردن در دوران عدهتی ميدربارة به سوگ نشستن زن برا): 5(باب 
  569-------------- زن سوگواري برای لباس رنگدنیش و نپوییعدم استعمال خوشبو): 6(باب 

  570------------------------------------------ـ کتاب لعان19
  570-------------------------ندی ببيگری که زنش را همره مرد ديدربارة مرد): 1(باب 
  575---------------------------------------انکار فرزند و شباهت به نژاد): 2(باب 
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  575--------------------------------بچه متعلق به صاحب رختخواب است): 3(باب 
  576----------------------------- شناسان در مورد فرزندافهی سخن قرفتنیپذ): 4(باب 

  577------------------------------) خوردنریش(ـ کتاب رضاع 18
  577--- گرداندی حرام مزی نیرخوارگید،  ش کنی حرام م،ی نسبيشاوندیآنچه را که خو): 1(باب 
 زن از طرف ری شرای گردد؛ زی ثابت مزی دهنده  نری شوهر زن شي برا،یرخوارگیحرمت ش): 2(باب 

  577------------------------------------------------------ باشدیشوهر م
  578------------------------------------یدربارة حرمت برادرزادة رضاع): 3(باب 
  578---------------------------حرمت ازدواج نمودن با دختر و خواهر همسر): 4(باب 
  579----------------------------------- خوردنریو بار ش دای کیدربارة ): 5(باب 
  579---------------------------------------- خوردنریدربارة پنج بار ش): 6(باب 
  580------------------------------------- دادن فرد بزرگسالریدربارة ش): 7(باب 
  581--------------دی را برطرف نمای رسد که گرسنگی به ثبوت میرضاعت، زمان): 8(باب 

  581----------------------------------------ـ کتاب نفقه ها19
  581---------------------------شاوندانیآغاز کردن از خود و خانواده و خو): 1(باب 
  582---دی که آنان را از طعام شان، محروم نمایدربارة نفقه نمودن بر برده ها و گناه کس): 2(باب 
  582----------------------------- انفاق بر افراد تحت تکفل و همسرلتیفض): 3(باب 
  583------------دیزن اجازه دارد طبق عرف از مال شوهرش بر فرزندانش انفاق نما): 4(باب 
  584-------------------------ردی گی که سه طالقه شد، نفقه به او تعلق نمیزن): 5(باب 

  585---------------------------------- بردگانيـ کتاب آزاد20
  585-----------------------------دیما را آزاد نی که بردة مؤمنی کسلتیفض): 1(باب 
  585-------------------------------دی که پدرش را آزاد نمايدربارة فرزند): 2(باب 
  586-------------------- بردة مشترك، سهم خود را آزاد نمودکی از یاگر کس): 3(باب 
  586------------------------------------ خودشي آزاديتالش برده برا): 4(باب 
  586--------------------------------------- آزاد شدني برایقرعه کش): 5(باب 
  587-------------از آنِ آزاد کننده است)  اموال بردة آزاد شده پس از مرگ(والء ): 6(باب 
  588-------------------------------- آزاد شده دربارة همسرشزی کناریاخت): 7(باب 
  589------------------------------ آندنی فروختن حق وال و بخشتیممنوع: )8(باب 
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  589---------- ببنددی دوستمانی پگران،ی با دشی که بدون اجازة مواليدربارة برده ا): 9(باب 
  590--------------------------- که برده اش را کتک زد، آزاد نمودیهنگام): 10(باب 
  591--------------------------- که برده اش را متهم به زنا کندی کسدیتهد): 11(باب 
 و به اندازة توان از آنان کار می لباس خوب  بپوشانم،یوب بده خي غذادیبردگان را با): 12(باب 

  591------------------------------------------------------------میریبگ
 باشد و خدا را خوب عبادت کندشی  موالرخواهی که خيدربارة ثواب و پاداش برده ا): 13(باب 

----------------------------------------------------------------592  
  593--------- نداشته باشدگری دی که مالکش مالیدربارة فروختن غالم مدبر، هنگام): 14(باب 

  593-----------------------------------------وعیـ کتاب ب21
  593--------------------- با هم برابر باشنددیاگر غذا در برابر غذا فروخته شد، با): 1 (باب

  594-----------) گرفتنلیتحو(دربارة ممنوع بودن فروختن طعام قبل از قبض کردن ): 2(باب 
  595--------------------ینیجا به جا کردن طعام در صورت فروش به طور تخم): 3(باب 
 نیبصورت تخم)  شودی  مشخص ممانهی که اندازة آن با پیطعام (ي امانهیفروختن طعام پ): 4(باب 

  595----------------------------------------------------- کردنلیبدون ک
  596--------------------------------فروش خرما در برابر خرما بطور برابر،): 5(باب 
  596------------------------------------------- من خرماکیفروختن ): 6(باب 

  596------------------------- که پخته نشده استی تا زمانوهی از فروش مینه): 7(ب با
  597------------------- که قابل استفاده نشده استی تا زمانوهی از فروختن مینه): 8(باب 
  597---------------------------------------------------- مزابنهعی ب):9(باب 
  598------------------------------------- زدن آننی با تخمهیمعاملۀ عر): 10(باب 
  598-------------------------- استحی صحه،ی که معاملۀ عريدربارة مقدار): 11(باب 
  598------------------------------------- ها دچار آفت شدندوهیاگر م): 12(باب 
  599-----------------رندی بگافتند،ی طلبکاران هر چه نکهی و ایدربارة آفت زدگ): 13(باب 
  599-------------------------- دار را بفروشدوهی مي که نخل هایدربارة کس): 14(باب 
  599-------------------------------------------- مخابره و محاقلهعیب): 15(باب 
  600-------------------------------------------------- معاومهعیب): 16(باب 
  601--------------------------------- برده در برابر دو بردهکیفروختن ): 17(باب 
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  602--شده است ندهی چند روز، دوشي مشتربی فري که برایوانیممنوع بودن فروش ح): 18(باب 
  602----------------------------------- حراميهایحرمت فروش خوردن): 19(باب 
  602-----------------------------------------حرمت فروختن شراب): 20(باب 
  603----------------------------ری مرده، بت و خنزوانیحرمت فروختن ح): 21(باب 
  603--- باشدی ممنوع مد،ی آی سگ، پول زنا و آنچه از کهانت بدست ممتیخوردن ق): 22(باب 
  604--------------------------------------- گربهمتی از خوردن قینه): 23(باب 
  604----------------------------------------- استدی کسب حجام، پل):24(باب 
  604------------------------------------------مباح بودن مزد حجام): 25(باب 
  605------------------) که در شکم مادر استيحمل شتر(فروش حبل الحبله ): 26(باب 
  605--------------------------------------- مالمسه و منابذهعی از بینه): 27(باب 
  606----------------------زهی است و معاملۀ سنگربی که در آن، فريمعامله ا): 28(باب 
  606--------------- باشدی حرام مگران،ی دادن دبی فري کاال برامتیباال بردن ق): 29(باب 
  607--------------------------------ستی نزی جاگران،یمعامله بر معاملۀ د): 30(باب 
  607----------------------------------ستی نزیبه استقبال کاال رفتن، جا): 31(باب 
  607------------------------------------- نفروشدیی روستاي برايشهر): 32(باب 
  608----------------------------------------------- از احتکارینه): 33(باب 
  608------------------------------------------------اریمعاملۀ اخت): 34(باب 
  609---------------------- کاالبی عانی و صداقت در معامله و باریدربارة اخت): 35(باب 
  609------------------------- خوردی مبی که در معامالت، فریدربارة کس): 36(باب 
  609----------------------------------ستی دهد از من نبیهر کس، فر): 37(باب 
  610--------------------------ي و فروش طال در برابر نقره بطور نقدیصراف): 38(باب 
 ي ربويزهای طال در برابر طال؛ نقره در برابر نقره؛ گندم در برابر گندم و همه چفروش): 39(باب 

  610---------------------------------------- بطور برابر و دست بدست باشددیبا
  611-------------------------ستی نزی جاه،یفروش طال در برابر نقره بطور نس): 40(باب 
  611----------دی درهم در برابر دو درهم نفروشکی و نار،ی در برابر دو دناری دکی): 41(باب 
  612------------------ طال و مهره است در برابر طالي که دارايفروش گردنبند): 42(باب 
  612--------------------------------------يحکم ربا در معامالت نقد): 43(باب 
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  614------------------------------------ و دهندة ربارندهیلعنت شدن گ): 44(باب 
  614---------------------------عمل نمودن به حالل آشکار و ترك شبهات): 45(باب 
 ی شما، کسنی و بهتردی و بهتر از  آن را پرداخت نماردی قرض بگ،يزی که چیدربارة کس): 46(باب 

  615-------------------------------- را به نحو احسن، بپردازدشی هایاست  که بده
  615------------------------------------دیهنگام فروش، سوگند نخور): 47(باب 
  616------------------)ینیتا مسافت مع( آن يفروختن شتر و استثنا کردن سوار): 48(باب 
  618-------------------------------------نی از دی بخشدنیدربارة بخش): 49(باب 
  618------------ باشدیثروتمند در پرداخت وام، ستم م ری تأخنکهیدربارة حواله و ا): 50(باب 
  619-----------------------يریدربارة مهلت دادن انسان تنگدست و آسان گ): 51(باب 
  619--------------------افتی) زی چیب( مالش را نزد فرد مفلس نی که عیکس): 52(باب 
  620-------------------------------------دربارة معامله و رهن گذاشتن): 53(باب 
  620-------------------------------------------- هاوهی سلَم در معیب): 54(باب 
  620-------------------------------------------------دربارة شفعه): 55(باب 
  621-------------------------------------هی همساواری در دخی مدنیکوب): 56(باب 
 تا هفت طبق، نی را به ناحق، تصاحب  کند، آن زميگری دنی وجب از زمکیهر کس، ): 57(باب 
  621---------------------------------------------- شودیو م در گردن ایطوق

  622------------- هفت ذراع شوددیاگر دربارة اندازة راه، اختالف شد، عرضش با): 58(باب 
  622----------------------------------------ـ کتاب مزارعه22

  622-------------------------------------نیمنع نمودن از اجاره دادن زم): 1(باب 
  623-------------------------------ی در برابر مواد خوراکنیاجاره دادن زم): 2(باب 
  623--------------------------------- در برابر طال و نقرهنیاجاره دادن زم): 3(باب 
  624------------------------------------------نیدربارة اجاره دادن زم): 4(باب 
  624--------------------------------------------نیت دادن زمیبه عار): 5(باب 
ي محصول کشاورزای وهی از می در برابر بخشنیو اجاره دادن زم) ياریآب(دربارة مساقاه ): 6(باب 

----------------------------------------------------------------625  
  625------------------------------------- بکاردی که درختیدربارة کس): 7(باب 
  626---------------------------------------------فروختن آب اضافه): 8(باب 
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  626------------------------------------اهانی آب اضافه  از گيریجلوگ): 9(باب 
  626----------- دادنيبخشش و بصورت عمر ها، صدقه، تیـ کتاب وص23

  626--------- نمودن داردتی وصي برايزی  که چی کسي کردن براتی به وصقیتشو): 1(باب 
  627------------------------- سوم مال را شامل شودکی از شتری بدی نباتیوص): 2 (باب

  628--------------------------- عمل به کتاب خداي برا اکرم ی نبتیوص): 3(باب 
 هاکی دادن پزهی العرب و جاةری از جزنی کردن   مشرکرونیدربارة ب  اکرم ی نبتیوص): 4(باب 

----------------------------------------------------------------629  
  630---------------------------------------- پس گرفتدیصدقه را نبا): 5(باب 
 ندهديزی فرزندانش، چۀی  بدهد و به بقی و بخششهیرزندانش عط از فیکی که به یکس): 6(باب 

----------------------------------------------------------------631  
  632-------------- هبه دهد،ي به صورت عمريگری را به ديزی که چیدربارة کس): 7(باب 

  632------------------------------------------ـ کتاب ارث24
  632------------------------ بردیمسلمان از کافر، و کافر از مسلمان، ارث نم): 1(باب 
  633-----------------------دی شدة ارث را به صاحبانشان بدهنی معي هاهیسهم): 2(باب 
  633------------------------------------------------- کاللهراثیم): 3(باب 
  634------------------------------ کالله بودۀی که نازل شد آي اهی آنیآخر): 4(باب 
  634--------------ردی گی بگذارد به ورثه اش تعلق میهر کس، بعد از خودش، مال): 5(باب 

  635-----------------------------------------ـ کتاب وقف25
  635----------------------------دقه نمودن درآمد آن و صنیوقف اصل زم): 1(باب 
  636---------------------- رسدی که ثواب آنها پس از مرگ به انسان میاعمال): 2(باب 
  636-------------------دیت نما فوت،ی که بدون وصیصدقه دادن از طرف کس): 3(باب 

  636-----------------------------------------ـ کتاب نذرها26
  636-------------------- که در جهت طاعت خدا باشدیعمل نمودن به نذر وقت): 1(باب 
  637------------------------------)فوت شده(دستور به عمل کردن به نذر ): 2(باب 
  637-------------------------- به کعبه برودادهی که نذر کند که پیدربارة کس): 3(باب 
  638------------------ گرداندی را بر نمیی بالچی نذر هنکهیمنع نمودن از نذر؛ و ا): 4(باب 
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 عمل نکردن به نی خدا باشد و همچنتی که در جهت معصيدربارة عمل نکردن به نذر): 5(باب 
  639-------------------------------------------ستی که بنده، مالک آن نينذر

  641----------------------------------------------دربارة کفارة نذر): 6(باب 

  641--------------------------------------ـ کتاب سوگندها27
  641----------------------------ردن بنام پدران، منع شده استاز سوگند خو): 1(باب 
  642---------------------------------- از سوگند خوردن به نام بت هاینه): 2(باب 
  642------------دی ال اله اال اهللا بگودی کند، باادی سوگند ،يهر کس، بنام الت و عز): 3(باب 
  642--------------------هنگام سوگند خوردن، ان شاء اهللا گفتن، مستحب است): 4(باب 
  643------------------------معتبر است سوگند دهنده تیدر سوگند خوردن، ن): 5(باب 
 گرددی الزم مش،ی جهنم برارد،ی را به ناحق بگیهر کس، با سوگند خوردن، مال مسلمان): 6(باب 

----------------------------------------------------------------643  
 کند و خالف آنرا بهتر بداند،  آن کار را انجام دهد و کفاره بدهددایهرکس، سوگند ): 7(باب 

----------------------------------------------------------------644  
  646--------------------------------------------دربارة کفارة سوگند): 8(باب 

  647------------------اص و خونبهاـ کتاب حرمت خونها و بحث قص28
  647----------------------------------------حرمت خون و مال و آبرو): 1(باب 
  648-------------------------- در مورد قتلها استامت،ی روز قصلۀی فنینخست): 2(باب 
  648------------------------- گردانندی که کشتن مسلمان را حالل ميموارد): 3(باب 
  649--------------- که مرتد شود و مسلمانان را بکشد و با آنان، بجنگدیحکم کس): 4(باب 
  649--------------------------------------- که قتل را بنا نهادیگناه کس): 5(باب 
  650- شودی در جهنم، عذاب داده مزی همان چلۀی کند، بوسی خودکشيزیهر کس، با چ): 6(باب 
  652---------------- شودی سنگ به قتل برساند با سنگ، کشته ملۀی که بوسیکس): 7(باب 
  652- آوردی مرونی اش را بنیشی پي و او دندانهاردی گی را گاز ميگری که دست دیکس): 8(باب 
  653---------- شوندی راضه،ی صاحبان زخم به دنکهیدر زخمها، قصاص است مگر ا): 9(باب 
  653 او را ببخشدی و ول مقتول سپرده شودی که به قتل، اعتراف کند و به ولیدربارة کس): 10(باب 
ش نی و خودش و جندی نمانی که بر اثر ضربه زدن به شکمش، سقط جنی و زننی جنۀید): 11(باب 

  655------------------------------------------------------------رندیبم
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  655----------------------------------- نداردهی که دي تلف شده ازیچ): 12(باب 
  657----------------------------------------ـ کتاب قسامت29

  657------------------------------------ سوگند بخورند؟دی بایچه کسان): 1(باب 
  658----------------------------------ی گذاشتن قسامت به حالت قبلیباق): 2(باب 

  658----------------------------------------ـ کتاب حدود30
  658-------------------------------وند که مرتکب زنا شی و زنزهیحد دوش): 1(باب 
  659------------------- که بعد از ازدواج، مرتکب زنا شونديسنگسار زن و مرد): 2(باب 
  660------------------------------------ که به زنا اعتراف کندیحد کس): 3(باب 
 ی که سنگسار می کسي اعتراف به زنا تا چهار مرتبه و چاله کندن برارشیدربارة عدم پذ): 4(باب 

 ی که سنگسار میشود و فرصت دادن به زن باردار تا هنگام وضع حمل، و نماز خواندن بر کس
  661------------------------------------------------------------گردد
  663----------------- که مرتکب زنا شودی در صورتی ذميهودیسنگسار کردن ): 5(باب 
  664------------------------- که مرتکب زنا شودی در صورتزیشالق زدن کن): 6(باب 
  664---------------------------- کنديصاحب برده بر برده اش، حد را جار): 7(باب 

  665---------------------------------------------يحد دزد
  665--------------------- گرداندی که قطع کردن دست را واجب میمقدار مال): 1(باب 
  665-------------------ش سه درهم استمتی که قيزیقطع کردن دست بخاطر چ): 2(باب 
  665------------------------------ تخم مرغدنیقطع شدن دست بخاطر دزد): 3(باب 
  665-------------------------------------منع کردن از شفاعت در حدود): 4(باب 

  667---------------------------------------يحد شراب خوار
  667-------------------------------را چند ضربه شالق بزنند؟شراب خوار ): 1(باب 
  668------------------------------------------)یهیتنب (يری تعزانۀیتاز): 2(باب 
 شد، باعث کفارة  شود که حد دارد و به خاطر آن، مجازاتیهر کس، مرتکب گناه): 3(باب 

  668----------------------------------------------------- شودیگناهش م
  669------------------------------ هایـ کتاب قضاوت و گواه31

  669---------------------دی نمای حکم مل،ی دلانی بی به ظاهر و چگونگعتیشر): 1(باب 
  669----------------------------------- جو و لجوجزهیدربارة شخص ست): 2(باب 
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  669----------------------------------هی علی با سوگند خوردن مدعصلهیف): 3(باب 
  670-------------------------------- گواهکیقضاوت نمودن با سوگند و ): 4(باب 
  670------------------------------ در حالت خشم، قضاوت کنددی نبایقاض): 5(باب 
  670---------------- صادر کردی اشتباهای حیهاد نمود و حکم صحاگر حاکم، اجت): 6(باب 
  -----------------------------------------671 دو مجتهدصلۀیاختالف ف): 7(باب 
  672---------------دی نمای برقرار می دو نفر متخاصم، صلح و آشتانی که ميداور): 8(باب 
  672-------------------------------------------------- گواهنیبهتر): 9(باب 

  672----------------------------) شدهدای پيایاش(ـ کتاب لقطه 32
  672------------------------------------------- شدهدای پيایحکم اش): 1(باب 
  673----------------------------------)در مکه (یدر مورد گم شدة حاج): 2(باب 
  674---- باشدی کند، خودش گمراه مينگهدار) یرفبدون مع( را يهر کس، گم شده ا): 3(باب 
  674---------------------- باشدی مردم بدون اجازه، ممنوع ميوانهای حدنیدوش): 4(باب 

  674----------------------------------------افتیـ کتاب ض33
  674----------------------------- کندی را ادا نمافتی که حق ضیحکم کس): 1(باب 
  675-------------------------------------------افتیدستور دادن به ض): 2(باب 
  675--------------------------------- نمودن با انفاق اموال اضافهيهمدرد): 3(باب 
  676-------------- که کم باشندی نمودن و جمع کردن توشه ها در صورتيهمدرد): 4(باب 
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  مقدمۀ مترجم

 ومنْ أَنْفُسنَا، شُرُورِ منْ بِاللَّه ونَعوذُ ونَستَغْفرُه، ونَستَعینُه، نَحمده، للَّه، الْحمد نِإِ
ئَاتینَا، سالمنْ أَعم هدهی لَّ فَال اللَّهضم ،نْ لَهملْ وضْلفَال ی ياده ،لَه دأَشْهال أَنْ و إِلَه 

  :ورسولُه عبده محمدا وأَنَّ لَه، شَرِیک ال هوحد اللَّه إِال

 M@  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L   
  ]102: آل عمران[

آنگونـه کـه شایـسته اسـت از اهللا بترسـید و مـرگ،           ! اي کسانی که ایمان آورده اید     (
  .)نیابد مگر اینکه مسلمان باشیدرشما را د

 O  '  &  %  $  #  "  !  /  .  -  ,    +  *  )  (
  ?  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0N  ]1: نساء[  

از پروردگارتان بترسید؛ آن پروردگاري که شما را از یـک نفـس آفریـد        ! اي مردم (
 و ،از آن دو، مـردان و زنـان بـسیاري بیافریـد      ور او را از خود آن نفس، خلق نمود     و همس 
 خدایی بترسید که یکـدیگر را بـه او سـوگند مـی دهیـد و از نادیـده گـرفتن پیونـد                  از آن 

  .)مراقب شما است  همانا خداوند،ید؛خویشاوندي، پرهیز کن

 O  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
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  ̄   ®  ¬   «  ª   ©  ̈   §  ¦  ¥¤    £N ]71 و 70: احزاب[  
ــان( ــخن ! اي مومن ــد حــق واز اهللا بترســید و س ــد ) در نتیجــه (؛درســت بگویی خداون

اعمالتان را اصـالح مـی نمایـد و گناهـان شـما را مـی آمـرزد؛ و هـر کـس کـه از خـدا و                  
  ). قطعاً به کامیابی بزرگی می رسدپیامبرش، اطاعت کند،

صـلی اهللا علیـه   به مجموعه اقوال، افعـال و تقـاریر رسـول اهللا          باید دانست که    اما بعد،   
منبـع از منـابع شـریعت    بعـد از قـرآن کـریم، دومـین       سـنت    شـود و      سنت گفته مـی    وسلم

 خـاص،   عـام قـرآن را   شـرح و توضـیح قـرآن مـی باشـد؛        و بمنزلۀ  ی رود ماسالمی بشمار   
 همچنـین اگـر   ؛مـی نمایـد   ر آن را تفسیر و مفهوم آن را آشکا   و مجمل  مطلق آن را مقید،   

خداوند متعـال   ؛ف می نمایددر فهم آیات، اشکال و اختالفی پیش آید، سنت آن را برطر   
  : می فرماید

O<  ;  :  9  8  7     6   5 N ]44: نحل[  
ي مـردم، نـازل شـده اسـت، بیـان        قرآن را بسوي تو نازل نمودیم تا آنچه را کـه بـرا            (

  .)کنی
کـه اطاعـت از رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه و      زیادي در قرآن کریم وارد شده   نصوص  

بعنـوان نمونـه    به بیان برخی از آنها مـی پـردازیم؛  ما فقط  ؛سلم را بر ما واجب نموده است    
  : خداوند متعال اطاعت از پیامبر را در کنار اطاعت خودش ذکر نموده است

 O T  S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
  \  [  Z   Y  XW  V  UN ]69: نساء[  

هـا نعمـت    با کسانی کـه بـه آن   و رسولش اطاعت کند ـ روز قیامت هر کس، از خدا(
 و د حـشر خواهـد شـ   ـ  و صدیقین و شهدا و صالحان باشـند که همان پیامبران ـ عنایت شده   

  .)اینها چه دوستان خوبی اند
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  : محبت خویش قرار داده استاز پیامبر را نشانۀهمچنین خداوند عزوجل پیروي 

O   L  K  J  IH    G  F  E   D  C   B  A   @  ?  >
  MN ]31: آل عمران[  

اگر شما واقعاً اهللا را دوسـت داریـد، از مـن پیـروي نماییـد؛ در ایـن صـورت،                   : بگو(
شد، و اهللا بخـشنده و مهربـان    خداوند شما را دوسـت مـی دارد و گناهـان شـما را مـی بخـ                 

  .)است
  :را پیروي از خودش، دانسته است در آیه اي دیگر، خداوند پیروي از پیامبر 

 O ,   +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  .  - N 
  ]80: نساء[

 مـا تـو   قیقت از خداوند، اطاعت نموده اسـت؛ هر کس از پیامبر، اطاعت کند، در ح (
  .)به عنوان نگهبان آنان نفرستادیمرا 

  :را باعث باطل شدن اعمال دانسته است و در جایی دیگر، عدم اطاعت از پیامبر 

 O  Z  Y   X   W  V  U  T  S  R  Q  P  ON   
  ]33: محمد[

د از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت نماییـ ! اي کسانی که ایمان آورده اید  (
  .)و اعمال خود را باطل مگردانید

  : بر حذر داشته است ا را از مخالفت با دستورات پیامبرمو 

 O  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
   Ê  É  È  ÇN ]14: نساء[  
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و از حدود الهـی تجـاوز کنـد، خداونـد او     هر کس از خدا و رسولش نافرمانی کند     (
عذابی خـوار کننـده گرفتـار    را وارد جهنمی می کند که براي همیشه در آن می ماند و به          

  .)می شود
و به ما دستور داده تا از دستورات پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و سلم پیروي کـرده و از     

  :منهیات او دوري نماییم

 O xw  v    u   t  s  r  q  p  ~  }     |  {z  y 
¡  �N ]7: حشر[  

چیزهایی را که پیامبر براي شما آورده، اجرا نمایید؛ و از چیزهایی که شما را از آن           (
  .)ترسید که اهللا، عقوبتی سخت داردبازداشته است، دست بردارید و از اهللا ب

ر تمـام  و خداوند عزوجل به ما دستور می دهد تا رسول اهللا صلی اهللا علیه و سـلم را د  
  :  امور زندگی خویش، داور قرار دهیم و حکم و دستور او را معیار حق و باطل بدانیم

 O      ¹  ¸  ¶    µ   ́ ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬
   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºN ]65: نساء[  

من به شمار نمی روند تا زمانی کـه تـو را در   ، سوگند به پروردگارت که آنان، مؤ   نه(
و تشان، داور قرار ندهند و بعد از آن هم ماللی از داوري تو به دل خود راه ندهنـد         اختالفا

  .)کامالً تسلیم قضاوت تو نباشند
همچنین آن ذات بی همتا، به ما ابالغ نموده که رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم بـراي              

  :ما اسوه و الگو است؛ لذا باید از او پیروي نموده و به او اقتدا نماییم

 OÂ  Á    É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Î  Í  Ì  Ë   Ê   Ð  Ï
   Ò          ÑN ]21: احزاب[  
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 براي شما الگوي خوبی است؛ براي آن کسانی کـه بـه خـدا و       شخص رسول اهللا    (
  .) بوده و اهللا را بسیار یاد کنندروز قیامت امیدوار

اي رسـول اهللا صـلی    قرآن کریم ما را به پیروي از سـنت هـ        همچنین آیات زیادي در   
اهللا علیه و سلم تشویق می نمایـد و از مخالفـت بـا دسـتورات آنحـضرت صـلی اهللا علیـه و          

از آنهـا  برخـی  بیـان  فقـط بـه   ما ري در دین، بر حذر می دارد؛     سلم و ایجاد بدعت و نوآو     
  :خداوند متعال می فرماید. می پردازیم

 O "  !  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #  0  /1  
  :  9     8  7    6  5  4  3  2N ]36 :األحزاب[   

منی، حـق  را فیـصله نماینـد، هـیچ مـرد و زن مـؤ     هر گاه خـدا و رسـولش مـسئله اي       (
انتخاب ندارند ـ باید فقط به دستور خـدا و رسـولش گـردن نهنـد ـ و هـر کـس از خـدا و          

  ).مانی کند، آشکارا گمراه شده استرسولش، نافر

O  _    ^  ]  h  g      f  e  d  c  b   a  `
iN ]63: نور[  

به فتنه یـا عـذابی   و کسانی که با دستورات او مخالفت می کنند باید از گرفتار شدن    (
  ).دردناك بترسند

هدف از دسـتورات پیـامبر، همـان راه و روش و    : عالمه ابن کثیر رحمه اهللا می گوید      
 زیـرا سـخنان و اعمـال پیـامبر     مـی باشـد؛  کرم صلی اهللا علیه و سلم سنت و شریعت پیامبر ا 

 در نتیجـه،  ن و اعمال سایر انسانها می باشند؛اکرم صلی اهللا علیه و سلم ترازو و معیار سخنا       
آنچه که موافق با اقوال و اعمال رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم باشد، پذیرفته مـی شـود و             

 و سـلم باشـد، مـردود و باطـل     یـه آنچه که مخالف با اقوال و اعمال آنحضرت صلی اهللا عل   
ه  چنانکـ ؛نجام دهنده آن چـه کـسی باشـد   فرقی نمی کند که گوینده و ا     دراین باره    است؛
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 مـنْ «:  رسول اهللا صـلی اهللا علیـه و سـلم فرمـود        ،در صحیح بخاري و مسلم آمده است که       
کـه دسـتور مـا بـر آن     هر کس، کاري انجام دهد  (» رد فَهو أَمرنَا علَیه لَیس عمالً عملَ

  ).، آن کارش، مردود و باطل استنیست
  1.و هدف از گرفتار شدن به فتنه، گرفتار شدن به کفر و نفاق و بدعت می باشد

 پیروي از نبی اکرم صلی اهللا علیـه و سـلم و پرهیـز از              ةچنین روایات زیادي دربار   هم
بـه بیـان برخـی از     بدعت و نوآوري در دین وارد شده است که ما در ایـن مختـصر، فقـط        

  :آنها می پردازیم
 تابک: امهِ بِمتُکْسما تَ موالُّض تَ نْ لَ نِیمرَ اَ میکُ فُ کترَتَ«: می فرمایـد   رسول اهللا   

   2.»هولس رۀَنَّ س واهللاِ

هرگـز  میان شما ترك می نمایم؛ تا زمانی که به آن دو چیز، چنـگ بزنیـد،                دو چیز «
  ».ب خدا و سنت پیامبرشکتا: ی شویدگمراه نم

 ْفَانَّـه مـن یعـش   «: رمـود ف رسـول اهللا  : عرباض بن ساریه رضی اهللا عنه می گوید     
نکُمم ب ـ عد ـ عیـراً، فَ ثالفـاً کَ ختري ایسي فَ ـ مکُیلَ ـ ی وتنَّس بِ لَخُ الْۀِنَّ س ـ  الرَّفـاء اشینَد 
ـ  االُاتثَدح م وماکُی ا ، و ذاجِوالنَّا بِ هیلَوا ع ضُّ ع ا و مهِ بِ اوکُسم،تَینَیدهمالْ ـ ورِم  نَّا، فَ
  3»ۀٌلَالَ ضَۀٍعد بِلُّ کُ، وۀٌعد بِۀٍثَدح ملَّکُ

هرکس از شما که بعد از من زندگی نماید، اختالف زیادي مشاهده خواهـد نمـود؛         (
گیریـد و از امـور   در این صورت، سنت من وسنت خلفاي راشدین را با چنـگ و دنـدان ب       

                                                
 .تفسیر ابن کثیر 1
 .آنرا حسن دانسته است) 186(و آلبانی در تخریج مشکاه ) 1628(روایت امام مالک در موطا  2
صحیحه نگا سلسله . ذي آنرا صحیح دانسته اندو حاکم و ترم. حاکموداود، ترمذي، احمد، ابن ماجه و روایت اب 3
 .لیف آلبانیتأ) 2735(
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؛ چرا که هر امر تازه اي ـ در دین ـ بـدعت بـشمار مـی رود       پرهیز نماییدو ـ در دین ـ  تازه 
     .)وهر بدعتی، گمراهی است

 یبلُغُـه  رجـلٌ  عـسى  هلْ أَالَ «:فرمـود  رسول اهللا   : مقدام بن معدیکرب می گوید    
 وجـدنَا  فَما ،اللَّه کتَاب وبینَکُم بینَنَا فَیقُولُ ،هأَرِیکَت علَى متَّکئٌ وهو عنِّی الْحدیثُ

یهالَ فالًح لَلْنَاهتَحا ،اسمنَا ودجو یها فرَامح نَاهرَّمإِنَّ ،حا وم رَّمـولُ  حسر  ـا  اللَّـهکَم 
رَّمح 1.»اللَّه      

یکـی از احادیـث مـن مـی رسـد؛      بزودي به مردي که به تخت اش تکیه زده است،           (
میان ما و شما، کتاب خدا حکم و داور است؛ هـر چـه در کتـاب خـدا،     : پس او می گوید 

       حالل بـود، حاللـش مـی دانـیم و چیـزي را کـه در کتـاب خـدا، حـرام یـافتیم، حـرامش                 
ي  شما باید بدانید که آنچه را که رسول اهللا حرام کرده اسـت ماننـد همـان چیـز        می دانیم؛ 

  .)است که خداوند حرام ساخته است
 ومثْلَـه  الْکتَـاب  أُوتیت إِنِّى أَالَ«: فرمود و در روایتی آمده است که آنحضرت      

هعهمراه قرآن به من عنایت شده استقرآن و مانند آن ( 2.»م(.  

 إِنَّ «:رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه می گوید
  . »وسلَّم علَیه اللَّه صلَّى محمد هدي الْهديِ وأَحسنَ اللَّه کتَاب الْحدیث أَحسنَ

حمد صلی اهللا علیه همانا بهترین سخن، کتاب اهللا است و بهترین رهنمود، رهنمود م(
  .)و سلم می باشد

                                                
روایت ترمذي، احمدو ابوداود و تحسین ترمذي و شیخ آلبانی آنرا در صحیح سنن ترمذي، صحیح دانسته  1

 .است
 .روایت ابوداوود 2
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 مـنْ «: علیه و سـلم فرمـود  رسول اهللا صلی اهللا  : انس بن مالک رضی اهللا عنه می گوید       
بغنْ ری عنَّتس سنِّی فَلَیدانی کنـد، از ـ امتیـان ـ مـن      هر کس از سنت من رویگر (.»م
  .)نیست

 أَحـدثَ  مـنْ  «:رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: عایشه رضی اهللا عنها می گوید 
  .»رد فَهو منْه لَیس ما هذَا أَمرِنَا فى

  .)هر کس در این دین ما چیزي ایجاد کند که از آن نیست، مردود است(
 عمـل کـه   د این حدیث به یکی از شـرایط قبـول شـدن   همانگونه که مالحظه می کنی  

یـرا بـراي   ز علیه و سـلم مـی باشـد، اشـاره دارد؛       موافقت با سنت رسول اهللا صلی اهللا       اهمان
  :پذیرفته شدن هر عمل، دو شرط وجود دارد

 یعنـی آن عمـل را صـرفاً بـراي        ؛کـه فـرد در کـارش، اخـالص داشـته باشـد            یکی این 
    خداوند عزوجل و رسیدن بـه رضـاي او انجـام دهـد و ایـن، همـان مقتـضاي ال الـه اال اهللا               

  .می باشد
 و ایـن،  ل اهللا صلی اهللا علیه و سـلم باشـد،  بر اساس سنت رسو دوم اینکه کار شخص،   

  .مقتضاي محمد رسول اهللا می باشد

: مـی گویـد    O2    1   0   / N یل بـن عیـاض رحمـه اهللا در تفـسیر آیـه             فض
تر و صحیح تـر،   که کدامیک از شما عملی خالص  ما را آزمایش می کند      یعنی خداوند ش  

 ی صـحیح نباشـد، پذیرفتـه نمـی شـود؛      انجام می دهد؛ زیرا اگـر عمـل، خـالص باشـد ولـ            
اعمـال   صـرفاً  د؛ بلـه،  ته نمی شو   صحیح باشد ولی خالص نباشد، پذیرف       عمل، همچنین اگر 

 و خـالص بـه عملـی    ندکه هـم خـالص و هـم صـحیح باشـ     د نزمانی پذیرفته می شو انسان،  
  .دکه صرفاً بخاطر رضاي خدا انجام گیرگفته می شود 
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 أُمتی کُلُّ«: رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: ابوهریره رضی اهللا عنه می گوید
 دخَلَ أَطَاعنی منْ :قَالَ ؟یأْبى ومنْ ،اللَّه رسولَ یا :قَالُوا ،أَبى منْ الإِ الْجنَّۀَ یدخُلُونَ

  1»أَبى فَقَد عصانی ومنْ ،الْجنَّۀَ
 صحابه عرض  می شوند مگر کسی که امتناع ورزد؛ امتیان من وارد بهشتهمۀ( 

کس که از من اطاعت هر :  چه کسی امتناع می ورزد؟ فرمود!اي رسول خدا: کردند
، امتناع ورزیده کند، وارد بهشت می شود و هر کس، از من نافرمانی کند، در حقیقت

  .)است
  شــنیدم کــه رســول اهللا صــلی اهللا علیــه و ســلم  : ابــوهریره رضــی اهللا عنــه مــی گویــد 

 فَإِنَّمـا  استَطَعتُم، ما منْه فَافْعلُوا بِه أَمرْتُکُم وما فَاجتَنبوه، عنْه نَهیتُکُم ما«: می فرمود 
لَکینَ أَهنْ الَّذم کُملببِکَثْرَةِ ق ،هِملائسم هِمالفاخْتلَى وهِم عائ2.»أَنْبِی  

 مـرا بـه   یـد و دسـتورات  کنم، پرهیز منع می نمایاز کارهایی که شما را از انجام آنها      (
ال و اخـتالف بـا پیامبرانـشان،     خاطر کثـرت سـؤ    ن ب  زیرا گذشتگا   توان، انجام دهید؛   ةانداز

  .)هالك شدند
: ود نزدیـک شـد و آنـرا بوسـید و گفـت     عمر بن خطاب رضی اهللا عنه به حجـر االسـ      

 اگـر نمـی   تی و نمـی تـوانی نفـع و ضـرر برسـانی؛      بخوبی می دانم که تو سنگی بیش نیس       «
  3.»را نمی بوسیدمتو هرگز دیدم که رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم تو را می بوسید، 

 دعا منْ« :رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم فرمود: ابوهریره رضی اهللا عنه می گوید
 ،شَیئًا أُجورِهم منْ ذَلک ینْقُص الَ تَبِعه منْ أُجورِ مثْلُ األَجرِ منَ لَه کَانَ هدى إِلَى

                                                
 .صحیح بخاري 1
 ).1337(و صحیح مسلم ) 7288(صحیح بخاري  2
 )1270(و صحیح مسلم ) 1597(صحیح بخاري  3
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 منْ ذَلک ینْقُص الَ تَبِعه منْ آثَامِ مثْلُ اإلِثْمِ منَ علَیه کَانَ ضَالَلَۀٍ إِلَى دعا ومنْ
هِمئًا آثَام1.»شَی   
 پـاداش  به انـدازة ، کار خیر و سنتی ـ دعوت کند  ـ   هدایتاگر کسی مردم را بسوي(

ه از پـاداش آنـان،    پـاداش مـی بـرد بـدون اینکـ      وکسانی که از او پیروي می نمایند، اجـر          
 گنـاه  به انـدازة نین اگر کسی مردم را بسوي گمراهی فرا خواند،         همچ چیزي کاسته شود؛  

 چیـزي  ،کسانی که از او پیروي می کنند، گناهکار می گـردد بـدون اینکـه از گنـاه آنـان           
  .)کاسته شود

قابل یادآوري است که همانگونه که قرآن و سنت ما را به پیروي از سنت ها تـشویق       
ین نیـز مـا را بـسوي سـنت     صحابه، تابعین و تبع تابعنموده و از بدعت ها برحذر داشته اند،  

و خطر بدعت را براي ما بیان نموده اند کـه مـا    و از بدعت ها برحذر داشته اند      فرا خوانده   
  :فرازهایی از سخنان آنان اشاره می نماییمبراي تأکید بیشتر به 

اتبـاع   (2.»کُفیتُم فَقَد واتَبتَدع والَ اتَّبِعوا، «:عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه می گوید  
  ).، بیان شده است زیرا دین به اندازه کافینمایید و بدعت گذاري نکنید؛

مرا نصیحت  : عنهما رفتم و گفتم   نزد ابن عباس رضی اهللا      : عثمان بن حاضر می گوید    
اه تقـوا و    بلـی، ر  ( 3.»عتَبتَـد  والَ اتَّبِع ستقَامۀِواإل اللَّه بِتَقْوى علَیک،  معنَ«:  گفت کن؛

  .) پیروي کن و بدعت مکناستقامت را پیشه کن و ـ از سنت ها ـ
 مسلما غَدا اللَّه یلْقَى أَنْ سرَّه منْ«: عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه می گوید

 اهللا صلى لنَبِیکُم عشَرَ اللَّه فَإِنَّ بِهِنَّ، ینَادى حیثُ الصلَوات هؤُالء علَى فَلْیحافظْ

                                                
 ).2674(صحیح مسلم  1
 ).211(روایت دارمی  2
 ).141(روایت دارمی  3
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 کَما بیوتکُم فی صلَّیتُم أَنَّکُم ولَو الْهدى، سنَنِ منْ وإِنَّهنَّ ،الْهدى سنَنَ وسلم علیه
   1.»لَضَلَلْتُم نَبِیکُم سنَّۀَ تَرَکْتُم ولَو نَبِیکُم، سنَّۀَ لَتَرَکْتُم بیته، فی الْمتَخَلِّف هذَا یصلِّی

 پـس ایـن   ،هر کس می خواهد فردا در حالی که مسلمان اسـت بـه دیـدار اهللا بـرود                  (
 زیرا خداوند سنت هاي هـدایت را  هایی که اذان گفته می شود، بخواند؛   نمازها را در مکان   
 و خواندن نمازها با جماعـت یکـی     وان دین و شریعت، بیان نموده است      براي پیامبرتان بعن  

 اگر شما مانند این متخلف در خانـه هایتـان نمـاز بخوانیـد،     ؛ هدایت می باشداز سنت هاي 
رتـان را تـرك   در واقع، سنت پیامبرتان را ترك کـرده ایـد و بدانیـد کـه اگـر سـنت پیامب                

  .)کنید، گمراه می شوید
هـا النـاس   کل بدعـۀ ضـاللۀ و ان رآ  «: عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید    

  .)رود اگر چه مردم آنرا خوب بدانند یمگمراهی بشمار هر بدعتی،  (2.»ۀحسن

 3.»ضَالَلَۀٌ ابتُدع ما فَإِنَّ ابتُدع وما فَإِیاکُم «:معاذ بن جبل رضی اهللا عنه می گوید
  .)؛ زیرا بدعت ها، گمراهی هستنداز بدعتها پرهیز نمایید(

 وي در مورد تقدیر پرسـید؛ وشت و از مردي نامه اي به عمر بن عبدالعزیز رحمه اهللا ن       
اما بعد، تـو را بـه تقـواي الهـی، میانـه       «: زیز رحمه اهللا در جواب وي نوشت      عمر بن عبدالع  

، ایجـاد  روي در دین، پیروي از پیامبر خدا و رها کردن امـور جدیـدي کـه بعـد از ایـشان         
  پس سنت را محکم بگیر که به اذن الهی باعث حفاظت تو مـی           کردند، توصیه می نمایم؛   

  4.»گردد

                                                
 ).654(روایت مسلم  1
 .»السنه«روایت محمد بن نصر المروزي در کتاب  2
 ).4611(روایت ابوداود  3
 ).4612(روایت ابوداود  4
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، دربـارة دیـن خـدا سـخنی بـه زبـان             هـر کـس   «: سهل بن عبداهللا شوشتري می گوید     
فق سـنت باشـد،    اگر سخن اش موات از او در مورد آن، پرسیده می شود؛       ورد، روز قیام  آ

  1.» در غیر این صورت، گرفتار می شودنجات پیدا می کند؛
حـاکم   ، بر خـود ،عملهر کس، سنت را در سخن و «: ابو عثمان نیشابوري می گوید   
 ، بـر خـود  ، خواهشاتش را در سخن و عمل، و هر کسنماید، با حکمت سخن می گوید؛     

   2.»حاکم گرداند، دچار بدعت می شود
 بـدعتی ایجـاد کنـد و    ، در اسـالم ،هر کـس «: امام مالک بن انس رحمه اهللا می گوید    

علیـه و سـلم را    محمد صـلی اهللا  ،تصور نماید آن بدعتش، بدعتی حسنه است، در حقیقت   
  :  زیرا خداوند عزوجل می فرماید؛متهم به خیانت در رسالت نموده است

 OQ  P   O  N  M  L  KN ]3: مائده[   
  . )امروز دینتان را براي شما کامل نمودم و نعمت ام را بر شما تمام ساختم(

 امـروز نیـز جـزو دیـن بحـساب      ،پس آن چیزي که در آن روز، دین شمرده نمی شد     
  3.آیدنمی 

زد مـا چنـگ زدن بـه راه و    اصـول سـنت نـ   «: امام احمد بن حنبل رحمه اهللا می گوید      
   و تــرك بــدعت هــا ، رســول اهللا صــلی اهللا علیــه و ســلم و اقتــداي بــه آنــان روش صــحابۀ

  4.» گمراهی بشمار می رود،می باشد و باید دانست که هر بدعتی
 علیـه و سـلم نـزد سـلف و      سـنت رسـول اهللا صـلی اهللا     ،بیـان شـد   که  با توجه به آنچه     

                                                
 ).13/290(فتح الباري  1
 ).10/244( االولیاء حلیه 2
 .شاطبی) 1/28(االعتصام  3
 ).317(ی شرح اصول اعتقاد اهل السنه اللکای 4



  
 
٥٣ )1 (مختصر صحیح مسلم  

 فرآینـد حفـظ و   ، به همین خاطر همیت بسیار باالیی برخوردار بود؛گذشتگان این امت از   
یـان   آغـاز گردیـد و در م  هتدوین سنت پیامبر اکرم صلی اهللا علیـه و سـلم از دوران صـحاب    

  افـرادي ماننـد علـی بـن ابـی     ، تا جایی که از میـان صـحابه        نسل هاي بعدي ادامه پیدا کرد     
 ،طالب، سعد بن عباده انصاري، ابوموسـی اشـعري، جـابر بـن عبـداهللا انـصاري و دیگـران                

 را در آنهـا یادداشـت   صحیفه هایی داشتند که احادیـث رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه و سـلم           
 همچنین نسل هاي بعدي یعنی تابعین و تبع تـابعین بـه جمـع آوري احادیـث         نموده بودند؛ 

 ، در قـرن سـوم   ؛ به ایـن مهـم پرداختنـد       اندیشمندان زیادي  ،همت گماشتند و در قرن دوم     
 امثال محمـد بـن اسـماعیل بخـاري، مـسلم بـن حجـاج نیـشابوري،                  ،ستارگان علم حدیث  

ابوداود سجستانی، محمد بن عیسی ترمذي، ابـو عبـدالرحمن نـسائی و ابـن ماجـه قزوینـی          
 ، و اینگونـه دنـد حدیث را به رشـته تحریـر در آور    ) ش گانه یش(طلوع نمودند و کتب سته      

 مـا  سلم را جاویـدان سـاختند و هـم اینـک      علم حدیث و سنت رسول اهللا صلی اهللا علیه و           
  .خوشه چینان خرمن آن بزرگواران هستیم و خود را مدیون زحمات آنان می دانیم

 جهـان ترجمـه و     مهم حـدیثی، بـه بیـشتر زبانهـاي زنـدة           کتاب خوشبختانه این شیش  
 مـورد کـم   ،ی از قبیل تعـصبات مـذهبی یـا شـاید دالیـل دیگـر       اما به دالیل  ؛چاپ شده اند  

  ترجمـه  روان، مهري زبان فارسی قرار گرفته انـد تـا جـایی کـه تـاکنون بـه زبـان فارسـی                    
 بهر حال بخاطر جایگاه بسیار باالیی کـه احادیـث گهربـار نبـی اکـرم صـلی اهللا                 نشده اند؛ 

انتشارات حـرمین مختـصر صـحیح     بنده با همکاري دوستان در    ،علیه و سلم در دین دارند     
 خوشبختانه این کتـاب از طـرف   ه فارسی زبانان محترم تقدیم نمودم؛ بخاري را ترجمه و ب    

، بعـد از مـدت کوتـاهی، در آسـتانۀ      مورد استقبال قرار گرفـت و هـم اکنـون          ،بیشتر مردم 
 دیـدن  صبان وکوردالن، آن کسانی که تـوان  اگر چه تعدادي از متع چاپ سوم قرار دارد؛   

نور سنت را ندارند، نق زدند و سم پاشی کردند و از روش هـاي مختلـف تهمـت و تـرور          
 اما سخنان رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم راهـشان را در دل  ؛شخصیت و غیره کار گرفتند  

 کتـاب  ، ترجمـۀ فارسـی   و خوشـبختانه   ص و پیروان کتاب و سنت باز نمـود        مسلمانان مخل 
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  .از کشورهاي دیگر به زیور طبع آراسته گردیدمختصر صحیح بخاري در بسیاري 
هم اینک هم بسیار خوشحالم که بعد از مدتها توانستم ترجمۀ مختصر صحیح مسلم 

   از خداوند مسئلت تقدیم نمایم؛را به پایان برسانم و خدمت فارسی زبانان عزیز 
 سخنان بپذیرد و مرا روز قیامت با صاحب ایناز من این عمل ناچیز را  می نمایم که

 . حشر نماید                

 زیـرا بـراي عمـوم    ختصر این کتابها را انتخاب نمـودم؛   قابل یادآوري است که بنده م     
 نیازي به ذکـر سـند و طـرق    ،تراند و از طرفی دیگر، تودة مردم     آسان تر و قابل فهم     ،مردم

ننـد بـه   لباً با زبان عربـی آشـنایی دارنـد و مـی توا      حدیث و تکرار آنها ندارند و اهل فن غا        
ب شویم جا دارد که با زنـدگی   اما قبل از اینکه وارد اصل مطلاصل کتابها مراجعه نمایند؛  

 زکـی  ؛ حـافظ  اختصار کنندة آن؛ و ري نیشابوري یش؛ امام مسلم بن حجاج ق     مؤلف کتاب   
  .  آشنا شویم؛الدین عبدالعظیم منذري

  شابورین حجاج قيشری نيامام مسلم بشرح حال 
 و بـه قـول   204ري نیشابوري سال  یش مسلم بن حجاج بن ورد بن کوشاذ ق        ابو الحسین 

 ، دیـده بـه جهـان گـشود؛     هجري قمري در نیشابور یکی از شهرهاي خراسـان         206بعضی  
 در خراسـان از یحیـی بـن یحیـی تمیمـی و اسـحاق بـن               218وي براي اولین بـار در سـال         

ت  در سـن بیـس  لی اهللا علیـه و سـلم را آغـاز نمـود؛    یث نبی اکرم صـ   راهویه فراگیري احاد  
 در مکه از قعنبـی و در کوفـه از احمـد بـن یـونس و        سالگی براي اداي حج به مکه رفت؛      

 امـا عطـش     و بـه سـرعت، بـه وطـنش برگـشت؛            کسب فیض نمـود    ،اساتید دیگر آن دیار   
 حجـاز، مـصر و عـراق    علمی وي باعث گردید تا قبل از سی سالگی بار دیگر به سـرزمین    

ستارگان علم حدیث، زانوي شاگردي خـم کنـد و از آن      از   بسیاري   در برابر سفر نماید و    
  : نمایدکه برخی از مهمترین آنان عبارتند ازبزرگوارن، کسب فیض

امام احمد بن حنبل، محمد بن اسماعیل بخاري، اسحاق بن راهویـه، عثمـان بـن ابـی              
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ور، عبد بن حمید، عبیداهللا قواریري، بندار، ابوبکر بـن  شیبه، زهیر بن حرب، سعید بن منص      
ابی شیبه، محمد بن عبداهللا بن نمیـر، هنـاد بـن سـري، یحیـی بـن معـین، یحیـی بـن یحیـی              

  .نیشابوري و یونس بن عبداالعلی
همچنین شاگردان زیادي از او حدیث فرا گرفتند که ما فقط به ذکـر بعـضی از آنـان     

  :اکتفا می کنیم
بن ابی عیسی هاللی، محمد بن عبدالوهاب الفـراء، صـالح بـن محمـد                ن حسن علی ب 

 ابو عیسی ترمذي، ابرهیم بن محمد بن سفیان فقیه، حافظ احمد بن سلمه، ابـوبکر          ،جزرهال
، حسین بن محمد قبـانی،    مروزي بن خزیمه، حافظ ابوعوانه، حافظ نصر بن احمد بن نصر         

، احمد بن مبارك مستملی، عبداهللا بـن  ابوبکر بن جارودي، علی بن حسین بن جنید رازي        
  .یحیی سرخسی و فضل بن محمد بلخی

  شابوریجايگاه علمی امام مسلم ني
 عالمه ذهبی در کتـاب  ایگاه بسیار باالیی برخوردار بود؛امام مسلم از نظر علمی از ج     

  . حجت و صادق می نامد،د مجو،سیر اعالم النبالء او را امام بزرگ، حافظ
چهـار نفـر حـافظ    در دنیـا  «: محمـد بـن بـشار مـی گفـت      : می گویـد  حافظ ابوقریش   

ابوزرعه رازي در ري، مسلم بن حجاج در نیشابور، عبداهللا دارمـی در     : حدیث وجود دارد  
  .»سمرقند و محمد بن اسماعیل بخاري در بخارا

نیـشابور سـه شخـصیت بـه     «: حافظ ابوعبداهللا محمد بن یعقوب بـن اخـرم مـی گویـد         
  .»مسلم بن حجاج و ابراهیم بن ابی طالب محمد بن یحیی،: ده استجامعه تقدیم نمو

شـیخی را  «: شنیدم که ابوعبـدالرحمن سـلمی مـی گفـت       : حاکم نیشابوري می گوید   
دیدم که از چهرة زیبایی برخوردار بود و لباس خوبی پوشیده بود و عبـاي زیبـایی بـه تـن        

 در  ین، مسلم اسـت؛   ا:  گفتند  مردم مه اش میان شانه هایش آویزان بود؛      داشت وگوشۀ عما  
تا مـسلم  داد امیرالمومنین دستور : این هنگام، افرادي از طرف حاکم وقت آمدند و گفتند         
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، ا بعنـوان امـام در مـسجد جـامع     ر اینگونـه او بعنوان امام مسلمانان تعیین گردد؛   بن حجاج   
  .» پس تکبیر گفت و مردم را امامت نمودتعیین کردند؛

مـسلم بـن   «:  کند که محمد بن عبدالوهاب فـراء مـی گفـت         حاکم نیشابوري نقل می   
  .» و دریاي علم و دانش بود،حجاج از دانشمندان

 در شـناختن  ابوزرعه و ابوحـاتم امـام مـسلم بـن حجـاج را      : احمد بن سلمه می گوید    
  . مقدم می دانستند، عصر خوداحادیث صحیح بر مشایخ

  شابوری ي مسلم بن حجاج نفاتتألي
 آثـار متعـددي   ، به همین خاطر   ؛اهللا بیشتر مشغول کارهاي علمی بود     امام مسلم رحمه    

  :از خود بجاي گذاشت که عبارتند از
، التمییز، العلل، الوجدان، االفراد، األقـران، سـؤاالت         )صحیح مسلم (الجامع الصحیح   

ه اال راو احمد بن حنبل، االنتفاع، مشایخ مالک، مشایخ الثوري، مشایخ شعبه، مـن لـیس لـ         
  1. الصحابه، أوهام المحدثین، الطبقات و افراد الشامیینالمخضرمین، اوالدواحد، 

  
  ح مسلمصحيکتاب 

ي کتاب صحیح مـسلم  ري نیشابور یششاهکار علمی امام مسلم بن حجاج ق      بزرگترین  
 نمـود و  کم نظیـر کتاب این  او پانزده سال از زندگی اش را صرف جمع آوري          می باشد؛ 

  .دار حدیثی که شنیده بود، انتخاب کراحادیث آنرا از میان سیصد هز
شـنیدم کـه   :  مـی گویـد  ،مکی بن عبدان که یکی از حافظـان حـدیث نیـشابور اسـت     

 دویـست سـال، حـدیث بنویـسند، اسـاس و           ،اگر اهل حـدیث   : مسلم بن حجاج می گفت    
                                                

 از کتاب سیر اعالم النبالء عالمه ذهبی گرفته شده امام مسلم تا اینجا نوشته شده که از اول بیوگرافیآنچه  1
 .است
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  .محور کار آنان بر صحیح مسلم خواهد بود
 در هـر  زي عرضـه نمـودم؛  م را بـه ابوزرعـه را  این کتـاب : امام مسلم خودش می گوید  
حـدیثی   و به صـحت هـر   اشاره نمود، آنرا ترك کردم؛  ،حدیثی که به وجود علتی در آن      

  .دم و در کتاب آوردمکه اذعان نمود، آنرا ذکر نمو
 ، ننوشـتم؛  بدون حجـت و دلیـل  ، در این کتابمطلبیهیچ :  می گویددر جایی دیگر  

  .دم ترك نکر،همچنین هیچ حدیثی را بدون حجت و دلیل
 اتفاق نظـر    دانشمندان: حیح مسلم می گوید   عالمه نووي رحمه اهللا در مقدمۀ شرح ص       
 یم صحیح بخـاري و صـحیح مـسلم هـستند؛    دارند که صحیح ترین کتابها بعد از قرآن کر        

مـسلم صـحیح   کتـاب  بخاري از امام  کتاب اند؛ البتهه  همچنین امت اسالمی آنها را پذیرفت     
 بـه صـحت رسـیده    آشـکار و پنهـان بیـشتري دارد؛ چنانچـه     معارف  تر می باشد و فواید و       

د کـه امـام   ام بخاري کـسب فـیض مـی نمـود و اعتـراف مـی کـر       است که امام مسلم از ام   
  . بی نظیر است،بخاري در علم حدیث

تمـام احـادیثی را کـه امـام مـسلم بـه          : شیخ ابو عمرو بن صالح رحمه اهللا مـی گویـد          
  .ت، صحت آنها قطعی است حکم نموده اس،صحت آنها در این کتاب

 حدیثی را به بخـاري و مـسلم نـسبت دهنـد،     ،گاه محدثینبه همین خاطر است که هر 
 بلکه به همین اندازه اکتفا می کنند که این حـدیث در  ؛در مورد سند آنها بحث نمی کنند     

 بـراي امـام   جایگـاه  و همـین    خاري و یا هر دوي آنها وجود دارد       صحیح مسلم یا صحیح ب    
  . کافی است؛اب صحیح اشمسلم و کت
بـر   شرح هاي مختلفـی   وکتاب صحیح مسلم حاوي چهار هزار حدیث می باشد        بله،  

  امـام نـووي بـر صـحیح مـسلم مـی باشـد؛        بهتـرین آنهـا شـرح    کـه  نگاشته شده اسـت   آن،
 امام مسلم بن حجاج نیشابوري بعد از یک عمر تالش و کوشـش و کـار علمـی                ،سرانجام
 دار ، سن پنجاه و هفت سالگی در نصرآباد از توابع نیـشابور  هجري قمري در  261در سال   
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  . روحش شاد و راهش پر رهرو باد وداع گفت و در همانجا دفن گردید؛فانی را
  ن منذریحافظ زکی الديزندگی 

حافظ زکی الدین ابو محمد عبدالعظیم بن عبدالقوي بن عبداهللا بـن سـالمه بـن سـعد           
  هجري قمـري در مـصر دیـده بـه جهـان         581 سال   در اول شعبان  منذري  بن سعید دمشقی    

 گرفـت؛  قـرآن را از ارتـاحی فرا   دانش بود؛  علم و     شیفتۀ ، از همان دوران کودکی    ؛گشود
صـرف  از ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد قرشی فقه آموخت و براي فراگیـري ادبیـات و      

 یعنـی در  591 در سـال  بن یحیی نحوي زانوي تلمذ خم نمـود؛        نحو نزد ابوالحسین علی      و
حدثین کسب فیض نمـود  ده سالگی فراگیري حدیث را آغاز نمود و از تعداد زیادي از م            

ترین اسـتاد حـدیث وي    حافظ ابوالحسن علی بن مفضل مقدسی بزرگ    و حدیث آموخت؛  
 افظ منذري مدت زیادي را با او سپري نمـود و از او حـدیث آموخـت؛        ح بشمار می رود؛  

موسـان، در دمـشق    محمد بـن آ دینه از حافظ جعفر بنوي در مکه از یونس هاشمی، در م   
 صلی اهللا علیه و سلم را فرا گرفـت؛   احادیث رسول اهللا     ، دیگر تعدادياز عمر بن طبرزد و      

همچنین به شهرهاي نجران، اسکندریه، رها و بیت المقدس سـفر نمـود و از علمـاي آنهـا                 
  .استفادة علمی نمود

ــشهور  او ــه م ــود ک ــألیف نم ــادي ت ــاي زی ــد ازکتابه ــا عبارتن ــب 1: ترین آنه ــ الترغی ـ
 ابـو اسـحاق   هـ شـرح التنبیـ  4ـ مختصر سنن ابی داود 3. ـ مختصر صحیح مسلم   2 1والترهیب

بـار  ــ االعـالم بأخ  6. ل اصطناع المعـروف ـ اربعون حدیثاً فی فض    5. شیرازي در فقه شافعی   
  .ـ عمل الیوم واللیله8. ـ معجم شیوخه7. شیخ البخاري محمد بن سالم

ظ منـذري در کنـار تحقیـق و تـألیف بـه درس و تـدریس نیـز اشـتغال داشـت و            حاف
ی، عالمـه تقـی   حافظ دمیـاط : شاگردان زیادي تربیت نمود که مشهورترین آنها عبارتند از  

                                                
 و احادیث صحیح و ضعیف آنرا از هم جدا ساخته و در دو کتاب هعالمه ناصر الدین آلبانی آنرا تحقیق نمود 1

 .ده استبه چاپ رسی» ترغیب والترهیبضعیف ال«و » صحیح الترغیب والترهیب«جداگانه بنام هاي 
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  .د، ابوالحسین بن الیونینی، اسماعیل بن عساکر و عزالدین شریفالدین ابن دقیق العی
 سپس شـیخ الحـدیثی دار کاملیـه      نمود؛ دانشگاه ظاهري قاهره تدریس      مدتی در وي  

 کـرد و فقـط بـه تـدریس     را بعهده گرفت و بیست سال تمام همـۀ فعالیـت هـایش را قطـع      
 او از نظر علمی از جایگاه بسیار باالیی برخوردار بود تا جایی کـه حـافظ               مشغول گردید؛ 

 ، شخـصی بـی  شیخ ما زکی الدین در تمام فنون علم حـدیث «: عز الدین شریف می گوید   
 معلـول   احادیث صحیح و ضعیف و رق مختلف حدیث را بخوبی می دانست؛       ط نظیر بود؛ 

نی و احادیـث مـشکل تبحـر خاصـی      در شناخت احکـام، معـا   را بخوبی تشخیص می داد؛    
 مهارت  و احادیث غریب آشنایی کامل داشت؛      با اعراب احادیث، اختالف الفاظ     داشت؛

فـات آنهـا و   ان، تـاریخ والدت وو    خاصی در شناخت راویان حدیث، جـرح و تعـدیل آنـ           
 اخـالص   ، در سـخنانش   محقـق و پرهیزگـار بـود؛       امام، حجـت،     زندگی نامۀ آنان داشت؛   
  .»، روایت می نموداطمینان داشتبه آنها داشت و احادیثی را که 

 فـردي حـافظ تـر از وي    ،در زمـان حـافظ منـذري      «:  امام ذهبی رحمه اهللا می گویـد      
  .»وجود نداشت
 ، کار فتـوا را رهـا سـاخت؛    پس از مدتیمصر به مردم فتوا می داد؛     نذري در   حافظ م 

 علـت عجیبـی دارد کـه دلیـل بـر انـصاف، بزرگـواري و کرامـت و                   ،از فتوا او  خودداري  
شـنیدم کـه   :  تاج الدین سبکی می گویدشتن به صاحبان علم و فضل می باشد؛  احترام گذا 

، حـدیث   دمـشق بـراي مـردم   شیخ عزالدین بن عبدالـسالم در   : پدرم تقی سبکی می گفت    
 هنگامی که وارد قاهره شد، حدیث، بیان نمی نمود بلکـه در جلـسات شـیخ    بیان می کرد؛  

 ایر شـاگردانش از او حـدیث مـی شـنید؛    زکی الدین منـذري حاضـر مـی شـد و ماننـد سـ           
هنگامی که حافظ منذري متوجه حضور شیخ عزالـدین بـن عبدالـسالم شـد، فتـوا را رهـا                

  .که شیخ عزالدین آمده است، مردم نیازي به من ندارنداآلن : کرد و گفت
سرانجام، این کوه علم ودانش و تقوي وپرهیزگاري بعد از یک عمر تالش علمـی و     
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  1. هجري قمري در مصر وفات نمود656تألیف و تدریس، در سال 
  
  
  
  
  

                                                
براي آشنایی بیشتر با زندگی نامۀ وي می توانید به کتابهاي الوافی للوفیات صفدي، طبقات الشافعیه ابن قاضی  1

 .ین مراجعه نماییدشهبه، االعالم زرکلی، معجم المؤلف



  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
هر و اإلسرار، أحمـده حمـداً   الحمدهللا الغفار، مقلب القلوب و االبصار، عالم الج   

ن ال إله اال اهللا و حده ال شریک له، شهادة تنجـی  أائماً بالعشی و اإلبکار، و أشهد  د
أشرف قائلها من عذاب النار، و أشهد أن محمداً نبیه المختار، و رسوله المجتبی من             

بـار،  هله و أزواجه و أصحابه  الجدراء بالتعظیم و اإلک    أنجار، صلی اهللا علیه و علی       
  :و بعد للیل و النهارة دائمۀ باقیۀ ا صال

 کتابی است که من آنرا از صحیح امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیري ،این
 به هدف  اختصار نمودم تا حفظ آن سهل و آسان گردد و خواننده زودترنیشابوري 

در جاي  مورد بحث ۀ که دانشجو زودتر بتواند به مسئل و طوري آن را ترتیب دادمبرسد
 دسترسی پیدا کند و با وجود حجم اندك کتاب، بیشترین مقصود اصل را خاص خودش

  . در بر دارد
ة آن مفید از خداوند مسئلت می نمایم که این کتاب را براي من، خواننده و نویسند

  . همانا خداوند نزدیک و اجابت کننده است،گرداند



  
  

                                                      
  



  
 
٦٣ )1 (مختصر صحیح مسلم  

  کتاب ایمان-1

  ال اهللا گفتن استاول ایمان، ال إله إ): 1(باب 

 فَأَتته ، كُنت أُترجِم بين يديِ ابنِ عباسٍ وبين الناسِ: عن أَبِي جمرةَ قَالَـ١
رالْج بِيذن نع أَلُهسأَةٌ ترفَقَالَ،ام : ولَ اللَّهسا روسِ أَتالْقَي دبع فْدإِنَّ و ، َفَقَال 

ولُ اللَّهسر: »فْدنِ الْو؟ممنِ الْقَوم ةُ: قَالُوا؟» أَوبِيعمِ « : قَالَ، را بِالْقَوبحرم - 
أَو: فْدالَ - بِالْوا وايزخ رىغَيامدفَقَالُوا: قَالَ.» الن :ولَ اللَّهسا ري ، نم يكأْتا نإِن 

ةيدعب قَّةش،نيبا وننيإِنَّ بو رضكُفَّارِ م نم يذَا الْحه ا الَ،كإِنو  كيأْتأَنْ ن يعطتسن 
 : قَالَ، ندخلُ بِه الْجنةَ، فَمرنا بِأَمرٍ فَصلٍ نخبِر بِه من وراَءنا، في شهرِ الْحرامِإِالَّ

هلْ «:  وقَالَ، أَمرهم بِاِإلميان بِاللَّه وحده:الَ قَ، ونهاهم عن أَربعٍ،فَأَمرهم بِأَربعٍ
انُ بِاللَّها اِإلميونَ مردقَالُوا؟»ت :لَمأَع ولُهسرو ةُ أَنْ الَ«:  قَالَ، اللَّهادهإِالَّش إِلَه  

اللَّه،ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ مالَ، والص إِقَامو ا،ةإِيتو كَاةانَ،ُء الزضمر موصأَنْ ، وو 
 : قَالَ شعبةُ- ونهاهم عنِ الدباِء والْحنتمِ والْمزفَّت.»تؤدوا خمسا من الْمغنمِ

 معاذ  وزاد ابن،احفَظُوه وأَخبِروا بِه من ورائكُم« :و قَالَ -  ِ، النقري:وربما قَالَ
إِنَّ « :-  عبد الْقَيسِ أَشج -لَألشج :  قَالَ رسولُ اللَّه :في حديثه عن أَبِيه قَالَ

ا اللَّهمهبحنِ ييلَتصخ يكاةُ:فاَألنو لْم١٧/م (.» الْح(  
د او آمد و  زنی نز؛بودممترجم  ،من میان ابن عباس و مردم:  ابوجمره می گوید:ترجمه

 ابن عباس رضی اهللا  پرسید؛1سبوي سفالین) شراب خرما و انگور و مانند اینها(از وي درباره نبیذ
:  فرمود آنحضرت آمد، هنگامی که هیأت اعزامی عبدالقیس نزد رسول اهللا : عنهما گفت

:  فرمودم نبی اکر. ما از طایفۀ ربیعه هستیم: ؟ گفتند» هستیدکدام قوم یا  گروهشما از کدام«
 زیانی متوجه شما نگردد و پشیمان  وامیدوارم ضرر.  خیر مقدم می گویم،به این هیئت یا قوم«

میان ما و شما این اطالع دارید  که ز سفري طوالنی می آییم و همانگونهما ا: گفتند. »نشوید
                                                

  . سبوى سفالین، ظرفى است شبیه کوزه) 1(



  
  

                                                      
٦٤  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

 ما  بیاییم؛ لذا بهیله کافر مضر، قرار دارد؛ به همین سبب ما فقط در ماه حرام می توانیم نزد شماقب
 تا به کسانی که همراه ما نیامده اند، برسانیم و با عمل کردن به یددستوري واضح و روشن بده

  .آن، وارد بهشت شویم
د و از  را به چهار چیز، دستور دا آنانآنحضرت :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید

  آیا «:  یکتا ایمان بیاورند و فرمودن دستور داد تا به خدايا به آن-1: چهار چیز، منع فرمود
  آنحضرت خدا و رسولش بهتر می دانند؛: فتند؟ گ»می دانید ایمان به خداوند یکتا یعنی چه

  فرستاده یعنی گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بحقی بجز اهللا، وجود ندارد و محمد«: فرمود
تن ماه رمضان و اینکه یک پنجم زه گرف رو- 4 پرداخت زکات -3 بر پاداشتن نماز -2. خداست

  . دو آنها را از ظرف کدو، خم و ظرف قیر اندود شده، منع نمو. مال غنیمت را پرداخت نمایند
در آن زمان از این ظرفها براي ساختن . ( فرموداز ظرف تنۀ خرما نیز منع: شعبه می گوید

بخاطر بسپارید و به این مطالب را «:  فرمودو در پایان آنحضرت ) شراب استفاده می شد
  .  »برسانیدنیز دیگران 

   به اشجدر حدیث ابن معاذ از پدرش، عالوه بر اینها چنین آمده است که رسول اکرم 
تو از دو خصلت برخورداري که خداوند آنها را «: یعنی همان اشج قبیلۀ عبدالقیس فرمود

  .»عقل و بردباري: دوست دارد

 فَأَتاه رجـلٌ    ،يوما بارِزا للناسِ    كَانَ رسولُ اللَّه     : عن أَبِي هريرةَ قَالَ    ـ٢
 ، ولقَائه، وكتابِه،ئكَته ومالَ،أَنْ تؤمن بِاللَّه«:  قَالَ؟ ما اِإلميانُ، يا رسولَ اللَّه:فَقَالَ

هلسرر   ،واآلخ ثعبِالْب نمؤتولَ    : قَالَ .» وسا رالَ   يا اِإلسم اللَّهالَ«:  قَالَ ؟ماِإلس م
 وتـؤدي الزكَـاةَ     ،ةَ الْمكْتوبـةَ   وتقيم الـصالَ   ، تشرِك بِه شيئًا   أَنْ تعبد اللَّه والَ   

ـ  «:  قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه ما اِإلحسانُ     : قَالَ .» وتصوم رمضانَ  ،الْمفْروضةَ بعأَنْ ت د
  اهرت ككَأَن إِنْ الَ   ،اللَّه كفَإِن    اكري هفَإِن اهرةُ      : قَالَ .» تاعى الـستم ولَ اللَّهسا ر؟ ي 

 إِذَا  : ولَكن سأُحدثُك عن أَشـراطها     ،ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ     «: قَالَ
  هبةُ راَألم تلَدا   وهاطرأَش نم ا فَذَاك،    اسِ فَذَاكالن ُءوسفَاةُ راةُ الْحرالْع تإِذَا كَانو 

  في خمسٍ الَ   ، وإِذَا تطَاولَ رِعاُء الْبهمِ في الْبنيان فَذَاك من أَشراطها         ،من أَشراطها 
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  :          ثُم تالَ» اللَّهيعلَمهن إِالَّ

              

     ] ٣٤:لقمان[

 فَأَخذُوا .»ردوا علَي الرجلَ«: فَقَالَ رسولُ اللَّه ، م أَدبر الرجلُ ثُ:قَالَ
هذَا جِبرِيلُ جاَء ليعلِّم الناس :»  فَقَالَ رسولُ اللَّه ،ليردوه فَلَم يروا شيئًا

مهين٩/م (.»د(  
 مـردم  براي پاسخ دادن بـه سـؤاالت   هللا  روزي، رسول ا  :  می گوید   ابوهریره   :ترجمه

ایمـان  « :  فرمـود  آنحـضرت ایمـان چیـست؟    ! یا رسـول اهللا : نشسته بود که مردي آمد و گفت  
یعنی اینکه به خدا، فرشتگان خدا، کتاب خدا، مالقات با خدا و پیامبران خدا ایمان بیاوري و به              

اسـالم چیـست؟   ! اي رسول خـدا : پرسید آن مرد ؛»دن روز قیامت، نیز ایمان بیاوري   برانگیخته ش 
قـرار  اسالم یعنی اینکـه خـدا را پرسـتش کنـی و بـا او چیـزي را شـریک         «:  فرمود آنحضرت  

: ؛ آن مـرد گفـت  » ماه مبارك رمـضان را روزه بگیـري  ی وندهی، زکات فرض را پرداخت نمای   
گونـه اي  احـسان یعنـی اینکـه خـدا را ب      «:  فرمود احسان چیست؟ رسول اکرم     ! اي رسول خدا  

آن  ؛» نمی بینی ولی او تو را مـی بینـد  پرستش کنی که گویا او را می بینی زیرا اگر چه تو  او را      
کـسی کـه در ایـن    «:  فرمـود قیامت کی بر پا می شود؟ رسـول اهللا    ! اي رسول خدا  : مرد گفت 

ه ن ولـی برخـی از نـشا   شناخت بیشتري نـدارد؛ در این مورد نده مورد، سؤال می شود از سؤال کن      
ز، بی بـی اش   این است که کنی،یکی از نشانه هاي قیامت: هاي قیامت را براي شما بیان می کنم       

ان و پابرهنـه در   کـه انـسانهاي عریـ    اسـت  ایناز نشانه هاي قیامت   دیگر  یکی  را بدنیا می آورد؛     
که چوپانـان بـره و بزغالـه     است   این از نشانه هاي قیامت   دیگر  یکی   رأس مردم قرار می گیرند؛    

کنند و بدانید که وقت قیامت یکی از آن پنج چیزي است     می  در ساختمانها به یکدیگر، افتخار      
  : ایـن آیـه را تـالوت فرمـود     سـپس آنحـضرت   ؛» بجـز خداونـد، کـسی دیگـر نمـی دانـد       که

               

               
]٣٤:لقمان[
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یعنی همانا آگاهی از فرا رسیدن قیامت، ویژه خداوند است و اوست که باران را می 
 و هیچ کس نمی داند که فردا چه است، می داند) مادران(ي در رحمهاو آنچه را که . باراند

 همانا  داند که در کدام سرزمین می میرد؛و همچنین هیچ کس نمی. چیزي بدست می آورد
  .خداوند آگاه و باخبر است

. »او را برگردانید«: فرمود رسول اهللا .  و رفتسپس آن مرد، برخاست: اوي می گویدر
این، جبرئیل بود و «:  فرمود رسول اهللا دانند اما اثري از او ندیدند؛برگرمردم خواستند او را 

  .»بخاطر این آمده بود تا دین مردم را به آنها بیاموزد

 ، لَما حضرت أَبا طَالبٍ الْوفَاةُ: قَالَ  الْمسيبِ عن أَبِيه بنِ سعيد عنـ٣
 ولُ اللَّهسر اَءهج،نع دجفَو ةريغنِ الْمةَ ابيأَبِي أُم نب اللَّه دبعلٍ وها جأَب هد، 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»ما عإِالَّ قُلْ الَ،ي إِلَه اللَّ، اللَّه دنا عبِه لَك دهةً أَشمكَل ه« .

 أَترغَب عن ملَّة عبد ،ا أَبا طَالبٍ ي:فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّه بن أَبِي أُميةَ
 حتى قَالَ ،يعرِضها علَيه ويعيد لَه تلْك الْمقَالَةَ  فَلَم يزلْ رسولُ اللَّه ؟الْمطَّلبِ

مها كَلَّمم ربٍ آخو طَالبِ:أَبطَّلالْم دبع لَّةلَى مع وه ،ى أَنْ يأَبإِالَّ الَ:قُولَ و إِلَه  
اللَّه. ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكرفغتَألس اللَّها وأَم«. لَ اللَّهزفَأَن 

          : عز وجلَّ

             

 تهدي من إِنك الَ (: فَقَالَ لرسولِ اللَّه ،وأَنزلَ اللَّه تعالَى في أَبِي طَالبٍ
   )٢٤/م) (ُء وهو أَعلَم بِالْمهتدينأَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشا

هنگامی که مرگ ابوطالب فرا :  سعید بن مسیب بروایت از پدرش می گوید:ترجمه
 رسول میه بن مغیره نیز آنجا بودند؛ ابوجهل و عبداهللا بن ابی ا نزد وي رفت؛رسید، رسول اهللا 

   اي است که من نزد خداوند برایت گواهی  این کلمهالاله اال اهللا بگو؛! عمو جان«: د فرمواهللا 
  اي ابوطالب، آیا دین عبدالمطلب را رها :  ابوجهل و عبداهللا بن ابی امیه گفتند؛»می دهم
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  د و سخنش را تکرار رضه می نمو همچنان این کلمه را به او عسول اکرم رمی کنی؟ ولی 
 و ن بر دین عبدالمطلب هستمم: ، گفتد تا اینکه آخرین سخنی که ابوطالب بزبان آوردمی کر

   سوگند به خدا، تا هنگامی که منع«:  فرمودرسول اهللا . حاضر نشد الاله اال اهللا بگوید
  :  خداوند این آیه را نازل فرمود؛ بعد از آن،»نشده ام، برایت طلب آمرزش می نمایم

                                

                 نیست که براي پیامبر و مومنان یعنی شایستۀ 
 مشرکان طلب آمرزش کنند اگر چه مشرکین، خویشاوند باشند آنهم بعد از اینکه جهنمی

 درباره  همچنین خداوند این آیه را خطاب به پیامبر ز شده است؛بودنشان براي آنها محر
 : ابوطالب نازل کرد                       یعنی هر که را

   .دمایند، هدایت می لی خداوند هرکس را بخواهتو دوست داشته باشی، هدایت نمی کنی و

  من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا ال اله اال اهللا بگویندبه): 2(باب 

 واستخلف أَبو بكْرٍ ، لَما توفِّي رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٤
هدعبِ،برالْع نم كَفَر نم كَفَرطَّابِ، والْخ نب رمقَالَ ع   َِّكْرٍألبِي ب : 

 ولُ اللَّهسقَالَ ر قَدو اسلُ النقَاتت فكَي :»قُولُواى يتح اسلَ النأَنْ أُقَات ترأُم: 
 ، بِحقِّه اللَّه فَقَد عصم مني مالَه ونفْسه إِالَّ إِلَه إِالَ الَ: فَمن قَالَ، اللَّه إِلَه إِالَّالَ

ة والزكَاة فَإِنَّ  واللَّه ُألقَاتلَن من فَرق بين الصالَ: فَقَالَ أَبو بكْرٍ.» اللَّهوحسابه علَى
لَقَاتلْتهم   كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّه  واللَّه لَو منعونِي عقَاالً،الزكَاةَ حق الْمالِ

هعنلَى مطَّابِ فَقَالَ ،عالْخ نب رمع :ََّإِال وا هم اللَّهلَّ  فَوجو زع اللَّه تأَيأَنْ ر 
كْرٍ لأَبِي ب ردص حرش قَدقالْح هأَن فْترالِ فَعت٢٠/م (.لْق(  

 درگذشت و بعد از ایشان،  هنگامی که رسول اهللا :  می گویدابوهریره :ترجمه
انشینی وي انتخاب گردید وتعداد زیادي از اعراب، کافر شدند، عمر بن  به جابوبکر
به من «:  فرمودچگونه با مردم می جنگی در حالی که رسول اهللا :  به ابوبکر گفتخطاب
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 پس هر کس، ال اله اال اهللا بجنگم تا ال اله اال اهللا بگویند؛دستور داده شده است که با مردم 
 ؛» من حفاظت نموده است مگر به حقش، وحساب آنها با خداستزبگوید، مال و جانش را ا

زکات، فرق قائل شود، خواهم به خدا سوگند، با کسی که میان نماز و :  گفتابوبکر
   به خدا سوگند، اگر زانو بند اشتري را به رسول اهللا .  زیرا زکات، حق مال استجنگید؛

:  می گویدعمر بن خطاب .   خواهم جنگیدمی دادند و از من دریغ ورزند بخاطر آن، با آنها
سوگند به خدا، هنگامی که دیدم خداوند به ابوبکر در مورد جنگیدن با آنان، شرح صدر 

  . عنایت کرده است، به حقانیت او پی بردم

أُمرت :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرـ٥
 ويقيموا ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه، اللَّهالَّ إِلَه إِنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَأَ

 بِحقِّها  فَإِذَا فَعلُوا عصموا مني دماَءهم وأَموالَهم إِالَّ، ويؤتوا الزكَاةَ،ةَالصالَ
  )٢٢/م (.»لَّهوحسابهم علَى ال

به من دستور «:  فرمودرسول اهللا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه 
داده شده است که با مردم بجنگم تا گواهی دهند که هیچ معبودي بجز اهللا وجود ندارد و 

انجام  پس وقتی که این کارها را  پا دارند و زکات بدهند؛محمد فرستاده اهللا است و نماز را بر
  . » و حساب آنها با خداستاز من حفاظت کرده اند مگر به حقش،دادند، خون و مالشان را 

  ا بعد از ال اله اال اهللا گفتن، بقتل برساند کسی که کافري ر) : 3(باب

 أَرأَيت إِنْ لَقيت ، يا رسولَ اللَّه: أَنه قَالَ  عنِ الْمقْداد بنِ اَألسودـ٦
جلَنِيالًرالْكُفَّارِ فَقَات نا، مهفَقَطَع فيبِالس يدى يدإِح برالَ، فَض ي  ثُمنذَ م

 قَالَ رسولُ اللَّه ؟ أَفَأَقْتلُه يا رسولَ اللَّه بعد أَنْ قَالَها، أَسلَمت للَّه:بِشجرة فَقَالَ
 :»َاللْهقْتفَقُلْ: قَالَ.» ت ي:تدي قَطَع قَد هإِن ولَ اللَّهسا ري ، دعب كقَالَ ذَل ثُم 

 فَإِنه بِمنزِلَتك قَبلَ أَنْ ، فَإِنْ قَتلْته، تقْتلْهالَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه ؟ أَفَأَقْتلُه،أَنْ قَطَعها
 أَما اَألوزاعي وابن جريجٍ فَفي .»يقُولَ كَلمته الَّتي قَالَتقْتلَه وإِنك بِمنزِلَته قَبلَ أَنْ 

  الَ:قْتلَه قَالَ فَلَما أَهويت ألَِ: وأَما معمر فَفي حديثه. أَسلَمت للَّه: قَالَ:حديثهِما
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  )٩٥/م (. اللَّهإِلَه إِالَّ

 اگر با کافري، روبرو! ا رسول اهللای: گفت  بن اسود روایت است که مقداد:  ترجمه
 سپس فرار نمود و به ستهایم را با شمشیر زد و قطع کرد؛شدم و او با من درگیر شد و یکی از د

 آیا بعد از اینکه این سخن را به زبان آورد، او را بقتل لمان شدم؛مس: درختی پناه برد و گفت
او دستم را ! اي رسول خدا : گفتم: مقداد می گوید. » نکشاو را«:  فرمودبرسانم؟ رسول اهللا 

 قطع کرده و بعد از آن، این کلمه را بزبان آورده است آیا او را بقتل برسانم؟ رسول اهللا 
همانگونه که (او را بقتل نرسان زیرا او مانند تو است قبل از اینکه او را بقتل برسانی «: فرمود

ون با این کلمه، مسلمان شده زیرا هم اکن. و هم حرام استریختن خون تو حرام است، قتل ا
همانگونه که او قبل از گفتن  (» اینکه آن کلمه را بزبان بیاورد و تو مانند او هستی، قبل از)است

  ).آن کلمه، مهدور الدم بود تو با کشتن وي بعد از گفتن کلمه، مهدور الدم شدي
آمده است و در روایت معمر بجاي » وردماسالم آ«در روایت اوزاعی و ابن جریح لفظ 

  . »هنگامی که خواستم او را بقتل برسانم، ال اله اال اهللا گفت«: آن چنین آمده است

 ،في سرِية  بعثَنا رسولُ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهما عن أُسامةَ بنِ زيدـ٧
نيهج نم قَاترا الْحنحبالً،ةَفَصجر كْترإِالَّ الَ:قَالَ، فَ فَأَد إِلَه اللَّه ،هتنفَطَع ، قَعفَو 

كذَل نفِْسي مي نف، بِيلنل هتفَذَكَر ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»َإِالَّ الَ:أَقَال إِلَه  
هلْتقَتو قَالَ؟»اللَّه :قُلْت :ولَ اللَّهسا ري ،الَ إِنالس نفًا موا خا قَالَهأَفَالَ«:  قَالَ،حِم 

 فَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني ؟»شقَقْت عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم الَ
ذئموي تلَمقَالَ،أَس :دعالَ: فَقَالَ س اللَّها وأَنو سلُ منِ أَقْتطَيذُو الْب لَهقْتى يتا حمل، 

  : تعالَى أَلَم يقُلِ اللَّه: قَالَ رجلٌ: قَالَ.يعنِي أُسامةَ         

           دعى الَ:فَقَالَ ستا حلْنقَات ةٌ قَدنتكُونَ فت ،أَنو  ت
  )٩٦/م (.وأَصحابك ترِيدونَ أَنْ تقَاتلُوا حتى تكُونُ فتنةٌ

 ما را براي یک مأموریت رسول اهللا : اسامه بن زید رضی اهللا عنهما می گوید:  ترجمه
در آنجا، با مردي برخورد نمودم؛ . قبیله جهنیه رسیدیم» حرقات« هنگام صبح به ی فرستاد؛نظام
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 سپس متردد شدم و ماجرا را براي رسول اهللا اهللا گفت؛ با این حال، او را با نیزه زدم؛او الاله اال 
آنحضرت.   بازگو نمودم ؟ اسامه »الاله اال اهللا گفت، باز هم او را بقتل رساندي«:  فرمود
آنحضرت . این کلمه را از ترس اسلحه بزبان آورد! اي رسول خدا: گفتم:  می گوید 

؟  و آنقدر این »لبش را نشکافتی  تا بدانی که از ته دلش این سخن را گفته یا خیرآیا ق«: فرمود
  . اي کاش، همان روز مسلمان می شدم: کلمه را تکرار نمود که من آرزو کردم

سوگند به خدا، هیچ مسلمانی را نمی کشم تا ذوالبطین یعنی اسامه او را : آنگاه سعد گفت
  :یا خداوند نفرموده استآ: یکی گفت: راوي می گوید. بکشد        

              یعنی با مشرکین بجنگید تا هیچ فتنه اي باقی نماند و همۀ
ما جنگیدیم تا فتنه نباشد و لی تو و پیروانت می خواهید : ؟ سعد گفتین از آن خدا گرددد

  .  کنیدبجنگید تا فتنه، درست

 بعثَ إِلَى َ  أَنَّ جندب بن عبد اللَّه الْبجلي: عن صفْوانَ بنِ محرِزٍـ٨
 اجمع لي نفَرا من إِخوانِك حتى : فَقَالَ،مةَ زمن فتنة ابنِ الزبيرِعسعسِ بنِ سالَ

مثَهدوالً،أُحسثَ رعفَب إِلَي هِم،فَرأَص سنرب هلَيعو بدناَء جوا جعمتا اجفَلَم ، 
 فَلَما دار الْحديثُ إِلَيه ، حتى دار الْحديثُ، تحدثُوا بِما كُنتم تحدثُونَ بِه:فَقَالَ

 إِنَّ ،رِيد أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُم أُ إِني أَتيتكُم والَ:حسر الْبرنس عن رأْسه فَقَالَ
 ولَ اللَّهسر،نيرِكشالْم نمٍ مإِلَى قَو نيملسالْم نثًا معثَ بعب لَّمسو ، مهإِنو 

لمني قَصد  فَكَانَ رجلٌ من الْمشرِكني إِذَا شاَء أَنْ يقْصد إِلَى رجلٍ من الْمس،الْتقَوا
لَهفَقَت الً،لَهجإِنَّ رو هغَفْلَت دقَص نيملسالْم نقَالَ، م : نةُ بامأُس هثُ أَندحا نكُنو 

ديقَالَ،ز فيالس هلَيع فَعا رإِالَّ الَ: فَلَم إِلَه اللَّه ،لَهفَقَت ،إِلَى الن ريشاَء الْبفَج  بِي 
هربفَأَخ أَلَهفَس،عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختفَقَالَ، ح أَلَهفَس اهعفَد  :» مل

هلْتقَالَ؟»قَت :ولَ اللَّهسا ري ،نيملسي الْمف عجلَ فُالَ، أَوقَتفُالَ وا وانى،نمسو   لَه
 قَالَ رسولُ اللَّه ، اللَّه إِلَه إِالَّ الَ: فَلَما رأَى السيف قَالَ،ت علَيه وإِني حملْ،نفَرا
: »هلْتقَالَ؟»أَقَت :معبِالَ«:  قَالَ، ن عنصت فإِالَّ فَكَي إِلَه  موي اَءتإِذَا ج اللَّه 
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ةاميقَالَ[؟ »الْق:فغتاس ولَ اللَّهسا ري يل قَالَ]ر :  
 يزِيده  فَجعلَ الَ: قَالَ؟» اللَّه إِذَا جاَءت يوم الْقيامة إِلَه إِالَّوكَيف تصنع بِالَ«

  )٩٧/م (؟» اللَّه إِذَا جاَءت يوم الْقيامة إِلَه إِالَّكَيف تصنع بِالَ«: علَى أَنْ يقُولَ

جندب بن عبداهللا بجلی فردي را در زمان جنگ ابن : رز می گوید صفوان بن مح:ترجمه 
را جمع کن تا براي آنها تعدادي از برادرانت : زبیر، نزد عسعس بن سالمه فرستاد و گفت

 که   هنگامی که جمع شدند، جندبصدي فرستاد و آنها را جمع کرد؛ عسعس قاصحبت کنم؛
 خود ادامه دهید تا نوبت من  به صحبت:کالهی بلند و زرد رنگ پوشیده بود، آمد و گفت

من نزد شما آمده ام تا :  هنگامی که نوبت به او رسید، کاله را از سرش برداشت و گفتبرسد؛
ن را بسوي قومی از  گروهی از مسلمانارسول اهللا . صرفا از پیامبر شما برایتان سخن بگویم

   یکی از مشرکین، هرگاه تند؛ن و مشرکین در برابر هم قرار گرفامشرکین فرستاد؛ مسلمان
در آن اثنا،   هدف قرار می داد و بقتل می رساند؛می خواست مسلمانی را هدف قرار دهد، او را

آن مرد به ما گفته اند :  جندب می گویدمانان خواست او را غافلگیر نماید؛مردي از مسل
رد، مشرك، را بلند ک بهر حال، هنگامی که مرد مسلمان، شمشیرش مسلمان، اسامه بن زید بود؛

  . مسلمان او را بقتل رساندولی آن مرد  الاله اال اهللا گفت؛
 عمل يو  درباره جنگ از او پرسید؛ آنحضرت  آمد؛بشارت دهنده نزد رسول اکرم 
و  او را فرا خواند و از ماجرا پرسید  آنحضرت ید؛ رسانفرد مسلمان را به اطالع رسول خدا 

او مسلمانان را تار و مار کرد و فالنی و ! اي رسول خدا:  گفت؟»ل رسانديچرا او را بقت«: فرمود
 هنگامی که چشمش به و چند نفر دیگ را نام برد ـ لذا من به او حمله کردم؛ـ فالنی را کشت 

 بلی؛: گفت! ؟»ا او را بقتل رسانديآی«:  فرمودرسول اهللا . شمشیر افتاد، ال اله اال اهللا گفت
؟ »روز قیامت، هنگامی که ال اله اال اهللا بیاید، با آن، چکار می کنی«: د فرمورسول خدا 

روز قیامت، هنگامی «:  دوباره فرمودرسول اهللا . برایم آمرزش بخواه! اي رسول خدا: گفت
  .یفزودو چیز دیگري به این سخن ن! ؟» کنیکه ال اله اال اهللا بیاید، با آن، چکار می
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که در آن، شک و تردیدي وجود نداشته باشد، خدا هر کس، با ایمانی  ): 4(باب
 را مالقات کند، وارد بهشت می شود

 إِلَه  الَ:من مات وهو يعلَم أَنه : » قَالَ رسولُ اللَّه : عن عثْمانَ قَالَـ٩
  )٢٦/م(. » اللَّه دخلَ الْجنةَإِالَّ

هر کس، با علم به اینکه هیچ «: ود فرمرسول اهللا :  می گویدعثمان : ترجمه
  .»معبودي بجز اهللا، وجود ندارد، بمیرد، وارد بهشت می شود

 لَما : قَالَ- شك اَألعمش  -  عن أَبِي سعيد: أَو ، عن أَبِي هريرةَـ١٠
 لَو أَذنت لَنا فَنحرنا ،ه يا رسولَ اللَّ:قَالُوافَ ،كَانَ غَزوةُ تبوك أَصاب الناس مجاعةٌ

 : فَجاَء عمر فَقَالَ: قَالَ.»افْعلُوا« : فَقَالَ رسولُ اللَّه ، فَأَكَلْنا وادهنا،نواضحنا
رقَلَّ الظَّه لْتإِنْ فَع ولَ اللَّهسا ري،مهادولِ أَزبِفَض مهعنِ ادلَكاللَّ، و عاد ثُم  ملَه ه

كَةرا بِالْبهلَيع،كي ذَللَ فعجأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»معقَالَ.»ن : 
طَهسا بِنِطَعٍ فَبعفَد،مهادولِ أَزا بِفَضعد قَالَ، ثُم :ةذُر جِيُء بِكَفلُ يجلَ الرعفَج ، 

 حتى اجتمع علَى ، ويجِيُء اآلخر بِكَسرة: قَالَ،آلخر بِكَف تمرٍ ويجِيُء ا:قَالَ
ِسريٌء ييش كذَل نطَعِ مقَالَ،الن : ولُ اللَّهسا رعفَد  كَةرقَالَ،بِالْب ذُوا «:  ثُمخ

كُمتيعي أَوقَالَ.»ف :هِمتيعي أَوذُوا فى ، فَأَختاًء إِالَّ حكَرِ وِعسي الْعكُوا فرا تم 
لَئُوهلَةٌ: قَالَ،مفَض لَتفَضوا وبِعى شتفَأَكَلُوا ح ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :  » ْأَن دهأَش

حجب عنِ  ال يلْقَى اللَّه بِهِما عبد غَير شاك فَي، اللَّه وأَني رسولُ اللَّه إِلَه إِالَّالَ
ةن٢٧/م (.»الْج(  

  ) شک و تردید از راوي حدیث، اعمش است ( یا ابوسعد  ابوهریره:ترجمه
 اگر !اي رسول خدا: هنگامی که مردم در غزوه تبوك، دچارگرسنگی شدند، گفتند: می گوید
  روغن  گوشت آنها را می خوریم و از چربی آنها هید ما شتران خود را ذبح می کنیم؛اجازه بد

   . »اجازه دارید«:  فرمودرسول اهللا . می گیریم
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ه اي اگر چنین اجاز! اي رسول خدا:  آمد و گفتعمر بن خطاب : راوي می گوید
  باقیماندة غذاهایشان را بیاورند؛ از مردم بخواهیدبدهید، با کمبود سواري روبرو می شویم؛

.  شاید خداوند هم برکت عنایت فرماید؛واهید تا به آنها برکت عنایت کندآنگاه از خداوند بخ
  ). یعنی کار خوبی است. (»بلی«:  فرمودرسول اهللا 

 سپس  سفره اي خواست وآن را پهن نمود؛آنگاه رسول اکرم : راوي می گوید
 یکی، یک مشت ذرت می آورد و دیگري، یک مشت خرما ها را خواست؛باقیماندة غذاي آن

 پس ه مقدارکمی غذا روي سفره، جمع شد؛ آورد تا اینک پاره اي نان می،می آورد و شخصی
مردم طوري . »داخل ظرفهایتان بریزید«: دعاي برکت نمود و فرمود از آن، رسول اکرم 

وردند و باز هم  آنگاه تا  سیر خا پر کردند؛داخل ظرفهایشان ریختند که همۀ ظرفهاي لشکر ر
 وجود ندارد ی دهم که هیچ معبودي بجز اهللاگواهی م«:  فرمود رسول اهللا مقداري باقی ماند؛

 هر بنده اي که با این دو شهادت، بدون شک و تردید به آنها، به و من رسول خدا هستم؛
  . »مالقات خدا برود، وارد بهشت می شود

 دخلْت علَيه وهو : قَالَ-    عن عبادةَ بنِ الصامت-  عنِ الصنابِحيـ١١
 ،شهدنَّ لَك فَواللَّه لَئنِ استشهِدت ألََ؟ لم تبكي، مهالً: فَقَالَ، فَبكَيت،موتفي الْ

 تفِّعش نلَئألََولَك نفَعش،كنفَعَألن تطَعتنِ اسلَئقَالَ، و ثُم : يثدح نا مم اللَّهو 
 ولِ اللَّهسر نم هتعمس َّإِال ريخ يهف لَكُموهكُمثْتدا إِالَّ، حداحيثًا ودح ، فوسو 

موالْي وهثُكُمدفِْسي،أُحيطَ بِنأُح قَدو ، ولَ اللَّهسر تعمس  ُقُولي :» هِدش نم
  )٢٩/م (.»م اللَّه علَيه النار حر، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه، اللَّه إِلَه إِالَّالَأَنْ 

به :  روایت می کند، می گویدصنابحی در حدیثی که از عباده بن صامت : ترجمه
صبر :  او گفتنمودم؛ که در حالت مرگ بسر می برد، رفتم و گریه خانۀ عباده بن صامت 

 اهی می دهم،اهی بخواهند، برایت گوکن، چرا گریه می کنی؟ سوگند به خدا، اگر از من گو
   و اگر توانی داشته باشم، به تو نفع پذیرفته شود، برایت شفاعت می کنم،و اگر شفاعت من 

 شنیدم و حاوي خیر و نیکی براي  به خدا سوگند، هر حدیثی که از رسول اهللا می رسانم؛
  یان شما بود برایتان، بیان کردم مگر یک حدیث که آنرا امروز با نزدیک شدن موتم براي شما ب
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هر کس، گواهی دهد که هیچ معبودي بجز اهللا، «:   شنیدم که فرمود از رسول اهللا می کنم؛
  .» فرستادة خداست، خداوند آتش جهنم را براي او حرام می گرداندوجود ندارد و محمد 

 بكْرٍ  معنا أَبو، كُنا قُعودا حولَ رسولِ اللَّه : قَالَ ي هريرةَ عن أَبِـ١٢
 ، فَأَبطَأَ علَينا، من بينِ أَظْهرِنا فَقَام رسولُ اللَّه ، في نفَرٍرضي اُهللا عنهماوعمر 

 فَخرجت أَبتغي ، فَكُنت أَولَ من فَزِع، فَقُمنا، وفَزِعنا،وخشينا أَنْ يقْتطَع دوننا
 ولَ اللَّهسر،ارِ حجنِي النبارِ لصَألنطًا لائح تيى أَتا ،تابب لَه لْ أَجِده بِه ترفَد 

أَجِد فَلَم،ةارِجبِئْرٍ خ نم طائح فوي جلُ فخدي بِيعفَإِذَا ر - بِيعالرلُ: وودالْج -  
خفَد لَبالثَّع زفتحا يكَم تفَزتفَاح ولِ اللَّهسلَى رع لْتَةَ« : فَقَالريروه؟»أَب 

فَقُلْت:ولَ اللَّهسا ري معقَالَ، ن  :»كأْنا ش؟»مقُلْت : تا فَقُمرِنأَظْه نيب تكُن 
 فَأَتيت هذَا ، فَزِع فَكُنت أَولَ من، فَفَزِعنا، فَخشينا أَنْ تقْتطَع دوننا،فَأَبطَأْت علَينا

لَبالثَّع زفتحا يكَم تفَزتطَ فَاحائالَ،الْحؤهي وائرو اسا « : فَقَالَ،ِء النا أَبي
 فَمن لَقيت من وراِء هذَا ،اذْهب بِنعلَي هاتينِ« :قَالَو وأَعطَانِي نعلَيه »هريرةَ

ي طائأَنْ الَالْح دهإِالَّش إِلَه اللَّه ،ها قَلْبا بِهنقيتسم ،ةنبِالْج هرشفَب «. نلَ مفَكَانَ أَو 
رمع يتالَ« : فَقَالَ،لَقعالن اناتا هةَمريرا ها أَبي ؟»نالَ: فَقُلْتعن اناتولِ  هسر 

 اللَّه اثَنِي بِهِمعأَنْ الَ :ب دهشي يتلَق نإِالَّم إِلَه  هترشب ها قَلْبا بِهنقيتسم اللَّه 
ةنبِالْج،ال تررفَخ ييثَد نيب هدبِي رمع بري فَضتةَ: فَقَالَ،سريرا ها أَبي جِعار ، 

 ولِ اللَّهسإِلَى ر تعجفَر ،شهلَى أَثَرِيفَأَجع وفَإِذَا ه رمنِي عبكركَاًء وب ت، 
 ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل: »َةريرا ها أَبي ا لَكفَ ؟»مقُلْت:رمع يتلَق ، هتربفَأَخ 

نِي بِهثْتعي ببِالَّذ،ال تررةً خبرض ييثَد نيب بري فَضتجِ: قَالَ،سار ع، فَقَالَ لَه 
ولُ اللَّهسر : »رما عي،لْتا فَعلَى مع لَكما حبِأَبِي : قَالَ؟» م ولَ اللَّهسا ري 

كلَيعةَ بِنريرا هأَب ثْتعي أَبأُمو تأَنْ الَ،أَن دهشي يلَق نإِالَّ م ا  إِلَها بِهنقيتسم اللَّه 
هقَلْبةنبِالْج هرشقَالَ؟ ب : »معلْ فَالَ: قَالَ.»نفْعت ، اسلَ النكتى أَنْ يشي أَخفَإِن 
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  )٣١/م (.»فَخلِّهِم :» قَالَ رسولُ اللَّه ، فَخلِّهِم يعملُونَ،علَيها
کر و عمر  ابوبشسته بودیم؛ نما اطراف رسول اهللا :  می گویدابوهریره : ترجمه 

 و رفت  از میان ما برخاست رسول خدا چند نفر دیگر نیز همراه ما بودند؛رضی اهللا عنهما و 
م بود؛ به  این مسئله، براي ما مهو تاخیر نمود؛ ما ترسیدیم که در تنهایی دچار مشکل شود؛

ستجو  لذا بیرون رفتم و به جاولین کسی بودم که به کمک شتافتم؛ من همین خاطر، برخاستیم؛
 باغ را دور زدم تا ببینم آیا بنی نجار که انصاري بودند، رسیدم؛پرداختم تا اینکه به باغی از 

 اما نهر کوچکی دیدم که از چاهی بیرون از باغ، به داخل روازه اي دارد؟ دروازه اي نیافتم؛د
  آنحضرت  رفتم؛خود را جمع کردم و وارد باغ شدم و نزد رسول اهللا . باغ می رود

شما در : ؟ گفتم»کاري داشتی«: فرمود. بلی، اي رسول خدا: ؟ گفتم»ابوهریره هستی«: پرسید
 ما ترسیدیم که در غیاب ما، دچار مشکل  میان ما برخاستید و تأخیرنمودید؛میان ما بودید، از

 من نخستین کسی بودم که برخاستم و به این باغ آمدم و شوید؛ لذا به موضوع اهمیت دادیم؛
  آنحضرت انند روباه، جمع کردم و وارد شدم؛ مردم نیز پشت سر من هستند؛ مخود را

کفش هایم را با خود ببر و هرکس را بیرون از ! اي ابوهریره«: کفشهایش را به من داد و فرمود
این باغ دیدي که از ته دل، گواهی می دهد که هیچ معبودي بجز اهللا، وجود ندارد، او را به 

  مالقات کردم، عمر اولین کسی که با وي:  می گویدابوهریره . »بهشت، بشارت بده
  هستند؛اینها کفشهاي رسول اهللا : ؟ گفتماین کفشها چه هستند !اي ابوهریره: بود؛ او گفت

 هیچ :س، برخورد نمودي که گواهی می دهدبا هرک«: مرا با این کفشها فرستاد و فرمود
  . »به آن، یقین دارد، او را به بهشت، بشارت بده وجود ندارد و قلبش ،معبودي بجز اهللا

برگرد : افتادم و گفتعمر طوري به سینه ام زد که به پشت سر :  می گوید ابوهریره 
.  عمر نیز بدنبالم آمد و من متوجه وي شدم برگشتم؛ من گریان، نزد رسول اهللا اي ابوهریره؛

دیدم و پیام شما را عمر بن خطاب را : گفتم؟ »تو را چه شده اي ابوهریره«:  فرمودرسول اهللا 
  رسول اهللا . برگرد:  او چنان ضربه اي به سینه ام زد که پشت سر افتادم و گفتبه او رساندم؛

پدر و مادرم ! رسول خدااي  :؟  عمر بن خطاب گفت»چرا چنین کردي! اي عمر«: فرمود
که هر کس، گواهی دهد که هیچ  آیا شما ابوهریره را با کفشهایت فرستاده اي فدایت باد؛

 بشارت دهد؟ ، وجود ندارد و قلبش بدان یقین داشته باشد، او را به بهشت،معبودي بجز اهللا
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رسم که مردم بدان توکل  می تاین کار را نکن زیرا:  عمر گفت.»بلی«:  فرمودرسول اهللا 
  .»پس بگذارید«:  فرمودرسول اهللا .  بگذارید مردم عمل کنندنمایند؛

  لَيس بينِي وبينه إِالَّ، كُنت رِدف النبِي :قَالَ   عن معاذ بنِ جبلٍـ١٣
 ثُم ، لَبيك رسولَ اللَّه وسعديك: قُلْت.»يا معاذَ بن جبلٍ«:  فَقَالَ،مؤخرةُ الرحلِ

 ثُم ، لَبيك رسولَ اللَّه وسعديك: قُلْت.»بلٍيا معاذَ بن ج«: سار ساعةً ثُم قَالَ
 ،رسولَ اللَّه وسعديكيا  لَبيك : قُلْت.»يا معاذَ بن جبلٍ«،  ثُم قَالَ،سار ساعةً

:  قَالَ،لُه أَعلَم اللَّه ورسو: قُلْت: قَالَ.»هلْ تدرِي ما حق اللَّه علَى الْعباد«: قَالَ
 ثُم ، ثُم سار ساعةً.» يشرِكُوا بِه شيئًافَإِنَّ حق اللَّه علَى الْعباد أَنْ يعبدوه والَ«

هلْ تدرِي «:  قَالَ،رسولَ اللَّه وسعديكيا  لَبيك : قُلْت.»يا معاذَ بن جبلٍ«: قَالَ
 أَنْ الَ« : قَالَ، اللَّه ورسولُه أَعلَم: قُلْت؟»لْعباد علَى اللَّه إِذَا فَعلُوا ذَلكما حق ا
مهذِّبع٣٠/م (.»ي(   

 بر مرکبی، سوار بودم و من پشت سر رسول اهللا :  می گویدمعاذ بن جبل :  ترجمه
  آنحضرت خته بود؛هاي جهاز شتر، فاصله اندا فقط چوب انتمیان من و آنحضرت 

   سپس گوش به فرمان و آمادة خدمتم؛! خدااي رسول :  گفتم!»اي معاذ بن جبل«: فرمود
  اي :  گفتم!»اي معاذ بن جبل«:  مقداري به مسیرش ادامه داد؛آنگاه فرمودپیامبر اکرم 

آیا می دانی حق خداوند بر بندگان «:  فرمودگوش بفرمان و آمادة خدمتم؛! ل خدارسو
حق خداوند بر بندگان، این است که «:  فرمودخدا و رسولش بهتر می دانند؛: گفتم؟ »چیست

 سپس مقداري به راهش ادامه داد و ؛» هیچ چیز با او شریک قرار ندهندخدا را عبادت نمایند و 
  گوش بفرمان و آمادة خدمتم؛!اي رسول خدا:  گفتم!»اي معاذ بن جبل«: ، فرمودبعد ازآن

؟ » دانی هنگامی که بندگان این کار را انجام دادند، حق آنان بر خداوند چیستآیا می«: فرمود
  .»حق آنان، این است که آنها را عذاب ندهد«:  فرمودخدا و رسولش بهتر می دانند: گفتم

 قَدمت الْمدينةَ : قَالَ  عن عتبانَ بنِ مالك  الربِيعِ بنِ عن محمودـ١٤
يتانَفَلَقبتع ،فَقُلْت :كننِي علَغيثٌ بدِء: قَالَ، حيالش ضعرِي بصي بنِي فابأَص ، 
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 ولِ اللَّهسإِلَى ر ثْتعفَب:ىلصم ذَهخي فَأَتزِلني مف لِّيصنِي فَتيأْتأَنْ ت بي أُحأَن ، 
 ، وهو يصلِّي في منزِلي، فَدخلَ،اللَّه من أَصحابِهومن شاَء   فَأَتى النبِي :قَالَ

مهنيثُونَ بدحتي هابحأَصمٍ،وشخنِ دب كالإِلَى م هركُبو كذَل ظْموا عدنأَس ثُم ، 
  فَقَضى رسولُ اللَّه ، شر وودوا أَنه أَصابه، ودوا أَنه دعا علَيه فَهلَك:قَالُوا

 إِنه : قَالُوا؟» اللَّه وأَني رسولُ اللَّه إِلَه إِالَّ أَلَيس يشهد أَنْ الَ«:  وقَالَ،ةَالصالَ
كقُولُ ذَلي،ي قَلْبِهف وا همأَنْ الَالَ«:  قَالَ، و دأَح دهشإِالَّ ي إِلَه أَنو ولُ  اللَّهسي ر

همطْعت أَو ارلَ النخدفَي اللَّه«.سيثُ: قَالَ أَندذَا الْحنِي هبجفَأَع ،ال نِي فَقُلْتب: 
هباكْت،هب٣٣/م (. فَكَت(  
   نقل می کند،  در حدیثی که از عتبان بن مالک  محمود بن ربیع :ترجمه 

از طرف تو به من حدیثی :  گفتمقات نمودم و به اوبه مدینه آمدم و عتبان را مال: دمی گوی
 به همین چشم هایم کم بینا شده بود؛: و گفت ا)می خواهم صحت آنرا بدانم(رسیده است 

دوست دارم نزد من بیایی و درخانه ام :  فرستادم و گفتمخاطر، شخصی را نزد رسول اهللا 
 و آنگاه پیامبر اکرم  ختصاص دهم؛دن شما را براي نماز، انماز بخوانی تا محل نماز خوان

زل شد، شروع به نماز  وارد من به محض اینکه رسول اهللا تعدادي از یارانش نزد من آمدند؛
 اما صحابه رضوان هللا تعالی علیهم با یکدیگر دربارة نفاق صحبت می کردند و خواندن نمود؛

  . بیشترین و بزرگترین نفاق را به مالک بن دخشم نسبت دادند

الك شود یا به  علیه او دعا کند تا هآنها دوست داشتند رسول اهللا : اوي می گویدر
آیا گواهی نمی دهد که هیچ «:  بعد از اتمام نماز، فرمود رسول اهللا مصیبتی گرفتار آید؛

او گواهی می دهد اما نه از : گفتند! ؟»معبودي بجز اهللا، وجود ندارد و من رسول خدا هستم
هر کس، گواهی دهد که هیچ معبودي بجز اهللا، وجود ندارد و «:  فرمودآنحضرت . قلبش

این :  گفتانس . »من فرستادة خدا هستم، وارد جهنم نمی شود یا طعم آنرا نمی چشد
  . او آنرا نوشتویس؛این حدیث را بن: پس به فرزندم گفتم. حدیث مرا به شگفتی واداشت
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 نایمان چیست؟ و بیان خصلتهاي ایما): 5(باب

 أَنَّ أُناسا من عبد الْقَيسِ قَدموا علَى :  عن أَبِي سعيد الْخدرِيـ١٥
 ولِ اللَّهسرفَقَالُوا :اللَّه بِيا نةَ، يبِيعر نم يا حر، إِنضم كُفَّار كنيبا وننيبو ،َ 

 فَمرنا بِأَمرٍ نأْمر بِه من وراَءنا وندخلُ بِه ،الْحرمِ في أَشهرِ  نقْدر علَيك إِالَّوالَ
ا بِهذْنأَخ نحةَ إِذَا ننالْج، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»ٍعببِأَر كُمرآم، نع اكُمهأَنو 

 وصوموا ، وآتوا الزكَاةَ،ةَالصالَ وأَقيموا ، تشرِكُوا بِه شيئًا اعبدوا اللَّه والَ:أَربعٍ
 عنِ الدباِء والْحنتمِ : وأَنهاكُم عن أَربعٍ، وأَعطُوا الْخمس من الْغنائمِ،رمضانَ

ذْع  جِ،بلَى«:   قَالَ؟ يا نبِي اللَّه ما علْمك بِالنقريِ: قَالُوا.»والْمزفَّت والنقريِ
 ثُم تصبونَ -  من التمرِ: أَو قَالَ: قَالَ سعيد- تنقُرونه فَتقْذفُونَ فيه من الْقُطَيعاِء

  إِنَّ أَحدهم: أَو-  حتى إِنَّ أَحدكُم، حتى إِذَا سكَن غَلَيانه شرِبتموه،فيه من الْماِء
-اب رِبضلَي فيبِالس همع قَالَ.»ن :كةٌ كَذَلاحجِر هتابلٌ أَصجمِ ري الْقَوفو ، 

 ؟ فَفيم نشرب يا رسولَ اللَّه: فَقُلْت، وكُنت أَخبؤها حياًء من رسولِ اللَّه :قَالَ
 إِنَّ أَرضنا ، يا رسولَ اللَّه: قَالُوا.»ههاثُ علَى أَفْوافي أَسقية اَألدمِ الَّتي يالَ«: قَالَ

ذَانةُ الْجِرريالَ،كَثمِ وةُ اَألديقا أَسقَى بِهبت ، اللَّه بِيفَقَالَ ن  :» اهإِنْ أَكَلَتو
 قَالَ نبِي اللَّه  و: قَالَ.» وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ، وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ،الْجِرذَانُ

  )١٨/م (.» الْحلْم واَألناةُ:إِنَّ فيك لَخصلَتينِ يحبهما اللَّه«: شج عبد الْقَيسِألَِ

 چند نفر از قبیلۀ عبدالقیس نزد رسول اهللا :  می گوید ابوسعید خدري:ترجمه
 شما کفار قبیلۀ  میان ما ولۀ ربیعه هستیم؛ما تیره اي از قبی! اي پیامبر خدا: آمدند و عرض کردند

لذا به ما .  به همین خاطر، فقط در ماههاي حرام می توانیم خدمت شما بیاییممضر، قرار دارند؛
 همچنین اگر ما به که همراه ما نیامده اند، برسانیم؛دستوري بدهید تا دستور شما را به کسانی 

شما را به چهار چیز، دستور می دهم  «:  فرمودرسول اهللا . آن، عمل کنیم، وارد بهشت شویم
.  خدا را پرستش کنید و با او چیزي را شریک قرار ندهید-1: و از چهار چیز، برحذر می دارم

س یعنی یک  خم- 5 ماه رمضان را روزه بگیرید -4 زکات بدهید -3 نماز را برپا دارید -2
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 ظرف -1: ا برحذر می دارم عبارتند از و چهار چیزي که شما را از آنهپنجم غنائم را بدهید؛
براي درست درآن زمان، از آنها ظرفهایی بودندکه . (» نقیر-4 ظرف قیراندود -3 خم -2کدو 

شناخت شما از نقیر چیست؟ ! اي پیامبر خدا: آنها پرسیدند). دندکردن شراب استفاده می کر
ی کنید و درآن خرماهاي بلی، همان تنۀ درخت خرمایی است که شما آنرا سوراخ م«: فرمود

   آن آب  سپس درخرما می اندازید؛«: ا اینکه فرمودی: سعید می گوید. »کوچک می اندازید
  می نوشید و کار بجایی   سپس آن را از جوش و خروش بیفتد؛امی ریزید و صبر می کنید ت

  . »می رسد که یکی از شما پسر عمویش را با شمشیر می زند
، مردي وجود داشت که اینگونه در میان آنانآوري است که قابل یاد: راوي می گوید

   پنهان  من در حالی که زخم اش را بعلت شرم و حیا، از رسول اهللا زخمی شده بود؛
 دباغی  هايدر مشک«: چه چیزي آب بنوشیم؟ فرمود پس در! می کردم، گفتم؛ اي رسول خدا

موش در سرزمین ما زیاد !   اي رسول خدا:آنان گفتند. »شده که دهانۀ آنها با نخ، بسته می شود
اگر چه موشها آنها را «:   فرمود رسول اهللا هاي دباغی شده در آن، دوام ندارد؛است و مشک

همچنین رسول اکرم . »بخورند، اگر چه موشها آنها را بخورند، اگر چه موشها آنها را بخورند
داري که خداوند آنها را دوست تو از دو خصلت برخور«:  به أشج قبیلۀ عبدالقیس فرمود

  .»خرد و بردباري: دارد

  بهترین عمل، ایمان به خداست): 6(باب

:  قَالَ؟عمالِ أَفْضلَُأل أَي ا، قُلْت يا رسولَ اللَّه: قَالَ  عن أَبِي ذَرـ١٦
»هبِيلي سف ادالْجِهو انُ بِاللَّهقَالَ.»اِإلمي :قَ: قُلْتالر لُ أَيا «:  قَالَ؟ابِ أَفْضهفَسأَن

تعني صانِعا أَو تصنع «:  قَالَ؟ فَإِنْ لَم أَفْعلْ: قُلْت: قَالَ.»عند أَهلها وأَكْثَرها ثَمنا
 : قَالَ؟ أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ، يا رسولَ اللَّه: قُلْت: قَالَ.»خرقألَِ
  )٨٤/م (.» فَإِنها صدقَةٌ منك علَى نفِْسك،تكُف شرك عنِ الناسِ«

کدام عمل بهتر از سایر اعمال ! اي رسول خدا: عرض کردم:  می گوید ابوذر:ترجمه
آزاد کردن کدام برده، بهتر : عرض کردم. »ایمان به خدا و جهاد در راه او«: است؟ فرمود
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. »اي که نزد صاحب اش مرغوب تر و از قیمت بیشتري برخوردار باشدبرده «: است؟ فرمود
انسان کارآمد و ماهري را کمک نما یا «: اگر توانایی این کار را نداشم؟ فرمود: عرض کردم

اگر از انجام هر گونه کاري، عاجز ! اي رسول خدا: عرض کردم. »نادانی را دستگیري کن
زیرا این صدقه اي است که به خودت . ردم، کوتاه کنشرت را از م«: بودم، چکار کنم؟ فرمود

  .»می دهی

  هنگام وسوسۀ شیطان، ایمان بیاورید و به خدا پناه  ببرید): 7(باب

 يزالُ الناس يسأَلُونكُم عنِ الَ«:  قَالَعنِ النبِي   عن أَبِي هريرةَ ـ١٧
 ، وهو آخذٌ بِيد رجلٍ: قَالَ؟» فَمن خلَق اللَّه،خلَقَنا هذَا اللَّه :الْعلْمِ حتى يقُولُوا

 ، سأَلَنِي واحد: أَو قَالَ، قَد سأَلَنِي اثْنان وهذَا الثَّالثُ، صدق اللَّه ورسولُه:فَقَالَ
   )١٣٥/م (.وهذَا الثَّانِي

همچنان مردم از شما در مورد «:  فرمودرسول اکرم :  می گوید ابوهریره :ترجمه
این خداست که ما را آفریده است پس خدا را چه کسی : علم می پرسند تاجایی که می گویند

ابوهریره در حالی این سخنان را می گفت که دست مردي را : ؟ راوي می گوید»آفریده است
ین باره  دو نفر از من در اخدا و رسولش درست می گویند؛:  گفتگرفته بود و همچنین 

  .یک نفر از من پرسید و این، دومی است: ویا گفت.  و این، سومی استندپرسید

ک يسأَلُونونَ الَُ يزالَ«.  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَب ـ١٧
 فَبينا أَنا في الْمسجِد : قَالَ؟» فَمن خلَق اللَّه ، هذَا اللَّه:أَبا هريرةَ حتى يقُولُوايا 

 ؟فَمن خلَق اللَّه خلَقنا،  يا أَبا هريرةَ هذَا اللَّه: فَقَالُوا،إِذْ جاَءنِي ناس من اَألعرابِ
  قُوموا قُوموا صدق خليلي: ثُم قَالَ بِه فَأَخذَ حصى بِكَفِّه فَرماهم:قَالَ

  )١٣٥/م(
همچنان مردم از شما در مورد «:  فرمود رسول اهللا:  می گوید ابوهریره :هترجم

پس خدا را چه ) که ما را آفریده است(این خدا است : علم می پرسند تا جایی که می گویند
روزي در مسجد بودم که تعدادي بادیه نشین نزد :  می گوید؟ ابوهریره »کسی آفریده است
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این خدا است که ما را آفریده است پس خدا را چه کسی ! یرهاي ابوهر: من مدند و گفتند
  آفریده است؟ 

 یک مشت سنگریزه برداشت و بسوي آنها پرتاب کرد و ابوهریره : راوي می گوید
  . راست گفتبلند شوید، بلند شوید، حقا که دوستم : گفت

اما در آنچه در عنوان باب، مطرح شده است، در احادیث فوق، نیامده است : ضیحتو
روایات دیگر صحیح مسلم آمده است که هرگاه، چنین سخنانی مطرح شد، شخص باید 

  .»به خدا ایمان آوردم و از شیطان به خدا پناه  ببرد و جلوتر نرود«: بگوید

  در بارة ایمان به خدا و استقامت): 8(باب

 قُلْ لي ، يا رسولَ اللَّه: قُلْت:قَالَ  عن سفْيانَ بنِ عبد اللَّه الثَّقَفي ـ١٨
:  قَالَ، غَيرك: وفي حديث أَبِي أُسامةَ، أَسأَلُ عنه أَحدا بعدك الَمِ قَوالًفي اِإلسالَ

  )٣٨/م (.»استقمثُم  ، آمنت بِاللَّهْ:قُل«
سخنی ! اي رسول خدا: عرض کردم:  می گوید سفیان بن عبداهللا ثقفی : ترجمه

: و در حدیث ابواسامه آمده است که. دربارة اسالم به من بگو که بعد از تو، از هیچ کس نپرسم
به خدا ایمان آوردم و سپس، : بگو«:  فرمود آنحضرت  تو از هیچ کس نپرسم؛غیر از

  .»استقامت کن

   و ایمان به آنهادربارة معجزات پیامبر اکرم ): 9(باب

 ما من اَألنبِياِء من نبِي إِالَّّ«:  قَالَأَنَّ رسولَ اللَّه  :  عن أَبِي هريرةَـ١٩
 وإِنما كَانَ الَّذي أُوتيت وحيا ُ،قَد أُعطي من اآليات ما مثْلُه آمن علَيه الْبشر

إِلَي ى اللَّهحأَو،ابِعت مهو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرجفَأَر ةاميالْق مو١٥٢/م (.»ا ي(  
هیچ پیامبري در میان پیامبران «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره : ترجمه

آیاتی نیست مگر اینکه خداوند به او آیات و نشانه هایی ارزانی داشته است که مانند چنین 
که خداوند به است  اما آنچه به من ارزانی شده است، وحیی باعث ایمان بشر گردیده است؛
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  .» من امیدوارم که بیشترین پیروان را روز قیامت داشته باشمسوي من فرستاده است؛

والَّذي نفْس محمد «: أَنه قَالَ  عن رسولِ اللَّه   عن أَبِي هريرةَـ٢٠
هدالَ،بِي ةاُألم هذه نم دبِي أَح عمسي ،يودهالَ ، يوانِيرصن ، لَمو وتمي ثُم 

بِه لْتسي أُربِالَّذ نمؤارِ إِالَّ،يابِ النحأَص ن١٥٣/م (.» كَانَ م (  
سوگند به ذاتی که جان محمد در «:  فرمودرسول اهللا : ید می گو ابوهریره : ترجمه

مرا بشنود و بدون ایمان به دست اوست، هر کس از این امت، چه یهودي و چه نصرانی، خبر 
  . »رسالت من بمیرد، از جهنمیان است

 من أَهلِ  رأَيت رجالً: عنِ الشعبِي قَالَ،عن صالحِ بنِ صالحٍ الْهمدانِي ـ٢١
راسانَ يقُولُونَ  إِنَّ من قبلَنا من أَهلِ خ، يا أَبا عمرٍو: سأَلَ الشعبِي فَقَالَ،خراسانَ

 حدثَنِي : فَقَالَ الشعبِي، فَهو كَالراكبِ بدنته:في الرجلِ إِذَا أَعتق أَمته ثُم تزوجها
أَبِيه نى عوسأَبِي م نةَ بدرو بأَب: ولَ اللَّهسأَنَّ ر  َثَالَ«: قَال مهرنَ أَجوتؤثَةٌ ي

نِميتر: بِيالن كرأَدو هبِيبِن نابِ آمتلِ الْكأَه نلٌ مجر ،قَهدصو هعباتو بِه نفَآم ، 
انرأَج فَلَه،هديس قحالَى وعت اللَّه قى حأَد لُوكمم دبعو ،انرأَج لٌ ، فَلَهجرو 

 ثُم أَعتقَها ، فَأَحسن أَدبها، ثُم أَدبها،فَغذَّاها فَأَحسن غذَاَءهاكَانت لَه أَمةٌ 
 ، خذْ هذَا الْحديثَ بِغيرِ شيٍء:لْخراسانِي ل ثُم قَالَ الشعبِي.» فَلَه أَجران،وتزوجها

   )١٥٤/م.(هذَا إِلَى الْمدينةفَقَد كَانَ الرجلُ يرحلُ فيما دونَ 
: همدانی در حدیثی که از شعبی روایت می کند، می گویدصالح  صالح بن : ترجمه

 اهل خراسانِ طرف ما !اي ابوعمرو: ز شعبی چنین می پرسدمردي از اهل خراسان را دیدم که ا
مانند کسی است وي : دربارة مردي که کنیزش را آزاد کند و با وي ازدواج نماید، می گویند

. سوار می شود) شتري که به عنوان شکرانه حج در مکه ذبح می گردد(که بر شتر شکرانه اش 
: ابوبرده بن ابوموسی بروایت از پدرش به من گفت: شعبی گفت) و این کار، جایز نیست(

 شخصی -1: ص را دوبار اجر و پاداش می دهندسه شخ«:  چنین ارشاد فرمود کهرسول اهللا 
 را دریابد و به آنحضرت هل کتاب که به پیامبر خود ایمان بیاورد و زمان پیامبر اکرم از ا
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چنین شخصی از دو اجر و  پیروي کند، و او را تصدیق نماید؛ نیز ایمان بیاورد و از او 
  .  برده اي که حق خدا و حق سیدش را بجا آورد، دو اجر دارد- 2. پاداش برخوردار خواهد بود

 آزادش کند و سپس. ه کنیزش را غذاي خوب بدهد و او را خوب تربیت نماید شخصی ک- 3
سپس شعبی  به آن مرد خراسانی . » چنین شخصی نیز دو اجر خواهد داشتبا وي ازدواج نماید؛

  . مردم براي کمتر از این، به مدینه سفر می کردندرا مجانی بیاموز؛این حدیث : گفت

 اشد، لذت ایمان را درمی یابدهر کس، سه خصلت داشته ب): 10(باب

وةَ ثٌ من كُن فيه وجد بِهِن حالَثَالَ«: قَالَ عنِ النبِي  عن أَنسٍ  ـ٢٢
انا:اِإلميماهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو كَانَ اللَّه نَء الَ، مرالْم بحأَنْ يو  هبحي 

 كَما يكْره أَنْ -  بعد أَنْ أَنقَذَه اللَّه منه-  وأَنْ يكْره أَنْ يعود في الْكُفْرِ، للَّهالَّإَِ
  )٤٣/م. (»يقْذَف في النارِ

هر کس، سه خصلت داشته باشد، :  فرمودرسول اکرم :  می گوید انس :ترجمه 
  .یزهاي دیگر محبوب تر باشند خدا و رسولش نزد او از چ-1: می یابدلذت ایمان را در

 بازگشت به کفر را بعد از اینکه خداوند او - 3.  دوستی اش با مردم صرفا بخاطر خدا باشد-2 
  . آن، نجات داده است مانند انداخته شدن در آتش، ناپسند بدارد را از

ونَ أَحب  يؤمن عبد حتى أَكُالَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه :عن أَنسٍ قَالَـ ٢٣
نيعماسِ أَجالنو هالمو هلأَه نم ه٤٤/م. (»إِلَي(  

هیچ یک شما ایمان نمی آورد تا «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید انس :ترجمه 
  .»زمانیکه من از فرزندش، پدرش و همگی مردم نزد وي محبوب تر نباشم

 يؤمن الَوالَّذي نفِْسي بِيده «: قَالَ ي  عنِ النبِ عن أَنسِ بنِ مالك ـ٢٤
دبعارِهجل بحى يتقَالَ ألَِ -  ح أَو يهخ- فِْسهنل بحا ي٤٥/م. (»م(  

سوگند به ذاتی که جانم در دست «:  فرمودنبی اکرم :  می گوید انس :ترجمه
دوست ) یا فرمود برادرش(که براي همسایه اش اوست، هیچ بنده اي ایمان نمی آورد تا زمانی
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  .»داشته باشد آنچه را براي خودش دوست دارد
  خدا را بعنوان پروردگارش برگزیند لذت ایمان را مي چشد كسي كھ): ١١(باب
ذَاق « : يقُولُ أَنه سمع رسولَ اللَّه  عنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِـ ٢٥

  )٣٤/م. (»مِ دينا وبِمحمد رسوالًميان من رضي بِاللَّه ربا وبِاِإلسالَطَعم اِإل
کسی که «: فرمود شنیدم که رسول اهللا :  می گوید عباس بن عبدالمطلب :ترجمه

خدا را بعنوان پروردگار، اسالم را بعنوان دین و محمد را بعنوان پیامبر برگزیند، لذت ایمان را 
  . »ی چشدم

  اگر کسی چهار خصلت داشته باشد، منافق خالص است): 12(باب

أَربع من كُن فيه: »  قَالَ رسولُ اللَّه : عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَـ٢٦
قٍ حتى كَانَ منافقًا خالصا ومن كَانت فيه خلَّةٌ منهن كَانت فيه خلَّةٌ من نِفَا
رفَج اصإِذَا خو لَفأَخ دعإِذَا وو رغَد داهإِذَا عو ثَ كَذَبدا إِذَا حهعد؛»ي رغَي 

وإِنْ كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من « :أَنَّ في حديث سفْيانَ
  )٥٨/م. (»النفَاقِ

هرکس، چهار «:  فرمودرسول اهللا : رو رضی اهللا عنهما می گوید عبداهللا بن عم:ترجمه
خصلت داشته باشد، منافقی خالص است و هر کس یکی از آنها را داشته باشد، خصلتی از نفاق 

 اگر - 2 دروغ می گوید ، هنگام سخن گفتن-1: در او وجود دارد تا وقتیکه آنرا رها کند
 هنگام -4 وعده خالفی می کند ،ر وعده نماید اگ-3پیمانی ببندد، پیمان شکنی می کند 

» خصلَةٌ «، »  خلَّةٌ «البته در حدیث سفیان بجاي . » عدول می کند، از حق،اختالف و خصومت
  . آمده است که معناي آنها یکی است

 إِذَا« :ثٌ آيةُ الْمنافقِ ثَالَ: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ ـ٢٧
ثَ كَذَبدح،لَفأَخ دعإِذَا وانَ، وخ نمتإِذَا اؤ٥٩/م(. » و(  

چون سخن : منافق سه عالمت دارد«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه
گوید، دروغ می گوید و اگر وعده دهد، وعده خالفی می کند و اگر امین قرار گیرد، امانت را 
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  . »خیانت می کند

 مسلمان مانند کشته، و منافق وکافر مانند صنوبر است): 13(باب

مثَلُ الْمؤمنِ  «: قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن كَعبِ بنِ مالكـ٢٨
يحا الريئُهفعِ ترالز نم ةامثَلِ الْخكَم،هِيجى تتى حرا أُخلُهدعتةً ورا مهعرصت ، 

 يفيئُها شيٌء حتى يكُونَ  الَ،لُ الْكَافرِ كَمثَلِ اَألرزة الْمجذية علَى أَصلهاومثَ
 ومثَلُ الْمنافقِ ،حتى يأْتيه أَجلُه، وتعدلُها مرةً« و في رِواية .»انجِعافُها مرةً واحدةً
يذجالْم ةزثَلُ اَألري الَمالَّت ٌءةيا شهيبص٢٨١٠/م( .» ي(  

مثال مسلمان مانند کشتۀ تر «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید کعب بن مالک :ترجمه
 یکبار آنرا به طرف زمین می برد و بار دیگر ؛ باد او را به هر طرف، کج می کندو تازه است که

بر ساقۀ خود است که  درخت صنوبر  و مثال کافر مانندراست می کند تا اینکه خشک شود؛
و . » هیچ چیز آنرا کج و متمایل نمی کند تا اینکه یکبار از ریشه کنده شود؛ثابت و استوار است

، مانند منافقو . و بار دیگر، آنرا راست می کند تا مرگش فرا رسد «:درروایتی چنین آمده است
  .»صنوبر، ثابت است که دچار هیچ آفتی نمی شود

معنی حدیث این است که مؤمن در جان و مال و خانواده اش : ا می گویندعلم: شرح
ة گناهان و رفع درجات دچار مصیبت ها و گرفتاریهاي زیادي می شود و همۀ اینها باعث کفار

 اما کافر بسیار کم دچار مصیبت می شود  و اگر به مصیبتی گرفتار آید باعث وي می گردد؛
 .تمام گناهان در عرصۀ قیامت، حاضر می شود  روز قیامت با بلکه؛کفارة گناهان وي نمی شود

  ).نووي(

    مسلمان مانند درخت خرما است)14(باب 

 : فَقَالَ كُنا عند رسولِ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهماعنِ ابنِ عمرـ ٢٩
» هبش ةرجونِي بِشبِرأَخ-  لِ:أَوجمِ-  كَالرلساالَ  الْمقُهرو اتحتا، يي أُكُلَهتؤتو  

 ورأَيت أَبا بكْرٍ وعمر ، فَوقَع في نفِْسي أَنها النخلَةُ: ابن عمر:قَالَ .»كُلَّ حنيٍ 
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ونَ قُلْتها أَحب نْ تكُ ألََ: فَقَالَ عمر، فَكَرِهت أَنْ أَتكَلَّم أَو أَقُولَ شيئًا، يتكَلَّمانالَ
  )٢٨١١/م( . إِلَي من كَذَا وكَذَا

به «:  بودیم که فرمودنزد رسول اهللا :  عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید:ترجمه
من بگویید درختی که شبیه یا مانند مرد مسلمان است، برگهایش نمی ریزد و هر وقت، ثمره 

 که آن به دلم خطور کرد: ضی اهللا عنهما می گوید؟ ابن عمر ر»می دهد، چه درختی است
 اما دیدم ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما صحبت نمی کنند، است؛) درخت خرما(درخت، نخل

  اگر صحبت :  فرمودکردن و حرف زدن را ناپسند دانستم؛ عمرلذا من هم صحبت 
  . می کردي، برایم از فالن و فالن چیز، بهتر بود

  ه اي از ایمان می باشدحیا، شاخ): 15(باب

 -  اِإلميانُ بِضع وسبعونَ«: قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ٣٠
 وأَدناها إِماطَةُ اَألذَى عنِ ، اللَّه إِلَه إِالَّفَأَفْضلُها قَولُ الَ، شعبةً - أَو بِضع وستونَ 

  )٣٥/م(. »ُء شعبةٌ  من اِإلميان والْحيا،الطَّرِيقِ
 و اندي یا شصت و ایمان هفتاد «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه

 آن، برطرف کردن  برترین آنها، گفتن ال اله اال اهللا است و پایین ترین مرتبۀاندي شعبه دارد؛
  . » باشد و حیا، شاخه اي از ایمان میدهنده از راه است اشیاي آزار

 منا وفينا ، كُنا عند عمرانَ بنِ حصينٍ في رهط: قَالََ عن أَيب قَتادةَ ـ٣١
الْحياُء خير كُلُّه: »  قَالَ رسولُ اللَّه : فَحدثَنا عمرانُ يومئذ قَالَ،بشير بن كَعبٍ

 إِنا لَنجِد في بعضِ الْكُتبِ أَوِ : فَقَالَ بشير بن كَعبٍ.»ير الْحياُء كُلُّه خ:أَو قَالَ
لَّها لقَاروةً وينكس هنأَنَّ م ةكْمالَی،الْحعت فعض هنمى : قَالَ، وتانُ حرمع بضفَغ 

اهنيا عترمقَالَ،احأَالَ: و نع ثُكدانِي أُحأَر  ولِ اللَّهسر يهف ارِضعتقَالَ؟ و : 
 : فَما زِلْنا نقُولُ: قَالَ، فَغضب عمرانُ، فَأَعاد بشير: قَالَ،فَأَعاد عمرانُ الْحديثَ

ديجا نا أَبا ينم هالَ،إِن هإِن بِه أْس٣٧/م. ( ب(  
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 نزد  که بشیر بن کعب نیز در میان ما بود،روهی گما با:  می گوید ابوقتاده :ترجمه
 رسول اهللا : در آنروز، عمران براي ما حدیثی بیان کرد و گفتودیم؛ عمران بن حصین ب

ما در بعضی از کتابها و یا سخنان : بشیر بن کعب گفت. »حیا همه اش خیر است«: فرمود
ي اهللا بشمار می رود و بخشی حکیمانه مشاهده می کنیم که بخشی از حیا، سکینه و وقار برا

عمران با شنیدن این سخنان، خشمگین شد تا جایی که . استدیگر از آن، نشانۀ ضعف 
  برایت سخن می گویم و تو با می بینی که من از رسول اهللا : چشمهایش قرمز گشت و گفت

بار دیگر بشیر نیز . عمران دوباره حدیث را تکرار نمود: آن، مخالفت می کنی؟ راوي می گوید
اي ابو : سخن اش را تکرار کرد و عمران بیش از پیش خشمگین شد و ما همچنان می گفتیم

یعنی بشیر از ما مسلمانان می باشد و منافق . (او از ماست و مشکلی ندارد) کنیه عمران! (نجید
  ). نیست شما فکر نکنید بخاطر حرفهایی که می زند، منافق است

م گذاشتن به مهمان، بخشی از ایمان، بشمار می حسن جوار و احترا): 16(باب
 رود

من كَانَ يؤمن بِاللَّه « : قَالَ أَنَّ النبِي: عن أَبِي شريحٍ الْخزاعي ـ٣٢
ارِهإِلَى ج ِسنحرِ فَلْيمِ اآلخوالْيو،كْرِمرِ فَلْيمِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نمو  

فَهيض،كُتسيل ا أَوريقُلْ خرِ فَلْيمِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم٤٨/م. (» و(  
هرکس، به خدا و روز «:  فرمودنبی اکرم :  می گوید ابو شریح خزاعی :ترجمه

مان  ای وهرکس، به خدا و روز قیامت،به همسایه اش احسان و نیکی نماید؛قیامت، ایمان دارد، 
 و هرکس، به خدا و روز قیامت، ایمان دارد، سخن خوب دارد، مهمانش را گرامی بدارد؛

  .»بگوید یا سکوت نماید

 در امان نباشد، وارد بهشت کسی که همسایه اش از اذیت و آزار او):17(باب
  نمی شود

 الْجنةَ من الَ يدخلُ الَ« : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ ـ٣٣
قَهائوب هارج نأْم٤٦/م(. »ي(  
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کسی که همسایه اش از «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه
  . »اذیت و آزارش درامان نباشد، وارد بهشت نمی شود

 تغییر منکر با دست، زبان و قلب، نشانۀ ایمان است): 18(باب

 ة أَولُ من بدأَ بِالْخطْبة يوم الْعيد قَبلَ الصالَ: شهابٍ قَالَعن طَارِقِ بنِ ـ٣٤
 : فَقَالَ، قَد ترِك ما هنالك: قَالَ،ةُ قَبلَ الْخطْبة الصالَ: فَقَام إِلَيه رجلٌ فَقَالَ،مروانُ

يدعوسأَب:هلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هأَم ، ولَ اللَّهسر تعمس ُقُولأَى  « ير نم
هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنم،انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم ،فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم ، كذَلو 

انالْإِمي فع٤٩/م(. »أَض(  
وز عید قبل از نماز، که در رمروان اولین کسی بود :  طارق بن شهاب می گوید:ترجمه
: مروان گفت. نماز، قبل از خطبه می باشد:  پس مردي در برابر او بلند شد و گفتخطبه خواند؛

من . این شخص، به وظیفه اش عمل کرد:  فرمودابوسعید . آنچه قبالً بود، هم اکنون نیست
  با دستش، تغییر دهد؛مشاهده نمود، هرکس از شما منکري را «:  فرمودشنیدم که رسول اهللا 

 هم نتوانست، با قلبش، تغییر دهد  و اگر این را آنرا نداشت، با زبانش تغییر دهد؛اگر توانایی
  . » و این، ضعیف ترین مرحلۀ ایمان است؛)آنرا زشت و ناپسند بدارد(

بِي بعثَه ما من ن« : قَالأَنَّ رسولَ اللَّه :  عن عبد اللَّه بنِ مسعود ـ٣٥
يأْخذُونَ بِسنته ،  كَانَ لَه من أُمته حوارِيونَ وأَصحابالَّاللَّه في أُمة قَبلي إِ

رِهونَ بِأَمدقْتيا الَ،وقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب نم لُفخا تهإِن لُونَ ثُمفْعلُونَ ، يفْعيو 
 ، ومن جاهدهم بِلسانِه فَهو مؤمن،فَمن جاهدهم بِيده فَهو مؤمن، ؤمرونَ يما الَ

نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نملٍ،ودرةُ خبح اناِإلمي نم كاَء ذَلرو سلَيو «.  
 فَقَدم ابن مسعود فَنزلَ ،ه بن عمر فَأَنكَره علَي فَحدثْت عبداللَّ: قَالَ أَبو رافعٍ

 فَلَما جلَسنا سأَلْت ، فَانطَلَقْت معه، يعودهفَاستتبعنِي إِلَيه عبداللَّه بن عمر، بِقَناةَ
يثدذَا الْحه نع ودعسم نا ،ابكَم ثَنِيهدفَح رمع ناب هثْتد٥٠/م (.ح(  
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همۀ پیامبرانی را «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  عبداهللا بن مسعود :ترجمه
 و اصحابی داشتند )یاران مخلص (که خداوند در امت هاي قبل از من، فرستاده است، حواریون

 سپس با گذشت زمان،  ؛ و از دستورات او پیروي می کردندکه راه و روش او را در پیش گرفته
کسانی جانشین آنان می شدند که حرف می زدند اما به گفته هایشان عمل نمی کردند و 

 پس هرکس، با دست، با آنها جهاد نداشتند؛ ي آنها دستور دربارةکارهایی انجام می دادند که
ا آنها کند، مؤمن است و هر کس، با زبان با آنها جهاد کند، مؤمن است و هر کس، با قلب ب

  .» ایمان وجود ندارد،جهاد کند، مؤمن است و بعد ازآن، به اندازة دانۀ اسپند
ن عمر رضی اهللا این حدیث را براي عبداهللا ب: می گوید) راوي از ابن مسعود(ابورافع 

 آمد و در اینکه ابن مسعود   وي این حدیث را از من قبول نکرد تاعنهما  مطرح کردم؛
 ابن عمر رضی اهللا عنهما ی گزید؛ من براي دیدار ابن مسعود براه افتادم؛مکانی بنام قنات، سکن

رة این  هنگامی که نزد ابن مسعود نشستیم، در بااي عیادت ابن مسعود همراه من آمد؛نیز بر
 بودم،  او این حدیث را همانگونه که من براي ابن عمر بیان کردهحدیث از ابن مسعود پرسیدم؛

  . دان نموبار دیگر، براي من بی

 من، دوست ندارد و بجز منافق، دشمن نداردعلی را بجز مؤ): 19(باب

 ، والَّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ قَالَ علي: قَالَعن زِر بنِ حبيشٍ ـ٣٦
 ياُألم بِيالن دهلَع هإِننِي إِالَّ أَنْ الَ: إِلَيبحي مؤم الَ،ننِي إِالَّ وضغبي قافنم  .

  )٧٨/م(
سوگند به ذاتی که دانه :  گفتعلی بن ابی طالب : می گوید  زر بن حبیش :ترجمه

فقط مؤمن مرا دوست دارد و فقط : را شکافت و انسان را آفرید، این پیمان پیامبر با من است که
  .منافق با من دشمنی می ورزد

  انصار، نشانۀ ایمان، دوست داشتن ): 20(باب
 و دشمنی با انصار، نشانۀ نفاق است

 أَنه:  سمعت الْبراَء يحدثُ عنِ النبِي : قَالَ عن عدي بنِ ثَابِت ـ٣٧
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هم أَحبه  من أَحب، منافق يبغضهم إِالَّ والَ، مؤمنالَّ يحبهم إِالَ« :قَالَ في اَألنصارِ
اللَّه،اللَّه هضغأَب مهضغأَب نم٧٥/م (.» و(  

   حدیث بیان می کند و شنیدم که براء از نبی اکرم :  عدي بن ثابت می گوید:ترجمه
قط منافق با فقط مؤمن، آنان را دوست دارد و ف«:  دربارة انصار فرمودآنحضرت : می گوید

ه انصار را دوست داشته باشد، خدا او را دوست دارد و کسی  کسی کآنان، دشمنی می ورزد؛
  .»که با انصار، دشمنی کند، خدا با او دشمنی می نماید

  ایمان به مدینه پناه می برد): 21(باب

إِنَّ اِإلميانَ لَيأْرِز إِلَى «: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ  ـ٣٨
ا تكَم ةينداالْمرِهحةُ إِلَى جيالْح ١٤٧/م (.»أْرِز(  

  ایمان جمع می شود و به مدینه پناه «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه
  . »می برد همانگونه که مار جمع می شود و به سوراخش پناه می برد

   و حکمت از یمن است،ایمان از یمن): 22(باب

 ،جاَء أَهلُ الْيمنِ« :يقُولُ  سمعت النبِي : قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ٣٩
 السكينةُ في أَهلِ ،والْحكْمةُ يمانِيةٌ،  اِإلميانُ يمان، وأَضعف قُلُوبا،هم أَرق أَفْئدةً

  )٥٢/م (.»بلَ مطْلعِ الشمسِ ق،ُء في الْفَدادين أَهلِ الْوبرِوالْخيالَ والْفَخر، منغال
 اهل یمن آمدند؛«:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه

ن از یمن است و حکمت از یمن  ایماا و نازك ترین قلب ها برخوردارند؛آنان از نرم ترین دله
انان و گاو چرانان چادر سکینه و وقار در میان گوسفند داران، و فخر و تکبر در میان شترباست؛ 

  )مشرق. (»نشین می باشد در همان طرف که خورشید طلوع می کند
بمعنی اینکه اهل یمنی که در آن زمان و بعد از رسول ...  ایمان از یمن است:توضیح

ن از ایمان کاملی  مسلمان شدند، امثال اویس قرنی و ابومسلم خوالنی و دیگرااکرم 
 ایمان را به یمن نسبت داد و هدف از آن، خاطر، رسول اکرم  همین به برخوردار بودند؛
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  )نووي با تصرف. (یمنی هاي همان زمان می باشند نه همۀ اهل یمن و در هر زمانی که باشند

غلَظُ الْقُلُوبِ «:  قَالَ رسولُ اللَّه :عن جابِر بن عبد اللَّه قَالَ ـ٤٠
  )٥٣/م. (»واِإلميانُ في أَهلِ الْحجازِ ،والْجفَاُء في الْمشرِقِ

سخت دلی و خشونت در «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید جابر بن عبداهللا:ترجمه
  .» و ایمان در اهل حجاز است،مشرق

  کسی که ایمان نیاورد، عمل نیک براي او سودى ندارد): 23(باب

 ابن جدعانَ ، يا رسولَ اللَّه:لْت قُ: قَالَت رضي اُهللا عنهاعن عائشةَ ـ٤١
محلُ الرصي ةيلاهي الْجكَانَ ف،نيكسالْم مطْعيو ،هعافن لْ ذَاكالَ« : قَالَ؟ فَه 

هفَعنا،يموقُلْ يي لَم هينِ: إِنالد موي ييئَتطي خل راغْف ب٢١٤/م. (» ر(  
ابن جدعان ! اي رسول خدا: عرض کردم:  صدیقه رضی اهللا عنها می گوید عایشه:ترجمه

 می کرد و به در دوران جاهلیت، صله رحمی می نمود، به خویشاوندان، احسان و نیکی
نفعی به «:  فرمود آیا این کارهایش به او نفعی می رسانند؟ آنحضرت مساکین، غذا می داد؛

  .»روز جزا، گناهانم را بیامرز!  پروردگارا: زیرا یک روز هم نگفتاو نمی رسانند؛

 تا هنگامی که ایمان نیاورید، وارد بهشت نمی شوید): 24(باب

 تدخلُونَ الْجنةَ حتى الَ : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ٤٢
 ؟م علَى شيٍء إِذَا فَعلْتموه تحاببتم أَدلُّكُ أَوالَ، تؤمنوا حتى تحابوا والَ،تؤمنوا

  )٥٤/م. (»م بينكُمأَفْشوا السالَ
شوید تا هنگامی وارد بهشت نمی «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره:ترجمه

 آیا شما ؛ و ایمان نمی آورید تا هنگامی که یکدیگر را دوست نداشته باشیدکه ایمان نیاورید؛
ه کاري راهنمایی نکنم که اگر آنرا انجام دادید با یکدیگر، دوست می شوید؟ سالم دادن را ب

  .»را میان خود، رواج دهید
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 زناکار هنگام ارتکاب عمل زنا، مؤمن نیست): 25(باب

 يزنِي الزانِي حني يزنِي الَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ ـ٤٣
وهونمؤالَ، مو نمؤم وهو رِقسي نيح ارِقالس رِقسالَ، يو  نيح رمالْخ برشي 

نمؤم وها وهبرشي«.نهعم قلْحةَ يريرو هكَانَ أَبالَ« : وو ةً ذَاتبهن هِبتني 
 وفي حديث .»رهم حني ينتهِبها وهو مؤمنشرف يرفَع الناس إِلَيه فيها أَبصا

 يغلُّ والَ«يرفَع إِلَيه الْمؤمنونَ أَعينهم فيها وهو حني ينتهِبها مؤمن وزاد « :همامٍ
اكُمإِي اكُمفَإِي نمؤم وهلُّ وغي نيح كُمد٥٧/م (.»أَح(  

زناکار هنگام ارتکاب «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه
 هنگام خوردن عمل زنا، مؤمن نیست و دزد، هنگام دزدي کردن، مؤمن نیست و شراب خوار

  .»شراب، مؤمن نیست
:  ملحق می کرد ابوهریره با جمالت فوق الذکر این کلمات را بروایت از رسول اکرم

االي با اهمیت و مورد توجه مردم را می رباید، هنگامی که مشغول ربودن است، و کسی که ک«
عبارت فوق با الفاظ دیگري آمده است ولی ترجمه  فارسی » همام«و در حدیث . »مؤمن نیست

و هرکس از شما که در غنائم، خیانت «: آنها یکی است و عالوه بر آن نیز چنین آمده است
؛ پس از این کارها برحذر باشید، پس از این کارها ، مؤمن نیستکند، هنگام خیانت در غنیمت

  . »برحذر باشید

 مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود): 26(باب

 يلْدغُ الْمؤمن من جحرٍ الَ« : قَالَ عنِ النبِي عن أَبِي هريرةَ ـ٤٤
  )  ٢٩٩٨/م. (»واحد مرتينِ
 دوبار مؤمن از یک سوراخ«:  فرمود روایت می کند که نبی اکرم     ره   ابوهری :ترجمه

  .»گزیده نمی شود
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 وسوسه در ایمان ): 27(باب

 إِنا :فَسأَلُوه  جاَء ناس من أَصحابِ النبِي : قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ٤٥
تا أَنْ يندأَح اظَمعتا يا مفُِسني أَنف جِدنبِه قَالَ،كَلَّم : »وهمتدجو قَدقَالُوا؟»و : 

معقَالَ،ن : »اناِإلمي رِيحص ١٣٢/م (.»ذَاك(  
 آمدند و از  تعدادي از اصحاب رسول اکرم:  می گوید ابوهریره :ترجمه

دن آنها براي ما بسیار اموري در دلهاي ما می گذرد که بزبان آور:  پرسیدندآنحضرت 
این «:  فرمودبلی؛: حالت به شما دست داد؟ گفتنداین :  فرمود آنحضرت است؛سنگین 

  .»حالت، ایمان ناب و خالص است

  بزرگترین گناه کبیره، شرك به خدا است): 28(باب

 كُنا عند رسولِ اللَّه :عن أَبِيه قَالَ  بكْرةَ  عن عبد الرحمنِ بن أَبِي ـ٤٦
َرِ ثَالَأَالَ«:  فَقَالائرِ الْكَببِأَكْب ئُكُمبنِ:ثًا أُنيدالالْو قُوقعو بِاللَّه اكراِإلش ، 

 فَما زالَ ، متكئًا فَجلَسوكَانَ رسولُ اللَّه . » قَولُ الزورِْ: أَو،وشهادةُ الزورِ
  )٨٧/م (. لَيته سكَت:يكَررها حتى قُلْنا

 بودیم ما نزد رسول اهللا :  عبدالرحمن بن ابی بکره بروایت از پدرش می گوید:ترجمه
و سه بار این جمله را تکرار  ؟ ـ»ین گناهان کبیره با خبر نسازمآیا شما را از بزرگتر«: که فرمود

   آنگاه ؛» گواهی دروغ یا سخن دروغ-3مادر  نافرمانی پدر و - 2خدا ه  شرك ب-1: نمود ـ 
 که تکیه داده بود، نشست و این جملۀ اخیر را آنقدر تکرار نمود که ما با خود سول اهللا ر

  .سکوت می نمود! اي کاش: گفتیم

اجتنِبوا السبع « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه:  عن أَبِي هريرةَ ـ٤٧
وبِقَاتيلَ.»الْمق :نا همو ولَ اللَّهسا رقَالَ؟ ي : »بِاللَّه كرالش،رحالسلُ ، وقَتو 

 والتولِّي يوم ، وأَكْلُ الربا، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ، بِالْحقالنفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِالَّ
فحالَ،الزافالْغ اتنصحالْم قَذْفو اتنمؤالْم ٨٩/م(. »ت(  
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فت کار هالك کننده از ه«:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه
شرك به خدا، سحر و «:  آن کار ها چیست؟ فرمود!یا رسول اهللا: صحابه پرسیدند. »پرهیز نمایید

جادو، قتل انسانی که خداوند کشتن آن را حرام کرده است مگر بحق آن، رباخواري، خوردن 
اد و تهمت زدن زنان مؤمن و پاکدامنی که از این تهمتها هیچ مال یتیم، فرار کردن از میدان جه

  . »اطالعی ندارند

بعد از من کافر نشوید طوریکه برخی از شما گردن برخی دیگر را ): 29(باب
  دبزن

أَنه قَالَ في حجة :  عنِ النبِي  رضي اُهللا عنهماعن عبد اللَّه بنِ عمر ـ٤٨
داعِالْو: » كُمحيقَالَ -و الَ-أَو لَكُميو  كُمضعب رِبضا يي كُفَّاردعوا بجِعرت 

  )٦٦/م (.»رِقَاب بعضٍ
 الوداع ةحج در  عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که رسول اهللا :ترجمه

  .»ما گردن بعضی دیگر را بزندواي بر شما، بعد از من، کافر نشوید طوریکه برخی از ش«: فرمود

  روي گردانی از پدر، کفر است): 30(باب

 ما : فَقُلْت لَه  لَما ادعي زِياد لَقيت أَبا بكْرةَ:عن أَبِي عثْمانَ قَالَ ـ٤٩
متعني صذَا الَّذقُولُ؟هقَّاصٍ يأَبِي و نب دعس تعمي سا: إِنأُذُن عمس  نم ي  

 ولِ اللَّهسرُقُولي وهالَ« : وي اِإلسا فى أَبعنِ ادمأَبِيه رمِ غَي،أَبِيه رغَي هأَن لَمعي ، 
امرح هلَيةُ عنةَ.»فَالْجكْرو بفَقَالَ أَب : ولِ اللَّهسر نم هتعما سأَنو .) ٦٣/م(  

هنگامی که زیاد به شخصی غیر از پدرش، نسبت داده شد، : د ابوعثمان می گوی:ترجمه
این چه کاري است که شما انجام داده اید؟ من از سعد بن ابی وقاص : ابوبکره را دیدم و گفتم

با گوشهاي خود، شنیدم که رسول اهللا :  شنیدم که می گفتمسلمانی که «:  می فرمود
ابوبکره . » دهد، بهشت برایش حرام می شوددانسته، خودش را به شخصی غیر از پدرش، نسبت

  . شنیده اممن هم این سخن را از رسول اهللا : گفت
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 برادر مسلمانش، کافر بگوید حکم کسی که به): 31(باب

لَيس من رجلٍ ادعى « :يقُولُ  أَنه سمع رسولَ اللَّه : عن أَبِي ذَر ـ٥٠
عي وهو رِ أَبِيهيغإِالَّل هلَما، كَفَرنم سفَلَي لَه سا لَيى معنِ ادمو ، نم هدقْعأْ موبتلْيو 

 .» حار علَيه إِالَّ، ولَيس كَذَلك، عدو اللَّه: بِالْكُفْرِ أَو قَالَ ومن دعا رجالً،النارِ
  )٦١/م(

هرکس، دانسته خودش «:  می فرمود رسول اهللا شنیدم که:  می گوید ابوذر:ترجمه
 و هرکس، به ناحق، مدعی چیزي ه استرا به شخصی غیر از پدرش، نسبت دهد، کفر ورزید

حال  و  هرکس، مردي را کافر یا دشمن خدا بگوید، شود، جایش را در آتش، آماده کند،
  .»کفر به خودش بر می گرددآنکه او اینگونه نیست، 

  رین گناه چیست؟بزرگت): 32(باب

 أَي ، يا رسولَ اللَّه: قَالَ رجلٌ: قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ ٥١
اللَّه دنع ربِ أَكْبقَالَ؟الذَّن : »لَقَكخ وها ونِد لَّهل وعدقَالَ.»أَنْ ت :أَي قَالَ؟ ثُم : 

أَنْ تزانِي حليلَةَ « : قَالَ؟ ثُم أَي: قَالَ.»أَنْ يطْعم معكأَنْ تقْتلَ ولَدك مخافَةَ «
ارِكا.»جيقَهدصلَّ تجو زع لَ اللَّهزفَأَن :               

                                    

    .) ٨٦/م(  
بزرگترین ! اي رسول خدا: مردي عرض کرد:  می گوید عبداهللا بن مسعود :ترجمه

شرك ورزیدن به خداوند در حالی «:  فرمودگناه نزد خداوند چه گناهی است؟ آنحضرت 
  آن، کدام گناه بزرگتر است؟ رسول اهللا پس از: آن مرد گفت. »که  او تو را آفریده است

بعد از آن، کدام گناه : آنمرد پرسید. »کشتن فرزند از ترس اینکه با تو نان بخورد«: فرمود
سپس خداوند در جهت تصدیق سخنان پیامبر . »زنا کردن با زن همسایه«: بزرگتراست؟ فرمود

بودي دیگر را نمی خوانند و انسانی را و کسانی که با اهللا، مع: ( این آیه را نازل فرموداکرم 
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 هر کس، ی رسانند مگر بحق و زنا نمی کنند؛که خداوند قتل آن را حرام کرده است به قتل نم
   ).مرتکب این اعمال شود، کیفر آن  را خواهد دید

هرکس، در حالی بمیرد که به خدا شرك نمی ورزد، وارد بهشت می ): 33(باب
 شود

 يا رسولَ : فَقَالَ،رجلٌ  أَتى النبِي : قَالَ  عبد اِهللاعن جابِرِ بنِـ ٥٢
اللَّه،انتوجِبا الْمالَ« : فَقَالَ؟ م اتم نم اتم نمةَ ونلَ الْجخئًا ديش بِاللَّه رِكشي 

ارلَ النخئًا ديش بِاللَّه رِكش٩٣/م (.»ي(  
 آمد و مردي خدمت نبی اکرم :  رضی اهللا عنهما می گوید جابر بن عبداهللا:ترجمه

:  فرموددو کاري که باعث رفتن به بهشت و جهنم می شوند، کدام اند؟ آنحضرت : گفت
 و هرکس، در  شرك نمی ورزد، وارد بهشت می شود،هرکس، در حالی بمیرد که به خداوند،«

  .»می شودحالی بمیرد که به خداوند، شرك می ورزد، وارد جهنم 

  أَتيت النبِي : قَالَه حدثَه أَن أَنَّ أَبا ذَر:عن أَبِي اَألسود الديليـ ٥٣
مائن وهو،ضيأَب بثَو هلَيع ،مائن وفَإِذَا ه هتيأَت قَظَ،  ثُميتاس قَدو هتيأَت ثُم، 

هإِلَي تلَسقَالَ الَ« :الَ فَقَ،فَج دبع نا مإِالَّم إِلَه إِالَّ، اللَّه كلَى ذَلع اتم لَ  ثُمخد 
 وإِنْ :قُلْت. »وإِنْ زنى وإِنْ سرق« : قَالَ؟ وإِنْ زنى وإِنْ سرق: قُلْت.»الْجنةَ

قرإِنْ سى ونقَالَ؟ ز: »قرإِنْ سى ونإِنْ زثًا ثَالَ؟و،ةابِعي الرقَالَ ف لَى « : ثُمع
أَبِي ذَر فغْمِ أَنقُولُ:  قَالَ.»ري وهو وذَرأَب جرفَخ :أَبِي ذَر فأَن مغإِنْ رو. 

  )٩٤/م(
 ایشان  آمدم؛نزد رسول اهللا :  به من گفتابوذر :  ابواألسود دیلی می گوید:ترجمه

 بار  امار دوم که آمدم، هنوز خوابیده بود؛ باانداخته و خوابیده بود؛باالي خود پارچه سفیدي 
هر بنده اي که ال اله اال «:   فرمود آنحضرت سوم که آمدم، بیدار شده بود؛ نزد ایشان نشستم؛

اگر چه مرتکب عمل زنا شود و دزدي : گفتم. »اهللا بگوید و با آن، بمیرد، وارد بهشت می شود
اگر چه مرتکب عمل : دوباره گفتم. »ه مرتکب عمل زنا شود و دزدي کنداگر چ«: کند؟ فرمود
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 سه آنحضرت . »اگر چه مرتکب عمل زنا شود و دزدي کند«: زنا شود و دزدي کند؟ فرمود
یعنی بر خالف میل و » علی رغم انف ابی ذر«: بار  این جمله را تکرار نمود و بار چهارم فرمود

اگر چه بر خالف : بوذر بیرون رفت در حالی که می گفتا: راوي می گوید. خواهش ابوذر
  . میل و خواهش ابوذر باشد

  وحد و یکتاپرست وارد بهشت از احادیث باال چنین استدالل می شود که م: شرح
، طبق مذهب بمیرد و بدون توبه، دهد اما اگر شخص موحد، گناهان کبیره اي انجام می شود؛

واست الهی قرار می گیرد، اگر خداوند او را اهل سنت، چنین شخصی تحت مشیت و خ
 در غیر اینصورت، مقداري عذاب داده می شود و ، از همان اول، وارد بهشت می شود؛ببخشد

  ) شرح نووينگا. (راي همیشه، به بهشت می رودسرانجام از جهنم بیرون رفته و ب

ی در دل هرکس، ذره اي  تکبر وجود داشته باشد، وارد بهشت نم): 34(باب
  شود

 يدخلُ الْجنةَ من الَ« : قَالَ عنِ النبِي  عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ ٥٤
 إِنَّ الرجلَ يحب أَنْ يكُونَ ثَوبه : قَالَ رجلٌ.»كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ ذَرة من كبرٍ

 الْكبر بطَر الْحق ، اللَّه جميلٌ يحب الْجمالَإِنَّ« : قَالَ؟ ونعلُه حسنةً،حسنا
  )٩١/م (.»وغَمطُ الناسِ

  در دل هرکس، «:  فرمود روایت می کند که نبی کرم  عبداهللا بن مسعود :ترجمه
کسی دوست دارد لباس :  مردي گفت.» داشته باشد، وارد بهشت نمی شودذره اي تکبر وجود
خدا زیباست و زیبایی را «: وب داشته باشد، آیا این هم تکبر است؟ فرمودو کفشی زیبا و خ

  .»تکبر به معنی انکار حق و تحقیر مردم می باشد. دوست دارد

  طعنه زدن در نسب و نوحه خوانی، کفر بشمار می رود): 35(باب

ناسِ هما بِهِم اثْنتان في ال« :  قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَعن أَبِي هريرةَـ ٥٥
بِ:كُفْرسي النف نالطَّع ،تيلَى الْمةُ عاحيالن٦٧/م (.» و(  

دو چیز در میان مردم، رواج دارد که در حق آنان، کفر :  می گوید ابوهریره :ترجمه
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  .»طعنه زدن در نسب و نوحه خوانی بر میت: بشمار می رود
  .مؤمن باید از آنها پرهیز کند. ر و اخالق جاهلیت اندیعنی این کارها از اعمال کفا : شرح

ستارگان باعث باران براي ما می شوند، کافر می : هرکس، بگوید): 36(باب
  گردد

ةَ  صالَ صلَّى بِنا رسولُ اللَّه : قَالَ عن زيد بنِ خالد الْجهنِيـ ٥٦
ي إِثْرِ السف ةبِييدحِ بِالْحبلِالصاللَّي نم تاِء كَاناسِ ،ملَى النلَ عأَقْب فرصا انفَلَم 

 :قَالَ« : قَالَ، اللَّه ورسولُه أَعلَم: قَالُوا؟»هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم« :فَقَالَ
ركَافبِي و نمؤي مادبع نم حبا بِ،أَصنرطقَالَ م نا مفَأَم  كفَذَل هتمحرو لِ اللَّهفَض

 مطرنا بِنوِء كَذَا وكَذَا فَذَلك كَافر بِي : وأَما من قَالَ،مؤمن بِي كَافر بِالْكَوكَبِ
  )٧١/م(. »مؤمن بِالْكَوكَبِ

 صبح یک شب بارانی در رسول اهللا :  می گوید زید بن خالد جهنی :ترجمه
آیا می «:  بعد از اتمام نماز، رو به مردم نمود و فرمودماز صبح را براي ما امامت کرد؛، نحدیبیه

برخی از  «:فرمود. خدا و رسولش بهتر می دانند: ؟ مردم گفتند»دانید پروردگار شما چه فرمود
 رساندند در حالی که به من ایمان دارند و برخی دیگر، به من کافر بندگانم شب را به صبح

فضل و رحمت خدا باعث نزول باران براي ما شده است، به من : سانی که می گویندک. شدند
فالن و فالن ستاره باعث :  اما کسانی که می گویندرند و به ستارگان کفر ورزیده اند؛ایمان دا

  .»نزول باران براي ما گردید، اینها به من کفر ورزیده و به ستارگان، ایمان آورده اند

  ده، کفر بشمار می رودفرار بر): 37(باب

أَيما عبد أَبق من مواليه « : أَنه سمعه يقُولُ: عن جرِيرٍ،عنِ الشعبِيـ ٥٧
هِمإِلَي جِعرى يتح كَفَر فَقَد«.ورصنقَالَ م : بِينِ النواه عر اللَّهو قَد  ينلَكو 

  )٦٨/م (. عني ههنا بِالْبصرةأَكْره أَنْ يروى
هر غالمی که از جلوي صاحبانش، : شنیدم که جریر می گوید:  شعبی می گوید:ترجمه
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  . »فرار کند تا زمانی که برنگشته در کفران وناسپاسی بسر می برد
 به خدا سوگند، جریر این حدیث را از نبی اکرم : می گوید) یکی از راویان(منصور 

  . د ولی من نمی پسندم که اینجا در بصره از من روایت شودروایت کر
یعنی فرار غالم از اخالق کفار و اعمال آنها شمرده می شود یا اینکه کفران نعمت : شرح

  . بشمار می رود

 .»ةٌإِذَا أَبق الْعبد لَم تقْبلْ لَه صالَ« :قَالَ عن جرِيرٍ عنِ النبِي ـ ٥٨
  )٧٠/م(

 فرار کند، هیچ نمازي از هر گاه، برده«:  فرمودنبی اکرم :  می گوید جریر :ترجمه
  . »او پذیرفته نمی شود

  همانا خداوند و مؤمنان نیکوکار، دوست من هستند): 38(باب

جِهارا غَير سر   سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ عن عمرِو بنِ الْعاصِـ ٥٩
 إِنما وليي اللَّه وصالح ،نا لَيسوا لي بِأَولياَءنَّ آلَ أَبِي يعنِي فُالَ إِأَالَ« :يقُولُ

نِنيمؤ٢١٥/م (.»الْم(  
 آشکارا نه پوشیده و شنیدم که رسول خدا :  می گوید عمرو بن عاص :ترجمه

د بلکه اهللا و مؤمنان آگاه باشید که فرزندان ابو فالن، دوستان من نیستن«: پنهانی، می فرمود
  .»نیکوکار، دوستان من هستند

مؤمن پاداش نیکی هایش را در دنیا و آخرت دریافت می نماید ولی ): 39(باب
  شخص کافر، پاداش نیکی هایش را فقط در دنیا دریافت می کند

لم  يظْإِنَّ اللَّه الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَنسِ بنِ مالكـ ٦٠
 وأَما الْكَافر فَيطْعم ، ويجزى بِها في اآلخرة،مؤمنا حسنةً يعطَى بِها في الدنيا
 حتى إِذَا أَفْضى إِلَى اآلخرة لَم تكُن لَه حسنةٌ ،بِحسنات ما عملَ بِها للَّه في الدنيا

   )٢٨٠٨/م (.»يجزى بِها



  
  

                                                      
١٠٠  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

کی هیچ مؤمنی را خداوند نی«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید انس بن مالک :ترجمه
آن، به وي پاداش عنایت  در دنیا به او عوض می دهد و آخرت هم در قبال ضایع نمی گرداند؛

 اما کافر در عوض نیکی هایی که بخاطر خدا انجام داده، در دنیا به وي رزق داده می فرماید؛
  . »نگامی که به آخرت می رود، هیچگونه عمل نیکی، براي پاداش نداشته باشدمی شود تا ه

  اسالم چیست؟ و صفات آن): 40(باب

 من  جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه : قَالَ عن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّهـ ٦١
دجلِ نأْسِ ،أَهالر رالَ، ثَائو هتوص وِيد عمسقُولُ نا يم فْقَهن ، نا منى دتح 

 ولِ اللَّهسر،َالنِ اِإلسأَلُ عسي ومِ فَإِذَا ه، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :» سمخ
لَةاللَّيمِ ووي الْيف اتلَوفَقَالَ. »ص:نهرغَي لَيلْ عإِالَّالَ« : قَالَ؟ ه عطَّوأَنْ ت ، 

اميصانَوضمرِ رهقَالَ.» ش :هرغَي لَيلْ عإِالَّالَ« فَقَالَ ؟ ه عطَّوأَنْ ت «. لَه ذَكَرو 
 ولُ اللَّهسرَكَاةا: فَقَالَ، الزهرغَي لَيلْ عإِالَّالَ« : قَالَ؟ ه عطَّوقَالَ.» أَنْ ت : 

 فَقَالَ رسولُ اللَّه ، أَنقُص منه أَزِيد علَى هذَا والَالَ واللَّه :فَأَدبر الرجلُ وهو يقُولُ
: »قدإِنْ ص أَفْلَح«. ولُ اللَّهسويف رواية قَالَ ر  :»قدإِنْ ص أَبِيهو أَفْلَح - 

  )١١/م (.»وأَبِيه إِنْ صدق - أَو دخلَ الْجنةَ 
مردي از اهل نجد در حالی که زمزمه اش :  می گوید طلحه بن عبیداهللا :ترجمه

 آمد بگوش ما می رسید ولی سخنش براي ما مفهوم نبود با موهایی ژولیده بسوي رسول اهللا 
 آنحضرت جه شدیم که دربارة اسالم می پرسد؛ نزدیک شد، متوو هنگامیکه به رسول اهللا 

ا نمازي دیگر هم بر من الزم آی: آنمرد گفت. »است) فرض (پنج نماز در شبانه روز«:  فرمود
و روزه ماه مبارك «:  فرمودپیامبر اکرم . »خیر، مگر اینکه نفل بخوانی«: است؟ فرمود

خیر، مگر اینکه روزه «: آیا روزه اي دیگر هم بر من الزم است؟ فرمود: آنمرد گفت. »رمضان
آیا : ي گفتو.  زکات را برایش یاد آوري نمودهمچنین رسول اهللا . »هاي نفلی بگیري

خیر مگر اینکه صدقۀ نفلی «:  فرمودزکاتی دیگر هم بر من الزم است؟ رسول رحمت 
سوگند : بعد از این گفت و شنود، آنمرد رفت در حالی که می گفت : راوي می گوید. »بدهی

رسول اهللا .  کم می کنم،به خدا، نه بر این کارها چیزي اضافه می کنم و نه از این کارها چیزي
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و در یک روایت آمده است که رسول اهللا . »اگر راست می گوید، رستگار شد«: مود فر 
راست می گوید یا سوگند به پدرش که وارد  ر شد اگراسوگند به پدرش که رستگ«: فرمود

  .»بهشت شد اگر راست می گوید
 زیرا رسول اکرم . آنچه مسلّم است سوگند خوردن به غیر خدا، جائز نیست: شرح

هر «: و همچنین فرمود» ده است، منع نموخداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان «:فرمود
 که حدیث این لذا باید دانست. » به خدا سوگند بخورد،کس از شما می خواهد سوگند بخورد

  سوگند بشمار  آمده وا اینکه بر اساس عادت بر زبان  بوده است یباب، قبل از این منع
  . نمی رود

   اسالم بر پنج چیز، بنیاد گذاري شده است):41(باب

م علَى بنِي اِإلسالَ« : قَالَ عنِ النبِي  رضي اُهللا عنهماعنِ ابنِ عمرـ ٦٢
 ، وصيامِ رمضانَ، وإِيتاِء الزكَاة، وإِقَامِ الصالة، علَى أَنْ يوحد اللَّه:خمسٍ
جالْحلٌ فَقَا.»وجانَ:لَ رضمر اميصو جالَ: قَالَ؟ الْح جالْحانَ وضمر اميص ، 

 ولِ اللَّهسر نم هتعمكَذَا سه.) ١٦/م(  
اسالم «:  فرمود عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که نبی اکرم :ترجمه

انگی خداوند، برپا داشتن نماز، پرداخت بر توحید و یگ: بر پنج چیز، بنیاد گذاري شده است
حج و روزة رمضان؟ ابن عمر رضی اهللا عنهما : مردي گفت. »زکات، روزة رمضان و حج

  .  شنیدم به همین ترتیب من از رسول اهللا ؛نه، روزة رمضان و حج: گفت

  کدام کار در اسالم بهتر است؟): 42(باب

 سأَلَ رسولَ اللَّه  أَنَّ رجالً: اُهللا عنهما رضيعن عبد اللَّه بنِ عمرٍوـ ٦٣
 :َالاِإلس أَيريقَالَ؟مِ خ : » امالطَّع مطْعالَ،تأُ السقْرتو لَم نمو فْترع نلَى مع م

رِفع٣٩/م (.»ت(  
کدام : د پرسیمردي از رسول اهللا :  عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید:ترجمه
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  .»غذا دادن و سالم گفتن به آشنا و غیر آشنا«:  فرمودکار در اسالم بهتر است؟ آنحضرت 

  گناهان گذشته را محو و نابود می کننداسالم و حج و هجرت ): 43(باب

 وهو في   حضرنا عمرو بن الْعاصِ:عنِ ابنِ شماسةَ الْمهرِي قَالَـ ٦٤
 يا : فَجعلَ ابنه يقُولُ، وحولَ وجهه إِلَى الْجِدارِ، فَبكَى طَوِيالً،موتسياقَة الْ

اهتأَب، ولُ اللَّهسر كرشا بأَم  ؟بِكَذَا ولُ اللَّهسر كرشا بأَم  لَ : قَالَ؟بِكَذَافَأَقْب 
،  اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه إِلَه إِالَّهادةُ أَنْ الَ إِنَّ أَفْضلَ ما نعد ش:بِوجهِه فَقَالَ

  لَقَد رأَيتنِي وما أَحد أَشد بغضا لرسولِ اللَّه :ثكُنت علَى أَطْباقٍ ثَالَقَد إِني 
 فَلَو مت علَى تلْك الْحالِ ،فَقَتلْته أَحب إِلَي أَنْ أَكُونَ قَد استمكَنت منه  والَ،مني

 :فَقُلْت م في قَلْبِي أَتيت النبِي  فَلَما جعلَ اللَّه اِإلسالَ،لَكُنت من أَهلِ النارِ
كايِعفَُألب كينمطْ يساب،هينمطَ يسي، فَبدي تضقَالَ، فَقَب : »ما عي ا لَكوم؟»ر 

:  قَالَ، أَنْ يغفَر لي: قُلْت؟»تشترِطُ بِماذَا« : قَالَ، أَردت أَنْ أَشترِطَ: قُلْت:قَالَ
 وأَنَّ ،ها وأَنَّ الْهِجرةَ تهدم ما كَانَ قَبلَ،م يهدم ما كَانَ قَبلَهأَما علمت أَنَّ اِإلسالَ«

 أَجلَّ  والَ وما كَانَ أَحد أَحب إِلَي من رسولِ اللَّه .»انَ قَبلَهالْحج يهدم ما كَ
هننِي ميي عَأل،فأَنْ أَم يقأُط تا كُنمالالً وإِج هنم ينيع لَه ، فَهأَنْ أَص لْتئس لَوو 

ا أَطَقْتألَِ،م ينيُأل عأَم أَكُن ي لَمنهنأَنْ ، م توجالِ لَرالْح لْكلَى تع تم لَوو 
ةنلِ الْجأَه نا،أَكُونَ ميهي فالا حرِي ما أَداَء ميا أَشينلو فَالَ، ثُم تا مفَإِذَا أَن  
 ثُم أَقيموا حولَ ،راب شنا فَإِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي الت، نارتصحبنِي نائحةٌ والَ

 وأَنظُر ماذَا أُراجِع ، حتى أَستأْنِس بِكُم،قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها
  )١٢١/م (.بِه رسلَ ربي
 در حالت مرگ، عمرو بن عاص :  عبدالرحمن بن شماسه مهري می گوید:ترجمه

 یوار برگرداند و بسیار گریه نمود؛ او چهره اش را بسوي د که ما به حضور رسیدیم؛بسر می برد
 به تو فالن  به تو فالن مژده را نداد؟ آیا رسول اهللا آیا رسول اهللا ! پدر عزیرم : پسرش گفت
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  مژده را نداد؟ 
بهترین چیزي : و گفتیش را به سوي ما برگرداند  روعمرو بن عاص : راوي می گوید

 من در زندگی ام، له اال اهللا محمد رسول اهللا  است؛ه ما تهیه و تدارك دیده ایم، شهادت ال اک
  دورانی که هیچ کس بیشتر از من با رسول خدا - 1: سه مرحله را پشت سر گذاشته ام

   اگر با این حالت  نبود؛دشمنی نداشت و هیچ عملی نزد من محبوب تر از قتل رسول اهللا 
 در این هنگام،  خداوند اسالم را در دلم جاي داد؛ دورانی که-2. اً جهنمی بودممی مردم، قطع

 آنحضرت ات را دراز کن تا با تو بیعت کنم؛دست راست :  آمدم و گفتمخدمت رسول اهللا 
نبی اکرم از نمود؛ من دستم را جمع کردم؛ دست راست اش را در چرا اي «:  فرمود

  شرط : ؟ گفتم»چه شرطی می گذاري«: فرمود. ذارممی خواهم شرط بگ: ؟ گفتم»عمرو
مگر نمی دانی که اسالم، گناهان گذشته را محو «: فرمود. می گذارم که گناهانم بخشیده شوند

  و نابود می کند، هجرت نیز گناهان را از بین می برد و حج هم باعث بخشیده شدن گناهان 
 در نگاه  و بزرگوارتر از رسول اهللا باید بگویم که در آنروز هیچ کس محبوب تر. »می شود
ان تحمل شگفتی تماشایش را به اندازه اي در نگاهم بزرگ بود که تو آنحضرت من نبود؛
ستم  زیرا نتوان کنم؛اگر از من بخواهند تا ایشان را توصیف نمایم، نمی توانم توصیفنداشتم؛ 

 اما بعد از دوار بودم بهشتی باشم؛ مردم، امی اگر در این حالت میچشمانم را از نگاهش پر کنم؛
 پس هنگامی که فوت نمودم، ه نمی دانم حالم در آنها چه باشد؛آن، اوضاعی بر ما چیره شد ک

 مرا نیاورید؛ وقتی که همچنین آتش، همراهم ه خوانی جنازه ام را همراهی نکند؛هیچ زن نوح
شتر ذبح شود و گوشتش سپس به اندازه اي که یک . در قبر گذاشتید، بر من خاك بریزید

تقسیم گردد، کنار قبرم توقف کنید تا با شما انس بگیرم و ببینم که به قاصدان پروردگارم چه 
  . جوابی می دهم

   و جنگیدن با مسلمان، کفر است،دشنام دادن مسلمان، فسق): 44(باب

باب الْمسلمِ س»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ ٦٥
وقفُس،كُفْر الُهتق٦٤/م (» و(  

 ،دشنام دادن مسلمان، فسق«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید عبداهللا بن مسعود :ترجمه
  . »و جنگیدن با مسلمان، کفر است
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اخذه اعمال زمان جاهلیت، مؤکسی که مسلمان خوبی شود، بخاطر ): 45(باب
  نمی شود

٦٦َاـ ع دبع ندوعسنِ مب للَّه َقَال :ولِ اللَّهسرل اسقَالَ أُن :   َولسا ري 
اللَّه،ةيلاهي الْجا فلْنما عذُ بِماخؤالَ« : قَالَ؟ أَني اِإلسف كُمنم نسأَح نا ممِ فَالَأَم 

  )١٢٠/م (.»مِاهلية واِإلسالَ ومن أَساَء أُخذَ بِعمله في الْج،يؤاخذُ بِها

  اي :  گفتندچند نفر به رسول اهللا :  می گوید عبداهللا بن مسعود :ترجمه
آیا ما بخاطر اعمالی که در زمان جاهلیت انجام داده ایم، مواخذه می شویم؟ !رسول خدا
، )ظاهرا و باطنا مسلمان شود( مسلمان خوبی شود ،هر کس از شما«:  فرمودآنحضرت 

ظاهرا و باطنا ( و کسی که مسلمان خوبی نباشد عمال زمان جاهلیت مؤاخذه نمی شودبخاطر ا
  . »، بخاطر اعمال دوران جاهلیت و اسالم، مؤاخذه می گردد)مسلمان نشود

هر کس از شما مسلمان خوبی باشد، هر نیکی اش، ده برابر نوشته می ): 46(باب
  شود

 إِذَا :قَالَ اللَّه عز وجلَّ« :   قَالَ رسولُ اللَّه:لَ قَا عن أَبِي هريرةَـ ٦٧
 فَإِذَا عملَها فَأَنا ،تحدثَ عبدي بِأَنْ يعملَ حسنةً فَأَنا أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعملْ

 ، سيئَةً فَأَنا أَغْفرها لَه ما لَم يعملْها وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ،أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالها
 رب :ئكَةُقَالَت الْمالَ:  وقَالَ رسولُ اللَّه .»فَإِذَا عملَها فَأَنا أَكْتبها لَه  بِمثْلها
 فَإِنْ عملَها ،قُبوه ار:فَقَالَ –وهو أَبصر بِه  - ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً 

 وقَالَ .»إِنما تركَها من جراي،  وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسنةً،فَاكْتبوها لَه بِمثْلها
ولُ اللَّهسر: »َالإِس كُمدأَح نسرِ إِذَا أَحشبِع بكْتا تلُهمعي ةنسفَكُلُّ ح هم

أَمفعض ائَةعِ مبا إِلَى سهثَال، زع لْقَى اللَّهى يتا حهثْلبِم بكْتا تلُهمعي ئَةيكُلُّ سو 
  )١٢٩/م (.»و جلَّ

اگر : خداوند عزوجل می فرماید«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه
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 است، من  زمانی که آن کار را انجام ندادهبنده ام تصمیم بگیرد که کار خوبی انجام دهد تا
 و اگر جام دهد، برایش ده نیکی می نویسم؛ هنگامی که آنرا انبرایش یک نیکی می نویسم؛ اما

  بنده ام تصمیم بگیرد که کار بدي انجام دهد، تا زمانی که به آن، عمل نکرده است، او را 
:  فرمودهمچنین رسول اهللا . »یسم و اگر به آن، عمل کند، برایش یک بدي می نومی بخشم؛

   فالن بنده ات !پرودگارا: است، فرشتگان می گویندتر با علم به این که خداوند آگاه«
 اندازة مواظب باشید اگر آنرا انجام داد، به:  خداوند می فرمایدمی خواهد کار بدي انجام دهد؛

 زیرا بخاطر من  نیکی بنویسید؛، برایش یک و اگر آن را انجام ندادهمان بدي، برایش بنویسید؛
 مسلمان خوبی باشد، هر ،اگر یکی از شما:  فرمودهمچنین رسول اهللا . »آنرا انجام نداده است

 و هر کار بدي که  هفتصد برابر برایش نوشته می شود؛کار نیکی که انجام می دهد، از ده تا
  . »رود یک بدي برایش نوشته می شود تا به مالقات خدا ب،مرتکب می شود

تبارک و تعالَی إِنَّ اللَّه :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ ٦٨
  )١٢٧/م (.» ما لَم يتكَلَّموا أَو يعملُوا بِه،متي ما حدثَت بِه أَنفُسهاتجاوز ألُِ

خداوند براي امتیان من، حدیث «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره :ترجمه
  .» را تا زمانی که بزبان نیاورده اند و یا به آن عمل نکرده اند، عفو و گذشت نموده است1نفس

  مسلمان، کسی است که سایر مسلمانان از او در امان باشند): 47(باب

 سأَلَ  رجالً أَنَّ: رضي اُهللا عنهماعن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِـ ٦٩
 ولَ اللَّهسر:ريخ نيملسالْم قَالَ؟ أَي : »هديو انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم«. 

  )٤٠/م(
 عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما روایت می کند که مردي از رسول اهللا :ترجمه

کدام مسلمان، بهتر است؟ آنحضرت :  پرسیدکسی که مسلمانان از دست و «: مود فر
  .»زبانش در امان باشند

                                                
  .گذرد سخن درونی و آنچه در دل می  )1(
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  کار نیکی انجام دهد ،که در دوران جاهلیت کسی): 48(ابب
   مسلمان شود و بعد از آن،

 أَنه قَالَ لرسولِ اللَّه : أَنَّ حكيم بن حزامٍ أَخبره: بنِ الزبيرِعن عروةَـ ٧٠
:لَ اهللاوسأَی ر  ،ةيلاهي الْجا فثُ بِهنحأَت تا كُنورأُم تأَيأَر، أَو قَةدص نم 

أَسلَمت علَى ما أَسلَفْت :»   فَقَالَ رسولُ اللَّه؟ أَفيها أَجر،عتاقَة أَو صلَة رحمٍ
  )١٢٣/م (.»من خيرٍ

  من از : به من گفت م بن حزام  عروه بن زبیر روایت می کند که حکی:ترجمه
آیا کارهاي خیري از قبیل صدقه، آزادي برده ها و احسان به :  پرسیدمرسول اهللا 

  خویشاوندان که در جاهلیت بعنوان عبادت انجام می دادم، اجر و ثوابی هم دارد؟ رسول اهللا
  .»کارهاي نیک گذشته ات باعث مسلمان شدن تو شده اند«: فرمود

  پرهیز از امتحان و آزمایش): 49(باب

أَحصوا لي كَم «: فَقَالَ  كُنا مع رسولِ اللَّه : قَالَ عن حذَيفَةَـ ٧١
 أَتخاف علَينا ونحن ما بين الست ، يا رسولَ اللَّه: فَقُلْنا: قَالَ.»ميلْفظُ اِإلسالَ

ائَةعِ مبإِلَى الس ائَةالَ« :قَالَ ؟م كُماإِنلَوتبأَنْ ت لَّكُمونَ لَعردا: قَالَ.» تنيلتى ، فَابتح 
  )١٤٩/م (. سرا يصلِّي إِالَّجعلَ الرجلُ منا الَ

برایم آمار گیري «:  بودیم که فرمودما با رسول اهللا :  می گویدحذیفه : ترجمه
آیا نگران ما ! اي رسول خدا: ما گفتیم: حذیفه می گوید. »کنید چند نفر مسلمان شده است

شما نمی دانید شاید «:  فرمودهستید در حالی که ما ششصد تا هفتصد نفر هستیم؟ آنحضرت 
بعد از آن، دچار مصیبت شدیم تا جایی که : حذیفه می گوید. »دچار امتحان و آزمایش شوید

  .هر کدام از ما بطور پنهانی نماز می خواند



  
 
١٠٧ )1 (مختصر صحیح مسلم  

اسالم با غربت آغاز شده و بزودي به حالت اول خود بر خواهد ): 50(باب
  ان مسجد مکه و مدینه، جمع می شودگشت و می

 وسيعود ،إِنَّ اِإلسالم بدأَ غَرِيبا« :قَالَ عنِ ابنِ عمر عنِ النبِي ـ ٧٢ 
 .»ينِ كَما تأْرِز الْحيةُ في جحرِها وهو يأْرِز بين الْمسجِد،غَرِيبا كَما بدأَ

   )١٤٦/م(
اسالم با «:  فرمود عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که نبی اکرم :ترجمه 

باز خواهد گشت و میان مکه و مدینه، جمع ) غربت( و بزودي به حالت اولیه غربت آغاز شد
  . »خواهد شد

   اهللا آغاز وحی به رسول): 51(باب

 كَانَ :أَخبرته أَنها قَالَت  أَنَّ عائشةَ زوج النبِي :عن عروةَ بنِ الزبيرِـ ٧٣
 ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مأَو ِموي النقَةَ فادا الصيؤيِ الرحالْو نى  فَكَانَ الَ،مري 

 فَكَانَ يخلُو بِغارِ حراٍء ،ُء ثُم حبب إِلَيه الْخالَ،ثْلَ فَلَقِ الصبحِ جاَءت مرؤيا إِالَّ
يهثُ فنحتي،دبعالت وهالَ، وأُو يالاللَّي هلإِلَى أَه جِعرلَ أَنْ يقَب ددالْع ت، دوزتيو 

كذَلةَ فَ،لجيدإِلَى خ جِعري ا ثُمهثْلمل دوزتاٍء،يري غَارِ حف وهو قالْح ى فَجِئَهتح ، 
فَأَخذَنِي فَغطَّنِي حتى بلَغَ « : قَالَ.»ما أَنا بِقَارِئٍ« : قَالَ، اقْرأْ:فَجاَءه الْملَك فَقَالَ

دهي الْجنلَنِي فَقَالَ،مسأَر أْ: ثُمقَالَ،  اقْر:ا بِقَارِئٍ قُلْتا أَنذَنِي : قَالَ، مفَأَخ 
 ما أَنا : فَقُلْت، أَقْرأْ: فَقَالَ، ثُم أَرسلَنِي، حتى بلَغَ مني الْجهد،فَغطَّنِي الثَّانِيةَ

   :لَنِي فَقَالَ ثُم أَرس، حتى بلَغَ مني الْجهد،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالثَةَ«: قَالَ.»بِقَارِئٍ
                               

                       ]ا  ]٥- ١:العلقبِه عجفَر 
 ولُ اللَّهسر جرتهرادوب ةَ فَقَالَ،فجيدلَى خلَ عخى دتلُونِي« : حملُونِي زمز«. 

عوالر هنع بى ذَهتح لُوهمةَ،فَزجيدخقَالَ ل ي« : ثُما لةُ مجيدخ ا ؟»أَيهربأَخو 
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ربفِْسي« : قَالَ،الْخلَى نع يتشخ  ف .»لَقَدلَه ةُقَالَتجيدكَالَّ: خ  اللَّهفَو رشالَ أَب 
 ، وتحملُ الْكَلَّ، وتصدق الْحديثَ، واللَّه إِنك لَتصلُ الرحم،يخزِيك اللَّه أَبدا
ومدعالْم كِْسبتو،فيقْرِي الضتو ،قبِ الْحائولَى نع نيعتو ،خ بِه طَلَقَتةُ  فَانجيد

وهو ابن عم خدجيةَ أَخي ، حتى أَتت بِه ورقَةَ بن نوفَلِ ابنِ أَسد بنِ عبد الْعزى
 وكَانَ يكْتب الْكتاب الْعربِي ويكْتب من ، وكَانَ امرأً تنصر في الْجاهلية،أَبِيها

رجِيلِ بِالْعاِإلنبكْتأَنْ ي اَء اللَّها شم ةبِي،يمع ا قَدا كَبِريخيكَانَ شو ، لَه فَقَالَت 
 يا ابن أَخي ماذَا : قَالَ ورقَةُ بن نوفَلٍ، اسمع منِ ابنِ أَخيك، أَي عم:خدجيةُ

 هذَا الناموس الَّذي أُنزِلَ :لَه ورقَةُ قَالَ فَ،خبر ما رآه  فَأَخبره رسولُ اللَّه ؟ترى
 يا لَيتنِي أَكُونُ حيا حني يخرِجك ،يا لَيتنِي فيها جذَعا ، بن عمران علَى موسى

كمقَو،ولُ اللَّهسقَالَ ر  : »مه رِجِيخم قَةُ؟»أَورقَالَ و :معن ! أْتي لٌ  لَمجر
  )١٦٠/م (. وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا، عوديقَطُّ بِما جِئْت بِه إِالَّ

 عروه بن زبیر روایت می کند که عایشه صدیقه رضی اهللا عنها، همسر گرامی :ترجمه
  بود؛بصورت رؤیاي صادقانه در خواب آغاز وحی به رسول اهللا :  گفترسول اکرم 

، شیفتۀ خلوت و  بعد از آندید مانند روز روشن، تعبیر می شد؛ هر خوابی که می آنحضرت 
 به تنهایی به غار حرا می رفت و شبهاي متعددي قبل از اینکه مشتاق گوشه نشینی گردید؛

 سپس و براي این مدت، توشه بر می داشت؛خانواده اش گردد، درآنجا به عبادت می پرداخت 
 تا هاي متعدد دیگري توشه بر می داشت؛ رضی اهللا عنها بر می گشت و براي شبنزد خدیجه

  رسول اهللا بخوان؛: حراء بطور ناگهانی، بر او وحی شد؛ فرشته آمد و گفتاینکه در غار 
فرشته مرا گرفته و به اندازه اي فشار «:  می گویدآنحضرت . »من خواندن نمی دانم«: فرمود
من خواندن : بخوان؛ گفتم:  از آن را نداشتم؛ سپس مرا رهاکرد و گفته من توان بیشترداد ک

براي بار دوم مرا گرفته و به اندازه اي فشار داد که تحمل «:  می گوید رسول اهللا .»نمی دانم
 براي من خواندن نمی دانم؛: بخوان؛ گفتم:  نداشتم؛ سپس مرا رها کرد و گفتبیشتر از آن را

 :  سرانجام مرا رها کرد و گفتا جایی که توان داشتم، فشار داد؛تبار سوم مرا گرفته و    
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                  )نام پرودگارت، همان بخوان به 
دگارت بزرگوارتر و  بخوان، پرورید و انسان را از خون بسته آفرید؛پرودگاري که تو را آفر

 همان پرودگاري که انسان را با قلم آموخت و چیزهایی به انسان آموخت که بخشنده تر است؛
دیجه رضی اهللا  با این آیات و قلبی لرزان نزد خبعد ازاین ماجرا، رسول اهللا ). نمی دانست

امه پیچیدند  آنها هم او را در ج؛»امه بپیچید، مرا در جامه بپیچیدمرا در ج«: عنها رفت و فرمود
! اي خدیجه«:  خطاب به خدیجه فرمود بعد از آن، رسول خدا تا ترسش برطرف گردید؛

. »ودمواقعاً احساس خطر نم«:  آنگاه فرمود؟ و او را از ماجرا مطلع ساخت؛»ستحالم چطور ا
 بخدا سوگند که هرگز چنین نیست؛ من تو را مژده می دهم؛: ی اهللا عنها گفتخدیجه رض

   به  کنی، تو به خویشاوندان، نیکی و احسان میاوند هرگز تو را رسوا نخواهد کرد؛اخد
 به فقراء یاري می رسانی، مهمان نوازي می کنی و ازحق حمایت و ،درمانده ها کمک می کنی

  .نیپشتیبانی می ک
بن  را نزد پسر عمویش ؛ورقه  آنحضرت رضی اهللا عنها بعد از این سخنان، خدیجه 

   ورقه در دوران جاهلیت، نصرانی شده بود و به زبان عربی، نامه نوفل بن اسد بن عبدالعزي؛ برد؛
 قابل یاد آوري است که ي از انجیل به زبان عربی می نوشت؛ همچنین چیزهاي زیادمی نوشت؛

  . دي کهنسال بود و بینایی اش را از دست داده بودوي پیرمر
  ات چه  گوش کن؛ ببین برادرزاده 1!اي عمویم:  به او گفترضی اهللا عنهاخدیجه 

 آنچه را که دیده بود، به چه دیده اي؟ رسول اهللا ! اي برادرزاده ام:  ورقه گفت.می گوید
 فرستاده وي موسی بن عمران این همان فرشته اي است که بس: ورقه گفت. اطالع او رساند

   تا آن روزهایی که قومت تو را بیرون می کنند، زنده  ومن جوان بودم!  اي کاششده است؛
  !؟»آیا آنها مرا بیرون می کنند«:  فرمود رسول اهللا .می ماندم

 ولی  آورده است، با وي دشمنی شده است؛آري، هرکس، پیامی مانند پیام تو: ورقه گفت

                                                
   بخاطر احترام او را عمو صدا کرد و گرنه همانگونه که در اول حدیث آمده است وي پسر عمویش  )1(

  .می باشد
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  . ا دریابم به تو کمک شایانی خواهم نموداگر آنروز ر

٧٤نى قَالَـ عيحةَ: يلَما سأَب أَلْتلُ: سزِلَ قَبأُن آنالْقُر ا : قَالَ؟ أَيها أَيي 
ثِّردالْم،فَقُلْت : أَو    فَقَالَ؟ :اللَّه دبع نب ابِرج أَلْتزِ: سأُن آنالْقُر لَ  أَي

  : قَالَ؟قَبلُ        فَقُلْت: أَو     ؟ابِرا : قَالَ جثَندا حم ثُكُمدأُح 
 ولُ اللَّهسر َا« :قَالرهاٍء شربِح تراوج، لْتزارِي نجِو تيا قَضفَلَم 

 فَنظَرت أَمامي وخلْفي وعن يمينِي وعن ، فَنوديت،فَاستبطَنت بطْن الْوادي
 فَرفَعت رأْسي ، ثُم نوديت، فَنظَرت فَلَم أَر أَحدا، ثُم نوديت،شمالي فَلَم أَر أَحدا

خذَتنِي رجفَةٌ  فَأَ،م يعنِي جِبرِيلَ علَيه السالَ،فَإِذَا هو علَى الْعرشِ في الْهواِء
   فَأَنزلَ اللَّه ، فَصبوا علَي ماًء، فَدثَّرونِي، دثِّرونِي: فَأَتيت خدجيةَ فَقُلْت،شديدةٌ

  :عز وجلَّ                        
اولین آیاتی که از قران نازل شده اند، :  گفتمه به ابوسلم:  یحیی می گوید:ترجمه

  :کدام اند؟ گفت        . یا : گفتم   من از جابر بن عبداهللا :  گفت؟ 

  :اولین آیاتی که از قران نازل شده اند، کدام اند؟ او گفت: پرسیدم        .گفتم  :

 یا    سخن رسول اهللا :  جابر گفت؟آنحضرت  را براي شما نقل می کنم؛ فرمود  :
 هنگامی که دوران اعتکافم به پایان رسید، پایین آمدم تا یک ماه در غار حراء اعتکاف نشستم؛

م را  جلو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ رسیدم؛ در آنجا، ندا آمد؛1اینکه به داخل وادي
ز هم نگاه کردم ولی کسی را ندیدم؛ براي بار  با را ندیدم؛ دوباره، ندا آمد؛نگاه کردم اما کسی

 از در آسمان، باالي تخت، قرار دارد؛ جبرییل را دیدم که سوم، ندا آمد؛ سرم را بلند کردم؛
  آنهامرا بپوشید، مرا بپوشید؛:  و گفتم نزد خدیجه آمدمدیدن این صحنه، بشدت تکان خوردم؛

 :  آنگاه خداوند این آیات را نازل فرمودمقداري آب رویم ریختند؛وشاندند و مرا پ    

                                                
  .دره و رودخانه )1(
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                  )یعنی اي کسی که جامه بر سر کشیده اي !
  ). برخیز و بترسان و پرودگارت را به عظمت و بزرگی یاد کن و لباست را پاك بگردان

ند چنانچه  نازل گردید، آیات اولیه سورة إقرأ هستاولین آیاتی که بر رسول اهللا : شرح
 بعد از انقطاع وحی، ؛ براي مدتی، وحی قطع گردید گذشت؛ بعد از آن،73در حدیث شماره 

می باشد که در این حدیث آمده است؛ قابل اولین آیاتی که نازل شد، همین آیات سورة مدثر 
الفاظ دیگر همین روایت، تصریح  شده است که در این حدیث، در یاد آوري است که 

  .صحبت از اولین آیات بعد از انقطاع وحی است نه اولین آیات بطور مطلق

  کثرت نزول وحی): 52(باب

   أَنَّ اللَّه عز وجلَّ تابع الْوحي علَى : قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالكـ ٧٥
   وأَكْثَر ما كَانَ الْوحي يوم توفِّي ،لَ وفَاته حتى توفِّيقَب ه رسولِ اللَّ
ولُ اللَّهسر  .)٣٠١٦/م(  

 قبل خداوند جریان نزول وحی را بر رسول اهللا :  می گوید انس بن مالک :ترجمه
  وفات رسول اهللا) نزدیک(در دوران بیشترین وحی جایی که از وفاتش، شدت بخشید تا 

  . نازل گردید
 وران مکی، وحی براي مدتی، قطع شد؛ بعد از آن،همانطور که می دانید در آغاز د: شرح

ینه بیشتر سوره هاي ، در مدسپس رگ نازل گردید؛در مکه فقط تعدادي از سوره هاي بز
در این  زیرا  وحی زیادي نازل گردید؛ ولی در آخر حیات آنحضرت بزرگ نازل شد؛

فتح الباري . (یادي مطرح می کردندهاي زیادي مسلمان شدند و سؤالهاي زگروه دوران، 
  ).   با اندکی تصرف)4982( حدیث شماره

    و فرض شدن نمازهااسراء رسول اکرم ): 53(باب

 -أُتيت بِالْبراقِ « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه:  عن أَنسِ بنِ مالكـ ٧٦
ضيةٌ أَبابد وهلِ، طَوِيلٌوغونَ الْبدارِ ومالْح قفَو ، هفى طَرهتنم دنع هرافح عضي 
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 ، فَربطْته بِالْحلْقَة الَّتي يربِطُ بِه اَألنبِياُء، فَركبته حتى أَتيت بيت الْمقْدسِ:قَالَ -
 فَجاَءنِي جِبرِيلُ علَيه ، ثُم خرجت،ت فيه ركْعتينِ فَصلَّي، ثُم دخلْت الْمسجِد:قَالَ

: م فَقَالَ جِبرِيلُ علَيه السالَ، فَاخترت اللَّبن،م بِإِناٍء من خمرٍ وإِناٍء من لَبنٍالسالَ
 قَالَ ؟ من أَنت: فَقيلَ،ح جِبرِيلُ ثُم عرج بِنا إِلَى السماِء فَاستفْت:اخترت الْفطْرةَ

 ؟ قَد بعثَ إِلَيه: قَالَ؟ وقَد بعثَ إِلَيه: قيلَ، محمد:قَالَ؟  قيلَ ومن معك:جِبرِيلُ
 ،ماِء الثَّانِية ثُم عرج بِنا إِلَى الس، فَرحب بِي ودعا لي بِخيرٍ، فَإِذَا أَنا بِآدم،فَفُتح لَنا

 ؟ ومن معك: قيلَ: قَالَ جِبرِيلُ؟ من أَنت: فَقيلَ؛،مفَاستفْتح جِبرِيلُ علَيه السالَ
 فَإِذَا أَنا بِابنيِ ، فَفُتح لَنا: قَالَ؟إِلَيه  قَد بعثَ: قَالَ؟ وقَد بعثَ إِلَيه: محمد قيلَ:قَالَ
ي الْخا لوعدا وبحا فَرهِملَيع اللَّه اتلَواَء صكَرِينِ زى بيحيو ميرنِ مى ابيسع الَة

ثَةاِء الثَّالمبِي إِلَى الس جرع رٍ ثُميرِيلُ،بِخجِب حفْتتيلَ، فَاسفَق :تأَن نقَالَ؟ م : 
 قَد بعثَ : قَالَ؟ وقَد بعثَ إِلَيه: قيلَ محمد :الَ قَ؟ ومن معك: قيلَ،جِبرِيلُ

ها،إِلَيلَن حفَفُت ، فوسا بِيفَإِذَا أَن  ِنسالْح طْرش يطأُع قَد وقَالَ،إِذَا ه : بحفَر 
م استفْتح جِبرِيلُ علَيه السالَ فَ، ثُم عرج بِنا إِلَى السماِء الرابِعة،ودعا لي بِخيرٍيب 
 فَفُتح لَنا ، قَد بعثَ إِلَيه: قَالَ؟ وقَد بعثَ إِلَيه:لَي قَ  محمد: ومن معك قَالَ:قيلَ

رِيسا بِإِدرٍ،فَإِذَا أَنيي بِخا لعدو بحلَّ، فَرجو زع قَالَ اللَّه : نفَعرا  ويلا عكَانم اه
 ُرِيلجِب حفْتتفَاس ةساماِء الْخما إِلَى السبِن جرع يلَ،ثُمذَا: قه نرِيلُ : قَالَ؟ مجِب 

 فَفُتح ، قَد بعثَ إِلَيه: قَالَ، وقَد بعثَ إِلَيه: قيلَ   محمد: قَالَ؟ومن معك:قيلَ 
 ، ثُم عرج بِنا إِلَى السماِء السادسة، فَرحب ودعا لي بِخيرٍ ذَا أَنا بِهارونَ فَإِ،لَنا

 : قَالَ؟ ومن معك: جِبرِيلُ قيلَ: قَالَ؟فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيه السلَام قيلَ من هذَا
دمحم َيلق :هثَ إِلَيعب قَدقَالَ ؟ و:هثَ إِلَيعب ى ، قَدوسا بِما فَإِذَا أَنلَن حفَفُت  َ

 من : فَقيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ، ثُم عرج إِلَى السماِء السابِعة ،فَرحب ودعا لي بِخيرٍ
 قَد : قَالَ؟ وقَد بعثَ إِلَيه:قيلَ   محمد: قَالَ؟ ومن معك: جِبرِيلُ قيلَ: قَالَ؟هذَا
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هثَ إِلَيعا،بلَن حفَفُت ،يماهرا بِإِبفَإِذَا أَن  ِورمعالْم تيإِلَى الْب هرا ظَهنِدسإِذَا ، مو 
لَكم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخدي والَ، ههونَ إِلَيودعبِي إِ، ي بذَه ثُم  ةردلَى الس

 فَلَما غَشيها من أَمرِ : قَالَ،لِ وإِذَا ثَمرها كَالْقالَ، وإِذَا ورقُها كَآذَان الْفيلَة،الْمنتهى
تريغت يا غَشم ا،اللَّهنِهسح نا مهتعنأَنْ ي يعطتسي لْقِ اللَّهخ نم دا أَحفَم ، 

ىفَأَوحا أَوم إِلَي ى اللَّهلَاةً،حص ِسنيمخ لَيع ضفَفَر ،لَةلَيمٍ ووي كُلّ يف ، لْتزفَن 
 : قَالَ،ةً خمِسني صالَ: قُلْت؟ ما فَرض ربك علَى أُمتك:فَقَالَ  إِلَى موسى

يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعالَ فَإِنَّ،ار كتأُم كيقُونَ ذَلطنِي ، يب تلَوب ي قَدفَإِن 
مهتربخيلَ وائرقَالَ،إِس :ي فَقُلْتبإِلَى ر تعجي: فَرتلَى أُمع فِّفخ با رطَّ ، يفَح 

 نَّ أُمتك الَ إِ: قَالَ، فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عني خمسا،عني خمسا
كيقُونَ ذَلطي،يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعي : قَالَ، فَاربر نيب جِعلْ أَرأَز فَلَم 

 إِنهن خمس صلَوات ، يا محمد:م حتى قَالَتبارك وتعالَى وبين موسى علَيه السالَ
 ومن هم بِحسنة فَلَم ،ةً فَذَلك خمسونَ صالَ،ة عشر لكُلِّ صالَ، ولَيلَةكُلَّ يومٍ

 فَإِنْ عملَها كُتبت لَه عشرا ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْها لَم ،يعملْها كُتبت لَه حسنةًّّ
  فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسى: قَالَ،كُتبت سيئَةً واحدةًتكْتب شيئًا فَإِنْ عملَها 

َفَقَال هتربفَأَخ :ولُ اللَّهسفَقَالَ ر يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعار   فَقُلْت: 
هنم تييحتى استي حبإِلَى ر تعجر ١٦٢/م (.»قَد(  

که حیوانی را براق :  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  انس بن مالک :جمهتر
ش را در  این حیوان، قدم؛دگتر از االغ و کوچکتر از قاطر بود، آوردن بزرسفید رنگ و طویل و

 سپس وارد دم تا اینکه به بیت المقدس رسیدم؛ سوار بر آن شمنتهاي دید چشمش می گذاشت؛
 در این هنگام، نماز بجاي آوردم؛ بعد از آن، از مسجد بیرون رفتم؛د شدم و دو رکعت مسج

  یک ظرف شراب و یک ظرف شیر آورد؛ من شیر را انتخاب کردم؛جبرئیل 
 سپس ما را به سوي آسمان برد و جبرئیل راه فطرت را برگزیدي؛: فرمود جبرئیل

چه کسی را :  پرسیده شدل؛جبرئی: شما؟ گفت: درخواست نمود تا در را باز نماید؛ پرسیده شد
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. دعوت شده است: آیا دعوت شده است؟ گفت:  پرسیده شد؛محمد : همراه داري؟گفت
  وي به من خیرز شد؛ چون داخل شدم، آدم  را دیدم؛بعد از این گفت و شنود، در  براي ما با

است  خو سپس ما به آسمان دوم برده شدیم و جبرئیل درمقدم گفت و برایم دعاي خیر نمود؛
چه کسی تو را :  پرسیده شدجبرئیل؛: تو کسیتی؟ گفت: رسیده شد پنمود تا در را باز نمایند؛
دعوت شده : آیا دعوت شده است؟ گفت:  پرسیده شد؛محمد: همراهی می کند؟ گفت

 به محض ورود، دو از آن، دروازه اي براي ما باز شد؛پس «:  می فرمایدرسول اهللا . »است
گفتند و براي ما  آنها به من خیر مقدم  مریم و یحیی بن زکریا؛ را دیدم؛نپسرخاله ؛عیسی ب

 د؛ سپس ما را به آسمان سوم برد و جبرئیل در خواست کرد تا در را باز نمایندعاي خیر نمودند؛
چه کسی با تو همراه است؟ جواب : پرسیده شد. جبرئیل: تو کسیتی؟ جواب داد: پرسیده شد

بعد . دعوت شده است: آیا دعوت شده است؟ جبرئیل جواب داد: پرسیده شد . محمد: داد
 چون داخل شدم، یوسف را دیدم و متوجه شدم که نصف از آن، دروازه اي براي ما باز شد؛

رمقدم گفت و برایم یوسف هم به من خی«:  فرمودآنحضرت . »زیبایی به او داده شده است
 رخواست نمود تا در را باز نمایند؛ و جبرئیل د سپس ما را به آسمان چهارم برددعاي خیر نمود؛

ه است؟ جبرئیل آیا دعوت شد: پرسیده شد. محمد: این کسیت؟ جواب داد: پرسیده شد
  براي ما باز شد؛ چون داخل شدم، ادریس را دیدم؛ بعد از آن، دروازهدعوت شده است؛: گفت

به او منزلت واالیی ما «: رماید خداوند می ف مقدم گفت و برایم دعاي خیر نمود؛وي به من خیر
 درخواست کرد تا در را باز نمایند؛ سپس ما را به آسمان پنجم برد و جبرئیل ؛»عنایت کردیم

چه کسی با تو همراه است؟ جبرئیل :  پرسیده شدجبرئیل؛: اب داداین کسیت؟ جو: پرسیده شد
دعوت شده : ؟ جبرئیل جواب دادآیا دعوت شده است:  پرسیده شد؛محمد: جواب داد

 مقدم  وي خیروقتی که داخل شدم، هارون را دیدم؛ پس از آن، دروازه براي ما باز شد؛ است؛
واست نمود تا در  سپس ما را به آسمان ششم برد و جبرئیل درخگفت و برایم دعاي خیر نمود؛

راه چه کسی با تو هم:  پرسیده شدجبرئیل؛: تو کسیتی؟ جواب داد:  شد پرسیدهرا باز نمایند؛
دعوت : ؟ جبرئیل جواب دادآیا دعوت شده است:  پرسیده شد؛محمد: است؟ جواب داد

 مقدم  وي به من خیرا دیدم؛ چون داخل شدم، موسی  رشده است؛ بدنبال آن، دروازه باز شد؛
 نمود  بعد از آن، ما را به آسمان هفتم برد و جبرئیل درخواستگفت و برایم دعاي خیر نمود؛

چه کسی با تو :  پرسیده شدجبرئیل؛: تو کسیتی؟ جواب داد:  شد پرسیدهباز نمایند؛تا دروازه را 
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 :آیا دعوت شده است؟ جبرئیل جواب داد:  پرسیده شد؛محمد: همراه است؟ جواب داد
 چون داخل شدم، ابراهیم را دیدم که به بیت دعوت شده است؛ دروازه براي ما باز شد؛

ند و دم که روزانه هفتاد هزار فرشته به بیت المعمور می آیالمعمور تکیه زده است و متوجه ش
 برگهاي آن به اندازة گوش فیل و دوباره به  آن بر نمی گردند؛ سپس مرا به سدره المنتهی برد؛

هنگامی که دستور خدا آنها را فرا «:  فرمودآنحضرت . »میوه هاي آن به اندازة کوزه بود
 سپس آنچه واند زیبایی آنها را توصیف نماید؛وقی نمی تگرفت، تغییر کردند طوریکه هیچ مخل

وز، پنجاه نماز بر من فرض را که خواست خداوند بود به سوي من وحی کرد و در هر شبانه ر
تو خداوند چه چیزي بر امت :  موسی فرمود  پایین آمد؛ من بسوي موسی آنگاه گرداند؛

رودگارت برگرد و درخواست کن تا بسوي پ:  موسی گفتپنجاه نماز؛: فرض گرداند؟ گفتم
   رسول اکرم .  من بنی اسرائیل را آزموده امیرا امت تو این توانایی را ندارد؛ ز؛تخفیف دهد

براي امتم تخفیف بده و آسان ! پرودگارا: ممن نزد پرودگارم برگشتم و گفت: می فرماید
پنج نماز را : تم و گفتم من نزد موسی برگشاوند پنج نماز را برایم تخفیف داد؛خد. بگردان

 بسوي پرودگارت برگرد و از او امت ات توانایی این را ندارد؛: فتموسی گ. برایم تخفیف داد
همچنان میان پرودگارم و موسی رفت و آمد «:  می فرمایدرسول اکرم. »طلب تخفیف کن

ت و هر نماز ج نماز در هر شبانه روز، فرض اسپن! اي محمد: می نمودم تا اینکه خداوند فرمود
 و هر کس، اراده کند که کار نیکی انجام برابر با ده نماز است؛ در نتیجه، پنجاه نماز می شود؛

دهد، ده  اگر آن را انجام ؛ولیدهد ولی آن را انجام ندهد، یک نیکی برایش نوشته می شود
ناهی  هر کس، قصد انجام کار بدي نماید و آنرا عملی نکند، گنیکی برایش نوشته می شود؛

رسول اهللا . »برایش نوشته نمی شود و اگر آنرا عملی کند، فقط یک بدي برایش نوشته می شود
ریان امر قرار دادم؛آنگاه من پایین آمدم تا به موسی رسیدم و او را در ج«:   می فرماید 

من «:  می فرمایدرسول اهللا . »نزد پرودگارت برگرد و از او تخفیف بخواه: موسی فرمود
  .  »به اندازه اي به پرودگارم مراجعه کردم که از او خجالت کشیدم و حیاکردم: گفتم

   دربارة انبیا علیهم السالم سخن گفتن نبی اکرم ): 54(باب

بين مكَّةَ   سرنا مع رسولِ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهماعنِ ابنِ عباسٍـ ٧٧
 : فَقَالَ، وادي اَألزرقِ:ا فَقَالُو؟»أَي واد هذَا« : فَقَالَ، بِوادوالْمدينة فَمررنا
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فَذَكَر من لَونِه وشعرِه شيئًا لَم يحفَظْه  علَيه السالَم، كَأَني أَنظُر إِلَى موسى«
داود،هيي أُذُنف هيعبا إِصعاضإِلَى ، و ارؤج لَه ةلْبِيبِالت ي،اللَّهادذَا الْوا بِهارقَالَ.» م : 

ةلَى ثَنِيا عنيى أَتتا حنرس فَقَالَ،ثُم : »هذه ةثَنِي قَالُوا؟»أَي :فْتل ى أَوشره ، 
 خطَام ناقَته ، صوف علَيه جبةُ،كَأَني أَنظُر إِلَى يونس علَى ناقَة حمراَء« :فَقَالَ

   )١٦٦/م( .» مارا بِهذَا الْوادي ملَبيا،ليف خلْبةٌ
 در مسیر میان مکه و همراه رسول اهللا :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید:ترجمه

ره نام این د«:  فرمود رسول اهللا بودیم که گذرمان به دره اي افتاد؛مدینه در حرکت 
   را گویا من موسی«:  فرمودآنحضرت این درة ازرق است؛ : به گفتند؟ صحا»چیست

 چیزي از رنگ و مویش متذکر شدند که داوود یکی از راویان و رسول اکرم (می بینم 
که دو انگشتش را در گوشهایش گذاشته و با آواز بلند، لبیک می گوید ) فراموش کرده است

ه همچنان به راهمان ادام:  رضی اهللا عنهما می گویدابن عباس. »و از این وادي، عبور می کند
: گفتند؟ صحابه »این، چه کوهی است«:  پرسید آنحضرت دادیم تا اینکه به کوهی رسیدیم؛

گویا من بسوي یونس نگاه می کنم که «:  فرمود رسول اهللا .دارد این کوه هرشی یا لفْت نام
پوست درخت ( تن دارد و مهار شترش از لیفبر ناقه اي سرخ، سوار است و جبه اي پشمینه به

  .»است و لبیک گویان از این وادي می گذرد) خرما

حني أُسرِي بِي لَقيت موسى «:  قَالَ النبِي : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٧٨
 رجِلُ ،مضطَرِب –لَ حِسبته قَا -فَإِذَا هو رجلٌ  -  فَنعته النبِي - معلَيه السالَ

 فَإِذَا ربعةٌ -  فَنعته النبِي  -  ولَقيت عيسى : كَأَنه من رِجالِ شنوَءةَ قَالَ،الرأْسِ
 ورأَيت إِبراهيم صلَوات اللَّه : قَالَ، كَأَنما خرج من دمياسٍ يعنِي حماماُ،أَحمر

و هلَيعبِه هلَدو هبا أَشقَالَ،أَن :رمرِ خي اآلخفو نا لَبمهدي أَحنِ فاَءيبِإِن يتفَأُت ، 
 -  هديت الْفطْرةَ أَو: فَقَالَ، فَأَخذْت اللَّبن فَشرِبته، خذْ أَيهما شئْت:فَقيلَ لي

  )١٦٨/م. (» أَخذْت الْخمر غَوت أُمتكأَما إِنك لَو -أَصبت الْفطْرةَ 
 شب اسراء با موسی «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره:ترجمه
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وي مردي بسیار : نم گفت موسی را توصیف کرد و فکر می کمالقات کردم و آنحضرت 
گویا یکی از مردان د  موهایش مقداري مجعد و در میان آنها، مقداري فروهشته بوبلند نبود؛

  . »شنوءه است
وي «: و او را چنین توصیف کرد» و با عیسی مالقات کردم«:  فرمودآنحضرت همچنین 

  . »میانه قد و قرمز بود گویا از حمام بیرون آمده است
 را دیدم و من از همه فرزندانش شباهت بیشتري به او ابراهیم «: ود افزآنحضرت 

  .»دارم
 از آنها شیر و دیگري، دو ظرف به من داده شد که یکی«: فرمودامه   در ادآنحضرت 

 هر کدام را می خواهی بردار؛ من شیر را برداشتم و نوشیدم؛: ه شد به من گفتشراب داشت؛
 اگر شراب رابر می داشتی، امتت ه به فطرت رسیدي؛به فطرت راه یافتی یا اینک: صدا آمد

  . »گمراه می شد

   و دجال دربارة مسیح  اکرم سخنان رسول): 55(باب

يوما   ذَكَر رسولُ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرـ٧٩
 الَ، أَ،إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور« :بين ظَهرانيِ الناسِ الْمِسيح الدجالَ فَقَالَ

 وقَالَ رسولُ : قَالَ.» كَأَنَّ عينه عنبةٌ طَافيةٌ،الْمِسيح الدجالَ أَعور عينِ الْيمنىإِنَّ 
 اللَّه :»ةبالْكَع دنامِ عني الْملَةَ فانِي اللَّيأَر، نى مرا تنِ مسكَأَح ملٌ آدجفَإِذَا ر 

 يقْطُر رأْسه ماًء واضعا يديه ،مته بين منكبيه رجِلُ الشعرِ تضرِب ل،أُدمِ الرجالِ
 الْمِسيح : فَقَالُوا؟ من هذَا: فَقُلْت، وهو بينهما يطُوف بِالْبيت،علَى منكبي رجلَينِ

ميرم نالً،ابجر اَءهرو تأَيرا قَ ودعى،طَطًا جنمنِ الْييع روأَع ، تأَير نم هبكَأَش 
 من : فَقُلْت، يطُوف بِالْبيت، واضعا يديه علَى منكبي رجلَينِ،من الناسِ بِابنِ قَطَنٍ

  )١٦٩/م. (» هذَا الْمِسيح الدجالُ: قَالُوا؟هذَا
 در میان مردم، روزي رسول اهللا : هللا عنهما می گوید عبداهللا بن عمر رضی ا:ترجمه

 آگاه باشید اهللا سبحانه و تعالی نابینا نیست؛همانا «: سخن از مسیح دجال به میان آورد و فرمود
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  .»که چشم راست مسیح دجال، کور است و مانند دانۀ انگور بیرون آمده است
من دیشب در نزدیکی «:  فرمود همچنین رسول اهللا:  ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید

 گونی که سراغ دارید،  وي از همۀ انسانهاي گندمعبه، شخص گندم گونی را خواب دیدم؛ک
   موهاي سرش که مقداري مجعد و در میان آنها، مقداري فروهشته بود، به وسط زیباتر بود؛

ستهایش را بر  او که میان دو مرد قرار داشت، دشانه هایش می رسید؛ از سرش آب می چکید؛
ت؟ جواب این کیس:  پرسیدمود و پیرامون کعبه، طواف می نمود؛شانه هاي آنها گذاشته ب

 پشت سر او مرد دیگري را دیدم که موهاي بسیار مجعد و پیچانی .مسیح بن مریم است: دادند
تر از همه به ابن قطن  وي از میان مردمی که من دیده ام بیشاشت و چشم چپش کور بود؛د

   او هم دستهایش را بر شانه هاي دو مرد گذاشته بود و پیرامون کعبه طواف ت داشت؛شباه
  . »مسیح دجال است: این کیست؟ جواب دادند: پرسیدم. می کرد

   نماز خواندندانبیا علیهم السالم به امامت نبی اکرم ): 56(باب

 ،د رأَيتنِي في الْحجرِلَقَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٨٠
ايرسم نأَلُنِي عست شيقُرا،وهأُثْبِت سِ لَمقْدالْم تيب ناَء ميأَش ننِي عأَلَتفَس ، 

عن  ما يسأَلُونِي ، فَرفَعه اللَّه لي أَنظُر إِلَيه: قَالَ،فَكُرِبت كُربةً ما كُرِبت مثْلَه قَطُّ
 قَائم   فَإِذَا موسى، وقَد رأَيتنِي في جماعة من اَألنبِياِء، أَنبأْتهم بِهالَّشيٍء إِ
 وإِذَا عيسى ابن مريم علَيه ، كَأَنه من رِجالِ شنوَءةَ، فَإِذَا رجلٌ ضرب جعد،يصلِّي
 وإِذَا إِبراهيم ، أَقْرب الناسِ بِه شبها عروةُ بن مسعود الثَّقَفي،يم قَائم يصلِّالسالَ

فَحانت  - يعنِي نفْسه  -  أَشبه الناسِ بِه صاحبكُم ،م قَائم يصلِّيعلَيه السالَ
 يا محمد هذَا مالك صاحب : قَالَ قَائلٌة فَلَما فَرغْت من الصالَ، فَأَممتهم،ةُالصالَ
  )١٧٢/م (.»مِفَبدأَنِي بِالسالَ، فَالْتفَت إِلَيه ، فَسلِّم علَيه،النارِ

در حجر اسماعیل بودم که :  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه
 چیزهایی از بیت المقدس رة آنها درباسیدند؛ ها در مورد اسراء از من پرجمعی از قریشی

ن مسئله باعث اندوه شدیدم سواالتی کردند که من آنها را خوب بخاطر نسپرده بودم و ای
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 خداوند بیت المقدس را ، در این هنگامهرگز دچار چنین اندوهی نشده بودم؛طوریکه گردید 
، پاسخ دادم؛ واالت قریش سبه همۀ ساخت بطوریکه من بسویش نگاه کردم وبرایم نمایان 

 وي بود و نماز می خواند؛ ایستاده  موسی را میان گروهی از پیامبران دیدم؛مدوهمچنین خ
و موهایی مجعد داشت بطوریکه گویا یکی از مردان شنوءه  مردي باریک و الغراندام بود

مه مردم به او  عروه بن مسعود ثقفی از ه؛ عیسی بن مریم هم ایستاده بود و نماز می خواند؛است
 ؛» شبیه ترین مردم به وي رفیق شماست هم مشغول نماز بود؛ ابراهیم شباهت بیشتري دارد؛

وقت نماز فرا رسید، من چون «: ادامه فرمود  در آنحضرت . خودش بودهدف آنحضرت 
! اي محمد: جمع گفت یکی از میان ، هنگامیکه نماز بپایان رسید؛امامت آنها را بعهده گرفتم

 او پیشی گرفت و به من به سوي او نگاه کردم؛. و سالم بده به این مالک، مسئول جهنم است؛ا
  .»سالم کرد

   المنتهی رسیدةسدردر شب اسراء به  رسول اهللا ): 57(باب

 انتهِي بِه إِلَى سدرة  لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه : قَالَ  عن عبد اللَّهـ٨١
تنىالْمه،ةساداِء السمي السف يهاالََ، و نم بِه جرعا يهِي متنا يهإِلَي  ضقْبضِ فَير
   : قَالَ، وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِه من فَوقها فَيقْبض منها،منها      

       َقَال :بٍ فَرذَه نم اش، ولُ اللَّهسر يطقَالَ فَأُع  َثًاثَال: يطأُع 
سمالْخ اتلَوالص،ةقَرالْب ةورس يماتوخ يطأُعو ، نم بِاللَّه رِكشي لَم نمل رغُفو 

اتمقْحئًا الْميش هت١٧٣/م. (أُم(  
 به اسراء برده شد، پایان شبی که رسول اهللا : ید می گو  عبداهللا بن مسعود:ترجمه

 المنتهی در آسمان ششم قرار ةقابل یادآوري است که سدربود؛ 1 المنتهیةراه ایشان، تا سدر
 و هر ا تحویل گرفته می شود و هر چه از زمین باال برده می شود به آنجا می رسد و از آنجدارد

   خداوند ی رسد و آنجا تحویل گرفته می شود؛ م المنتهیةچه از باال فرود می آید، به سدر
  : می فرماید            المنتهی را پوشاند ةهنگامی که سدر یعنی 

                                                
  )2/353:النهایه(المنتهی باالترین درخت بهشت است  سدرة و  سدر، همان درخت کُنار است؛ )1(
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 المنتهی را فرا گرفت و پوشاند و به ةپروانه هاي طالیی سدر: راوي می گوید. آنچه که پوشاند
نمازهاي پنجگانه و آیات پایانی سوره بقره عنایت گردید : د سه چیز عنایت گردیرسول اهللا 

  . و همچنین گناهان کبیرة امت وي، مغفرت گردید البته بشرط اینکه شرك نکرده باشد

 : خداوند می فرماید): 58(باب               
  »بودبه اندازة دو کمان یا نزدیکتر  فاصلۀ او با محمد « 

  : عن قَولِ اللَّه عز وجلَّ  سأَلْت زِر بن حبيشٍ:عنِ الشيبانِي قَالَـ ٨٢
                َقَال: بِيأَنَّ الن ودعسم ننِي ابربأَخ   َرِيلأَى جِبر

   )١٧٤/م( .لَه ست مائَة جناحٍ
 از زر بن حبیش دربارة آیه : انی می گویدیب ش:رجمهت              

 را مشاهده  جبرئیل  به من گفت که آنحضرت عبداهللا بن مسعود : وي فرمود. پرسیدم
  .نمود و جبرئیل ششصد بال داشت

  : قَالَ رضي اُهللا عنهماعنِ ابنِ عباسٍـ ٨٣           

                       َنِ: قَاليترم هادبِفُؤ آهر . 
   )١٧٦/م(

  : خداوند متعال می فرماید: ترجمه                 

               یعنی آنچه را که محمد با چشم دید، قلبش 
در شب ( آیا با او دربارة چیزي که دیده است مجادله می کنید؟ و بار دیگر او را تکذیب نکرد؛

  .مشاهده نمود) معراج

 دو بار خداوند را با پیامبر اکرم :  گویدمی ابن عباس رضی اهللا عنهما دربارة این آیات
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  .1قلبش دید

  درباره رؤیت خداوند ): 59(باب

 يا : فَقَالَت رضي اُهللا عنها، كُنت متكئًا عند عائشةَ: عن مسروقٍ قَالَـ٨٤
 ؟ قُلْت ما هن، علَى اللَّه الْفريةَثٌ من تكَلَّم بِواحدة منهن فَقَد أَعظَم ثَالَ،أَبا عائشةَ

ا :قَالَتدمحأَنَّ م معز نم َةيرالْف لَى اللَّهع ظَمأَع فَقَد هبأَى رقَالَ، ر : تكُنو 
تلَسئًا فَجكتم،الَ: فَقُلْترِينِي وظأَن نِنيمؤالْم ا أُمينِي يلجعت ،أَلَم  زع قُلِ اللَّهي 

  :وجلَّ                      فَقَالَت   
إِنما هو « :فَقَالَ،  اهللاَِأَنا أَولُ هذه اُألمة سأَلَ عن ذَلك رسولَ : رضي اُهللا عنها

 رأَيته منهبِطًا من ،يلُ لَم أَره علَى صورته الَّتي خلق علَيها غَير هاتينِ الْمرتينِجِبرِ
 أَو لَم تسمع أَنَّ : فَقَالَت.» سادا عظَم خلْقه ما بين السماِء إِلَى اَألرضِ،السماِء

   :اللَّه يقُولُ                           
  :أَو لَم تسمع أَنَّ اللَّه يقُولُ                     

                             قَالَت: 
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر معز نموَةيرالْف لَى اللَّهع ظَمأَع فَقَد ابِ اللَّهتك نئًا ميش مكَت ، 

                                                
 خداوند را با چشم، رؤیت ین است که آنحضرت  این حدیث با وجود اینکه موقوف است مفهومش ا )1(

در نتیجه، این حدیث، با حدیثی که از عایشه رضی اهللا عنها در باب آینده می آید و رؤیت را به صراحت . ننمود
 همچنین با حدیث ابوذر . زیرا عایشه رضی اهللا عنها رؤیت با چشم را نفی می کند. نفی می کند، تضاد ندارد

   ابوذر: زیرا مراد از رؤیت، رؤیت با چشم است چنانچه درآن حدیث چنین آمده است. دنیز تناقض ندار
البته . چگونه او را می بینم. نوري است: آیا پرودگارت را دیدي؟ فرمود:  پرسیدم از رسول اهللا : می گوید

شه رضی اهللا عنها زیرا در حدیث عای. حدیث ابن عباس از یک جهت با حدیث عایشه رضی اهللا عنها تضاد دارد
 :  در مورد آیهچنین آمده است که عایشه رضی اهللا عنها از رسول اهللا               ) بار دیگر او

 در چنین موردي. »او جبرئیل بود که وي را در شکل اصلی اش دیدم«:  جواب دادرسول اهللا . ، پرسید)را دید
  )آلبانی. ( زیرا  حدیث مرفوع  بر حدیث موقوف، مقدم استی وجود ندارد؛هیچ مشکل: باید گفت
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 : واللَّه يقُولُ                                  

      قَالَت: لَى اللَّهع ظَمأَع فَقَد ي غَدكُونُ فا يبِم بِرخي هأَن معز نمو 
 :  واللَّه يقُولُ،الْفريةَ                      .  

 وداود ادقَالَ:ز : دمحكَانَ م لَوو  هذه ملَكَت هلَيزِلَ عا أُنمئًا ميا شمكَات 
  :اآليةَ                              

                             . 
  )١٧٧/م(

اي :   تکیه زده بودم که فرمودرضی اهللا عنهانزد عایشه :  مسروق می گوید:ترجمه
 سه چیزند که هر کس در مورد یکی از آنها صحبت کند، دروغ بزرگی به خدا 1!ابوعائشه

 هرکس، معتقد باشد که محمد : ام اند؟ فرمودآن سه چیز کد: پرسیدم. نسبت داده است
من که : مسروق می گوید. پرودگارش را دیده است،  دروغ بزرگی به خدا نسبت داده است

  مرا مهلت بده؛صبر کن و! اي ام المؤمنین:  نشستم و گفتم،تکیه زده بودم، با شنیدن این سخن
 : آیا خداوند نمی فرماید             یعنی او را در افق روشن و

 . آشکار دید              رضی اهللا یعنی او را بار دیگر دید؟ عایشه
  پرسیدم؛من از میان امت، نخستین کسی بودم که در این باره از رسول اهللا :  پاسخ دادعنها

 را در شکل و  من جبرئیلآیات فوق، جبرئیل است؛مقصود در  «: فرمودآنحضرت 
 او را دیدم در حالی آفریده، فقط دو بار مشاهده نمودم؛صورت اصلی اش که خداوند وي را 

که از آسمان پایین می آید و عظمت و بزرگی اش فضاي میان آسمان و زمین را فرا گرفته 
  .»است

  :ي که خداوند می فرمایدآیا نشنیده ا:  گفترضی اهللا عنها همچنین عایشه 

                                                
  .ابوعایشه کنیه مسروق می باشد) 1(
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                              یعنی چشمها
 و همچنین آیا یز بین و آگاه است؛کنه ذات او را در نمی یابند و او چشمها را در می یابد و او ر

 : نشنیده اي که خداوند می فرماید                      

                               یعنی شایسته
ماید ـ بگوید مگر اینکه به وي وحی نهیچ انسانی نیست که خداوند بطور مستقیم با وي سخن 

) جبرئیل(با وي صحبت کند یا اینکه قاصدي ) حجاب( یا از پشت پرده به قلب او الهام نماید ـ
 همانا خداوند بسیار بلند مرتبه و با ر خداوند بخواهد به وي وحی نماید؛را بفرستد و او بدستو

  . حکمت است

 سول اهللا هرکس، معتقد باشد که ر:  در ادامه سخناننش فرمودرضی اهللا عنهاعایشه 
   زیرا خداوند ده است مرتکب دروغ بزرگی شده است؛چیزي از کتاب خدا را کتمان نمو

  :می فرماید                                

     دگارت بر تو نازل شده است، تبلیغ کن هر آنچه را که از سوي پرو!  یعنی اي پیامبر
  . و اگر چنین نکردي رسالت پرودگارت را نرسانده اي

نم فردا چه می شود، من می دا: هر کس، بگوید:  فرمودرضی اهللا عنهاهمچنین عایشه 
 :  زیرا خداوند می فرمایددروغ می گوید؛                 

       بجز خداوند، کسانی که در آسمانها و زمین هستند، غیب :  یعنی بگو  
  .  یعنی فقط خداوند است که غیب می داندنمی دانند؛

اگر محمد :  فرمودرضی اهللا عنها اضافه می کند که عایشه داوود یکی از راویان حدیث،
نماید، این آیه را کتمان  می خواست مطلبی را از آنچه که بر وي نازل شده است، کتمان 

  : می کرد                                 

                                ) بیاد آور
که خداوند به او نعمت اسالم عنایت کرده بود و تو هم ) زید بن حارثه(که به کسی زمانی را 
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را نگهدار و ) شزینب دختر جح(همسرت : دي، می گفتیبه او احسان کر) با آزاد نمودن وي(
از خدا بترس و در دلت چیزي را پنهان می کردي که خداوند آنرا آشکار می کند و از مردم 

  . سزاوار تر است که از خداوند بترسیمی ترسیدي در حالیکه 
برده ؛  الهام کرده بود که زید بن حارثهقابل یاد آوري است که خداوند به پیامبر: شرح

 زینب را طالق خواهد داد و توي پیامبر باید بر خالف میل و سنت ؛آزاد شده رسول اهللا 
 پسر خوانده از بین صحت نکاح جاهلیت یعنی عدم جاهلیت او را نکاح کنی تا سنت نادرست

 آنگاه این همسرت را نگه دار؛: به زید می گفت این نکته را پنهان می کرد و  پیامبر برود؛
  . آیه نازل گردید

 بِخمسِ كَلمات  قَام فينا رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي موسىـ٨٥
 ، يخفض الْقسطَ ويرفَعه، ينبغي لَه أَنْ ينام والَ، ينامإِنَّ اللَّه عز وجلَّ الَ« :فَقَالَ

 حجابه ، وعملُ النهارِ قَبلَ عملِ اللَّيلِ،يرفَع إِلَيه عملُ اللَّيلِ قَبلَ عملِ النهارِ
ورـالنةايي رِوفو :ارـ النو اتحبس قَترَألح فَهكَش لَو  هى إِلَيهتا انم هِهج

هلْقخ نم هرص١٧٩/م( .»ب(  
برخاست و پنج نکته  در میان ما رسول اهللا :  می گوید ابوموسی اشعري :ترجمه

 زیرا  او نیست که بخوابد؛خداوند نمی خوابد و اصالً شایستۀ«:  فرمود آنحضرت ایراد نمود؛
، و )بعد( قبل از روز ،اعمال شب. و پایین می نمایدباال ) اعمال و رزق بندگان را(ترازوي 

 آنچه حجاب و مانع دیدن بسوي  او باال برده می شود؛) بعد( قبل از اعمال شب ،اعمال روز
خداوند می گردد، نور است ـ و در روایتی آمده است که آتش است ـ اگر خداوند این 

  . »دحجاب را بردارد، انوار جاللش همۀ مخلوقات را می سوزان

 هلْ ، يا رسولَ اللَّه: أَنَّ أناسا قَالُوا لرسولِ اللَّه:  عن أَبِي هريرةَـ ٨٦
ةاميالْق موا ينبى رر؟ن ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : » َلَةرِ لَيالْقَم ةيؤي رونَ فارضلْ ته

هلْ تضارونَ في الشمسِ لَيس دونها « : قَالَ،ه يا رسولَ اللَّ الَ: قَالُوا؟»الْبدرِ
ابحالَ: قَالُوا؟»س ولَ اللَّهسا رقَالَ، ي : »ككَذَل هنورت كُمفَإِن، اسالن اللَّه عمجي 
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ةاميالْق موقُولُ،يفَي :هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نم ،تفَي  سمالش دبعكَانَ ي نم بِع
سمالش،رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نم بِعتيو ، يتاغالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيو 

يتاغا،الطَّوقُوهافنا ميهةُ فاُألم هذقَى هبتي ، والَى فعتو كاربت اللَّه يهِمأْتفَي  ةورص
 هذَا ، نعوذُ بِاللَّه منك: فَيقُولُونَ، أَنا ربكُم: فَيقُولُ،غَيرِ صورته الَّتي يعرِفُونَ

اهفْنرا عنباَء را فَإِذَا جنبا رنيأْتى يتا حنكَاني ،مالَّت هتوري صالَى فعت اللَّه يهِمأْتفَي 
 ويضرب الصراطُ بين ، فَيتبِعونه، أَنت ربنا: فَيقُولُونَ، أَنا ربكُم: فَيقُولُ،ونَيعرِفُ

منهج يرظَه،جِيزي نلَ مي أَوتأُما والَ، فَأَكُونُ أَنإِالَّ و ذئموي كَلَّمتلُ يسالر ، 
ذئمولِ يسى الروعدو:لِّمس لِّمس مكَالَ، اللَّه منهي جفو اندعالس كوثْلُ شم يبل، 

 ،فَإِنها مثْلُ شوك السعدان« : قَالَ، نعم يا رسولَ اللَّه: قَالُوا؟»هلْ رأَيتم السعدانَ
 فَمنهم الْمؤمن ، تخطَف الناس بِأَعمالهِم، اللَّه يعلَم ما قَدر عظَمها إِالَّغَير أَنه الَ
هلمبِع يقى،بجنى يتى حازجالْم مهنمو ،ادبالْع نياِء بالْقَض نم غَ اللَّهىِ ذَا فَرتح ، 

لِ النأَه نم ادأَر نم هتمحبِر رِجخأَنْ ي ادأَرالَ،ارِوالْم رارِ  أَمالن نوا مرِجخكَةَ أَنْ يئ
 إِلَه  الَ: ممن يقُولُ، يشرِك بِاللَّه شيئًا ممن أَراد اللَّه تعالَى أَنْ يرحمهمن كَانَ الَ

  تأْكُلُ النار منِ ابنِ آدم إِالَّ،ود يعرِفُونهم بِأَثَرِ السج، فَيعرِفُونهم في النارِ، اللَّهإِالَّ
ودجالس أَثَر،ودجالس أْكُلَ أَثَرارِ أَنْ تلَى النع اللَّه مرح ، قَدارِ والن نونَ مجرخفَي 

حبةُ في حميلِ  فَينبتونَ منه كَما تنبت الْ، فَيصب علَيهِم ماُء الْحياة،امتحشوا
 ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه علَى ، ثُم يفْرغُ اللَّه تعالَى من الْقَضاِء بين الْعباد،السيلِ
 أَي رب اصرِف وجهِي عنِ : فَيقُولُ، الْجنةَ وهو آخر أَهلِ الْجنة دخوالً،النارِ
 ، فَيدعو اللَّه ما شاَء اللَّه أَنْ يدعوه، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها، فَإِنه قَد قَشبنِي رِحيهاِ،النار

 ؟ هلْ عسيت إِنْ فَعلْت ذَلك بِك أَنْ تسأَلَ غَيره:ثُم يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى
 فَيصرِف اللَّه ، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاَء اللَّه، أَسأَلُك غَيره الَ:فَيقُولُ

 ثُم ، سكَت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت، فَإِذَا أَقْبلَ علَى الْجنة ورآها،وجهه عنِ النارِ
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 أَلَيس قَد أَعطَيت عهودك :يقُولُ اللَّه لَه فَ، أَي رب قَدمنِي إِلَى بابِ الْجنة:يقُولُ
 أَي : فَيقُولُ! ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك؟ تسأَلُنِي غَير الَّذي أَعطَيتكومواثيقَك الَ

بر!و اللَّهعديو ،قُولَ لَهى يتذَ: ح كتطَيإِنْ أَع تيسلْ عفَه هرأَلَ غَيسأَنْ ت ك؟ل 
 فَيقَدمه إِلَى بابِ ، فَيعطي ربه ما شاَء اللَّه من عهود ومواثيق، وعزتك الَ:فَيقُولُ
ةنةُ،الْجنالْج لَه قَتفَهان ةنابِ الْجلَى بع فَإِذَا قَام ،يالْخ نا ميها فأَى مرِ  فَر

 ، أَي رب أَدخلْنِي الْجنةَ: ثُم يقُولُ، فَيسكُت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت،والسرورِ
الَى لَهعتو كاربت قُولُ اللَّهأَنْ الَ:فَي يقَكاثومو كودهع تطَيأَع قَد سأَلَي  رأَلَ غَيست 

يتطا أُع؟مي لَكيو كرا أَغْدم مآد نقُولُ!ا ابالَ: فَي بر أَي كلْققَى خأَكُونُ أَش ، 
 : فَإِذَا ضحك اللَّه منه قَالَ، يزالُ يدعو اللَّه حتى يضحك اللَّه تبارك وتعالَى منهفَالَ

 حتى إِنَّ اللَّه ، فَيسأَلُ ربه ويتمنى، تمنه:ه فَإِذَا دخلَها قَالَ اللَّه لَ،ادخلِ الْجنةَ
 ذَلك لَك : حتى إِذَا انقَطَعت بِه اَألمانِي قَالَ اللَّه تعالَى،لَيذَكِّره من كَذَا وكَذَا

هعم ثْلُهمو«.زِيدي نطَاُء برِ: قَالَ عدالْخ يدعو سأَبةَ الَ وريرأَبِي ه عم ي هلَيع دري 
ومثْلُه « : أَنَّ اللَّه قَالَ لذَلك الرجلِ: حتى إِذَا حدثَ أَبو هريرةَ،من حديثه شيئًا

هعم«يدعو سقَالَ أَب :و »هعم هثَالةُ أَمرشةَ»عريرا ها أَبو، يةَ قَالَ أَبريرا : هم 
 أَشهد أَني حفظْت من : قَالَ أَبو سعيد»ذَلك لَك ومثْلُه معه« : قَولَهحفظْت إِالَّ
 ولِ اللَّهسرلَهقَو : »هثَالةُ أَمرشعو لَك كةَ.»ذَلريرو هلُ : قَالَ أَبجالر كذَلو 

نلِ الْجأَه روالًآخخد ةَةن١٨٢/م( . الْج( 
اي رسول :  گفتند روایت می کند که جمعی از مردم به رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه

آیا در دیدن ماه شب «:  فرمودخدا، آیا پرودگارمان را روز قیامت می بینیم؟ رسول اهللا 
لیهم  رضوان اهللا ع؟ صحابه»ید و مزاحمتی ایجاد می شود چهارده براي شما مشکلی پپیش می آ

آیا در دیدن خورشید در یک روز «:  فرمود آنحضرت نه اي رسول خدا؛: جواب دادند
:  فرمود آنحضرت نه اي رسول خدا؛: ؟ گفتند» می شودآفتابی براي شما مزاحمتی ایجاد

 خداوند روز قیامت، مردم را ونه بدون هیچ مزاحمتی خواهید دید؛شما پرودگارتان را اینگ«
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 در نتیجه، خورشید پرستان هر کس از معبود خود، پیروي نماید؛: می نماید و می گویدجمع 
بدنبال خورشید حرکت می کنند، ماه پرستان بدنبال ماه می روند و طاغوت پرستان به دنبال 

 منافقان نیز در میان آنان  فقط این امت باقی می مانند در حالی کهطاغوت ها براه می افتند؛
. من پرودگار شما هستم: داوند با صورتی ناشناخته نزد آنها می آید و می گوید پس خهستند؛

 کت نمی کنیم تا پرودگار ما بیاید؛ از جایمان حراز تو به خدا پناه می بریم؛: ویندمردم می گ
   سپس خداوند در شکل و صورتی که او را ار ما بیاید، ما او را می شناسیم؛اگر پرودگ
 من پرودگار شما هستم؛:  و می گویدمی آید) خداوند او را می شناسنداز صفات (می شناسند 

نگام، پلی باالي جهنم نصب در این ه. تو پرودگار ما هستی و از او پیروي می کنند: می گویند
ن روز، فقط  در آتیم که از آن پل، عبور می نماییم؛ من و امت من اولین کسانی هسمی شود؛

 و در جهنم خدایا سالم نگه دار؛: د ومی گویند دعا می کنن آنهمپیامبران حرف می زنند؛
  بلی یا : ؟ گفتند» وجود دارد، آیا شما خار سعدان رادیده اید1قالبهایی مانند خار سعدان

 البته بزرگی آنها را بجز ؛قالب هایی مانند خار سعدان است«:  فرمود آنحضرت رسول اهللا؛
 گروهی مومن  را به تناسب اعمالشان می ربایند؛ا مردم این قالبهنمی داند؛ کسی دیگر ،خداوند

  هستند که با عملشان حفظ می شوند و گروهی هم مجازات می شوند تا اینکه نجات پیدا 
می کنند و هنگامی که خداوند فیصله میان بندگان را به پایان می رساند و تعدادي از جهنمیان 

 به فرشتگان دستور می دهد تا گویندگان ال اله را که بخواهد با رحمتش از جهنم بیرون بیاورد،
اال اهللا را که به خداوند شرك نورزیده اند و خداوند می خواهد آنها را با رحمت خود از آتش  

 زیرا ؛ فرشتگان آنها را در جهنم از آثار سجده می شناسند؛بیرون نماید، از جهنم بیرون کنند
د و از بین می برد و این خداوند است که سجده آتش بجز آثار سجده همه انسان را می سوزان

  .»گاهها را بر آتش حرام کرده است

  بیرون آمدن یکتا پرستان از آتش): 60(باب

أَما أَهلُ النارِ « : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي سعيد الْخدرِيـ٨٧
 ولَكن ناس أَصابتهم النار ، يحيونَونَ فيها والَ يموت فَإِنهم الَ،الَّذين هم أَهلُها

                                                
  .  بشمار می رود شتر خار دار و بهترین غذا براي گیاهی است )1(
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وبِهِمقَالَ-بِذُن أَو:ماهطَايبِخ  - ةفَاعنَ بِالشا أُذموا فَحى إِذَا كَانتةً حاتإِم مهاتفَأَم، 
رائبض رائبض فَجِيَء بِهِم،نارِ الْجهلَى أَنثُّوا عفَب يلَ، ةق وا :ثُميضأَف ةنلَ الْجا أَهي 

هِملَيلِ،عييلِ السمي حكُونُ فت ةبالْح اتبونَ نتبنمِ.» فَيالْقَو نلٌ مجكَأَنَّ : فَقَالَ ر 
 ولَ اللَّهسرةيادكَانَ بِالْب ١٨٥/م. ( قَد (  
که اهل ) کفار(اهل آتش  «:  فرمودهللا رسول ا:  می گوید ابوسعید خدري :ترجمه

  میان مرگ و زندگی بسر (نه می میرند و نه زنده می شوند  واقعی جهنم هستند، در آنجا 
که به سبب گناهان و یا اشتباهاتشان به جهنم رفته اند ) مسلمانان گناهکار( اما مردمی ؛)می برند

  را می میراند تا اینکه تبدیل به زغال خداوند آنها ) پس از اینکه مدتی عذاب داده می شوند(
 و بر  آنها را گروه گروه می آورند، اجازه شفاعت داده می شود؛ در این هنگام؛می شوند

پس . آب حیات بر آنها بریزید! اي بهشتیان:  سپس می گویندنهرهاي بهشت پخش می نمایند؛
 مردي از میان مردم ؛»شوندي رودخانه می روید، زنده می آنها مانند دانه اي که در گل و ال

 در صحرا زندگی کرده بود یعنی ویژگی روییدن دانه را در گل و گویا رسول اکرم : گفت
  . الي رودخانه بخوبی می دانست که خیلی سریع می روید و طراوت و شادابی خاصی دارد

 : قَالَاللَّه  أَنَّ رسولَ :رضي اُهللا عنهما عن أَنسٍ عنِ ابنِ مسعود ـ٨٨
 ، وتسفَعه النار مرةً، ويكْبو مرةً، فَهو يمشي مرةً،آخر من يدخلُ الْجنةَ رجلٌ«

 لَقَد أَعطَانِي اللَّه شيئًا ، تبارك الَّذي نجانِي منك:فَإِذَا ما جاوزها الْتفَت إِلَيها فَقَالَ
 أَي رب أَدنِنِي من : فَيقُولُ، فَترفَع لَه شجرةٌ، أَعطَاه أَحدا من اَألولني واآلخرِينما

 يا ابن : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ، وأَشرب من مائها،ستظلَّ بِظلِّهاهذه الشجرة فََأل
يسأَلَه َ ال ويعاهده أَنْ ، يا رب الَ: فَيقُولُ؟يتكَها سأَلْتنِي غَيرهاآدم لَعلِّي إِنَّ أَعطَ

 فَيدنِيه منها فَيستظلُّ ، صبر لَه علَيهنه يرى ما الَ ألَِ، يعذره تعالَی وربه،غَيرها
 أَي : فَيقُولُ، ترفَع  لَه شجرةٌ هي أَحسن من اُألولَى ثُم، ويشرب من مائها،بِظلِّها

 : فَيقُولُ، أَسأَلُك غَيرها الَ،ظلِّهاب وأَستظلَِّ ،شرب من مائهارب أَدنِنِي من هذه ألَِ
مآد نا ابنِي أَنْ الَ،يداهعت ا أَلَمهرأَلَنِي غَيس؟ قَالَ  ت : ذا ال أَسأَلُکه ،بلَی يا رب
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 ، يسأَلَه غَيرها فَيعاهده أَنْ الَ؟ لَعلِّي إِنْ أَدنيتك منها تسأَلُنِي غَيرها: فَيقُولُغَريها،
ستظلُّ بِظلِّها ويشرب من  فَيدنِيه منها فَي، صبر لَه علَيهنه يرى ما الَوربه يعذره ألَِ

 أَي : فَيقُولُ، هي أَحسن من اُألولَيينِ، ثُم ترفَع لَه شجرةٌ عند بابِ الْجنة،مائها
 : فَيقُولُ، أَسأَلُك غَيرها الَ، وأَشرب من مائها،ستظلَّ بِظلِّهارب أَدنِنِي من هذه ألَِ

 أَسأَلُك  هذه الَ، بلَى يا رب: تسأَلَنِي غَيرها قَالَيا ابن آدم أَلَم تعاهدنِي أَنْ الَ
 فَإِذَا أَدناه منها ، فَيدنِيه منها، صبر لَه علَيهانه يرى ما الَ وربه يعذره ألَِ،غَيرها

فَيةنلِ الْجأَه اتوأَص عمقُولُ،سفَي :بر ا، أَيلْنِيهخقُولُ، أَدا : فَيم مآد نا ابي 
كنرِينِي مصا؟يهعا مثْلَهما وينالد كيطأَنْ أُع يكضرقَالَ؟ أَي :با ري ، زِئهتسأَت 

نيالَمالْع بر تأَني ونم«. ودعسم ناب كحأَالَ: فَقَالَ،فَض كحأَض مأَلُونِي مس؟ ت 
 مم تضحك يا :فَقَالُوا،  هكَذَا ضحك رسولُ اللَّه : قَالَ؟ مم تضحك:فَقَالُوا

ولَ اللَّهسقَالَ« : قَالَ؟ر نيح نيالَمالْع بر كحض نم:نم زِئهتسأَت  بر تأَني و
نيالَمقُولُ؟الْعفَي  :كنم زِئهتي ال أَسإِن،راُء قَادا أَشلَى مي عنلَك١٨٧/م. (» و(  

آخرین  « : فرمود روایت می کند که رسول اهللا  از ابن مسعود  انس :ترجمه
  ه چهره به زمین فردي که وارد بهشت می شود، مردي است که گاهی راه می رود و گاهی ب

 هنگامی که از آتش عبور می کند، به سوي  گاهی، آتش چهره اش را می سوزاند؛می افتد و
 خداوند داد؛پاك و بلند مرتبه است ذاتی که مرا از تو نجات : آتش نگاه می کند و می گوید

ا از یک از انسانها عنایت نفرموده است؛ آنگاه درختی ربه من چیزي عنایت فرمود که به هیچ
یه آن بنشینیم و مرا به این درخت نزدیک گردان تا در سا! پرودگارا:  می گویددور می بیند و

شاید اگر این خواسته ات را برآروده ! اي فرزند آدم:  خداوند می فرمایدآب آن بنوشم؛ از 
اید که چیز و تعهد می نم!  نه اي پروردگارم: نمایم چیز دیگري طلب نمایی؟ وي می گوید

 البته خداوند وي را معذور می داند زیرا او چیزهایی را می بیند که ري درخواست ننماید؛دیگ
 خالصه اینکه خداوند او را به آن درخت نزدیک می نماید ی تواند در برابر آنها صبر نماید؛نم

 اما بار دیگر، درختی بهتر از درخت از آب آن می نوشد؛و وي در سایه درخت می نشیند و 
مرا به این درخت نزدیک گردان تا از ! پرودگارم:   او می گوید؛یش نمایان می شوداول، برا
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   خداوند  دیگري از تو درخواست نخواهم کرد؛ چیزآب آن بنوشم و در سایه آن بنشینم؛
آیا تعهد نکردي که درخواست دیگري نکنی؟ شاید اگر تو را به آن ! اي فرزند آدم: می فرماید

هد که وي به خداوند تعهد می د. خت دیگري درخواست نماییدرخت نزدیک نمایم، در
 البته خداوند او را معذور می داند زیرا او چیزي را می بیند درخت دیگري درخواست ننماید؛

 او را به آن درخت نزدیک می نماید؛ خداوند ،سرانجام. که در برابر آن نمی تواند صبر نماید
 سپس او از دور درختی را کنار دروازه بهشت نوشد؛یه اش می نشیند و از آبش می وي در سا

مرابه این درخت نزدیک گردان ! اي پرودگارم:  می گویدمی بیند که از درخت اول بهتر است؛
: خداوند می گوید. تا در سایه آن بنشینم و از آب آن بنوشم چیزي دیگر درخواست نمی کنم

! بلی، اي پرودگار: کنی؟ می گویدآیا تعهد نکردي که درخواست دیگري ن! اي فرزند آدم
 زیرا او ؛البته پرودگارش او را معذور میداند. بجز این، درخواست دیگري نخواهم کرد

خداوند این خواسته اش را هم برآورده . چیزهایی می بیند که نمی تواند در برابر آنها صبر کند
 به آن درخت، صداي  او با نزدیک شدن؛می نماید و او را به آن درخت، نزدیک می نماید

اي : خداوند می فرماید. مرا وارد بهشت گردان! پرودگارا: بهشتیان را می شنود و می گوید
 آیا اگر دنیا و مثل آن را به تو بدهم، راضی ه چیز خواسته ات را قطع می نماید؛چ! فرزند آدم

 جهانیان دگارآیا مرا مسخره می کنی حال آنکه تو پور! پرودگارا: خواهی شد؟ می گوید
م را نمی پرسید؟ نآیا علت خندید: خندید وگفت) راوي حدیث(ن مسعود در اینجا اب! ؟»هستی

اي رسول : مردم پرسیدند.  اینگونه خندیدرسول اهللا : چرا می خندي؟ فرمود: مردم پرسیدند
:  هنگامی که آن شخص به او گفت،خندیدن پرودگار جهانیان«: چرا می خندي؟ فرمود! خدا
سپس . را مسخره می کنی در حالی که تو پرودگر جهانیان هستی، باعث خندیدن من شدآیا م

  من تو را مسخره نمی کنم بلکه من هر چه بخواهم : پرودگار در پاسخ آن شخص می گوید
  .»می توانم انجام دهم

يسأَلُ عنِ عنهما  رضي اُهللا  أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه: عن أَبِي الزبيرِـ٨٩
ودركَذَا : فَقَالَ؟الْوكَذَا و نع ةاميالْق موي نحجِيُء نـ  ن ظُرـ ان قفَو كذَل أَي
 ثُم يأْتينا ربنا ، اَألولُ فَاَألولُ، فَتدعى اُألمم بِأَوثَانِها وما كَانت تعبد: قَالَ،الناسِ

قُولُبفَي كذَل دونَ:عظُرنت نقُولُونَ؟ ما: فَينبر ظُرنقُولُ، نفَي :كُمبا رقُولُونَ، أَنفَي : 
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كإِلَي ظُرنى نتح،كحضي ملَّى لَهجتقَالَ، فَي :هونبِعتيو بِهِم قطَلنطَى كُلُّ ، فَيعيو 
نم مهنم انساإِنورنٍ نمؤم قٍ أَوكَالَ،اف منهرِ جلَى جِسعو هونبِعتي ثُم  كسحو يبل

 اَء اللَّهش نذُ مأْخت ،الَيعتنيقافنالْم ورطْفَأُ ني ونَ،ثُمنمؤو الْمجني لُ ، ثُمو أَوجنفَت 
رِ لَيكَالْقَم مهوهجو ةرمرِزدونَ أَلْفًا الَ،لَةَ الْبعبونَ سباسحي ، مهلُوني ينالَّذ ثُم 
 ويشفَعونَ حتى يخرج ، ثُم تحلُّ الشفَاعةُ، ثُم كَذَلك،كَأَضوإِ نجمٍ في السماِء

 فَيجعلُونَ ،بِه من الْخيرِ ما يزِنُ شعريةً وكَانَ في قَلْ، اللَّه إِلَه إِالَّمن النارِ من قَالَ الَ
ةناِء الْجني ،بِفِء فيالش اتبوا نتبنى يتاَء حالْم هِملَيونَ عشري ةنلُ الْجلُ أَهعجيو 

اقُهرح بذْهيلِ ويا،السينالد لَ لَهعجى تتأَلُ حسي ا ثُمهعا مهثَالةُ أَمرشعو  .
  )١٩١/م(

شنیدم که از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما دربارة ورود :  ابوالزبیر می گوید:ترجمه
 امتهاي دیگر با ي باالتر از مردم می آییم؛ما روز قیامت، روي تپه ا: وي گفت. پرسیدند

 بعد از دیگري فرا خوانده می شوند؛ پس از پرستش می کردند، یکی) در دنیا(بتهایشان و آنچه 
می خواهیم تو را : ی گویند ممن پرودگار شما هستم؛:  و می گویدآن، پرودگارمان می آید

جابر بن عبداهللا رضی .  خداوند در حالی که می خندد، تجلی می نماید و ظاهر می شودببینیم؛
 و  به همه آنها و حرکت می کنندد و آنها بدنبال اسپس خداوند براه می افت: اهللا عنهما می گوید

   و آنها همچنان بدنبال پرودگار حرکت مومن و منافق، نوري عنایت می شوداعم از 
 باالي پل جهنم، چنگک ها و خارهایی وجود دارد که ؛)تا اینکه به جهنم می رسند(کنند می 

مؤمنان نجات  شود و  در آنجا نور منافقان خاموش میی تعدادي را می ربایند؛به خواست اله
 اولین گروهی که بدون محاسبه نجات پیدا می کنند، هفتاد هزار نفر هستند و پیدا می کنند؛

 کسانی که بعد از آنها نجات پیدا می کنند چهره  هایشان مانند ماه شب چهارده است؛چهره
   و همچنان این جریان ادامه پیدا می کند نند نورانی ترین ستارة آسمان استآنان ما

 سپس شفاعت جایز می شود و ؛)می آید، چهره اش نور کمتري داردگروهی که بعدتر هر(
آنها به اندازه اي شفاعت می کنند تا اینکه همه کلمه گویان و همه کسانی که در قلبشان به 
اندازة وزن یک دانه جو خیر و نیکی وجود دارد، از جهنم بیرون آورده می شوند و درآستانۀ 

د و اهل بهشت بر آنها آب می پاشند تا اینکه مانند گیاهی که در رودخانه بهشت قرار می گیرن
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 سپس  آثار سوختگی آنها از بین می رود؛می روید، زنده می شوند و) شاداب و با طراوت(
  . آنقدر از خداوند می پرسند تا اینکه خداوند دنیا و ده برابر آنرا به آنها عنایت می کند

 ، كُنت قَد شغفَنِي رأْي من رأْيِ الْخوارِجِ:ريِ قَالَ عن يزِيد الْفَقـ٩٠
ددذَوِي ع ةابصي عا فنجراسِ،فَخلَى النع جرخن ثُم جحأَنْ ن رِيدا : قَالَ، ننررفَم 

مثُ الْقَودحي اللَّه دبع نب ابِرفَإِذَا ج ةيندلَى الْما،عج ةارِيإِلَى س سل، نع   
 ولِ اللَّهسر،َقَال :نييمنهالْج ذَكَر قَد وقَالَ، فَإِذَا ه :لَه فَقُلْت : باحا صي 
ولِ اللَّهسر ،َثُوندحي تذَا الَّذا هقُولُ؟ مي اللَّهو :              

       و:                     ذَاا هفَم
 فَهلْ سمعت بِمقَامِ : قَالَ، نعم: قُلْت؟ أَتقْرأُ الْقُرآنَ: فَقَالَ: قَالَ؟تقُولُونَالَّذي 

 دمحماللَّه ثُهعبي ينِي الَّذعيه يِ؟ فقُلْت :معقَالَ، ن : دمحم قَامم هفَإِن  
رِجخي نم بِه اللَّه رِجخي يالَّذ ودمحاسِ : قَالَ،الْمالن رمو اطرالص عضو تعن ثُم 

هلَيأَنْ الَ: قَالَ،ع افأَخو فَظُ ذَاكقَالَ، أَكُونَ أَح :هأَن را  غَيمأَنَّ قَو معز قَد 
 يعنِي فَيخرجونَ كَأَنهم عيدانُ : قَالَ،يخرجونَ من النارِ بعد أَنْ يكُونوا فيها

 فَيخرجونَ كَأَنهم ، فَيغتِسلُونَ فيه، فَيدخلُونَ نهرا من أَنهارِ الْجنة: قَالَ،السماسمِ
  أَترونَ الشيخ يكْذب علَى رسولِ اللَّه ، ويحكُم: فَرجعنا قُلْنا.راطيسالْقَ

  )١٩١/م. ( فَال واللَّه ما خرج منا غَير رجلٍ واحد أَو كَما قَالَ أَبو نعيمٍ،فَرجعنا
مبنی بر اینکه (ت خوارج بودم من شیفته یکی از اعتقادا:  یزید فقیر می گوید:ترجمه

ند و هر کس وارد جهنم شود از آن  براي همیشه در جهنم باقی می مانمرتکبین گناهان کبیره
به قصد انجام مناسک ) از سرزمین مان(تا اینکه روزي با گروهی قابل توجه ) بیرون نمی شود

 در به مدینه رفتیم؛: راوي می گوید. محج و دعوت مردم بسوي اعتقادات خوارج، بیرون رفتی
آنجا جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما را دیدیم که کنار ستونی نشسته است و احادیث رسول اهللا 

اي :  من گفتمن، از جهنمیان، سخن به میان آورد؛ وي در این میا را براي مردم بیان می کند؛
   خداوند این چه حدیثی است که شما بیان می کنید؟ در حالی که! یاور رسول خدا
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و همچنین . »هر کس را تو به آتش درآري، خوار و زبونش کرده اي! پرودگارا«: می فرماید
پس این چه . »هر گاه بخواهند از آتش بیرون آیند، بدانجا بازگردانده می شوند«: می فرماید

: آیا شما قرآن تالوت می کنید؟ گفتم:  گفتسخنی است که شما بزبان می آورید؟ جابر 
ر آن آیا مقام محمد را شنیده اي یعنی همان مقامی که خداوند وي را روز قیامت ب: گفت. بلی

 همان مقام محمودي است که خداوند  مقام محمد ،این:  فرمود.بلی: مبعوث می کند؟ گفتم
 نصب سپس جابر : راوي می گوید. بوسیله آن هر کس را بخواهد از جهنم بیرون می آورد

به  ( از باالي آنرا توصیف نمود؛ می ترسم که آنرا حفظ نکرده باشممردمپل صراط و عبور 
گروهی بعد از اینکه مدتی را در :  ولی وي فرمود؛)اطر از ذکر آن خودداري می نمایمهمین خ

. جهنم سپري نموده اند از آن در حالی بیرون آورده می شوند که گویا چوب کنجد هستند
ختگی در آنها مشاهده می گردد همانگونه که چوب کنجد یعنی سیاه و الغر هستند و آثار سو(

سپس به ) بعد از قطع شدن و در آفتاب ماندن، مانند چوب سوخته، سیاه و نازك می شود
 و در حالی از رودخانه بیرون ت می روند و در آن غسل می نمایندرودي از رودخانه هاي بهش
: هنگام بازگشت گفتیم: ي می گویدراو. هستند) سفید و درخشان(می شوند که مانند کاغذ 

اینگونه ما از حج !  دروغ نسبت می دهد؟واي بر شما، آیا فکر می کنید شیخ به رسول اهللا 
برگشتیم و سوگند به خدا که بجز یک نفر، هیچکدام از ما اعتقادات خوارج را تبلیغ نکردیم 

چیزي ) یکی از راویان حدیث ( یا اینکه ابونعیم)کردیم و آن اعتقاد را رها کردیمبلکه توبه (
  .مشابه این بیان کرد

يخرج من النارِ « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:   عن أَنسِ بنِ مالكـ٩١
 إِذْ أَخرجتنِي منها ، أَي رب: فَيلْتفت أَحدهم فَيقُولُ، فَيعرضونَ علَى اللَّه،أَربعةٌ

  )١٩٢/م (.»عدنِي فيها فَينجِيه اللَّه منها تفَالَ
چهار نفر از آتش «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  انس بن مالک :ترجمه

   یکی از آنها چهره اش را بر می گرداند و  الهی عرضه می شوند؛بیرون می روند و به پیشگاه
 آورده اي، دوباره به آن برنگردان؛ون هم اکنون که مرا از آتش بیر! پرودگارا: می گوید

  . »خداوند هم او را از آتش نجات می دهد
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 شفاعت): 61(باب

 فَرفع إِلَيه  ،يوما بِلَحمٍ  أُتي رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٩٢
هجِبعت تكَانو اعةً،الذِّرسها نهنم سهفَقَالَ، فَن : »ةاميالْق مواسِ يالن ديا سأَن، 

ذَاك ونَ بِمردلْ ته؟وداحو يدعي صف رِيناآلخو نيلاَألو ةاميالْق موي اللَّه عمجي ، 
لْغم والْكَربِ  فَيبلُغُ الناس من ا، وتدنو الشمس، وينفُذُهم الْبصر،فَيسمعهم الداعي

 ؟ ترونَ ما أَنتم فيه أَالَ: فَيقُولُ بعض الناسِ لبعضٍ، يحتملُونَ وما الَ، يطيقُونَالَما 
 فَيقُولُ بعض الناسِ ؟ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم أَالَ؟ ترونَ ما قَد بلَغكُمأَالَ
ضٍلعب:موا آدائْت ،مونَ آدأْتقُولُونَ، فَيرِ: فَيشو الْبأَب تأَن ما آدي ،هدبِي اللَّه لَقَكخ ، 

هوحر نم يكف فَخنو،وا لَكدجكَةَ فَسلَائالْم رأَمو ،كبا إِلَى رلَن فَعى  أَالَ، اشرت 
يهف نحا نا أَالَ؟إِلَى منلَغب ا قَدى إِلَى مر؟ تمقُولُ آدا : فَيبغَض موالْي بي غَضبإِنَّ ر 

ثْلَهم لَهقَب بضغي لَم،ثْلَهم هدعب بضغي لَنو ،هتيصفَع ةرجنِ الشانِي عهن هإِنو ، 
 يا نوح : فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ،وا إِلَى نوحٍ اذْهب، اذْهبوا إِلَى غَيرِي،نفِْسي نفِْسي

  أَالَ، اشفَع لَنا إِلَى ربك، وسماك اللَّه عبدا شكُورا،أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى اَألرضِ
يهف نحا نى مرا أَالَ؟تنلَغب ا قَدى مر؟ تمقُولُ لَهفَي :بإِنَّ ر  موالْي بغَض ي قَد

ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض،ثْلَهم هدعب بضغي لَنةٌ ، ووعي دل تكَان قَد هإِنو 
فَيأْتونَ إِبراهيم،   اذْهبوا إِلَى إِبراهيم ، نفِْسي نفِْسي،دعوت بِها علَى قَومي

 ترى إِلَى  أَالَ، اشفَع لَنا إِلَى ربك،نت نبِي اللَّه وخليلُه من أَهلِ اَألرضِ أَ:فَيقُولُونَ
يهف نحا نا أَالَ؟منلَغب ا قَدى إِلَى مرقُولُ؟ تفَي : بغَض ي قَدبإِنَّ ر يماهرإِب ملَه 

 لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْيثْلَهالَ،مو ثْلَهم هدعب بضغي ،هاتكَذَب ذَكَرفِْسي ، ون 
 يا :فَيقُولُونَ  فَيأْتونَ موسى   اذْهبوا إِلَى موسى، اذْهبوا إِلَى غَيرِي،نفِْسي

ولُ اللَّهسر تى أَنوساالَ،مبِرِس اللَّه لَكلَ فَضع هيمكْلبِتو هاسِتا إِلَى ،ى النلَن فَعاش 
كبأَالَ،ر يهف نحا نى إِلَى مرا أَالَ؟ تنلَغب ا قَدى مرى ؟ توسم مقُولُ لَهفَي   َّإِن
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ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض ي قَدبي ،رإِنو ثْلَهم هدعب بضغي لَنو 
 فَيأْتونَ عيسى ، اذْهبوا إِلَى عيسى ، نفِْسي نفِْسي،تلْت نفْسا لَم أُومر بِقَتلهاقَ

 وكَلمةٌ منه أَلْقَاها ، وكَلَّمت الناس في الْمهد، يا عيسى أَنت رسولُ اللَّه،فَيقُولُونَ
هنم وحرو ميرفَ،إِلَى مفَاش كبا إِلَى رلَن أَالَ،ففففع يهف نحا نى مرا  أَالَ؟ تى مرت 

إِنَّ ربي قَد غَضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه :   لَهم عيسى: فَيقُولُ؟قَد بلَغنا
ثْلَها،مبذَن لَه ذْكُري لَمو ثْلَهم هدعب بضغي لَنفِْسي وفِْسي نرِي، نوا إِلَى غَيباذْه ، 

 دمحوا إِلَى مباذْهَقُولُوني فَيونأْتفَي :دمحا مي ،تأَن  ماتخو ولُ اللَّهسر 
 ترى  أَالَ، اشفَع لَنا إِلَى ربك، وغَفَر اللَّه لَك ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر،نبِياِءاَأل

يهف نحا نا أَالَ؟منلَغب ا قَدى مرشِ؟ ترالْع تحي تفَآت قطَلي، فَأَنبرا لاجِدس فَأَقَع ، 
حد ثُم يفْتح اللَّه علَي ويلْهِمنِي من محامده وحسنِ الثَّناِء علَيه شيئًا لَم يفْتحه ألَِ

 فَأَرفَع رأْسي ، اشفَع تشفَّع، سلْ تعطَه، يا محمد ارفَع رأْسك: ثُم يقَالُ،بليقَ
  أَدخلِ الْجنةَ من أُمتك من الَ، يا محمد: فَيقَالُ! يا رب أُمتي أُمتي:فَأَقُولُ

مابِ اَأليالْب نم هلَيع ابسحةنابِ الْجوأَب ننِ م،كَاُء النرش مهى  ووا سيماسِ ف
 إِنَّ ما بين الْمصراعينِ من مصارِيعِ ، والَّذي نفْس محمد بِيده،بوابِذَلك من اَأل

  ) ١٩٤/م (».صرى كَما بين مكَّةَ وب: أَو،الْجنة لَكَما بين مكَّةَ وهجرٍ
مقداري گوشت آوردند و دست  روزي براي رسول اهللا : گوید  میابوهریره : ترجمه

ز قیامت، رو«: به آن، گازي زد و فرمود  آنحضرت ند را که دوست داشت، به او دادند؛گوسف
ر یک دانید؟ خداوند، اولین و آخرینِ انسانها را د اش را می  آیا علتمن سرور مردم خواهم بود؛

بیند و خورشید،   میرسد و چشم، همۀ آنها را  کند طوریکه صدا به همۀ آنها می        میدان، جمع می  
شوند که تاب و تحمل خـود را از دسـت     مردم به قدري ناراحت و غمگین می شود؛  نزدیک می 

 کنیـد کـه   اید؟ آیا کسی را پیدا نمی بینید که به چه مشقتی گرفتار شده نمی: گویند دهند و می   می
نزد آدم : گویند ضی دیگر مینزد پروردگارتان براي شما شفاعت کند؟ آنگاه، بعضی از آنها به بع

اش تو را آفرید   خداوند با دستتو ابوالبشر هستی؛: گویند ه او میروند و ب  پس نزد آدم میبروید؛
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نـزد  ان دسـتور داد کـه تـو را سـجده کننـد؛ بـراي مـا          خودش در تو دمید و به فرشتگ        و از روح  
ایم؟ آدم  بینی که چه حالی داریم و به چه مشقتی، گرفتار آمده  آیا نمیپروردگارت شفاعت کن؛

امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که قبل از این، هرگـز چنـین خـشمی نکـرده     : گوید  می
همانا او مرا از خوردن درخت، بازداشته . است و بعد از این هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد

 گرفتارم؛ نزد کسی دیگـر   من به حال خود گرفتارم، من بحال خود        من نافرمانی کردم؛   ولی   بود
تو اولین پیامبر مردم، بر ! اي نوح: گویند روند و می    پس آنها نزد نوح می     بروید؛ نزد نوح بروید؛   

تو را بندة سپاسگزار، نامیده است؛ نزد پروردگارت براي ما شفاعت روي زمین هستی و خداوند 
امروز، پروردگارم چنان خشمگین است : گوید بینی که ما چه حالی داریم؟ نوح می  آیا نمین؛ک

اهـد کـرد؛   که قبل از این، چنین خشمی نکرده است و بعد از این هم، هرگز چنین خـشمی نخو           
 اکنون به حال خود گرفتارم، ام بکار بردم؛ م که آنرا علیه قوم داشتهمانا من یک دعاي مستجاب

تو !  اي ابراهیم :گویند روند و می  پس آنها نزد ابراهیم می؛ نزد ابراهیم بروید؛خود گرفتارمبه حال 
 آیـا  فاعت کـن؛  نـزد پروردگـارت بـراي مـا شـ     ؛اش در میان اهل زمین هستی نبی خدا و دوست   

امروز، پروردگارم چنان خشمگین است : گوید بینی که ما چه حالی داریم؟ ابراهیم به آنها می نمی
ن هم، هرگز چنین خشمی نخواهد کرد؛ من قبل از این، چنین خشمی نکرده است و بعد از ایکه 

یگر برویـد؛   نزد کسی د گرفتارم، من به حال خود گرفتارم؛ من به حال خودسه دروغ، گفته ام؛ 
 تـو رسـول خـدا هـستی؛    ! اي موسی: ویندگ روند و می  پس آنها نزد موسی می    نزد موسی بروید؛  

 نـزد پروردگـارت بـراي مـا     اش بر سایر مردم، برتري داده است؛ م با رسالت و کالخداوند تو را   
 همانا امروز، پروردگارم چنان  :گوید بینی که ما چه حالی داریم؟ موسی می  آیا نمی؛شفاعت کن

ن هم، هرگز چنین خـشمی  خشمگین است که قبل از این، چنین خشمی نکرده است و بعد از ای     
 گرفتارم، من به حـال   من به حال خودنی را کشتم که دستور آنرا نداشتم؛      من انسا  نخواهد کرد؛ 

  تـو  ! یا عیسی: گویند روند و می  پس آنها نزد عیسی میخود گرفتارم؛ نزد عیسی بن مریم بروید؛     
هستی و هنگام کودکی که در ) خدا(اش هستی که به مریم القا کرد و روح او  رسول خدا و کلمه

بینی که ما چه   آیا نمیم، سخن گفتی؛ نزد پروردگارت براي ما شفاعت کن؛گهواره بودي، با مرد
همانا امروز، پروردگارم چنان : گوید  حالی داریم؟ و به چه مصیبتی گرفتار آمده ایم؟ عیسی می          

از این هم، چنین خشمی نخواهد خشمگین است که قبل از این، چنین خشمی نکرده است و بعد 
من به حال خود گرفتـارم، مـن بـه حـال خـود      : گوید کند اما می نمی و اگر چه گناهی ذکر   کرد
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اي : گوینـد  نـد و مـی  آی  پس مردم نزد من می     ؛ نزد کسی دیگر بروید؛ نزد محمد بروید؛       گرفتارم
؛ نـزد   خداوند، گناهان اول و آخرت را بخـشیده اسـت      یامبر خدا و خاتم انبیا هستی؛     تو پ ! محمد

بینی که ما چه حالی داریم؟ و به چه مصیبتی گرفتـار     نمی  آیا پروردگارت براي ما شفاعت کن؛    
ام بـه سـجده    ر بلنـد مرتبـه  روم و براي پروردگا افتم و زیرعرش می    آمده ایم؟ آنگاه، من براه می     

 احدي کند طوریکه براي هاي حمد و ثنایش را به روي من باز می  سپس خداوند دروازهافتم؛ می
سـرت را بـردار و بخـواه کـه اجابـت      ! اي محمـد :  می گویـد  آنگاهقبل از این، باز نکرده است؛     

امـتم،  ! پروردگـارا : گـویم   مـی کنم و  من سرم را بلند میشود؛ شود؛ شفاعت کن، پذیرفته می  می
ات را که حساب و کتابی ندارند از دروازة  آن گروه از امت !اي محمد: خداوند می فرماید امتم؛

هاي بهـشت، وارد   توانند از سایر دروازه  آنها می همچنین  ؛سمت راست درهاي بهشت، وارد کن     
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، فاصلۀ دو مـصراع    «:  افزود  نبی اکرم    سپس. »شوند

  .»درهاي بهشت به اندازة فاصلۀ میان مکه و حمیر یا مکه و بصره است

من اولین کسی هستم که «:  که فرموددربارة این سخن نبی اکرم ): 62(باب
   بهشت شفاعت می کنم براي ورود به

  »و از میان پیامبران، بیشترین پیروان را دارم

 ،أَنا أَولُ شفيعٍ في الْجنة:   قَالَ النبِي: قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالكـ٩٣
قْتدا صاِء مبِياَألن نم بِين قدصي اِء ،لَمبِياَألن نإِنَّ مإِالَّ و هتأُم نم قُهدصا يا مبِين 

داحلٌ وج١٩٦/م (.»ر(  
من اولین شفاعت کننده «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید انس بن مالک :ترجمه

 پیامبران،درمیان  هیچ پیامبري به اندازة من تصدیق نشده است و براي ورود به بهشت هستم؛
  . »ر از امتش او را تصدیق نموده است وجود دارد که فقط یک نفپیامبري

  شت توسط نبی اکرم هافتتاح ب): 63(باب

آتي باب الْجنة يوم :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالكـ٩٤
ةاميالْق،حفْتتازِنُ، فَأَسقُولُ الْخفَي :تأَن نفَأَقُولُ؟ م :دمحم ،الَ:قُولُ فَي ترأُم بِك  
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  )١٩٧/م (.»حد قَبلَكأَفْتح ألَِ
روز قیامت به «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  انس بن مالک :ترجمه

نگهبان ( خازن ا باز کنند؛ روازة آن درخواست می نمایم کهدروازة بهشت می روم و در
  من دستور داده اند که در بهشت رابه:  می گوید محمد؛: شما؟ می گویم: می گوید) بهشت

  .» باز نکنمم و براي هیچ کس قبل از شمافقط براي شما باز کن

  :کهاین سخن پیامبرکرم دربارة ): 64(باب
 »هر پیامبر، یک دعاي مستجاب دارد« 

لكُلِّ نبِي دعوةٌ « : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٩٥
جتسةٌماب،هتوعد بِيلَ كُلُّ نجعةً ألُِ، فَتفَاعي شتوعد أْتبتي اخإِنو  موي يتم
ةاميي الَ،الْقتأُم نم اتم نم اَء اللَّهلَةٌ إِنْ شائن ئًا فَهِييش بِاللَّه رِكش١٩٩/م. (» ي(  

  هر پیامبر، یک دعاي مستجاب دارد؛: فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره - 95
عت امتم در روز قیامت همه پیامبران در دعاهایشان شتاب کردند اما من دعایم را براي شفا

ه بدون شرك  می شود کبه خواست الهی، شفاعت من شامل حال افرادي از امتم پنهان کردم؛
  .»بمیرند

ور قطع و یقین پذیرفته می شود در هر پیامبر، یقین دارد که یکی از دعاهایش بط: شرح
 البته بعضی از دعاهایش پذیرفته ه سایر دعاهایش نیز پذیرفته شوند؛عین حال امیدوار است ک

از هر پیامبر، یک دعا براي :  قاضی عیاض می گویدمی شوند و برخی پذیرفته نمی شوند؛
 ح شده است؛گر صحیح مسلم بدان تصریامتش پذیرفته می شود چنانچه  در روایات دی

 نسبت به امت اش می باشد؛ همچنین این حدیث بیانگر کمال شفقت و مهربانی رسول اکرم 
دعایش را براي هنگامی گذاشته است که امت شدیداً به آن به همین خاطر رسول رحمت 

  . نیاز دارد
 فرد موحد و یکتا پرست براي همیشه در جهنم  :همچنین قسمت پایانی حدیث می گوید

  .  نمی ماند اگر چه گناهان کبیره اي هم مرتکب شده باشدباقی
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   براي امتشدعاي پیامبر اکرم ): 65(باب

 تالَ:  أَنَّ النبِي : رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِـ٩٦
يماهري إِبلَّ فجو زع لَ اللَّهقَو:                    

         ىيسقَالَ عةَ واآلي  :                    

             َقَالو هيدي فَعفَر: »تأُم مياللَّهتكَى فَقَالَ »ي أُمبو 
 فَأَتاه ؟ يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد وربك أَعلَم فَسلْه ما يبكيك:اللَّه عز وجلَّ

 يا : بِما قَالَ وهو أَعلَم فَقَالَ اللَّهم فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ اللَّه جِبرِيلُ علَيه السالَ
  )٢٠٢/م. ( نسوُءكجِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ إِنا سنرضيك في أُمتك والَ

 این نبی اکرم :  عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما روایت می کند که :ترجمه
یاري از مردم را سآنها ب! پرودگارا« :آیه را که حاوي قول ابراهیم علیه السالم است تالوت کرد

   همچنین این سخن عیسی ؛»ست پس هر که از من پیروي کند، از من اگمراه کرده اند؛
تند و اگر آنان را مغفرت ات کنی، بندگان تو هساگر آنان را مجاز«: علیه السالم را تالوت کرد

! الهی«: د و فرمود؛ سپس دستهایش را بلند کر»ر حال ـ تو چیره و توانا و حکیمیدر هنمایی، ـ 
 حال آن که خداوند بهتر ـنزد محمد برو ! اي جبرئیل:  خداوند فرمودامتم امتم و گریه نمود؛

مد و از او علت گریه  آچرا گریه می کنی؟ جبرئیل نزد پیامبر که ال کن می داند ـ و از او سؤ
  : فرمود خداوندش گفت در حالی که او بهتر میداند؛ علت را برای رسول اکرم اش را پرسید؛

 و باعث ساختت، تو را خوشنود خواهیم نایما درباره امت: نزد محمد برو و بگو! اي جبرئیل
  . »حزن و اندوه تو نخواهیم شد

  :  فوائد زیادي در بر دارد که برخی از آنها عبارت اند از،این حدیث: شرح
 آنها  چقدر زیاد است و چه اندازه به، به این امتشفقت و مهربانی رسول رحمت  -1

  . اهمیت می دهد
 زیرا خداوند به پیامبرش وعده داده است که او بشارت بزرگی براي این امت است؛ -2

 .  و این خودش بسیار امیدوار کننده است، راضی و خوشنود خواهد ساخترا در مورد امتش
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 را نزد خداوند می رساند و همچنین لطف زیاد بزرگی و عظمت رسول اکرم  -3
 اینکه خداوند براي اظهار شرافت و بزرگواري  اثبات می کند؛ نبی اکرم خداوند را نسبت به

 جبرئیل را فرستاد تا علت گریه اش را بپرسد و سپس باخوشنود ساختن، او را آنحضرت 
  . گرامی می دارد

 يا :فَقَالَ   أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسي أَتى النبِي: عن جابِرٍـ٩٧
ةعنمنيٍ وصنٍ حصي حف لْ لَكه ولَ اللَّهسي : قَالَ؟رسٍ فودكَانَ ل نصح 

ةيلاهالْج، بِيالن كى ذَلفَأَب  ِارصَألنل اللَّه ري ذَخلَّذل، بِيالن راجا هفَلَم   إِلَى
 نلُ بالطُّفَي هإِلَي راجه ةيندرٍوالْممع،همقَو نلٌ مجر هعم راجهةَ ، ويندا الْمووتفَاج 

زِعفَج رِضفَم،هاجِمرا ببِه فَقَطَع لَه صاقشذَ مفَأَخ ،اتى متح اهدي تبخفَش ، 
هامني مرٍو فمع نلُ بالطُّفَي آهةٌ،فَرنسح هئَتيهو آهفَر ،هيدا يطِّيغم آهرو ،فَقَالَ لَه : 

كبر بِك عنا صفَقَالَ؟م : هبِيي إِلَى نتري بِهِجل غَفَر  َا :فَقَالطِّيغم اكي أَرا لم 
كيدي: قَالَ؟ييلَ لق :تدا أَفْسم كنم حلصن ولِ، لَنسلَى رلُ عا الطُّفَيهفَقَص  اللَّه 
 َفَقَال: ولُ اللَّهسر : »رفَاغْف هيديلو م١١٦/م. (»اللَّه(  

 آمد و  روایت می کند که طفیل بن عمرو دوسی نزد رسول اکر م  جابر :ترجمه
وران جاهلیت، قلعه قبیلۀ دوس در د(آیا می خواهی در قلعه اي محکم و قوي باشی؟ : گفت

 لت را براي انصار ذخیره کرده بود؛ زیرا خداوند این فضییرفت؛ نپذ رسول اهللا ؛)داشت
 به مدینه هجرت نمود، طفیل با مردي از قومش بسوي رسول اکرم هنگامی که آنحضرت 

و باعث بیماري آن مرد گردید ي مدینه براي آنها ناسازگار بود اما آب و هوا هجرت کرد؛ 
 با آن بند انگشتانش را یر پهن و درازي برداشت و ت، آن مرد،در نتیجهو او را بی قرار ساخت؛ 

 طفیل او را در ، بعد از آنوي گردید؛ فوت باعثدستهایش زیاد خونریزي  آنگاه قطع نمود؛
: هایش را پوشانده است؛ طفیل پرسید دستید که شکل و هیئت زیبایی دارد؛ ولیخواب د

ه سوي پیامبرش مرا بخشید؛ ر هجرت ببه خاط:  گفتا تو رفتار نمود؟ت چگونه بپروردگار
  خودت خراب که آنچه را  :به من گفتند: انده اي؟ گفتت را پوشهایچرا دست: طفیل پرسید

  نبی اکرم   بیان نمود؛ طفیل خوابش را براي رسول اکرم ، ما اصالح نمی کنیم؛کرده اي
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  .»دستانش را هم مغفرت کن! الهی «: فرمود

  ت را بترسانشاوندان نزدیکخوی: دخداوند می فرمای) : 66(باب

وأَنذر عشريتك  : لَما أُنزِلَت هذه اآليةُ: قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٩٨
 بِنياَألقْر ولُ اللَّهسا رعد واعمتا فَاجشيقُر ،صخو منِي « : فَقَالَ، فَعا بي

 يا بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من ،سكُم من النارِكَعبِ بنِ لُؤي أَنقذُوا أَنفُ
 يا بنِي عبد مناف أَنقذُوا ، يا بنِي عبد شمسٍ أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ،النارِ

م من النارِ يا بنِي عبد الْمطَّلبِ  يا بنِي هاشمٍ أَنقذُوا أَنفُسكُ،أَنفُسكُم من النارِ
 يا فَاطمةُ أَنقذي نفْسك من النارِ فَإِني ال أَملك لَكُم من ،أَنقذُوا أَنفُسكُم من النارِ

  )٢٠٤/م. (»لها غَير أَنَّ لَكُم رحما سأَبلُّها بِبالَ،اللَّه شيئًا
یعنی ) و انذر عشیرتک االقربین(هنگامی که آیه :  می گویدبوهریره  ا:ترجمه

 قریش را دعوت نمود و بطور عام خویشاوندان نزدیک ات را بترسان ، نازل شد، رسول اهللا 
 اي دهید؛ نجات ،خود را از آتش! ان عبد شمساي فرزند«: ا را ذکر کرد و فرمود وخاص آنه

 ، نجات بده؛خودت را از آتش!  اي فاطمه، نجات دهید؛تشخود را از آ! فرزندان عبدالمطلب
 بله، شما خویشاوندان من ري براي شما نمی توانم انجام دهم؛زیرا من در برابر خداوند هیچ کا

  .»هستید و من این رشته را قطع نمی کنم

   ابوطالب بهرسول اکرم رساندن نفع ): 67(باب

 هلْ نفَعت ، يا رسولَ اللَّه: أَنه قَالَ لبِ عنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّـ٩٩
نعم هو في « :  قَالَ؟ فَإِنه كَانَ يحوطُك ويغضب لَك،باطَالبٍ بِشيٍءأَ

  )٢٠٩/م (.» ولَوال أَنا لَكَانَ في الدرك  اَألسفَلِ من النارِ،ضحضاحٍ من نارٍ
چه کاري براي عمویت :  گفتمبه نبی اکرم : می گوید س بن عبدالمطلب  عبا:ترجمه

و در عمقِ کمِ ا«:  فرمودی کرد و به خاطر توخشمگین می شد؛       انجام دادي؟ زیرا از توحمایت م     
  .»آتش، قرار می گرفت) پایین ترین عمق( اگر من نبودم، در درك اسفل جهنم به سر می برد؛
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أَهونُ أَهلِ « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه : رضي اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍـ١٠٠
اغُهما دمهني ملغارٍ ين ننِ ملَيعلٌ بِنعتنم وهبٍ وو طَالا أَبذَابارِ ع٢١٢/م (.»الن(  

 عذاب آسان ترین«: فرمود  رسول اهللا :  ابن عباس رضی اهللا عنهما  می گوید:ترجمه
 وي دو کفش آتشین پوشیده است که مغز سرش از  میان جهنمیان، ابوطالب می بییند؛را در

  .»آنها می جوشد

  هفتاد هزار نفر از امتیان «:  فرمودنبی اکرم ): 68(باب
  » وارد بهشت می شوند،من بدون محاسبه

عيد بنِ جبيرٍ كُنت عند س:  قَالَ  عن حصينِ بنِ عبد الرحمنِـ١٠١
 أَما إِني لَم : ثُم قُلْت، أَنا: قُلْت؟ أَيكُم رأَى الْكَوكَب الَّذي انقَض الْبارِحةَ:فَقَالَ

الةي صف قَالَ،أَكُن غْتي لُدنلَكو :تعناذَا ص؟ فَمقُلْت :تقَيرتا : قَالَ، اسفَم 
لَى ذَلع لَكمح؟كقُلْت :بِيعالش اهثَنديثٌ حدقَالَ، ح :بِيعالش ثَكُمدا حم؟ و 

قَالَ:قُلْت هأَن يلَمبٍ اَألسيصنِ حةَ بديرب نا عثَندةَ إِالَّ الَ: حقْير  ةمح نٍ أَويع نم 
  ولَكن حدثَنا ابن عباسٍ عنِ النبِي ،مع قَد أَحسن منِ انتهى إِلَى ما س:فَقَالَ
 والنبِي ومعه الرجلُ ، فَرأَيت النبِي ومعه الرهيطُ،ممعرِضت علَي اُأل« :قَالَ

 فَقيلَ ،ظَننت أَنهم أُمتي إِذْ رفع لي سواد عظيم فَ، والنبِي لَيس معه أَحد،نوالرجالَ
 فَقيلَ ، فَنظَرت فَإِذَا سواد عظيم،فُقِألُُ ولَكنِ انظُر إِلَى ا،وقَومه هذَا موسى :لي
نَ  ومعهم سبعو، هذه أُمتك: فَقيلَ لي، انظُر إِلَى اُألفُقِ اآلخرِ فَإِذَا سواد عظيم:لي

 فَخاض ، فَدخلَ منزِلَه، ثُم نهض؛» عذَابٍأَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ والَ
 : فَقَالَ بعضهم، عذَابٍالناس في أُولَئك الَّذين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حسابٍ والَ

 فَلَعلَّهمِ الَّذين  ولدوا في : وقَالَ بعضهم،لَ اللَّه فَلَعلَّهمِ الَّذين صحبوا رسو
 : فَقَالَ فَخرج علَيهِم رسولُ اللَّه ،اِإلسالمِ ولَم يشرِكُوا بِاللَّه وذَكَروا أَشياَء

»يهونَ فوضخي تا الَّذ؟»موهربفَقَالَ، فَأَخ : »مالَه ينالَ  الَّذقُونَ ورقُونَيرتسي ، 
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 ادع اللَّه أَنْ : فَقَام عكَّاشةُ بن محصنٍ فَقَالَ؛» وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ، يتطَيرونَوالَ
مهنلَنِي معجفَقَالَ،ي : »مهنم تفَقَالَ،»أَن رلٌ آخجر قَام ثُم :جأَنْ ي اللَّه علَنِي  ادع

مهنةُ« : فَقَالَ،مكَّاشا عبِه قَكب٢٢٠/م (.»س(  
چه کسی از : نزد سعید بن جبیر بودم که گفت:  حصین بن عبدالرحمن می گوید:ترجمه

 واضافه نمودم که من مشغول نماز من،: که دیشب سقوط کرد، دید؟ گفتمشما ستاره اي را 
 دم کردم؛: تو چکارکردي؟ گفتم: سید سعید پر؛بودم بلکه عقربی مرا نیش زده بودخواندن ن

شعبی :  پرسیدین زمینه حدیثی براي ما بیان کرد؛زیرا شعبی در ا: چرا دم کردي؟ گفتم: پرسید
فقط براي چشم زخم و نیش : شعبی به نقل از بریده اسلمی فرمود: چه حدیثی بیان کرد؟ گفتم

ی که به مسموعات خویش عمل نماید کس:  سعید گفت، دم وجود دارد؛زدن جانوران زهر دار
 اما براي ما ابن عباس رضی اهللا عنهما چنین گفت که بنی اکرم ؛کار بسیار خوبی نموده است

را دیدم که جمع اندکی همراه  پیامبري امت هاي مختلف بر من عرضه گردید؛«:  فرمود
ا دیدم که هیچ کس ر را دیدم که یک نفر و دو نفر با اوست و پیامبري اوست؛ پیامبر دیگري

 به من ، جمعی بزرگ ظاهر شد؛ فکر کردم آنها امتیان من هستند؛ ناگهانهمراه او نیست؛
 به آن طرف هم نگاه کردم ، موسی و قوم او هستند؛ ولی به کرانه آسمان نگاه کن؛این: گفتند

ف هم  به آنطر کرانۀ دیگر آسمان نگاه کن؛به:  گفتندباز هم جمع بزرگی را مشاهده کردم؛
است و هفتاد هزار  امت شم،این:  به من گفتندباز هم جمع بزرگی را مشاهده کردم؛نگاه کردم 

  .»به و مجازات، وارد بهشت می شوند بودن محاسن،انفر از میان آن

 کسانی که برخاست و به منزلش رفت؛ مردم دربارة آنحضرت  سپس :راوي می گوید
:  تعدادي گفتند، با یکدیگر به گفتگو پرداختند؛وند وارد بهشت می ش،بدون محاسبه و مجازات

شاید کسانی هستند که در زمان اسالم :  برخی دیگر گفتند هستند؛آنها یاران رسول اهللا 
   هم ذکر کردند تا اینکه ي دیگرد شده اند و اصالً به خدا شرك نورزیده اند؛ امورمتول

؟ آنها موضوع » چه موضوعی استرةگفتگوي شما دربا«:  آمد و فرمودبیرون رسول اهللا 
  آنها کسانی هستند که دم «:  فرمود  بیان نمودند؛ آنحضرتبحث را براي رسول اکرم 

. »نمی کنند، درخواست دم هم نمی کنند، فال نمی گیرند و به پرودگارشان توکل می نمایند
  رسول اهللا د؛ بخواه تا مرا جزو آنان قرار دهاز خداوند: عکاشه بن محصن برخاست و گفت
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واه تا مرا هم از خداوند بخ:  سپس مرد دیگري برخاست و گفت؛»تو جزو آنان هستی«: فرمود
  .»عکاشه از تو سبقت گرفت«:  فرمود پیامبر اکرم جزو آنان قرار دهد؛

 : فرمودکهدربارة این سخن پیامبر اکرم ): 69(باب

 »امیدوارم شما نصف اهل بهشت باشید«

 في قُبة  كُنا مع رسولِ اللَّه : قَالَ د اللَّه بنِ مسعود عن عبـ١٠٢
 : قُلْنا: قَالَ؟»أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنة« : فَقَالَ،نحوا من أَربعني رجالً

معفَقَالَ،ن : »لِ الْجوا ثُلُثَ أَهكُوننَ أَنْ توضرأَتةا؟»نفَقُلْن :معي « : فَقَالَ، نالَّذو
ةنلِ الْجأَه فوا نِصكُونو أَنْ تجي َألرإِن هدفِْسي بِيةَ الَ،ننأَنَّ الْج ذَاكا  ولُهخدي 

ِء في جِلْد الثَّورِ  كَالشعرة الْبيضا وما أَنتم في أَهلِ الشرك إِالَّ، نفْس مسلمةٌإِالَّ
دواَألس،رِ: أَومرِ اَألحالثَّو ي جِلْداِء فدوالس ةرع٢٢١/م. (» كَالش (  

 در  رسول اکرم ما حدود چهل نفر همراه:  می گوید عبداهللا بن مسعود :ترجمه
بلی؛ : فتیم؟ گ»اگر شما یک چهارم اهل بهشت باشید، راضی هستید«:  فرمود کهخیمه اي بودیم

سوگند به ذاتی «:  فرمودبلی؛: ؟ گفتیم» باشید، راضی هستیداگر یک سوم اهل بهشت«: فرمود
یرا فقط مسلمان،  زدوارم که شما نصف اهل بهشت باشید؛که جانم در دست اوست، من امی

در پوست گاو سیاه هستید یا  موهاي سفید  مشرکان بمنزلۀ شما در میانوارد بهشت می شود؛
  . » موهاي سیاه در پوست گاو سرخ هستیدۀبمنزل

  :درباره این سخن خداوند عز وجل که به آدم فرمود): 70(باب
  »از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر را براي جهنم جدا کن« 

 :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ« : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي سعيدـ١٠٣
ماآدي،قُولُ فَي:كيدعسو كيلَب ،كيدي يف ريالْخقُولُ: قَالَ، وارِ: يثَ النعب رِجأَخ ، 
 فَذَاك : قَالَ،نَو من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةً وتسع: قَالَ؟ وما بعثُ النارِ:قَالَ

 ريغالص يبشي نيح                         
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             َقَال:هِملَيع دتولَ : قَالُوا، فَاشسا ري 
أْجوج  فَإِنَّ من يأْجوج وم،أَبشروا« : فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟اللَّه أَينا ذَلك الرجلُ

 إِني َألطْمع أَنْ تكُونوا ربع ، بِيده محمدوالَّذي نفْس« : ثُم قَالَ،أَلْفًا ومنكُم رجلٌ
ةنلِ الْجا؛»أَهنركَبو ا اللَّهندمقَالَ، فَح ثُم : »هدفِْسي بِيي نالَّذأَنْ ،و عي َألطْمإِن 
 إِني ،والَّذي نفِْسي بِيده« : ثُم قَالَ، فَحمدنا اللَّه وكَبرنا؛»ثَ أَهلِ الْجنةتكُونوا ثُلُ

 إِنَّ مثَلَكُم في اُألممِ كَمثَلِ الشعرة الْبيضاِء في ،طْمع أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةألََ
دورِ اَألسالثَّو جِلْد، ارِ:أَوماعِ الْحري ذف ةقْم٢٢٢/م (.» كَالر(  

: خداوند متعال می فرماید«:   فرمودرسول اهللا : می گوید  ابوسعید خدري :ترجمه
 ت؛آماده و گوش به فرمان توام و خیر فقط در دست توس:  آدم در جواب می گویداي آدم؛

جهنمیان چقدر هستند؟ می : ی گوید مجهنمیان را جدا کن؛: او می فرمایدخداوند خطاب به 
و  این همان زمانی است که کودك، پیر می شود  هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر؛از هر: فرماید

همۀ زنان باردار، سقط جنین می کنند و مردمان را مست می بینی ولی مست نیستند بلکه عذاب 
خوشحال «: ه کسی است؟ فرمودچآن یک نفر، از میان ما :  صحابه پرسیدند؛»خدا، شدید است

:  سپس افزود؛»ز یأجوج و مأجوج به دوزخ می رود زیرا یک نفر از شما و هزار نفر اباشید؛
؛ ما »که یک چهارم بهشتیان، شما باشیدسوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، امیدوارم «

 سپس م ما تکبیر گفتیم؛؛ بازه»وارم یک سوم بهشتیان، شما باشیدامید«:  سپس فرمودتکبیر گفتیم؛
شما «:  بعد از آن، فرمود؛ باز هم ما تکبیر گفتیم؛»یدوارم نصف اهل بهشت، شما باشیدام«: فرمود

در میان مردم، مانند موي سفیدي هستید که بر پوست گاو سیاهی باشد و یا مانند خالی هستید که 
  .»در ذراع االغ می باشد

  ـ کتاب وضو2
  ي را بدون وضو نمی پذیردخداوند هیچ نماز): 1(باب

 رضي اُهللا  دخلَ عبد اللَّه بن عمر: قَالَ  عن مصعبِ بنِ سعدـ١٠٤
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 ؟ تدعو اللَّه لي يا ابن عمر أَالَ: فَقَالَ، علَى ابنِ عامرٍ يعوده وهو مرِيضعنهما
  والَ، بِغيرِ طُهورٍةًصالَ اللَّهقْبلُ ي الَ« : يقُولُه  إِني سمعت رسولَ اللَّ:قَالَ

  )٢٢٤/م. ( وكُنت علَى الْبصرة» من غُلُولٍصدقَةً
 عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما امر مریض بود؛ابن ع:  مصعب بن سعد می گوید:ترجمه

  ي من دعا نمی کنی؟ ابن عمر آیا برا! اي ابن عمر:  ابن عامر گفترفت؛براي عیادت وي 
اوند هیچ نمازي را بدون وضو و خد « : فرمودمن شنیدم که رسول اهللا  : رضی اهللا عنهما گفت

  .  و تو فرماندار بصره بودي»یانت بدست آمده باشد، نمی پذیردصدقه اي را که از راه خهیچ 
ده اي و حقوق هدف ابن عمر رضی اهللا عنهما اینست که تو فرماندار بصره بو: شرح

زیادي اعم از حقوق خداوند و بندگان به گردن توست و دعا براي چنین افرادي پذیرفته نمی 
  . شود

ظاهراً ابن عمر رضی اهللا عنهما می خواست ابن عامر را متوجه نماید تا توبه و استغفار 
براي د دعا  بگوید و بیش از این، مرتکب خالف نشود نه اینکه می خواست بطور یقیننمای

و سلف و خلف این امت همگی بطور مداوم براي   زیرا پیامبر اکرم فساق پذیرفته نمی شود؛
   )امام نووي. ( کنند و هدایت شوندکفار و گناهکاران دعا می کردند تا توبه

  دستهایتان را هنگام بیدار شدن از خواب، ): 2(باب
  ه وارد ظرف نمایید بشوییدقبل از اینک

ظَ أَحدكُم من إِذَا استيقَ« :قَالَ  أَنَّ النبِي:  هريرةَ عن أَبِي ـ١٠٥
 .» يدرِي أَين باتت يده فَإِنه الَ،ثًا يغمس يده في اِإلناِء حتى يغِسلَها ثَالَنومه فَالََ

  )٢٧٨/م(
هنگامی که از خواب بیدار « :فرمود  نبی اکرمروایت است که  از ابوهریره  :ترجمه 
 داخـل ظـرف آب   ،سـه بـار نشـسته ایـد     را   یتانها دستتا زمانی که     )و خواستید وضو بگیرید   (شدید  

  .»اند با چه چیز و کجا تماس پیدا کرده تهایتان دس،خوابهنگام دانید که   زیرا شما نمی؛نبرید
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  نهی از قضاي حاجت در راه و سایه): 3(باب

 : قَالُوا.»اتقُوا اللَّعانينِ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:  يرةَ عن أَبِي هرـ١٠٦
ولَ اللَّهسا ري انانا اللَّعمقَالَ؟و : »لِّهِمي ظف اسِ أَوي طَرِيقِ النلَّى فختي يالَّذ« .

  )٢٦٩/م(
عنت و کار که باعث لاز د«:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه

قضاي حاجت بر «: آن دو کار کدام اند؟ فرمود:  صحابه پرسیدند؛»انسان  می شوند، پرهیز کنید
  .»سر راه یا در سایه هاي مردم

  آنچه انسان هنگام قضاي حاجت، خودش را بدان پنهان می نماید): 4(باب

  أَردفَنِي رسولُ اللَّه : قَالَا رضي اُهللا عنهم عن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍـ١٠٧
لْفَهمٍ خوي يثًا الَ،ذَاتدح إِلَي راسِ فَأَسالن نا مدأَح ثُ بِهدا ، أُحم بكَانَ أَحو 

 ولُ اللَّهسر بِه رتتاس ٍلخن شائح أَو فده هتاجحي ،لاَء فمأَس نقَالَ اب 
  )٣٤٢/م. ( يعنِي حائطَ نخلٍ:ثهحدي

 مرا پشت سر روزي، رسول اهللا :  عبداهللا بن جعفر رضی اهللا عنهما می گوید:ترجمه
  گوشی به من گفت که آنرا براي هیچ کس ار نمود و سخنی بطور پنهانی و درخود سو

را  دوست داشت هنگام قضاي حاجت، خود  و بهترین چیزي که نبی اکرم نمی گویم،
  .  پنهان کند، تپه خاك و باغ خرما بود،پشت آن

  ؟هنگام داخل شدن دستشویی چه باید گفت): 5(باب

اللَّهم إِني « :َء قَالَإِذَا دخلَ الْخالَ  كَانَ رسولُ اللَّه : عن أَنسٍ قَالَـ١٠٨
ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِك٣٧٥/م. (»أَع(  

) توالـت  (ء هنگـام داخـل شـدن بـه بیـت الخـال           نبی اکرم : گوید ی م انس   :ترجمه
ن نر وماده، یا هـر  یطا از شر شی!خدایا( .»اللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِک منَ الْخُبث والْخَبائث « :فرمود می
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  .)به توپناه می برمدیگر، پلیدي ونا پاکی 

    چه ادرار باشد یا مدفوع، هنگام قضاي حاجت):6(باب
   به طرف قبله نکنیدخود را  رو یا  پشت

 تستقْبِلُوا إِذَا أَتيتم الْغائطَ فَالَ« : قَالَ أَنَّ النبِي :  عن أَبِي أَيوبـ١٠٩
 : قَالَ أَبو أَيوب؛» ولَكن شرقُوا أَو غَربوا، غَائط تستدبِروها بِبولٍ والَالْقبلَةَ والَ

لَةبلَ الْقبق تنِيب قَد يضاحرا مندجفَو اما الشنما،فَقَدهنع رِفحنفَن ،اللَّه رفغتسنو  .
  )٢٦٤/م(

 قـضاي  ی کـه بـراي     هنگـام «:  فرمـود  رسـول اهللا    : گوید  می  ابو ایوب انصاري     :ترجمه
به طرف مـشرق یـا   بلکه  ؛ به طرف قبله نکنیدرا خود  رو یا  پشت   یعنی ادرار یا مدفوع رفتید،     حاجت
  .» رو کنید،مغرب
البته این زمانیست که قبله در جهت جنوب یا شمال باشد واگر در جهت مـشرق ویـا             :مالحظه 

  . نشست،  باید رو به سوي شمال ویا جنوب،  هنگام قضاي حاجت، مغرب باشد

که رو به سـوي  ر آنجا توالت هایی یافتیم بعد از آن، به شام رفتیم و د       :   می گوید  ابو ایوب   
از خداونـد متعـال طلـب مغفـرت مـی        ما از رفتن به آنها اجتناب مـی نمـودیم و           قبله ساخته شده بود؛   

.نمودیم

  داخل ساختمانها در این باره، جواز وجود دارد): 7(باب

وعبد اللَّه بن  ، كُنت أُصلِّي في الْمسجِد: عن واسعِ بنِ حبانَ قَالَـ١١٠
لَةبإِلَى الْق هرظَه نِدسم رمالَ،عص تيا قَضقِّي فَلَمش نم هإِلَي فْترصي انفَقَالَ ،ت 

اللَّه دبع:اسقُولُ نفَالَ: ي ةاجلْحل تدالَ إِذَا قَعو لَةبقْبِلَ الْقتسم دقْعت  تيب 
قَاعدا   فَرأَيت رسولَ اللَّه ، ولَقَد رقيت علَى ظَهرِ بيت: قَالَ عبد اللَّه،الْمقْدسِ

  )٢٦٦/م. ( لحاجته، بيت الْمقْدسِ مستقْبِالً،علَى لَبِنتينِ
عبداهللا بن عمر رضی اهللا  از می خواندم؛داخل مسجد نم: واسع بن حبان می گوید   :ترجمه
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 شد، از یک سمت به سوي  هنگامی که نمازم تماماش را به سوي قبله تکیه داده بود؛پشت نهما ع
 یــا  نبایــد رو بــه طــرف قبلــه و، قــضاي حاجــت هنگــام:مــردم میگوینــد:   او گفــتاو برگــشتم؛

 بـر دو   دیـدم کـه رسـول اهللا     و بر پشت بام رفـتم ،که من روزي حال آن  ،المقدس نشست  بیت
   . بود نشسته،المقدسخشت و رو به بیت 

  نهی از ادرار کردن در آب و غسل نمودن در آن): 8(باب

 يبولَن أَحدكُم في الْماِء الَ« : قَالَ عنِ النبِي   عن أَبِي هريرةَـ١١١
هنِسلُ متغي مِ ثُمائ٢٨٢/م. (»الد(  

آب در مواظـب باشـید   «: رمـود ف اکـرم  نبـی  کند که   روایت میهریره    ابو :ترجمه
  .»چه بسا که براي غسل و طهارت، بدان نیاز پیدا کنید ؛دی ادرار نکن،راکد

ةايی رِوفي الَالَ«:  ومِ الَّذائاِء الدي الْملْ فبرِي تجي ،هنِسلُ متغت ثُم « .
  )٢٨٢/م(

چه بسا که  ؛ ادرار نکنرد، که جریان نداآب راکددر مواظب باش «: فرمودو در روایتی 
   .»براي غسل و طهارت، بدان نیاز پیدا کنی

  پاك کردن ادرار و پرهیز از آن): 9(باب 

 ،علَى قَبرينِ  مر رسولُ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍـ١١٢
 أَما أَحدهما فَكَانَ يمشي ،ان في كَبِريٍ وما يعذَّب،أَما إِنهما لَيعذَّبان«:فَقَالَ

ةيممفَكَانَ الَ،بِالن را اآلخأَمو هلوب نم رتتسطْبٍ: قَالَ؛» يِسيبٍ را بِععفَد ، قَّهفَش 
لَّه أَنْ يخفَّف لَع« : ثُم غَرس علَى هذَا واحدا وعلَى هذَا واحدا ثُم قَالَ،بِاثْنينِ

  )٢٩٢/م. (»عنهما ما لَم ييبسا
   عبـور  ،قبـر دو از کنـار   کـه  رسـول اهللا  : رضی اهللا عنهما مـی گویـد   ابن عباس   :ترجمه

 ،یکـی از آنـان   می شوند اما نه بخـاطر گنـاه بزرگـی؛       عذاب داده    ،این دو نفر  «: فرمود،  می کرد 
  آنگـاه،  : راوي مـی گویـد   ؛»کـرد   پرهیـز نمـی  ، خـود  از ادرار، و دیگـري می نمـود    یسخن چین 
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روي یکـی  آن را دو قسمت کرد و هر قسمت آنرا  خواست؛ درختی ترِ  ۀ شاخ  رسول اکرم
،  اسـت  خـشک نـشده  ،شـاخه دو  است تا زمـانی کـه ایـن        امید«: فرمودوگذاشت  ،  براز آن دو ق   

  .» عذاب آنان را تخفیف دهد،خداوند

  ت، استنجا نمودنباید با دست راس): 10(باب

 الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِيه قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ أَبِي قَتادةَـ١١٣
  والَ،ِء بِيمينِه يتمسح من الْخالَوالَ، يمِسكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمينِه وهو يبولُ

  )٢٦٧/م. (»يتنفَّس في اِإلناِء
 نه بـا دسـت   ام ادرار،گنه«:  فرمود روایت است که رسول اهللا   از ابو قتاده     :ترجمه

 هنگـام آب   همچنـین ؛اسـتنجا کنیـد  ، آنه وسـیلۀ  نـه بـ   را بگیریـد و خـود    آلت تناسـلی     ،راست
.» تنفس نکنید، در ظرف آب،خوردن

  استنجاي با آب هنگام قضاي حاجت): 11(باب

م دخلَ حائطًا وتبِعه غُالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه : الك عن أَنسِ بنِ مـ١١٤
حاجته   فَقَضى رسولُ اللَّه ، فَوضعها عند سدرة، هو أَصغرنا،معه ميضأَةٌ

  )٢٧٠/م. (فَخرج علَينا وقَد استنجى بِالْماِء
 وارد بـاغی شـد؛   ، براي قضاي حاجتسول اهللا  ر:  میگوید بن مالک   انس   :ترجمه

فت و آنرا کنار درخت کنـاري  بدنبال ایشان ر  بچه اي که کوچکتر از ما بود، با ظرف آبی      پسر
 نمـوده بـود، نـزد مـا      اسـتنجا   با آب،  در حالی که   کرد و  قضاي حاجت    رسول اهللا    گذاشت؛

 .آمد

  ت شود کردن با سنگ، عدد فرد رعایاستنجا هنگام): 12(باب

إِذَا استجمر أَحدكُم « :قَالَ  يبلُغُ بِه النبِي   عن أَبِي هريرةَ-١١٥
  )٢٣٧/م. (» وإِذَا توضأَ أَحدكُم فَليجعلْ في أَنفه ماًء ثُم لينتثر،فَلْيستجمر وِترا
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 ابـ یکـی از شـما    ،هرگـاه «: فرمود  روایت است که رسول اهللا      از ابوهریره    :ترجمه
آب  خواسـت وضـو بگیـرد،   یکـی از شـما   هرگـاه   و ،دماید، عدد فرد را رعایت ن مو استنجا ن  ،سنگ

  .»وارد بینی اش کند و آنرا پاك نماید

   استعمال سرگین و استخواننهی ازاستنجا کردن با سنگ و  ): 13(باب

كُلَّ شيٍء حتى  د علَّمكُم نبِيكُم  قَ: قيلَ لَه: قَالَ مانَيلَ عن سـ١١٦
 أَو أَنْ ، لَقَد نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقبلَةَ لغائط أَو بولٍ، أَجلْ: فَقَالَ: قَالَ؟الْخراَءةَ

 أَنْ نستنجِي بِرجِيعٍ أَو  أَو،ثَة أَحجارٍنستنجِي بِالْيمنيِ أَو أَنْ نستنجِي بِأَقَلَّ من ثَالَ
  )٢٦٢/م. (بِعظْمٍ

پیامبر شما همه چیز را به شما : به من گفتند:  روایت است که فرمود از سلیمان :ترجمه
 ما را از رو به قبله بلی، رسول اکرم : آموخته است حتی روش دستشویی رفتن را؟ گفتم
ت راست، استنجا با کمتر از سه سنگ و نمودن هنگام مدفوع و ادرار، استنجا کردن با دس

   .استنجا کردن با سرگین و استخون، نهی فرمود

  استعمال پوست حیوانات مرده): 14(باب

ة لميمونةَ  تصدق علَى موالَ: قَالَ رضي اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍـ١١٧
تاتفَم اةبِش،ولُ اللَّهسا ربِه رفَم  َالَّ« : فَقَاله وهمتغبا فَدهابإِه مذْتأَخ 

بِه متفَعتةٌ فَقَالَ: فَقَالُوا؟»فَانتيا مها« : إِنأَكْلُه مرا حم٣٦٣/م (.»إِن(  
به یکی از بردگان میمونه رضی اهللا عنها  : می گوید  ابن عباس رضی اهللا عنهما:ترجمه

چرا «: از کنار آن گذشت و فرمود   رسول اهللاآن گوسفند مرد؛فندي صدقه دادند و گوس
 گوسفند، مردار است؛: ؟ گفتند»اییدپوستش را بر نداشتید و دباغی نکردید تا ازآن استفاده نم

  .»فقط خوردن آن حرام است«: فرمود
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  چون پوست دباغی شود، پاك گردد): 15(باب

 رأَيت علَى ابنِ : أَبا الْخيرِ حدثَه قَالَ أَنَّ: عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍـ١١٨
 قَد سأَلْت عبد اللَّه بن عباسٍ ؟ ما لَك تمسه: فَقَالَ،تهسس فَم،وعلَةَ السبإِي فَروا

رِبِ:قُلْتغكُونُ بِالْما نإِن ،وسجالْمو ربرا الْبنعمى بِ، وتؤن وهحذَب شِ قَدالْكَب، 
 : فَقَالَ ابن عباسٍ؟ ويأْتونا بِالسقَاِء يجعلُونَ فيه  الْودك، نأْكُلُ ذَبائحهمونحن الَ

 ولَ اللَّهسا رأَلْنس قَدَفَقَال كذَل نع : »هورطَه اغُهب٣٦٦/م. (»د(  
علی ابن وعله سبئی : ت می کند که ابوالخیر به من گفت یزید بن ابی حبیب روای:ترجمه

چرا آنرا لمس می کنی؟ :  پرسیددیدم که لباس پوستینی پوشیده بود؛ من آنرا لمس کردم ؛را 
 نیم؛ما در مغرب با بربرها و مجوس زندگی می ک: من در این باره از ابن عباس پرسیدم و گفتم

 اما  می دانید ما ذبیحه آنها را نمی خوریم؛ که مانطورهما ها براي ما قوچ ذبح شده می آورند؛آن
؟ )آیا از آنها بخوریم (ه در آنها چربی و پیه گذاشته اند؛آنان مشکهایی براي ما می آورند ک

  آنحضرت  در این باره پرسیدیم؛ما از رسول خدا : ابن عباس رضی اهللا عنهما فرمود
   .»دباغی باعث پاك شدن پوست می شود«: فرمود

  اگر سگ در ظرف شما آب خورد، آنرا هفت بار بشویید): 16(باب

 ،بِبِقَتلِ الْكالَ  أَمر رسولُ اللَّه : قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ الْمغفَّلِـ١١٩
 ،مِ ثُم رخص في كَلْبِ الصيد وكَلْبِ الْغن؟»بِما بالُهم وبالُ الْكالَ« :ثُم قَالَ

 وعفِّروه الثَّامنةَ في ،إِذَا ولَغَ الْكَلْب في اِإلناِء فَاغِْسلُوه سبع مرات« :وقَالَ
.  ورخص في كَلْبِ الْغنمِ والصيد والزرعِ:و في رِواية يحيى ابنِ سعيد. »الترابِ

  )٢٨٠/م(
 در ابتدا دستور داد تا سگها را رسول اهللا :  گوید می عبداهللا بن مغفّل :ترجمه

ي و سگ هاي ؟ سپس اجازه داد تا سگ کشاورز»آنها با سگها چکار دارند«: بکشند و فرمود
 آب خورد، آن ظرف را هفت بار ،هر گاه سگ در ظرفی«: د و فرمودگوسفندان، نگهداري شو

  . »بشویید و هشتمین بار با خاك بشویید
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 اجازه داد تا سگهاي کشاورزي و یی بن سعید آمده است که رسول اهللا و در روایت یح
  . دسفندان و سگهاي شکاري نگهداري شوسگ هاي گو

  فضیلت وضو): 17(باب

الطُّهور :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَِ  عن أَبِي مالك اَألشعرِيـ١٢٠
اناِإلمي طْرُأل،شمت لَّهل دمالْحانَ ويزالْم ،أَو آلنمت لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسُأل : ومت 

 ، والصبر ضياٌء، والصدقَةُ برهانٌ،ةُ نور والصالَ،ما بين السماوات واَألرضِ
كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُرو،ودغاسِ  يكُلُّ الن ،ايِعفَب هفْسا: نوبِقُهم ا أَوقُهتعفَم « .

  )٢٢٣/م(
پاکیزگی نصف «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابومالک اشعري :ترجمه

 و الحمد هللا ترازو را پر می کند وسبحان اهللا و الحمدهللا فاصله میان آسمانها و زمین ایمان است
 حجت است و صبر، روشنایی است و قرآن، نماز، نور است و صدقه، برهان پر می کنند؛را 

 پس بح می کنند که خود را فروخته اند؛ مردم در حالی صبراي تو یا حجت علیه توست؛ همۀ
  .»یا خود را آزاد می نمایند یا هالك می کنند

اد است که باعث پري  یعنی اجرش به اندازه اي زی»الحمدهللا ترازو را پر می کند«: شرح
زیادي در کتاب و سنت وارد شده است که اعمال انسان روز قیامت  نصوص ترازو می شود؛

و سبحان اهللا و الحمدهللا فاصله میان آسمانها و زمین را « ؛وزن می شوند و سبک یا سنگین هستند
ري آسمانها و ، به این معنی است که اگر ثواب آنها را ما جسم تصور کنیم باعث پ»پر می کنند

نیم و با الحمدهللا گفتن، سبحان اهللا گفتن، پاکی خداوند را بیان می ک زیرا ما با زمین می شوند؛
یعنی همانطور که نور باعث روشنی راه می شود » و نماز نور است«نیاز خود را مطرح می کنیم؛ 

 بسوي حق و راستی انسان را از گناهان باز می دارد و نماز هم راه انسان را روشن می کند، 
 و بعضی وز قیامت نوري براي صاحبش می شودنماز، ر: فته اند برخی گرهنمون می گردد؛

حقایق و توجه بسوي خداوند می شود و تعدادي هم نماز باعث شرح صدر، شناخت : گفته اند
نماز باعث نوري واضح و آشکار بر چهره نمازگزار در روز قیامت می شود و در دنیا : اندگفته 

  .هم چهره نماز گزار نورانی می گردد
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و قرآن را اگر تالوت کنی و به آن . دقه، برهان و دلیلی بر ایمان صدقه دهنده استو ص
  .  در غیراینصورت، حجتی علیه توست؛عمل نمایی حجتی براي توست

  وضو باعث ریختن گناهان انسان می شود): 18(باب

لْعبد الْمسلم إِذَا توضأَ ا« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه   عن أَبِي هريرةَـ١٢١
 ، خرج من وجهِه كُلُّ خطيئَة نظَر إِلَيها بِعينيه مع الْماِء، فَغسلَ وجهه، الْمؤمن:أَوِ
اِء:أَورِ قَطْرِ الْمآخ عا ، مهتطَشكَانَ ب يئَةطكُلُّ خ هيدي نم جرخ هيدلَ يفَإِذَا غَس 
اِءيالْم عم اهد،اِء: أَورِ قَطْرِ الْمآخ عم ، يئَةطكُلُّ خ تجرخ هلَيلَ رِجفَإِذَا غَس 

. » مع آخرِ قَطْرِ الْماِء حتى يخرج نقيا من الذُّنوبِ: أَو،ه مع الْماِءمشتها رِجالَ
  )٢٤٤/م(

 مسلمان یا مؤمن هنگامی که بندة«:  فرمود اهللا رسول:  می گوید ابوهریره :ترجمه
وضو می گیرد و صورت اش را می شوید، هر گناهی را که با چشم مرتکب شده است، با آب 

 و هنگامی که دستهایش را می شوید، هر  قطره هاي آب از صورت اش می ریزد،یا با آخرین
  ین قطره هاي آب از دستهایش گناهی را که با دستهایش انجام داده است، با آب یا با آخر

 و وقتی که پاهایش را می شوید، هر گناهی را که پاهایش بسوي آن رفته است، با می ریزد،
 بطوریکه شخص از همه گناهانش پاك و خرین قطرات آب از پاهایش می ریزدآب یا آ

). دارندالبته گناهان صغیره بخشیده می شود و گناهان کبیره نیاز به توبه . (»صاف می گردد
  مترجم

  مسواك زدن هنگام وضو گرفتن): 19(باب

 ،ذَات لَيلَة  أَنه بات عند النبِي : رضي اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍـ١٢٢
 اللَّه بِين فَقَام ِلرِ اللَّيآخ ناِء،ممي السف ظَرفَن جرالَ، فَخت ةَ ثُماآلي هذي آلِ  هف 

  : عمرانَ                     َلَغى بتح:   
         تيإِلَى الْب عجر أَ،ثُمضوتو كوسلَّى، فَتفَص قَام ثُم ، ثُم 
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عطَجاض،قَام ثُم جرالَ، فَخاِء فَتمإِلَى الس ظَرةَ فَناآلي هذه ، كوسفَت عجر ثُم 
  )٢٥٦/م. ( ثُم قَام فَصلَّى،فَتوضأَ

    خوابیدم؛ در خانه نبی اکرم ،شبی:  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید:ترجمه
 سپس آیات سوي آسمان نگاه کرد؛بیرون رفت و ب آخر شب بیدار شد و از منزل پیامبر خدا 

سواك زد و وضو  م، بعد از آنان را تالوت کرد و به خانه برگشت؛ سوره آل عمر191 و 190
 سپس بار دیگر بیدار شد، بیرون رفت و به آسمان گرفت و نماز خواند؛ آنگاه دوباره خوابید؛

سواك زد و وضو  به خانه برگشت، م، بعد از آن را تالوت نمود؛نگاه کرد و همان آیات
  . گرفت و به نماز ایستاد

براستی در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و آمد : ( آل عمران191 و 190ترجمه آیات 
 کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر نه هایی براي خردمندان وجود دارد؛ نشا،شب و روز

 آسمانها و زمین می اندیشند و فرینش  آ، یاد می کنند و دربارةپهلو و خوابیده یعنی در هر حال
این ـ هستی ـ را عبث و بیهوده نیافریده اي، تو منزه و پاکی ـ از اینکه کار ! پرودگارا: می گویند

  ).  محفوظ بدار،عبث و بیهوده انجام دهی ـ پس ما را از عذاب آتش

خلَ بيته بدأَ كَانَ إِذَا د:أَنَّ النبِي  : رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٢٣
اكو٢٥٣/م. (بِالس(  

 وارد خانه اش می شد، ابتدا  رسول اهللا ،هرگاه:  عایشه رضی اهللا عنها می گوید:ترجمه
  .مسواك می زد

  شروع نمودن از سمت راست در وضو گرفتن و سایر کارها): 20(باب

 لَيحب  رسولُ اللَّه  إِنْ كَانَ:قَالَترضي اُهللا عنها  عن عائشةَ ـ١٢٤
.  وفي انتعاله إِذَا انتعلَ،التيمن في طُهورِه إِذَا تطَهر وفي ترجله إِذَا ترجلَ

  )٢٦٨/م(
 شانه کردن موهـا   ، در وضو گرفتن    رسول اهللا : فرماید اهللا عنها می     عایشه رضی  :ترجمه
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.پسندید ز سمت راست را میپوشیدن کفش، شروع کردن او 

  چگونگی وضوي رسول اهللا ): 21(باب

 وكَانت لَه صحبةٌ   عن عبد اللَّه بنِ زيد ابنِ عاصمٍ اَألنصارِيـ١٢٥
ديه  فَدعا بِإِناٍء فَأَكْفَأَ منها علَى ي، توضأْ لَنا وضوَء رسولِ اللَّه : قيلَ لَه:قَالَ

 ، فَمضمض واستنشق من كَف واحدة، ثُم أَدخلَ يده فَاستخرجها،ثًافَغسلَهما ثَالَ
 ثُم أَدخلَ يده ،ثًا فَغسلَ وجهه ثَالَ، ثُم أَدخلَ يده فَاستخرجها،ثًافَفَعلَ ذَلك ثَالَ

 ، ثُم أَدخلَ يده فَاستخرجها،سلَ يديه إِلَى الْمرفَقَينِ مرتينِ مرتينِ فَغ،فَاستخرجها
ربأَدو هيدلَ بِيفَأَقْب هأْسبِر حسنِ،فَميبإِلَى الْكَع هلَيلَ رِجغَس قَالَ، ثُم كَذَا : ثُمه 

 ولِ اللَّهسوُء رضكَانَ و) .٢٣٥/م(  
  بشمار  که از یاران رسول خدا    بن عاصم انصاريزید  بنهللاعبدا از :ترجمه

او   براي ما وضو بگیر؛ رسول اهللاگرفتن وضومانند : می رود، روایت است که به وي گفتند
، دستش را  بعد؛ شستش، آب ریخت و آنها را سه بارهای  دستو بر  خواستمقداري آب

یعنی (کرد و استنشاق مضمضه ، آب برداشت و با یک کف آب، داخل ظرف نمود و از آن
 سپس، دستش را داخل ظرف نمود تکرار نمود؛سه بار  و این کار را )را شستو بینی اش ن اده

دستش را داخل ظرف نمود و از  ، بعدب برداشت وصورت اش را سه بار شست؛و از آن، آ
آنگاه، دستش را داخل ظرف نمود و  ؛شست   ها را دو بار تا آرنجیش دستهاآن، آب برداشت و

ها را تا پشت سر   شروع نمود و دست، سري مسح را از پیشانی یعنی از ابتدا؛دکر را مسح شسر
 و در پایان، . برگرداند، سپس به طرف ابتداي سر یعنی از جایی که شروع کرده بود؛کشاند

  .ونه بود اینگوضوي رسول اهللا : تا شتالنگ ها شست و گفت را یشپاها

  پاك کردن بینی): 22(باب

إِذَا توضأَ أَحدكُم :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ١٢٦
  )٢٣٧/م (». ثُم لينتثر،فَلْيستنشق بِمنخريه من الْماِء
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 یکی از شما هرگاه«:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره :ترجمه
سپس بینی اش ) به باال ببرد( خواست وضو بگیرد، آب را از راه دو سوراخ بینی استنشاق نماید

  . »را پاك کند

إِذَا استيقَظَ أَحدكُم من منامه « :قَالَ  أَنَّ النبِي : عن أَبِي هريرةَ
  )٢٣٨/م (».طَانَ يبِيت علَى خياشيمه فَإِنَّ الشي،ثَ مراتفَلْيستنثر ثَالَ
هنگامی که شما از خواب بیدار «:  فرمودنبی اکرم :  می گوید ابوهریره :ترجمه

  افراد سپري ) بن بینی( زیرا شیطان شب را بر خیشوم ، سه بار بینی تان را ششتشو دهید؛می شوید
  . »می کند

  اثر کامل نمودن وضونور و درخشش صورت و دست و پا بر ): 23(باب

 فَغسلَ ، رأَيت أَبا هريرةَ يتوضأُ: عن نعيمِ بنِ عبد اللَّه الْمجمرِ قَالَ-١٢٧
ههجوَء،وضغَ الْوبفَأَس ،دضي الْعف عرى أَشتى حنمالْي هدلَ يغَس ثُم ، هدي ثُم 

رى أَشتى حرسالْيدضي الْعف ع،هأْسر حسم ى ، ثُمتى حنمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم 
 ثُم قَالَ هكَذَا ، ثُم غَسلَ رِجلَه الْيسرى حتى أَشرع في الساقِ،أَشرع في الساقِ

 ولَ اللَّهسر تأَير ُأضوتقَالَ،يولُ اللَّ: وسقَالَ ر  ه: » َلُونجحالْم رالْغ متأَن
 ». فَمنِ استطَاع منكُم فَلْيطلْ غُرته وتحجِيلَه،يوم الْقيامة من إِسباغِ الْوضوِء

  )٢٤٦/م(
 وي   که وضو می گیرد؛ را دیدمابوهریره :  نعیم بن عبداهللا مجمر می گوید:ترجمه

سمتی از  سپس دست راستش را شست طوریکه ق و کامل شست؛نخست، صورت اش را خوب
را هم قسمتی از بازویش بازویش را هم در بر گرفت؛ بعد، دست چپش را شست تا جایی که 

طوریکه قسمتی از ساقش ، سرش را مسح نمود؛ بعد از آن، پاي راستش را شست  آنگاهشست؛
  :  آنگاه به من گفتت؛پاي چپش را هم به همین ترتیب شسرا هم شست و سرانجام 

:  فرمودرسول اهللا که  و اضافه نمود  را دیدم که اینگونه وضو می گرفتمن رسول اهللا 
   آنها بر اثر وضو ي وضوي فرا خوانده می شوند در حالی که اعضا،امت من روز قیامت«
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بیشتر گردد، آن را بیشتر صورت و دست و پایش،  لذا هرکس خواست این نور ؛درخشد می
 .»ندک

م  السالَ« :أَتى الْمقْبرةَ فَقَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  : عن أَبِي هريرةَـ١٢٨
نِنيمؤمٍ مقَو ارد كُملَيالَ،ع بِكُم اَء اللَّها إِنْ شإِنقُونَ وا ،حنأَير ا قَدأَن تددو 

 أَنتم أَصحابِي وإِخواننا : قَالَ؟وانك يا رسولَ اللَّه أَولَسنا إِخ: قَالُوا؛»إِخواننا
دعوا بأْتي لَم ينولَ : فَقَالُوا؛»الَّذسا ري كتأُم نم دعب أْتي لَم  نم رِفعت فكَي 

الً« : فَقَالَ؟اللَّهجأَنَّ ر لَو تأَيأَرجحم لٌ غُريخ مٍ لَههمٍ بهلٍ ديخ يرظَه نيلَةٌ ب، 
فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلني من « : قَالَ، بلَى يا رسولَ اللَّه: قَالُوا؟» يعرِف خيلَهأَالَ

ذَاد الْبعري  لَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضي كَما ي أَالَ، وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ،الْوضوِء
. » سحقًا سحقًا: فَأَقُولُ، إِنهم قَد بدلُوا بعدك: فَيقَالُ، هلُم أَالَ: أُناديهِم،الضالُّ

  )٢٤٩/م(
ر سالم ب«: فرمودبه قبرستان آمد و     رسول اهللا روایت است که      از ابوهریره    :ترجمه

 بـه شـما ملحـق مـی شـویم؛     بـزودي  به خواست الهی     ما هم    شما اي ساکنان مؤمن این سرزمین؛     
آیا ما برادران ! اي رسول خدا:  صحابه عرض کردند .»اشتم که برادرانمان را می دیدیم     دوست د 

. » برادران ما کسانی هـستند کـه تـا کنـون نیامـده انـد        شما یاران من هستید؛   «: شما نیستیم؟ فرمود  
ت که تا کنون نیامده اند، چگونه مـی شناسـی؟   کسانی را از امتیان ! اي رسول خدا  : صحابه گفتند 

اگر شخصی در میان اسبهاي بسیار سیاه، اسبهایی داشته باشد که پیشانی و دسـت وپـاي      «: فرمود
  آنحضرت بلی اي رسول خدا؛: ؟ صحابه گفتند»آنها سفید باشد، آیا اسبهایش را نمی شناسد

من ساقی آنها بر پاي درخشان می آیند و آنان روز قیامت، بر اثر وضو با چهره و دست      «: فرمود
 رانـده  ،گونـه کـه شـتران بیگانـه از حـوض          همـان ،  روز قیامـت   بدانید که    هستم؛) کوثر(حوض  

  نـدا  .  من آنان را صـدا مـی زنـم کـه بیاییـد        کرد؛ ندخواهمن دور   را از حوض    ، افرادي   شوند می
  .»ور شوید، دور شویدد:  آنگاه من می گویمان بعد از تو تغییر دادند؛آن: می آید که
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   خوب وضو بگیرد،هر کس): 24(باب

دعا بِوضوٍء   أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ : مولَى عثْمانَ، عن حمرانَ-١٢٩
ثَ  ثُم غَسلَ وجهه ثَالَ، ثُم مضمض واستنثَر،ثَ مرات فَغسلَ كَفَّيه ثَالَ:فَتوضأَ
اترفَقِ ثَالَ،مرى إِلَى الْمنمالْي هدلَ يغَس ثُم اترثْلَ ،ثَ مى مرسالْي هدلَ يغَس ثُم 
كذَل،هأْسر حسم نِ ثَالَ، ثُميبى إِلَى الْكَعنمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم اترلَ ،ثَ مغَس ثُم 

كثْلَ ذَلى مرسقَ،الْي الَ ثُم: ولَ اللَّهسر تأَير  ذَاي هوئضو وحأَ نضوت، ثُم 
 ولُ اللَّهسقَالَ ر :»َنِ اليتكْعر كَعفَر قَام ذَا ثُمي هوئضو وحأَ نضوت نم 

بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف هفْسا نيهِمثُ فدح؛»يش نابٍ قَالَ ابا :هناؤلَمكَانَ عو 
  )٢٢٦/م. (ة هذَا الْوضوُء أَسبغُ ما يتوضأُ بِه أَحد للصالَ:يقُولُونَ

 آب خواسـت      بن عفان   عثمان :می گوید    بن عفان  عثمانحمران موالي    :ترجمه
 ؛کـرد و استنـشاق  مضمـضه  سـپس   ؛ را تا مچ شستیشها دست  سه بار، نخست ؛و وضو گرفت  

  دستآنگاه، ؛ سه بار  صورتش را شست، بعد؛را تمیز کردخود بینی یعنی آب در دهان نمود و 
 سـپس،   آن، دسـت چـپش را هـم همینگونـه شـست؛     بعـد از   ؛ سه بار شست   ، را تا آرنج   راستش

هـم    آنگـاه پـاي چـپش را   ؛سـه بـار شـست   تا شتالنگ ها، را ي راستش پاو  را مسح نمود   شسر
را دیدم که مانند این وضوي من، وضو گرفت  رسول اهللا :  گفتآن از  بعدهمینگونه شست؛ 

 دو رکعت نمـاز  بلند شود و با اخالص،و  بگیرد   وضو   ، مانند این وضوي من،    هرکس«: فرمودو  
  . » قرار خواهد دادعفو را مورد  اشبخواند، خداوند تمام گناهان گذشته

من :» قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَأَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ: عن حمرانَـ ١٣٠
اتوبكْتالْم اتلَوالَى، فَالصعت اللَّه هرا أَموَء كَمضالْو مأَتنهنيا بمل اتكَفَّار «. 

  )٢٣١/م(
هر «:  فرمودرسول اهللا :  گفت حمران روایت می کند که عثمان بن عفان :ترجمه

ورکامل، وضو بگیرد، نمازهاي فرض باعث بخشیده شدن گناهانی کس، طبق دستور خدا بط
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  مترجم ). هدف گناهان صغیره می باشد. (»می شود که میان نمازها انجا می گیرد

من «: يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ  عن عثْمانَ بنِ عفَّانَـ ١٣١
ها مع الناسِ ة الْمكْتوبة، فَصالَّ ثُم مشى إِلَى الصالَة فَأَسبغَ الْوضوَء،توضأَ للصالَ

أَو:هوبذُن لَه اللَّه غَفَر جِدسي الْمف أَو ةاعمالْج ع٢٣٢/م. (» م(  
هرکس، «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا :  می گوید عثمان بن عفان :ترجمه

برود و نماز فرض را با ) به مسجد(رد و براي اداي فریضه براي نماز، خوب و کامل وضو بگی
  . »مردم یا جماعت و یا در مسجد بخواند، خداوند گناهانش را می بخشد

  کامل نمودن وضو در سختیها): 25(باب

 أَدلُّكُم علَى ما أَالَ«: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :   عن أَبِي هريرةَـ١٣٢
و اللَّهحمياتجرالد بِه فَعريا وطَايالْخ قَالُوا؟» بِه :ولَ اللَّهسا رلَى، يقَالَ، ب  :

ة بعد إِسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَارِه، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد، وانتظَار الصالَ
  )٢٥١/م. (»ة، فَذَلكُم الرباطُالصالَ

آیا شما را به آنچه که «:  فرمود روایت می کند که رسول خدا ابوهریره  :ترجمه
؟ »خداوند بوسیله آن، گناهان را می بخشد و رفع درجات عنایت می فرماید، راهنمایی نکنم

کامل نمودن وضو در سختیها «:  فرمودآنحضرت ! بلی، اي رسول خدا: صحابه عرض کردند
ماز، منتظر ماندن براي  و بعد از هر ن،اه رفتن زیاد بسوي مساجد، ر)سرما، گرما، بیماري و غیره(

  ).نگهداري نفس بر طاعت. (» این است رباط حقیقی نماز بعدي؛

  تا جایی نورانی می شود که آب وضو برسد، ): 26(باب

 ،ةلصالَ وهو يتوضأُ ل كُنت خلْف أَبِي هريرةَ: عن أَبِي حازِمٍ قَالَـ١٣٣
طَهلُغَ إِببى تتح هدي دمفَكَانَ ي،لَه ةَ: فَقُلْتريرا ها أَبوُء، يضذَا الْوا ها : فَقَالَ؟ مي 

وخنِي فَرا،بناهه متوَء؟ أَنضذَا الْوه أْتضوا تا مناهه كُمأَن تملع لَو ، تعمس 
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  )٢٥٠/م. (»تبلُغُ الْحلْيةُ من الْمؤمنِ حيثُ يبلُغُ الْوضوُء« :يقُولُ خليلي 
ت ودستهایش را تا زیر  براي نماز وضو می گرفابوهریره :  ابوحازم می گوید:ترجمه

این چه وضویی است؟ ! اي ابوهریره:  من که پشت سر او بودم، به وي گفتمبغل می شست؛
ور دارید، اینگونه هستید؟ اگر می دانستم که شما اینجا حضشما اینجا ! اي بنی فروخ: گفت

  نورانی مؤمن تا جایی «: می فرمود) رسول اهللا ( شنیدم که محبوبم وضو نمی گرفتم؛
  . »می گردد که آب وضو برسد

  اگر به قسمتی از یک عضو وضو، آب نرسد، ): 27(باب
  باید آنرا بشوید و دوباره نماز بخواند

 ، توضأَ أَنَّ رجالً:  أَخبرنِي عمر ابن الْخطَّابِ: قَالَرٍ عن جابِـ١٣٤
هملَى قَدظُفُرٍ ع عضوم كرفَت، بِيالن هرصفَأَب  َفَقَال: »وَءكضو ِسنفَأَح جِعار«. 

عجلَّى،فَرص ٢٤٣/م. ( ثُم(  
 اما به ؛مردي وضو گرفت: ن گفت به معمر بن خطاب :  می گوید جابر:ترجمه

برگرد و خوب «:  پس فرمود آنرا دید؛ رسول اکرم اندازه یک ناخن از پایش خشک ماند؛
  . و سپس نمار خواند) و خوب وضو گرفت(آن شخض برگشت . »وضو بگیر

  مقدار آبی که براي غسل و وضو کافی است): 28(باب

 ، ويغتِسلُ بِالصاعِ،يتوضأُ بِالْمد  كَانَ النبِي : قَالَ  عن أَنسٍـ١٣٥
اددأَم ةسم٣٢٥/م. (إِلَى خ(  

با و گرفت   وضو می،با یک مد آب  نبی اکرم: گوید  می   بن مالک  انس :ترجمه
  )1 (.می کردغسل ، پنج مد آبیا یک صاع 

                                                
اهل ل و نزد امام ابوحنیفه و ط برابر با دو ر،مد در اصل یک چهارم صاع است و نزد امام شافعی و حجازیها) 1(

  .انسته اندري دو کف دست دپ هراق برابر با یک رطل ویک سوم آن است و برخی آنرا به اندازع
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  مسح بر موزه ها) : 29(باب

 : فَقيلَ، ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيهر بالَ جرِي: عن همامٍ قَالَـ١٣٦
 ، ومسح علَى خفَّيه، ثُم توضأَ،َ بالَ رأَيت رسولَ اللَّه ، نعم: فَقَالَ؟تفْعلُ هذَا

شمقَالَ اَألع: يماهريثُ: قَالَ إِبدذَا الْحه مهجِبعالَ ألَِ،كَانَ يرِيرٍ كَانَ نَّ إِسج م
ةدائولِ الْمزن دع٢٧٢/م. (ب(  

 ش وضو گرفت و بر موزه هـای ، سپس؛ادرار کرد جریر بن عبداهللا    : همام می گوید   :ترجمه
سـپس   نمـود و  را دیـدم کـه ادرار       اهللا  رسـول : نین کردي؟ گفت  چرا  چ :کردند سؤال   ؛کشیدمسح  

  . کردو بر موزه هایش مسح وضو گرفت 
و بـر مـسح مـوزه هـا، یقـین      (این حدیث را پذیرفتنـد  مردم : ابراهیم می گفت :  گوید اعمش می 

  .مسلمان شده بود ،بعد از نزول سورة مائدهزیرا جریر  )نمودند

 ويبولُ في ، كَانَ أَبو موسى يشدد في الْبولِ: عن أَبِي وائلٍ قَالَـ١٣٧
ةورقُولُ،قَارينِي إِ: وإِنَّ ب  هضلٌ قَروب مهدأَح جِلْد ابيلَ كَانَ إِذَا أَصائرس

 فَلَقَد ، يشدد هذَا التشديد لَوددت أَنَّ صاحبكُم ال: فَقَالَ حذَيفَةُ،بِالْمقَارِيضِ
 ولُ اللَّهسرا ونِي أَنتأَير ىاشمتن،طائح لْفاطَةً خبى سفَأَت ، قُوما يكَم فَقَام 

كُمدالَ،أَحفَب ،هنم ذْتبتفَان ،إِلَي ارغَ، فَأَشى فَرتح بِهقع دنع تفَقُم فَجِئْت  .
  )٢٧٣/م(

 به همـین  ابو موسی دربارة ادرار بسیار سخت گیري می نمود؛: بو وائل می گوید ا :ترجمه
  رائیل سـ اگـر ادراري روي  پوسـت بنـی ا   : و مـی گفـت  خاطر، داخل شیـشه اي ادرار مـی نمـود      

سـت شـما اینقـدر    دو! اي کـاش :  گفـت  حذیفـه    ریخت، آنرا با قیچی قطع می کردنـد؛       می  
 پـشت یـک دیـوار،     آنحـضرت   قدم می زدیم؛رسول اهللا  من و سخت گیري نمی نمود؛

  از ایشان فاصـله گـرفتم؛  ؛ من ادرار نمود وایستادکنار زباله دان قومی رفت و مانند ایستادن شما       
   .من آمدم و پشت سر ایشان ایستادم تا اینکه کارش تمام شد. به من اشاره کرد که نزدیک بیا
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و وضـو گرفـت     آنحضرت سپس:  فرمودآمده است که حذیفه   دیگر،و در روایتی
  .دبر موزه هایش مسح نمو

  واهللا اعلم)  اشکالی نداردقابل یاد آوري است که به علت ضرورت، ایستاده ادرار کردن، (

ذَات لَيلَة في   كُنت مع النبِي : قَالَ  عن الْمغرية بنِ شعبةَـ١٣٨
 فَمشى حتى توارى في ، فَنزلَ عن راحلَته، نعم: قُلْت؟ أَمعك ماٌء:مِسريٍ فَقَالَ لي

 وعلَيه جبةٌ من ، فَغسلَ وجهه،فَأَفْرغْت علَيه من اِإلداوة ، ثُم جاَء،سواد اللَّيلِ
وفص،ةبفَلِ الْجأَس نا ممهجرى أَختا حهنم هياعرذ رِجخأَنْ ي عطتسي فَلَم ، 

هأْسبِر حسمو هياعرلَ ذسألَِ،فَغ تيوأَه زِ ثُمفَقَالَن هفَّيخ ي « :عا فَإِنمهعد
  )٢٧٤/م. ( ومسح علَيهِما.»أَدخلْتهما طَاهرتين

  همراه رسول اکرم ،یکی از شبها در راهی:  می گویدمغیره بن شعبه : ترجمه
 از سواري اش  رسول اکرم بلی؛: ؟ گفتم»آیا آب با شما هست «: فرمود آنحضرت بودم؛

 من از آفتابه آب ریختم د؛ سپس آمد؛ه شد و آنقدر رفت که در تاریکی شب، پنهان گردیپیاد
 چهره اش را شست و چون جبه اي پشمی به تن داشت و نتوانست دستهایش را و رسول اهللا 

 من رون آورد و شست و سرش را مسح کرد؛از آن بیرون بیاورد، دستهایش را از زیر جبه بی
 زیرا من ؛بگذار«:  فرمود آنحضرت  تا موزه هایش را بیرون بیاورم؛دمسرم را پایین آور

  .  و بر آنها مسح نمود،»و داشتم که آنها را پوشیدموض

  مدت مسح بر موزه ها) : 30(باب

أَسأَلُها عنِ   رضي اُهللا عنهاأَتيت عائشةَ:  عن شريحِ بنِ هانِئ قَالَـ١٣٩
 فَإِنه كَانَ يسافر مع ،علَيك بِابنِ أَبِي طَالبٍ فَسلْه: لْخفَّينِ فَقَالَتالْمسحِ علَى ا

 ولِ اللَّهسر، َفَقَال ،اهأَلْنفَس : ولُ اللَّهسلَ رعج َرِثَالافسلْمل نهياللَيامٍ وثَةَ أَي، 
  )٢٧٦/م. (ويوما ولَيلَةً للْمقيمِ

 عنها رفتم و از او دربارة مسح بر نزد عایشه رضی اهللا:   شریح بن هانی می گوید:ترجمه
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 زیرا وي با رسول اهللا  برو و از او بپرس؛نزد علی بن ابی طالب :  وي گفتموزه ها پرسیدم؛
رسول اهللا :  گفت به سفر می رفت؛ ما از علی بن ابی طالب پرسیدیم؛ او براي مسافر سه 

  . ز، و براي مقیم یک شبانه روز، وقت تعیین نمودشبانه رو

  مسح کردن قسمت جلوي سر و عمامه): 31(باب

 ،وتخلَّفْت معه  تخلَّف رسولُ اللَّه : قَالَ  عن الْمغرية بنِ شعبةَـ١٤٠
 ثُم ، فَغسلَ كَفَّيه ووجهه، فَأَتيته بِمطْهرة؟»أَمعك ماٌء« :فَلَما قَضى حاجته قَالَ

هياعرذ نع ِسرحي بذَه،ةبالْج كُم اقفَض ،ةبالْج تحت نم هدي جرأَلْقَى ، فَأَخو 
هيبكنلَى مةَ عبالْج،هياعرلَ ذغَسو ،ةامملَى الْععو هتياصبِن حسملَى، وعو هفَّيخ ، 

تبكرو بكر الَ،ثُمي الصوا فقَام قَدمِ وا إِلَى الْقَونيهتفَان ة، دبع لِّي بِهِمصي 
فوع ننِ بمحةً،الركْعر بِهِم كَعر قَدو ، بِيبِالن سا أَحفَلَم   َأمفَأَو رأَختي بذَه

.  فَركَعنا الركْعةَ الَّتي سبقَتنا، وقُمت فَلَما سلَّم قَام النبِي ،ى بِهِمإِلَيه فَصلَّ
  )٢٧٤/م(

عقب ماند؛ من هم با او ) از قافله (رسول اهللا :  می گوید مغیره بن شعبه :ترجمه
 را ؟ من ظرف آب»همراهت هستآیا آب «:  قضاي حاجت نمود و پرسید آنحضرت ماندم؛

 دستهایش را تا مچ و چهره اش را شست و تالش نمود تا دستهایش را  رسول اکرم آوردم؛
 دستهایش را از زیر جبه بیرون کرد و جبه را بر ، سرانجامیرون آورد اما آستین جبه تنگ بود؛ب

 و عمامه و موزه هایش را مسح شانه هایش انداخت و دستهایش را شست و قسمت جلوي سر
 آنها به امامت عبدالرحمن ؛تا اینکه به مردم رسیدیم) و رفتیم (ن و او سوار شدیمکرد؛ سپس م

 هنگامیکه عبدالرحمن بن دند و یک رکعت نماز خوانده بودند؛ به نماز ایستاده بوبن عوف 
 بسوي او اشاره  اما آنحضرت ؛ را احساس نمود، خواست عقب بیایدعوف وجود پیامبر 

 عبدالرحمن به نمازش ادامه داد و هنگامیکه سالم گفت، من و ؛)که سر جایش بماند (کرد
  . برخاستیم و یک رکعت فوت شده را بجا آوردیمرسول اهللا 
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  مسح بر عمامه): 32(باب

.  مسح علَى الْخفَّينِ والْخمارِ أَنَّ رسولَ اللَّه:  لٍ عن بِالَـ١٤١
  )٢٧٥/م(

  .  بر موزه ها و عمامه مسح نمودکرم رسول ا: می گوید  بالل :ترجمه

  خواندن چند نماز با یک وضو): 33(باب

صلَّى الصلَوات يوم الْفَتحِ بِوضوٍء  أَنَّ النبِي  :  عن بريدةَـ١٤٢
داحو،رمع فَقَالَ لَه ،هفَّيلَى خع حسمو   :ئًا لَميش موالْي تعنص لَقَد كُنت 

  )٢٧٧/م. (»عمدا صنعته يا عمر«: تصنعه، قَالَ
 نمازها را با یک ، همۀ روز فتح مکه روایت می کند که نبی اکرم  بریده :ترجمه

امروزکاري انجام :  گفت به آنحضرت  عمر ضو خواند و بر موزه هایش مسح کرد؛و
قصداً این کار را انجام ! اي عمر«:  فرمودکرمدادي که در گذشته انجام نمی دادي؟ رسول ا

  . »دادم
   عمل ، همیشه به أفضل و بهتردر حدیث، تصریح شده است که رسول اکرم : شرح

 نمازها را با  روز فتح مکه براي بیان جواز، همۀ اما، وضو می گرفت؛می نمود و براي هر نماز
حدیث از این  همچنین ؛» انجام دادمقصداً این کار را«:  فرمودیک وضو خواند و به عمر 

دید که انسان فاضل ) کسیکه مقام علمی پایین تري دارد(که اگر انسان مفضول می توان فهمید 
 زیرا چه بسا انسان میدهد، می تواند علت آن را بپرسد؛ کاري خالف عادتش انجام ،و بزرگوار

ا اینکه قصداً بخاطر حکمت  ی و با تذکر دیگري بیادش می آیدفاضل دچار فراموشی می شود
   انسان مفضول از او استفاده ، در اینصورت؛و فلسفه اي این کار را انجام می دهد

  . می کند

  دعاي بعد از وضو): 34(باب

 ، فَجاَءت نوبتي،بِلِِإل كَانت علَينا رِعايةُ ا: قَالَ عن عقْبةَ بنِ عامرٍـ١٤٣
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يشا بِعهتحوفَر، ولَ اللَّهسر كْترفَأَد اسثُ الندحا يمقَائ ، نم كْترفَأَد 
هلقَو: »وَءهضو ِسنحأُ فَيضوتمٍ يلسم نا مقْبِلٌ ،منِ ميتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم 

هِهجوو ا بِقَلْبِههِملَيةُ إِالَّ،عنالْج لَه تبجقَالَ؛» و :هذه دوا أَجم لٌ ، فَقُلْتفَإِذَا قَائ 
 إِني قَد رأَيتك : قَالَ  فَنظَرت فَإِذَا عمر، الَّتي قَبلَها أَجود:بين يدي يقُولُ

 : ثُم يقُولُ،لْوضوَء فَيسبِغُ اْ:ما منكُم من أَحد يتوضأُ فَيبلغُ أَو« : قَالَ،جِئْت آنِفًا
 فُتحت لَه أَبواب الْجنة  إِالَّ، اللَّه وأَنَّ محمدا عبد اللَّه ورسولُه إِلَه إِالَّأَشهد أَنْ الَ

  )٢٣٤/م. (» يدخلُ من أَيها شاَء،الثَّمانِيةُ
 نوبتی براي چرا می بردیم؛ روزي یمان راما شترها:  می گوید عقبه بن عامر :ترجمه

 بعد از اینکه از چراندن شتران فارغ شدم و آنها را در آخر روز به که نوبت من فرا رسید،
 من اده بود و براي مردم، سخن می گفت؛ ایشان ایست رفتم؛خوابگاهشان بردم، نزد رسول اهللا 

وضو بگیرد و دو رکعت هر مسلمانی که خوب «: از سخنانش به این قسمت رسیدم که فرمود
  عقبه . »بجا آورد، بهشت براي وي واجب می گردد) خشوع و خضوع(نماز با دل و جان 

: گفت شخصی که روبرویم قرار داشت، ، ناگهانچه سخن خوبی است؛: من گفتم:  گویدمی
من : داد وي ادامه نگاه کردم، دیدم عمر بن خطاب است؛ من سخن قبلی، بهتر از این  بود؛

کس از شما بطور کامل، وضو هر«: فرمود) قبالً (آنحضرت که شما االن آمدید؛ دیدم 
 بگوید، دروازه )اشهد أن ال إله إال اهللا و أشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله(بگیرد، سپس 

  . » از هر کدام که خواست، داخل شودهاي هشت گانۀ بهشت برایش باز می شوند؛

   آنشستن مذي و وضو گرفتن از): 35(باب

 وكُنت أَستحيِي أَنْ أَسأَلَ النبِي ، مذَّاًء كُنت رجالً: قَالَ عن عليـ١٤٤
 هتناب كَانمل،أَلَهفَس دواَألس نب ادقْدالْم ترفَقَالَ، فَأَم : » هِسلُ ذَكَرغي

  )٣٠٣/م. (»ويتوضأُ
  من فردي بودم که مـذي زیـادي از مـن خـارج    : دگوی می   بن ابی طالب  علی :ترجمه

 در نکـاحم بـود، خجالـت مـی کـشیدم کـه حکـم آنـرا از         و چون دختر نبـی اکـرم     شد    می
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 او نیز پرسـید؛  ؛ سؤال کندبه مقداد بن اسود گفتم که از رسول اهللا         لذا    بپرسم؛ آنحضرت  
  .»و بگیردآله تناسلی اش را بشوید و وض«:  فرمود، در جوابرسول اهللا 
آب سفید، رقیق و چسپنده اي است که هنگام شهوت، بدون جهش بیرون می آید : مذي

 و این ص، خارج شدن آن را احساس نمی کندو هیچگونه سستی بدنبال ندارد و چه بسا شخ
  ) امام نووي( . حالت براي زن و مرد هر دو پیش می آید

   وضو را نمی شکند،خواب نشسته): 36(باب

نجِي لرجلٍ   ورسولُ اللَّه ،ةُ أُقيمت الصالَ: قَالَ  أَنسٍ عنـ١٤٥
ارِثالْو دبع يثدي حفو: اللَّه بِينو َالإِلَى الص ا قَاملَ فَمجاجِي الرنى  يتح ة

مالْقَو امى . نتح اجِيهنلْ يزي ةَ فَلَمبعش يثدي حفلَّى واَء فَصج ثُم ،هابحأَص امن
٣٧٦/م. (بِهِم(  

 با براي نماز، اقامه گفته شده بود در حالی که رسول اهللا :  می گوید انس :ترجمه
  . مردي نجوا می کرد یعنی درگوشی صحبت می نمود

 با مردي نجوا می کرد و براي نماز و در روایت عبدالوارث آمده است که نبی خدا 
  . خاست تا اینکه مردم خوابیدندبرن

د بود تا  مشغول نجوا باآن مرهمچنان رسول اکرم : و در روایت شعبه آمده است که
  .  سپس آمد و نماز را براي آنها امامت نموداینکه صحابه خواب رفتند؛

  وضو گرفتن از خوردن گوشت شتر): 37(باب

أَأَتوضأُ من : سأَلَ رسولَ اللَّه   أَنَّ رجالً:  عن جابِرِ بنِ سمرةَـ١٤٦
 أَتوضأُ من : قَالَ.» توضأْإِنْ شئْت فَتوضأْ وإِنْ شئْت فَالَ« : قَالَ؟لُحومِ الْغنمِ
 ؟نمِ أُصلِّي في مرابِضِ الْغ: قَالَ.» فَتوضأْ من لُحومِ اِإلبِلِ،نعم« : قَالَ؟لُحومِ اِإلبِلِ

  )٣٦٠/م. (»الَ« : قَالَ؟بِلِِإل أُصلِّي في مبارِك ا: قَالَ.»نعم« :قَالَ
آیا از خوردن :  پرسیدمردي از رسول اکرم :  می گوید جابر بن سمره :ترجمه
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ضو بگیر و اگر نخواستی اگر خواستی و«:  فرمودگوشت گوسفند وضو بگیرم؟ آنحضرت 
:  فرمودا از خوردن گوشت شتر، وضو بگیرم؟ رسول اکرم آی:  آن مرد گفت؛»وضو نگیر

فندان نماز بخوانم؟ در خوابگاه گوس:  آن مرد گفت؛»ه، از خوردن گوشت شتر، وضو بگیربل«
  .»نه«:  فرموددر خوابگاه شتران، نماز بخوانم؟ رسول اهللا :  آن مرد پرسید؛»بلی«: فرمود

  استآتش به آن رسیده که وضو از آنچه ): 38(باب

 :أَنَّ عبد اللَّه بن إِبراهيم بنِ قَارِظ أَخبره : عن عمر بنِ عبد الْعزِيزِـ١٤٧
جِدسلَى الْمأُ عضوتةَ يريرا هأَب دجو ها: فَقَالَ،أَنهأَكَلْت طارِ أَقأَثْو نأُ مضوا أَتمإِن ، 

  )٣٥٢/م. (»توضئُوا مما مست النار« :يقُولُ  رسولَ اللَّه ني سمعتألََِ
ابوهریره : عبداهللا بن ابراهیم بن قارض به من گفت:  عمر بن عبدالعزیز می گوید:ترجمه
یی کشک خورده ام، چون قطعه ها:  را دیدم که در مسجد، وضو می گیرد و می گوید

از آنچه که آتش به آن رسیده «:  شنیدم که می فرمود اکرم  زیرا من از رسولوضو می گیرم؛
  . »است، وضو بگیرید

   آتش به آن رسیده است کهمنسوخ شدن وضو از آنچه): 39(باب

يحتز من   رأَيت رسولَ اللَّه : عن عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي قَالَـ١٤٨
ا فَدهنفَأَكَلَ م اةش فالَكَتإِلَى الص يعأْ،ةضوتي لَملَّى وصو كِّنيالس حطَرو فَقَام  .

  )٣٥٥/م(
 ۀ شـان را دیـدم کـه گوشـت    رسـول اهللا    : گویـد   می  عمرو بن امیه ضمري      :ترجمه

کارد را دور انداخت  ، که اذان گفته شد   سپس هنگامی  ؛ تناول فرمود   و گوسفند را با کارد برید    
  . نماز خواند،که وضو بگیردبدون اینو 

 ثُم دعا ،شرِب لَبنا  أَنَّ النبِي :رضي اُهللا عنهما  عنِ ابنِ عباسٍـ١٤٩
  )٣٥٨/م. (»إِنَّ لَه دسما« :بِماٍء فَتمضمض وقَالَ

 سـپس مضمـضه   ؛شـیر نوشـید    رسول اهللا   : گوید   ابن عباس رضی اهللا عنهما می      :ترجمه
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   .»چربی دارد، شیر«: کرد و فرمود

  ی کند در نماز، بی وضو شده استکه گمان م کسی): 40(باب

إِذَا وجد أَحدكُم في «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ١٥٠
جن من الْمسجِد حتى  يخر فَالَ؟ فَأَشكَلَ علَيه أَخرج منه شيٌء أَم الَ،بطْنِه شيئًا

  )٣٦٢/م (.» أَو يجِد رِحيا،يسمع صوتا
در شـکمش چیـزي    ،اگر شخـصی «: دفرمو رسول اهللا : گوید می  ابو هریره : ترجمه

تـا وقتـی کـه صـدایی     آیا از شکمش خارج شده است یا خیر،      د که   افتا به شک    یافت و ) بادي(
  .»است، از مسجد بیرون نرودنشنیده ویا بویی احساس نکرده 

  ـ کتاب غسل3
  غسل از منی واجب می شود): 1(باب

 خرجت مع :قَالَعن أَبِيه  أَبِي سعيد الْخدرِي  عبدالرحمن بِنِ عنـ١٥١
 ولِ اللَّهسر اَءنِ إِلَى قُبياالثْن موي،ر قَفمٍ والنِي سي با فى إِذَا كُنتح  ولُ اللَّهس
 بِه خرانَ فَصبتابِ علَى بع،هارإِز رجي جرفَخ ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :» الْنجأَع

 ، أَرأَيت الرجلَ يعجلُ عنِ امرأَته ولَم يمنِ، يا رسولَ اللَّه: فَقَالَ عتبانُ،»الرجلَ
هلَياذَا عقَا؟م  ولُ اللَّهسلَ ر :»اِءالْم ناُء ما الْمم٣٤٣/م. (»إِن(  

 بسوي قبا براه افتادم روز دوشنبه با رسول اهللا :  می گویدابوسعید خدري  :ترجمه
 و وي را با آواز بلند  کنار دروازه عتبان ایستاد آنحضرت ا اینکه به محله بنی سالم رسیدیم؛ت

   بدست گرفته بود و بدنبالش می کشید؛در حالی که ازارش را  عتبان بیرون آمد صدا زد؛
اگر مردي با همسرش ! اي رسول خدا:  عتبان گفت؛»دستپاچه اش کردیم«:  فرمودرسول اهللا 

 چه حکمی دارد؟ رسول خدا ) انزال صورت نگیرد(دچار عجله شود و منی خارج نشود 
  . »غسل از منی واجب می شود«: فرمود
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  خ شدن حکم قبلی، و باید دانست که با منسو): 2(باب
   تناسلی زن و مرد غسل واجب می شود آلۀ1تماس

 اختلَف في ذَلك رهطٌ من الْمهاجِرِين : قَالَ  عن أَبِي موسىـ١٥٢
 وقَالَ ،ماِء من الدفْقِ أَو من الْ يجِب الْغسلُ إِالَّ الَ: فَقَالَ اَألنصارِيونَ،واَألنصارِ

 فَأَنا أَشفيكُم : قَالَ أَبو موسى: قَالَ، بلْ إِذَا خالَطَ فَقَد  وجب الْغسلُ:الْمهاجِرونَ
كذَل نةَ،مشائلَى عع تأْذَنتفَاس تا فَقُمهناُهللا ع يضي،  رنَ لا، فَأُذلَه ا : فَقُلْتي 

  الَ: فَقَالَت،م الْمؤمنِني إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن شيٍء وإِني أَستحيِيكأُماه أَو يا أُ
 ، فَإِنما أَنا أُمك، عنه أُمك الَّتي ولَدتكتستحيِي أَنْ تسأَلَنِي عما كُنت سائالً

لَ:قُلْتسالْغ وجِبا ي؟ فَمقَالَت : قَطْتبِريِ سلَى الْخع، ولُ اللَّهسقَالَ ر  :» إِذَا
  )٣٤٩/م. (» فَقَد وجب الْغسلُ، ومس الْختانُ الْختانَ،جلَس بين شعبِها اَألربعِ

و انصار با  گروهی از مهاجرین ،در این باره:  می گوید  ابوموسی اشعري :ترجمه
 یا بیرون آمدن آن، غسل فقط از جهش آب منی: انصار می گفتند یکدیگر اختالف نمودند؛

  که آمیزش انجام گرفت، غسل واجب  هنگامیبلکه : واجب می شود؛ مهاجرین می گفتند
م این مشکل شما را حل خواه: من گفتم:  ابو موسی می گوید؛)انزال بشود یا نشود(می گردد 

اهللا عنها اجازة ورود خواستم؛ به من اجازه رضی  سپس برخاستم و از ام المومنین عایشه کرد؛
 شما بپرسم اما شرم می خواهم حکم مسئله اي را از! یا اي مادر مومنان! اي مادرم:  گفتمدادند؛

مسئله اي را که از مادري که از آن بدنیا آمده اي :  عایشه رضی اهللا عنها گفتو حیا می کنم؛
چه چیز غسل را : گفتم.  زیرا من مادرت هستمبپرسی، از من نیز بپرس و شرم نکن؛می توانی 

  رسول اهللا نزد فرد اگاهی آمده اي؛: عنها گفتواجب می کند؟ ام المومنین عایشه رضی اهللا 
 همسرش نشست و آله تناسلی زن و مرد با هم هرگاه شوهر میان اعضاي چهارگانۀ «:فرمود

  . »تماس پیدا کردند، غسل واجب می شود

 زوجِ  رضي اُهللا عنها عن عائشةَ، بنِ عبد اللَّه عن أُم كُلْثُومٍعن جابِرِـ ١٥٣

                                                
  . پنهان گردد، تناسلی مرد تماس طوري باشد که مقداري از آلۀ البته باید )1(
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 بِيالنالً: قَالَتجإِنَّ ر  ولَ اللَّهسأَلَ رس  ُكِْسلي ثُم لَهأَه عامجلِ يجنِ الرع، 
فْعلُ ذَلك أَنا إِني ألََ«  رسولُ اللَّه  فَقَالَ، وعائشةُ جالسةٌ؟هلْ علَيهِما الْغسلُ

  )٣٥٠/م. (»وهذه ثُم نغتِسلُ
عایشه، همسر گرامی نبی :  بروایت از ام کلثوم می گویدجابر بن عبداهللا  :ترجمه

اگر مردي با همسرش :  پرسیدمن نشسته بودم که مردي از رسول اهللا :  گفتاکرم 
آیا غسل بر آنها واجب می شود؟ رسول ) انزال صورت نگیرد(د همبستر شود و سست گرد

  . »این کار را من و این انجام می دهیم و غسل می کنیم«:  با اشاره به طرف من فرموداکرم 

  درباره زنی که خواب می بیند آنگونه که): 3(باب
   مرد خواب می بیند و غسل می نماید

 جاَءت أُم : قَالَ  مالك بنِ  عن أَنسِ عن إِسحق بنِ أَبِي طَلْحةَـ١٥٤
 ولِ اللَّهسإِلَى ر قحةُ إِسدج يهمٍ ولَيس هدنةُ عشائعو لَه ا :فَقَالَتي   

ولَ اللَّهسامِ،رني الْملُ فجى الررا يى مرأَةُ ترى ، الْمرا يا مفِْسهن نى مرفَت 
الرفِْسهن نلُ مةُ؟جشائع مٍ: فَقَالَتلَيس ا أُمي ،كينمي ترِباَء تسالن تحفَقَالَ ، فَض 

. »كل نعم فَلْتغتِسلْ يا أُم سلَيمٍ إِذَا رأَت ذَا،بلْ أَنت فَترِبت يمينك« :لعائشةَ
  )٣١٠/م(

 نزد شه عای:  گفتانس بن مالک :  روایت است کهاسحق بن ابی طلحه از :ترجمه
  اي :  آمد وگفت بود که ام سلیم، مادر بزرگ اسحاق نزد آنحضرت رسول اکرم 

آنچه را که مرد، خواب می بیند، زن نیز خواب می بیند و همان حالت مرد را در ! رسول خدا 
  اي : اهللا عنها گفتشه رضی عای) منی می بیند حکم آن چیست؟(د خودش مشاهده می کن

  بلکه تو خیر نبینی، بله، «:  به عایشه گفت پیامبر.خیر نبینی، زنان را رسوا کردي! مام سلی
  . »اگر زن این حالت را دید، باید غسل نماید! اي ام سلیم



  
  

                                                      
١٧٢  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

 چگونگی غسل از جنابت): 4(باب

أَدنيت لرسولِ اللَّه : ت قَالَ زوجِ النبِي رضي اُهللا عنها عن ميمونةَ ـ١٥٥
ةابنالْج نم لَهثَالَ، غُس نِ أَويترم هلَ كَفَّيساِء،ثًا فَغي اِإلنف هدلَ يخأَد ثُم ، ثُم 

هالمبِش لَهغَسو جِهلَى فَرع غَ بِهلْكً،أَفْرا دلَكَهفَد ضاَألر هالمبِش برض ا  ثُم
ه يثَ حفَنات ملَْء كَفِّ ثُم أَفْرغَ علَى رأْسه ثَالَ،ة ثُم توضأَ وضوَءه للصالَ،شديدا

هدسج رائلَ سغَس ثُم،هلَيلَ رِجسفَغ كذَل هقَامم نى عحنت يلِ، ثُمدنبِالْم هتيأَت ثُم ، 
هد٣١٧/م. (فَر(  

 ، کنار رسول اهللا     آب غسل جنابت  : یدگو می ؛    نبی اکرم  همسر گرامی    ؛میمونه :ترجمه
 سـپس دسـتش را وارد ظـرف آب    هایش را تا مچ، دو یا سه بار شست؛        دست  پیامبر اکرم    گذاشتم؛

ا بـه زمـین زد    آنگـاه دسـت چـپش ر   هش آب ریخت و با دست چپ آنرا شـست؛      نمود و بر شرمگا   
 بـار پـر از    بعد از آن، مانند وضوي نماز، وضو گرفت و دو کف دسـتش را سـه    وآنرا به شدت مالید؛   

شست و در پایان،  با اندکی جابجایی، پاهـایش را   سپس تمام بدنش را      آب کرد و بر سرش ریخت؛     
  . آنرا نپذیرفتشست؛ من براي ایشان حوله آوردم؛

  مقدار آبی که براي غسل جنابت استفاده می شود): 5(باب

 رضي اُهللا  دخلْت علَى عائشةَ: أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ قَالَ عنـ١٥٦
 فَدعت ،من الْجنابة  فَسأَلَها عن غُسلِ النبِي ،أَنا وأَخوها من الرضاعةعنها 

 : قَالَ،ثًا وأَفْرغَت علَى رأْسها ثَالَ،ها ستر وبيننا وبين، فَاغْتسلَت،بِإِناٍء قَدرِ الصاعِ
 بِيالن اجوكَانَ أَزو ةفْركُونَ كَالْوى تتح هِنُءوسر نذْنَ مأْخ٣٢٠/م. (ي(  

  عنها به خانهمن و برادر رضاعی عایشه رضی اهللا:  ابوسلمه بن عبدالرحمن می گوید:ترجمه
 عایشه  پرسید؛ غسل جنابت رسول اکرم  عایشه رضی اهللا عنها در بارة کیفیتي از وعایشه رفتیم؛

 یک صاع بود و از آب آن غسل نمود؛ ایشان سه نها ظرفی را طلب کرد که به اندازةصدیقه رضی اهللا ع
 همسران پیامبر: راوي می گوید.  البته بین ما و او پرده اي وجود داشتبار، آب بر سرش ریخت؛

  .طوریکه موهایشان مانند وفره بودندان را کوتاه می کردند موهاي سرش
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  وفره بیشتر از لمه است و لمه به مویی گفته : امام نووي رحمه اهللا علیه می گوید: شرح
:  اما دیگران می گویند شود که روي شانه ها افتاده باشد؛ آنچه گذشت سخن اصمعی بود؛می

  . رار داردوفره به مویی گفته می شود که روي گوشها ق
 شاید هور است که زنان عرب، گیسو داشتند؛مش: قاضی عیاض رحمه اهللا علیه می گوید

تند،  چون دیگر نیازي به زینت و موي بلند نداشازواج مطهرات بعد از وفات رسول اکرم 
هم  درست یگران نیز گفته اند؛ این سخن قاضی عیاض را دموهایشان را کوتاه می کردند؛

  این کار را می کردند؛  گمان نمی رود که آنها در حیات رسول اکرم راهمین است؛ زی
  ). مقداري کوتاه نمایند( می توانند موهایشان را کم کنند حدیث دلیل بر این است که زنان

دا  باشد که با مردان مشابهت پیبه اندازه ايقابل یاد آوري است که کوتاه کردن نباید 
  )مترجم. ( لعنت نموده است،که خود را شبیه مردان نمایند زیرا خداوند زنانی را کنند؛

  پنهان کردن غسل کننده با پارچه): 6(باب

 لَما كَانَ عام الْفَتحِ أَنها:  رضي اُهللا عنها عن أُم هانِئ بِنت أَبِي طَالب١٥٧ٍ
 ولَ اللَّهسر تأَت َكَّةلَى مبِأَع وهو،سر قَام  ولُ اللَّه هلإِلَى غُس، هلَيع ترتفَس 

.  ثُم صلَّى ثَمانَ ركَعات سبحةَ الضحى، ثُم أَخذَ ثَوبه فَالْتحف بِه،فَاطمةُ
  )٣٣٦/م(

در قسمت باالي سال فتح مکه    اهللارسول: می گوید ؛ طالب وابدختر  ؛ ینها  ام:ترجمه
  عنها اهللا کرد و  فاطمه رضی  استحمام می،در آن لحظهآنحضرت   رفتم؛ایشاند نزمن  مکه بود، که

 خـودش را در پارچـه اي پیچیـد و     بعد از آن، آنحضرت      چادري را برایش پرده نموده بود؛     
  .هشت رکعت نماز چاشت خواند

  تنها غسل کردن مرد از جنابت و رعایت ستر): 7(باب

 ،فَذَكَر أَحاديثَ،  محمد رسولِ اللَّه  عن  عن أَبِي هريرةَـ١٥٨
كَانت بنو إِسرائيلَ يغتِسلُونَ عراةً ينظُر بعضهم إِلَى « : وقَالَ رسولُ اللَّه :منها
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 ما يمنع  واللَّه: فَقَالُوا،م يغتِسلُ وحده وكَانَ موسى علَيه السالَ،سوأَة بعضٍ
 علَى ، فَوضع ثَوبه، فَذَهب مرةً يغتِسلُ: قَالَ، أَنه آدرموسى أَنْ يغتِسلَ معنا إِالَّ

بِهبِثَو رجالْح رٍ فَفَرجى: قَالَ،حوسم حمفَج  ُقُولي بِي : بِإِثْرِهثَو رجبِي حثَو 
رجح،تظَرى نتى حوسم أَةويلَ إِلَى سائرو إِسنقَالُوا، ب  : نى موسا بِمم اللَّهو
 قَالَ أَبو » فَأَخذَ ثَوبه فَطَفق بِالْحجرِ ضربا: فَقَام الْحجر حتى نظر إِلَيه قَالَ،بأْسٍ

  )٣٣٩/م. ( ضرب موسى بِالْحجرِ،و سبعةٌ ستةٌ أَ، واللَّه إِنه بِالْحجرِ ندب:هريرةَ
 بـه   ه،کـرد    برهنـه غـسل    ،بنـی اسـرائیل   «: فرمود اکرم  نبی  :  می گوید    هریره    ابو :ترجمه

بخـدا سـوگند،   : گفتنـد   بنی اسرائیل ؛کرد  تنهایی غسل میبه  اما  موسی  ؛کردند یکدیگر نگاه می  
 روي  و آورددر را ایش لباسـه   موسـی  ، روزي؛ندک مینغسل دارد، با ما  موسی ورم بیضه    چون  

   موسـی  ؛ و فرار کـرد را برداشت  موسی   هاي لباس ، آن سنگ  ؛سنگی گذاشت تا غسل کند    
تـا   ؟)را کجا مـی بـري   (  لباسهایم!سنگاي  ؛  لباسهایم!اي  سنگ :فریاد زد دنبال سنگ به راه افتاد و   

 ، آنگـاه ؛ نـدارد  ايه خدا سوگند، موسـی هـیچ بیمـاري   ب:  و گفتند  ندبنی اسرائیل  موسی را دید     اینکه  
: گویـد  راوي مـی . » زدسنگچند ضربه به گرفت و  بر را   هایش   لباس سنگ توقف کرد و موسی      

. دیده شدروي سنگه، بر شش یا هفت ضرببخدا سوگند، اثر 

  نهی از نگاه کردن به عورت مرد و زن): 8(باب

 ينظُر الَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:   عن أَبِي سعيد الْخدرِيـ١٥٩
 يفْضي الرجلُ إِلَى  والَ، الْمرأَةُ إِلَى عورة الْمرأَة والَ،الرجلُ إِلَى عورة الرجلِ

  )٣٣٨/م. (د تفْضي الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَة في الثَّوبِ الْواح والَ،واحد الرجلِ في ثَوبٍ
ت مرد و مرد به عور«:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا  ابوسعید خدري :ترجمه

  .» داخل نشود، همچنین مرد با مرد و زن با زن در یک پارچهزن به عورت زن نگاه نکند؛

   رعایت ستر و پوشش و اینکه نباید انسان، عریان دیده شوددربارة): 9(باب

كَانَ ينقُلُ  أَنَّ رسولَ اللَّه  : رضي اُهللا عنهما عبد اللَّه عن جابِرِ بنِـ١٦٠
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هارإِز هلَيعو ةبلْكَعةَ لارجالْح مهعم،همع اسبالْع ي: فَقَالَ لَهأَخ نا ابي ، لَلْتح لَو 
 فَسقَطَ ، فَحلَّه فَجعلَه علَى منكبِه: قَالَ،رةإِزارك فَجعلْته علَى منكبِك دونَ الْحجا

هلَيا عيشغا: قَالَ،مانيرمِ عوالْي كذَل دعب يئا ر٣٤٠/م. ( فَم(  
هنگـام  ) قبـل از بعثـت  ( رسـول اهللا   :گویـد  مـی رضی اهللا عنهما   جابر بن عبداهللا  :ترجمه

 آنحضرت صل اهللا علیه و ؛کرد ها را بر دوش خود حمل می گ سن،همراه سایر قریشتعمیرکعبه، 
 !بـرادر زاده : فرمود؛ عموي رسول اهللا  ؛عباس   لم در آن هنگام، ازار پوشیده بود؛      آله و س  
  راوي. يرگـذا ب  ات شانه و روي  و آن را زیر سنگهاکنی را باز  ت، اگر ازار  استخوب  چقدر  

بیهوش بـه    سپس نهاد؛ خود  و آنرا روي شانه هاي     نمودازار خود را باز       رسول اهللا : گوید می
.دیده نشد هرگز برهنه  روز،از آن  بعد؛زمین افتاد

  غسل جنابت زن و شوهر از یک ظرف): 10(باب

كُنت أَغْتِسلُ أَنا :قَالَت : رضي اُهللا عنهما عن معاذَةَ عن عائشةَـ١٦١
 ولُ اللَّهسرو إِن نمهنيبنِي ويب داحنِي،اٍء ورادبى أَقُولَ، فَيتي: حل عي دل عد ، 

قَالَت:انبنا جمه٣٢١/م. ( و(  
 از یک من و رسول اهللا : رضی اهللا عنها گفت معاذه روایت می کند که عایشه :ترجمه

ی گرفت بطوریکه  از من پیشی م آنحضرت ار داشت، غسل می کردیم؛ظرف که بین ما قر
  . هر دو جنب بودند: معاذه می گوید. براي من بگذار، براي من بگذار: من می گفتم

  ، وضو بگیردشخص جنب اگر خواست بخورد یا بخوابد): 11(باب

 إِذَا كَانَ  كَانَ رسولُ اللَّه :الَتقَ:  رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٦٢
  )٣٠٥/م. (ة توضأَ وضوَءه للصالَ،أْكُلَ أَو ينام فَأَراد أَنْ ي،جنبا

 جنب بود و می خواست هرگاه رسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه
  . بخورد یا بخوابد، مانند وضوي نماز، وضو می گرفت
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 خوابیدن جنب قبل از غسل نمودن): 12(باب

عن  رضي اُهللا عنها  سأَلْت عائشةَ:ي قَيسٍ قَالَ عن عبد اللَّه بنِ أَبِـ١٦٣
 ولِ اللَّهسرِ روِتَيثدالْح فَذَكَر ،قُلْت :ةابني الْجف عنصكَانَ ي فأَكَانَ ، كَي 

 ربما ، كَانَ يفْعلُ كُلُّ ذَلك قَد: قَالَت؟يغتِسلُ قَبلَ أَنْ ينام أَم ينام قَبلَ أَنْ يغتِسلَ
املَ فَنساغْت،امأَ فَنضوا تمبرو ،ةً: قُلْتعرِ سي اَألملَ فعي جالَّذ لَّهل دمالْح  .

  )٣٠٧/م(
  وتر رسول اهللا از عایشه رضی اهللا عنها دربارة: دعبداهللا بن ابی قیس می گوی :ترجمه

  هنگام جنابت چگونه عمل :  سپس پرسیدمرا بیان کرد؛م المومنین حدیث وتر  اپرسیدم؛
می نمود؟ آیا قبل از خوابیدن، غسل می کرد یا قبل از آنکه غسل نماید، می خوابید؟ عایشه 

 گاهی غسل می کرد و می خوابید و گاهی هر دو کار را انجام می داد؛:  گفترضی اهللا عنها
ی گویم که در این مسئله، وسعت قرار خدا را سپاس م:  گفتمضو می گرفت و می خوابید؛و

  . داده است

  اگرکسی بعد از همبستر شدن با همسرش، ): 13(باب
  خواست دوباره همبستري نماید، وضو بگیرد

إِذَا أَتى «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي سعيد الْخدرِيـ١٦٤
  )٣٠٨/م. (»د فَلْيتوضأْأَحدكُم أَهلَه ثُم أَراد أَنْ يعو

اگر کسی از شما با « :  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوسعید خدري  :ترجمه
  . »همسرش همبستري کرد و دوباره خواست همبستري نماید، وضو بگیرد

   آن وارد شده استتیمم و آنچه دربارة): 14(باب
 فـي    خرجنا مع رسولِ اللَّه      :ها قَالَت أَن:  رضي اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ١٦٥

بعضِ أَسفَارِه حتى إِذَا كُنا بِالْبيداِء أَو بِذَات الْجيشِ انقَطَع عقْد لي فَأَقَام رسـولُ    
  اللَّه  هاسملَى الْتع ،   هعم اسالن أَقَامو ،   سلَياٍء ولَى موا عسلَياٌء وم مهعى  ، مفَـأَت 
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 أَقَامت بِرسولِ اللَّه    ؟ ترى إِلَى ما صنعت عائشةُ      أَالَ : فَقَالُوا الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ   
 َ        ٌاءم مهعم سلَياٍء ولَى موا عسلَيو هعاسِ مكْرٍ   ؟بِالنو باَء أَبفَج    ولُ اللَّهسرو 
  ر عاضو     امن ي قَدذلَى فَخع هفَقَالَ ،أْس :      ولَ اللَّـهسر تسبح   ـاسالنو، 

 فَعاتبنِي أَبو بكْرٍ وقَالَ ما شاَء اللَّـه أَنْ          : قَالَت ؟ولَيسوا علَى ماٍء ولَيس معهم ماءٌ     
   مكَـانُ   نعنِي مـن التحـرك إِالَّ      يم  فَالَ ، وجعلَ يطْعن بِيده في خاصرتي     ،يقُولَ

   ولِ اللَّهسر  يذلَى فَخع،     ولُ اللَّهسر امفَن      ٍاءرِ ملَى غَيع حبى أَصتلَ  ،حزفَأَن 
ا هي بِـأَولِ   م: وهو أَحد النقَباِء، فَقَالَ أُسيد بن الْحضيرِ   ، فَتيمموا ،اللَّه آيةَ التيممِ  

 فَبعثْنا الْبعري الَّذي كُنـت  : رضي اُهللا عنها  فَقَالَت عائشةُ  ،بركَتكُم يا آلَ أَبِي بكْرٍ    
هتحت قْدا الْعندجفَو هلَي٣٦٧/م. (ع(  

 ؛دیمبـو  اکـرم  نبـی    همـراه    یکی از سفرها،  در  : ید گو  عنها می   اهللا   عایشه رضی  :ترجمه
براي پیـدا    رسول اهللا ؛ء رسیدیم، گلوبندم افتاد و گم شد به ذات الجیش یا به بیداهنگامی که 

 ؛ آب همراه داشت، آنجا نه آبی بود و نه کاروان؛ مردم نیز توقف کردند؛ توقف کرد،کردن آن
ه  که عایشه چه کار کرده است؟ موجب شده کـ نمی بینی: گفتند ند وآمد اي نزد ابوبکر  عده

 آب ، و کاروان توقف کنند در حالیکه  نه آب همراه دارند و نه در محل توقف آنانرسول اهللا 
سر مبارکش را  و  خوابیدهرسول اکرمدر حالی که  :می گوید عنها  اهللا  رضی عایشه .وجود دارد

 به  ستبا د و مرا سرزنش نمود و در حالی که   نزد من آمد   ؛ ابوبکر ؛ پدرم ،بر زانویم گذاشته بود   
  روي  رسـول اهللا  )مبـارك ( اما چون سـر  نثار من کرد؛ ، آنچه خدا می خواستپهلویم می زد 

که صبح  برخاست  سرانجام، زمانی رسول خدا؛ نمی توانستم حرکت کنم،قرار داشت زانویم  
 تیمم را نـازل فرمـود و   ۀخداوند آی در نتیجه، ما، آبی وجود نداشت؛در محل توقف   وه بود شد

 نخـستین  ه،آیاین   نزول   !ي آل ابوبکر  ا: گفت اینجا بود که اسید بن حضیر      ؛تیمم کردند  مردم
  ). شما به چنین خیر و برکاتی نایل آمده اندۀبلکه قبال نیز مردم به وسیل (.یستنبرکت شما 

حرکت م را   شتر آنگاه، هنگامی که  :  می فرماید  ، عنها در پایان این حدیث      اهللا  عایشه رضی 
   . پیدا کردیمآن،ند را زیر دادیم، گلوب
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  تیمم جنب): 15(باب

 فَقَالَ أَبو   كُنت جالسا مع عبد اللَّه وأَبِي موسى: عن شقيقٍ قَالَـ١٦٦
 ، أَجنب فَلَم يجِد الْماَء شهرا أَرأَيت لَو أَنَّ رجالً، يا أَبا عبد الرحمنِ:موسى

صي فالَكَيبِالص عن؟ةاللَّه دباالَ : فَقَالَ عرهاَء شالْم جِدي إِنْ لَمو مميتو ، يفَقَالَ أَب 
 : فَكَيف بِهذه اآلية في سورة الْمائدة:موسى             

اللَّه دبألََ لَ:فَقَالَ ع ةاآلي هذي هف ملَه صخر اُء أَنْ والْم هِملَيع درإِذَا ب كشو
يدعوا بِالصمميتي،اللَّه دبعى لوسو مارٍ: فَقَالَ أَبملَ عقَو عمست ثَنِي : أَلَمعب   

 ولُ اللَّهسر ةاجي حف،تبنفَأَج ، أَجِد اَء فَلَما ،الْمكَم يدعي الصف غْترمفَت 
إِنما كَانَ يكْفيك أَنْ « : فَقَالَ، فَذَكَرت ذَلك لَه ثُم أَتيت النبِي ،تمرغُ الدابةُ

لشمالَ  ثُم مسح ا، ثُم ضرب بِيديه اَألرض ضربةً واحدةً؛»تقُولَ بِيديك هكَذَا
 أَولَم تر عمر لَم يقْنع بِقَولِ : فَقَالَ عبد اللَّه؟ وظَاهر كَفَّيه ووجهه،علَى الْيمنيِ

  )٣٦٨/م. (عمارٍ
  اي :  ابو موسی گفتو عبداهللا و ابوموسی نشسته بودیم؛من : شقیق می گوید :ترجمه

 کسی جنب شد و یک ماه آب نیافت، چگونه نماز بخواند؟ اگر) کنیه عبد اهللا (!ابا عبدالرحمن
 مائده پس آیۀ سورة: ابوموسی گفت.  نکند اگر چه یک ماه هم آب نیافتتیمم: عبداهللا گفت

 تیمم کنید؟ عبداهللا ،اگر آب نیافتید با خاك پاك: را چگونه تفسیر می کنی که می گوید
 که آب سرد شد، مردم تیمم می کنند؛حض ایناگر با این آیه اجازه تیمم داده شود، به م: گفت

 مرا براي انجام رسول اهللا : آیا شما حدیث عمار را نشنیده اید که گفت: ابوموسی گفت
؛ پس مثل حیوان در خاك )تا با آن غسل نمایم(آبی نیافتم  من جنب شدم و کاري فرستاد؛
  آنحضرت ف کردم؛یدم و ماجرا را برایش تعری رس سپس خدمت نبی اکرم غلط خوردم؛

  سپس رسول اکرم ؛»ت انجام می دادي برایت کافی بوداگر این کار را با دستهای«: فرمود
دستهایش را یک بار به زمین زد و دست چپش را روي دست راست زد و پشت کفهاي دست 

  . آیا ندیدي که عمر به قول عمار قانع نشد: عبداهللا گفت. و چهره اش را مسح کرد
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   ن بطور مختصر از این قرار است که عمار مدعی بود که در حضور عمرجریا: شرح
؛  این جریان را بخاطر نداشت اما عمر  روش تیمم را به عمار آموخته است؛رسول اکرم 

ولی . از خدا بترس! اي عمار:  هنگامیکه عمار حدیث را نقل کرد، گفتبه همین سبب،
 ،یعنی با مسئولیت خودت. نولیک ما تولیت:  گفتهنگامیکه عمار اصرار ورزید، عمر 

  . حدیث را نقل کن

  تیمم براي جواب سالم گفتن): 16(باب

 أَقْبلْت : أَنه سمعه يقُولُ:رضي اُهللا عنهما عن عميرٍ مولَى ابنِ عباسٍ -١٦٧
حتى دخلْنا علَى أَبِي  ،جِ النبِي  مولَى ميمونةَ زو،أَنا وعبد الرحمنِ بن يسارٍ

ارِيصاَألن ةمنِ الصب ارِثنِ الْحمِ بهمِ،الْجهو الْجفَقَالَ أَب : ولُ اللَّهسلَ رأَقْب  
لَيه حتى أَقْبلَ ع  فَلَم يرد رسولُ اللَّه ، فَلَقيه رجلٌ فَسلَّم علَيه،من نحوِ بِئْرِ جملٍ

  )٣٦٩/م. (م ثُم رد علَيه السالَ، فَمسح وجهه ويديه،علَى الْجِدارِ
من و عبداهللا بن : شنیدم که ابن عباس می گفت: عمیر موالي ابن عباس می گوید :ترجمه

    انـصاري رفتـیم؛  هم بن حارث بن صـمه آمدیم و نزد بوجیسار موالي میمونه همسر نبی اکرم      
 و سـالم  سـید  ایـشان ر ه از طرف چاه جمل می آمد که شخصی بـ    رسول اهللا    :گفتابو جهم   

 زد و آن دستبر آنگاه،  ؛نکه به دیواري رسید  ای را پاسخ نداد تا       او سالم    خدا رسول   .گفت
  راسـالم آن شـخص  سـپس   ؛)یعنی تیمم کرد( مالید   یشها  را بر چهره و دست     )دستهایش (آنها

.پاسخ داد

  مؤمن نجس نمی شود): 17(باب

في طَرِيقٍ من طُرقِ الْمدينة وهو   أَنه لَقيه النبِي   عن أَبِي هريرةَ-١٦٨
بنلَ،جسفَاغْت بلَّ فَذَهسفَان ، بِيالن هفَقَّدفَت  ،َقَال اَءها جا « :فَلَمي تكُن نأَي

ةَأَبريرقَالَ؟»ا ه :ولَ اللَّهسا ري ،بنا جأَننِي ويتى ، لَقتح كسالأَنْ أُج تفَكَرِه 
  )٣٧١/م (.» ينجس إِنَّ الْمؤمن الَ،سبحانَ اللَّه  فَقَالَ رسولُ اللَّه ،أَغْتِسلَ
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 چـون  مرا دید؛ ،هاي مدینه در یکی از کوچه  نبی اکرم: گوید می هریره   ابو :ترجمه
 پـس از غـسل  آنگـاه   ؛پنهـان کـردم   از چشم رسـول اهللا  عقب کشیدم و     خود را    ،جنب  بودم  

 ؟ عـرض »کجـا بـودي  ! ابـوهریره  «:  فرمـود   آنحضرترسیدم؛ ، خدمت رسول خدا   نمودن
:  فرمـود رسـول اهللا  . را مناسـب ندانـستم   مجالست با شـما      ت وعدم طهارت،  باجنبعلت  : کردم

.»شود  مؤمن که نجس نمی!سبحان اهللا«

  ذکر خدا در هر حالت): 18(باب

يذْكُر اللَّه علَى كُلِّ   كَانَ النبِي :قَالَت:  رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٦٩
انِهي٣٧٣/م. (أَح(  

. د در هر حال، ذکر خدا را می کرنبی اکرم : عایشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه
  مترجم). یعنی نشسته، ایستاده، در حالت بی وضویی،  جنابت و غیره(

  غذا بخورد،انسان می تواند بدون وضو): 19(باب

ِء، فَأُتي  خرج من الْخالَأَنَّ النبِي :  رضي اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍـ١٧٠
  )٣٧٤/م! (؟»أُرِيد أَنْ أُصلِّي فَأَتوضأَ«: بِطَعامٍ، فَذَكَروا لَه الْوضوَء، فَقَالَ

 از بیت الخالء بیرون نبی اکرم : ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت می کند که :ترجمه
  رسول اکرم  و وضو را برایش یاد آوري نمودند؛ غذا آوردند براي آنحضرت آمد؛

  !؟»مگر می خواهم نماز بخوانم که وضو بگیرم«: فرمود

  کتاب قاعدگیـ 1

  دربارة آیۀ): 1(باب              
   قاعدگی می پرسند و از تو دربارة

 أَنَّ الْيهود كَانوا إِذَا حاضت الْمرأَةُ فيهِم لَم : عن أَنسٍـ ١٧١
فَأَنزلَ  النبِي   النبِي  فَسأَلَ أَصحاب،في الْبيوت  ولَم يجامعوهن،يؤاكلُوها
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 : اللَّه تعالَى                                

 ةرِ اآليإِلَى آخ :ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : »ٍَّء إِاليوا كُلَّ شعناصكَاحلَ.» النغَ  فَب
 ، خالَفَنا فيه ما يرِيد هذَا الرجلُ أَنْ يدع من أَمرِنا شيئًا إِالَّ:ذَلك الْيهود فَقَالُوا

 يا رسولَ اللَّه إِنَّ الْيهود تقُولُ كَذَا :فَجاَء أُسيد بن حضيرٍ وعباد بن بِشرٍ فَقَاالَ
 ،حتى ظَننا أَنْ قَد وجد علَيهِما معهن؟ فَتغير وجه رسولِ اللَّه  نجا أفَالَ،وكَذَا

 ،فَأَرسلَ في آثَارِهما فَسقَاهما،  فَاستقْبلَهما هديةٌ من لَبنٍ إِلَى النبِي ،فَخرجا
  )٣٠٢/م. (فَعرفَا أَنْ لَم يجِد علَيهِما

که زن در میان یهود دچار عادت ماهیانه می شد،  هنگامی:  می گویدانس  :رجمهت
 صحابه رضوان اهللا علیهم ا او در یک خانه زندگی نمی کردند؛آنها با او غذا نمی خوردند و ب

  : د باره پرسیدند؛ خداوند متعال این آیه را نازل فرمو در ایناجمعین از رسول اکرم 
                             یعنی از تو دربارة

 پس در دوران قاعدگی، از زنان قاعدگی ضرر و زیان است؛: قاعدگی زنان می پرسند؛ بگو
  . کناره گیري کنید

خوردن و . (»جنسیهرکار بکنید بجز آمیزش «: فرمود) در تفسیر این آیه (رسول اهللا 
مسئله به گوش یهود ).  نداردخوابیدن و سایر امور معاشرتی با زن در دوران قاعدگی، اشکالی

 پس از شنیدن این ۀ امور با ما مخالفت کند؛این مرد می خواهد در هم:  آنها گفتندرسید؛
  ن یهود چنین و چنا! اي رسول خدا: بن حضیر و عباد بن بشر آمدند و گفتند سخن، اسید
 ؛)تا بیشتر با آنها مخالفت کنیم (ر دوران قاعدگی آمیزش نکنیم؟ آیا ما با زنان دمی گویند؛

 بر آنها خشم و غضب تغییرکرد طوریکه ما گمان کردیم از این سخن،  رسول اهللا چهرة
 بعنوان  از روبروي آنها مقداري شیر براي رسول اهللا به هر حال، آن دو بیرون رفتند؛. دنمو

، آنها اینگونه نها فرستاد و به آنها شیر نوشاند؛بدنبال آ) شخصی را ( آنحضرت  آوردند؛هدیه
  .  از آنان، ناراحت نیستدانستند که نبی اکرم 
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 کیفیت غسل زن بعد از قاعدگی و جنابت ): 2(باب

ن غُسلِ ع  سأَلَت النبِي   أَنَّ أَسماَء: رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٧٢
 ثُم ، فَتطَهر فَتحِسن الطُّهور،تأْخذُ إِحداكُن ماَءها وسدرتها« : فَقَالَ؟الْمحيضِ

 ثُم تصب علَيها ،تصب علَى رأْسها فَتدلُكُه دلْكًا شديدا حتى تبلُغَ شؤونَ رأْسها
 ؟ وكَيف تطَهر بِها: فَقَالَت أَسماُء.» فرصةً ممسكَةً فَتطَهر بِها ثُم تأْخذُ،الْماَء
 : ـكَأَنها تخفي ذَلكـ  فَقَالَت عائشةُ .» تطَهرِين بِها،سبحانَ اللَّه« :فَقَالَ

تأْخذُ ماًء فَتطَهر فَتحِسن « : فَقَالَ؟ وسأَلَته عن غُسلِ الْجنابة،تتبعني أَثَر الدمِ
أَو ورالطُّه:ورغُ الطُّهلبا، تهأْسونَ رؤلُغَ شبى تتح لُكُهدا فَتهأْسلَى رع بصت ثُم ، 

 ،اُء نِساُء اَألنصارِ نِعم النس: رضي اُهللا عنها فَقَالَت عائشةُ.»ثُم تفيض علَيها الْماَء
  )٣٣٢/م. (لَم يكُن يمنعهن الْحياُء أَنْ يتفَقَّهن في الدينِ

 از نبی اکرم اسماء دختر یزید انصاري:  است کهاز عایشه رضی اهللا عنها روایت :ترجمه
آنحضرت  درباره کیفیت غسل قاعدگی پرسید؛ شما آب و سدرتان را بر «:  فرمود  

   سپس بر سرتان آب  را می شویید و خوب وضو می گیرید؛می دارید، مکانهاي آلوده
 آنرا می مالید طوریکه آب به ریشۀ موها برسد؛ بعد از آن، روي خود آب و بشدت می ریزید

   خود را پاك ، آنمی ریزید؛ سپس یک قطعه پشم یا پنبۀ خوشبو بر می دارید و بوسیلۀ
! سبحان اهللا«:  فرمود آن خود را پاك کنم؟ رسول اهللا ونه بوسیلۀچگ: اسماء پرسید. »می کنید

عایشه رضی اهللا عنها طوریکه می خواست این سخن پوشیده . » آن خود را پاك نماییدبوسیلۀ
  .  پنبه اثر خون را تعقیب کنبوسیلۀ: اند و دیگران نشنوند، گفتبم

  آنفیت غسل جنابت پرسید؛ دربارة کیهمچنین اسماء رضی اهللا عنها از رسول اهللا 
زن آب بر می دارد و خوب و کامل نظافت می کند و وضو می گیرد «:  فرمودحضرت 

 سپس بر خودش ؛ موهایش برسدریزد و خوب می مالد تا آب به ریشۀسپس بر سرش آب می 
 را  زیرا حیا آنها؛بهترین زنان، زنان انصار بودند: عایشه رضی اهللا عنها می گفت. »آب می ریزد

  . از یاد گرفتن احکام دین، جلوگیري نمی کرد
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  حکم پارچه وسجاده دادن زن قاعده): 3(باب

 : فَقَالَ،في الْمسجِد  بينما رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ١٧٣
»بينِي الثَّواوِلةُ نشائا ع؛»يفَقَالَت :ضائي حي إِنَّ« : فَقَالَ، إِنف تسلَي كتضيح 

كدي«.هلَتاو٢٩٩/م. ( فَن(  
   در مسجد بود که به عایشه  رسول اهللا ،روزي:  می گویدابوهریره  :ترجمه

من در دوران قاعدگی : عایشه رضی اهللا عنها گفت. »پارچه را به من بده«: رضی اهللا عنها فرمود
عائشه رضی اهللا عنها . »در دستهایت نیستقاعدگی تو «:  فرمودرسول اکرم . بسر می برم

  .  دادپارچه را به آنحضرت 
 به این معنی است که جسم  و دست زنی که در »قاعدگی تو در دستهایت نیست«: شرح

  مترجم. دوران قاعدگی بسر  می برد، نجس نیست

   و شانه زدن سر شوهر توسط زنی شستن): 4(باب
  که در دوران قاعدگی بسر می برد

 إِنْ كُنت َألدخلُ :قَالَت  زوج النبِي : رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٧٤
ةاجلْحل تيالْب،يهف رِيضالْمإِالََّ، و هنأَلُ عا أَسةٌ فَمارا مأَنو ، ولُ اللَّهسإِنْ كَانَ رو 

سي الْمف وهو هأْسر لَيلُ عخدلَي جِد،لُهجكَانَ الَ، فَأُرإِالَّ و تيلُ الْبخدي  
ةاجحفًا،لكتع٢٩٧/م. ( إِذَا كَانَ م(  

گاهی ـ در حالت : گوید می ؛همسر گرامی رسول خدا ؛عنها  اهللا   عایشه رضی:ترجمه
 من ر ضرورت ونیاز، وارد خانه می شدم؛ در آنجا، بیماري وجود داشت؛اعتکاف ـ بخاط

در   همچنین گاهی رسول خدا بودم، حال بیمار را جویا می شدم؛همچنان که در حرکت 
 شو من موهایش را به سوي من متمایل می ساخت حالی که در مسجد معتکف بود، سر مبارک

 وارد ، هنگامی که معتکف بود، بدون ضرورت آنحضرت ؛ گفتنی است کهزدم را شانه می
  . خانه نمی شد
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  دادن در آغوش زن حائض و تالوت قرآن کریمتکیه ): 5(باب

يتكئُ في  كَانَ رسولُ اللَّه :  قَالَت: رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٧٥
ضائا حأَنرِي وجآنَ،حأُ الْقُرقْر٣٠١/م. ( فَي(  

ول اهللا  رسـ بسر مـی بـردم؛    دوران قاعدگی     در  من :گوید  عنها می   اهللا   عایشه رضی  :ترجمه
  کرد  قرآن تالوت میو) سر بر زانوي من می نهاد(نمود می بر من تکیه.

   در یک لحافهخوابیدن با زن حائض): 6(باب

 بينما أَنا مضطَجِعةٌ مع رسولِ اللَّه : قَالَت رضي اُهللا عنها عن أُم سلَمةَ-١٧٦
تضإِذْ ح يلَةمي الْخف ،ي فَانتيضح ابيث ذْتفَأَخ لَلْتس، ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل 
 :»تسف؟»أَنم: قُلْتعن ،ْيلَةمي الْخف هعم تعطَجانِي فَاضعفَد ،قَالَت : 

 ولُ اللَّهسرو يه تكَانو َِسالتغيةابنالْج نم داحاِء الْوي اِإلنف ٢٩٦/م. (ن(  
  خوابیده بودم که،در یک چادر ا رسول اهللا ب: گوید  عنها می اهللا   ام سلمه رضی:ترجمه

  :پرسید رسول اهللا .  پوشیدملباس حیض  وم کشید بیرون خود را، آهسته ؛م قاعدگی شد  دچار
در همان با ایشان دوباره مرا فراخوند و من  آنحضرت . بلی: گفتم ؟»آیا دچار قاعدگی شدي«

بـراي غـسل جنابـت،    از یـک ظـرف آب     مـن و رسـول اهللا     :  راوي می گوید   . خوابیدم چادر
  .استفاده می کردیم

  مباشرت با زن حائضه از باالي ازار): 7(باب

 ، كَانَ إِحدانا إِذَا كَانت حائضا: قَالَت رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٧٧
 ولُ اللَّهسا رهرأَم اأَنْ تهتضيرِ حي فَوف زِرا،أْتهراشبي ثُم ،قَالَت : كلمي كُمأَيو 

  )٢٩٣/م. (يملك إِربه ِ إِربه كَما كَانَ رسولُ اللَّه
دچـار   رسـول اهللا هرگـاه یکـی از همـسران        : فرمایـد   عنهـا مـی     اهللا   عایشه رضی  :ترجمه
 دربـه او دسـتور مـی داد کـه      ،بخوابددر کنارش   ت  می خواس    آنحضرت شد و  قاعدگی می 
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چـه  : افـزود  عنهـا   اهللا عایشه رضی.  خوابید میدر کنار او  آنگاه ؛پوشدب ازار     ، شدت حیض  حین
! ؟کنترل نماید را شدر چنین حالتی خود کسی از شما می تواند مانند رسول اهللا 

 آب نوشیدن با زن حائض از یک ظرف):8(باب

 ثُم ، كُنت أَشرب وأَنا حائض: قَالَترضي اُهللا عنهائشةَ  عن عاـ١٧٨
 بِيالن اوِلُهأُن يعِ فضولَى مع فَاه عضفَي،برشفَي ،ضائا حأَنو قرالْع قرعأَتو ، 

 بِيالن اوِلُهأُن ثُم ،يعِ فضولَى مع فَاه عض٣٠٠/م. (فَي(  
 سپس من در دوران قاعدگی آب می نوشیدم؛: عائشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه

   دهانش را همان جاي دهان من  آنحضرت  می دادم؛ظرف آب را به نبی اکرم 
   همچنین من گوشت را از استخوان با دندان می کندم و می گذاشت و آب می نوشید؛

من  دهانش را همان جاي دهان  آنحضرت  می دادم؛م  سپس آنرا به نبی اکرمی خوردم؛
  ). و گوشت را می کند و می خورد (می گذاشت

  زن مستحاضهغسل نمودن و نماز خواندن  دربارة): 9(باب

استفْتت أُم حبِيبةَ بِنت : أَنها قَالَت:  رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٧٩
إِنما ذَلك عرق فَاغْتِسلي، : إِني أُستحاض؟ فَقَالَ: فَقَالَت اللَّه  جحشٍ رسولَ

لَم يذْكُرِ ابن : ة، قَالَ اللَّيثُ بن سعدفَكَانت تغتِسلُ عند كُلِّ صالَ. ثُم صلِّي
 ولَ اللَّهسابٍ أَنَّ رهش َشٍ أحج تةَ بِنبِيبح أُم رالَأَمكُلِّ ص دنِسلَ عتغنْ ت ة

يه هلَتٌء فَعيش هنلَك٣٣٤/م. (و(  
 نبی اکرم نزد ام حبیبه دختر جحش : گوید   می ؛عنها  اهللا   عایشه رضی  ؛ ام المومنین  :ترجمه

    اي پیامبر گرامی  : آمد و عرض کرد  !  ؟شـوم  ناپاك مـی به دلیل خون حیض، مدت زیادي 
) نیـست بلکـه  حـیض  خـون  ( ،ایـن «: فرمود  اهللا  رسول؟) نماز را ترك کنم   ،آیا در این مدت   (

لـذا ام حبیبـه     : راوي مـی گویـد    . »نماز بخـوان   ن و کغسل   که پاره شده است؛     رگی است  خون
  . غسل می نمود،براي هر نماز
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 به ام حبیبه دستور داد تـا بـراي   ابن شهاب نگفت که رسول اهللا       : لیث بن سعد می گوید    
بایـد دانـست کـه در ایـن     . ( بلکه این کار را خـود ام حبیبـه انجـام مـی داد    ؛ غسل نمایدهر نماز، 

  ).  کافی می باشد،صورت، وضو گرفتن

  می آورد ولی روزه را قضا می آوردزن حائض، نماز را قضا ن): 10(باب
 بالُ الْحائضِ    ما :فَقُلْت: رضي اُهللا عنها   سأَلْت عائشةَ    : عن معاذَةَ قَالَت   ـ١٨٠

 ، لَست بِحرورِية  : قُلْت ؟ أَحرورِيةٌ أَنت  : فَقَالَت ؟ةَ تقْضي الصالَ  تقْضي الصوم والَ  
 نؤمر بِقَـضاِء     فَنؤمر بِقَضاِء الصومِ والَ    ، كَانَ يصيبنا ذَلك   : قَالَت ،ولَكني أَسأَلُ 

  )٣٣٥/م. (ةالصالَ
چرا زن حائض، روزه را قضا : از عایشه رضی اهللا عنها پرسیدم: معاذه می گوید :ترجمه

آیا تو از جماعت خوارج :  عایشه رضی اهللا عنها گفتی آورد ولی نماز را قضا نمی آورد؟م
ما : نها گفتعایشه رضی اهللا ع. من از خوارج نیستم ولی این مسئله را می پرسم: گفتم! هستی؟

ا بیاوریم ولی دستور نمی دادند  به ما دستور می دادند تا روزه را قضی می شدیم؛دچار قاعدگ
  .  نماز را قضا بیاوریمکه

   فطرت هستندپنج رفتار از): 11(باب

 أَو خمس ،الْفطْرةُ خمس« :قَالَ  عنِ النبِي:   عن أَبِي هريرةَـ١٨١
ةطْرالْف نانُ:متالْخ ،االو اددحتاَألظْفَارِ،س يمقْلتو ،اِإلبِط فتنو ، قَصو 

  )٢٥٧/م. (»الشارِبِ
می باشد یا پنج  پنج رفتارفطرت، «:  فرمودنبی اکرم :  می گویدابوهریره  :ترجمه

ختنه کردن، تراشیدن موي زیر ناف، کوتاه کردن ناخن ها، کندن : هستند جزو فطرت رفتار
  .» کوتاه نمودن سبیلموي زیر بغل و
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  جزو فطرت هستندده رفتار): 12(باب

عشر من :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَت رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٨٢
ةطْرارِبِ:الْفالش قَص ،ةيفَاُء اللِّحإِعو ،اكوالساِء، والْم اقشنتاسو ، قَصو 

 قَالَ .» وانتقَاص الْماِء، وحلْق الْعانة، ونتف اِإلبِط، وغَسلُ الْبراجِمِ،اَألظْفَارِ
 قَالَ : زاد قُتيبةُ، أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ إِالَّ، ونِسيت الْعاشرةَ: قَالَ مصعب:زكَرِياُء
يعكو:نِي االعاِء يالْم قَاصتان جنت٢٦١/م. (اَءس(  

   جزو فطرت ده رفتار«:  فرمودرسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه
یعنی آب در ( استشناق -4 مسواك زدن -3 ریش  گذاشتن-2 کوتاه کردن سبیل - 1: هستند

 کندن موي زیر بغل - 7 شستن بند انگشتان و مفاصل - 6 کوتاه کردن ناخن ها - 5) بینی کردن
مصعب : می گوید) یکی از راویان(زکریا . » کردن استنجا-9موي زیر ناف   تراشیدن -8
  .  شاید مضمضه باشدمن دهمی را فراموش کرده ام؛:  گفت)راوي دیگر(

  دادن مسواك به بزرگتر): 13(باب

: قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :  رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرـ١٨٣
 ،ن أَحدهما أَكْبر من اآلخرِ فَجذَبنِي رجالَ،نِي في الْمنامِ أَتسوك بِِسواكأَرا«

  )٢٢٧١/م. (» فَدفَعته إِلَى اَألكْبرِ، كَبر: فَقيلَ لي،فَناولْت السواك اَألصغر منهما
ه در خـواب دیـدم کـ   «: فرمـود   نبـی اکـرم   :  می گوید   ابن عمر رضی اهللا عنهما     :ترجمه
 مـسواك را بـه   ؛ یکی بزرگتر بـود و دیگـري کـوچکتر   ؛. دو نفر نزد من آمدند     ؛زنم مسواك می 

  .»بزرگتر دادمفرد  مسواك را به پس ؛به بزرگتر بدهآنرا :  به من گفته شد؛کوچکتر دادم

  کنید و ریش ها را بگذاریدسبیل ها را کوتاه ): 14(باب

خالفُوا « :قَالَ عنِ النبِي :  رضي اُهللا عنهمار عنِ ابنِ عمـ١٨٤
نيرِكشى الْمفُوا اللِّحأَعو ارِبوفُوا الش٢٥٩/م (.»أَح(  
با مشرکین مخالفت «:  فرمودنبی اکرم : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید :ترجمه
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  .» سبیل ها را کوتاه کنید و ریش ها را بگذاریدکنید؛

 وتقْليمِ ، وقِّت لَنا في قَص الشارِبِ: قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالكـ١٨٥
  )٢٥٨/م. ( نترك أَكْثَر من أَربعني لَيلَةًأَنْ الَ:  وحلْقِ الْعانة، ونتف اِإلبِط،اَألظْفَارِ

 سبیل، گرفتن ناخن،  کوتاه کردنبراي ما دربارة:  می گویدانس بن مالک  :ترجمه
از کندن موي زیر بغل، و تراشیدن موي زیر ناف، چهل روز وقت تعیین گردید که نباید بیشتر 

 می باشد چنانچه در ن تعیین وقت از طرف رسول اهللا باید دانست که ای. (آن بگذاریم
  ). احادیث دیگر آمده است

  ار در مسجدرشستن اد): 15(باب

 بينما نحن في الْمسجِد مع رسولِ اللَّه : قَالَ الك عن أَنسِ بنِ مـ١٨٦
 جِدسي الْمولُ فبي فَقَام ابِيراَء أَعإِذْ ج، ولِ اللَّهسر ابحفَقَالَ أَص هم هم ، 
   ثُم إِنَّ ،لَ فَتركُوه حتى با.» تزرِموه دعوهالَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ

 ولَ اللَّهسرفَقَالَ لَه اهعالَ« : د اجِدسالْم هذلِ إِنَّ هوذَا الْبه نٍء ميشل لُحصت 
 أَو كَما قَالَ »ة وقراَءة الْقُرآن إِنما هي لذكْرِ اللَّه عز وجلَّ والصالَ، الْقَذَرِوالَ

.  فَجاَء بِدلْوٍ من ماٍء فَشنه علَيه، من الْقَومِ فَأَمر رجالً:قَالَ. ه رسولُ اللَّ
  )٢٨٥/م(

 در مسجد بودیم که یک  ما همراه رسول اهللا:  می گویدانس بن مالک  :ترجمه
:  گفتند یاران رسول خدا ع به ادرار کردن نمود؛صحرا نشین آمد و در مسجد ایستاد و شرو

پس . »رش را قطع نکنید، او را بگذاریدادرا«:  فرمودرسول اهللا . ست نگهدار، دست نگهدارد
چیزهایی مانند «:  او را صدا کرد و به او فرمودسپس رسول اهللا . او را گذاشتند تا ادرار نمود

 بلکه این مساجد براي ذکر خدا، نماز و تالوت ؛ادرار و نجاست، شایسته این مساجد نیست
 سخنی شبیه این، فرمود؛ سپس به یک نفر دستور یا اینکه آنحضرت . » ساخته شده اندقرآن
  .  او یک سطل آب آورد و روي آن ادرار ریختداد؛
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 پاشیدن  آب روي ادرار پسر خرد سال ): 16(باب

 يبلُغْ  بِابنٍ لَها لَم أَنها أَتت رسولَ اللَّه : عن أُم قَيسٍ بِنت محصنٍـ١٨٧
امأْكُلَ الطَّعأَنْ ي،اللَّه ديبقَالَ ع :ولِ اللَّهسرِ رجي حالَ فب ا ذَاكهننِي أَنَّ ابتربأَخ  

ولُ اللَّهسا رعفَد  بِهلَى ثَوع هحضاٍء فَنالً،بِمغَس ِسلْهغي لَم٢٨٧/م. ( و(  
  غـذا  پـسر کـوچکم را کـه هنـوز        : گوید  عنها می   هللا  رضیدختر محصن   ام قیس   : ترجمه

بغـل  فرزنـدش در  : مـی گویـد  ) یکـی از راویـان   (عبید اهللا    ؛آوردم  رسول اهللا    نزدخورد،   نمی
 .شـست نرا آنهـا    و ریختشو بر لباسهایخواست آب   آنحضرت ؛ادرار کرد رسول اهللا   

  ). دتن آب، اکتفا نمویعنی فقط به ریخ(

  ی از لباسشستن من): 17(باب

    علَى عائشةَ كُنت نازِالً:نِي قَالَ عن عبد اللَّه بنِ شهابٍ الْخوالَـ١٨٨
  فَرأَتنِي جارِيةٌ لعائشةَ، فَغمستهما في الْماِء،فَاحتلَمت في ثَوبيرضي اُهللا عنها، 

 ما حملَك علَى ما صنعت : فَبعثَت إِلَي عائشةُ فَقَالَت، فَأَخبرتهارضي اُهللا عنها
كيبقَالَ؟بِثَو :قُلْت :هامني مف مائى النرا يم تأَير ،ئًا: قَالَتيا شيهِمف تأَيلْ ر؟ ه 

الَ:قُلْت ،قَالَت :هلْتئًا غَسيش تأَير أَ، فَلَور ي ألََ لَقَدإِننِي وتبِ يثَو نم كُّهح  
 ولِ اللَّهسر ا بِظُفُرِيابِس٢٩٠/م. (ي(  
مهمان عایشه صدیقه رضی اهللا عنها بودم : عبداهللا بن شهاب خوالنی می گوید :ترجمه

   کنیز عایشه و را در آب گذاشتم؛ هر داحتالم شدم؛ لذا) پیراهن و ازار(باسم که در هر دو ل
شخصی را نزد من فرستاد و  عایشه رضی اهللا عنها ها مرا دید و عایشه را اطالع داد؛ عنرضی اهللا

  آنچه را که انسان خواب در خوابش : ت را در آب گذاشتی؟ گفتمهای لباسچرا هر: گفت
چیزي اگر : گفت. نه: آیا در لباسهایت چیزي دیدي؟ گفتم: گفت. می بیند، من خواب دیدم

و  با ناخن می مالیدم  من منی خشک را از لباس رسول اهللا می شستی؛دیده می شد آنها را 
  . پاك می کردم
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  شستن خون قاعدگی از لباس): 18(باب

 جاَءت امرأَةٌ إِلَى : قَالَت رضي اُهللا عنها عن أَسماَء بِنت أَيب بكْرٍـ١٨٩
 بِيالنا : فَقَالَتهبثَو يبصا ياندإِح ةضيمِ الْحد نم،بِه عنصت فقَالَ؟ كَي : 

»هتحاِء،تبِالْم هصقْرت ثُم ،هحضنت ثُم ،يهلِّي فصت ٢٩١/م. (» ثُم(  
آمد   نبی اکرم نزد ، است که زنیروایت امضی اهللا عنهردختر ابوبکر از اسماء  :ترجمه
 ،نخست«: فرمود وده شود، چه باید کرد؟ رسول اهللا  با خون حیض آل،اگر لباس: و عرض کرد
.» نماز بخوان، در آنسپس ي؛ و سپس با آب بمال و بشو،بدون آب، آن را با دست

  ـ کتاب نماز5
  آغاز اذان): 1(باب

 كَانَ الْمسلمونَ حني : أَنه قَالَ رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرـ١٩٠
قَداتلَوونَ الصنيحتونَ فَيعمتجةَ ييندوا الْمم،دا أَحي بِهادني سلَيا ، ومووا يكَلَّمفَت 

كي ذَلمِ،فهضعى: فَقَالَ بارصاقُوسِ النثْلَ نا ماقُوسذُوا نخات ،مهضعقَالَ با : ونقَر 
ودهالْي نثْلَ قَرفَ،م رمقَالَ ع:َالالً أَوجثُونَ رعبالَ تي بِالصادني قَالَ ؟ة   

 ولُ اللَّهسر: »َا بِالالَيبِالص ادفَن لُ  قُم٣٧٧/م (.»ة(  
ه به مدینه آمدتازه  ،که مسلمانانزمانی : گوید  بن عمر رضی اهللا عنهما می    اهللا  عبد :ترجمه

   کردنـد و منتظـر وقـت نمـاز     تجمع مـی ذان گفته نمی شد، مردم   چون براي اوقات نماز، ا    د،  بودن
 : گفتنـد  بعـضی کردنـد؛ تبادل نظر با یکدیگر، روزي مسلمانان در این باره   سرانجام،   ؛ماندند می

 ؛یـم به صـدا درآور  یهود، شیپورمانند  شیپوري :گفتند دیگر بعضیو  اناقوسی مانند ناقوس نصار  
 اهللا    رسول؛فرا خواند تا مردم را به نماز را بفرستیمی  کس،بهتر است وقت نماز: گفت عمر

.»فراخوان برخیز و مردم را به نماز !اي بالل«: فرمود
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  چگونگی اذان): 2(باب

اللَّه أَكْبر « :علَّمه هذَا اَألذَانَ   أَنَّ نبِي اللَّه: عن أَبِي محذُورةَـ١٩١
رأَكْب أَنْ،اللَّه دهإِالَّ الَ أَش إِلَه أَنْ الَ، اللَّه دهإِالَّ أَش إِلَه ا ، اللَّهدمحأَنَّ م دهأَش 

ولُ اللَّهسر،ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م دهقُولُ، أَشفَي ودعي أَنْ الَ: ثُم دهإِ أَش الَّ إِلَه 
أَنْ الَ،اللَّه دهإِالَّ أَش ال إِلَه لَّه،ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م دها ، أَشدمحأَنَّ م دهأَش 

ولُ اللَّهسالَ،رلَى الصع يلَى الْفَالَ حع ينِ حيترم نِةيترحِ م« قحإِس ادز » اللَّه
رأَكْب اللَّه رإِالَّ الَ،أَكْب إِلَه ٣٧٩/م. (» اللَّه(  

  : این اذان را به او یاد داد ابومحذوره روایت می کند که نبی خدا :ترجمه

 »رأَكْب اللَّه رأَكْب أَنْ الَ،اللَّه دهإِالَّ أَش إِلَه أَنْ الَ، اللَّه دهإِالَّ أَش إِلَه اللَّه ، دهأَش 
ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م،سا ردمحأَنَّ م دهأَش سپس دوباره می گفت ،ولُ اللَّه : دهأَش

 أَشهد أَنَّ ، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه، اللَّه إِلَه إِالَّ أَشهد أَنْ الَ، اللَّهالَّ إِلَه إِأَنْ الَ
اسحاق  .» باردوحِ  حي علَى الْفَالَدو بارة  حي علَى الصالَ،رسولُ اللَّه محمدا

  .» اللَّه إِلَه إِالَّ الَ،اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر« :اضافه می کند) يکی از راويان(
 که اهللا اکبر در ابتداي اذان،چهار بار گفته می شود چنانچه در بعضی قابل یادآوري است

   .  از روایات ابومحذوره با سند صحیح آمده است

  گویدب ،را یک باره بار و کلمات اقام و کلمات اذان را د):3(باب
 زاد يحيى   ، ويوتر اِإلقَامةَ  ،لٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ    أُمر بِالَ  : قَالَ   عن أَنسٍ  ـ١٩٢

  )٣٧٨/م. ( اِإلقَامةَ إِالَّ: فَقَالَ، فَحدثْت بِه أَيوب:في حديثه عنِ ابنِ علَيةَ
بـار و    دسـتور داده شـد کـه کلمـات اذان را دو     به  بـالل     : گوید  می  انس   :ترجمه

  .گویدب ،را یک باره کلمات اقام
 او ین حدیث را براي ایوب بیان نمـودم؛    ا: یحیی در روایتش از ابن علیه اضافه می کند که         

.شودمی  که دوبار گفته »قامت الصاله قد«جز ب: گفت
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  انتخاب دو مؤذن): 4(باب

 :مؤذِّنان  كَانَ لرسولِ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهمامر عنِ ابنِ عـ١٩٣
  )٣٨٠/م. (عمىَأل وابن أُم مكْتومٍ ا،لٌبِالَ

بالل و عبداهللا :  دو موذن داشترسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید :ترجمه
  .بودنابینا که ابن مکتوم 

  یناانتخاب مؤذن ناب): 5(باب

   كَانَ ابن أُم مكْتومٍ يؤذِّنُ : قَالَت رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ١٩٤
 ولِ اللَّهسرلىمأَع وه٣٨١/م. ( و(  
  براي  ،که نابینا بودابن ام مکتوم عبد اهللا : عایشه صدیقه رضی اهللا عنها می فرماید :ترجمه

  . می گفت اذان رسول اهللا 

  فضیلت اذان: )6(باب

يغري إِذَا طَلَع   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَنسِ بنِ مالكـ ١٩٥
راَألذَانَ،الْفَج عمتسكَانَ يو ،كسا أَمأَذَان عمإِالَّ، فَإِنْ سو الً، أَغَارجر عمفَس  
 أَشهد أَنْ :ثُم قَالَ. »علَى الْفطْرة»  رسولُ اللَّه  اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر فَقَالَ:يقُولُ

 .»خرجت من النارِ«: فَقَالَ رسولُ اللَّه، اللَّه إِلَه إِالَّ أَشهد أَنْ الَ، اللَّه إِلَه إِالَّالَ
  )٣٨٢/م. (فَنظَروا فَإِذَا هو راعي معزى

  را آغاز  حمله ، هنگام طلوع فجررسول اهللا : ی گوید مانس بن مالک  :ترجمه
می نمود؛ در غیر  گوش می داد اگر صداي اذان را می شنید، حمله نمی کرد؛ نخست،

:  فرموددي اهللا اکبر، اهللا اکبر می گوید؛ شنید که مرآنحضرت . اینصورت، حمله می کرد
ن ال اله اال اهللا، أشهد ان ال اله أشهدا:  سپس آن مرد گفت؛»است) اسالم(این شخص بر فطرت «

صحابه نگاه کردند، دیدند ). نجات یافتی (»از آتش بیرون رفتی«:  فرمودرسول اهللا . اال اهللا
  .چوپانی است
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ة أَدبر إِذَا نودي للصالَ« :قَالَ  أَنَّ النبِي:   عن أَبِي هريرةَـ١٩٦
 حتى إِذَا ثُوب ، فَإِذَا قُضي التأْذين أَقْبلَ، يسمع التأْذينى الَ حت،الشيطَانُ لَه ضراطٌ

 حتى يخطُر بين الْمرِء ونفِْسه يقُولُ ، حتى إِذَا قُضي التثْوِيب أَقْبلَ،ة أَدبربِالصالَ
كَذَا:لَه كَذَا، اذْكُر اذْكُرو ، ا لَمملُ لقَب نم ذْكُري كُنا ،يلُ مجظَلَّ الرى يتح 

  )٣٨٩/م. (»يدرِي كَم صلَّى
 اذان داده ،هنگـامی کـه بـراي نمـاز    « : فرمود اهللا    رسول: می گوید   ابوهریره   :ترجمه

 و بعـد از  کند تا صداي اذان را نشنود رج می هوا خا،کند و از عقب خود  میشود، شیطان فرار می   
پـس از اتمـام آن، بـر     ،دوبـاره و کنـد   فـرار مـی  ، هنگام اقامه گفـتن،  بار دیگر  ؛گردد  برمی ،ناذا
به خاطر بیاور؛ را  چیز و فالن چیزفالن : گوید میو ار وسوسه کند چاران را دزگردد تا نمازگ می

نچه را که فراموش کرده است به یادش می آورد و او را چنان سرگرم می کند کـه         یعنی همۀ آ  
  .»خوانده استنمازند چند رکعت، ندا

  فضیلت مؤذن ها): 7(باب

 رضي  كُنت عند معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ: عن عيسى بنِ طَلْحةَ قَالَـ١٩٧
ه  سمعت رسولَ اللَّ: فَقَالَ معاوِيةُ،ة فَجاَءه الْمؤذِّنُ يدعوه إِلَى الصالَ،اُهللا عنهما
 ُقُولي: »ةاميالْق مواقًا يناسِ أَعلُ النونَ أَطْوذِّنؤ٣٨٧/م. (»الْم(  

من نزد معاویه بن ابی سفیان رضی اهللا عنهما بودم که : عیسی بن طلحه می گوید :ترجمه
روز «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا : ن آمد و وي را به نماز فرا خواند؛ معاویه گفتمؤذ

  . »تر استوذن ها از گردن همۀ مردم، بلندمت، گردن مقیا

  جواب دادن مؤذن): 8(باب

 أَنه سمع النبِي : رضي اُهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِـ١٩٨
 ُقُولقُولُ« :يا يثْلَ مذِّنَ فَقُولُوا مؤالْم متعملُّ،إِذَا سص ثُم لَيلَّى ،وا عص نم هفَإِن 

 فَإِنها منزِلَةٌ في ، ثُم سلُوا اللَّه لي الْوسيلَةَ،ةً صلَّى اللَّه علَيه بِها عشراعلَي صالَ
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ةني إِالَّ الَ،الْجغبنت اللَّه ادبع نم دبعل ،وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَري  فَ، وأَلَ لس نم
  )٣٨٤/م. (»الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ

   شنیدم که نبی اکرم : می گویدضی اهللا عنهما و بن عاص رعبداهللا بن عمر :ترجمه
 سپس بر من درود شنیدید، گفته هایش را تکرار کنید؛هنگامیکه صداي مؤذن را «: می فرمود
  بفرستد، خداوند در عوض آن، ده بار برایش درود  زیرا هر کس، یک درود بر من بفرستید؛

است  مقام و منزلتی در بهشت ، وسیله؛ سپس از خداوند براي من وسیله طلب کنیدمی فرستد؛
 پس هر من امیدوارم که آن بنده، من باشم؛ که فقط شایستۀ یک بنده از بندگان خدا می باشد؛

  . » واجب می گرددبرایش) من(، شفاعت درخواست وسیله کندکس براي من 

  فضیلت جواب دادن مؤذن): 9(باب

 :إِذَا قَالَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن عمر بنِ الْخطَّابِـ١٩٩
كُمدفَقَالَ أَح رأَكْب اللَّه رأَكْب ذِّنُ اللَّهؤالْم:رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ، اللَّه أَنْ: ثُم دهأَش  

 أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه : ثُم قَالَ، اللَّه إِلَه إِالَّ أَشهد أَنْ الَ: قَالَ، اللَّهإِالَّإِلَه  الَ
  حولَ و الَ الَ: قَالَ،ة حي علَى الصالَ: ثُم قَالَ، أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه:قَالَ

 : بِاللَّه ثُم قَالَ قُوةَ إِالَّ حولَ و الَ الَ: قَالَ،حِ حي علَى الْفَالَ: ثُم قَالَ، بِاللَّهقُوةَ إِالَّ
رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ،اللَّه :رأَكْب اللَّه رأَكْب قَالَ، اللَّه إِالَّ إِالَّ الَ: ثُم الَ: قَالَ، اللَّه  إِلَه 

  )٣٨٥/م. ( دخلَ الْجنةَ،للَّه من قَلْبِه اإِالَّ
اللَّه  اگر هنگامیکه مؤذن«:  فرمودرسول اهللا :  می گویدعمر بن خطاب  :ترجمه

إِلَه  أَشْهد أَنْ الَ  و هنگامیکه مؤذنبگویید اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُ گفت، شما هم أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُ
أَشْهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه بگویید و چون   اللَّهإِالَّإِلَه  أَشْهد أَنْ الَ گفت، شما هم ه اللَّإِالَّ

   گفت، شما ةِحی علَى الصالَ و وقتیکه بگوییدأَشْهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه م گفت، شما ه
 قُوةَ  حولَ و الَالَ  گفت، شما حِحی علَى الْفَالَ بگویید و هنگامیکه  بِاللَّه قُوةَ إِالَّ حولَ و الَالَ

بگویید و  اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُگفت، شما هم  اللَّه أَکْبرُ اللَّه أَکْبرُ و چون بگویید  بِاللَّهإِالَّ
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  . »بگویید، وارد بهشت می شوید  اللَّهإِالَّإِلَه  الَشما هم از قلبتان : گفت  اللَّهإِالَّإِلَه  الَزمانیکه 

من قَالَ « : أَنه قَالَ عن رسولِ اللَّه   عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍـ٢٠٠
 وأَنَّ محمدا ، شرِيك لَه اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّ أَشهد أَنْ الَ:حني يسمع الْمؤذِّنَ

ولُهسرو هدبا،عبر بِاللَّه يتضوالً، رسر دمحبِمالَ، وبِاِإلسا وينمِ د،هبذَن لَه رغُف « .
  )٣٨٦/م(

هر کس بعد «:  فرمود روایت می کند که رسول خدا سعد بن ابی وقاص  :ترجمه
 وأَنَّ محمدا عبده ، شَرِیک لَه وحده الَ اللَّه إِلَه إِالَّأَشْهد أَنْ الَ ،از شنیدن اذان مؤذن

ولُهسرا،وبر بِاللَّه یتضوالً، رسر دمحبِمالَ، وبِاإلِسینًا وبگوید، گناهانش بخشیده می  مِ د
   .»شوند

  فرض بودن نماز): 10(باب

 عن لَ رسولَ اللَّه نهِينا أَنْ نسأَ:  قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالكـ٢٠١
 ،عمسن نحنو أَلَهسلُ، فَياقالْع ةيادلِ الْبأَه نلُ مججِيَء الرا أَنْ ينجِبعٍء، فَكَانَ ييش

زعم  فَزعم لَنا أَنك ت،أَتانا رسولُك! يا محمد: فَجاَء رجلٌ من أَهلِ الْبادية، فَقَالَ
لَكسأَر قَالَ؟أَنَّ اللَّه  :»قداَء؟ قَالَ: ، قَالَ»صمالس لَقخ نفَم :»قَالَ»اللَّه ، : نفَم

فَمن نصب هذه الْجِبالَ وجعلَ فيها ما جعلَ؟ : ، قَالَ»اللَّه«: رض؟ قَالََألخلَق ا
لَق السماَء وخلَق اَألرض ونصب هذه الْجِبالَ، آللَّه فَبِالَّذي خ: ، قَالَ»اللَّه«: قَالَ

 أَنَّ علَينا خمس صلَوات في يومنا :وزعم رسولُك: ، قَالَ»نعم«: أَرسلَك؟ قَالَ
: نعم، قَالَ: ذَا؟ قَالَفَبِالَّذي أَرسلَك، آللَّه أَمرك بِه: صدق، قَالَ: ولَيلَتنا، قَالَ

فَبِالَّذي أَرسلَك، : ، قَالَ»صدق«: قَالَ. وزعم رسولُك أَنَّ علَينا زكَاةً في أَموالنا
 أَنَّ علَينا صوم شهرِ رمضانَ :وزعم رسولُك: ، قَالَ»نعم«: آللَّه أَمرك بِهذَا؟ قَالَ

تني سافقَالَ: قَالَ. ن ،قدذَا؟ قَالَ: صبِه كرأَم آللَّه ،لَكسي أَرفَبِالَّذ :»معن« ،
، »صدق«: قَالَ.  أَنَّ علَينا حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيالًٌ:وزعم رسولُك: قَالَ
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فَقَالَ النبِي .  أَنقُص منهن أَزِيد علَيهِن والَ الَوالَّذي بعثَك بِالْحق،: ثُم ولَّى قَالَ
 :»َةنالْج لَنخدلَي قدص ن١٢/م. (»لَئ(  

  منعاز رسول خدا دربارة چیزي ما از پرسیدن :  می گویدانس بن مالک  :ترجمه
نان بیاید و از آنحضرت ، دوست داشتیم مردي فهمیده از بادیه نشی؛ به همین سبب1یمه بودشد
اي محمد :  مردي بادیه نشین آمد و گفت، تا اینکه روزي بپرسد و ما گوش کنیم؛ !  

 ستی که خداوند تو را فرستاده است؟تو مدعی ه: فرستاده ات نزد ما آمده است و می گوید
 چه کسی آسمان را آفریده است؟:  آن مرد پرسید.»راست می گوید«:  فرمودپیامبر اکرم 
. »اهللا«:  فرمودچه کسی زمین را آفریده است؟ نبی اکرم : پرسید. »اهللا«:  فرمودرسول خدا 

چه کسی این کوه ها را برافراشته است و چیزهاي مختلفی را در آنها : مرد بادیه نشین پرسید
ا سوگند به ذاتی که آسمان و زمین ر: آن مرد گفت. »اهللا«:  فرمودقرار داده است؟ رسول اهللا 

:  فرمودآفریده و کوه ها را برافراشته است، آیا خداوند تو را فرستاده است؟ پیامبر اکرم 
 رسول خدا نه روز، پنج نماز بر ما واجب است؟در شبا:  تو می گویدفرستادة: وي گفت. »بله«
 سوگند به ذاتی که تو را فرستاده است، آیا خداوند : او گفت. »راست می گوید«: فرمود

   تو فرستادة: آن مرد گفت. »بلی«: رمود فستوري به تو داده است؟ آنحضرت چنین د
: او گفت. »راست می گوید«:  فرمود نبی اکرم در اموال ما زکات واجب است؟: گویدمی 

 وي .»بلی«: فرمود سوگند به ذاتی که تو را فرستاده است، این دستور خدا است؟ پیامبر اکرم 
:  فرمود رسول اهللا ماه رمضان در سال بر ما واجب است؟  روزة:فرستاده ات میگوید: گفت

سوگند به ذاتی که تو را فرستاده است، آیا خداوند این : صحرا نشین گفت. »راست می گوید«
: همچنین فرستاده ات می گوید: او گفت. »بلی«: فرموددستور را به تو داده است؟ پیامبر 

  نبی اکرم به را دارد، حج بیت اهللا فرض است؟ کعبراي کسی از ما که توانایی رسیدن به
مرد بادیه نشین بعد از این گفت و شنود، برگشت : راوي می گوید. »راست می گوید«: فرمود

سوگند به ذاتی که تو را بحق مبعوث کرده است، نه بر اینها چیزي : در حالی که می گفت
اگر در گفتارش صادق است، «:  فرمودنبی اکرم . اضافه می کنم و نه از آنها چیزي می کاهم

                                                
است  و اگر نه در حدیثی دیگر در صحیح مسلم آمده  سؤالهاي غیر ضروري منع شده بودند البته از پرسیدن )1(

  .؛ لذا از پرسیدن امور ضروري منع نشده بودند»از من بپرسید«:  فرمودکه رسول خدا 
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  . »وارد بهشت می شود

  در ابتدا، نمازهاي فرض، دو رکعتی بود): 11(باب
 ،ةُ أَولُ ما فُرِضـت ركْعتـينِ       الصالَ : قَالَت رضي اُهللا عنها   عن عائشةَ    ـ٢٠٢

 ما بـالُ    : فَقُلْت لعروةَ  : قَالَ الزهرِي  ،ةُ الْحضرِ  وأُتمت صالَ  ،ةُ السفَرِ فَأُقرت صالَ 
 متةَ تشائفَرِ؟عي السانُ:قَالَفثْملَ عأَوا تكَم لَتأَو٦٨٥/م. ( ت(  
 فرض ،در ابتدا، نمازها به صورت دو رکعتی:  عایشه رضی اهللا عنها می گوید:ترجمه

) چهار رکعتی(کامل ) غیر سفر( نماز حضر  آنگاه، نماز سفر همانگونه باقی ماند وگردید؛
  .  گردید

  چرا عایشه رضی اهللا عنها نمازها را در سفر کامل : ماز عروه پرسید: زهري می گوید
  . مثل عثمان تاویل می کند: می خواند؟ جواب داد

 عثمان اصل این است که نمازها باید در سفر، دو رکعتی خوانده شود؛ اما  : شرح
 است، نماز ها را دو رکعتی بخواند و اگر در حرکتاگر انسان در سفر در حال معتقد بود که 

 چانچه به این مطلب در حدیث مسند احمد بن ، بخواندحرکت نیست، نمازها را کاملحال 
  . حنبل تصریح شده است

 چون در ؛همچنین بیهقی روایت کرده است که عثمان در مکه نمازها را کامل می خواند
اگر من :  عثمان می گفتراي حج آمده بودند، زیادي از گوشه و کنار دنیا بآن سال تعداد

 همچنین د، این مطلب را سنت قرار می دهند؛ مردمی که نمی دانن،نمازها را دو رکعتی بخوانم
  را رخصت، و کامل خواندن را افضل ) دو رکعت خواندن(عایشه رضی اهللا عنها قصر 

چرا نماز ها را در سفر :  پرسیدند، وقتی از ایشانهقی لذا طبق روایت صحیح بی؛می دانست
  .خواندن چهار رکعت برایم دشوار نیست: کامل می خوانی؟ فرمود
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  نمازهاي پنجگانه باعث کفاره گناهان می شود): 12(باب

 ،الصلَوات الْخمس« :لَا قَ أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَـ٢٠٣
 ورمضانُ إِلَى رمضانَ مكَفِّرات ما بينهن إِذَا اجتنب ، إِلَى الْجمعةوالْجمعةُ
رائ٢٣٣/م. (»الْكَب(  

انه و جمعه نمازهاي پنجگ«:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوهریره  :ترجمه
 البته ؛ انجام می گیرند گناهانی می شوند که در اوقات میان نمازهاکفارة دیگر باعث تا جمعۀ

   همچنین رمضان تا رمضان دیگر باعث کفاره گناهان انی که گناه کبیره اي انجام نشود؛تازم
  . »که انسان از گناهان کبیره پرهیز نماید می شود بشرطی

  ترك نماز، کفر است): 13(باب
 الرجلِ وبين الشرك    إِنَّ بين « :يقُولُ  سمعت النبِي    : قَالَ  عن جابِرٍ  ـ٢٠٤

  )٨٢/م. (»ةوالْكُفْرِ ترك الصالَ
، و کفر آنچه میان انسان«:  می گویدشنیدم که نبی اکرم :  می گویدجابر  :ترجمه

ترك  ،یعنی آنچه مانع کافر شدن شخص می گردد(. » فاصله می اندازد، نماز است،شركو
   ترك کرد، مانع برداشته می شود و شخص وارد کفر  نماز را، وقتیکه شخصنکردن نماز است؛

   )نووي( .می گردد

  اوقات نماز): 14(باب
وقْت « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه    :  رضي اُهللا عنهما    عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو     ـ٢٠٥

   سمالش الَترِ إِذَا زالظُّه،    هلِ كَطُولجلُّ الركَانَ ظو ، م    رصرِ الْعضحي ا لَم،  قْتوو 
    سمالش فَرصت ا لَمرِ مصالَ  ،الْعص قْتوو      فَقبِ الشغي ا لَمرِبِ مغالْم ة،   قْـتوو 

ة الصبحِ من طُلُوعِ الْفَجرِ ما       ووقْت صالَ  ،ة الْعشاِء إِلَى نِصف اللَّيلِ اَألوسط     صالَ
 ت لَم سمالَ      ،طْلُعِ الشنِ الصع ِسكفَأَم سمالش تفَإِذَا طَلَع ة،     ينقَر نيب طْلُعا تهفَإِن 

طَاني٦١٢/م. (ش(   
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وقت «:  فرمودعبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که رسول اهللا  :ترجمه
 و وقت یۀ شخص به اندازة خودش بشوداب، آغاز شده و تا هنگامی که سانماز ظهر از زوال آفت

از وقتیکه سایه شخص به (صر  و وقت نماز عا نرسیده است، ادامه پیدا می کند؛نماز عصر فر
از غروب  ( هنگام زرد شدن خورشید می باشد؛ و وقت نماز مغربتا) ش می شوداندازة خود

از پنهان شدن بعد  ( و وقت نماز عشاپنهان نشده است؛) سرخی(است که شفقتا زمانی ) آفتاب
 ع فجر تا قبل از طلوع خورشید است؛ البته و وقت نماز صبح از طلوتا نصف شب است؛) شفق

میان دو طرف سر شیطان در  زیرا خورشید ؛ نماز نخوانید،که خورشید طلوع می کند هنگامی
  . »طلوع می کند) وسط آن(

أَنه أَتاه سائلٌ يـسأَلُه :     للَّه   عن رسولِ ا     عن أَبِي موسى اَألشعرِي    ـ٢٠٦
 فَأَمر بِالالً فَأَقَام الْفَجر حني انـشق  : قَالَ، فَلَم يرد علَيه شيئًا،ةعن مواقيت الصالَ 

رالَ  ،الْفَج اسالنا     وضعب مهضعب رِفعي كَادبِا    ، ي فَأَقَام هرأَم ثُم     الَـتز نيرِ حلظُّه
سمقُولُ  ،الشلُ يالْقَائو :  ارهالن فصتان قَد ،مهنم لَمكَانَ أَع وهو ،  فَأَقَـام هرأَم ثُم 

  ثُم أَمـره ، ثُم أَمره فَأَقَام بِالْمغرِبِ حني وقَعت الشمس،بِالْعصرِ والشمس مرتفعةٌ 
    فَقالش غَاب نياَء حشالْع ـا          ،فَأَقَامهنم فرـصـى انتح دالْغ نم رالْفَج رأَخ ثُم 

ا مـن   ثُم أَخر الظُّهر حتى كَانَ قَرِيب، قَد طَلَعت الشمس أَو كَادت:والْقَائلُ يقُولُ 
 قَـد   :خر الْعصر حتى انصرف منها والْقَائـلُ يقُـولُ         ثُم أَ  ،مسِوقْت الْعصرِ بِاألَ  
 سمالش ترمفَقِ        ،احالش قُوطس دنى كَانَ عتح رِبغالْم رأَخ اَء    ، ثُمشالْع رأَخ ثُم 

      حبأَص لِ ثُملِ اَألوى كَانَ ثُلُثُ اللَّيتلَ  ،حائا السعنِ  «:فَقَالَ   ، فَدذَيه نيب قْتالْو« .
   )٦١٤/م(

 آمد و از   نزد رسول اهللا،وایت می کند که شخصی رابوموسی اشعري  :ترجمه
به او جوابی نداد و به بالل دستور داد   پیامبر اکرم ها پرسید؛ت نمازاوق دربارة ا آنحضرت

نمی شناختند، نماز را برگزار هنوز مردم یکدیگر را خوب تا هنگام طلوع فجر، زمانی که 
   بعضی ا هنگام زوال آفتاب برگزار نماید زمانی که سپس دستور داد تا نماز ظهر رنماید؛

 سپس دستور داد تا نماز عصر  رسول اکرم بهتر از آنها می دانس؛ ولی؛نیمروز است: می گفتند
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مغرب نماز د تا  آن امر نموبعد از ؛برگزار نماید زمانی که خورشید بلند بود و ارتفاع داشت،را 
ور داد تا نماز عشا را هنگام پنهان شدن قرمزي  دستا هنگام غروب آفتاب برگزار نماید؛ آنگاهر

، نماز فجر را به اندازه اي تاخیر نمود که هنگام تمام شدن نماز،  فرداي آنروزاما؛ برگزار نماید
 و نماز ظهر را تا ع کنداست طلوخورشید طلوع کرده است یا نزدیک : برخی می گفتند

 و نماز عصر را به اندازه اي به تاخیر انداخت  دیروز نماز عصر به تاخیر انداختنزدیک وقت
 و نماز مغرب را تا رنگ خورشید، قرمز شده است،: گفتندکه هنگام تمام شدن نماز، برخی 

 به تاخیر ا یک سوم اول شب و نماز عشا را ت،به تاخیر انداخت) سرخی(نزدیک غروب شفق 
وقت هر نماز، میان این دو «:  را طلب کرد و فرمودانداخت؛ سپس هنگام صبح، سؤال کننده

  . »وقت است

  خواندن نماز صبح در تاریکی): 15(باب
 فَسأَلْنا جابِر بـن     ، لَما قَدم الْحجاج الْمدينةَ    :و قَالَ  عن محمد بنِ عمرٍ    ـ٢٠٧

   اللَّه دبفَقَالَع: ولُ اللَّهسكَانَ ر  ةاجِربِالْه رلِّي الظُّهصي،   سمالـشو رـصالْعو 
 كَانَ إِذَا رآهم : والْعشاَء أَحيانا يؤخرها وأَحيانا يعجلُ، والْمغرِب إِذَا وجبت   ،نقيةٌ

 أَو قَالَ كَانَ النبِي     ، والصبح كَانوا  ،قَد أَبطَئُوا أَخر   وإِذَا رآهم    ،قَد اجتمعوا عجلَ  
 ٍلَسا بِغلِّيهص٦٤٦/م. (ي(  

  اهللا بـن عبـد   جـابر هنگامی که حجاج به مدینه آمد، از : محمد بن عمرو می گوید    :ترجمه
 و نمـاز عـصر را   ،لاز زواپـس   نمـاز ظهـر را   اهللا   رسـول : او گفـت  .  وقت نمازها پرسـیدیم    در بارة 

 و نماز عـشاء  ،خواند و نماز مغرب را بالفاصله بعد از غروب  می، خوب روشن بود  ،موقعی که آفتاب  
 ،خوانـد   مـی  زودو در غیر آنصورت، آمدند، دیر،  را گاهی زود و گاهی دیر، یعنی اگر مردم دیر می     

.یمخواند  میکه هوا هنوز تاریک بود،  هنگامیاهللا   را با رسولصبح و نماز 

  مداومت بر نماز صبح و عصر): 16(باب
لَن يلج النـار  « : يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه   : عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ قَالَ     ـ٢٠٨

  فَقَالَ لَه رجلٌ، يعنِي الْفَجر والْعصر» وقَبلَ غُروبِها،أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ    
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  ةرصلِ الْبأَه نم:        ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمس تآن لُ: قَالَ ؟جقَالَ الر معا : نأَنو 
 ولِ اللَّهسر نم هتعمي سأَن دهأَش ايأُذُن هتعمقَلْبِي،س اهعو٦٣٤/م. ( و(  

هیچ کس از «:  شنیدم که فرمودمن از رسول اهللا : ه می گویدعماره بن رویب :ترجمه
  خوانند، وارد آتش جهنم کسانی که قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن، نماز می 

آیا : مردي از اهل بصره خطاب به او گفت. » یعنی نماز صبح و عصر را می خوانند؛»نمی شود
  ن هم گواهی م:  آن مرد گفتبله؛:  گفت شنیدید؟ عمارهشما این مطلب را از رسول اهللا 

  .   با گوشهاي خود، شنیدم و با قلبم به خاطر سپردممی دهم که این مطلب را از رسول خدا 

من صلَّى « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه: ِ  عن أَبِي موسى اَألشعرِيـ٢٠٩
  )٦٣٥/م. (»الْبردينِ دخلَ الْجنةَ

هاي صـبح و     نماز ،هرکس«:  فرمود اهللا    ولرس: گوید  می اشعري   ابوموسی   :ترجمه
.»وارد بهشت می شود ، را بخواندعصر

   خواندن هنگام طلوع و غروب آفتابنهی از نماز): 17(باب

الركْعتينِ   لَم يدع رسولُ اللَّه : قَالَترضي اُهللا عنها  عن عائشةَـ٢١٠
 تتحروا طُلُوع الشمسِ الَ« : قَالَ رسولُ اللَّه : عائشةُ فَقَالَت: قَالَ،بعد الْعصرِ

  )٨٣٣/م. (» غُروبها فَتصلُّوا عند ذَلكوالَ
 خواندن دو رکعت بعد عایشه رضی اهللا عنها روایت می کند که رسول خدا  :ترجمه

 رسول اهللا : هللا عنها گفتهمچنین عایشه رضی ا: راوي می گوید. از نماز عصر را ترك نکرد
  ».شید که در آن وقت، نماز بخوانید طلوع و غروب آفتاب نبادر نمازهایتان در فکر«: فرمود
 است و کسی رسول اهللا  که دو رکعت بعد از نماز عصر، ویژگی قابل یاد آوري است(

  مترجم). دیگر نمی تواند این دو رکعت را بخواند
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   اول وقتخواندن نماز ظهر در): 18(باب

  ،فَشكَونا إِلَيه حر الرمضاِء،  أَتينا رسولَ اللَّه :قَالَ  عن خبابٍ ـ٢١١
 أَفي :قُلْت، نعم : قَالَِ؟ أَفي الظُّهر:بِي إِسحق قُلْت ألَِ: قَالَ زهير، فَلَم يشكنا

  )٦١٩/م. ( نعم: قَالَ؟تعجِيلها
 گرماي شنها ابراز ناراحتی  آمدیم و ازنزد رسول اهللا :  می گویدخباب  :ترجمه

من : می گوید) یکی از راویان(زهیر .  به ناراحتی ما ترتیب اثري نداد ولی آنحضرت کردیم؛
از زود :  گفتمبله؛: ظهر بود؟ گفتوقت آیا ناراحتی آنها از : گفتم) راوي دیگر(و اسحاق ببه ا

  . بله:  بودند؟ گفتخواندن آن ناراحت
چون نماز ظهر دراول وقت خوانده می شد و شنهاي زمین زیاد گرم بود و باعث : شرح

 خواستند که نماز را مقداري به تاخیر سوختن پیشانی و دستهایشان می شد، از آنحضرت 
:  ترتیب اثري نداد و چنانچه درروایتی دیگر آمده است، فرمود اما رسول اکرم  ؛بیندازد

  . »نگام زوال خورشید، نماز بخوانیده«

 ه شود هوا خواندبعد از سرد شدنباید  شدت گرما،  در هنگامنماز): 19(باب

٢١٢-أَبِي ذَر نع  ٍَقَال :ولِ اللَّهسذِّنُ رؤأَذَّنَ م   ِربِالظُّه، بِيفَقَالَ الن 
:»رِدأَب رِدقَالَ.»أَب أَو : »رظترِ انظتقَالَ »انو »منهحِ جفَي نم رةَ الْحدإِنَّ ش، 

.  حتى رأَينا فَيَء التلُولِ: قَالَ أَبو ذَر.»ةفَإِذَا اشتد الْحر فَأَبرِدوا عنِ الصالَ
  )٦١٦/م(

ذن ؤ مــ؛یم بــود  اهللا رســول همــراه ،در ســفري: گویــد  مــی ابــوذر غفــاري:ترجمــه
انـدکی صـبرکن تـا هـوا سـردتر      «: فرمـود   خـدا     رسـول ؛ اذان گوید،ي نماز ظهر خواست برا  

هنگـامی  ا شدت گرما از بخـار جهـنم مـی باشـد؛      همان ؛اندکی صبرکن تا هوا سردتر شود      ،شود
 اذان ، اینگونـه :ابـوذر مـی گویـد   . »نمـاز بخوانیـد   ،رد شـدن هـوا  بعد از س، ت یافت که گرما شد  

. افتادتأخیره  ب،اه هپ تۀتا ظاهر شدن سایظهر 
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 اول وقت نماز عصر): 20(باب

كَانَ يصلِّي الْعصر  أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَنسِ بنِ مالكـ٢١٣
 فَيأْتي الْعوالي والشمس ، فَيذْهب الذَّاهب إِلَى الْعوالي،والشمس مرتفعةٌ حيةٌ

 لَمةٌ وعفترميالوي الْعأْتةُ فَيبيقُت ذْكُر٦٢١/م. (ي(  
زمـانی مـی خوانـد کـه      نماز عـصر را  اهللا   رسول: گوید  می  انس بن مالک     :ترجمه

پـس از نمـاز   اگـر کـسی   و  )بودشده یعنی مایل به زردي ن( هنوز بلند و بسیار روشن بود    ،آفتاب
قابل یادآوري است که ( .رسید  که آنجا می هنوز آفتاب بلند بود،رفت به عوالی مدینه میعصر، 

.)فاصله داردمنوره، هار میل از مدینه چ حدود ،هایی از عوالیبخش

 في   أَنه دخلَ علَى أَنسِ بنِ مالك:ِء بنِ عبد الرحمنِ عنِ الْعالَـ٢١٤
ةرصبِالْب ارِهرِ،دالظُّه نم فرصان نيح ،هاردو جِدسبِ الْمنبِج ، هلَيا علْنخا دفَلَم 

 فَصلَّوا الْعصر : قَالَ، إِنما انصرفْنا الساعةَ من الظُّهرِ: فَقُلْنا لَه؟ أَصلَّيتم الْعصر:قَالَ
ةُ تلْك صالَ« :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه : فَلَما انصرفْنا قَالَ،فَقُمنا فَصلَّينا

سمالش قُبري سلجقِ يافنا ،الْمهقَرفَن قَام طَانييِ الشنقَر نيب تى إِذَا كَانتح 
  )٦٢٢/م. (» قَليالً يذْكُر اللَّه فيها إِالَّ الَ،أَربعا

 در بصره بعد از  هنگامی که انس بن مالک: عالء بن عبدالرحمن می گوید :ترجمه
آیا نماز عصر : وي گفت. خواندن نماز ظهر به خانه اش در کنار مسجد برگشت، ما نزد او رفتیم

ما برخاستیم و . نماز عصر را بخوانید: گفتما االن نماز ظهر را خواندیم؛ : یمرا خوانده اید؟ گفت
:  می گویدول خدا من شنیدم که رس: وقتی که نماز تمام شد، گفت. نماز عصر را خواندیم

 ه خورشید وسط سر شیطان قرار گیرد؛این منافق است که می نشیند و منتظر می ماند تا اینک«
بسیار در این نمازش چهار رکعت را نوك می زند و خدا را ) مانند مرغ(آنگاه بلند می شود و 

  . »کم ذکر می نماید
   خضوع نماز را رعایت یعنی اینکه در آخر وقت با عجله نماز می خواند و خشوع و

  مترجم . نمی کند
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  مداومت بر نماز عصر و نهی از نماز خواندن بعد از آن): 21(باب

الْعصر   صلَّى بِنا رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي بصرةَ الْغفَارِيـ٢١٥
 فَمن ،انَ قَبلَكُم فَضيعوهاةَ عرِضت علَى من كَإِنَّ هذه الصالَ« :فَقَالَ،بِالْمخمصِ 

 والشاهد .»ةَ بعدها حتى يطْلُع الشاهد صالَ والَ،حافَظَ علَيها كَانَ لَه أَجره مرتينِ
مج٨٣٠/م. (الن(  

نماز ) اسم مکانی ( در مخمصرسول خدا :  می گویدابوبصره غفاري  :ترجمه
 اما آنها آنرا ؛این نماز به امتهاي گذشته عرضه شد«:  سپس فرمود برگزار نمود؛عصر را براي ما

 و بعد از آن، نمازي داومت نماید، دوبار، اجر می گیرد پس هر کس بر آن مکردند؛ضایع 
  .»نیست تا اینکه ستاره طلوع نماید

  نماز عصرگرفتاري فوت شدن): 22(باب

الَّذي تفُوته « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عنهما رضي اُهللا  عنِ ابنِ عمرـ٢١٦
  )٦٢٦/م. (»ةُ الْعصرِ كَأَنما وتر أَهلَه ومالَهصالَ

کسی که نماز «:  فرمودرسول اکرم   : گوید  می  رضی اهللا عنهما   اهللا بن عمر    عبد :ترجمه
  .»باشدت داده اهل ومالش را از دسگردد، مانند این است که   فوت شعصر

  نماز وسطی آمده استآنچه در بارة): 23(باب

  حبس الْمشرِكُونَ رسولَ اللَّه : قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ٢١٧
 : فَقَالَ رسولُ اللَّه ، حتى احمرت الشمس أَوِ اصفَرت،ة الْعصرِعن صالَ

 : مَأل اللَّه أَجوافَهم وقُبورهم نارا أَو،ة الْعصرِة الْوسطَى صالَ الصالَشغلُونا عنِ«
  )٦٢٨/م. (» حشا اللَّه أَجوافَهم وقُبورهم نارا]قَال[

 نماز عصر مشرکین نگذاشتند که رسول خدا :  می گویدعبداهللا بن مسعود  :ترجمه
ز وسطی نگذاشتند نما«:  فرمودرسول اهللا .  رنگ خورشید سرخ یا زرد شدرا بخواند تا اینکه
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این جریان در . (»ز آتش نماید خداوند شکمها و قبرهایشان را پر ایعنی نماز عصر را بخوانیم؛
  )  احزاب بودغزوة

 نهی از نماز خواندن بعد از نماز عصر و صبح): 24(باب

ة بعد الْعصرِ نهى عنِ الصالَ سولَ اللَّه  أَنَّ ر : عن أَبِي هريرةَـ٢١٨
سمالش برغى تتالَ،حنِ الصعو سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعب ٨٢٥/م. (ة(  

 از نماز صـبح  پس از نماز خواندن  روایت است که رسول اهللا از ابوهریره    :ترجمه
   . نهی فرمودند،صر تا غروب آفتاب از نماز عپستا طلوع آفتاب و

 سه وقت، نماز خواندن و قبر کردن مردگان، درست نیست): 24(باب

 : يقُولُ  سمعت عقْبةَ بن عامرٍ الْجهنِي: عن علَي بنِ رباحٍ قَالَـ٢١٩
 : أَو أَنْ نقْبر فيهِن موتاناينهانا أَنْ نصلِّي فيهِن ثُ ساعات كَانَ رسولُ اللَّه ثَالَ

عفترى تتازِغَةً حب سمالش طْلُعت نييلَ ،حمى تتح ةالظَّهِري مقَائ قُومي نيحو 
سمالش،برغى تتوبِ حرلْغل سمالش فيضت نيح٨٣١/م. ( و(  

رسول اهللا : نیدم که عقبه بن عامر جهنی می گویدمن ش: علی بن رباح می گوید :ترجمه
طلوع آفتاب  هنگام-1:  ما را از نماز خواندن و قبر کردن مردگان در سه وقت، نهی فرمود 

 هنگامی که خورشید وسط آسمان است تا وقتیکه مایل نشده -2.  استتا زمانیکه باال نیامده
  . تا اینکه غروب نماید هنگامیکه خورشید براي غروب مایل می شود - 3. است

  دو رکعت بعد از نماز عصردربارة): 26(باب

 عنِ السجدتينِ اللَّتينِ كَانَ رضي اُهللا عنها  أَنه سأَلَ عائشةَ     : عن أَبِي سلَمةَ   ـ٢٢٠
   ولُ اللَّهسر   رصالْع دعا بلِّيهِمصِ؟ي ا قَ   : فَقَالَتلِّيهِمصرِ  كَانَ يصلَ الْعب،    ـهإِن ثُم 
ةً  وكَانَ إِذَا صلَّى صالَ    ، ثُم أَثْبتهما  ،هما بعد الْعصرِ   فَصالَّ ، أَو نِسيهما  ،شغلَ عنهما 

  )٨٣٥/م. ( إِسمعيلُ تعنِي داوم علَيها: قَالَ: قَالَ يحيى بن أَيوب،أَثْبتها
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 دو رکعتی که وي از عایشه رضی اهللا عنها دربارةوسلمه روایت است که از اب :ترجمه
 آنحضرت :  عایشه رضی اهللا عنها گفتبعد از نماز عصر می خواند، پرسید؛ رسول خدا 

 را  سپس با مردم مشغول شد و نگذاشتند آنهاکعت را قبل از نماز عصر می خواند؛این دو ر
، بر آنها  و بعد از آن، آنها را بعد از نماز عصر خواندتیجه در نبخواند یا اینکه فراموش نمود؛

 بر این بود که اگر نمازي می خواند، بر آن، مداومت  زیرا عادت رسول خدا مداومت کرد؛
  . می کرد

 و  اختصاص دارد به رسول اهللا ،قابل یاد آوري است که دو رکعت بعد از نماز عصر(
  مترجم ).  بخواندکسی دیگر نمی تواند این دو رکعت را

 قضا آوردن نماز عصر بعد از غروب آفتاب): 27(باب

يوم الْخندقِ    أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ:  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّهـ٢٢١
لْعصر  واللَّه ما كدت أَنْ أُصلِّي ا، يا رسولَ اللَّه: وقَالَ،جعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ

سمالش برغأَنْ ت تى كَادتح، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»اهتلَّيإِنْ ص اللَّها .»فَولْنزفَن 
الْعصر بعد ما   فَصلَّى رسولُ اللَّه ،وتوضأْنا  فَتوضأَ رسولُ اللَّه ،إِلَى بطْحانَ

سمالش تبغَر،ثُم رِبغا الْمهدعلَّى ب٦٣١/م. ( ص(  
 عمر فاروق   روزِ خندق،     آفتابِ از غروبِ پس  :  گوید می   اهللا بن عبد   جابر :ترجمه

  اي : و گفـت  رسـید  نفـرین مـی کـرد، خـدمت رسـول اکـرم              را در حالی کـه  کفـار قـریش        
  بـه خـدا  «: مـود  فراهللا    رسـول . مد خوانـ   نزدیک غروب آفتـاب،    من نماز عصر را   ! رسول خدا 

   و  وضـو گـرفتیم  یم وطحـان رفتـ   بـه ب ،بعـد از آن . »ام  نمـاز عـصر را نخوانـده    هنـوز  مـن  سوگند،
  .د نماز مغرب را خوان،نماز عصر و سپس، نخست، از غروب آفتابپس  اهللا   رسول

   دو رکعت قبل از نماز مغرب و بعداز غروب آفتابدربارة: )28 (باب

 عنِ التطَوعِ بعد   سأَلْت أَنس بن مالك:فُلْفُلٍ قَالَ عن مختارِ بنِ ـ٢٢٢
   وكُنا نصلِّي علَى،ة بعد الْعصرِ كَانَ عمر يضرِب اَأليدي علَى صالَ: فَقَالَ،الْعصرِ

 بِيالن دهع َاللَ صسِ قَبموبِ الشغُر دعنِ بيتكْعالْر رِبِةغم،لَه أَكَانَ: فَقُلْت   



  
 
٢٠٧ )1 (مختصر صحیح مسلم  

 ولُ اللَّهسر  َّالاصما: قَالَ؟هلِّيهِمصا نانرا، كَانَ ينهني لَما ونرأْمي فَلَم  .
  )٨٣٦/م(

واندن بعد نفل خ)حکم ( در بارةاز انس بن مالک : مختار بن فُلفُل می گوید :ترجمه
   نماز ، کسانی را که بعد از نماز عصرن خطاب عمر ب: گفتاو از نماز عصر پرسیدم؛

 بعد از غروب آفتاب و قبل از نماز  البته ما در زمان نبی اکرم می خواندند، تنبیه می کرد؛
 آن دو رکعت را می خواند؟ انس آیا رسول خدا : پرسیدم. مغرب، دو رکعت می خواندیم

 خواندن آنها دستور می داد و نه از  نه ما را به می دید که ما می خوانیم؛آنحضرت : گفت
  . خواندن، منع می کرد

میان هر «:  سه بار فرموددر روایت صحیح بخاري آمده است که رسول خدا : شرح
 . »البته براي کسی که بخواهد«:  و بار سوم فرمود»، نمازي وجود دارداذان و اقامه

  یدوقت نماز مغرب، هنگامی است که خورشید غروب نما): 29(باب

كَانَ يصلِّي الْمغرِب   أَنَّ رسولَ اللَّه:  عن سلَمةَ بنِ اَألكْوعِـ ٢٢٣
  )٦٣٦/م. (إِذَا غَربت الشمس وتوارت بِالْحجابِ

   نماز مغرب را هنگامی رسول خدا :  روایت می کند کهسلمه بن اکوع  :ترجمه
  . نهان می گردیدمی خواند که خورشید غروب می کرد و پ

 خیر نمودن آنوقت نماز عشا و تأ): 30(باب

ذَات لَيلَة حتى    أَعتم النبِي: قَالَترضي اُهللا عنها  عن عائشةَـ٢٢٤
 ،تهاإِنه لَوقْ« : ثُم خرج فَصلَّى فَقَالَ، وحتى نام أَهلُ الْمسجِد،ذَهب عامةُ اللَّيلِ

  )٦٣٨/م. (» أَنْ أَشق علَى أُمتيلَوالَ
 هوا  منتظر ماند تا رسول اهللا ،شبی:  عایشه صدیقه رضی اهللا عنها می گوید:ترجمه

 سپس ب گذشت و اهل مسجد، خواب افتادند؛ از شخوب تاریک شود طوریکه بخش بزرگی
قت نماز عشا، این است اگر براي و«: بیرون آمد و نماز خواند و فرمود) از خانه (آنحضرت 
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  . »دشوار نمی شدامتم 

 دربارة اسم نماز عشا): 31(باب

٢٢٥-     رمنِ عنِ ابا     عمهناُهللا ع يضقَالَر:      ولُ اللَّـهسقَالَ ر  :»َال   كُمـنبلغت 
 وإِنهـا تعـتم     ، الْعشاءُ  فَإِنها في كتابِ اللَّه    ،تكُم الْعشاءِ اَألعراب علَى اسمِ صالَ   

  )٦٤٤/م. (»بِ اِإلبِلِبِحالَ
مواظب «:  فرمودابن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که رسول خدا  :ترجمه

،  زیرا در کتاب خداتان شما را تحت تاثیر قرار ندهند؛ اسم نماز عشایبادیه نشینان دربارةباشید 
 به تاخیر می اندازند(عراب چون آنرا با دوشیدن شیر شتران  الی واسم آن، نماز عشا آمده است؛

شما این کار را نکنید و آنرا . (»می گذارند هوا خوب تاریک شود، آنرا عتمه می گویند) و
  ). عتمه نگویید

 آنرا عتمه نامیدند به همین البته در روایات صحیح وارد شده است که آنحضرت (
د هر چند بهتر  و گفتن عتمه هم جواز دارحمل می شودنهی، بر کراهت تنزیهی خاطر، این 

  مترجم ).  گفته شوداینست که نماز عشا

 خیر انداختنماز را نباید از وقتش به تأ): 32(باب

كَيف أَنت إِذَا كَانت :»   قَالَ لي رسولُ اللَّه:قَالَ  عن أَبِي ذَرـ٢٢٦
ونَ الصرخؤاُء يرأُم كلَياالَعهقْتو ن؟ةَ عالَ: أَوونَ الصيتما يهقْتو نقَالَ؟»ةَ ع : 

نِي:قُلْترأْما تالَ« : قَالَ؟ فَملِّ الصاصهقْتولِّ،ةَ لفَص مهعا مهكْترا ، فَإِنْ أَدهفَإِن 
  )٦٤٨/م. (»لَك نافلَةٌ

حال تو چگونه خواهد «:  من فرمودخطاب به رسول خدا :  می گویدابوذر  :ترجمه
به تأخیر ) وقت فضیلت( را از اول وقتشبود زمانی که حکامی بر تو حکومت می کنند و نماز

شما به من چه دستوري : ؟ گفتم»خیر نمودن نماز، آن را بی روح می کنندمی اندازند؟ یا با تأ
 اگر نماز را با آنها دریافتی، نماز را در وقتش بخوان؛ البته«: فرمود می دهید؟ پیامبر اکرم 

  . » زیرا برایت نافله محسوب می گردد؛دوباره بخوان
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 بهترین عمل، نماز خواندن در وقتش می باشد): 33(باب

أَي الْعملِ   سأَلْت رسولَ اللَّه : قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ٢٢٧
 : قَالَ.»بِر الْوالدينِ« : قَالَ؟ ثُم أَي:]قُلْت[ : قَالَ»هاةُ لوقْتالصالَ« : قَالَ؟أَفْضلُ

]قُلْت[:أَي قَالَ؟ ثُم : »بِيلِ اللَّهي سف ادإِالَّ؟»الْجِه هزِيدتأَس كْترا تاًء  فَمعإِر 
هلَي٨٥/م. (ع(  

 نـزد اهللا  ،کدام عمل : ردمسؤال ک  نبی اکرم   از  : گوید  می بن مسعود   عبد اهللا    :ترجمه
: ن؟ فرمـود آبعد از :  عرض کردم؛» خوانده شود،شنمازي که در وقت«: است؟ فرمودتر   سندیدهپ
: گویـد   مـی ابـن مـسعود   . »اهللاجهاد در راه   «: ن ؟ فرمود  آبعد از   : مگفت ؛»در و مادر  پ هنیکی ب «

.رسیدم نپبیشتر بخاطر شفقت بر آنحضرت 

  از نماز را دریابد، آن نماز را دریافته است یک رکعت ،کسهر): 34(باب

ة من أَدرك ركْعةً من الصالَ« :قَالَ  أَنَّ النبِي:   عن أَبِي هريرةَ-٢٢٨
  )٦٠٧/م. (»ةَفَقَد أَدرك الصالَ

هرکس یک رکعت از «:  فرمود روایت می کندکه نبی اکرم ابوهریره  :ترجمه
  .»د، آن نماز را دریافته استنماز را دریاب
سه مسئله وجود ، نزد اصحاب ما در این حدیث:  امام نووي رحمه اهللا می گوید:شرح

 اگر کسی که نماز بر او واجب نیست مثل کودك نابالغ، زن حائضه و غیره در آخر -1: دارد
  واجب وقت به اندازه اي که می تواند یک رکعت را بخواند فرصت پیدا کرد، نماز بر او 

  .  یعنی مثالً کودك، بالغ گردید و زن حائضه، پاك شد، باید آن نماز را بخواندمی گردد؛
 اگر کسی نماز را در آخر وقت شروع کرد طوریکه بعد از خواندن یک رکعت، وقت نماز -2

 اگر مقتدي - 3. دا شده است و قضا محسوب نمی گرداین شخص اد ، نمازدر واقعتمام شد، 
شرح نووي بر صحیح . (ا امام دریافت، ثواب نماز جماعت را دریافته استیک رکعت را ب

فتح . (عالمه ابن حجر رحمه اهللا هم به این دو مورد اخیر اشاره نموده است) اختصارمسلم با 
  ) 580: الباري
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  کسی که خواب افتاد یا نمازي را فراموش کرد، ): 35(باب
 هرگاه یادش آمد، آن نماز را بخواند

إِنكُم تِسريونَ « :فَقَالَ  خطَبنا رسولُ اللَّه :قَالَ:ن أَبِي قَتادةَ  عـ٢٢٩
كُملَتلَيو كُمتيشا،عغَد اَء اللَّهاَء إِنْ شونَ الْمأْتتالَ.» و اسالن طَلَقفَان دلْوِي أَحي ، 

دلَى أَحةَ،عادو قَتا : قَالَ أَبمنيفَب  ولُ اللَّهسر  ا إِلَىأَنلُ واللَّي ارهى ابتح ِسريي
بِهنقَالَ،ج : ولُ اللَّهسر سعفَن هلَتاحر نالَ عرِ أَنْ ، فَمغَي نم هتمعفَد هتيفَأَت 

ظَهأُوق،هلَتاحلَى رلَ عدتى اعتقَالَ، ح :هى تتح ارس ثُم هلَتاحر نالَ علُ ماللَّي رو، 
 ثُم سار حتى إِذَا : قَالَ، فَدعمته من غَيرِ أَنْ أُوقظَه حتى اعتدلَ علَى راحلَته:قَالَ

 ،د ينجفلُكَانَ من آخرِ السحرِ مالَ ميلَةً هي أَشد من الْميلَتينِ اُألولَيينِ حتى كَا
هتمعفَد هتيفَقَالَ،فَأَت هأْسر فَعذَا« : فَره نفَ ؟»مةَ:قُلْتادو قَتى كَانَ « : قَالَ، أَبتم

حفظَك اللَّه بِما « : قَالَ، ما زالَ هذَا مِسريِي منذُ اللَّيلَة: قُلْت؟»هذَا مِسريك مني
هلْ ترى من « : ثُم قَالَ؟»هلْ ترانا نخفَى علَى الناسِ« : ثُم قَالَ.»يهحفظْت بِه نبِ

د؟»أَحقُلْت :باكذَا ره ،قُلْت ثُم :رآخ باكذَا رةَ ، هعبا سا فَكُننعمتى اجتح 
احفَظُوا « : ثُم قَالَ،وضع رأْسهعنِ الطَّرِيقِ فَ  فَمالَ رسولُ اللَّه : قَالَ،ركْبٍ

 : قَالَ،والشمس في ظَهرِه  فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ رسولُ اللَّه »تناعلَينا صالَ
نيا فَزِعنقَالَ،فَقُم وا« : ثُمكَبا.»ارنا فَِسرنبكفَر ،زن سمالش تفَعتى إِذَا ارتلَ ح، 

 فَتوضأَ منها وضوًءا دونَ : قَالَ،ثُم دعا بِميضأَة كَانت معي فيها شيٌء من ماٍء
احفَظْ علَينا « :بِي قَتادةَ ثُم قَالَ ألَِ، وبقي فيها شيٌء من ماٍء: قَالَ،وضوٍء

كأَتيضأٌ،مبا نكُونُ لَهيفَس «.الَ أَذَّنَ بِالَ ثُملٌ بِالص ولُ اللَّهسلَّى رفَص ة 
   وركب : قَالَ، فَصنع كَما كَانَ يصنع كُلَّ يومٍ، ثُم صلَّى الْغداةَ،ركْعتينِ

ولُ اللَّهسر  هعا منبكرضٍ: قَالَ،وعإِلَى ب سمها ينضعلَ بعفَج :ا كَفَّارا  مةُ م
أَما إِنه لَيس « : ثُم قَالَ؟»أَما لَكُم في أُسوةٌ« : ثُم قَالَ؟تناصنعنا بِتفْرِيطنا في صالَ

ة ةَ حتى يجِيَء وقْت الصالَ إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصالَ،في النومِ تفْرِيطٌ
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 فَإِذَا كَانَ الْغد فَلْيصلِّها عند ،ن فَعلَ ذَلك فَلْيصلِّها حني ينتبِه لَها فَم،اُألخرى
 فَقَدوا ،أَصبح الناس« : ثُم قَالَ: قَالَ؟»ما ترونَ الناس صنعوا« : ثُم قَالَ.»وقْتها
مهبِين،رمعكْرٍ وو بفَقَالَ أَب  :سر ولُ اللَّهكُمدعب ،لِّفَكُمخيل كُني قَالَ ، لَمو 
اسالن: ولَ اللَّهسإِنَّ ر  يكُمدأَي نيوا،بدشري رمعكْرٍ وا بوا أَبيعطقَالَ.» فَإِنْ ي : 

 يا رسولَ اللَّه ،وهم يقُولُونَ ،فَانتهينا إِلَى الناسِ حني امتد النهار وحمي كُلُّ شيٍء
 : قَالَ.»أَطْلقُوا لي غُمرِي« : ثُم قَالَ.» هلْك علَيكُمالَ« : فَقَالَ، عطشنا،هلَكْنا

أَةيضا بِالْمعدو، ولُ اللَّهسلَ رعفَج  بصي،يهِمقسةَ يادو قَتأَبأَنْ ، و دعي فَلَم 
 ،أَحِسنوا الْمألََ«:  فَقَالَ رسولُ اللَّه ، الناس ماًء في الْميضأَة تكَابوا علَيهارأَى

يصب وأَسقيهِم حتى ما   فَجعلَ رسولُ اللَّه ، فَفَعلُوا: قَالَ.»كُلُّكُم سيروى
 ولِ اللَّهسر رغَيرِي وغَي يقب،َقَال :  ولُ اللَّهسر بص ثُم يفَقَالَ ل: 

»براش«.الَ: فَقُلْت ولَ اللَّهسا ري برشى تتح برمِ « : قَالَ، أَشالْقَو ياقإِنَّ س
 فَأَتى الناس الْماَء :قَالَ  وشرِب رسولُ اللَّه ، فَشرِبت: قَالَ.»آخرهم شربا

 إِني ُألحدثُ هذَا الْحديثَ في مسجِد : فَقَالَ عبد اللَّه بن رباحٍ:واًء قَالَجامني رِ
 فَإِني أَحد ، انظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ:الْجامعِ إِذْ قَالَ عمرانُ بن حصينٍ

 : قُلْت؟ ممن أَنت: فَقَالَ،ت أَعلَم بِالْحديث فَأَن: قُلْت: قَالَ،الركْبِ تلْك اللَّيلَةَ
 : فَقَالَ عمرانُ، فَحدثْت الْقَوم: حدثْ فَأَنتم أَعلَم بِحديثكُم قَالَ: قَالَ،من اَألنصارِ

  )٦٨١/م. (حفظْته وما شعرت أَنَّ أَحدا حفظَه كَما ،لَقَد شهِدت تلْك اللَّيلَةَ
شما امشب «:  براي ما سخنرانی کرد و فرمودرسول خدا :  می گویدابوقتاده  :ترجمه

 مردم براه افتادند بدون اینکه کسی به ؛»وفردا انشاء اهللا به آب می رسیدبه راهتان ادامه دهید 
  آنحضرتت؛یرش ادامه داد و نیمی از شب گذش نیز به مس رسول اهللا ؛دیگري توجه نماید

 من خودم را به او ، کج شد؛دچار خواب آلودگی گردید و از باالي مرکبش به یک طرف
 دادم تا اینکه بر مرکبش رساندم و بدون اینکه ایشان را بیدارکنم، بدنم را برایش ستون قرار

 دوباره از ا اینکه بخش اعظم شب، سپري گردید؛ بعد از آن، به راهش ادامه داد تراست شد؛
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 را بیدار نمایم، بدنم را  دوباره بدون اینکه آنحضرت ، کج شد،الي مرکبش به یک طرفبا
 سپس تا اواخر وقت سحر همچنان  اینکه بر مرکبش راست شد؛برایش ستون قرار دادم تا

براهش ادامه داد و براي بار سوم، بسیار شدیدتر از بار اول و دوم از باالي مرکبش، کج شد 
ایش ستون قرار دادم و  به او نزدیک شدم و خودم را بره زمین بیافتد؛بطوریکه نزدیک بود 

. ابوقتاده هستم: ؟ گفتم»این کیست«:  سرش را بلند کرد و فرمود آنحضرت راستش کردم؛
: ؟ گفتم» ومرا راست می نماییچه مدت است که اینگونه همراهم هستی«:  فرمودرسول خدا 
 زیرا خدا تو را حفظ نماید؛«:  فرمودرم پیامبر اک. می کنمه تو را همراهی  اینگون،از اول شب

  آیا ما مردم را گم کرده ایم؟ آیا کسی را «: سپس فرمود. »تو پیامبرش را حفظ نمودي
ت تا اینکه یک جمع  یک اسب سوار است و این اسب سوار دیگري اس،این: ؟ گفتم»می بینی

 فت و سرش را به زمین گذاشت فاصله گر اندکی از راه، سپس رسول اهللا هفت نفري شدیم؛
  بود؛ اولین کسی که بیدار شد، رسول خدا ،آنگاه. » باشیدنمامواظب نماز«: وخوابید و فرمود

  آنحضرت ما هم هراسان از خواب بیدار شدیم؛ مانی که خورشید بر پشتش می تابید؛آنهم ز
 هنگامی که خورشید باال آمد، پیامبر دیم و به راهمان ادامه دادیم؛سوار ش. »سوار شوید«: فرمود
واست و از آب آن، وضوي سبکی گرفت  پیاده شد و ظرف آبی را که با من بود، خاکرم 

ظرف آبت را حفظ کن؛ زیرا «: به من فرمود سپس مقداري آب در آن باقی ماند؛ طوري که
 رکعت نماز  دو آنگاه رسول اکرم  اذان گفت؛ باللبعد از آن،. »داستانی خواهد داشت
 بر مرکبش  بعد از نماز، آنحضرت از صبح را مانند همیشه بجاي آورد؛خواند و بعد از آن، نم

آهسته به گوش دیگري در این هنگام، یکی از ما : راوي می گوید.  سوار شدیمسوار شد؛ ما نیز
ي آیا من اسوه و الگو«:  فرمود این کوتاهی در نماز چیست؟ رسول خدا کفارة: می گفت

اند  کوتاهی زمانی است که کسی نمازش را نمی خوا نیستم؟ خواب رفتن، کوتاهی نیست؛شم
گامیکه متوجه شد نمازش را  اگر کسی این کار را کرد، هن فرا می رسد؛،تا وقت نماز دیگر

 و قضا یعنی اگر یک بار، نمازش قضا شد. (» اما فردا آن نماز را در وقتش بجاي آوردبخواند؛
فکر می کنید حال مردم چطور است؟ «: سپس فرمود.) د، وقت نماز، تغییر نمی کندرا بجا آور

رسول خدا :  ابوبکر و عمر گفتنداند که پیامبرشان را گم کرده اند؛مردم در حالی صبح نموده 
رسول خدا :  مردم گفتند پشت سر شماست و شما را پشت سر نمی گذارد؛ جلوي 

  راوي .  »می کردند، به حقیقت می رسیدند مر اطاعتابوبکر و ع  اگر آنان ازشماست؛
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اي : ما نیمروز به مردم رسیدیم در حالیکه همه چیز داغ شده بود و مردم می گفتند: می گوید
 لیوانم را شما هالك نمی شوید؛«:  فرمودرسول خدا . از تشنگی هالك شدیم! رسول خدا

 آب می ریخت و من  آنحضرت  کرد؛ سپس ظرف آبم را طلب:ابوقتاده می گوید. »باز کنید
  رسول خدا ف آب را دیدند به آن هجوم آوردند؛هنگامیکه مردم ظر. مردم را آب می دادم

  راوي . مردم هم اطاعت کردند. » شما سیراب خواهید شدخوب برخورد کنید؛ همۀ«: فرمود
نکه بجز من و  آب می ریخت و من به آنها آب می دادم تا ایهمچنان رسول خدا : می گوید

:  آب ریخت و به من فرمود سپس رسول اکرم  کسی دیگر باقی نماند؛رسول خدا 
ساقی بعد از «:  فرمودآنحضرت . تا شما ننوشید من نمی نوشم! اي رسول خدا : گفتم. »بنوش«

سرانجام، مردم با  نیز آب نوشید؛ رسول خدا آنگاه، من آب نوشیدم و . »می نوشدهمه، آب 
  .  سیراب به آب رسیدندنشاط و

من این حدیث را در مسجد جامع بیان می کردم : عبداهللا بن رباح گفت: راوي می گوید
 زیرا ش چگونه این حدیث را بیان می کنی؛مواظب با! اي جوان: که عمران بن حصین گفت

پس شما این : من گفتم: عبداهللا بن رباح می گوید. من یکی از اسب سواران آن شب بودم
حدیث : گفت. از انصار: شما از کدام گروه هستید؟ گفتم: وي پرسید. ث را بهتر می دانیدحدی

من حدیث را براي مردم : عبداهللا بن رباح می گوید. شما حدیثتان را بهتر می دانید. را بیان کن
من آن شب حضور داشتم و فکر نمی کردم این حدیث را کسی مثل : عمران گفت. بیان کردم

  .  باشدمن حفظ کرده

  نماز خواندن در یک قطعه پارچه): 36(باب

ة في عنِ الصالَ  سأَلَ رسولَ اللَّه  أَنَّ سائالً:  عن أَبِي هريرةَـ٢٣٠
داحبِ الْوفَقَالَ؟الثَّو : »انبثَو كُلِّكُمل٥١٥/م. (»أَو(  

 نماز خواندن در یک ةدربار   اهللابوهریره روایت است که شخصی از رسول  از:ترجمه
  ؟» دارد قطعه پارچهمگر هر کدام از شما دو«: فرمود  رسول اهللا ؛سؤال کردقطعه پارچه، 
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يصلِّي   رأَيت رسولَ اللَّه : قَالَ رضي اُهللا عنهما  عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ     ـ٢٣١
.  واضـعا طَرفَيـه علَـى عاتقَيـه    ، أُم سلَمةَ بِه في بيتفي ثَوبٍ واحد مشتمالً 

  )٥١٧/م(
    را در خانۀمن رسول خدا : عمر بن ابی سلمه رضی اهللا عنهما می گوید :ترجمه

ام سلمه رضی اهللا عنها دیدم در حالی که خود را در یک پارچه پیچیده بود و دو طرفش را بر 
  .ندشانه هایش انداخته بود و نماز می خوا

 نماز خواندن در لباس نقش دار): 37(باب

 يصلِّي في خميصة     قَام رسولُ اللَّه     : قَالَت  رضي اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٢٣٢
اذْهبوا بِهذه الْخميصة إِلَى    « :ته قَالَ  فَلَما قَضى صالَ   ، فَنظَر إِلَى علَمها   ،مٍذَات أَعالَ 

  )٥٥٦/م. (»تي فَإِنها أَلْهتنِي آنِفًا في صالَ، وأْتونِي بِأَنبِجانِيه،ي جهمِ بنِ حذَيفَةَأَبِ
 در  لباسی کـه داراي نقـش و نگـار         نبی اکرم : فرماید  عنها می   اهللا   عایشه رضی  :ترجمه

ایـن چـادر را بـه    «: ود فرمـ ،از اتمـام نمـاز   پـس  و نظرش به نقـشهاي آن، افتـاد؛       اند نماز خو  ،بود
 این نقش ، زیرا هم اکنون؛ را براي من بیاوریداوابوجهم بدهید و چادر خشن و بی نقش و نگار  

  .» بسوي خود جلب کرد، توجه مرا از نماز،و نگارها

 )بوریا(نماز خواندن بر حصیر): 38(باب

٢٣٣-كالنِ مسِ بأَن نع  : تعكَةَ دلَيم هتدأَنَّ ج  ولَ اللَّهسر ٍامطَعل 
هتعنص،هنقَالَ، فَأَكَلَ م ثُم : »لَكُم لِّيوا فَأُصقُوم«.كالم نب سقَالَ أَن : تفَقُم 

ا لُبِسطُولِ م نم دواس ا قَدريٍ لَنصاٍء،إِلَى حبِم هتحضفَن ، هلَيع فَقَام   
ولُ اللَّهسر  ،صواَءهرو يمتالْيا وأَن ا،فَفْتنائرو نم وزجالْعا ، ولَّى لَنفَص   
ولُ اللَّهسر  فرصان نِ ثُميتكْع٦٥٨/م. (ر(  

 صرف غذایی  هرا ب   اهللا   رسول ؛ملیکه؛ م مادر بزرگ  : میگوید   بن مالک   انس :ترجمه
بلنـد  «:  فرمـود ،از صرف غـذا  پس اهللا    رسول؛نمودکرده بود، دعوت  تهیه   ایشان  که براي   
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از  که مانیهاحصیربسوي یکی از بلند شدم و : گوید می  انس. »شوید تا براي شما نماز بخوانم
 روي آن اهللا    رسـول ؛اشـیدم پ ، و مقـداري آب روي آن   رفتمسیاه شده بود،    کثرت استعمال،   

. شت سـر مـا ایـستاد   پـ  ،و پیـر زن  یم صف بست آنحضرتشت سرکودکی یتیم، پ من و   ؛ایستاد
  . براي ما خواند و تشریف برد، دو رکعت نماز  اکرمرسول

 نماز خواندن با کفش): 39(باب

 أَكَانَ رسولُ اللَّه : نسِ بنِ مالك قُلْت ألَِ: عن سعيد بنِ يزِيد قَالَ-٢٣٤
 ِنلَيعي النلِّي فصقَالَ؟ي :مع٥٥٥/م. ( ن(  

بـا کفـش     نبـی اکـرم  آیـا  :  پرسـیدم   ابن مالکانساز : سعید بن یزید می گوید  :ترجمه 
  . بله:  گفتنماز می خواند؟

 اولین مسجدي که روي زمین ساخته شد): 40(باب

 أَي مسجِد وضع في ، يا رسولَ اللَّه: قُلْت: قَالَ  عن أَبِي ذَرـ٢٣٥
 »الْمسجِد اَألقْصى« : قَالَ؟ ثُم أَي: قُلْت»الْمسجِد الْحرام« :لَ قَا؟اَألرضِ أَولُ

ا:قُلْتمهنيب ةً: قَالَ؟ كَمنونَ سعبالَ، أَرالص ككَترا أَدمنأَيلِّ وةُ فَص، وفَه 
جِدس٥٢٠/م. (»م(  

مسجدي که روي زمین، نخستین ! اي رسول خدا:  پرسیدم:گوید  میبوذرا :ترجمه
کدام مسجد  سپس،: پرسیدم. »مسجد الحرام«:  فرمودساخته شد، کدام است؟ رسول اکرم 

چهل «: بین ساختن آنها، چند، سال فاصله افتاد؟ فرمود: گفتم. »مسجد االقصی«: ساخته شد؟ فرمود
  .»سجد استهر جا وقت نماز فرا رسید، همانجا نماز بخوان زیرا همانجا، م«: و افزود» سال

  ساختن مسجد النبی ): 41(باب

 فَنزلَ في ،قَدم الْمدينةَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:   عن أَنسِ بنِ مالكـ٢٣٦
مقَالُ لَهي يي حف ةيندلْوِ الْمع:فونِ عرِو بمو عنلَةً، بةَ لَيرشع عبأَر يهِمف فَأَقَام ، 

 فَكَأَني أَنظُر : قَالَ، فَجاُءوا متقَلِّدين بِسيوفهِم، بنِي النجارِنه أَرسلَ إِلَى مإلَِثُم إِ
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 ولِ اللَّهسإِلَى ر فُهكْرٍ رِدو بأَبو هلَتاحلَى رى أَلْقَى ،عتح لَهوارِ حجنِي النُأل بمو 
وباِء أَبِي أَينقَالَ،بِف : ولُ اللَّهسفَكَانَ ر  َالالص هكَترثُ أَديلِّي حصلِّي ،ةُيصيو 

 بنِي النجارِ فَجاُءوا  فَأَرسلَ إِلَى مإلَِ: قَالَ، ثُم إِنه أَمر بِالْمسجِد،في مرابِضِ الْغنمِ
  نطْلُب ثَمنه إِالَّ واللَّه الَ الَ: قَالُوا.»طكُم هذَايا بنِي النجارِ ثَامنونِي بِحائ« :فَقَالَ

إِلَى اللَّه،سا أَقُولُ: قَالَ أَنم يهلٌ: فَكَانَ فخن يهكَانَ ف ،برخو نيرِكشالْم ورقُبو ، 
 ولُ اللَّهسر رفَأَم علِ فَقُطخفَ،بِالن نيرِكشورِ الْمبِقُبو تبِشبِ ،نربِالْخو 

تيولَةً: قَالَ،فَسبلَ قخفُّوا النةً، فَصارجح هيتادضلُوا ععجوا : قَالَ، وفَكَان 
 خير اآلخره  خير إِالَّاللَّهم إِنه الَ:  وهم يقُولُونَ،معهم  ورسولُ اللَّه ،يرتجِزونَ

  )٥٢٤/م. (اَألنصار والْمهاجِرهفَانصرِ 
 وارد ) هجـرت از سـفر  (اهللا   رسـول هنگـامی کـه    : فرمایـد  مـی    ابن مالـک    انس :ترجمه

 سـکونت  ،بمـدت دو هفتـه    بن عـوف   عمروۀقبیلنزد  ، مدینهقسمت باالي در ، نخست،مدینه شد 
 بـه   بودنـد، را حمایـل کـرده  شمشیرهایـشان   آنان در حالی کـه    ؛بنی نجار را طلبید   سپس سران    ؛گزید

هـم  کـه گـویی   برابـر دیـدگانم قـرار دارد     نـان در    چجریـان   آن  : گوید می انس  . خدمت رسیدند 
 بنـی نجـار   ۀ و طایفـ اسـت شت سر ایشان سوار  پحالی که  ابوبکر     را در  اهللا    من رسول اکنون،  
رفت تا اینکـه کنـار منـزل     پیشهمچنان   اهللا     رسول ؛بینم ، می  گرد آمده اند   اهللا   رسولپیرامون  

دوسـت داشـت هرجـا کـه       خدا  رسولقابل یادآوري است که   ؛ رحل اقامت افکند   ابو ایوب   
  .خواند نیز نماز میآغل گوسفندان وقت نماز برسد، همانجا نماز بخواند حتی در 

:  بنی نجار را دعوت کرد و خطاب به آنـان فرمـود     بنا کند،  خواست مسجد را   روزي که   و  
 انس.   سوگند خوردند که قیمت آنرا فقط از خدا می گیریمبنی نجار. » تعیین کنیدت باغ راقیم«

قبور مشرکین،  :ایی وجود داشت که من بیان می کنم در آن باغ، چیزه   : یدگو می  ابن مالک 
  دستور داد تا قبوراهللا   رسول پس در آن باغ، وجود داشت؛درخت خرما و ویرانه هاي زیادي 

 و خرابه ها، هموار گردد؛ آنگاه دیوار سمت قبلۀد شو قطع ، خرمانات درخنبش گردد، مشرکین،
 هنگام ساختن، ما و دو طرف آن را با سنگ ساختند؛مسجد را با ردیف قرار دادن تنۀ درختان خر
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  : ندرجز می خواندند و میگفت اهللا   رسولصحابه همراه 

  .نصارِ والْمهاجِره لألانصرِفَ  خره اللهم ال خير إِال خير اآل
را پس مهاجرین و انصار    ؛ کار خیر آن است که فقط براي آخرت انجام گیرد          !روردگاراپ

.کمک کن

  مسجدي که بر اساس تقوا، بنیان گذاري شده استدر بارة): 42(باب

 الرحمنِ بن أَبِي  مر بِي عبد: عن أَبِي سلَمةَ بن عبد الرحمنِ قَالَـ٢٣٧
رِيدالْخ يدعس َقَال :لَه ي : قُلْتالَّذ جِدسي الْمف ذْكُري اكأَب تعمس فكَي 

 في بيت بعضِ  دخلْت علَى رسولِ اللَّه : قَالَ أَبِي: قَالَ؟أُسس علَى التقْوى
هائنِس،ولَ ال: فَقُلْتسا رى يقْولَى التع سي أُسنِ الَّذيجِدسالْم أَي ذَ : قَالَ؟لَّهفَأَخ 

 لمسجِد »هو مسجِدكُم هذَا« :كَفا من حصباَء فَضرب بِه اَألرض ثُم قَالَ
  )١٣٩٨/م(.  أَشهد أَني سمعت أَباك هكَذَا يذْكُره: فَقُلْت:الْمدينة قَالَ
 از عبدالرحمن فرزند ابو سعید خدري : ابوسلمه بن عبدالرحمن می گوید :ترجمه

از پدرت در مورد مسجدي که بر اساس تقوا، پایه گذاري شده : به او گفتم. کنارم می گذشت
 یکی از همسرانش رفتم و  در خانۀنزد رسول خدا : پدرم فرمود: است چه شنیده اي؟ گفت

کدام مسجد است که بر اساس تقوا، بنیان گذاري شده است؟ آنحضرت ! دااي رسول خ: گفتم
این مسجد «:  یک مشت سنگریزه برداشت و به زمین زد و با اشاره بسوي مسجد مدینه فرمود

  . من نیز گواهی می دهم که از پدرت همینگونه شنیدم: گفتم: ابوسلمه می گوید. »شماست

 د مدینه و مکه فضیلت نماز خواندن در مسج): 43(باب

 إِنْ  : أَنَّ امرأَةً اشتكَت شكْوى فَقَالَـت      : رضي اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٢٣٨
 ثُـم تجهـزت ترِيـد       ، فَبرأَت ،شفَانِي اللَّه َألخرجن فَلَأُصلِّين في بيت الْمقْدسِ      

وجرةَ  ،الْخونميم اَءتفَج     بِيالن جوز   اهلَيع لِّمست ،  كا ذَلهتربفَأَخ ،  فَقَالَـت  :
   تعنا صي مِسي فَكُللـولِ        ،اجسالر جِدـسي ملِّي فصو   ،    تعـمي سفَـإِن  
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   ولَ اللَّهسر ُقُولالَ« : يالَ    صص أَلْف نلُ مأَفْض يهالْةٌ ف نم اهوا سيمف ة  اجِدـسم
  )١٣٩٦/م. (» مسجِد الْكَعبةإِالَّ

زنی به یک بیماري، مبتال گردید : ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت می کند که :ترجمه
 سرانجام، آن زن م و در بیت المقدس نماز می خوانم؛اگر خداوند مرا شفا دهد، میرو: و گفت
 ین اثنا، میمونه همسر گرامی نبی اکرم  در همت و خودش را براي رفتن آماده کرد؛شفا یاف

 ام المومنین رضی اهللا عنها را در جریان گذاشت؛ او میمونه براي سالم و احوالپرسی وي آمد؛
 بخوان؛ نماز  دیده اي، بخور و در مسجد پیامبربنشین و آنچه را که تدارك: میمونه گفت

ر آن، بهتر از هزار نماز در سایر نماز خواندن د«:  می فرمودزیرا من شنیدم که رسول خدا 
یعنی مسجد الحرام که نماز خواندن درآن، بهتر از صد . (»مساجد می باشد بجز مسجد کعبه
  ).هزار نماز در سایر مساجد می باشد

 رفتن به مسجد قبا و نماز خواندن در آن): 44(باب

 يأْتي مـسجِد    ولُ اللَّه    كَانَ رس  :قَالَ: رضي اُهللا عنهما  عمر    عنِ ابنِ  ـ٢٣٩
  )١٣٩٩/م. ( فَيصلِّي فيه ركْعتينِ،قُباٍء راكبا وماشيا

   سوار و پیاده به مسجد قبا رسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید :ترجمه
  .می رفت و دو رکعت نماز در آن می خواند

 ازدفضیلت کسی که به خاطر خدا مسجد بس): 45(باب

٢٤٠- نِ لَبِيدب ودمحم نع :َفَّانع نانَ بثْمأَنَّ ع :جِدساَء الْمبِن ادأَر ، 
كذَل اسالن فَكَرِه،هئَتيلَى هع هعدوا أَنْ يبفَقَالَ، فَأَح : ولَ اللَّهسر تعمس  

  )٥٣٣/م. (»ه لَه في الْجنة مثْلَهمن بنى مسجِدا للَّه بنى اللَّ« :يقُولُ
است مسجد النبی را بازسازي می خو   بن عفانعثمان: محمود بن لبید می گوید :ترجمه

 بن عثمان داشتند آنرا به حالت خودش بگذارد؛  زیرا دوست    نماید؛ مردم این کار را نپسندیدند؛     
بنا مسجدي خدا رکس براي خوشنودي ه«: فرمود می  شنیدم که اهللا    از رسول:گفت  عفان
.»کرد خواهد وي بنا در بهشت براي ،اي مانند آن ، خداوند خانهکند
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 فضیلت مساجد): 46(باب

د إِلَى اللَّه أَحب الْبِالَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَ-٢٤١
  )٦٧١/م. (»ه أَسواقُهاد إِلَى اللَّ وأَبغض الْبِالَ،مساجِدها

محبوب ترین مکانها نزد «:  فرمودرسول خدا :  روایت می کندکهابوهریره  :ترجمه
  .»خداوند، مساجد هستند و مبغوض ترین مکانها نزد خداوند، بازارها هستند

 فضیلت گام زدن زیاد بسوي مساجد): 47(باب

لٌ من اَألنصارِ بيته أَقْصى بيت  كَانَ رج: قَالَ  عن أُبي بنِ كَعبٍـ٢٤٢
ةيندي الْمالَ فَكَانَ الَ،فالص ئُهطخت  ولِ اللَّهسر عةُ م ،َقَال:ا لَهنعجوفَت ،فَقُلْت : 

 ،ام اَألرضِ ويقيك من هوِ،نُ لَو أَنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاءلَه يا فُالَ
  فَحملْت بِه حمالً:قَالَ  واللَّه ما أُحب أَنَّ بيتي مطَنب بِبيت محمد ا أَم:قَالَ

 اللَّه بِين تيى أَتتح، هتربقَالَ،فَأَخ :كثْلَ ذَلم فَقَالَ لَه اهعفَد ، هأَن لَه ذَكَرو 
  )٦٦٣/م. (»إِنَّ لَك ما احتسبت:»  النبِي : فَقَالَ لَه،أَثَرِه اَألجريرجو في 

ر ترین خانه در مدینه منوره، خانۀ یک مرد دو:  می گویدابی بن کعب  :ترجمه
 من از وضعیت او ناراحت شدم وت نمی شد؛ ف اما نمازش پشت سر رسول خدا انصاري بود؛
چقدر خوب بود اگر االغی می خریدي تا با سوار شدن بر آن، از گرما ! اي فالنی: و به او گفتم

م خانه ام دیوار به من دوست ندار! سوگند به خدا: او گفت. و حشرات زمین در امان بمانی
بلکه دوست دارم دور باشم تا با گام زدن بسوي مسجد، ثواب . ( باشد محمد دیوار با خانۀ

من این کلمات را به سختی تحمل کردم تا :  می گوید ابی بن کعب). بیشتري بدست آورم
  او را طلب کرد؛ رسول خدا م و  ماجرا را برایش بازگو نمودم؛ آمداینکه نزد نبی اکرم 

نهایم، دمن از قدم ز:  تکرار کرد و گفتوي دوباره همان سخنانش را در محضر آنحضرت 
  . » به تو می رسداجر آن«:  به او فرمودنبی اکرم . امید اجر دارم
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  گام زدن بسوي نماز باعث محو گناهان و رفع درجات می گردد): 48(باب

من تطَهر في بيته ثُم :»  قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ -٢٤٣
اللَّه وتيب نم تيى إِلَى بشضِ اللَّ،مائفَر نةً مفَرِيض يقْضيل ه، اهتطْوخ تكَان 

  )٦٦٦/م. (» واُألخرى ترفَع درجةً،إِحداهما تحطُّ خطيئَةً
هرکس، در خانه اش «:  فرمودرسول اهللا :  روایت می کند کهابوهریره  :ترجمه

 سپس بسوي خانه اي از خانه هاي خدا برود تا فرضی از فرایض خدا را ادا طهارت نماید؛
  .»گام دیگرش باعث رفع درجه اي می شودمی گردد ویک گامش باعث ریختن گناهی نماید، 

  با آرامش و وقار باید براي نماز رفت و دویدن، درست نیست): 49(باب

 فَسمع  بينما نحن نصلِّي مع رسولِ اللَّه :قَالَ  عن أَبِي قَتادةَ ـ٢٤٤
 إِذَا ، تفْعلُوافَالَ« : قَالَ،ة استعجلْنا إِلَى الصالَ: قَالُوا؟»كُمما شأْن« : فَقَالَ،جلَبةً

. » وما سبقَكُم فَأَتموا، فَما أَدركْتم فَصلَّوا،ةَ فَعلَيكُم السكينةُأَتيتم الصالَ
  )٦٠٣/م(

 نـدن بـودیم کـه صـداي      مشغول نماز خوا    با رسول اکرم  : گوید  می  ابوقتاده   :ترجمه
:  فرمـود ، خطاب به آنـان  از اتمام نماز، رسول اکرم پس؛  بگوش رسید جست وخیز عده اي،     

 اهللا   رسول.  داشتیم عجله،براي رسیدن به نماز جماعت: گفتند؟ »این چه کاري بود که کردید«
خود را حفظ مش  هنگامی که براي نماز می آیید، سکون و آرا را نکنید،دوباره این کار«: فرمود
  .»بقیه را خودتان، کامل کنید  واز نماز را دریافتید، بخوانیدچه  هر ؛نمایید

 رفتن زنان به مساجد): 50(باب

إِذَا «:  قَالَ لَنا رسولُ اللَّـه       : قَالَت  رضي اُهللا عنها    عن زينب الثَّقَفية   ـ٢٤٥
  )٤٤٣/م. (» تمس طيباشهِدت إِحداكُن الْمسجِد فَالَ

هرگاه یکی از «:  به ما فرمودرسول اهللا : زینب ثقفی رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه
  . »شما خواست که در مسجد حضور پیدا نماید، نباید خوشبویی استعمال کند
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 جلوگیري زنان از رفتن به مساجد): 51(باب

زوج  رضي اُهللا عنها  أَنها سمعت عائشةَ: عن عمرةَ بِنت عبد الرحمنِـ٢٤٦
 بِيالنُقُولت : ولَ اللَّهسأَنَّ ر لَو   جِدسالْم نهعناُء لَمسثَ الندا أَحأَى مر

ائيلَ منِعن  أَنِساُء بنِي إِسر: فَقُلْت لعمرةَ: قَالَ،كَما منِعت نِساُء بنِي إِسرائيلَ
جِدس؟الْمقَالَت :مع٤٤٥/م. ( ن(  

شنیدم که عایشه رضی اهللا عنها همسر گرامی : عمره دختر عبدالرحمن می گوید :ترجمه
آرایش و استعمال ( زنان  این اعمال جدیداگر رسول اهللا :  می گفترسول خدا 

فتن به مسجد، منع می نمود را می دید، آنان را از ر) خوشبویی و پوشیدن لباسهاي شیک
آیا : به عمره گفتم: یان حدیث می گویدو یکی از رانه که زنان بنی اسرائیل منع شدند؛آنگو

  .بله: زنان بنی اسرائیل از رفتن به مسجد، منع شدند؟گفت

 دعاي وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن ازآن): 52(باب

إِذَا « : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ د عن أَبِي حميد أَو عن أَبِي أُسيـ٢٤٧
 : وإِذَا خرج فَلْيقُلِ، اللَّهم افْتح لي أَبواب رحمتك:دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيقُلِ
كلفَض نم أَلُكي أَسإِن م٧١٣/م. (»اللَّه(  

گاه یکی از شما هر«:  فرمودهللا رسول ا:  می گویدابوحمید یا ابو اسید  :ترجمه
اي دروازه ه! خدایا(» اللَّهم افْتَح لی أَبواب رحمتک«: خواست وارد مسجد شود، بگوید
 و هر گاه یکی از شما خواست که از مسجد، بیرون برود، )رحمت ات را به روي من باز کن

  ).فضل تو را طلب می کنم! خدایا(. »اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک منْ فَضْلک«: بگوید

  هنگام داخل شدن به مسجد، دو رکعت نماز بخوانید): 53(باب

جالس بين   دخلْت الْمسجِد ورسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي قَتادةَـ٢٤٨
 أَنْ تركَع ركْعتينِ ما منعك :» فَقَالَ رسولُ اللَّه ، فَجلَست: قَالَ،ظَهرانيِ الناسِ
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سلجلَ أَنْ تقَالَ؟»قَب :فَقُلْت :ولَ اللَّهسا ري ،لُوسج اسالنا وسالج كتأَيقَالَ، ر : 
  )٧١٤/م. (» يجلس حتى يركَع ركْعتينِفَإِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَالَ«

شسته بود که من وارد  در مسجد، میان مردم ن رسول اهللا : می گویدابوقتاده  :ترجمه
اي : ؟ گفتم»چرا قبل از نشستن، دو رکعت نماز نخواندي«:  فرمود آنحضرت شدم و نشستم؛

هر گاه «:  فرمودپیامبر اکرم ). من هم نشستم(دیدم شما و مردم همگی نشسته اید ! رسول خدا
  . » دو رکعت نماز بخواندیکی از شما وارد مسجد شد، قبل از نشستن،

 بعد از اذان، نباید از مسجد، بیرون رفت): 54(باب

 ،  كُنا قُعودا في الْمسجِد مع أَبِي هريرةَ: عن أَبِي الشعثَاِء قَالَـ٢٤٩
 بصره حتى خرج  فَأَتبعه أَبو هريرةَ،فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَقَام رجلٌ من الْمسجِد يمشي

جِدسالْم نةَ،مريرو همِ : فَقَالَ أَبا الْقَاسى أَبصع ذَا فَقَدا هأَم .) ٦٥٥/م(  
 در مسجد نشسته بودیم که مؤذن اذان با ابوهریره :  می گویداء ابوالشعث :ترجمه

  همچنان به او نگاهابوهریره  داخل مسجد برخاست و براه افتاد؛ بعد از اذان، مردي از گفت؛
 این شخص از ابوالقاسم :  گفت سپس ابوهریره کرد تا اینکه از مسجد بیرون رفت؛

  .نافرمانی کرد
از اذان، کراهیت دارد مگر اینکه شخص عذري داشته  خارج شدن از مسجد بعد: شرح

  مترجم. باشد

  تف کردن در مسجدرةکفا): 55(باب

الْبزاق في «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ مالك عن أَنسِ ابنِ ـ٢٥٠
 )٥٥٢/م. (» وكَفَّارتها دفْنها،الْمسجِد خطيئَةٌ

ن در اانـداختن آب دهـ    «: فرمـود   رسـول اهللا  : د گویـ  مـی    ابـن مالـک     انـس  :ترجمه
  .»بین بردن آن، می باشداز کفارة آن، دفن کردن و  گناه است و ،مسجد
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 نکراهیت خوردن سیر و به مسجد رفت: )56(باب

قَالَ فـي غَـزوة       أَنَّ رسولَ اللَّه     :رضي اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عمر   ـ٢٥١
ربيفَالَ« :خ نِي الثُّومعي ةرجالش هذه نأَكَلَ م نماجِدسالْم نيأْت٥٦١/م. (» ي(  

هر کس از «:  فرمودنهما روایت می کند که رسول اهللا ابن عمر رضی اهللا ع :ترجمه
زیرا باعث اذیت و آزار مردم و فرشتگان می شود (» این گیاه یعنی سیر خورد، به مسجد نیاید

  مترجم ). چنانچه در روایات دیگر، تصریح شده است

   سیر خورد، از مسجد کناره گیري کند که پیاز، تره یاکسی): 57(باب

من « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه :رضي اُهللا عنهما رِ بنِ عبد اللَّه عن جابِـ٢٥٢
 وإِنه أُتي بِقدرٍ .» ولْيقْعد في بيته، أَو ليعتزِلْ مسجِدنا، فَلْيعتزِلْناأَكَلَ ثُوما أَو بصالً

 : فَقَالَ، فَسأَلَ فَأُخبِر بِما فيها من الْبقُولِ،ها رِحيا فَوجد لَ،فيه خضرات من بقُولٍ
 كُلْ فَإِني أُناجِي من الَ« : فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها قَالَ، إِلَى بعضِ أَصحابِه»قَربوها«

  )٥٦٤/م. (»تناجِي
هرکس که سـیر     «:  فرمود اهللا   رسول: گوید  می رضی اهللا عنهما    اهللا بن عبد   جابر :ترجمه

  . » خود بنشیندۀ و در خانبه مساجد ما نیاید«: یا فرمود» کناره گیري نمایدخورد، از ما  یا پیاز
ه در آن، چند نوع سـبزي وجـود    آوردند ک نزد آنحضرت  دیگیک   ،روزيهمچنین،  

تویـات آن   از مح آنحـضرت    رسـید؛ لـذا     بوي تندي از آنها، به مشام رسول اکـرم           داشت؛
 نخورد و با  آنحضرت  که در آن، وجود داشت، نام بردند؛      آنها سبزیجاتی را  . پرسید) دیگ(

او نیـز از خـوردن آن،   . »نـزد او ببریـد  «: اشاره به سوي یکی از صحابه که همراهش بود، فرمـود       
از نزدیک سخن می گویم که ) جبرئیل(بخور زیرا من با کسی  :  فرمود  رسول خدا    سرباز زد؛ 

  . »شما سخن نمی گویید
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  داخل مسجد، بوي پیاز و سیر  از شخصی،اگر ): 58(باب
  اخراج گردد، باید از مسجدبه مشام رسید،

 خطَب يوم   أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ: عن معدانَ ابنِ أَبِي طَلْحةَـ٢٥٣
 اللَّه بِين فَذَكَر ةعمالْج ،ْكا بأَب ذَكَررٍو ،َنِي : قَالقَريكًا نكَأَنَّ د تأَيي رإِن 

 ، وإِنَّ أَقْواما يأْمروننِي أَنْ أَستخلف، حضور أَجلي أُراه إِالَّ وإِني الَ،ثَ نقَراتثَالَ
إِنْ عجِلَ بِي فَ ثَ بِه نبِيه  الَّذي بع والَ،فَته خالَوإِنَّ اللَّه لَم يكُن ليضيع دينه والَ

وهو عنهم  ِء الستة الَّذين توفِّي رسولُ اللَّه فَةُ شورى بين هؤالَأَمر فَالْخالَ
ذه  أَنا ضربتهم بِيدي ه،مرِنونَ في هذَا اَأل وإِني قَد علمت أَنَّ أَقْواما يطْع،راضٍ

 أَدع  ثُم إِني الَ،لُ فَإِنْ فَعلُوا ذَلك فَأُولَئك أَعداُء اللَّه الْكَفَرةُ الضالَّ،مِعلَى اِإلسالَ
في شيٍء ما راجعته  لَة ما راجعت رسولَ اللَّه بعدي شيئًا أَهم عندي من الْكَالَ

 حتى طَعن بِإِصبعه في ،ما أَغْلَظَ لي في شيٍء ما أَغْلَظَ لي فيه و،لَةفي الْكَالَ
 .» تكْفيك آيةُ الصيف الَّتي في آخرِ سورة النساِءيا عمر أَالَ« : فَقَالَ،صدرِي

قْري نا مي بِهقْضي ةيا بِقَضيهأَقْضِ ف شي إِنْ أَعإِنالَو نمآنَ وآنَأُ الْقُرأُ الْقُرقْري ، 
 ليعدلُوا ، وإِني إِنما بعثْتهم علَيهِم، اللَّهم إِني أُشهِدك علَى أُمراِء اَألمصارِ:ثُم قَالَ

 هِمبِيةَ ننسو مهيند اسوا النلِّمعيلو هِملَيع،واقِْسميو مئَهفَي يهِمف ، وا إِلَيفَعريو 
مرِهأَم نم هِملَيكَلَ عا أَشنِ،ميترجأْكُلُونَ شت اسا النهأَي كُمإِن ا إِال  الَ، ثُمماهأَر 

هما من الرجلِ إِذَا وجد رِحي  لَقَد رأَيت رسولَ اللَّه ، هذَا الْبصلَ والثُّوم،خبِيثَتينِ
  )٥٦٧/م. ( فَمن أَكَلَهما فَلْيمتهما طَبخا،في الْمسجِد أَمر بِه فَأُخرِج إِلَى الْبقيعِ

د و ، سخنرانی نمو روز جمعهعمر بن خطاب : معدان بن ابی طلحه می گوید :ترجمه
 دیدم که خروسی سه بار خوابمن : سخن به میان آورد وگفت  و ابوبکر از رسول خدا 

   از من بعضی زد؛ من فکر می کنم تنها تعبیرش فرارسیدن مرگم می باشد؛مرا منقار 
می خواهند تا جانشینی تعیین کنم؛ من می دانم که خداوند هیچ یک از دین و خالفت و 

ش  اگر مرگم زود فرا رسید پس در مورد خالفت این شرا ضایع نمی گرداند؛ رسالت پیامبرش
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با یکدیگر به ) عثمان، علی ، طلحه ، زبیر، سعد بن ابی و قاص و عبدالرحمن بن عوف(نفر 
که از آنها راضی و  در حالی  از دنیا رفت  ي که رسول اهللان شش نفرمشوره می پردازند؛ آ

 ، ام همان افرادي که من آنها را با این دست خودم بخاطر اسالماطالع یافته من خشنود بود؛
 اگر چنین کنند، کافر، مر خالفت، زبان بدگویی گشوده اند؛ هم اکنون در ا،ه امکتک زد

  . دشمن خدا و گمراه خواهند بود
و در هیچ مسئله اي به ، نمی گذارم بعد از خودم ،هیچ مسئله اي مهمتر از مسئله کاللهمن 

 ه اي به اندازة در هیچ مسئل و رسول خدا  مراجعه نکردم هللامسئله کالله به رسول  ةانداز
آیا ! اي عمر«: :که با انگشتش به سینه ام زد و فرمودمسئله کالله با من تند صحبت نکرد طوری

؟ »که در آخر سوره نساء است برایت کافی نیست) آیه اي که در تابستان نازل شد( آیه صیف
   که قرآن یمردم، چه کسان ، فیصله اي خواهم کرد که همۀاگر حیاتی باقی باشد در مورد کالله

  .آنرا بپذیرندمی خوانند وچه کسانی که قران نمی خوانند، 
 من آنها را فرستاده ام تا با مردم به ر فرمانداران شهرها گواه می گیرم؛من تو را ب! خدایا

عدالت رفتار کنند و به مردم، دین و سنت پیامبرشان را بیاموزند و غنائم و مالیات را میان آنان 
  . ر در کارشان دچار مشکلی شدند، به من ابالغ نمایندتقسیم کنند و اگ

 رید که من آنها را ناپاك می دانم؛دو گیاه پیاز و سیر را می خو! و در پایان، شما اي مردم
  احساس می نمود،،از شخصیداخل مسجد بوي آنها را در  را دیدم که اگر رسول اهللا 

 پس هر کس می خواهد و به بقیع ببرند؛مسجد بیرون کنند  را از  آن شخصمی داد تا دستور
  .  آنها را بپزد تا بویشان از بین برود،سیر و پیاز بخورد

 ن اشیاي گم شده داخل مسجد اعالنهی از): 59(باب

 ينشد من سمع رجالً«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٢٥٤
فَلْي جِدسي الْمالَّةً فالَ:قُلْض كلَيع ا اللَّههدذَا، رهل نبت لَم اجِدسفَإِنَّ الْم « .

  )٥٦٨/م(
اگر کسی شنید که «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوهریره  :ترجمه

خداوند آنرا به تو :  اعالم می کند، بگوید، در مسجدچیزي که گم شده استشخصی براي 
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  .»د براي این کار، ساخته نشده اند زیرا مساجد؛برنگردان

  قبرها را نباید مسجد قرار داد): 60(باب

 لَما نزِلَ بِرسولِ اللَّه :  قَاال  عن عائشةَ وعبد اللَّه بنِ عباسٍـ٢٥٥
الَ وهو طَفق يطْرح خميصةً لَه علَى وجهِه، فَإِذَا اغْتم كَشفَها عن وجهِه فَقَ

ككَذَل :»اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهلَى الْيع ةُ اللَّهنلَع« ذِّرحي 
  )٥٣١/م. (مثْلَ ما صنعوا

بیمـاري  در    آنحـضرت :گوینـد   عایشه و عبد اهللا ابن عباس رضی اهللا عنهم می      :ترجمه
 را آن ،انداخت و هنگامی که چهره اش کامال پوشیده شدش بارک مةهرچ بر   ش را ، چادر وفات

 پیامبرانشان را هايرقب کند که را لعنتخداوند یهود و نصاري «: فرمود و در همان حال،برداشت 
این بود که ما را از اینگونه اعمال،   هدف آنحضرت :گوید راوي می. »کردندمسجد تبدیل به 

.برحذر دارد

 اختن مسجد بر قبرها نهی از س): 61(باب

 رضـي اُهللا عنهمـا     أَنَّ أُم حبِيبةَ وأُم سلَمةَ       : رضي اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٢٥٦
         ولِ اللَّهسرل اوِيرصا تيهف ةشبا بِالْحهنأَيةً را كَنِيستذَكَر،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :

 وصوروا  ،ا كَانَ فيهِم الرجلُ الصالح فَمات بنوا علَى قَبرِه مسجِدا         إِنَّ أُولَئك إِذَ  «
ةاميالْق موي اللَّه دنلْقِ عالْخ اررش كأُولَئ روالص لْكت يه٥٢٨/م. (»ف(  

براي آنحضرت ا ام حبیبه و ام سلمه رضی اهللا عنهم: می گوید عایشه رضی اهللا عنها :ترجمه
      و از عکـس و تـصویر بـود،     از کلیسایی که در زمان هجرت به حبشه، آنرا دیده بودند و مملـ

فوت  ن،فرد نیکوکاري از آنا ،هرگاهکه ند هستنآنها کسانی «:  فرمودرسول اهللا    سخن گفتند؛ 
ی ي بنا مـی کردنـد و در آن، تـصاویر و تمثالهـاي آن شـخص را نقاشـ        مسجدش،   بر قبر  ،میکرد

  .» خواهند بودوند، نزد خداات روز قیامت، این افراد، بدترین مخلوقمی کردند؛



  
 
٢٢٧ )1 (مختصر صحیح مسلم  

   زمین براي من مسجد و پاك قرار داده شده استهمۀ): 62(باب

فُضلْت علَى اَألنبِياِء « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه:   عن أَبِي هريرة-٢٥٧
مِ:بِِستالْكَل عاموج يتطأُع ،مائنالْغ يل لَّتأُحبِ وعبِالر ترصنو ، يل لَتعجو 

. » وختم بِي النبِيونَ، وأُرسلْت إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً،اَألرض طَهورا ومسجِدا
  )٥٢٣/م(

بر در شش چیز من «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوهریره  :ترجمه
) مختصر از نظر لفظ، و پر بار از نظر معنا(كلمات جامع به من ـ 1:  برتري دارم، دیگررانپیامب

.  است شده غنایم برایم حاللـ3. ياري شده ام) ترسيدن دشمنان ( با رعب ـ٢. عنایت شده است
  .  کائنات فرستاده شده ام ـ بسوي همۀ5.  استگرفته زمین برایم مسجد و پاك قرار ـ همۀ4
 . » پیامبران هستمخاتمـ 6

  نمازگزاراندازة سترة): 63(باب

 ،إِذَا قَام أَحدكُم يصلِّي«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي ذَرـ٢٥٨
خرة  فَإِذَا لَم يكُن بين يديه مثْلُ آ،فَإِنه يستره إِذَا كَانَ بين يديه مثْلُ آخرة الرحلِ

 ما ، يا أَباذَر: قُلْت.» والْكَلْب اَألسود، والْمرأَةُ،ته الْحمار فَإِنه يقْطَع صالَ،الرحلِ
 ، يا ابن أَخي: قَالَ؟بالُ الْكَلْبِ اَألسود من الْكَلْبِ اَألحمرِ من الْكَلْبِ اَألصفَرِ

 ولَ اللَّهسر أَلْتس نِيأَلْتا سطَانٌ« : فَقَالَ،كَميش دواَألس ٥١٠/م. (»الْكَلْب(  
از ایستاد و  یکی از شما به نم،گاههر«:  فرمود اهللارسول  : می گویدابوذر  :ترجمه

 چیز، برایش ستره بشمار می رود؛  چوب پایانی رحل قرار داشت، آنجلویش چیزي به اندازة
االغ، زن و سگ سیاه، ) عبور( چوب پایانی رحل قرار نداشت،  چیزي مانند، اگر جلویشاما

سگ سیاه و سرخ و زرد ! اي ابوذر: گفتم: راوي می گوید. »باعث قطع شدن نمازش می شوند
 من همین سؤال شما را از رسول اهللا !  اي برادر زاده ام: چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ گفت

  . »طان استسگ سیاه، شی«:  فرمود آنحضرت پرسیدم؛
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 نزدیک شدن به ستره): 64(باب

 كَانَ بين مصلَّى رسولِ اللَّه : قَالَ عن سهلِ بنِ سعد الساعديـ ٢٥٩
 اةالش رمارِ مالْجِد نيب٥٠٨/م. (و(  

 و دیـوار  اهللا   جـاي نمـاز رسـول   ۀفاصـل :  روایت می کند که     سهل بن سعد     :ترجمه
.توانست از آنجا عبور کند اي بود که گوسفندي می ندازهه اب) مقابل(

 به پهلو خوابیدن روبروي نمازگزار): 65(باب

 الْكَلْب :ةَ وذُكر عندها ما يقْطَع الصالَ رضي اُهللا عنها عن عائشةَـ٢٦٠
 ؟بِ قَد شبهتمونا بِالْحمريِ والْكالَ:ها رضي اُهللا عن فَقَالَت عائشةُ،والْحمار والْمرأَةُ

ولَ اللَّهسر تأَير لَقَد اللَّهو   لَةبالْق نيبو هنيرِيرِ بلَى السي عإِنلِّي وصي
فَأَنسلُّ من ،  فَأَكْره أَنْ أَجلس فَأُوذي رسولَ اللَّه ، فَتبدو لي الْحاجةُ،مضطَجِعةً
هلَيرِج دن٥١٢/م. (ع(  

ور سگ و االغ و زن از سخن از این به میان آمد که عب عنها  اهللا  عایشه رضینزد  :ترجمه 
شما زنان را : عایشه رضی اهللا عنها گفت ار باعث قطع شدن نماز وي می گردد؛جلوي نمازگز

  حال آن که خودم دیدم که  ؛می دانیدبا سگ و االغ برابر ) در عبور از جلوي نمازگزار(
؛ بودم  دراز کشیده و قبله،، میان آنحضرت باالي تختو من نماز می خواند   اهللا رسول

  با نشستنم باعث اذیت و آزار رسول اهللا دوست نداشتم  چون ؛آمد پس برایم کاري پیش می
  . بسترم را ترك می کردم،تختسمت پاهاي آهسته از شوم، 

  دستور استقبال قبله):66(باب

      ورسولُ اللَّه ، أَنَّ رجالً دخلَ الْمسجِد فَصلَّى: عن أَبِي هريرةَ-٢٦١
 يهفو ةياحي نالَ«فإِلَى الص توَءإِذَا قُمضبِغِ الْوفَأَس ة،رلَةَ فَكَببقْبِلِ الْقتاس ثُم « .

  )٣٩٧/م(
 در گوشه اي از مسجد نشسته بود که مردي رسول اهللا :  می گویده ابوهریر :ترجمه
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هرگاه «:  به او فرمود حدیث آمده است که رسول اهللا در ادامۀ. ....  و به نماز ایستادوارد شد
.  »... قبله بایست و تکبیر بگوسويب  سپس رونماز بایستی، بطور کامل وضو بگیر؛خواستی به 

  )282:ث شمارهنگا حدی. (تا آخر حدیث

 بسوي کعبه ) بیت المقدس(تغییر جهت قبله از شام ): 67(باب

إِلَى بيت الْمقْدسِ   صلَّيت مع النبِي :قَالَ  عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ ـ٢٦٢
 :  حتى نزلَت اآليةُ الَّتي في الْبقَرة،ستةَ عشر شهرا            

    بِيلَّى النا صمدعب لَتزفَن ، ناسٍ مبِن رمِ فَمالْقَو نلٌ مجر طَلَقفَان
 مثَهدلُّونَ فَحصي مهارِ وصبِاحلَديث، اَألنتيلَ الْببق مهوهجا ولَّو٥٢٥/م. (فَو(   

قدس نماز  بسوي بیت المشانزده ماه با نبی اکرم :  می گویدازب براء بن ع :ترجمه
 :  بقره نازل گردیداین آیۀ سورة رسول خدا ن نماز خواندخواندم تا اینکه بعد از    

          آنگاه. دیعنی هر جا که بودید، بسوي مسجدالحرام روي کنی 
افتادکه درحال خواندن نماز یان مردم برخاست و رفت و گذرش به گروهی از انصار مردي از م

رویشان را بسوي بیت ) در اثناي نماز (نان، بیان کرد؛ آنابودند؛ او جریان تغییر قبله را براي آن
  . برگرداندنداهللا 

  هنگامی که براي نماز، اقامه گفته شد ): 68(باب
 نیستهیچ نمازي بجز نماز فرض، درست 

ةَ  صالَةُ فَالَإِذَا أُقيمت الصالَ« :قَالَ  عنِ النبِي   عن أَبِي هريرةَـ٢٦٣
  )٧١٠/م. (» الْمكْتوبةُإِالَّ

هنگامیکه براي نماز اقامه «:  فرمود روایت می کند که نبی اکرم ابوهریره  :ترجمه
  .» درست نیست، بجز نماز فرض،گفته شد، هیچ نمازي
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 چه وقت مردم براي نماز بلند شوند؟ ): 69(باب

 ةُ فَـالَ  إِذَا أُقيمت الـصالَ   «:  قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي قَتادةَ   -٢٦٤
  )٦٠٤/م. (»تقُوموا حتى ترونِي

  اقامه گفته شد،هنگامی که براي نماز«:  فرمودرسول اهللا   . گوید  می  ابوقتاده   :ترجمه
.»تا من نیامدم و مرا ندیدید از سر جایتان بلند نشوید

 که امام می آید اقامه گفتن براي نماز هنگامی): 70(باب

 يقـيم   فَـالَ ،لٌ يؤذِّنُ إِذَا دحضت كَانَ بِالَ  : قَالَ   عن جابِرِ بنِ سمرةَ    ـ٢٦٥
 بِيالن جرخى يتح ،الص أَقَام جرالَفَإِذَا خاهري ني٦٠٦/م. (ةَ ح(  

خورشید به طرف مغرب (هنگامیکه زوال می شد، :  می گویدجابر بن سمره  :ترجمه
  نمی آمد، اقامه نمی گفت و تا هنگامی که نبی اکرم  اذان می گفتبالل ) مایل می شد

  .  او را می دید، اقامه می گفت می آمد و بالل و وقتی که آنحضرت 

  بیرون رفتن امام براي غسل کردن بعد از اقامه گفتن): 71(باب

 : سمع أَبا هريرةَ يقُولُ: عن أَبِي سلَمةَ بن عبد الرحمنِ بنِ عوفـ٢٦٦
 فَأَتى  فَعدلْنا الصفُوف قَبلَ أَنْ يخرج إِلَينا رسولُ اللَّه ،ةُ فَقُمناأُقيمت الصالَ
 ولُ اللَّهسر َّالصي مف ى إِذَا قَامتحركَبلَ أَنْ يقَب ه،ذَكَر ،فرصا، فَانقَالَ لَنو : 

»كُمكَانلَ»مساغْت قَدا ونإِلَي جرى ختح هرظتنا ناميلْ قزن اًء، فَلَمم هأْسر طُفني ، 
  )٦٠٥/م. (فَكَبر فَصلَّى بِنا

: گویـد  مـی  هریـره    ابـو شنیدم که:  ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف می گوید     :ترجمه
هنگـامی   تشریف آورد؛  رسول اهللا  سپس،؛ بسته شد، نمازۀها براي اقام صفاقامه گفته شد و   

یعنـی  . » جاي خود بمانیدسر«: گفت به ما. استجنب که ش آمد   ، یاد که بر مصالي نماز ایستاد    
 هنـوز   به سوي ما آمد کهدر حالی  و   دنموغسل  سپس برگشت و     .)ماز را بهم نزنید   هاي ن  صف(

  .نماز را براي ما امامت نمودتکبیر گفت وآنگاه،  ؛چکید آب از موهایش می
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 راست کردن صفها): 72(باب

يمسح مناكبنا في   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي مسعودـ٢٦٧
مِ  ليلنِي منكُم أُولُو اَألحالَ، تختلفُوا فَتختلف قُلُوبكُماستووا والَ« :ة ويقُولُالصالَ

 فَأَنتم الْيوم أَشد : قَالَ أَبو مسعود.» ثُم الَّذين يلُونهم، ثُم الَّذين يلُونهم،والنهى
  )٤٣٢/م. (فًااختالَ

هاي ما را با دستهایش برابر  شانه ، در نماز رسول اهللا:  می گویدابومسعود  :مهترج
بادا دلهایتان دچار اختالف  مت و برابر بایستد و اختالف نکنید؛راس«: می نمود و می فرمود

 سپس کسانی که در خرد و ند؛ صاحبان خرد و اندیشه پشت سر و نزدیک من قرار گیرشود؛
 قرار دارند و بعد هم کسانی که در خرد و اندیشه بعد از گروه دوم قرار اندیشه بعد از آنان

  . زیاد اختالف دارید، شما امروز:  ابومسعود گفت،در پایان. »دارند

 فضیلت صف اول): 73(باب

لَو يعلَم الناس ما في « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَـ٢٦٨
 ولَو يعلَمونَ ،ستهموا أَنْ يستهِموا علَيه الَ ثُم لَم يجِدوا إِالَّ،والصف اَألولِالنداِء 

توهما ولَو  ولَو يعلَمونَ ما في الْعتمة والصبحِ ألََ،ستبقُوا إِلَيهما في التهجِريِ الَ
  )٤٣٧/م. (»حبوا

اداش اذان و صف اول پاگر مردم از «:  فرمودرسول اهللا   : گوید  می  ریرهابوه :ترجمه
  ، حتمـا قرعـه کـشی   چاره اي جز قرعه کـشی نداشـتند  براي دستیابی به آن،      و بودند آگاه می نماز،  

   از یکـدیگر سـبقت   ، اگر ثواب اول وقت را می دانـستند، بـراي رسـیدن بـه آن    ،نینچ هم  می کردند؛ 
با خزیدن هم کـه  بودند،   مطلع می )با جماعت (نماز عشاء و صبح     پاداش   اگر از    همینطور ؛می گرفتند 

  .»کردند آنها شرکت میشده بود در 

خير صفُوف الرجالِ «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٢٦٩
  )٤٤٠/م. (» وشرها أَولُها،ها وخير صفُوف النساِء آخر، وشرها آخرها،أَولُها
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بهترین صفوف مردان، صف «:  فرمودرسول خدا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
 بهترین صفوف زنان، صف آخر، و دترین صفوف آنها، صف آخر می باشد؛ ولیاول؛ و ب

  . »بدترین صفوف آنها، صف اول می باشد
 بهترین صفوف مردان، صف اول ،ور مطلقبط: امام نووي رحمه اهللا علیه می گوید: شرح

 اما نسبت به صفوف زنان باید گفت که هدف بدترین صفوف آنها صف آخر می باشد؛و 
 اما زنانی که جداگانه نماز می خوانند، حکم ستند که با مردان نماز می خوانند؛ زنانی ه،حدیث

 و ، آنان، صف اول به این معنی که بهترین صفهاي؛صفوف آنان مثل حکم صفوف مردان است
  .، صف آخر می باشدبدترین صفهاي آنان

 کمتر است و بهترین ، بدترین به این معنی است که صواب و فضیلت آنگفتنی است که
   و آخرین صف زنانی که با مردان نماز ست که ثواب و فضیلت آن، بیشتر استبه این معنی ا

با مردان و مالقات  اختالط ر معرض؛ زیرا کمتر د ثواب و  فضیلت بیشتري داردمی خوانند،
 و اولین صف آنها مذمت شده است زیرا احتمال اختالط و فتنه در آن بیشتر هستند؛بیگانه 

  )اختصارشرح نووي با ( .است

  وقت نماز،مسواك زدن): 74(باب

منِني وفي   أَنْ أَشق علَى الْمؤ    لَوالَ« :قَالَ  عنِ النبِي      عن أَبِي هريرةَ   ـ٢٧٠
  )٢٥٢/م. (»ةمرتهم بِالسواك عند كُلِّ صالَ علَى أُمتي ألََ:حديث زهيرٍ
   دشوار ،نؤمنااگر بر م«:  فرمود روایت می کند که نبی اکرم ابوهریره  :ترجمه

  .»، مسواك بزنندنمی شد، دستور می دادم تا وقت هر نماز
اگر بر امتم دشوار نمی شد، دستور می دادم تا «: ست که فرمودو در روایت زهیر آمده ا

  .» مسواك بزنند،وقت هر نماز

  فضیلت ذکر هنگام شروع نماز): 75(باب

 : فَقَالَ، أَنَّ رجالً جاَء فَدخلَ الصف وقَد حفَزه النفَس : عن أَنسٍـ٢٧١
 : صالته قَالَ فَلَما قَضى رسولُ اللَّه ، مباركًا فيهالْحمد للَّه حمدا كَثريا طَيبا
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»اتمبِالْكَل كَلِّمتالْم كُم؟»أَيمالْقَو ما« : فَقَالَ، فَأَربِه كَلِّمتالْم كُمقُلْ ،أَيي لَم هفَإِن 
لَقَد رأَيت اثْني « : فَقَالَ، فَقُلْتها، جِئْت وقَد حفَزنِي النفَس: فَقَالَ رجلٌ.»بأْسا

  )٦٠٠/م. (»عشر ملَكًا يبتدرونها أَيهم يرفَعها
پیوست و ) نمازگزاران(مردي نفس زنان آمد و به صف :  می گویدانس  :ترجمه

 نمازش را تمام که رسول اهللا هنگامی. : گفت
 پیامبر خدا . ؟ مردم سکوت کردند»کدامیک از شما این کلمات را بزبان آورد«: کرد، پرسید

مردي . »کدامیک از شما این کلمات را بزبان آورد؟ او چیز بدي به زبان نیاورد«: دوباره فرمود
من دوازده «:  فرمودآنحضرت . من نفس زنان آمدم و این کلمات را بزبان آوردم: گفت

  . »فرشته را دیدم که براي باال بردن آنها از یکدیگر سبقت می گرفتند

 رفع یدین در نماز): 76(باب

ة إِذَا قَام للـصالَ   كَانَ رسولُ اللَّه    : قَالَ  رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عمر   ـ٢٧٢
     كنم ذْوا حكُونى تتح هيدي فَعر  ركَب ثُم هيب،        ـكثْلَ ذَللَ مفَع كَعرأَنْ ي ادفَإِذَا أَر ، 

      كثْلَ ذَللَ مكُوعِ فَعالر نم فَعإِذَا رالَ ،وو        ودجالـس نم هأْسر فَعري نيح لُهفْعي  .
  )٣٩٠/م(

 دستهایش را تا   اهللا رسول:  بن عمر رضی اهللا عنهما روایت می کند که         اهللا  عبد :ترجمه
 هنگامی که می خواسـت رکـوع   ؛ سپس تکبیر می گفت؛ همچنین   برابر شانه هایش باال می برد     

 ینگونـه  همرا تا برابر شانه هایش باال می برد؛    یعنی دستهایش    نماید، همین کار را انجام می داد؛      
   د و دین مـــی نمــو هنگــام برخاســتن از رکــوع، نیــز رفــع یــ      

  .ولی در سجده، چنین نمی کرد ؛گفت می

 آغاز و پایان نماز): 77(باب

يستفْتح   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَت رضی اُهللا عنها عن عائشةَـ٢٧٣
  والْقراَءةَ بِ ،ةَ بِالتكْبِريِالصالَ            كَانَ إِذَاو لَم كَعر 
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كذَل نيب نلَكو هبوصي لَمو هأْسر صخشي، كُوعِ لَمالر نم هأْسر فَعكَانَ إِذَا رو 
يسجد حتى يستوِي قَائما وكَانَ إِذَا رفَع رأْسه من السجدة لَم يسجد حتى 

 وكَانَ يفْرِش رِجلَه الْيسرى ، يقُولُ في كُلِّ ركْعتينِ التحيةَ وكَانَ،يستوِي جالسا
 وينهى أَنْ يفْترِش الرجلُ ، وكَانَ ينهى عن عقْبة الشيطَان،وينصب رِجلَه الْيمنى
  )٤٩٨/م. ( بِالتسليمِةَ وكَانَ يختم الصالَ،ذراعيه افْتراش السبعِ

 نماز را با تکبیر، و قرائت را رسول اهللا :  عایشه صدیقه رضی اهللا عنها می گوید:ترجمه
که رکوع می کرد نه سرش را باال   و هنگامیآغاز می نمود       با

  ام برخاستن از رکوع، تا راست  و هنگن؛ بلکه تعادل را رعایت می نمودمی گرفت و نه پایی
   اول بر می داشت تا راست زمانی که سرش را از سجدة و ، به سجده نمی رفت،نمی ایستاد

می خواند و پاي چپش را ی رفت و بعد از هر دو رکعت، تشهد نمی نشست، دوباره به سجده نم
 بر  دستهاگذاشتن نشیمن گاه و( و از نشستن شیطان د؛فرش و پاي راستش را نصب می کر

 همچنین از اینکه انسان مانند حیوان درنده منع فرمود؛) ساقهاو نصب کردن روي زمین 
  . نمازش را با سالم گفتن به پایان می رسانددهایش را روز زمین فرش نماید، منع نمود وساع

 تکبیر گفتن در نماز): 78(باب

ة يكَبر إِذَا قَام إِلَى الصالَ   كَانَ رسولُ اللَّه: قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٢٧٤
قُومي نيح،كَعري نيح ركَبي قُولُ، ثُمي ثُم : »هدمح نمل اللَّه عمس« فَعري نيح 

 يهوِي  ثُم يكَبر حني»ربنا ولَك الْحمد« ثُم يقُولُ وهو قَائم ،صلْبه من الركُوعِ
 ثُم يكَبر حني يرفَع ، ثُم يكَبر حني يسجد، ثُم يكَبر حني يرفَع رأْسه،ساجِدا
هأْسالَ،ري الصف كثْلَ ذَللُ مفْعي ا ثُمهيقْضى يتا حكُلِّه ة، نم قُومي نيح ركَبيو 

 دعى بثْنلُوسِالْمةَ،الْجريرو هقُولُ أَبي ي ألََ: ثُمإِن  ولِ اللَّهسالةً بِرص كُمهبش .
  )٣٩٢/م(

می خاست و  هنگامیکه براي نماز بررسول اهللا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
د، انیکه کمرش را از رکوع بلند می نمو و زم گفت؛هنگامی که به رکوع می رفت، تکبیر می
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 و در حالت ایستاده می گفت می گفت؛ سپس هنگام 
، اینگونه عمل می  تا پایان همۀ نماز، و در کردن و بلند شدن از سجده، تکبیر می گفتسجده

  . ی گفتاست، تکبیر مخ بر می ،دو رکعت از تشهدخواندن  همچنین هنگامی که بعد از د؛نمو
 شباهت  نماز رسول اهللا شما به نماز من بیشتر از نماز همۀ: گفت  ابوهریره ،در پایان

  . دارد

  سبقت گرفت،از امامدر تکبیر گفتن نباید ): 79(باب

 تبادروا  الَ« : يقُولُ ،يعلِّمنا  كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ : َ  عن أَبِي هريرة   ـ٢٧٥
اموا   ،اِإلمرفَكَب رإِذَا قَالَ  ، إِذَا كَبو :     الِّنيال الضو  فَقُولُوا: نيآم ،    كَـعإِذَا رو 

.  اللَّهم ربنـا لَـك الْحمـد       : فَقُولُوا ، سمع اللَّه لمن حمده    : وإِذَا قَالَ  ،فَاركَعوا
  )٤١٥/م(

از امام «: را آموزش می داد و می فرمود ما رسول اهللا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
، گفت هنگامیکه ، شما تکبیر بگویید؛ هنگامیکه تکبیر گفتسبقت نگیرید؛

که  هنگامی که رکوع کرد، شما رکوع کنید؛ وقتیشما آمین بگویید؛  
  گفت، شما بگویید.  

 اقتداي مقتدي به امام): 80(باب

عن فَرسٍ فَجحش شقُّه   سقَطَ النبِي : قَالَ   عن أَنسِ بنِ مالكـ٢٧٦
نماَألي،هودعن هلَيا علْنخالةُ، فَدالص ترضفَح ، اَءهرا ونلَّيا فَصدا قَاعلَّى بِنفَص 
 وإِذَا ،إِنما جعلَ اِإلمام ليؤتم بِه فَإِذَا كَبر فَكَبروا« : فَلَما قَضى الصالةَ قَالَ،قُعودا

 ربنا : سمع اللَّه لمن حمده فَقُولُوا: وإِذَا قَالَ، وإِذَا رفَع فَارفَعوا،سجد فَاسجدوا
دمالْح لَكو،إِذَا صونَ وعما أَجودا قُعلَّوا فَصد٤١١/م. (»لَّى قَاع(  
 و سمت  از باالي اسبی به زمین افتاد نبی اکرم :  می گویدانس بن مالک  :ترجمه

 ایشان رفتیم؛ ما براي عیادت و احوالپرسی نزد راست بدنش، خراش برداشت و زخمی گردید؛
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 پیامبر ان نشسته نماز خواندیم؛ هنگامی کهایش ما نیز پشت سر  نشسته نماز خواند؛ آنحضرت
  هنگامیپس  براي آن است که به وي اقتدا شود؛امام«: پایان رساند، فرموده  نماز را باکرم 

که سر  زمانی نمایید؛ که سجده نمود، شما سجده  وقتی؛که امام تکبیر گفت، شما تکبیر بگویید
 گفت، شما  چون ، شما سر از سجده بردارید؛از سجده برداشت

بخوانیدنماز شما نشسته همگی  نشسته نماز خواند، ، و اگر امام بگویید؛« .  

 گذاشتن یک دست بر دست دیگر): 81(باب

ة خلَ في الصالَرفَع يديه حني د  أَنه رأَى النبِي:     عن وائلِ بنِ حجرٍ    ـ٢٧٧
       بِهبِثَو فحالْت ثُم هيالَ أُذُنيح اممه فصو رى ،كَبرسلَى الْيى عنمالْي هدي عضو ثُم ، 

 :قَـالَ  فَلَما ، ثُم كَبر فَركَع،فَلَما أَراد أَنْ يركَع أَخرج يديه من الثَّوبِ ثُم رفَعهما       
»هدمح نمل اللَّه عمس«هيدي فَعر ،هكَفَّي نيب دجس دجا س٤٠١/م. ( فَلَم(  

 را دیدم که هنگام شروع نماز من نبی اکرم :  می گویدوائل بن حجر  :ترجمه
 در  سپس خود را نمود و تکبیر گفت؛ بلند ـگوشهایشم تا برابرطبق روایت هماـ دستهایش را 

که  هنگامیبعد از آن،  اش گذاشت؛ دست چپ  پارچه اش پیچید و دست راستش را باالي
پارچه بیرون نمود و رفع یدین کرد؛ سپس تکبیر گفت و خواست رکوع نماید، دستهایش را از 

 دستهایش را(گفت، رفع یدین نمود  رکوع نمود؛ همچنین هنگامی که
  .  سجده نمود، میان دو کف دستش، به سجده رفتو چون ؛) کردبلند

 آنچه میان تکبیر و قرائت خوانده می شود): 82(باب

أَنه كَانَ إِذَا قَـام إِلَـى   :  عن رسولِ اللَّه       عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ     ـ٢٧٨
ماوات واَألرض حنِيفًا وما أَنا مـن       وجهت وجهِي للَّذي فَطَر الس    « :ة قَالَ الصالَ

نيرِكشالَ  ،الْمإِنَّ ص    نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني والَ،ت لَه رِيكش ، 
 ترأُم كبِذَلو،   نيملسالْم نا مأَنو ،   كلالْم تأَن مإِالَّ   الَ ، اللَّه أَ  إِلَه تي   ،نبر تأَن 

 كدبا عأَنا        ،ويعموبِي جي ذُنل ربِي فَاغْفبِذَن فْترتاعفِْسي ون تالَ  ، ظَلَم هإِن    ـرفغي 
 واصرِف ، أَنتحسنِها إِالَّ يهدي ألَِقِ الَخالََألحسنِ ا واهدنِي ألَِ ، أَنت الََّالذُّنوب إِ 
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 يي سنا الَ عا إِالَّ    ئَهئَهيي سنع رِفصي  تأَن ،  كيدعسو كيـي      ، لَبف كُلُّـه ريالْخو 
كيدي،   كإِلَي سلَي رالشو ،   كإِلَيو ا بِكأَن ،  تالَيعتو كْتاربت ،    ـوبأَتو كرفغتأَس 
كقَالَ   »إِلَي كَعإِذَا رو : »ماللَّه  تكَعر لَك ،  تنآم بِكو ،  تلَمأَس لَكو ،   عـشخ 

اللَّهم ربنا لَـك    « : وإِذَا رفَع قَالَ   » ومخي وعظْمي وعصبِي   ،لَك سمعي وبصرِي  
دمضِ    ،الْحلَْء اَألرمو اتاوملَْء السا   ، ممهنيا بلَْء ممو ،   ئْتا شلَْء ممٍء   ويش نم 

دعقَالَ   »ب دجإِذَا سو : »  تدجس لَك ماللَّه،  تنآم بِكو ، تلَمأَس لَكو ،  دـجس 
   هروصو لَقَهي خلَّذهِي لجو،   هرصبو هعمس قشو ،    نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربت «  ثُم 

اللَّهم اغْفر لي ما قَـدمت ومـا   « :ولُ بين التشهد والتسليمِ  يكُونُ من آخرِ ما يقُ    
ترأَخ،      فْترا أَسمو تلَنا أَعمو تررا أَسمـي      ، ونم بِه لَمأَع تا أَنمو ،   ـتأَن 

  رخؤالْم تأَنو مقَدإِالَّ   الَ ،الْم إِلَه  تأَن «  ف و  ةايي رِو :      ـولُ اللَّـهسكَانَ ر  إِذَا 
  )٧٧١/م. ( إِلَى آخرِه»...وجهت وجهِي« :ةَ كَبر ثُم قَالَاستفْتح الصالَ

  براي نماز برمی خاست،  هرگاه، رسول اهللا :  علی بن ابی طالب می گوید:ترجمه
ماوات واألَرض حنیفًا وما أَنَا منَ وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ الس«: می فرمود

مینَ، الَ شَرِیک لَه، ـَالْمشْرِکینَ، إِنَّ صالَتی ونُسکی ومحیاي ومماتی للَّه رب الْعال
 أَنْت، أَنْت ربی ملک، الَ إِلَه إِالَّـْمسلمینَ، اللَّهم أَنْت الـْوبِذَلک أُمرْت، وأَنَا منَ ال

وأَنَا عبدك، ظَلَمت نَفْسی واعتَرَفْت بِذَنْبِی فَاغْفرْ لی ذُنُوبِی جمیعا، إِنَّه الَ یغْفرُ 
 رِفاصو ،ا إِالَّ أَنْتهنسَحي ألدهنِ األَخْالَقِ الَ یسَحی ألنداهو ،إِالََّ أَنْت الذُّنُوب

نِّی سی عف رُ کُلُّهالْخَیو ،کیدعسو کیلَب ،ا إِالَّ أَنْتئَهینِّی سع رِفصا الَ یئَهی
 أَتُوبو رُكتَغْفأَس ،تالَیتَعو کْتارتَب ،کإِلَیو أَنَا بِک ،کإِلَی سالشَّرُّ لَیو ،کیدی

کإِلَی«.  
 ام که آسمان ها و زمین را ه سوى ذاتى متوجه کردهمن چهره ام را ب( :ۀ دعاترجم

 ؛ و از مشرکان نیستمى حق آمده ام در حالى که من از باطل روى گردان شده و به سو؛آفرید
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دستور یافته ام  ؛دگار جهانیان است که شریکى نداردنماز، عبادت، زندگى و مرگم از آنِ پرور
 ]بحق[ى پادشاه، بجز تو، معبودى یتو! پروردگارا ؛مى باشم و من از فرمانبرداران که چنین کنم

 بر خود ظلم کردم و به گناهم اعتراف ؛وردگار من هستى و من بنده ى توأم تو پر؛وجود ندارد
  .نم را نمى آمرزدا همه ى گناهانم را ببخشاى، همانا بجز تو کسى گناه؛نمودم

نیست که مرا ا بجز تو کسى مرا به نیکوترین اخالق و خصلت ها، رهنمون فرما، همان! الهى
ت  زیرا بجز تو کسى نیس؛خصلت هاى بد را از من دور گردان!  الهى؛بسوى آنها هدایت کند

 هرگونه خیر ؛ من در بارگاهت حاضرم و براى اطاعتت آماده ام؛که آن ها را از من دور گرداند
 تو موجودم و به من به لطف!  الهى؛ بدى را به سوى تو راهى نیست؛کى در اختیار توستو نی

  تو و در بارگاهرزش مى خواهمـ از تو آم؛ىـبرکت و برتر هست  تو بسیار با؛سوى تو متوجه ام
  .)توبه مى کنم

 ولَک ، وبِک آمنْت،اللَّهم لَک رکَعت«: وهنگامی که رکوع می کرد می فرمود
تلَمرِي،أَسصبی وعمس لَک ظْ، خَشَععخِّی ومبِی وصعی وبراى تو رکوع ! ایادخ( »م

 گوش، چشم، مخ، استخوان، پى و رگم براى تو ؛شدمتو تسلیم  دم، به تو ایمان آوردم ونمو
  ).خشوع و فروتنى نمودند

 ملْء ،اللَّهم ربنَا لَک الْحمد«: وهنگامی که سرش را از رکوع بلند می نمود، می فرمود
لْءمو اتاومضِالسا، األَرمنَهیا بم لْءمو ،دعب ءنْ شَیم ئْتا شم لْءماي  !الهى(( » و

ى که آسمان ها و زمین و میان آن ها و هر ؛ ستایشحمد و ستایش از آنِ تو است!  ماپروردگار
  .) پر کند،تو بخواهىرا که چه 

 ولَک ، وبِک آمنْت،دتهم لَک سجاللَّ« : می فرمود،وهنگامی که سجده می نمود
تلَمأَس،هروصو ي خَلَقَهلَّذهِی لجو دجس ،رَهصبو هعمشَقَّ سنُ ، وسأَح اللَّه كارتَب 

 ؛ فرمان تو تسلیم شدمبرابربراى تو سجده کردم، به تو ایمان آوردم و در ! الهى(»الْخَالقینَ
بینائى در آن قرار داد، و عضو شنوایى و   و صورت بخشیدآفریدن را  که آذاتیچهره ام براى 

  ). استآفریدگار که بهترین خدایی با برکت است ؛دنموسجده 
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اللَّهم اغْفرْ لی ما «: و یکی از آخرین دعاهایش میان تشهد وسالم این بود که می فرمود
ا أَخَّرْتمو تما أَ،قَدمو ترَرا أَسمو رَفْتا أَسمو لَنْتنِّی،عم بِه لَمأَع ا أَنْتمو ، 

گذشته و آینده، پنهان و  گناهان! خدایا(  » أَنْت إِلَه إِالَّ الَ،أَنْت الْمقَدم وأَنْت الْمؤَخِّرُ
 تقدیم و تأخیرچرا که  و آنچه را که تو بهتر از من می دانی، مغفرت کن؛ آشکار، تجاوزهاي مرا

  ).بدست توست وهیچ معبود برحقی، جز تو، وجود ندارد
هنگام آغاز نماز، تکبیر می گفت؛ سپس دعاي  و در روایتی آمده است که رسول اهللا 

را تا آخر می خواند. 

  با صداي بلند خوانده نمی شود) در نماز(بسم اهللا الرحمن الرحیم ): 83(باب
 وأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمـانَ      صلَّيت مع رسولِ اللَّه      : قَالَ   عن أَنسٍ  ـ٢٧٩

َ،ُأقْري مهنا مدأَح عمأَس يمِ« : فَلَمحنِ الرمحالر مِ اللَّه٣٩٩/م. (»بِس(  
 نماز و عثمان    ابوبکر ، عمر، اهللامن با رسول :  می گویدانس بن مالک  :ترجمه

  .نشنیدم که بسم اهللا الرحمن الرحیم را بخوانداز آنها از هیچکدام اما  ؛اندمخو

  بسم اهللا الرحمن الر حیمدربارة): 84(باب

ذَات يومٍ بين أَظْهرِنا إِذْ أَغْفَى   بينا رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَنسٍـ٢٨٠
لَت ز ن: قَالَ؟ ما أَضحكَك يا رسولَ اللَّه: فَقُلْنا،ا ثُم رفَع رأْسه متبسم،إِغْفَاَءةً

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ : فَقَرأَ،علَي آنِفًا سورةٌ             

                   َق الَثُم:ثَرا الْكَوونَ مردا؟» أَتفَقُلْن : 
لَمأَع ولُهسرو لَّ« : قَالَ،اللَّهجو زي عبر نِيهدعو رهن هفَإِن،ريكَث ريخ هلَيع ، وه 

ةاميالْق موي يتأُم هلَيع رِدت ضوومِ،حجالن ددع هتلَ، آنِيتخفَي مهنم دبالْع فَأَقُولُ،ج : 
  )٤٠٠/م. (» ما تدرِي ما أَحدثَت بعدك: فَيقُولُ،رب إِنه من أُمتي

در میان ما به خوابی سبک فرو رفت؛   رسول خدا ،روزي:  می گویدانس  :ترجمه
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 تبسم شما گردید؟  چه چیز باعث!اي رسول خدا:  ما گفتیمسپس با تبسم سرش را بلند کرد؛
  :  و این آیات را تالوت نمود،»اکنون سوره اي بر من نازل گردیدهم «:  فرمودآنحضرت 

                             ) همانا ما به
  همانا دشمن تو دم بریدهنماز بخوان و قربانی کن؛پرودگارت  پس براي ؛تو کوثر عطا کردیم

آیا می دانید «:  فرمود سپس رسول خدا ).خواهد بود) بی خیر و برکت و بی نام و نشان(
نهري است که «:  فرمودرسول اکرم . خدا و رسولش بهتر می دانند:  ما گفتیم؟»کوثر چیست

 حوضی ، در آنکت زیادي وجود دارد؛، خیر و بر در آن من وعده داده است؛خداوند آنرا به
 ه امت من روز قیامت آنجا می آیند؛ تعداد ظرفهایش به اندازة تعداد ستارگان است؛است ک

او از ! پرودگارا«:من می گویم). از حوض رانده می شود (بنده اي از امتیان من جدا می شود
  .» چه کارهایی کردندتو نمی دانی آنها بعد از تو: خداوند می فرماید. »امتیان من است

در مورد کسانی که از حوض رانده می شوند اقوال مختلفی وجود دارد که عبارت : شرح
  : اند از

 بر آنها آثار وضوچون   رانده می شوند؛اکرم منافقین و مرتدین از حوض پیامبر ـ 1       
  گفته   ولی به آنحضرت جزو امتیان خود می داند؛ آنها را رسول اکرم  وجود دارد،

  .نددآنها بعد از تو مرتد شدند و دین خدا را تغییر دا: می شود
 اینها هم به دلیل اینکه؛ شده اندن که از اسالم خارج گزارانیگناهکاران و بدعت ـ 2       

آنها در : ید از آنها دفاع می کند؛ خداوند می فرما رسول خدا  برخوردارند،آثار وضواز 
 قابل یادآوري است که این گروه به . انجام داده اند که تو نمی دانینبودن تو کارهاي زیادي

 از حوض رانده می شوند و شاید خداوند آنها رامغفرت نماید یا بعد از عقوبت و ،تنبیههدف 
 ).249شرح حدیث شماره . اختصارشرح نووي با . (واهللا اعلم.  مغفرت نماید،عذاب

  وجوب خواندن فاتحه در نماز): 85(باب

ةً لَم يقْرأْ فيها من صلَّى صالَ« :قَالَ  عنِ النبِي: َ  عن أَبِي هريرةـ٢٨١
 ؟ إِنا نكُونُ وراَء اِإلمامِ:بِي هريرةَ فَقيلَ ألَِ»ثًا غَير تمامٍبِأُم الْقُرآن فَهِي خداج ثَالَ

 :قَالَ اللَّه تعالَى« : يقُولُإِني سمعت رسولَ اللَّه  فَ، اقْرأْ بِها في نفِْسك:فَقَالَ
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   : فَإِذَا قَالَ الْعبد، ولعبدي ما سأَلَ،ةَ بينِي وبين عبدي نِصفَينِقَسمت الصالَ
             الَىعت قَالَ اللَّه:بنِي عدمإِذَا قَالَ حي ود:  
           الَىعت إِذَا قَالَ:قَالَ اللَّهي ودبع لَيى عأَثْن :       

    َي:قَالدبع إِلَي ضةً فَورقَالَ مي ودبنِي عدجفَإِذَا قَالَ، م :      

      َي: قَالدبع نيبنِي ويذَا بأَلَ، ها سي مدبعلفَإِذَا قَالَ، و :  

                             

     َقَال:ذَا لي هدبأَلَ،عا سي مدبعل٣٩٥/م. (» و(  
کسی که نمازي بخواند و «:  سه بار فرمودنبی اکرم :  می گویدابوهریره  :ترجمه

:  گفت به ابوهریره شخصی. » ناقص است و کامل نیست،فاتحه را در آن نخواند، آن نماز
) آهسته(تحه را در دلت فا: گفتابوهریره   کنیم؟کاره چهستیم، پشت سر امام هنگامی که 

من نماز را میان : خداوند فرموده است« : شنیدم که می گفت زیرا من از رسول خدا بخوان؛
 پس به درخواست بنده ام پاسخ مثبت می دهم؛ تقسیم نموده ام و ،خودم و بنده ام به دو نیم

بنده ام مرا ستایش : ی گویدند مبگوید، خداو       هنگامی که بنده 
  که بنده   وقتیکرد؛    بنده ام مرا ثنا گفت؛ :  می گویدبگوید، خداوند

    بندههنگامی که       بنده ام عظمت مرا بیان کرد: بگوید، خداوند می گوید 
  بنده که   و هنگامی.ش را به من سپردـ بنده ام اختیار: می گویدو یک بار ـ      

    ارتباط ( میان من و بنده ام است ) ارتباط(این : بگوید، خداوند می گوید
 که  و وقتی. و بنده ام هر چه بخواهد به او می دهم) عبودیت و بندگی   

                        ،بگوید
  .»پاسخ مثبت دادمال بنده ام را خواستۀ بنده ام را برآورده نمودم و سؤاین : خداوند می گوید
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 خواندن آنچه میسر است): 86(باب

 دخلَ الْمسجِد فَدخلَ رجلٌ  رسولَ اللَّه أَنَّ:  عن أَبِي هريرةَـ٢٨٢
ارجِع « :قَالَ فَفَرد رسولُ اللَّه ،  ثُم جاَء فَسلَّم علَى رسولِ اللَّه ،فَصلَّى

 نبِي  ثُم جاَء إِلَى ال، فَرجع الرجلُ فَصلَّى كَما كَانَ صلَّى،»فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ
هلَيع لَّمفَس، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»َالالس كلَيعوقَالَ»م ثُم : » كلِّ فَإِنفَص جِعار

 والَّذي بعثَك بِالْحق ما : فَقَالَ الرجلُ،ثَ مرات حتى فَعلَ ذَلك ثَالَ»لَم تصلِّ
 ثُم اقْرأْ ما تيسر معك ،ة فَكَبرإِذَا قُمت إِلَى الصالَ« :منِي قَالَ علِّ،أُحِسن غَير هذَا

آنالْقُر نا،مسالج نئطْمى تتح كَعار ا، ثُمملَ قَائدتعى تتح فَعار ثُم ، دجاس ثُم 
تك  ثُم افْعلْ ذَلك في صالَ،تطْمئن جالسا ثُم ارفَع حتى ،حتى تطْمئن ساجِدا

  )٣٩٧/م. (»كُلِّها
 بعـد از ایـشان،   شـد؛ مـسجد  وارد   اهللا   رسـول : کهاست    روایت ابوهریره  از   :ترجمه

بـه   و  رسـید خـدمت نبـی اکـرم     پـس از اتمـام نمـاز،    نماز خواند؛ و وارد شد شخص دیگري 
 زیـرا  برو نماز بخوان؛«: سالم او را جواب داد و فرمود   رسول اکرم     سالم کرد؛  آنحضرت  

خواند؛ آنگاه، دوباره به خدمت رسـید و  مانند نماز قبلی اش، نماز او رفت و    . »تو نماز نخواندي  
اینگونـه آن  . » زیرا تو نمـاز نخوانـدي   برو نماز بخوان؛  «:  دوباره فرمود    آنحضرت   سالم کرد؛ 

ه اسـت، مـن   سوگند به ذاتی که تو را به حق فرسـتاد       :  گفت آنگاه،شخص، سه بار نماز خواند؛      
هرگـاه مـی خـواهی نمـاز      «: فرمـود  رسـول اکـرم     . مرا آمـوزش دهیـد     بهتر از این، نمی دانم؛    

، با ، بخوان؛ بعد از آناز قرآن برایت میسر استرا که ، آنچه بخوانی، نخست، تکبیر بگو؛ سپس
راسـت بایـست و انـدکی       از رکوع برداشـتی،    اینکه سرت را     پس از  ؛آرامش کامل، رکوع کن   

 بـا  ، برداشـتی از سـجده اینکـه سـرت را    پس از مکث کن؛ آنگاه، با آرامش کامل، سجده کن؛     
  .» و همین شیوه را در تمام نمازهایت، رعایت کناطمینان، بنشین
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 قرائت پشت سر امام): 87(باب

ةَ الظُّهرِ صالَ رسولُ اللَّه  صلَّى بِنا : قَالَ  عن عمرانَ بنِ حصينٍـ٢٨٣
  أَيكُم قَرأَ خلْفي بِ« : فَقَالَ،أَوِ الْعصرِ              َفَقَال

. »قَد علمت أَنَّ بعضكُم خالَجنِيها« : قَالَ، الْخير ولَم أُرِد بِها إِالَّ، أَنا:رجلٌ
  )٣٩٨/م(

عصر را براي ما  نماز ظهر یا رسول خدا :  می گویدعمران بن حصین  :رجمهت
  کدامیک از شما پشت سر من«:برگزار نمود؛ آنگاه فرمود              را

:  فرمودرسول اکرم . داشتمبجز کسب ثواب، هدف دیگري نمن و :  مردي گفت؟»خواند
  . »کی از شما با من کشمکش و نزاع داردمن متوجه شدم که ی«

که تا جایی خواند بلند  را با آواز ، سورة اعلیاین شخصچنین به نظر می رسد که : شرح
  .دصدایش را شنید و این کارش را نپسندید و او را سرزنش نمو  رسول اکرم

 آمین گفتن):88(باب

 فَإِنه  ،إِذَا أَمن اِإلمام فَأَمنوا   « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَبِي هريرةَ   ـ٢٨٤
          بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةالئالْم نيأْمت هينأْمت افَقو نابٍ  »مهش نكَـانَ  : قَالَ اب 

 ولُ اللَّهسر ُقُولي: »ني٤١٠/م. (»آم(  
 که امام آمین هنگامی« : فرموداهللا  روایت می کند که رسول ابوهریره  :ترجمه

همزمان شود، گناهان  ،فرشتگان با آمینهر کس آمین  زیرا گفت، شما نیز آمین بگویید؛
   .  نیز آمین می گفترسول خدا : ابن شهاب می گوید. »گذشته اش مغفرت می شوند

ن  شما آمی، گفتالضالینال ودر حدیث صحیح آمده است که هنگامیکه امام : شرح
ت که هرگاه امام قصد آمین بگویید و صحیح هم همین است و هدف از حدیث فوق اینس

مین گفتن امام،  نباید از حدیث اینگونه فهمید که بعد از آآمین بگویید؛گفتن نمود، شما 
 فرشتگان نیز آمین ، در همین زمانآمین گفت؛ بلکه همزمان با امام باید مقتدي آمین بگوید؛
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  )نووي با تصرف و اختصار(. ه در حدیث صحیح وارد شده استچنانچ؛ می گویند

 قرائت در نماز صبح): 89(باب

 عن صالة   سأَلْت جابِر بن سمرةَ: بنِ حربٍ قَالَ عن سماكـ٢٨٥
 بِيالن َالةَ:فَقَالالص فِّفخالَ، كَانَ يالِء وؤالةَ هلِّي صصقَالَ، ي :أَنأَنِي أَنَّ  وب  

 ولَ اللَّهسر ِرِ بي الْفَجأُ فقْركَانَ ي         اوِهحن٤٥٨/م. (و(  
  نماز رسول خدا بارة دراز جابر بن سمره :  سماك بن حرب می گوید:ترجمه

 هم ؛ند و مانند اینها طوالنی نمی کرد نماز را مختصر می خواآنحضرت :  وي گفت؛پرسیدم
  .می خواند، سورة قاف و سوره هایی مانند آن  در نماز فجرچنین به من گفت که رسول خدا 

 قرائت در نماز ظهر و عصر): 90(باب

 فَيقْـرأُ فـي     ،يصلِّي بِنـا    كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي قَتادةَ   ـ٢٨٦
    رِ والظُّه ننِ مينِ اُألولَييتكْعرِالرصالْع:   ةورسابِ وتالْك ةحـةَ     ، بِفَاتا اآلينعمـسيو 

  )٤٥١/م. ( ويقْرأُ في الركْعتينِ اُألخريينِ بِفَاتحة الْكتابِ،أَحيانا
د و در دو  نماز را براي ما امامت می نمو رسول اهللا:  می گویدقتاده   ابو:ترجمه

   یک آیه را به ما  هم گاهیفاتحه  و سوره اي دیگر می خواند؛ ،عصررکعت اول نماز ظهر و 
  .می خواندرا  فاتحه ،می شنواند و در دو رکعت اخر

ة الظُّهرِ في   كَانَ يقْرأُ في صالَ     أَنَّ النبِي:      عن أَبِي سعيد الْخدرِي    ـ٢٨٧
  نِ فينِ اُألولَييتكْعالر  ةكْعثَالَ  ي كُلِّ ر رةً  قَدآي نيةَ   ،ثرشع سمخ رنِ قَدييري اُألخفو 

 في كُلِّ ركْعة قَدر     : في الركْعتينِ اُألولَيينِ   : وفي الْعصرِ  ، نِصف ذَلك  : أَو قَالَ  ،آيةً
  )٤٥٢/م. ( وفي اُألخريينِ قَدر نِصف ذَلك،قراَءة خمس عشرةَ آيةً

عت از دو رکعت  در هر رک روایت می کند که نبی اکرم ابوسعید خدري  :ترجمه
 پانزده آیه یا هر رکعت از دو رکعت آخر به اندازةیه می خواند و در اول نماز به اندازة سی آ

  پانزدهةدر هر رکعت از دو رکعت اول نماز عصر به اندازو  نصف رکعت هاي اولی می خواند؛
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  .  نصف آنها می خواندخواند و در دو رکعت آخر به اندازةی  مآیه

 قرائت در نماز مغرب): 91(باب

 إِنَّ أُم الْفَضلِ بِنت الْحارِث سمعته       :قَالَ  رضي اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٢٨٨
قَد ذَكَّرتنِـي بِقراَءتـك هـذه     لَ ، يا بني  :فَقَالَت والْمرسالت عرفًا وهو يقْرأُ   

  )٤٦٢/م. (يقْرأُ بِها في الْمغرِبِ  إِنها لَآخر ما سمعت رسولَ اللَّه ،السورةَ
 را » والمرسالت عرفا «ة سور،روزي: گوید  می رضی اهللا عنهماعبد اهللا ابن عباس :ترجمه

یاد ه  مرا ب،با تالوت این سوره! فرزندم:  گفتنید و آنرا ش،ام الفضل، خواندم که مادرم می
 زیرا آخرین قرائتی که از ایشان شنیدم، همین سوره بود که در نماز انداختی؛ رسول خدا 
  .می خواندمغرب، آنرا 

 قرائت در نماز عشا): 92(باب

تي فَيؤم ثُم يأْ،  كَانَ معاذٌ يصلِّي مع النبِي : قَالَ عن جابِرٍـ٢٨٩
همقَو، بِيالن علَةً ملَّى لَيفَص اَءشالْع ،مهفَأَم همى قَوأَت ثُم ،ةقَرالْب ةوربِس حتفَافْت ، 

لَّملٌ فَسجر فرحفَان،فرصانو هدحلَّى وص ثُم ،ا فُالَ: فَقَالُوا لَهي افَقْتقَالَ،نُ ن : 
   يا :فَقَالَ  فَأَتى رسولَ اللَّه ،فَُألخبِرنه تين رسولَ اللَّه  وَآل، واللَّهالَ

ولَ اللَّهسر،حاضون ابحا أَصارِ، إِنهلُ بِالنمعاَء، نشالْع كعلَّى ماذًا صعإِنَّ مو ، ثُم 
ةقَرالْب ةوربِس حتى فَافْتأَت، ولُ اللَّهسلَ رفَأَقْب  اذعلَى ماذُ« : فَقَالَ،ععا مانٌ ،يأَفَت 

تأْ بِكَذَا؟أَناقْرأْ بِكَذَا وانُ» اقْرفْيرٍو: قَالَ سمعل فَقُلْت : نا عثَندرِ حيبا الزإِنَّ أَب 
  :اقْرأْ« :جابِرٍ أَنه قَالَ                     

     و              «. ]ورمذَا:فَقَالَ عه وحن [ .
  )٤٦٥/م(

   سپس ؛ نماز می خواند با رسول خدا معاذ بن جبل :  می گویدجابر  :ترجمه
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  را با نبی اکرم  نماز عشا شبی معاذ ، عادت طبقمی آمد و قومش را امامت می نمود؛
 سالم داد ، مرديومش آمد و به امامت پرداخت و سورة بقره را آغاز نمود؛ سپس نزد ق؛خواند

مگر ! اي فالنی:  مردم به او گفتنده تنهایی نماز خواند و رفت؛و ب  کردنماز جماعت را رها و
  خواهم رفت و آنحضرت نزد رسول خدا  حتماً نه، سوگند به خدا؛: ق شده اي؟ گفتمناف

ما کشاورز ! اي رسول خدا:  رفت و گفتنزد پیامبر اکرم گاه او  آنرا مطلع خواهم نمود؛
 می خواند و نزد ما می آید و  را، کار می کنیم؛ معاذ با شما نماز عشاهستیم و در طول روز

آیا تو مردم ! اي معاذ«: فرمود رو بطرف معاذ کرد ورسول خدا .  بقره را شروع می کندسورة
  .»را در فتنه می اندازي؟ فالن و فالن سوره را بخوان

  :  فرمود آمده است كه رسول خدا یو در روايت ديگر     
              َو           بخوانا ر .  

  درست نیست ه،ددر رکوع و سجاز امام ن سبقت گرفت): 93(باب

ةَ  فَلَما قَضى الصالَ   ، ذَات يومٍ   صلَّى بِنا رسولُ اللَّه      : قَالَ   عن أَنسٍ  ـ٢٩٠
 نِي بِـالركُوعِ والَ    تسبِقُو  فَالَ ، إِني إِمامكُم  ،أَيها الناس « :أَقْبلَ علَينا بِوجهِه فَقَالَ   

 : ثُم قَـالَ   » فَإِني أَراكُم أَمامي ومن خلْفي     ،نصراف بِاال  بِالْقيامِ والَ  بِالسجود والَ 
»   هدبِي دمحم فْسي نالَّذيالً،وقَل مكْتحلَض تأَيا رم متأَير ا   لَوريكَـث مـتكَيلَبو « 

  )٤٢٦/م. (»رأَيت الْجنةَ والنار« : قَالَ؟ وما رأَيت يا رسولَ اللَّه:قَالُوا
 هنگامیکه  نماز را براي ما امامت نمود؛ اهللا رسول ،روزي:  می گویدانس  :ترجمه

من امام شما ! اي مردم«: مود و فربه پایان رساند، چهره اش را به سوي ما برگرداندنماز را 
از من سبقت نگیرید؛ ) سالم گفتن( و منصرف شدن بلند شدنرکوع، سجده،  درس پ هستم؛

 به ذاتی که جانم در دست  سوگند:ود؛ و افز» بینم میم و پشت سري رو جلوزیرا من شما را
ا مشاهده می کردید، کم می خندیدید و زیاد مشمی کنم اوست، اگر آنچه را من مشاهده 

  بهشت و جهنم را «: ؟ فرمودمی بینیدشما چه ! ي رسول خداا: مردم گفتند. »گریه می کردید
  .»ممی بین
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  ، درست نیستامامبرداشتن قبل از سر ): 94(باب

ما يأْمن الَّذي يرفَع رأْسهِ: »      قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   ـ٢٩١
  )٤٢٧/م. (»ه صورته في صورة حمارٍفي صالته قَبلَ اِإلمامِ أَنْ يحولَ اللَّ

  ٦٩١ بخاري -٢٩١
 بلند ،کسی که سرش را قبل از امام«:  فرمودرسول اکرم : گوید  می ابوهریره :ترجمه

 ، و یا صورتش را به صـورت االغ ،االغکه خداوند سرش را به سر در امان نیست از این   کند،  می   
   .»تبدیل نماید

 رکوعتطبیق در ): 95(باب

 : فَقَـالَ ، في دارِه  أَتينا عبد اللَّه بن مسعود: عنِ اَألسود وعلْقَمةَ قَاال ـ٢٩٢
  لْفَكُمالِء خؤلَّى ها ؟أَصلُّوا  : قَالَ ، ال : فَقُلْنوا فَصفَقُوم ،     ةال إِقَامو ا بِأَذَاننرأْمي فَلَم ، 

 فَجعلَ أَحدنا عن يمينِه واآلخـر عـن         : فَأَخذَ بِأَيدينا  ، خلْفَه  وذَهبنا لنقُوم  :قَالَ
هالما      : قَالَ ،شكَبِنلَى را عنيدا أَينعضو كَعا را  : قَالَ ، فَلَمنيدأَي برفَض :   نيب قطَبو 
هكَفَّي،    هذَيفَخ نيا بملَهخأَد لَّى قَالَ   : قَالَ ، ثُما صاُء      : فَلَمـرأُم كُملَيكُونُ عتس هإِن 

 فَإِذَا رأَيتموهم قَـد     ، ويخنقُونها إِلَى شرقِ الْموتى    ،يؤخرونَ الصالةَ عن ميقَاتها   
 وإِذَا كُنـتم    ،م سبحةً  واجعلُوا صالتكُم معه   ،فَعلُوا ذَلك فَصلُّوا الصالةَ لميقَاتها    

 وإِذَا ركَـع  ، وإِذَا كُنتم أَكْثَر من ذَلك فَلْيـؤمكُم أَحـدكُم      ،ثَةً فَصلُّوا جميعا  ثَالَ
    هذَيلَى فَخع هياعرذ فْرِشفَلْي كُمدأَح،    هكَفَّي نيب قطَبلْيأْ ونجلْيي أَ  ، وإِلَى   فَلَكَأَن ظُرن

 ولِ اللَّهسابِعِ رأَص لَافتاخ ماه١٢٣٤٥ )٥٣٤/م. (فَأَر  
آیا اینها :  او گفتآمدیم؛ عبداهللا بن مسعود به خانۀ: أسود و علقمه می گویند :ترجمه

بلند شوید و :  گفتنه؛: یمکه پشت سر شما هستند، نماز خواندند؟ گفت) حاکم و پیروان او(
 ما خواستیم پشت سر او تور نداد تا اذان و اقامه بگوییم؛ به ما دسگفتنی است کهنماز بخوانید؛ 

و دیگري را طرف دست چپش قرار داد؛  اما او یکی از ما را طرف دست راستش ؛بایستیم
 یمان را روي زانو هایمان گذاشتیم؛ اما اودستها) هم رکوع کردیم( رکوع کرد و ما هنگامی که



  
  

                                                      
٢٤٨  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

  و هنگامی دستهایش را به هم چسپاند و وسط رانهایش گذاشتو کفروي دستهایمان زد و د
رد که نماز را از وقتش چنان به امیرانی بر شما حکومت خواهند ک: که نماز تمام شد، گفت

 هنگامی  که خورشید به غروب نزدیک می شود؛خیر می اندازند و وقت را تنگ می کنندتأ
  در وقتش بخوانید و نمازي را که باآنها  از راکه دیدید حکام این کار را می کنند، شما نم

که سه نفر بودید، کنار یکدیگر نماز بخوانید و   و هنگامی حساب آورید؛می خوانید، نفل به
 و هنگامی که یکی از شما رکوع می کند، باید، ز سه نفر بودید، یکی را جلو کنید؛اگر بیشتر ا

د و دو کفش را به همدیگر داشته باشساعدهایش را روي رانهایش فرش نماید و انعطاف 
  .  گویا من هم اکنون اختالف انگشتان رسول خدا را مشاهده می کنم و می بینمبچسپاند؛

، یک نفر ندخوانبنماز خواستند با هم سه نفر همگی صحابه و علما معتقدند که اگر : شرح
همچنین . م همین است جلو بایستد و دو نفر دیگر پشت سر او بایستند و صحیح ه،بعنوان امام

  . گذاشته شوند چنانچه در حدیث بعدي، بیان می شوددستها در رکوع باید بر زانوها

 گذاشتن دستها بر زانوها و نسخ تطبیق): 96(باب

 وجعلْت يـدي    : قَالَ ، صلَّيت إِلَى جنبِ أَبِي    : عن مصعبِ ابنِ سعد قَالَ     ـ٢٩٣
 يتكْبر نيي أَبِي   فَقَ ،بالَ ل:    كيتكْبلَى رع كبِكَفَّي رِبقَالَ ، اض :     ـكذَل لْتفَع ثُم 

   يدي برى فَضرةً أُخرقَالَ ،مذَا    : وه نا عهِينا نإِن ،      بِـاَألكُف رِبضا أَنْ ننرأُمو 
  )٥٣٥/م. (علَى الركَبِ

  ٧٩٠ بخاري -٢٩٣

 ؛می خواندم  کنار پدرم نماز   ،روزي: گوید  می ابی وقاص  مصعب بن سعد بن      :ترجمه
 پدرم مرا منع کـرد و  ؛ و در میان رانهایم گذاشتمم هم چسباند  ه ب م را یاه کف دست  ،هنگام رکوع 

ها را  منع شدیم و به ما دستور داده شد که دستآن، همین کار را می کردیم اما از  نیز  ما  : گفت
. بگذاریم،روي زانوها
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 چه در رکوع و سجده گفته می شودنآ): 97(باب

يكْثر أَنْ يقُولَ في      كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَت رضی اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٢٩٤
 هودجسو هكُوعر: »   كدمبِحا ونبر ماللَّه كانحبـي    ،سلراغْف ـملُ   .» اللَّهـأَوتي 

  )٤٨٤/م. (الْقُرآنَ
 این دعا را در رکوع و سجده اش رسول خدا : عائشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه

  با این کارشدر واقعو  :بسیار می خواند
  : کهمده استزیرا در قرآن چنین آ (می نمود؛به قرآن عمل              

    ؛یعنی پاکی پرودگارت را بیان کن و او را ستایش کن و از او مغفرت بخواه 
  ). زیرا او توبه پذیر است

 خواندن قرآن در رکوع و سجدهاز نهی ): 98(باب

 ،الـستارةَ  رسولُ اللَّـه   كَشف :قَالَ رضی اُهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍ  ـ٢٩٥
أَيها الناس إِنه لَم يبق من مبـشرات        « : فَقَالَ والناس صفُوف خلْف أَبِي بكْرٍ    

 الْقُرآنَ  وإِني نهِيت أَنْ أَقْرأَ    أَالَ ، يراها الْمسلم أَو ترى لَه     ، الرؤيا الصالحةُ  النبوة إِالَّ 
 وأَمـا الـسجود     ، فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجـلَّ        ،راكعا أَو ساجِدا  

  )٤٧٩/م. (» فَقَمن أَنْ يستجاب لَكُم،فَاجتهِدوا في الدعاِء
صف ) ي نمازبرا (سر ابوبکرمردم پشت : می گوید رضی اهللا عنهماابن عباس  :ترجمه

 نبوت بجز خواب از مژده هاي! اي مردم«:  زد و فرمود پرده را کنار بسته بودند که رسول اهللا
اه باشید  اگ بیند یا به او نشان داده می شود، چیز دیگري باقی نمانده است؛خوبی که مسلمان می

و بزرگی مت  عظ،در رکوعپس شما  ، منع شده ام؛ از خواندن قران در رکوع و سجدهکه من
پذیرفته دعاي شما زیرا شایسته است که ؛ زیاد دعا کنید ، در سجدهپرودگار را بیان کنید و

  . »شود
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  گفته می شود) در قومه(نچه هنگام بلند شدن از رکوع آ): 99(باب
إِذَا رفَع رأْسه من      كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي سعيد الْخدرِي    ـ٢٩٦

ربنا لَك الْحمد ملُْء السماوات واَألرضِ وملُْء ما شئْت من شيٍء      « :ركُوعِ قَالَ ال
دعب،   دجالْماِء ولَ الثَّنالَ         ، أَه ماللَّه دبع ا لَككُلُّنو دبا قَالَ الْعم قـا      أَحمل ـانِعم 

تطَيالَ،أَعا ومل يطعم تعنالَ، مو دالْج كنم دذَا الْج فَعن٤٧٧/م. (» ي(  
 سرش را از رکوع بلند که رسول خدا  هنگامی:  می گوید ابوسعید خدري :ترجمه

: می کرد می گفت


 
زمین و میان آن  که آسمان ها و  وستایش از آن توست؛ آنگونه ستایشی حمد!اروردگارپ(

 تو شایسته ! الهى؛تو اهل ستایش و عظمت هستى!  الهى؛پر کند ،تو بخواهىرا که ها و هر چه 
  هیچ کسرا که تو عنایت کنی، آن چه ؛ هستیم توا بندگان همگى م؛ى ستایش بندگان هستى

 ؛دکنآن را عطا نمی تواند  کسى یزي را که تو منع نمایی،گیرد و چب جلوى آن را نمی تواند
 و »تمامى شکوه«از عذاب تو نجات نمى دهد و سرمایه اش را هیچ صاحب سرمایه اي ! الهى

  ).ثروت از آنِ تو است
یل بیشتري می خواهند به  دیگري هم کرده اند، کسانی که تفصرا معانی» جد«البته کلمه 

  . مراجعه نمایند) 844(شرح نووي و فتح الباري حدیث شماره 

 سجده و تشویق به سجده نمودن زیادفضیلت ): 100(باب

  لَقيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه : عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ       ـ٢٩٧
ةَ       :فَقُلْتنالْج بِه لُنِي اللَّهخدي لُهملٍ أَعمنِي بِعبِرقَالَ  ، أَخ أَو : ا  : قُلْتماَألع بلِ  بِأَح

 إِلَى اللَّه، كَتفَس ،   كَتفَس هأَلْتس ثَةَ فَقَالَ    ، ثُمالثَّال هأَلْتس ثُم :      ـكذَل ـنع أَلْتس 
   ولَ اللَّهسر َفَقَال: »       لَّهل دجسال ت كفَإِن لَّهل ودجالس ةبِكَثْر كلَيةً إِالَّ   ،عدجس 
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   را دبِه اللَّه كفَعةًريئَةً    ،جطا خبِه كنطَّ عحانُ  .» ودعاِء     : قَالَ مدرا الدأَب يتلَق ثُم 
هأَلْتانُ،فَسبي ثَوا قَالَ لثْلَ مي م٤٨٨/م. ( فَقَالَ ل(   

؛ را   اهللا رسول ثوبان؛ بردة آزاد شدة: گویدمعدان بن ابی طلحۀ یعمري می :ترجمه
:  وارد بهشت شوم یا گفتم،عملی به من بگو که با انجام دادن آن: تمدم و به او گفمالقات نمو

ال نزد خداوند چیست؟ او سکوت کرد؛ دوباره پرسیدم؛ این بار هم سکوت محبوبترین اعم
  آنحضرت  پرسیدم؛باره از رسول اکرم  من در این: گفتنمود؛ براي بار سوم پرسیدم؛ 

 هر سجده اي که براي خداوند انجام می دهی، باري براي خداوند زیاد سجده کن زیرا«: فرمود
سپس : معدان می گوید. »د می برد و یکی از گناهانت را می ریزتعالی یک درجه تو را باال

 را مالقات کردم و همین سؤال را برایش مطرح کردم؛ او نیز همین سخن ثوبان را ابودرداء 
  . برایم بیان نمود

  دعا در سجده): 101(باب 
٢٩٨ _نةَ أَبِى عريره  :َّولَ أَنسر اللَّه  َقَال: »با أَقْركُونُ مي دبالْع  ـنم 

هبر وهو اجِدوا سراَء فَأَكْثعالد «.  
 در حالتبنده «: فرمود  رسول اهللا : روایت است که اهللا عنهیرضاز ابو هریره  :ترجمه

  .» زیاد دعا کنید،پس در آن اوند، نزدیک است؛، بیشتر از هر وقت دیگري به خدسجده

  بر چند عضو سجده شود: )102(باب
أُمـرت أَنْ   « :قَـالَ   أَنَّ رسولَ اللَّه     :رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٢٩٩

 والـرجلَينِ   ،ينِ الْجبهة وأَشار بِيده علَى أَنفـه والْيـد        :أَسجد علَى سبعة أَعظُمٍ   
  )٤٩٠/م. (» الشعر نكْفت الثِّياب والَ والَ،وأَطْراف الْقَدمينِ

دسـتور داده  بـه مـن   «:   فرمـود اهللا   رسـول :  رضی اهللا عنهما می گوید ابن عباس  :ترجمه
بینـی  و  بـا دسـتش بـه    ـ پیشانی   : نمایمسجده ) هفت عضو( هفت استخوان بدن ا که بشده است

 همچنین بـه مـا   ؛دو دست، دو زانو و سر انگشتان پا ـ)یعنی پیشانی و بینی با هم(خود اشاره کرد  
.»جمع نکنیمخود را  موهاي سر و لباس ،دستور داده شده است که در نماز
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 اعتدال در سجده و بلند کردن آرنج از زمین): 103(باب

 يبسطْ   والَ ،اعتدلُوا في السجود: »   قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن أَنسٍ  -٣٠٠
  )٤٩٣/م. (»أَحدكُم ذراعيه انبِساطَ الْكَلْبِ

آرامـش خـود را    ،در سـجده «:  فرمـود اهللا   رسول: گوید  میابن مالک    انس   :ترجمه
  ».یش را مانند سگ، بر زمین نگذاردهیچ یک از شما ساعدهاکنید و حفظ 

  داشتن دستها از یکدیگر در سجده دور نگه): 104(باب

كَانَ إِذَا   أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن عبد اللَّه بنِ مالك ابنِ بحينةَـ٣٠١
هطَيإِب اضيب ودبى يتح هيدي نيب جلَّى فَر٤٩٥/م. (ص(  

هایش   دست، هنگام سجده اهللا   رسول: گوید می   عبداهللا بن مالک بن بحینه:ترجمه
  .شد  دیده می،شهاییدي زیر بغلپداشت که س هلو دور میپنان از چرا 

 کیفیت نشستن در نماز): 105(باب

إِذَا قَعد    كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  رضی اُهللا عنهما    عن عبد اللَّه بنِ الزبيرِ     ـ٣٠٢
 ووضع يده   ، وفَرش قَدمه الْيمنى   ،يسرى بين فَخذه وساقه   ة جعلَ قَدمه الْ   في الصالَ 

 وأَشـار  ، ووضع يده الْيمنى علَى فَخـذه الْيمنـى      ،الْيسرى علَى ركْبته الْيسرى   
هعب٥٧٩/م. (بِإِص(  

 در نماز نگامی که رسول خدا ه:  می گویدرضی اهللا عنهماعبداهللا بن زبیر  :ترجمه
) بر زمین(م راستش را  قدم چپش را میان ران و ساقش قرار می داد و قد می نشست،) تشهد(

 و دست چپش را بر زانوي چپ و دست )این روش نشستن تورك نام دارد( فرش می کرد
  . د، اشاره می نموراستش را بر ران راستش می گذاشت و با انگشت سبابه
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 نشستن بر قدمها): 106(باب

 في اِإلقْعـاِء علَـى       رضی اُهللا عنهما   بنِ عباسٍ  قُلْنا ال  :سٍ قَالَ و عن طَاو  ـ٣٠٣
 بلْ  : فَقَالَ ابن عباسٍ   ؟ إِنا لَنراه جفَاًء بِالرجلِ    : فَقُلْنا لَه  ، هي السنةُ  : فَقَالَ ؟الْقَدمينِ

كبِيةُ ننس يه ) .٥٣٦/م(  
 نشستن بر قدمها رضی اهللا عنهما دربارةاز ابن عباس : طاووس می گوید :ترجمه

بلکه : گفت. می دانیمما آنرا نوعی ستم در حق شخص : سنت است؛ گفتیم: یم؛ گفتپرسید
  .سنت پیامبر توست

ا بر دو نوع حق اینست که نشستن بر قدمه: امام نووي رحمه اهللا علیه می گوید: شرح
ستهایش نماید و د اینکه انسان باسن هایش را به زمین بچسپاند و ساق هایش را نصب - 1: تاس

از آن  مکروه است چنانچه ، این روش نشستنرا به زمین بگذارد، آنگونه که سگ می نشیند؛
 ابن بگذارد؛ پاهایش بر پاشنۀدر میان دو سجده هایش را انسان باسن   اینکه -2. منع شده است

  .  این نوع نشستن را سنت می دانداهللا عنهمارضی عباس 

 تشهد در نماز): 107(باب

 صلَّيت مع أَبِي موسى : عن حطَّانَ بنِ عبد اللَّه الرقَاشي قَالَـ٣٠٤
رِيعاَألش َالمِ،ةً صالْقَو نلٌ مجقَالَ ر ةدالْقَع دنا كَانَ عفَلَم :الص ترالةُ  أُق

كَاةالزو الَ: قَالَ،بِالْبِرى الصوسو مى أَبا قَضفَلَم فرصان لَّمسفَقَالَ،ةَ و : كُمأَي 
 ؟ أَيكُم الْقَائلُ كَلمةَ كَذَا وكَذَا: ثُم قَالَ، فَأَرم الْقَوم: قَالَ؟الْقَائلُ كَلمةَ كَذَا وكَذَا

مالْقَو ما: فَقَالَ،فَأَرهطَّانُ قُلْتا حي لَّكا: قَالَ؟ لَعها قُلْتنِي ، مكَعبأَنْ ت تبهر لَقَدو 
 أَما : فَقَالَ أَبو موسى، الْخير ولَم أُرِد بِها إِالَّ، أَنا قُلْتها: فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ،بِها

 ، فَبين لَنا سنتنا،خطَبنا  إِنَّ رسولَ اللَّه ،تكُم صالَتعلَمونَ كَيف تقُولُونَ في
 فَإِذَا ، ثُم لْيؤمكُم أَحدكُم،إِذَا صلَّيتم فَأَقيموا صفُوفَكُم« :تنا فَقَالَوعلَّمنا صالَ
   : وإِذْ قَالَ،كَبر فَكَبروا              فَقُولُوا: 
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نيآم،اللَّه كُمجِبوا، يكَعاروا ورفَكَب كَعرو رفَإِنَّ اإلِْ، فَإِذَا كَب  لَكُمقَب كَعري امم
لَكُمقَب فَعريو« ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :» لْكبِت لْكإِذَا قَالَ،فَتاللَّ: و عمس  نمل ه

هدمفَقُولُوا،ح :دمالْح ا لَكنبر ماللَّه ،لَكُم اللَّه عمسالَى ، يعتو كاربت فَإِنَّ اللَّه 
 هبِين انسلَى لقَالَ عهدمح نمل اللَّه عموا ، سرفَكَب دجسو رإِذَا كَبو 

فَتلْك :»  فَقَالَ رسولُ اللَّه ، ويرفَع قَبلَكُم،مام يسجد قَبلَكُم فَإِنَّ اِإل،واسجدوا
كُمدلِ أَحلِ قَوأَو نم كُنفَلْي ةدالْقَع دنإِذَا كَانَ عو لْكبِت: اتبالطَّي اتيحالت 

لَّهل اتلَوالص،الَ السا النهأَي كلَيع مهكَاتربو ةُ اللَّهمحرو الَ،بِيلَى  السعا ونلَيع م
نيحالالص اللَّه ادبأَنْ الَ،ع دهإِالَّ أَش إِلَه ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو اللَّه  .

  )٤٠٤/م(
 ابوموسی اشعري امامتیکی از نمازها را به : اشی می گویدحطان بن عبداهللا رق :ترجمه

ابوموسی  خواندم؛ هنگامی که نماز در : ن مردم گفت براي تشهد نشسته بود، مردي از میا
نماز   ابوموسی هنگامی که. )و باید به همه عمل کرد( احسان و زکات ذکر شده است کنار

الن کلمه را یک از شما ف کدام: به پایان رساند، چهره اش را به سوي مردن برگرداند و گفترا 
سکوت  مردم ه زبان آورد؟ مردم سکوت کردند؛ او دوباره سؤالش را تکرار نمود؛ باز همب

این کلمه را من : حطان گفتشاید تو آنرا بزبان آوردي؟ ! اي حطان:  ابوموسی گفتنمودند؛
ا، در این اثن. به زبان نیاوردم؛ ولی این ترس را داشتم که به سبب آن، مورد سرزنش قرار گیرم

  ابوموسی . نداشتمخیر و نیکیهدفی بجز من آن کلمات را بزبان آوردم و : یک نفر گفت
  براي ما سخنرانی نمود؛ رسول اهللا هایتان چه بخوانید؛در نمازکه نمی دانید مگر شما : گفت

 نماز که می خواهید هنگامی«: سنت را براي ما بیان کرد و نماز را به ما آموخت و فرمود
که امام تکبیر    هنگامی، صفهایتان را راست کنید؛ آنگاه یک نفر از شما امامت نماید؛بخوانید

 که   وقتینیز تکبیر بگویید؛گفت، شما                ،گفت
رکوع  که امام تکبیر گفت و  هنگامیخداوند دعاي شما را اجابت می کند؛ شما آمین بگویید؛

 زیرا امام قبل از شما رکوع می کند و قبل از شما ع نمایید؛تکبیر بگویید و رکونیز ، شما نمود
لحظه اي که امام جلوتر از شما ( عوض آن لحظه است ، و این لحظهاز رکوع بلند می شود
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و هنگامیکه امام ) برکوع رفت با لحظه اي که شما بعد از رکوع بلند می شوید، جبران می شود
   شما : گفت   ي شما را  خداوند دعابگویید؛  

خداوند دعاي ستایش :  زیرا خداوند به زبان پیامبرش فرموده است؛)اجابت می کند(می شنود 
تکبیر بگویید و ز نی هنگامیکه امام تکبیر گفت و به سجده  رفت، شما ؛ وکنندگان را می شنود

 ؛ زیرا امام قبل از شما به سجده می رود و قبل از شما از سجده بلند می شود؛به سجده بروید
، این کلمات باید  و هنگامیکه امام براي تشهد نشست؛ در عوض آن لحظه است،پس این لحظه

: نخستین سخنان شما باشند     


 
م و رحمت و سال !اى پیامبر ؛کى مخصوص اهللا استت و برکت و پاى، رحمیفرمانروا(

    مى دهم که هیچ معبودیگواه ؛ بندگان صالح خداتمام سالم بر ما و ؛برکات خدا بر تو باد
  ) اوستفرستادةوجود ندارد و محمد بنده و  ، بجز اهللاـ بحقی ـ

يعلِّمنـا   سولُ اللَّـه     كَانَ ر  : أَنه قَالَ   رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   -٣٠٥
     آنالْقُر نةَ مورا السنلِّمعا يكَم دهشقُولُ  ،التفَكَانَ ي : »    كَـاتاربالْم ـاتيحالت

  لَّهل اتبالطَّي اتلَوالَ ،الصالس    هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع الَ،مالس ا منلَيع 
  نيحالالص اللَّه ادبلَى ععأَنْ الَ،و دهإِالَّ أَش إِلَه ـولُ   ، اللَّهسا رـدمحأَنَّ م دهأَشو 

حٍ»اللَّهمنِ راب ةايي رِوفآنَ: وا الْقُرنلِّمعا ي٤٠٣/م. ( كَم(  
تشهد را مانند سوره هاي   رسول اهللا : می گوید  رضی اهللا عنهماابن عباس :ترجمه

: قران به ما می آموخت و می فرمود


   
   .تشهد را مانند قران به ما می آموخت  اهللا و در روایت ابن رمح آمده است که رسول 
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 آنچه در نماز از آن پناه خواسته شود): 108(باب

 أَنَّ النبِي :أَخبرته  عائشةَ زوج النبِي  أَنَّ: عن عروةَ بنِ الزبيرِـ٣٠٦
،َالي الصو فعدكَانَ يرِ « :ةذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه، نم وذُ بِكأَعو

 اللَّهم إِني أَعوذُ بِك ، وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا والْممات،فتنة الْمِسيحِ الدجالِ
 ما أَكْثَر ما تستعيذُ من الْمغرمِ يا رسولَ : فَقَالَ لَه قَائلٌ: قَالَت»من الْمأْثَمِ والْمغرمِ

فَقَالَ؟اللَّه : »ثَ فَكَذَبدح لَ إِذَا غَرِمجإِنَّ الر،لَففَأَخ دعو٥٨٩/م. (» و(  
آنحضرت روایت می کند که ؛    همسر گرامی رسول اهللا؛عنها  اهللا   عایشه رضی:ترجمه

کرد  در نماز چنین دعا می :         


. )جال ۀاز عذاب قبر، فتن! پروردگارا؛م بر به تو پناه می،گ زندگی و مره فتن ود 
 شما از !یارسول اهللا: شخصی پرسید. )مبر  از اینکه مقروض و بدهکار شوم به تو  پناه می !پروردگارا
وعده خلف گوید و   دروغ می زیرا انسان بدهکار،:فرمود زیاد به خدا پناه می برید؟ ن،دبدهکار ش

.»کند می

 دعا کردن در نماز): 109(باب

علِّمنِي دعاًء أَدعو بِـه فـي       :  أَنه قَالَ لرسولِ اللَّه:       عن أَبِي بكْرٍ   ـ٣٠٧
 كَثريا والَ « : ويف رِواية  »لَمت نفِْسي ظُلْما كَبِريا    اللَّهم إِني ظَ   :قُلِ« :قَالَفَتي  صالَ

 إِنك أَنت الْغفُـور  ، وارحمنِي، فَاغْفر لي مغفرةً من عندك، أَنت يغفر الذُّنوب إِالَّ  
يمح٢٧٠٥/م. (الر(  

به من بیاموز تا آنرا در ایی دع: گفتم  اهللا  رسولبه : گوید  می صدیق ابوبکر :ترجمه
: این دعا را بخوان« :  فرمودآنحضرت  ؛بخوانم منماز

 
 که گناهان مرا وجود ندارد  دیگرکسی تو جزبم و ه ابر خود بسیار ستم کرد! پروردگارا(

 .) همانا تو بخشنده و مهربانی؛بر من رحم کنبا عنایت خود، مرا بیامرز و !  خدایابیامرزد؛
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  در نماز بردن از اولعنت کردن شیطان و پناه): 110(باب

أَعوذُ بِاللَّه « :فَسمعناه يقُولُ  قَام رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي الدرداءِ   ـ٣٠٨
كنقَالَ  »م ثُم : »  ة اللَّهنبِلَع كنئًا     ،ثًا ثَالَ »أَلْعيلُ شاونتي هكَأَن هدطَ يسبغَ   ،وا فَرفَلَم 

ة شيئًا لَم نـسمعك      تقُولُ في الصالَ    قَد سمعناك  ، يا رسولَ اللَّه   : قُلْنا ،ةمن الصالَ 
     كدي طْتسب اكنأَير؟ وكلَ ذَلقَب قُولُهقَالَ ،ت :        نابٍ مهاَء بِشج يسلإِب اللَّه ودإِنَّ ع 

 أَلْعنـك   : قُلْت  ثُم ،ثَ مرات  ثَالَ ، أَعوذُ بِاللَّه منك   : فَقُلْت ،نارٍ ليجعلَه في وجهِي   
 دعـوةُ    واللَّه لَوالَ  ، ثُم أَردت أَخذَه   ،ثَ مرات  ثَالَ ، فَلَم يستأْخر  ِ،بِلَعنة اللَّه التامة  

  )٥٤٢/م. (»صبح موثَقًا يلْعب بِه وِلْدانُ أَهلِ الْمدينةأَخينا سلَيمانَ ألََ
 سپس شنیدم ایستاد؛) به نماز (رسول خدا : روایت می کند که ابودرداء  :ترجمه

نفرین خدا بر «:  بار گفت سه، بعد از آن؛»از تو به خدا پناه می برم«:  گوید میکه آنحضرت 
 هنگامیکه آنحضرت رد؛طوریکه گویا می خواهد چیزي را بگیو دستش را دراز کرد » تو باد
آنها را  نماز شنیدیم که قبالردسخنانی از شما !  ل خدااي رسو:  از نماز فارغ شد، ما گفتیم 

دشمن خدا، «:  فرمود پیامبر اکرم یم؟ همچنین دیدیم که دستت را دراز می کنی؟نشنیده بود
از تو : گفتم من سه بار ي آورد و خواست روي صورتم بگذارد؛ به همین سبب، شعله ا،ابلیس

  ابلیس عقبرین کامل خدا بر تو باد؛ با وجود این،نف:  گفتم سپس سه باربه خدا پناه می برم؛
 سوگند به خدا، اگر دعاي برادرم ، تصمیم گرفتم او را دست گیر نمایم؛ سرانجامنشینی نکرد؛

  . » بازي می کردند،سلیمان نمی بود، شیطان به بند کشیده می شد و بچه هاي مدینه با آن

   : کهد دعا نموسلیمان نزد خداوند: توضیح               

  )هیچ کن که شایستۀبه من عنایت مرا مغفرت کن چنان پادشاهی اي ! پروردگارا 
قدرت و پادشاهی بزرگی او د و به ابت نموخداوند هم دعاي او را اج. )کسی بعد از من نباشد

 به غل و زنجیر شیاطین را می بست ویار ایشان قرار گرفت؛ در اخت باد عنایت فرمود تا جایی که
  . 1د و از آنها کار می گرفتمی کشی

                                                
 . سوره ص و بعد از آن35 مفهوم آیه  )1(
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   درود بر نبی اکرم): 111(باب
ونحـن فـي      أَتانا رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي مسعود اَألنصارِي    ـ٣٠٩

 أَمرنا اللَّه تعالَى أَنَّ نصلِّي علَيـك  :ري بن سعد فَقَالَ لَه بش،مجلسِ سعد بنِ عبادةَ   
  ولَ اللَّهسا ري،   كلَيلِّي عصن فقَالَ ؟ فَكَي :     ولُ اللَّهسر كَتفَس     ها أَننينمى تتح

 أَلْهسي لَم،      ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم » قُولُوا:   لِّ عص ملَـى آلِ     اللَّهعو ـدمحلَـى م
دمحم،        دمحلَى مع ارِكبو يماهرلَى آلِ إِبع تلَّيا صكَم ،   دمحلَى آلِ معا  ، وكَم 

        جِيدم يدمح كإِن نيالَمي الْعف يماهرلَى آلِ إِبع كْتارالَ  ،بالـسو      ـا قَـدكَم م
متمل٤٠٥/م. (»ع(   
 نشسته بودیم که محفل سعد بن عباده  ما در:  می گویدابومسعود انصاري  :رجمهت

داده است خداوند به ما دستور ! اي رسول خدا:  بشیر بن سعد گفت تشریف آورد؛رسول اهللا 
 به اندازه اي سکوت نمود که ما آنحضرت تا بر شما درود بفرستیم؛ چگونه درود بفرستیم؟ 

: بگویید«:  فرمود سپس رسول خدا نمی پرسید؛ال را  بشیر این سؤ! اي کاشآرزو کردیم
 

 
: در تشهد می گویید (و سالم گفتن هم همانگونه است که شما یاد گرفته اید

.(  

 سالم گفتن): 112(باب

يـسلِّم   رى رسولَ اللَّه     كُنت أَ  : قَالَ   عن أَبِيه  ، عن عامرِ بنِ سعد    ـ٣١٠
ارِهسي نعو ينِهمي نع،هدخ اضيى بى أَرت٥٨٢/م. ( ح(  

 به  من می دیدم که رسول اهللا:  می گویدعامر بن سعد بروایت از پدرش :ترجمه
که سفیدي رخسار را بر می گرداند صورتش به اندازه اي و  سمت راست و چپش سالم می داد

  . را مشاهده می کردمنحضرت آ
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  آخر نمازدر کراهیت اشاره با دست هنگام سالم گفتن ): 113(باب
 : قُلْنـا   كُنا إِذَا صلَّينا مع رسولِ اللَّـه         : قَالَ   عن جابِرِ بنِ سمرةَ    ـ٣١١
 ، وأَشار بِيده إِلَى الْجانِبينِ  ، اللَّه م علَيكُم ورحمةُ   السالَ ،م علَيكُم ورحمةُ اللَّه   السالَ

    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: »َالع  يكُمدئُونَ بِأَيومت ـي         ؟معافر اكُمي أَرا لم ةاييف رِو و 
 ، فَخذه  إِنما يكْفي أَحدكُم أَنْ يضع يده علَى       ؟أَيديكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ    

هالمشو ينِهملَى يع نم يهلَى أَخع لِّمسي ٤٣٠،٤٣١/ م. (»ثُم(  
 نماز می خواندیم، می که با رسول خدا  هنگامی:  می گویدجابر بن سمره  :ترجمه

دستمان به دو طرف و با  : گفتیم
 و در ؟»ایتان بسوي چه کسی اشاره می کنیدبا دسته«:  فرمود پیامبر اکرم اشاره می کردیم؛

اسبهاي توسن و سرکش  دستهایتان هستم که مانند دم چرا من شاهد بلند شدن«: یتی فرمودروا
 و بر گذاردهر یک از شما دستهایش را بر رانهایش ب همین کافی است که ؟!باال می برید

  . »درادرانش که سمت راست و چپ او قرار دارند، سالم بدهب
و او چپ راست و شامل سایر نمازگزاران سمت ،این سالم گفتن نمازگزار: شرح

  . فرشتگانی می شود که آنجا حضور دارند

 آنچه بعد از سالم نماز باید گفت): 114(باب

 كَتب الْمغريةُ بن شعبةَ إِلَـى       : قَالَ  شعبةَ عن وراد مولَى الْمغرية بنِ       ـ٣١٢
  إِلَـه إِالَّ   الَ« :ة وسلَّم قَالَ  كَانَ إِذَا فَرغَ من الصالَ      أَنَّ رسولَ اللَّه:      معاوِيةَ

  اللَّهم الَ  ،يٍء قَدير  لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ ش        ، شرِيك لَه  اللَّه وحده الَ  
  تطَيا أَعمل انِعالَ ،مو    تعنا ممل يطعالَ ، مو         ـدالْج ـكنم ـدذَا الْج فَعني « .

  )٥٩٣/م(
: مغیره نامه اي به معاویه نوشت که:  می گوید،وراد، موالي مغیره بن شعبه :ترجمه

  اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّالَ«:  چنین می گفت از نماز فارغ می شد،هنگامی که رسول خدا
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لَه یرٌ،شَرِیکقَد ءلَى کُلِّ شَیع وهو دمالْح لَهو لْکالْم الَ، لَه ما  اللَّهمل عانم 
تطَیالَ،أَعو تنَعا ممل یطعالَ، مو دالْج نْکم دذَا الْج نْفَعی «.  

ی و چ معبود بحقی جز اهللا، وجود ندارد؛ یکتا است و شریک و انبازي ندارد؛ پادشاههی(
 را که تو عنایت کنی،چه آن !الهى بر انجام هر کاري تواناست؛ حمد و ستایش از آنِ اوست و

آن را نمی تواند  کسى یزي را که تو منع نمایی،گیرد و چب جلوى آن را  نمی تواندهیچ کس
  ).از عذاب تو نجات نمى دهدسرمایه اش را حب سرمایه اي هیچ صا  ودکنعطا 

 تکبیر گفتن بعد از نماز): 115(باب

ة رسولِ اللَّه  كُنا نعرِف انقضاَء صالَ    :قَالَ رضی اُهللا عنهما   عنِ ابنِ عباسٍ     ـ٣١٣
 ِكْبِري٥٨٣/م. (بِالت(  

) صداي( را از  ما پایان نماز رسول اهللا :می گویدرضی اهللا عنهما ابن عباس  :ترجمه
  .تکبیر می دانستیم

 تسبیح، تحمید و تکبیر بعد از نماز): 116(باب

من سبح اللَّه في دبرِ كُـلِّ  « :قَالَ  عن رسولِ اللَّه   عن أَبِي هريرةَ   ـ٣١٤
  نيثَالثثَالثًا و الةثَ   ،صثَالثًا و اللَّه دمحو نيالث، ـنيثَالثثَالثًا و اللَّه ركَبو ،  ـكلفَت 

 ، لَه الْملْـك ، شرِيك لَه اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّ الَ: وقَالَ تمام الْمائَة،تسعةٌ وتسعونَ 
 دمالْح لَهو،     يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو ،  اهطَايخ ترإِنْ ، غُفو       ـدبثْـلَ زم تكَان 

  )٥٩٧/م. (»الْبحرِ
هر کس بعد از هر نماز «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوهریره  :ترجمه

و براي  اللَّه أَکْبرُ سی و سه بار ،الْحمد للَّه، سی و سه بار سبحانَ اللَّهسی و سه بار ) فرض(
 وهو ، ولَه الْحمد، لَه الْملْک، شَرِیک لَهه وحده الَ اللَّ إِلَه إِالَّالَ«کامل شدن صد، 

) زیاد( بگوید، گناهانش بخشیده می شوند اگر چه مانند کف دریا »علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ
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  .»باشند
جز اهللا، وجود ندارد؛ یکتا است و شریک و انبازي ندارد؛ پادشاهی و بحقی هیچ معبود (

  .)ش از آنِ اوست و او بر انجام هر کاري تواناستحمد و ستای

 بگوید؛ »اللَّه أَکْبرُ«در بعضی از روایات صحیح آمده است که سی و چهار بار : مالحظه
  . گفته شود »اللَّه أَکْبرُ« روایات عمل شود بهتر است سی و چهار بار  براي اینکه به همۀلذا

   چپ و راست روي گردانیدن از نماز از سمت):117(باب

 : يجعلَن أَحدكُم للشيطَان من نفِْسه جزًءا الَ: قَالَ  عن عبد اللَّهـ٣١٥
 أَكْثَر ما رأَيت رسولَ اللَّه ، يرى إِالّ أَنَّ حقا علَيه أَنْ ال ينصرِف إِالَّ عن يمينِهالَ
 هالمش نع رِفصن٧٠٧/م(. ي(  

در نمازهاي شما سـهمی  شیطان   باشید کهمواظب: گوید  می بن مسعود   عبداهللا :ترجمه
بدین معنا که نمازگزار فکر کند که روي گردانیدن یا رفتن، پس از نماز، از سمت  نداشته باشد؛

م که از سمت چپ،  را بیشتر وقتها می دید    من رسول خدا     راست، ضروري است؛ حال آنکه    
.ردم می نمود یا بیرون می رفتبه مروي 

  بیشتر در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا  در حدیثی دیگر از انس :شرح
: امام نووي رحمه اهللا می گوید. روي به مردم می نمود یا بیرون می رفت ، از سمت راستوقتها

ون روي به مردم می نمود یا بیر ، گاهی از سمت چپ و گاهی از سمت راسترسول خدا 
 ، از همان سمتمبنی بر اینکه رسول خدا را  ، هرکس، اعتقاد خودشبنابراین می رفت؛

که  ست ا آنرا مکروه می داند این  البته آنچه ابن مسعودبیرون رفته است، روایت می نماید؛
عالمه ابن حجر عسقالنی رحمه اهللا بعد از . کسی برگشتن از یک طرف را بر خود الزم بداند

مستحب است : ی گویدمام نووي و روشهاي دیگر براي جمع بین احادیث فوق مذکر سخن ا
بیرون  ،و اگر هر دو جهت در حق او یکسان استبیرون برود  که کار دارد، امام از هر سمت

بنابر احادیث عمومی در ) از راست شروع کردن( زیرا تیامن ؛ بهتر است، راسترفتن از سمت
 را  از یک سمتالبته اگر کسی بیرون رفتن). 852ريفتح البا( باره ممدوح و پسندیده است این
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  . ده است تصریح نمو ابن مسعود بر خود، الزم بداند، کراهیت دارد همانگونه که

 ؟ شایسته تر است،چه کسی براي امامت): 118(باب

 الْقَـوم   يؤم :» قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي مسعود اَألنصارِي    ـ٣١٦
  ابِ اللَّهتكل مهؤأَقْر، ةنبِالس مهلَماًء فَأَعوس اَءةري الْقوا فـي  ، فَإِنْ كَانوا ففَإِنْ كَان 

  والَ، فَإِنْ كَانوا في الْهِجرة سواًء فَأَقْـدمهم سـلْما        ،السنة سواًء فَأَقْدمهم هجرةً   
  نمؤي   لْطَانِهي سلَ فجلُ الرجالَ ،الرإِالَّ     و ـهتكْرِملَـى تع هتيي بف دقْعي  بِإِذْنِـه « .

   )٦٧٣/م(
مردم را کسی امامت « : فرمود رسول اهللا:  می گویدمسعود انصاري  ابو :ترجمه

کسی که سنت ، با هم مساوي بودند اگر در قرائت ه کتاب خدا را بهتر قرائت می کند؛نماید ک
 اگر در فهم سنت هم برابر بودند، کسی که رزودتر هجرت ؛امامت نماید ،را بهتر می داند

در د، کسی که زودتر مسلمان شده است ـ  برابر بودن،هجرت  اگر در، امامت نماید؛نموده است
 همچنین ده است که کسی که سن بیشتري دارد ـ امامت نماید؛روایات صحیح آم از بعضی
امامت حق صاحب خانه،  (کس، کسی دیگر را در محل فرمانروایی اش امامت ننمایدهیچ 

و هیچ کس ) ري اجازه بدهندمگر اینکه خودشان به دیگصاحب مجلس و امام مسجد است؛ 
  . » اجازه دهد، دیگري بر فرش و متکاي او ننشیند مگر اینکه صاحب خانهدر خانۀ

  از اویروي از امام و عمل کردن پسپ): 119(باب

َ فَإِذَا ركَع  أَنهم كَانوا يصلُّونَ مع رسولِ اللَّه :  عنِ الْبراِءـ٣١٧
 لَم نزلْ قياما »سمع اللَّه لمن حمده« : وإِذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ فَقَالَ،ركَعوا

  )٤٧٤/م. (رضِ ثُم نتبِعهحتى نراه قَد وضع وجهه في اَأل
  نماز می خواندیم؛ پس از آنکه  اهللاما با رسول :  می گویدبراء بن عازب  :ترجمه

   که سرش را از رکوع بلند هنگامیو   رکوع می نمود، ما رکوع می کردیم؛آنحضرت 
 یم تا اینکه می دیدیماده بودمی گفت، ما همچنان ایست»سمع اللَّه لمنْ حمده«د و می نمو

و (» را به زمین گذاشت؛ سپس ما از او پیروي می کردیم) پیشانی اش(  چهره اشحضرت آن
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  ). می رفتیمهسجدبه 

  را مختصر و کامل بخوانندها باید نمازامامان مساجد): 120(باب

 :َ فَقَالَللَّه  جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ ا: قَالَ   عن أَبِي مسعود اَألنصارِي    ـ٣١٨
  فَما رأَيت النبِـي      ،ن مما يطيلُ بِنا   ة الصبحِ من أَجلِ فُالَ    إِني َألتأَخر عن صالَ   

       ذئموي با غَضمم دقَطُّ أَش ظَةعوي مف بفَقَالَ ،غَض : »      كُمـنإِنَّ م اسا النها أَيي
فِّرِيننفَ ،م    وجِزفَلْي اسالن أَم كُمأَي،   ـةاجذَا الْحو يفعالضو الْكَبِري هائرو نفَإِنَّ م « .

  )٤٦٦/م(
اي :  آمد و گفـت  هللا رسول اخدمت روایت می کند که شخصی  ابومسعود  :ترجمه

جماعت  در نماز کند،  نماز را بسیار طوالنی مییدلیل اینکه فالنه  من ب،بخدا سوگند! رسول خدا
 را  من در هیچ یک از سخنرانیها، رسول خدا :گوید  میابو مسعود . کنم  شرکت نمی،صبح

 ؛کنید  مردم را متنفر می،بعضی از شما«:  فرمود آنحضرت مانند آن روز، خشمگین ندیده بودم؛
ر میـان   زیـرا د ؛مختـصر بخوانـد  آنـرا   امامـت نمـاز را بعهـده گرفـت،          ، هرکس از شـما    ،بنابراین

  .»، افراد ضعیف، پیر و کسانی که کار فوري دارند، وجود داردنمازگزاران

  ن تعیین کند  مریض شد، جانشی،اگر امام): 121(باب
  تا نماز را براي مردم امامت نماید 

  أَالَ : فَقُلْت لَهـا     دخلْت علَى عائشةَ   : عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه قَالَ       ـ٣١٩
      ولِ اللَّهسضِ ررم نينِي عثدحت؟ لَى :قَالَتب ، بِيثَقُلَ الن   َـلَّى  « :فَقَـالأَص

اسا ؟»النالَ : قُلْن ،     ولَ اللَّهسا ري كونرظتني مهـي       « : قَالَ ، وـاًء فـي موا لعض
 : فَقَـالَ  ، ثُم أَفَـاق   ، فَأُغْمي علَيه  ،نوَء ثُم ذَهب لي   ، فَاغْتسلَ ، فَفَعلْنا »الْمخضبِ

» اسلَّى النا ؟»أَصالَ : قُلْن ،     ولَ اللَّهسا ري كونرظتني مهـاًء    « : فَقَالَ ، وي موا لعض
 : فَقَـالَ  ،ق ثُم أَفَا  ، فَأُغْمي علَيه  ، ثُم ذَهب لينوءَ   ، فَفَعلْنا فَاغْتسلَ  »في الْمخضبِ 

» اسلَّى النا ؟»أَصالَ : قُلْن ،     ولَ اللَّهسا ري كونرظتني مهـاًء    « : فَقَالَ ، وي موا لعض
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 : فَقَـالَ  ، ثُم أَفَاق  ، فَأُغْمي علَيه  ، ثُم ذَهب لينوءَ   ، فَفَعلْنا فَاغْتسلَ  »في الْمخضبِ 
» اسلَّى النا فَقُلْ ؟»أَصالَ :ن ،     ولَ اللَّهسا ري كونرظتني مهو ، قَالَت :   كُوفع اسالنو 

 جِدسي الْمف،     ولَ اللَّهسونَ ررظتني  َالصل  ةراِء اآلخشالْع ة،  ـلَ   : قَالَـتسفَأَر 
   ولُ اللَّهسر   ٍكْرإِلَى أَبِي ب   ِاسبِالن لِّيصـا  ، أَنْ يـولُ فَقَـالَ     فَأَتسالر إِنَّ  :ه   
   ولَ اللَّهسر    ِاسبِالن لِّيصأَنْ ت كرأْمكْرٍ   ،يو بفَقَالَ أَب ،  ًالجكَانَ ريقًا  وقا  : ري 

 بكْرٍ فَصلَّى بِهِم أَبو   : قَالَت ، أَنت أَحق بِذَلك:    فَقَالَ عمر  ،عمر صلِّ بِالناسِ  
 اَألي لْكتام،      ولَ اللَّهسإِنَّ ر ثُم     ًفَّةخ فِْسهن نم دجنِ       ، ولَـيجر نـيب جـرفَخ 

 اسبا الْعمهدأَح  َالصرِ  لالظُّه اسِ    ،ةلِّي بِالنصكْرٍ يو بأَبكْرٍ      ، وـوبأَب آهـا رفَلَم 
 رأَختيل بذَه،   بِيالن هأَ إِلَيمفَأَو    َأَنْ ال رأَختا  ، يمقَالَ لَهو : »  بِهنانِي إِلَى جسلأَج، 

 ة النبِي    يصلِّي وهو قَائم بِصالَ     وكَانَ أَبو بكْرٍ   ،فَأَجلَساه إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ    
   فَـدخلْت علَـى   : عبيد اللَّهقَاعد قَالَ  والنبِي  ،ة أَبِي بكْرٍ  والناس يصلُّونَ بِصالَ  

     لَه اسٍ فَقُلْتبنِ عب اللَّه دبضِ           أَالَ :عـرم ـنةُ عشائنِي عثَتدا حم كلَيع رِضأَع 
   ولِ اللَّهسرفَقَالَ ؟: اته ،   هلَيا عيثَهدح تضرئًا    ، فَعيش هنم كَرا أَنفَم ،  هأَن رغَي  

.  هـو علـي  : قَالَ ، الَ : قُلْت ؟ أَسمت لَك الرجلَ الَّذي كَانَ مع الْعباسِ       :قَالَ
  )٤١٨/م(

آیـا  : به خانۀ عایـشه رضـی اهللا عنهـا رفـتم و گفـتم     : عبید اهللا بن عبد اهللا می گوید      :ترجمه
   بیمـاري  هنگـامی کـه  بلـه،  : دربارة بیمـاري رسـول اکـرم بـراي مـا صـحبت نمـی کنـی؟ گفـت                 

. خیر، آنها منتظر شما هستند: ؟ گفتیم»آیا مردم نماز خواندند«: ، فرمودیافت شدت  رسول اهللا
 غسل کرد و آنحضرت  یم؛طشت آورد : عایشه می گوید  . »طشت آبی برایم بیاورید   «: فرمود

آیـا مـردم   «:  وقتی به هوش آمد، فرمود  ؛هوشی شد   دچار بی  ،بلند شود هنگامی که می خواست     
سل دوباره آب خواست و غـ  اهللا   رسول.  آنان منتظر شما هستند  ، خیر :یم؟ گفت »ماز خواندند ن

 وقتـی بـه هـوش    ، چند لحظه بعد؛هوش شد  بی، براي بار دوم،خواست بلند شود   وقتی  اما   ؛نمود
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 مردم گفتنی است که. آنها منتظر شما هستندخیر، :  گفتیم؟»آیا مردم نماز خواندند«: آمد، پرسید
 نزد ابـوبکر کسی را    اهللا    رسول.  بودند آنحضرت  م براي نماز عشا در مسجد، منتظر        ه

 چون مردي ابو بکر. ایشان رسانده رفت و پیام را باو قاصد نزد . فرستاد تا نماز را برگزار کند
شـما بـراي امامـت    :  گفتعمر. یدنماز را برگزار کنشما : گفت عمر   بود، به   رقیق القلب   

  . خطیر امامت را بعهده گرفتبود که ابوبکر در آن روزها، وظیفۀاینگونه  ؛ید اترسزاوار

   مردم را امامت پس در حالی که ابوبکراحساس بهبودي نمود؛    رسول اهللادر آن اثنا،
در میان دو نفر که یکی از آنها عباس بود، براي نماز ظهر بیرون رفـت؛     آنحضرت   می نمود، 

 را مشاهده نمود، خواست عقب بیاید؛ ولی پیامبر اکرم   رسول خدا  هنگامی که ابوبکر
را  مرا کنار او بنشانید؛ آنها آنحـضرت  : به او اشاره نمود که عقب نیاید و به آن دو نفر گفت        

 که نشسته بود، اقتدا  اکرم  که ایستاده بود به نماز پیامبرر ابوبکر نشاندند؛ اینگونه ابوبکراکن
  . به نماز ابوبکر اقتدا نمودندنمود و مردم

آیا آنچه : بعد از آن، نزد عبد اهللا بن عباس رضی اهللا عنهما رفتم و گفتم:  عبید اهللا می گوید
   براي شـما بیـان نکـنم؟    ،را که عایشه رضی اهللا عنها دربارة بیماري رسول خدا براي ما بیان نمود     

ا برایش بیان نمـودم؛ او بـه هـیچ یـک از        حدیث عایشه رضی اهللا عنها ر     بگو؛ من   : عبد اهللا گفت  
 آیا نام شخصی را که همراه عبـاس  : سخنان عایشه رضی اهللا عنها ایرادي نگرفت؛ فقط گفت        

  .بود علی : نه؛ گفت: بود برایت ذکر کرد؟ گفتم

  کسی دیگر جلو شود،اگر امام براي نماز نیامد): 122(باب

 قَالَ ،تبوك نه غَزا مع رسولِ اللَّه  أَ:  عنِ الْمغرية بنِ شعبةَـ٣٢٠
 ،ة الْفَجرِ قَبلَ صالَ، فَحملْت معه إِداوةً، قبلَ الْغائط فَتبرز رسولُ اللَّه :الْمغريةُ

 ولُ اللَّهسر عجا رفَلَم ا نم هيدلَى يع رِيقأُه ذْتأَخ اِإلإِلَيدةو، هيدلَ يغَسو 
 فَضاق كُما ، ثُم ذَهب يخرِج جبته عن ذراعيه، ثُم غَسلَ وجهه،ثَ مراتثَالَ

هتبج،ةبي الْجف هيدلَ يخفَأَد ،ةبفَلِ الْجأَس نم هياعرذ جرى أَختح ، هياعرلَ ذغَسو 
 فَأَقْبلْت معه حتى نجِد : قَالَ الْمغريةُ، ثُم أَقْبلَ، ثُم توضأَ علَى خفَّيه،ى الْمرفَقَينِإِلَ
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فوع ننِ بمحالر دبوا عمقَد قَد اسالن ملَّى لَهفَص ، ولُ اللَّهسر كرفَأَد  
 فَلَما سلَّم عبد الرحمنِ بن ،ى مع الناسِ الركْعةَ اآلخرةَ فَصلَّ،إِحدى الركْعتينِ

فوع  ولُ اللَّهسر قَام َالص متي هت،نيملسالْم كذَل عوا ، فَأَفْزفَأَكْثَر 
بِيحسالت، بِيى النا قَضفَلَم  َالصهِملَيلَ عأَقْب هت،قَالَ ثُم : »متنسقَالَ»أَح أَو : 

»متبأَص الَ»قَدا الصلَّوأَنْ ص مبِطُهغا يهقْتوكتاب الصالة، باب ١٠٥/٢٧٤/م. (ةَ ل
   )تقدمي اجلماعة من يصلي م إذا تأخر اإلمام

 ؛ بودم ، همراه رسول اهللا تبوكدر غزوة:  می گویدمغیره بن شعبه  :ترجمه
 ظرف همزمان با ایشان، ،قبل از نماز فجر من ، بیرون رفت؛براي قضاي جاحت آنحضرت 

 بکار شدم و بر دستهایش آب برگشت، من دست  را برداشتم؛ هنگامی که رسول اهللاآبی 
 تالش ، بعد از آن سه بار دستهایش را شست؛ سپس صورتش را شست؛ ریختم؛ آنحضرت

 به سبب، تنگی آستین هاي جبه، دستهایش را به داخل ؛ اماکرد تا دستهایش از جبه بیرون نماید
 ،آن  بعد ازرنج شست و بر موزه هایش مسح نمود؛ بیرون آورد و تا آ، برد و از زیر جبهآن

دیدم مردم عبدالرحمن بن و  براه افتاد؛ من نیز همراه ایشان آمدم) بسوي مردم (آنحضرت 
 رکعت  به یک رسول خدا خواند؛ نماز می  را جلو کرده اند و عبدالرحمن عوف 

  سالم گفت، رسول اهللا  هنگامی که عبدالرحمن بن عوف رسید و آنرا با مردم خواند؛
 و بسیار،  مردم را به وحشت انداخت، دیدن این صحنهبرخاست تا نمازش را کامل نماید؛

کرد و  نمازش را تمام کرد، رو بسوي مردم  هنگامی که رسول خدا سبحان اهللا گفتند؛
خواندن نماز در گفتنی است که . »حق با شماست«: یا اینکه فرمود» کار خوبی کردید «:فرمود

   . گردیدوقت توسط مردم باعث غبطه خوردن آنحضرت 

  وجوب آمدن به مسجد براي کسی که اذان را می شنود): 123(باب
   يـا   :عمـى فَقَـالَ   رجـلٌ أَ    أَتى النبِـي     : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٢١

 ولَ اللَّهسر،       جِدسنِي إِلَى الْمقُودي دي قَائل سلَي هإِن ،       ـولَ اللَّـهسأَلَ رفَس   ْأَن 
    هتيي بف لِّيصفَي لَه صخري،  لَه صخفَقَالَ  ، فَر اهعلَّى دا واَء  « : فَلَمـدالن عمسلْ ته

  )٦٥٣/م. (»فَأَجِب« : قَالَ، نعم:قَالَ »ةبِالصالَ
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مد و  آنزد نبی اکرم ) عبداهللا بن ام مکتوم(مردي نابینا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
  سپس از رسول خدا من عصاکشی ندارم که مرا به مسجد بیاورد؛! اي رسول خدا: گفت

 اما هنگامی که ازه داد؛ هم به او اج آنحضرت ماز بخواند؛اجازه خواست تا در منزلش ن
آنحضرت . بله:  گفت؟»آیا اذان را می شنوي«:  او را صدا زد و فرمودبرگشت، پیامبر اکرم 

به نماز بیا (»پس اجابت کن«:  فرمود.(  

 فضیلت نماز جماعت): 124(باب

فْضلُ من  ةُ الْجماعة أَ  صالَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٢٢
  )٦٤٩/م. (»صالة أَحدكُم وحده بِخمسة وعشرِين جزًءا

تنهایی ه که ب نمازيبر نماز با جماعت «: فرمود   اهللارسول : گوید  میابوهریره  :ترجمه
. » دارد، برتري بیست و پنج برابر،خوانده می شود

 نماز جماعت یکی از راههاي هدایت است): 125(باب

ة  لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنِ الصالَ: قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودـ٣٢٣
 إِنْ كَانَ الْمرِيض لَيمشي بين رجلَينِ حتى يأْتي ، منافق قَد علم نِفَاقُه أَو مرِيضإِالَّ

ةَ  وإِنَّ من سننِ الْهدى الصالَ،علَّمنا سنن الْهدى اللَّه  إِنَّ رسولَ : وقَالَ،ةَالصالَ
يهذَّنُ فؤي يالَّذ جِدسي الْم٦٥٤/م. (ف(  

من خودم شاهد بودم که بجز منافق معلوم الحال :  می گویدعبداهللا بن مسعود  :ترجمه
 حتی مریض میان دو می کرد؛خلف نت) جماعت(ازآمدن به نماز دیگري  هیچ کس ،یا مریض

باید و  راه هاي هدایت را به ما آموخت  همانا رسول اهللا ر راه می رفت و به نماز می آمد؛نف
 اذان گفته می شود، یکی از راههاي هدایت ،آنمسجدي که در  خواندن درنمازدانست که 

  . است
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 انتظار براي نماز و فضیلت نماز جماعت): 126(باب

ـ ب٣٢٣ ةُ الرجـلِ فـي   صالَ« : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ ي هريرةَ عن أَبِ 
 وذَلك  ،ته في سوقه بِضعا وعشرِين درجةً     ته في بيته وصالَ   جماعة تزِيد علَى صالَ   

  الَ ،ةُ الـصالَ   ينهزه إِالَّ  جِد الَ  ثُم أَتى الْمس   ،أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ     
 ، وحطَّ عنه بِها خطيئَـةٌ     ، رفع لَه بِها درجةٌ    ةَ فَلَم يخطُ خطْوةً إِالَّ     الصالَ يرِيد إِالَّ 

  جِدسلَ الْمخدى يتح،   جِدسلَ الْمخالَ   ، فَإِذَا دي الصالَ    كَانَ فالص تا كَانم ة  يةُ ه
هبِسحالَ ،تالْمو             يـهـلَّى في صالَّذ ِسهلجي مف اما دم كُمدلَى أَحلُّونَ عصكَةُ يئ، 
 مـا لَـم     ، ما لَم يؤذ فيه    ، اللَّهم تب علَيه   ، اللَّهم اغْفر لَه   ، اللَّهم ارحمه  :يقُولُونَ

 يهثْ فدحكتاب املساجد و مواضع الصالة، باب فضل صالة         ٢٧٢/٦٤٩/م. (ي 
  )اجلماعة و انتظار الصالة

نماز خانه بر نماز جماعت «:   فرمود هللا روایت می کند که رسول ا      ابوهریره   :ترجمه
و بـه  درسـت وضـو بگیریـد     یـک مـسلمان،   زیـرا اگـر   ؛داردبیست و پنج درجه، برتري  ،بازارو  

با هر قدمی کـه  تا وارد شدن به مسجد، بجز نماز نداشته باشد، اي  مسجد برود و هیچگونه انگیزه 
 می گردد و پس از گناهانش کمه می شود و گناهی از   ضافا ش یک درجه به درجات    ،دارد برمی

  د، بحـــساب نمـــاز منظـــور زمـــانی کـــه در انتظـــار نمــاز، نشـــسته باشـــ ورود بــه مـــسجد، تـــا  
  باشـید، فرشـتگان بـراي شـما دعـاي خیـر        نشـسته  تاندر جاي نماز  می گردد و تا زمانی که شما        

 تـا زمـانی کـه وضـو     او را مغفرت کن و بر او رحم فرما؛ همچنین   ! خدایا: می گویند می کنند و    
  . »داشته باشید، همچنان فرشتگان براي شما دعاي خیر می کنند

  و صبح با جماعتفضیلت نماز عشا): 127(باب

 الْمسجِد    دخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ    :مرةَ قَالَ  عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي ع      ـ٣٢٤
 سمعت رسولَ   ، يا ابن أَخي   : فَقَعد وحده فَقَعدت إِلَيه فَقَالَ     ،ة الْمغرِبِ بعد صالَ 

  اللَّه ُقُولاللَّ        « :ي فنِص ا قَاممفَكَأَن ةاعمي جاَء فشلَّى الْعص نلِملَّى   ،يص نمو 
لَ كُلَّهلَّى اللَّيا صمفَكَأَن ةاعمي جف حب٦٥٦/م. (»الص(  
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، وارد  بعد از نماز مغربعثمان بن عفان : عبداهللا بن ابی عمره می گوید :ترجمه
من شنیدم ! اي برادر زاده ام:  وي فرمودمسجد شد و تنها نشست؛ من هم رفتم و نزد او نشستم؛

 را با جماعت بخواند، گویا نصف شب را زنده از عشا نم،کسهر«:  فرمود سول خداکه ر
داشته   شب را زنده نگهۀصبح را با جماعت بخواند، گویا هم نماز ،کس داشته است و هرنگه

  . »است

جماعت نماز صبح و عشا، تخلف از سخت گیري در مورد کسی که): 128(باب
  دمی کن

ة علَـى   إِنَّ أَثْقَلَ صـالَ   «:  قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٢٥
 ، ولَو يعلَمونَ ما فيهِما َألتوهما ولَو حبـوا ،ةُ الْفَجرِ الْمنافقني صالةُ الْعشاِء وصالَ   
 ثُم أَنطَلق معي    ،يصلِّي بِالناسِ  فَ  ثُم آمر رجالً   ،ة فَتقَام ولَقَد هممت أَنْ آمر بِالصالَ    

  ح مهعالٍ ممٍ الَ     بِرِجطَبٍ إِلَى قَوح نم مالَ  زونَ الصدهشي     مهوتيب هِملَيع قرةَ فَأُح
دها يعنِـي  ولَو علم أَحدهم أَنه يجِد عظْما سمينا لَـشهِ  «: زاد يف رِواية  . »بِالنارِ
  )٦٥١/م. (»ةَ الْعشاِء صالَ

نمازهاي عشا و فجر، «:  فرمود  روایت می کند که رسول اهللاابوهریره  :ترجمه
  اگر آنها اجر و ثواب این دو نماز را البته  ، بشمار میروند؛ندشوارترین نمازها براي منافقا

 همانا ؛)، حاضر می شدندماز جماعتو در ن(می آمدند هم که شده بود،  سینه خیز می دانستند،
  شخصی را براي امامت مردم بگمارم؛من تصمیم گرفتم دستور دهم تا نماز برگزار گردد و

راي نماز جماعت سپس با افرادي که دسته هاي هیزم با خود دارند به سوي کسانی بروم که ب
  . »نها را با خانه هایشان به آتش بکشمحاضر نمی شوند و آ

اسخوانی دانستند که  اگر آنها می «:د، عالوه بر اینها آمده است که فرمو دیگردر روایتیو
  . » حضور پیدا می کردندحتماً براي نماز عشانصیب شان می شود ) گوشت خوبی(فربه 



  
  

                                                      
٢٧٠  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

َ قَالَ لقَـومٍ يتخلَّفُـونَ عـنِ         أَنَّ النبِي:      عن عبد اللَّه بنِ مسعود     ـ٣٢٦
عمالْجالً    « :ةجر رأَنْ آم تممه اسِ  لَقَدلِّي بِالنصـالٍ        ، يلَـى رِجع قـرأُح ثُم 

مهوتيب ةعمنِ الْجلَّفُونَ عخت٦٥٢/م. (»ي(  
نماز جمعه به ی که م مرد دربارةنبی اکرم :  می گویدعبداهللا بن مسعود  :ترجمه

 امامت ،مردي را دستور دهم تا نماز را براي مردمهمانا تصمیم گرفتم «: ند، فرمودنمی رو
  .» با خانه هایشان آتش بزنم، سپس کسانی را که از نماز جمعه تخلف می کنند؛نماید

   تخلف از نماز جماعت براي کسی که عذري دارداجازة: )129(باب
ـ ب١٤ ت الْمدينةَ فَلَقيت  قَدم: عن محمود بنِ الربِيعِ عن عتبانَ بنِ مالك قَالَ 

 أَصابنِي في بصرِي بعض الشيِء فَبعثْت       : قَالَ ، حديثٌ بلَغنِي عنك   : فَقُلْت ،عتبانَ
    ولِ اللَّهسإِلَى ر         ىلصم ذَهخي فَأَتزِلني مف لِّيصنِي فَتيأْتأَنْ ت بي أُحقَـالَ  ،أَن : 

 ى النفَأَت  بِي     ابِهحأَص نم اَء اللَّهش نمـي     ،وزِلنـي ملِّي فـصي ـوهلَ وخفَد ، 
وأَصحابه يتحدثُونَ بينهم ثُم أَسندوا عظْم ذَلك وكُبره إِلَى مالك بـنِ دخـشمٍ              

ةَ الصالَ ا أَنه أَصابه شر فَقَضى رسولُ اللَّه       ودوا أَنه دعا علَيه فَهلَك وودو      :قَالُوا
 إِنه يقُولُ ذَلك وما     : قَالُوا ، وأَني رسولُ اللَّه   ، اللَّه  إِلَه إِالَّ   أَلَيس يشهد أَنْ الَ    :وقَالَ

  ي قَلْبِهف وأَنْ الَ     الَ : قَالَ ،ه دأَح دهشإِ   ي ا الَّ إِلَه للَّه،      ارلَ النخدفَي ولُ اللَّهسي رأَنو 
 همطْعت أَو«.  سيثُ   : قَالَ أَندذَا الْحنِي هبجفَأَع ،فَقُلْت :ال    ـهبفَكَت ـهبنِـي اكْتب .

  )٣٣/م(
: دگوی  نقل می کند، میاز عتبان بن مالککه  در حدیثی محمود بن ربیع  :ترجمه

به من رسیده است   شمااز طرفحدیثی :  و به وي گفتمتبان را مالقات نمودمبه مدینه آمدم و ع
 شخصی را نزد چشم هایم کم بینا شده بود؛ لذا: ؛ او گفت)ممکن است آنرا برایم بیان کنی(

ز بخوانی تا من محل دوست دارم نزد من بیایی و درخانه ام نما:  فرستادم و گفتمرسول اهللا 
 و تعدادي از یارانش نزد من آمدند؛  اکرم  نماز، اختصاص دهم؛ نبینماز خواندن شما را به

هللا تعالی علیهم با د و صحابه رضوان منزل شد و شروع به نماز خواندن نمو وارد  آنحضرت
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ق را به مالک بن دخشم  بیشترین و بزرگترین نفا؛ آنان صحبت می کردند، نفاقیکدیگر دربارة
الك شود یا به مصیبتی گرفتار  علیه او دعا کند تاهل اهللا  دوست داشتند رسونسبت دادند و

 بجز ،گواهی نمی دهد که هیچ معبود بحقیمگر «: ، فرمود بعد از اتمام نماز آید؛ آنحضرت
  آنحضرت .اما نه از قلبشگواهی می دهد : گفتند! ، وجود ندارد و من رسول خدا هستم؟اهللا

 خدا ، وجود ندارد و من فرستادة بجز اهللا،د بحقی گواهی دهد که هیچ معبو،کسهر«: فرمود
  . »هستم، وارد جهنم نمی شود و طعم آنرا هم نمی چشد

این حدیث را :  به فرزندم گفتماین حدیث مرا به شگفتی واداشت؛ لذا: ت گفانس 
  .نوشت  وي هم آنرا؛بنویس

 دستور خوب نماز خواندن): 130(باب

 يوما ثُم انصرف   صلَّى بِنا رسولُ اللَّه:لَ قَا  عن أَبِي هريرةَـ٣٢٧
 ؟ ينظُر الْمصلِّي إِذَا صلَّى كَيف يصلِّي أَالَ؟تك تحِسن صالَنُ أَالَيا فُالَ« :فَقَالَ

فِْسهنلِّي لصا يمفَإِن،نم رصا أُبي كَمائرو نم رصُألب اللَّهي وإِن يدنِ ييب « .
  )٤٢٣/م(

امت نمود؛ سپس  نماز را براي ما ام ، رسول اهللاروزي:  می گویدابوهریره  :ترجمه
ادا نمی کنی؟ آیا خوب آیا نمازت را ! اي فالنی«:  و فرمودچهره اش را بسوي ما برگرداند

ي براد بداند که بای او !چگونه نماز می خواند؟که کند دقت   نبایدنمازگزار هنگام نمازخواندن
نیز پشت سرم را  ، که جلویم را می بینم سوگند به خدا، من همانگونهخودش نماز می خواند؛

  . »می بینم

 اعتدال در نماز و کامل خواندن آن): 131(باب

 فَوجـدت    ةَ مع محمد   رمقْت الصالَ  : قَالَ   عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ    ـ٣٢٨
هاميق، فَر هتكْع،   هكُوعر دعب الَهدتفَاع ، هتدجنِ      ، فَسيتدجالـس نـيب هتلْـسفَج ، 

هتدجفَس،افرصاإلنيمِ ولسالت نيا بم هتلْساِء، فَجوالس نا م٤٧١/م. ( قَرِيب(  
متوجه شدم پس  زیر نظر گرفتم؛ را نماز محمد :  می گویدبراء بن عازب  :ترجمه
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 دوم و نشستن میان ، سجده، نشستن میان دو سجده، سجدةکه قیام، رکوع، اعتدال بعد از رکوع
  .مساوي استبا هم تقریباً  )از نظر مدت زمان( همه سالم گفتن و رفتن رسول اهللا 

ات دیگر آمده است که سایر اعمال با یکدیگر مساوي بودند اما قیام و در روای: شرح
  آنحضرت ها همت، چنین بوده است؛ البته بعضی وق اکثر اوقاتوالنی تر بودند و، طتشهد

   . نماز می خواندند،طبق حدیث باال

  آلُو أَنْ أُصلِّي بِكُم كَما رأَيت رسولَ اللَّه           إِني الَ  : قَالَ   عن أَنسٍ  ـ٣٢٩
 كَانَ إِذَا رفَع رأْسه من     ، أَراكُم تصنعونه  ا الَ  فَكَانَ أَنس يصنع شيئً    : قَالَ ،يصلِّي بِنا 

       ِسين لُ قَدقُولَ الْقَائى يتا حمقَائ بصتكُوعِ انالر،       ةدجالـس نم هأْسر فَعإِذَا رو 
ِسين لُ قَدقُولَ الْقَائى يتكَثَ ح٤٧٢/م. (م(  

تمام تالشم را بکار می گیرم تا همان نمازي را : ویدانس رضی اهللا عنه می گ: ترجمه
  .براي ما می خواند  براي شما بخوانم که رسول 

 د که من نمی بینم شما انجام دهید؛کاري را انجام می دا انس : راوي از انس می گوید
) و به سجده نمی رفت(د، آنقدر راست می ایستاد گامی که سرش را از رکوع بلند می نمواو هن

 هنگامی که سرش را از ی کردند سجده را فراموش کرده است؛ همچنینکه مردم فکر م
فراموش ) سجدة بعدي را(کردند   آنقدر مکث می نمود که مردم فکر می،سجده، بلند می کرد

  .کرده است

   طوالنی باشد،بهترین نماز، نمازي است که قیام آن): 132(باب
طُولُ «: ة أَفْضلُ؟ قَالَ  أَي الصالَ : ولُ اللَّه   سئلَ رس :  قَالَ  عن جابِرٍ  ـ٣٣٠

وت٧٥٦/م. (»الْقُن(  
شتري  فضیلت بی،کدام نماز: ال کردند سؤاز رسول اهللا :  می گویدجابر  :ترجمه
  ). یعنی نمازي که قیام آن طوالنی باشد (»قیام طوالنی«: دارد؟ فرمود
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 دستور به سکون و آرامش در نماز): 133(باب

ما لـي  « :فَقَالَ  خرج علَينا رسولُ اللَّه   : قَالَ   عن جابِرِ بنِ سمرةَ    ـ٣٣١
 ثُـم   : قَالَ .»ة اسكُنوا في الصالَ   ؟أَراكُم رافعي أَيديكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ      

 : فَقَـالَ ، ثُم خرج علَينا: قَالَ.»اكُم عزِينمالي أَر« :خرج علَينا فَرآنا حلَقًا فَقَالَ 
 فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه وكَيف تصف       ؟»ئكَةُ عند ربها   تصفُّونَ كَما تصف الْمالَ    أَالَ«

. » في الـصف    ويتراصونَ ،يتمونَ الصفُوف اُألولَ  « : قَالَ ؟»ئكَةُ عند ربها  الْمالَ
  )٤٣٠/م(

چرا «:  نزد ما تشریف آورد و فرمود رسول اهللا:  می گویدجابر بن سمره  :ترجمه
؟ در نماز، سکون وسرکش، باال می بریدمن شاهد دستهایتان هستم که مانند دم اسبهاي توسن 

   .»وآرامش داشته باشید
متعددي قه هاي ل و ما را در ح نزد ما تشریف آورد اهللابار دیگر رسول : راوي می گوید

 نزد ما تشریف آورد،  بار سوم که آنحضرت ؟»چرا شما را پراکنده می بینم«: ودفرم و دید
  ، شما به صف دنفرشتگان نزد پرودگارشان به صف می ایستآیا آنگونه که «: فرمود

: مودفرشتگان چگونه نزد پرودگارشان به صف می ایستند؟ فر:  ما پرسیدیم؟»نمی ایستید
  . »هم پیوسته در صف می ایستنده صفهاي اول را کامل می کنند و استوار و ب«

 شده است، همان بلند کردن دستها هنگام سالم ، منعبلند کردن دستها که از آن: شرح
  . تصریح شده است) 311( که در حدیث پایان نماز است گفتن در

 سالم دادن با اشاره در نماز): 134(باب

بعثَنِي لحاجة، ثُم أَدركْته وهو      إِنَّ رسولَ اللَّه    :  أَنه قَالَ  ابِرٍ عن ج  ـ٣٣٢
إِنك «:  فَقَالَ ، يصلِّي فَسلَّمت علَيه فَأَشار إِلَي، فَلَما فَرغَ دعانِي        :يِسري، قَالَ قُتيبةُ  

  )٥٤٠/م. (موجه حينئذ قبلَ الْمشرِقِ وهو .»سلَّمت آنِفًا وأَنا أُصلِّي
 مرا براي انجام کاري فرستاد؛ سپس من به  رسول خدا : می گوید جابر :ترجمه

حالی که به مسیرش ادامه می داد ـ طبق روایت قتیبه ـ و مشغول نماز خواندن  رسیدم در ایشان
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سپس  ش بسوي من اشاره نمود؛ با دست  سالم گفتم؛ پیامبر اکرممن به آنحضرت بود؛ 
 سالم گفتی ولی من تو پیش از این،«: اغت یافت، مرا صدا زد و فرمودری که از نماز، فهنگام

  به سمت ، چهرة رسول اهللادر آن هنگام:  می گویدجابر . »در حال نماز خواندن بودم
  . مشرق بود

 به نظر می رسد که این چنین ؛ قبله نبودکه به سمتتصریح شده است در روایات دیگر، (
؛ قابل  آن، قرار داردجنوبدر قبله   همانگونه که می دانیدو است ، رخ داده در مدینهواقعه،

 و برخی ، جایز می دانند جواب دادن سالم را در نماز با اشاره،بعضی از علمایادآوري است که 
  . )نمی داننددیگر، جایز 

 است منسوخ شده ،صحبت کردن در نماز): 135(باب

   بينـا أَنـا أُصـلِّي مـع      : قَـالَ    عن معاوِيةَ ابنِ الْحكَمِ الـسلَمي      ـ٣٣٣
   ولِ اللَّهسر      مِ فَقُلْتالْقَو نلٌ مجر طَسإِذْ ع :  اللَّه كمحري ،     مـانِي الْقَـومفَر 
مارِهصبِأَب، فَقُلْت :   اهيا ثُكْلَ أُمو ،  أْنا شم   ونَ إِلَيظُرنت ونَ     ؟كُمرِبـضلُـوا يعفَج 

  مهاذلَى أَفْخع يهِمدنِي   ،بِأَيونتمصي مهتأَيا رفَلَم ،   ـكَتي سنـلَّى     ، لَكـا صفَلَم   
   ولُ اللَّهسر   يأُمو والَ     ،فَبِأَبِي هو لَها قَبلِّمعم تأَيا رم   نسأَح هدعب    ـهنا ميملعت 

 يصلُح فيها   ةَ الَ إِنَّ هذه الصالَ  « : قَالَ ، شتمنِي  والَ ، ضربنِي  والَ ،فَواللَّه ما كَهرنِي  
 أَو كَمـا قَـالَ      » إِنما هو التسبِيح والتكْبِري وقراَءةُ الْقُرآن      ،مِ الناسِ شيٌء من كَالَ  

 وقَد جـاَء اللَّـه     ، يا رسولَ اللَّه إِني حديثُ عهد بِجاهلية       :قُلْت :لَّه  رسولُ ال 
 ومنـا رِجـالٌ     : قَالَ » تأْتهِم فَالَ« : قَالَ ، يأْتونَ الْكُهانَ   وإِنَّ منا رِجاالً   ،مِبِاِإلسالَ

 : قَالَ ابن الصباحِ   » يصدنهم في صدورِهم فَالَ  ذَاك شيٌء يجِدونه    « :يتطَيرونَ قَالَ 
كَانَ نبِي مـن اَألنبِيـاِء      « : قَالَ ، قُلْت ومنا رِجالٌ يخطُّونَ    : قَالَ » يصدنكُم فَالَ«

ا لي قبلَ أُحـد      وكَانت لي جارِيةٌ ترعى غَنم     : قَالَ » فَمن وافَق خطَّه فَذَاك    ،يخطُّ
ةانِيوالْجمٍ   ،ووي ذَات تا، فَاطَّلَعهمغَن نم اةبِش بذَه قَد ـلٌ  ، فَإِذَا الذِّيبجا رأَنو 

  فَأَتيت رسولَ اللَّـه      ، لَكني صكَكْتها صكَّةً   ،من بنِي آدم آسف كَما يأْسفُونَ     
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 فَأَتيته بِهـا  .»ائْتنِي بِها« : قَالَ؟ أُعتقُها يا رسولَ اللَّه أَفَالَ: قُلْت،يفَعظَّم ذَلك علَ 
   أَنـت   : قَالَـت  ؟»مـن أَنـا   « : قَالَ ، في السماءِ  : قَالَت ؟»أَين اللَّه « :فَقَالَ لَها 

ولُ اللَّهسةٌ« : قَالَ،رنمؤا مها فَإِنقْهت٥٣٧/م(. »أَع(  
می خواندم که  نماز  همراه رسول اهللا:  می گویدمعاویه بن حکم سلمی  :ترجمه

  همۀ مردم با تعجب به من نگاه کردند؛گفتم؛» یرحمک اهللا«، عطسه زد؛ من ردي از میان مردمف
؟ مردم شروع به زدن ! نگاه می کنیددرم به عزایم بنشیند، چرا اینگونه به منما: من گفتم
سکوت دعوت می نمایند، که متوجه شدم مرا به   هنگامی روي رانهایشان نمودند؛ن بردستهایشا

حسن در  سالم داد ـ پدر و مادرم فدایش باد؛ هیچ معلمی   که رسول اهللا وقتیسکوت نمودم؛
کتک  نه مرا مانند ایشان ندیده ام ـ نه سرم داد کشید، ، آنحضرت نه قبل و نه بعد ازآموزش 

 بلکه ؛ این نماز نیست، شایستۀهیچ یک از سخنان مردم«:  بیراه گفت؛ بلکه فرمودزد و نه بد و
اي : من پرسیدم. ، فرمودیا چیزي شبیه این. »تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن استاز  ، عبارتنماز

 اسالم را به ما عنایت نموده  ولی هم اکنون خداوند فاصلۀ زیادي با جاهلیت ندارم؛ !رسول خدا
تو نزد «:  فرمودمی روند؟ پیامبر خدا ) غیبگویان(ادي از مردم ما نزد کاهنان  تعداست؛

 این چیزي است که«:  فرمودتعدادي از ما بدفالی می گیرند؟ آنحضرت : گفتم. »کاهنان نرو
اشاره به . (»رد مبادا بدفالی آنها شما را از انجام عملی باز داآنها در دلهایشان احساس می کنند؛

 من .) کارتان را طبق معمول انجام دهیدامکه فال گرفتن هیچ اعتباري ندارد بلکه شاین است 
:  فرمود همواره فال می گیرند؟ پیامبر اکرم ،بعضی از ما با خط کشیدن روي زمین: گفتم

،  خط کشیدن هر کس با خط کشیدن آن پیامبر، فال می گرفت؛یکی از پیامبران باخط کشیدن«
و اگر نه جایز نیست و چون هیچ کس نمی داند که خط کشیدن او  (موافق باشد، خوب است

  خط کشیدن و فال گرفتن اتفاقخط کشیدن آن پیامبر است یا نه؛ لذا دربارة حرمتموافق با 
  ). شمرده می شود همان پیامبر نظر وجود دارد و این کار از ویژگیهاي

   احد و جوانیه  کوهفمن کنیزي داشتم که گوسفندانم را در اطرا: راوي می گوید
که من   و از آنجاییگرگ یکی از گوسفندان را برده است روزي خبر شدم که ید؛می چران

   نزد ، پس ازآنشمگین می شوم، یک سیلی به او زدم؛انسان هستم و مانند سایر انسانها خ
: من گفتم. خیلی بزرگ بحساب آورد) گناه و اشتباه( آن را  آنحضرت  آمدم؛رسول خدا 
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  نزد   من او را؛»او را نزد من بیاور«:  فرمود  اکرمآنرا آزاد نکنم؟ پیامبر! اي رسول خدا
. »در آسمان است«:  کنیز گفت؟» کجاستخدا«:  به او گفت آنحضرت  بردم؛پیامبر خدا 

). یعنی باال است چنانچه در بعضی روایات آمده است که با انگشتش به طرف باال اشاره کرد(
خطاب به  (پیامبر خدا . تو رسول خدا هستی: کنیز گفت؟»من کیستم«:  پرسیدرسول خدا 

  . » زیرا او مومن استاو را آزاد کن؛«: گفت) ویه بن حکممعا

 يكَلِّم الرجلُ ،ة كُنا نتكَلَّم في الصالَ: قَالَ  عن زيد بنِ أَرقَمـ٣٣٤
  : حتى نزلَت،ة الصالَصاحبه وهو إِلَى جنبِه في         انرفَأُم

كُوتنِ الْكَالَ،بِالسا عهِينن٥٣٩/م. (مِ و(  
   ١٢٠٠ بخاري -٣٣٤

، هنگـام نمـاز خوانـدن، بـا یکـدیگر      در ابتداي اسـالم :  می گوید  زید بن ارقم   :ترجمه
  :نـازل شـد کـه    اما زمانی که این آیـه      ؛صحبت می کردیم              )بـراي و  

 . نماییم را رعایت سکوت،به ما دستور داده شد تا در نماز  ،) با فروتنی بایستیدوندخدا

 سبحان اهللا گفتن در نماز هنگام نیاز): 136(باب

 ،لرجالِ لالتسبِيح : قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ   عن أَبِي هريرةَـ٣٣٥
  )٤٢٢/م. (»في الصالة«: و في رِواية. »والتصفيق للنساِء

 و ، مردان است، ویژةتسبیح گفتن«:  فرمودرسول خدا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
  . نیز آمده است» در نماز«و در روایتی »  زنان است، ویژةدست زدن
 مسئله اي پیش بیاید مثل ،اگر در نماز براي کسی:  می گویدامام نووي رحمه اهللا: شرح

ه اشتباه ک(د یا اینکه می خواهد امام را متوجه کند ناینکه از او براي داخل شدن اجازه بگیر
، دست  بگوید و نمازگزار زن، سبحان اهللا سنت است نمازگزار مردو امور دیگر،) نموده است

حالت ه  را بهایشکف دسته اینکه د نبا کف دست راست بر پشت کف دست چپ بزن (بزند
  ). یکدیگر بزنده لهو و لعب ب
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 نهی از باال بردن چشم ها بسوي آسمان در نماز): 137(باب

لَينتهِين أَقْوام عن رفْعهِـم     « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٣٦
  )٤٢٩/م. (» أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،ة إِلَى السماِءصالَأَبصارهم عند الدعاِء في ال

 هنگام دعاي اگر افرادي،«:  فرمود  روایت می کند که رسول اهللاابوهریره  :ترجمه
  .»د آنان ربوده میشوچشمهايشان بسوي آسمان، خود داري نکنند، چشماندر نماز از باال بردن 

 وي نماز گزار عبور از جلگناه): 138(باب

 أَرسلَه إِلَى أَبِي جهـيمٍ    أَنَّ زيد بن خالد الْجهنِي   : عن بسرِ بنِ سعيد    ـ٣٣٧
أَلُهسي:       ولِ اللَّهسر نم عماذَا سم      لِّيصيِ الْمدي نيب اري الْممٍ   ؟فيهو جقَالَ أَب  
:     ولُ اللَّهسقَالَ ر  :»           ْلَكَـانَ أَن هلَياذَا علِّي مصيِ الْمدي نيب ارالْم لَمعي لَو

        هيدي نيب رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقرِ   »يضو النرِي قَالَ   الَ : قَالَ أَبأَد :  نيعبأَر 
  )٥٠٧/م. ( أَو سنةً، أَو شهرا،يوما

کـسی کـه از جلـوي     «: فرمـود  کـه رسـول اکـرم       می کند    روایت   هیم   ابوج :ترجمه
  نمود توقف می) سال(هل چ، تا داردقدر گناه چ ،دانست که این کار گذرد، اگر می ار میزنمازگ

:  فرمـود اهللا   یادم نیست که رسـول : گوید راوي می. » عبور نمی کرد   ،ارزولی از جلوي نماز گ    
 .چهل روز، ماه یا سال

 جلوگیري از عبور از جلوي نمازگزار): 139(باب

 يـصلِّي يـوم       بينما أَنا مع أَبِي سعيد     : عن أَبِي صالحٍ السمان قَالَ     ـ٣٣٨
 أَراد ، إِذْ جاَء رجلٌ شاب من بنِي أَبِي معـيط ،الْجمعة إِلَى شيٍء يستره من الناسِ  

 بين يـدي أَبِـي       فَنظَر فَلَم يجِد مساغًا إِالَّ     ، فَدفَع في نحرِه   ،ز بين يديه  أَنْ يجتا 
يدعس، اداُألولَى       ، فَع ةفْعالد نم دأَش رِهحي نف فَعا  ، فَدمثَلَ قَائأَبِـي     ، فَم نالَ مفَن 
يدعس،    جرفَخ اسالن ماحز انَ   ، ثُمورلَى ملَ عخفَد ،     ـيا لَقم هكَا إِلَيقَـالَ  ، فَش : 

 جـاَء   ؟بـنِ أَخيـك    ما لَك وال   : فَقَالَ لَه مروانُ   :ودخلَ أَبو سعيد علَى مروانَ    
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كُوكشي،   يدعو سفَقَالَ أَب :     ولَ اللَّهسر تعمس  ُقُولي: »    كُمدلَّى أَحإِلَى إِذَا ص
 فَإِنْ أَبـى  ، فَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديه فَلْيدفَع في نحرِه ،شيٍء يستره من الناسِ   

لْهقَاتطَانٌ،فَلْييش وا هم٥٠٥/م. (» فَإِن(  
 ،را بین خـود و مـردم    یزي  چ ، روز جمعه   وي  است که   روایت  از ابوسعید خدري   :ترجمه

  ؛خواست از جلویش بگذرد  ، بنی معیطۀ یکی از جوانان قبیل؛خواند ز می ره قرار می داد و نما     ست
تا از جائی دیگر (به اطرافش نگاه کرد وي  ؛ به سینه اش زد و او را عقب راند ابو سعید با دست   

 ؛بگذردآنجا ت، دوباره سعی کرد تا از   یافجلوي ابو سعید ن   جز گذشتن از    اما چون راهی    ) برود
نزد مروان سپس . گفتناسزا ابوسعید به  ، جوان؛ید با شدت بیشتري او را عقب رانداین بار ابوسع

 !ابوسعید: گفتاو مروان به . آن جوان، نزد مروان آمدبدنبال ابوسعید . و شکایت کردارفت و از 
ه شـنیدم کـ  :  گفـت ؟ ابوسـعید  در گرفته اسـت  یه نزاعچ )جواناین  (تو و برادرزاده ات   بین  

نماز خواند ، چیزي را بین خود و مردم، ستره قرار داد و  از شمایکی ،هرگاه«: فرمود اهللا   رسول
با وي بجنگد زیرا او شیطان نپذیرفت، اگر  ؛ع کنددفاز جلویش بگذرد، او را و شخصی  خواست 

.»است

  نمازگزارسترة): 140(باب

 ،نا نصلِّي والدواب تمر بين أَيـدينا       كُ : قَالَ   عن طَلْحةَ بنِ عبيد اهللاِ     ـ٣٣٩
     ولِ اللَّهسرل كا ذَلنفَذَكَر َلِ  « :َ فَقَالحالر ةرخؤثْلُ مم،       يـدي نـيكُـونُ بت 

كُمدالَ،أَح ثُم هيدي نيب را مم هرض٤٩٩/م. (» ي(  
   حیوانات از جلوي ما ما نماز می خواندیم و: دی می گوطلحه بن عبیداهللا  :ترجمه
اگر چیزي به  « : فرمود آنحضرت  صحبت کردیم؛ در این باره با رسول خدا می گذشتند؛

   جلوي شما باشد، هر چه از جلوي شما بگذرد به شما ضرري، چوب پایانی رحلاندازة
  . » نمی رساند
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   نماز خواندن بسوي نیزه):141(باب
كَانَ إِذَا خـرج يـوم     أَنَّ رسولَ اللَّه : رضی اُهللا عنهما   نِ عمر  عنِ اب  ـ٣٤٠

     هيدي نيب عوضفَت ةبربِالْح رأَم يدالْع،        كلُ ذَلفْعكَانَ يو اَءهرو اسالنا وهلِّي إِلَيصفَي 
  )٥٠١/م. (اُء فَمن ثَم اتخذَها اُألمر،في السفَرِ

 ، روزهـاي عیـد  اهللا    است که رسولروایت  رضی اهللا عنهما    بن عمر  اهللا عبد  از :ترجمه
و بسوي آن، نماز می خوانـد    ، آنگاه ؛دکنننصب  ش  جلویاي  تا نیزه   دستور می داد     ،هنگام نماز 

   همـین کـار را انجـام    هـم آنحـضرت   در سفر  . نماز میخواندند ،   اهللا  شت سر رسول  پمردم  
  . نیز از نیزه استفاده می کنند امراء و حکام به همین خاطر،می داد؛

 نماز خواندن بسوي مرکب): 142(باب

 وهـو  ،كَانَ يعرِض راحلَتـه  أَنَّ النبِي : رضی اُهللا عنهما عنِ ابنِ عمر ـ٣٤١
  )٥٠٢/م. (يصلِّي إِلَيها
را  مـرکبش   اهللا    روایت مـی کنـد کـه رسـول     عنهما رضی اهللا عبد اهللا ابن عمر    :ترجمه

. خواند آن نماز میسوي و به می داد جلوي خود قرار 

 عبور از جلوي نمازگزار از پشت ستره): 143(باب

 في قُبة حمراَء     رأَى رسولَ اللَّه       أَنَّ أَباه  : عن عون بنِ أَبِي جحيفَةَ     ـ٣٤٢
 فَمن  ، فَرأَيت الناس يبتدرونَ ذَلك الْوضوءَ     ، أَخرج وضوءاً  الًرأَيت بِالَ  و ،من أَدمٍ 

    بِه حسمئًا تيش هنم ابأَص،         بِهاحص دلَلِ يب نذَ مأَخ هنم بصي لَم نمو ،   تأَير ثُم 
 فَصلَّى  ،في حلَّة حمراَء مشمرا    رج رسولُ اللَّه     وخ ، أَخرج عنزةً فَركَزها   الًبِالَ

.  ورأَيت الناس والدواب يمرونَ بـين يـديِ الْعنـزة   ،إِلَى الْعنزة بِالناسِ ركْعتينِ 
  )٥٠٣/م(

 دیـدم گ سرخ رن در خیمه اي چرمی ورا  اهللا   رسول: گوید می  ابوجحیفه   :ترجمه
. )سـاخت  وضـو  وآنحـضرت   (آوردوضـو  آب    آنحـضرت برايرا دیدم که     بالل   و
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 هـرکس موفـق   ؛گرفتنـد  از یکـدیگر سـبقت مـی     اهللا   رسـول وضـوي   براي گرفتن آب    مردم
 از تري دسـت  ، دست نمی یافتن که به آیمالید و کس خود میصورت   آن را بر سر و       ،شد می

 .در زمین فرونـشاند  نیزه اي برگرفت و را دیدم که بالل  س   سپ ؛کرد  استفاده می  انش،همراه
بـراي نمـاز   داشـت و آسـتینهایش را بـاال زده بـود،      بر تـن   رنگیسرخعباي که  اهللا    رسولو  

 حیواناتمردم و  همچنین ؛اقامه نمود و دو رکعت نماز، براي مردم، و رو به نیزه کردآمد بیرون 
  . می کردند، عبور از پشت آن نیزهرا دیدم که

 نماز خواندن  ،دست به کمرنهی از ): 144(باب

. أَنه نهى أَنْ يصلِّي الرجلُ مختـصرا      :  عنِ النبِي      عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٤٣
  )٥٤٥/م(

 هنگـام نمـاز   ،از اینکـه کـسی     اکـرم  نبـی :  روایت مـی کنـد کـه        ابوهریره   :ترجمه
  . فرموده استتد، منع بایس کمر هخواندن، دست ب

 نهی از تف کردن به طرف جلو در نماز): 145(باب

 ،َ رأَى نخامةً في قبلَة الْمـسجِد       أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٤٤
 أَيحب  ؟خع أَمامه  فَيتن ،ما بالُ أَحدكُم يقُوم مستقْبِلَ ربه     « :فَأَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ   

     هِهجي وف عخنتلَ فَيقْبتسأَنْ ي كُمد؟أَح         ارِهـسي ـنع عخنتفَلْي كُمدأَح عخنفَإِذَا ت 
 همقَد تحكَذَا     ،تقُلْ هفَلْي جِدي فَإِنْ لَم «  مالْقَاس فصوو :   بِهي ثَوفَلَ ففَت ،  حسم ثُم  

  )٥٥٠/م. (بعضه علَى بعضٍ
  بلغمی در جهت قبلۀ مسجد دید؛ پس رو رسول خدا :  می گویدابوهریره  :ترجمه

  چرا بعضی از شما روبروي پرودگارشان می ایستند و بلغم  «: د و فرمودبه طرف مردم نمو
 بیندازند؟ لذا  روبروي شما بایستند و در چهرة شما بلغم آیا شما دوست دارید کهمی اندازند؟

 جایی ان بیندازید؛ اما اگر سمت چپد، سمت چپ و زیر پایتهر گاه می خواهید بلغم بیاندازی
در پارچه اش اینگونه توصیف نمود که کار را ـ یکی از رویان  قاسم ـ .»نیافتید این کار را بکنید

  .را بهم مالیدتف کرد و آن 
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  ز آنخمیازه کشیدن در نماز و جلوگیري ا): 146(باب
إِذَا تثَـاوب :»    قَالَ رسولُ اللَّـه      : قَالَ   عنِ أَبِي سعيد الْخدرِي    ـ٣٤٥

: و فـي رِوايـة    . » فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ   ،ة فَلْيكْظم ما استطَاع   أَحدكُم في الصالَ  
»طَانَ ييفَإِنَّ الش يهلَى فع هدبِي ِسكملُفَلْيخ٢٩٩٥/م. (»د(  

گاه یکی از هر«: رمود  ف روایت می کند که رسول خدا ابوسعید خدري  :ترجمه
 زیرا شیطان داخل ؛د تواند جلویش را بگیرد، تا میبکشخمیازه خواست در نماز، شما 

 ؛ددستش را جلوي دهانش بگیر«:  که فرمودو در روایتی دیگر آمده است. »می شود) شدهان(
  . »می شود) دهانش(داخل زیرا شیطان 

 بر دوش گذاشتن اطفال در نماز): 147(باب

يؤم الناس وأُمامةُ بِنت      رأَيت النبِي    : قَالَ   عن أَبِي قَتادةَ اَألنصارِي    ـ٣٤٦
        بِيالن تبِن بنيةُ زناب يهاصِ وأَبِي الْع  هقاتلَى عكَ  ،عا   فَإِذَا رهـعضو إِذَا  ،عو 

  )٥٤٣/م. (رفَع من السجود أَعادها
   مردم را امامتمن شاهد بودم که نبی اکرم :  می گوید ابوقتاده انصاري :ترجمه

) نوه پیامبر(بود    زینب دختر پیامبردر حالی که امامه دختر ابوالعاص که مادرشد  می نمو
   زمین  وقتی که رکوع می کرد، او را روي خدا  رسول قرار داشت؛بردوش آنحضرت 

  . دوباره او را بر دوشش می گذاشت،می گذاشت و هنگامی که از سجده بلند می شد

 دست کشیدن بر سنگریزه ها در مسجد): 148(باب

 يعنِي ، الْمسح في الْمسجِد ذَكَر النبِي : قَالَ  عن معيقيبٍـ٣٤٧
  )٥٤٦/م. (» فَواحدةًً بد فَاعالإِنْ كُنت الَ« :الَ قَ،الْحصى

هاي ه  دست کشیدن بر سنگریز دربارةنبی اکرم :  می گویدمعیقیب  :ترجمه
، ضروري است، فقط یک بارالزم و ،اگر دست کشیدن بر آنها«:  و فرمود، سخن گفتمسجد

  . »کفایت می کند
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 یک بار دست ،دنانسان می شویت و آزار در سجده، باعث اذ و یعنی اگر ناهموارند
  .  اشکالی ندارد،کشیدن

 مالیدن بلغم با کفش): 149(باب

 فَرأَيتـه    صلَّيت مع رسولِ اللَّـه       : قَالَ   عن عبد اللَّه بنِ الشخريِ     ـ٣٤٨
عخنت،هلعا بِنلَكَه٥٥٤/م. ( فَد(  

 نماز خواندم و دیدم که  همراه رسول اهللا: وید می گعبداهللا بن شخیر  :ترجمه
  .)تا محو شود و از بین برود(اخت و با کفشش آنرا مالید  بلغم اندآنحضرت 

 جمع کردن و بستن موهاي سر در نماز): 150(باب

لْحـارِث   أَنه رأَى عبد اللَّه بن ا      : رضی اُهللا عنهما    عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ     ـ٣٤٩
    هائرو نم قُوصعم هأْسرلِّي وصي،   لُّهحلَ يعفَج ـنِ       ، فَقَاملَ إِلَى ابأَقْب فرصا انفَلَم 

  إِني سمعت رسولَ اللَّه      : فَقَالَ ؟ ما لَك ورأْسي   :فَقَالَ رضی اُهللا عنهما  عباسٍ  
  )٤٩٢/م. (»ذَا مثَلُ الَّذي يصلِّي وهو مكْتوفإِنما مثَلُ ه« :يقُولُ

 عبداهللا بن حارث را رضی اهللا عنهما روایت است که ایشان،از عبداهللا بن عباس  :ترجمه
 جایش  از که موهایش پشت سرش بسته شده اند؛ پسمی خواند در حالی دید که نماز

ش را به پایان نمازعبداهللا بن حارث ه  هنگامی کبرخاست و شروع به باز کردن موهاي او نمود؛
من شنیدم که : تو با سرم چکار داري؟ ابن عباس گفت:  ابن عباس کرد و گفترساند، رو به

شخصی مانند نمازگزاري است که دست هایش را به شانه هایش چنین «: د فرمو اهللارسول 
  . »بسته باشند

  است غذا حاضر  ی کههنگامنماز خواندن ): 151(باب

 إِذَا قُـرب الْعـشاُء      :قَـالَ   أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَنسِ بنِ مالك    ـ٣٥٠
 وال تعجلُـوا عـن   ،وحضرت الصالةُ فَابدُءوا بِه قَبلَ أَنْ تصلُّوا صالةَ الْمغـرِبِ     

كُمائش٥٥٨/م. (»ع(  
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هنگامی که شام «: فرمود   روایت می کند که رسول خداانس بن مالک  :ترجمه
و در شام بخورید نخست،  قبل از خواندن نماز مغرب،شد و وقت نماز هم فرا رسید، ه دآور

  . » عجله نکنیدخوردن آن هم

  سهوفراموشی در نماز و سجدة): 152(باب

إِذَا شك :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي سعيد الْخدرِيـ٣٥١
أَحهالتي صف كُما،دعبأَر لَّى ثَالثًا أَمص رِ كَمدي لَى ، فَلَمنِ عبلْيو كحِ الشطْرفَلْي 

قَنيتا اسم،لِّمسلَ أَنْ ينِ قَبيتدجس دجسي ثُم ، لَه نفَعا شسملَّى خفَإِنْ كَانَ ص 
هالتص،ملَّى إِتإِنْ كَانَ صو طَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبا َألر٥٧١/م. (»ام(  

اگر یکی از شما در «:  فرمود رسول اهللا:  می گویدابوسعید خدري  :ترجمه
 خوانده است، شک را رها نماید و اساس ،ست که سه یا چهار رکعتن و ندا، شک کردنمازش

 اگر پنج سالم دهد، دو سجده بجا آورد؛اینکه  قبل از آنگاه ؛ بگذارد) سه رکعت( را بر  یقین
ش،  و اگر چهار رکعتمی شوندنمازش باعث زوج شدن  ، خوانده است، این دو سجده،رکعت

  .  باعث ذلت و خواري شیطان می گردد،ده است، این دو سجدهکامل ش

 :الْعشيإِحدى صالتيِ     صلَّى بِنا رسولُ اللَّه      : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٥٢
   رصا الْعإِمو را الظُّهنِ   ،إِميتكْعي رف لَّمفَس ،        دنتفَاس جِدسالْم لَةبي قا فى جِذْعأَت ثُم 

      رمعكْرٍ وو بمِ أَبي الْقَوفا وبضغا مهإِلَي   اكَلَّمتا أَنْ ياباسِ   ، فَهانُ النعرس جرخو : 
رالَ قُصالص نِ فَقَالَ   ،ةُتيدذُو الْي فَقَام : ـِسيتن الةُ أَمالص ترأَقُص ولَ اللَّهسا ر؟ ي 

   بِيالن ظَرفَن   َاالً فَقَالمشا وينمنِ   « :ييدقُولُ ذُو الْيا يقَالُوا ؟»م : قدلِّ   ، صصت لَم 
 ثُـم كَبـر     ، ثُم كَبر فَرفَع   ، ثُم كَبر ثُم سجد    ، وسلَّم  فَصلَّى ركْعتينِ  ،إِالّ ركْعتينِ 

   فَعرو ركَب ثُم دجسقَـالَ        : قَالَ ،و هنٍ أَنيصنِ حانَ برمع نع تبِرأُخو :  ـلَّمسو  .
  )٥٧٣/م(

ظهـر یـا   یعنی  زوال  یکی از نمازهاي بعد ازاهللا    رسول: می گوید   ابو هریره    :ترجمه
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قـرار  مـسجد  جهـت قبلـۀ   وبی کـه در  بسوي چـ  سپس   ؛را دو رکعت خواند و سالم گفت       عصر
 ابـوبکر و عمـر    گفتنی اسـت کـه   ؛بر آن تکیه زد  و مانند کسی که عصبانی باشد،       داشت، رفت 

 کـسانی بـه هـر حـال،     ویند؛گبیزي چ ترسیدند که  امابودند در میان جمعیت   نیزرضی اهللا عنهما    
، ایـن هنگـام  در  کوتـاه شـده اسـت؟    ،نمـاز : گفتنـد  و بیـرون رفتنـد   داشـتند از مـسجد       عجله   که

 ؟ر فراموشـی شـدید   ایا شـما دچـ    نماز تخفیف یافته    ! اي رسول خدا  : برخاست و گفت  ذوالیدین  
! ؟»ذوالیـدین چـه مـی گویـد       «: فرمـود به سمت راست و چپش نگاهی انداخت و           آنحضرت

  خـدا  رسـول آنگـاه  می گوید؛ شما فقط دو رکعت نماز خواندید؛ ذوالیدین راست: مردم گفتند 
      و تکبیـر گفـت    سـپس  سجده نمـود؛  گفت و    بعد تکبیر    ؛ داد  سالم ودو رکعت دیگر خواند

. ؛ بعد تکبیر گفت و به سجده رفت؛ سپس تکبیر گفـت سـرش را بلنـد نمـود        سرش را بلند کرد   
  .داد سالم بعد از آن،: ندند کهواز عمران بن حصین به اطالع من رسا: راوي می گوید

 سجده هاي تالوت): 153(باب

 فَيقْرأُ ،كَانَ يقْرأُ الْقُرآنَ  أَنَّ النبِي : رضی اُهللا عنهما: عنِ ابنِ عمرـ٣٥٣
هعم دجسنو دجسةٌ فَيدجا سيهةً فورس،ما لعضوا منضعب جِدا يى متح  كَان

هتهب٥٧٥/م. (ج(  
 قران تـالوت مـی نمـود و    نبی اکرم  :گوید عبد اهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می       :ترجمه

 همراه ایشان، ما نیز ؛کرد  سجده می،نمود یکی از سوره هاي داراي سجده را تالوت می       هرگاه،  
  ر زمـین، پیـدا   جـایی بـراي نهـادن پیـشانی بـ         )  ازدحـام  بـه سـبب    ( که  چه بسا  و کردیم سجده می 

  .نمی کردیم

إِذَا  :ةَ الْعتمة فَقَـرأَ    صالَ   صلَّيت مع أَبِي هريرةَ    : عن أَبِي رافعٍ قَالَ    ـ٣٥٤
 قَّتشاُء انمالس  ايهف دجفَس ،  لَه ةُ   : فَقُلْتدجالس هذا هـا    : فَقَالَ ؟ مبِه تدجس 

  )٥٧٨/م. ( أَزالُ أَسجد بِها حتى أَلْقَاهفَالَ خلْف أَبِي الْقَاسمِ 
ُإذا الـسامء خوانـدم؛ او سـورة   ابـوهریره   بـا  را  نمـاز عـشا   : ابورافع می گویـد    :ترجمه َ َّ َ ِ

ْانشقت َّ َ ْ     به سبب خوانـدن ایـن      : گفت این سجده چیست؟  : به او گفتم   ؛را خواند و سجده کرد



  
 
٢٨٥ )1 (مختصر صحیح مسلم  

بمیرم و به مالقات آنحضرت م و همچنان تا زمانی که  سجده کرده، پشت سر ابو القاسم سور
 خواهم نمود، سجده  بروم.  

  نماز صبح خواندن قنوت در): 154(باب

يقُولُ حني يفْرغُ من   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٣٥٥
سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولَك « :رأْسه ويرفَع ،ة الْفَجرِ من الْقراَءة ويكَبرصالَ

دمالْح«مقَائ وهقُولُ وي ثُم : » اشيعامٍ وشه نةَ بلَمسو يدلالْو نب يدلجِ الْوأَن ماللَّه
 ،شدد وطْأَتك علَى مضر اللَّهم ا، والْمستضعفني من الْمؤمنِني،بن أَبِي ربِيعةَ

فوسكَِسنِي ي هِملَيا علْهعاجالً،ورِعانَ ويحل نالْع مةَ اللَّهيصعانَ وذَكْوو ، تصع 
ولَهسرو زِلَ»اللَّها أُنلَم كذَل كرت ها أَننلَغب ت ثُم:                 

                  .)٦٧٥/م(   
در نماز صبح، هنگامی که قرائـت را بـه پایـان     اهللا   رسول: گوید  می  ابوهریره   :ترجمه

ه   «، کـرد  رکوع بلند میسرش را از     و) و رکوع می نمود   (می رساند و تکبیر می گفت        مع اللـَّ سـ
مل    دمالْح لَکنَا وبر هدمخـدایا «: همچنان که ایـستاده بـود، مـی فرمـود     سپس، ؛گفت می» نْ ح  !

قهـر  !  الهی؛ سایر مؤمنان مستضعف را نجات بدهولید بن ولید، سلمه بن هشام، عیاش بن ربیعه و      
ـ قـوم  و غضبت را بر   ن   ماننـد خشکـسالی دورا   اي نـازل کـن و آنـان را دچـار خشکـسالی     ،رضَم

کوان و عصیه را که از خدا ورسـولش، عـصیان   لحیان و رعل و ذقبایل  ! ؛ خدایا  بگردان ،یوسف
    به مـا خبـر رسـید کـه آنحـضرت بعـد از نـزول آیـۀ               سپس :گوید راوي می . » نفرین کن  کردند،

                                             این دعا را
  . ترك نمود

 خداونـد یـا توبـۀ آنـان را     در دست تو نیست؛   ) بندگان( از کار    چیزي! اي پیامبر : ترجمۀ آیه 
  .می پذیرد و یا آنها را عذاب می دهد چرا که آنان ستمگرند
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 خواندن قنوت در نماز ظهر و دیگر نمازها): 155(باب

 ةَ رسولِ اللَّه قَربن بِكُم صالَ واللَّه ألَُ: قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٣٥٦
 ويدعو ،ة الصبحِفَكَانَ أَبو هريرةَ يقْنت في الظُّهرِ والْعشاِء اآلخرة وصالَ

نِنيمؤلْمل،الْكُفَّار نلْعي٦٧٦/م. ( و(  
 شما را به نماز کهسوگند دا به خ:  روایت است که می گفتاز ابوهریره  :ترجمه

قنوت می خواند ) دعاي( و عشا و صبح  ظهرهاي و او در نمازنزدیک می نمایم؛ رسول اهللا 
  . د و کفار را نفرین می کرد نمو دعا می،نو براي مؤمنا

 خواندن قنوت در نماز مغرب): 156(باب

كَانَ يقْنت فـي الـصبحِ       أَنَّ رسولَ اللَّه :      عنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ    ـ٣٥٧
  )٦٧٨/م. (والْمغرِبِ

دعاي  ، صبح و مغربهايدر نماز  اهللا رسول :می گوید براء بن عازب  :ترجمه
  . قنوت می خواند

  دو رکعت سنت فجردربارة): 157(باب

  الْفَجر الَ  إِذَا طَلَع   كَانَ رسولُ اللَّه     :قَالَت رضی اُهللا عنها      عن حفْصةَ  ـ٣٥٨
  )٧٢٣/م. ( ركْعتينِ خفيفَتينِيصلِّي إِالَّ

  امی که فجر طلوع می کرد، رسول اهللاهنگ: ه رضی اهللا عنها می گویدصفح :ترجمه
  .فقط دو رکعت مختصر می خواند

 فضیلت دو رکعت سنت فجر): 158(باب

ركْعتا الْفَجرِ خير مـن     « :قَالَ   عنِ النبِي رضی اُهللا عنها     عن عائشةَ    ـ٣٥٩
  )٧٢٥/م. (»الدنيا وما فيها

دو رکعت «:  فرمودعایشه صدیقه رضی اهللا عنها روایت می کند که نبی اکرم  :ترجمه
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  . »فجر از دنیا و مافیها بهتر است) سنت(

 قرائت دو رکعت سنت فجر): 159(باب

   :قَرأَ في ركْعتيِ الْفَجرِ أَنَّ رسولَ اللَّه:    عن أَبِي هريرةَـ٣٦٠

          و        )٧٢٦/م(  
  ) سنت فجر( در دو رکعت رسول خدا :  می گویدابوهریره  :ترجمه    

      َو        را خواند.  

  دراز کشیدن بعد از سنت هاي فجر): 160(باب
 : إِذَا صلَّى ركْعتيِ الْفَجرِ    كَانَ النبِي    : قَالَت  رضی اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٣٦١

  )٧٤٣/م. ( اضطَجع وإِالَّ،فَإِنْ كُنت مستيقظَةً حدثَنِي
 دو رکعت هنگامی که نبی اکرم : ی اهللا عنها می گویدعائشه صدیقه رض :ترجمه

   ، در غیر اینصورت؛فجر را می خواند، اگر من بیدار بودم با من صحبت می کرد) سنت(
  . بر پهلو دراز می کشید

  نشستن در جاي نماز بعد از نماز صبح): 161(باب

 أَكُنت تجالس : رةَ قُلْت لجابِرِ بنِ سم: عن سماك بنِ حربٍ قَالَـ٣٦٢
 ولَ اللَّهسرقَالَ ؟:معا، نريالَّ كَانَ الَ، كَثصم نم قُومي  حبالص يهلِّي فصي يالَّذ ه

سمالش طْلُعى تتاةَ حدأَوِ الْغ،قَام سمالش تثُونَ، فَإِذَا طَلَعدحتوا يكَانو ، 
  )٦٧٠/م. ( فَيضحكُونَ ويتبسم،في أَمرِ الْجاهليةفَيأْخذُونَ 

 آیا تو با رسول خدا :  گفتمبه جابر بن سمره : سماك بن حرب می گوید :ترجمه
 از جایی که نماز صبح را  آنحضرت بله، بسیار؛: ي گفت؟ ونشست و برخاست می نمودي

  هنگامی که خورشید طلوع می کرد، بلند و می خواند تا طلوع آفتاب بر نمی خاست؛در آن 
 آنحضرتصحبت می کردند و می خندیدند و با یکدیگر  ، امور جاهلیتمردم دربارة. می شد
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تبسم می نمود .   

 دربارة نماز چاشت): 162(باب

ي يصلِّ  ما رأَيت رسولَ اللَّه : أَنها قَالَت رضی اُهللا عنها عن عائشةَـ٣٦٣
لَيدع الْعملَ وهو   وإِنْ كَانَ رسولُ اللَّه ،سبحةَ الضحى قَطُّ وإِني ُألسبحها

لَ بِهمعأَنْ ي بحي،هِملَيع ضفْرفَي اسالن لَ بِهمعةَ أَنْ ييش٧١٨/م. ( خ(  
نماز چاشت  رسول اهللا من هرگز ندیدم که : گوید عایشه رضی اهللا عنها می :ترجمه

 عملی را دوست داشت که انجام دهد، چه بسا، رسول اهللا بخواند؛ ولی من آنرا می خوانم؛ 
  آنان، فرض گردد، آنرا ترك ولی از ترس اینکه مبادا مردم به آن عمل کنند و بر 

  .می نمود

  دو رکعت استنماز چاشت،): 163(باب

مى مـن   يصبِح علَى كُلِّ سـالَ    « :أَنه قَالَ  ي   عنِ النبِ    عن أَبِي ذَر   ـ٣٦٤
 ، وكُلُّ تهليلَة صـدقَةٌ ، وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ، فَكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ  ،أَحدكُم صدقَةٌ 

 ويجـزِئ   ، صدقَةٌ  ونهي عنِ الْمنكَرِ   ، وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ   ،وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ  
  )٧٢٠/م. (»من ذَلك ركْعتان يركَعهما من الضحى

 یک ،بر هر مفصل انسان«:  فرمودکند که نبی اکرم  ی روایت مابوذر  :ترجمه
، یک صدقه  هر الحمدهللا گفتن، یک صدقه است؛ هر سبحان اهللا گفتنصدقه، واجب است؛

 امر به ، یک صدقه است؛ هر اهللا اکبر گفتن، یک صدقه است؛تن هر الاله اال اهللا گفاست؛
 صدقه است؛ و بجاي همۀ اینها خواندن دو رکعت نماز ،؛ و نهی از منکر صدقه است،معروف
  . کفایت می نماید چاشت،

  چهار رکعت استنماز چاشت،): 164(باب

 يصلِّي الـضحى     اللَّه    كَانَ رسولُ  :قَالَت رضی اُهللا عنها   عن عائشةَ    ـ٣٦٥
  )٧١٩/م. ( ويزِيد ما شاَء اللَّه،أَربعا
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  چهار رکعت نماز چاشت رسول اهللا: رضی اهللا عنها می گویدشه صدیقه عای :ترجمه
  . می خواند و هر چه خواست خداوند بود، به آنها می افزود

  هشت رکعت استنماز چاشت،): 165(باب

 سأَلْت وحرصت علَى أَنْ أَجِـد   :اللَّه بنِ الْحارِث بنِ نوفَلٍ قَالَ      عن عبد    ـ٣٦٦
 فَلَم أَجِد أَحـدا  ،سبح سبحةَ الضحى  أَنَّ رسولَ اللَّه   :أَحدا من الناسِ يخبِرنِي   

 كثُنِي ذَلدحي، أَبِي طَال تبِن انِئه أَنَّ أُم رنِي غَيترببٍ أَخ: ولَ اللَّهسأَنَّ ر    ـىأَت
 فَركَـع   ، ثُم قَام  ، فَاغْتسلَ ، فَأُتي بِثَوبٍ فَستر علَيه    ،بعد ما ارتفَع النهار يوم الْفَتحِ     

 اتكَعر انِيرِي  ،ثَمال أَد :       جس أَم هكُوعر لُ أَما أَطْويهف هاميأَق هود،    هنم ككُلُّ ذَل 
قَارِبتم، قَالَت :       ـدعال بلُ وا قَبهحبس هأَر كتـاب صـالة     ٨١/٣٣٦م. ( فَلَم 

  )املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة الضحى
جستجو نمودم و بسیار عالقه مند بودم : نوفل می گویدعبداهللا بن حارث بن  :ترجمه

ست؛ سرانجام کسی جز  خوانده ا نماز چاشت،ید رسول خدا  که به من بگوشخصی را بیابم
، آمدن آفتاب، بعد از بر روز فتح مکه رسول اهللا: گفت ام هانی دختر ابوطالب را نیافتم؛ او

 این فاطمه  (پرده کردند آنحضرت   و آنرا براي آوردندشبرایپارچه اي تشریف آورد؛ 
 بجاي ، سپس برخاست و هشت رکعت نماز؛دو غسل نم اکرم  پیامبر.)انجام دادکار را 

 نمی دانم کدامیک  تا جایی که بسیار نزدیک بهم بودندة ایشان،دو سج قیام و رکوع آورد؛
یا بعد از آن،  قبل من ندیدم که پیامبر خدا :  می گویدرضی اهللا عنهاام هانی . طوالنی تر بود

  .را بخوانداین نماز 
فوق، مالحظه نمودید، وقت نماز چاشت، هنگام باال گونه که در احادیث همان: توضیح

  .  هشت رکعت می باشد، و حداکثر آن؛ دو رکعت،آمدن آفتاب است و حداقل آن

 بارة نماز چاشتتوصیه در): 166(باب

ثَة أَيامٍ من    بِصيامِ ثَالَ  :ثَ بِثَالَ  أَوصانِي خليلي    : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   ـ٣٦٧
  )٧٢١/م. ( وأَنْ أُوتر قَبلَ أَنْ أَرقُد، وركْعتيِ الضحى، شهرٍكُلِّ
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 تـا   کـه  سه توصیه بـه مـن فرمـود      ؛    خدا   رسول؛  دوستم: گوید  می ابوهریره   :ترجمه
نماز چاشـت و  خواندن  روزه گرفتن در هر ماه، ،سه روز:  آنها را رها نخواهم کرد    ،مرگ لحظۀ

 .از خوابیدن قبل ،وترنماز خواندن 

 نماز أوابین): 167(باب

 رأَى قَومـا يـصلُّونَ مـن      أَنَّ زيد ابن أَرقَم  ِ: عنِ الْقَاسمِ الشيبانِي   ـ٣٦٨
   إِنَّ  ،ةَ في غَيرِ هـذه الـساعة أَفْـضلُ         أَما لَقَد علموا أَنَّ الصالَ     : فَقَالَ ،الضحى

 ولَ اللَّهسر َالَ« :الَقالُصصالْف ضمرت نيح ابِني٧٤٨. (»ةُ اَألو(  
 گروهی را دید که وقت چاشت قم زید بن ارچون : قاسم شیبانی می گوید :ترجمه

 ایناز غیر وقتی دیگر،  نمی دانند که نماز در ناآیا آن: ، گفتنماز می خوانند) برآمدن آفتاب(
پاي شتر دست و خوانده می شود که نماز اوابین وقتی «:  فرمود ، بهتر است؟ رسول اهللالحظه

  . »بچه ها از ریگ هاي داغ بسوزد

  کسی که براي خدا سجده نماید، به بهشت می رود): 168(باب
إِذَا قَرأَ ابن آدم الـسجدةَ      «:  قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن أَبِي هريرةَ   -٣٦٩

لَ الشزتاع دجيفَسكبطَانُ يقُولُ،يي :  لَهيا وبٍـ  ييأَبِي كُر ةايي رِوفي :وليا وي 
. » وأُمرت بِالسجود فَأَبيت فَلي النار     ،أُمر ابن آدم بِالسجود فَسجد فَلَه الْجنةُ      ـ  

  )٨١/م(
هنگامی که فرزند آدم «: د فرمو روایت می کند که رسول خدا ابوهریره  :ترجمه

آیات سجده را تالوت می نماید و سجده می کند، شیطان به گوشه اي می خزد و شروع به 
دستور رزند آدم  فواي بر من ـ: ـ و طبق روایت ابو کریبواي بر او : گریه می کند ومی گوید

دستور سجده اما هنگامی که به من  .می رودبهشت  و به سجده کرداو ؛ داده شد تا سجده کند
  . » به جهنم می روم؛ پسقبول نکردمرسید، 
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  . دوازده رکعت نماز می خواند،فضیلت کسی که در شبانه روز): 169(باب
 سمعت رسولَ   :أَنها قَالَت : زوجِ النبِي    رضی اُهللا عنها   عن أُم حبِيبةَ     ـ٣٧٠
  اللَّه ُقُولي: »   سم دبع نا ممٍمـا          ،لعطَوةً تكْعةَ ررشع يتنمٍ ثوكُلَّ ي لَّهلِّي لصي 

 ةفَرِيض رغَي،        أَو ةني الْجا فتيب لَه ى اللَّهنإِالَّ : إِالّ ب      ةني الْجف تيب لَه نِيب «   أَم قَالَت 
 و قَـالَ  ،لَ عمرو ما برِحت أُصلِّيهِن بعـد     و قَا  ، فَما برِحت أُصلِّيهِن بعد    :حبِيبةَ

  )٧٢٨/م. (»في يومٍ ولَيلَة«:  ويف رِواية، مثْلَ ذَلك:النعمانُ
 شنیدم که از رسول خدا :  می گویدام حبیبه، همسر گرامی نبی اکرم  :ترجمه

براي ض، دوازده رکعت نماز نفل  مسلمانی که روزانه عالوه بر نمازهاي فرهر بندة«: فرمود
 یا اینکه خانه اي در بهشت د برایش خانه اي در بهشت می سازدبخواند، خداون خدا خوشنودي

:  می گویند) این حدیثراویان(و و نعمان ام حبیبه رضی اهللا عنها، عمر. »ساخته می شودبرایش 
  . ما بعد از آن، همیشه این دوازده رکعت را می خوانیم

  . آمده است» شبانه روز «،روزانهکلمۀ  بجاي ،یتدریک روا
دو رکعت قبل از :  همان نمازهاي سنت هستند که عارتند از،این دوازده رکعت: شرح

نماز صبح، چهار رکعت قبل از نماز ظهر، دو رکعت بعد از نماز ظهر، دو رکعت بعد از نماز 
  .  می شود دوازده رکعتدر مجموع، که  از نماز عشامغرب و دو رکعت بعد

  نمازي وجود دارد،بین هر اذان و اقامه): 170(باب

بين كُـلِّ  « : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ   عن عبد اللَّه ابنِ مغفَّلٍ الْمزنِي      ـ٣٧١
  )٨٣٨/م (»لمن شاَء« : في الثَّالثَة: قَالَ، قَالَها ثَالثًا»أَذَانينِ صالةٌ
ان و اقامه، اذمیان هر«:  فرمودرسول اهللا : می گوید هللا بن مغفل مزنی عبدا :ترجمه

البته براي هر کس که «: ودو این جمله را سه بار تکرار نمود و بار سوم فرم »نمازي وجود دارد
  .»بخواهد

 ،بین اذان و اقامهخواندن نماز نفل همانگونه که در حدیث، وارد شده است،  :شرح
رب  اختالفی وجود ندارد مگر در مورد دو رکعت قبل از نماز مغین بارها در و مستحب است 
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در حدیث فوق،   رسول خدا که برخی آنرا مستحب نمی دانند؛ اما چنانچه مالحظه می نمایید
که مشروعیت این دو رکعت را مورد تأیید قرار دادند؛ همچنین در روایت دیگري آمده است 

کس البته هر«: و بار سوم فرمود»  نماز بخوانید، نماز مغربقبل از«: سه بار فرمود آنحضرت 
:  می گویدهمچنین انس . 1قرار دهند) ؤکدهم(خواست، نماز بخواند تا مبادا مردم آنرا سنت 

بسوي ستونها ) براي خواندن نماز (هنگامی که اذان مغرب گفته می شد، یاران رسول خدا 
 و آنان همچنان مشغول نماز می آمد ینکه رسول خدا  تا ادمی شتافتند و به نماز می ایستادن

 وارد مسجد می شد، فکر  اي بیگانهه اگر فرد و در روایت صحیح مسلم آمده است کبودند؛
 دو رکعت ن مشغول خواند،می کرد که نماز برگزار شده است چون تعداد زیادي از صحابه

 قبل از نماز ، خواندن دو رکعت نفلفوقطبق احادیث لذا . 2نماز نافله قبل از نماز مغرب، بودند
  . استوجایز مغرب، مستحب 

 ازاز نم خواندن نفل قبل و بعد): 171(باب

 قَبلَ الظُّهرِ    صلَّيت مع رسولِ اللَّه      : قَالَ  رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عمر   ـ٣٧٢
 ، وبعد الْعشاِء سـجدتينِ    ،غرِبِ سجدتينِ  وبعد الْم  ، وبعدها سجدتينِ  ،سجدتينِ

في   فَصلَّيت مع النبِي     ، فَأَما الْمغرِب والْعشاُء والْجمعةُ    ،وبعد الْجمعة سجدتينِ  
هتي٧٢٩/م. (ب(  

قبل از نماز  دو رکعت  اهللا رسول همراه: رضی اهللا عنهما می گویدابن عمر  :ترجمه
دو  و ز مغرب، دو رکعت بعد از نماز عشاظهر، دو رکعت بعد از نماز ظهر، دو رکعت بعد از نما

 از نماز مغرب و عشا و جمعه را همراه  نمازهاي بعد البته؛رکعت بعد از نماز جمعه خواندم
  .  در خانه اش خواندم رسول اهللا

                                                
   1183 بخاري  )1(
  . مراجعه کنید837 و صحیح مسلم حدیث 652 به صحیح بخاري حدیث  )2(
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  نوافل شب و روز): 172(باب
ة  عن صالَ   رضی اُهللا عنها    سأَلْت عائشةَ  :قَالَ  لَّه بنِ شقيقٍ   عن عبد ال   ـ٣٧٣

   ولِ اللَّهسر  هعطَوت نع، فَقَالَت :           ـا ثُـمعبرِ أَرلَ الظُّهي قَبتيي بلِّي فصكَانَ ي 
جرخي،      يتكْعلِّي رصلُ فَيخدي اسِ ثُملِّي بِالنصنِ فَي، ثُم رِبغاسِ الْملِّي بِالنصكَانَ يو 

 ، ويصلِّي بِالناسِ الْعشاَء ويدخلُ بيتي فَيـصلِّي ركْعتـينِ         ،يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ  
       رالْوِت يهِنف اتكَعر عسلِ تاللَّي نلِّي مصكَانَ يالً   ،ولِّي لَيصكَانَ يـا   وِيالً طَ  ومقَائ 

 وإِذَا قَـرأَ    ، وكَانَ إِذَا قَرأَ وهو قَائم ركَع وسجد وهو قَـائم          ، قَاعدا  طَوِيالً ولَيالً
دقَاع وهو دجسو كَعا ردنِ،قَاعيتكْعلَّى رص رالْفَج كَانَ إِذَا طَلَع٧٣٠/م. ( و(  

  رضی اهللا عنها دربارة نمازهاي نفلیشه از عای: ی گوید معبداهللا بن شفیق  :ترجمه
 چهار رکعت می قبل از نماز ظهر در خانۀ من، آنحضرت :  فرمود پرسیدم؛ رسول اهللا

می رفت و نماز را براي مردم برگزار می کرد و به خانه بر می گشت و دو بعد از آن  ؛خواند
   ن نماز عشا براي مردم، وارد خانۀ منمی خواند؛ همچنین بعد از برگزار نمودرکعت دیگر 
گفتنی .  نه رکعت نماز نماز می خواند، شبها با نماز وترکعت نماز می خواند؛ ومی شد و دو ر

 بعضی از شبها بطور طوالنی، ایستاده نماز می خواند و برخی از شبها  رسول اهللا است که
 رکوع و سجده را ماز می خواند،نگامی که ایستاده نهطور طوالنی، نشسته نماز می خواند؛ ب

براي انجام (ایستاده بجا می آورد و اگر نشسته نماز می خواند، نشسته رکوع و سجده می نمود 
  . و هنگامی که فجر طلوع می کرد، دو رکعت نماز می خواند) رکوع و سجده بر نمی خاست

 خواندن نماز نفل در مسجد): 173(باب

حجيرةً بِخـصفَة أَو      احتجر رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن زيد بنِ ثَابِت    ـ٣٧٤
 وجاُءوا يصلُّونَ   ، فَتتبع إِلَيه رِجالٌ   : قَالَ ،يصلِّي فيها   فَخرج رسولُ اللَّه     ،حصريٍ
 فَلَـم   : قَـالَ  ،عنهم   فَحضروا وأَبطَأَ رسولُ اللَّه    ، ثُم جاُءوا لَيلَةً   : قَالَ ،تهبِصالَ

 هِمإِلَي جرخي،  مهاتووا أَصفَعفَر ،  ابوا الْببصحو ،        ـولُ اللَّـهسر هِمإِلَي جرفَخ  
ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتى ظَننت أَنه سيكْتب :»  فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه      ،مغضبا
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كُملَيالَ  فَ ،عبِالص كُملَيع  كُموتيي بف الَ   ،ةص ريإِالَّ     فَإِنَّ خ هتيي بِء فرالْم الَ  ةةَ  الـص
. اتخذَ حجرةً في الْمسجِد مـن حـصريٍ        أَنَّ النبِي   : و يف رِواية  . »الْمكْتوبةَ

  )٧٨١/م(
در گوشه اي از مسجد با برگ درخت  رسول اهللا : می گوید زید بن ثابت  :ترجمه

 تعدادي از مردم کنار رسول اهللا . خرما یا حصیر، حجره اي ساخت و در آن، نماز می خواند
تأخیر نمود و  سپس شبی، مردم جمع شدند ولی رسول خدا . جمع شدند و به او اقتدا کردند

خشمگین نزد  رسول اهللا . مردم صداهایشان را بلند کردند و دروازة خانه اش را زدند. نیامد
 من گمان کردم بر شما فرض شما به اندازه اي این کار را انجام دادید که«: آنان آمد و فرمود

که در مسجد باید خوانده ( زیرا بجز نمازهاي فرض، لذا در خانه هایتان نماز بخوانید، می شود؛
  .»بهترین نماز شخص، نمازي است که در خانه خوانده شود) شود

 خواندن نماز نفل در خانه): 174(باب    

إِذَا قَضى أَحدكُم الصالةَ فـي      «:  قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   عن جابِرٍ  -٣٧٥
هجِدسم،     هالتص نا ميبصن هتيبلْ لعجفَلْي ،          هـالتص ـنم هتيي بلٌ فاعج فَإِنَّ اللَّه 

  )٧٧٨/م. (»خيرا
هنگامی که نماز شما در «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا جابر  :رجمهت

 زیرا خداوند نماز خواندن در ، بهره مند سازید؛هم از نماز تان راهایمسجد به پایان رسید، خانه 
  . »خانه را باعث خیر و برکت آن می گرداند

، نزول  خیر و برکت؛ زیرا باعث مستحب است، خواندن نمازهاي نافله در خانه:شرح
،  مردمر بودن از نگاه دوهمچنین به سبب. یطان از خانه می گرددرحمت و فرشتگان و فرار ش

  .احتمال ریا، پایین می آید
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 خسته شدید، ، و هرگاه،نشاط هستید، نماز بخوانید با کهوقتی تا  ):175(باب
  بنشینید

 وحبلٌ ممدود بـين     ،لْمسجِدا   دخلَ رسولُ اللَّه   : قَالَ   عن أَنسٍ  ـ٣٧٦
 فَإِذَا كَِسلَت أَو فَترت أَمسكَت      ، لزينب تصلِّي  : قَالُوا ؟»ما هذَا « : فَقَالَ ،سارِيتينِ

فَقَالَ،بِه : »اطَهشن كُمدلِّ أَحصيل لُّوهح،دقَع رفَت ٧٨٤/م. (» فَإِذَا كَِسلَ أَو(  
 بـه  شهاگـ  ن و  وارد مسجد شد     رسول اهللا  ،روزي: گوید  می نس بن مالک    ا :ترجمه

؟ مـردم  » چیـست ،این ریـسمان «:  فرمود. بسته شده است،ریسمانی افتاد که میان دو ستون مسجد    
شـود، آن را    خـسته مـی   هر وقت، از خواندن نماز،       ؛است  عنها بسته   اهللا زینب رضی  آنرا   :گفتند

 آن )نیـازي نیـست   (خیر،«: فرمودرسول اهللا . )دهد  ادامه می،مازنبه کمک آن، به   (د و ریگمی  
 .» خسته شدید، بنشینید، و هرگاه؛بانشاط هستید، نماز بخوانید  تا زمانیکه شما؛را باز کنید

  خداوند بادوام ترین آنهاستدمحبوبترین اعمال نز): 176(باب

 يا  : قُلْت :قَالَ رضی اُهللا عنها  ني عائشةَ    سأَلْت أُم الْمؤمنِ   : عن علْقَمةَ قَالَ   ـ٣٧٧
        ولِ اللَّهسلُ رمكَانَ ع فكَي نِنيمؤالْم أُم  ،      ِـاماَألي نئًا ميش صخلْ كَانَ ي؟ه 

ةً   ، الَ :قَالَتميد لُهمكَانَ ع ،         ولُ اللَّـهسا كَانَ رم يعطتسي كُمأَيو   طتـس؟ ييع
  )٧٨٣/م(

 آنحضرتآیا چگونه بود؟  عبادت رسول اهللا : پرسیدندعنها   اهللا   از عایشه رضی:ترجمه
    اهللا   رسول و افزود که خیر؛:  اختصاص می داد؟ گفت،عبادترا براي  روزهاي خاصی بر 

  !  را دارد؟ خدا رسولو مقاومت کرد و کدام یک از شما توان   مداومت می،هر عملی

   توان عمل نمایید به اندازة)در نوافل(): 177(باب
أَنَّ الْحوالَء بِنت تويت بـنِ       : زوجِ النبِي     رضی اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٣٧٨

  ولُ اللَّهسا رهدنعا وبِه ترى مزالْع دبنِ عاب دنِ أَسبِيبِ بح ، فَقُلْـت:  هـذه 
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 تنـام   الَ«:  فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، وزعموا أَنها ال تنام اللَّيلَ     ،ُء بِنت تويت  الْحوال
  )٧٨٥/م. (» فَواللَّه ال يسأَم اللَّه حتى تسأَموا، خذُوا من الْعملِ ما تطيقُونَ؟اللَّيلَ

 حوالء  نزد من بود کهرسول اهللا : د می فرمایعایشه، همسر گرامی نبی اکرم  :ترجمه
:  مردم میگوینداین حوالء دختر تویت است؛: ن گفتمم. دختر تویت بن حبیب از کنارم گذشت

اعمالی را انجام ! شبها نمی خوابد؟«:  فرمودرسول خدا ). عبادت میکند(او شبها نمی خوابد 
 خسته نمی شود مگر اینکه شما سوگند به خدا، که خداوند. دهید که توان آن را داشته باشید

  . »خود خسته شوید

   و دعاي پیامبر اکرم  شب نمازةدربار): 178(باب
 فَقَـام  ، بِت لَيلَةً عند خالَتي ميمونةَ     : قَالَ  رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٣٧٩
  بِيالن    هتاجى حلِ فَأَتاللَّي نلَ  ،مغَس ثُم   هيديو ههجو ، امن ثُم ، قَـام ى  ، ثُمفَـأَت 

 ثُم قَام ، وقَد أَبلَغَ ، ثُم توضأَ وضوًءا بين الْوضوَءينِ ولَم يكْثر       ،الْقربةَ فَأَطْلَق شناقَها  
 فَقَـام   ، فَتوضـأْت  ،أَنتبِه لَه  كَراهيةَ أَنْ يرى أَني كُنت       ، فَقُمت فَتمطَّيت  ،فَصلَّى
ةُ رسولِ   فَتتامت صالَ  ، فَأَخذَ بِيدي فَأَدارنِي عن يمينِه     ، فَقُمت عن يسارِه   ،فَصلَّى
  اللَّه   َلِ ثَالاللَّي نةً  مكْعةَ ررشثَ ع،     فَخى نتح امفَن عطَجاض ثُم     كَانَ إِذَاو  امن
فَخبِالَ  ،ن اهالَ   فَأَتبِالص هلٌ فَآذَنأْ    ،ةضوتي لَملَّى وفَص فَقَام ،   هائعي دكَانَ فو : » ماللَّه

 وعن  ، وعن يمينِي نورا   ، وفي سمعي نورا   ، وفي بصرِي نورا   ،اجعلْ في قَلْبِي نورا   
 وعظِّم لـي  ، وخلْفي نورا، وأَمامي نورا، وتحتي نورا،ي نورا  وفَوق ،يسارِي نورا 

 فَحدثَنِي بِهِـن    ، وسبعا في التابوت فَلَقيت بعض ولَد الْعباسِ       : قَالَ كُريب  »نورا
رِي« :فَذَكَرشبرِي وعشي ومدي وملَحبِي وصع«خ ذَكَرنِ ويلَت٧٦٣/م. (ص(  

شبی، نزد خاله ام میمونه رضی اهللا عنها : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید :ترجمه
برخاست و قضاي حاجت نمود وصورت و دست هایش را  شب هنگام، نبی اکرم . خوابیدم

سپس برخاست و بسوي مشک رفت و نخ دهانۀ مشک را باز کرد و با آب نه . ت و خوابیدسش
من از . سپس شروع به نماز خواندن نمود. اد و نه خیلی کم بطور کامل، وضو گرفتخیلی زی
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وضو گرفتم وسمت چپ ایشان  ترس اینکه مرا ببیند و متوجه من شود، آهسته بلند شدم و
قابل یادآوري است که نماز . دستم را گرفت و سمت راستش قرار داد آنحضرت . ایستادم

به پهلو دراز کشید و خوابید  آنگاه رسول اهللا . گردیدسیزده رکعت کامل  رسول اهللا 
عادت داشت که هنگام خوابیدن، صداي  و آنحضرت . طوري که صداي نفسش بلند شد

  .نفسش بلند می شد
دون برخاست و ب آنگاه رسول اهللا . وقت نماز را اعالن نمود آمد و سپس بالل 

در دلم، چشمهایم، گوشهایم، ! خدایا«: د و در دعایش فرمواینکه وضو بگیرد، نماز خواند
  ».رگ قرار بدهسمت راستم، سمت چپم، باالي سرم، بر پایم، پیش رویم، نوري بز

دها یکی از بع. ه من فراموش نمودمهفت چیز دیگر هم ذکر کرد ک:  گویدکریب می
 دو عصب، گوشت، خون، مو، پوست و: آن چیزها عبارتند از:  او گفتفرزندان عباس را دیدم؛

  . چیز دیگر نیز متذکر گردید

٣٨٠ _نةَ عشائا   عهناُهللا ع یضر ولُ كَانَ :قَالَتسر اللَّه  إِذَا قَام نـلِ  ماللَّي 
لِّىصيل حتافْت هالَتنِ صيتكْعنِ بِرييفَتفخ.  

 خواندن نماز براي هنگامی که رسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید :ترجمه
  .شب، بیدار می شد، نمازش را با دو رکعت نماز مختصر، آغاز می نمود

   هنگام برخاستن در شبدعاي نبی اکرم ): 179(باب
كَانَ يقُولُ إِذَا قَام إِلَى   أَنَّ رسولَ اللَّه    : رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٣٨١
 ولَـك  ،اللَّهم لَك الْحمد أَنت نور السموات واَألرضِ    « :لِة من جوف اللَّي   الصالَ

 ولَك الْحمد أَنت رب الـسموات واَألرضِ  ،الْحمد أَنت قَيام السموات واَألرضِ 
 يهِنف نمو،  قالْح تأَن ،  قالْح كدعوو ،  قالْح لُكقَوو ،  قح كقَاؤلو ،  قةُ حنالْجو ، 
 قح ارالنو،  قةُ حاعالسو ، تلَمأَس لَك ماللَّه ،تنآم بِكو ،  كَّلْـتوت ـكلَيعو ، 

 تبأَن كإِلَيو،  تماصخ بِكو ،        تـرأَخو تما قَدي مل رفَاغْف تاكَمح كإِلَيو ، 
رأَسوتلَنأَعو تإِلَهِي،ر تإِالَّ الَ، أَن إِلَه ت٧٦٩/م. (» أَن(  
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براي  در نیمۀ شب، هنگامی که رسول اهللا : ابن عباس رضی اهللا عنهما میگوید: ترجمه
اللَّهم لَک الْحمد أَنْت نُور السموات « :است، این دعا را می خواندنماز بر می خ

 ولَک الْحمد أَنْت رب ، الْحمد أَنْت قَیام السموات واألَرضِ ولَک،واألَرضِ
 ولقَاؤُك ، وقَولُک الْحقُّ، ووعدك الْحقُّ، أَنْت الْحقُّ،السموات واألَرضِ ومنْ فیهِنَّ

 ، وبِک آمنْت، اللَّهم لَک أَسلَمت، والساعۀُ حقٌّ، والنَّار حقٌّ، والْجنَّۀُ حقٌّ،حقٌّ
کَّلْتتَو کلَیعو،تأَنَب کإِلَیو ،تمخَاص بِکا ، وی مرْ لفَاغْف تاکَمح کإِلَیو 

أَخَّرْتو تمقَد،لَنْتأَعو ترَرأَسإِلَهِی، و إِالَّ الَ، أَنْت إِلَه أَنْت «.  
، تو هستی؛ حمد و ستایش،  روشنی آسمانها و زمینتعریف ها از آن توست؛تمام ! خدایا(

شایستۀ توست؛ تو نگهدارندة آسمان و زمین هستی؛ تمام ستایش ها از آنِ توست؛ زیرا 
چه میان آنها وجود دارد، تو هستی؛ تو بر حقی و وعده ات نیز  و آنپروردگار آسمانها و زمین

 حق ،ت تو حق، بهشت تو حق، دوزخ تو حق و قیامت مالقاحق است؛ سخن تو، حق است؛
تسلیم تو شدم، به تو ایمان آوردم، به تو توکل نمودم، به تو روي آوردم، به ! خدایا .است

 و آخر گناهان اول! خدایا. کمک تو با دشمنان، مبارزه کردم و تو را حکم و فیصل، قرار دادم
  .»جز تو وجود ندارد معبود حقی و ظاهر و باطن مرا بیامرز؛ تو معبود منی و هیچ

 کیفیت نماز شب و تعداد رکعات آن): 180(باب

يصلِّي من   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَترضی اُهللا عنها  عن عائشةَـ٣٨٢
 في  يجلس في شيٍء إِالَّ الَ، يوتر من ذَلك بِخمسٍ،ثَ عشرةَ ركْعةًاللَّيلِ ثَالَ

  )٧٣٧/م. (آخرِها
 سیزده رکعت نماز می خواند شبها رسول اهللا :  می گویدرضی اهللا عنهاشه عای :ترجمه

  . که پنج رکعت آنها را وتر قرار می داد و فقط در آخر آنها می نشست
 ، هفت، نه، یازده، سیزده و پانزده رکعت،روایات صحیح  درنماز شب رسول اهللا : شرح

ه حساب  یعنی پانزده رکعت، دو رکعت سنت فجر هم ب؛ه در صورت اخیرنقل شده است ک
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   .نچه مسلم است نماز شب، عبادتی است که هر چه بیشتر باشد، بهتر استآ. استآمده 
هفت، نه ، یازده در حالتهاي مختلف از قبیل بیماري، بزرگسالی، خستگی و غیره  رسول خدا 

، چند  و گاهی هم براي بیان جوازه است؛خواندی و سیزده رکعت، و بیشتر اوقات، دو رکعت
  . ه است خواندرکعت را با یک سالم؛

 نماز شب): 181(باب

َ عن صالة    سأَلَ رسولَ اللَّه      أَنَّ رجالً  : رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عمر   ـ٣٨٣
 فَإِذَا خشي أَحدكُم الصبح     ،ى مثْنى صالةُ اللَّيلِ مثْن :»   رسولُ اللَّه    : فَقَالَ ؟اللَّيلِ

  )٧٤٩/م. (»صلَّى ركْعةً واحدةً توتر لَه ما قَد صلَّى
 ،نمـاز شـب   ة دربـار شخـصی از رسـول اهللا  : گویـد   ابن عمر رضی اهللا عنهما مـی   :ترجمه

احتمـال  کـسی  اگر . نماز شب، دو رکعت، دو رکعت خوانده شود«:  فرمود آنحضرت  . سؤال کرد 
  .»شوند وتر  است،نمازهایی را که خواندهتا ، یک رکعت بخواند نزدیک استطلوع فجر داد که 

   نشسته و ایستادهخواندن نماز شب،): 182(باب
يقْرأُ في شيٍء     ما رأَيت رسولَ اللَّه      :قَالَت رضی اُهللا عنها   عن عائشةَ    ـ٣٨٤

 حتى إِذَا بقي علَيه من الـسورة  ، حتى إِذَا كَبِر قَرأَ جالسا     ،لِ جالسا ة اللَّي من صالَ 
نأَهفَقَر ةً قَامونَ آيعبأَر ثَالثُونَ أَو،كَعر ٧٣١/م. ( ثُم(  

شـب  نماز ندیدم که   را  من رسول اهللا    : ؛ می گوید   عنها  اهللا عایشه رضی ؛ ام المومنین    :ترجمه
 وقتـی  خواند و  می هنگام، قرائت را نشسته در این  . پا به سن گذاشت   مگر زمانی که    نشسته بخواند   را  

 بـه  سـپس،  .ت مـی نمـود  ئـ  قرا،به رکوع برود، بلند می شد و حدود سی تا چهل آیه    که می خواست    
 .رکوع می رفت
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  کراهیت خوابیدن تمام شب بدون اینکه نمازي خوانده شود): 183(باب

 رجلٌ نام  ذُكر عند رسولِ اللَّه :قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعود  ـ٣٨٥
حبى أَصتلَةً حقَالَ،لَي : »هيي أُذُنطَانُ فيالَ الشلٌ بجر قَالَ»ذَاك أَو : »ي أُذُنِهف« .

  )٧٧٤/م(
از شخصی که تمام شـب را تـا     نزد رسول اهللا: می گوید  عبداهللا بن مسعود     :ترجمه

او شخـصی اسـت کـه شـیطان در     :  فرمـود  رسـول اهللا   سخن بمیان آمـد؛ صبح خوابیده است،  
  .»وشها یا گوش اش، ادرار کرده استگ

   چرت زدید، بخوابید،نماز  هرگاه در):184(باب
عس أَحـدكُم فـي   إِذَا ن« :قَالَ أَنَّ النبِي    :رضی اُهللا عنها   عن عائشةَ    ـ٣٨٦
 لَعلَّـه   ، فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا صلَّى وهو ناعس      ،ة فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم     الصالَ

هفْسن بسفَي رفغتسي بذْه٧٨٦/م. (»ي(  
 کـسی از  ،اههرگـ «: فرمـود   اهللا  عنها روایت است که رسول      اهللا   از عایشه رضی   :ترجمه
 زیرا چه بسا کـسی از شـما کـه در حالـت     ؛تا خوابش زایل شود چرت زد، بخوابد ،شما در نماز 

  . »خواب آلودگی نماز می خواند، بدون اینکه بداند، بجاي استغفار، خودش را نفرین کند

  آنچه باعث باز شدن گرههاي شیطان می شود):185(باب

يعقد الشيطَانُ علَى قَافية رأْسِ «:  بِه النبِي  يبلُغُ  عن أَبِي هريرةَـ٣٨٧
 فَإِذَا استيقَظَ ، طَوِيالً علَيك لَيالً: بِكُلِّ عقْدة يضرِب،ثَ عقَد إِذَا نامأَحدكُم ثَالَ

 فَإِذَا صلَّى انحلَّت ،دتان وإِذَا توضأَ انحلَّت عنه عقْ،فَذَكَر اللَّه انحلَّت عقْدةٌ
قَدفْسِ،الْعالن بيطًا طَيشن حبإِالَّ، فَأَصالَ وفْسِ كَسبِيثَ النخ حبنَ أَص« .

  )٧٧٦/م(
خوابیـد،   کـه شـما مـی   شـب  هنگـام  «:  فرمود رسول اهللا : گوید  می  ابوهریره :ترجمه

 اگـر  . شب طوالنی است، بخواب: گوید  می و  می زندهاي شما سه گره      گردن پشت   شیطان بر 
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یکـی از   بیدار شد و ذکـر خـدا را بـر زبـان آورد،      از خواب   )به حرف او گوش نکرد و     (کسی  
  مـشغول نمـاز   اگـر   و ؛شـود  ، گره دوم باز می    گرفت و اگر وضو     ؛شود  باز می  ،هاي شیطان  گره

 نشاط اسـت و اگـر نـه صـبح،      او صبح، خوشحال و با  در این حال،    . شود شد، گره سوم باز می    
   .»تنبل و افسرده، از خواب بیدار می شود

  لحظه اي وجود دارد که دعا در آن اجابت می شود ،در شب): 186(باب

 الَ يوافقُها ،إِنَّ في اللَّيلِ لَساعةً«: قَالَ  أَنَّ النبِي:  عن جابِرٍـ٣٨٨
يخ أَلُ اللَّهسي ملسلٌ مجإِالَّر ةراآلخا وينرِ الدأَم نا مراهإِي طَاهكُلَّ ، أَع كذَلو 

لَة٧٥٧/م. (»لَي(  
لحظه اي وجود  ،در شب «:  فرمود روایت می کند که بنی اکرم جابر  :ترجمه

دنیا و آخرت از خداوند خوبی هاي  از ، چیزينه هر فرد مسلمانی آن را دریابد و در آداردک
  .» شبها وجود دارد، در همۀ و این لحظهواست کند، خداوند به او عنایت می نماید؛درخ

  تشویق به دعا و ذکر در آخر شب و اجابت شدن آن): 187(باب

ينزِلُ اللَّه إِلَى السماِء « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَ-٣٨٩
لَةا كُلَّ لَيينالد،نيلُ حلِ اَألوي ثُلُثُ اللَّيضمقُولُ، يذَا : فَي نم كلا الْمأَن كلا الْمأَن 

لَه جِيبتونِي فَأَسعدي ي؟الَّذهيطأَلُنِي فَأُعسي يذَا الَّذ ننِي ؟ مرفغتسي يذَا الَّذ نم 
لَه رفَالَ،فَأَغْف ضى يتح كالُ كَذَلزي ر٧٥٨/م. (»يَء الْفَج(  

خداوند، هر شـب پـس از گذشـتن      «: د فرمو رسول اهللا   :  می گوید   ابوهریره   :ترجمه
آیا کسی هست که مرا بخواند تا :  شب، به آسمان دنیا نزول می فرماید و می گویدیک سوم اول

 هست که ؟ آیا کسیعنایت نمایمتا به او طلب کند او را اجابت کنم؟ آیا کسی هست که از من 
  .»؟ و این جریان تا طلوع فجر ادامه پیدا می کنداز من طلب بخشش کند تا او را ببخشم

 آخریک سوم «، » شباولیک سوم «بجاي قابل یادآوري است که در بعضی از روایات، (
   )بسیاري از محدثین هم همین روایت را ترجیح داده اند  آمده است و»شب
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و نتوانست (ه خواب افتاد و یا مریض شدنماز شب و حکم کسی ک): 188(باب
  )نماز شب بخواند

 أَنَّ سعد بن هشامِ بنِ عامرٍ أَراد أَنْ يغزو في : عن قَتادةَ عن زرارةَـ٣٩٠
بِيلِ اللَّها،سبِه ا لَهقَارع بِيعأَنْ ي ادةَ فَأَريندالْم مفَقَد ،ي السف لَهعجاعِ فَيالْكُرالَحِ و، 

وتمى يتح ومالر داهجيو،ةيندلِ الْمأَه نا ماسأُن يةَ لَقيندالْم ما قَدفَلَم ، هوهفَن 
كذَل نع،وهربأَخو : اللَّه بِين اةيي حف كوا ذَلادةً أَرتطًا سهأَنَّ ر ،بِين ماههفَن  

 اللَّه َقَالةٌ« :ووأُس يف لَكُم سكَانَ ؟»أَلَي قَدو هأَترام عاجر كبِذَل ثُوهدا حفَلَم 
فَقَالَ ؟  فَأَتى ابن عباسٍ فَسأَلَه عن وِترِ رسولِ اللَّه، وأَشهد علَى رجعتها،طَلَّقَها

 : قَالَ؟ من:قَالَ دلُّك علَى أَعلَمِ أَهلِ اَألرضِ بِوِترِ رسولِ اللَّه  أَ أَالَ:ابن عباسٍ
 فَانطَلَقْت ، ثُم ائْتنِي فَأَخبِرنِي بِردها علَيك، فَأْتها فَاسأَلْها،رضی اُهللا عنها عائشةُ
ني  ألَِ، ما أَنا بِقَارِبِها: فَقَالَ، فَاستلْحقْته إِلَيها، فَأَتيت علَى حكيمِ بنِ أَفْلَح،إِلَيها

 فَأَقْسمت : قَالَ، مضيا فَأَبت فيهِما إِالَّ،نهيتها أَنْ تقُولَ في هاتينِ الشيعتينِ شيئًا
 فَدخلْنا ، فَأَذنت لَنا،فَاستأْذَنا علَيها ها رضی اُهللا عن فَانطَلَقْنا إِلَى عائشةَ،علَيه فَجاَء

 سعد بن : قَالَ؟ من معك: فَقَالَت، نعم: فَقَالَ، فَعرفَته؟ أَحكيم: فَقَالَت،علَيها
 قَالَ ،خيرا وقَالَت ، فَترحمت علَيه، ابن عامرٍ: قَالَ؟ من هشام: قَالَت،هشامٍ
 يا أُم الْمؤمنِني أَنبِئينِي عن خلُقِ رسولِ اللَّه : وكَانَ أُصيب يوم أُحد فَقُلْت:قَتادةُ
 آنَ:قَالَتأُ الْقُرقْرت ت؟ أَلَسلَى: قُلْتب ،قَالَت : اللَّه بِين لُقفَإِنَّ خ   َكَان

 ثُم بدا لي ، أَسأَلَ أَحدا عن شيٍء حتى أَموتأَنْ أَقُوم والَهممت  فَ: قَالَ،الْقُرآنَ
فَقُلْت: ولِ اللَّهسامِ ريق نينِي عبِئأَن  أُ:فَقَالَتقْرت تأَلَس : ُلمزا الْمها أَيي؟ 
لَى:قُلْتب ،لَّ: قَالَتجو زع فَإِنَّ اللَّه ةورالس هذلِ هي أَولِ فاللَّي اميق ضرافْت ، فَقَام 

 اللَّه بِين ًالوح هابحأَصاِء ،ومي السا فرهش رشع يا اثْنهتماتخ اللَّه كسأَمو 
يففخالت ةورالس هذرِ هي آخف لَ اللَّهزى أَنتح،ق ارفَص  دعا بعطَولِ تاللَّي امي

ةقَالَ،فَرِيض :قُلْت : ولِ اللَّهسرِ روِت نينِي عبِئأَن نِنيمؤالْم ا أُمي  فَقَالَت: دعا نكُن 
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هورطَهو اكَهوس لِ،لَهاللَّي نم ثَهعباَء أَنْ يا شم اللَّه ثُهعبفَي ،وستلِّي  فَيصيأُ وضوتيو ك
اتكَعر عسا إِالَّ الَ،تيهف سلجي ةني الثَّامف ،وهعديو هدمحيو اللَّه ذْكُرفَي ، ثُم 

 ،دعوه ثُم يقْعد فَيذْكُر اللَّه ويحمده وي، ثُم يقُوم فَيصلِّ التاسعةَ، يسلِّمينهض والَ
 وتلْك ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ بعد ما يسلِّم وهو قَاعد،ثُم يسلِّم تسليما يسمعنا
ينا بةً يكْعةَ ررشى عدإِح، اللَّه بِين نا سفَلَم  ٍعببِس رتأَو ماللَّح ذَهأَخو، عنصو 

 إِذَا صلَّى  وكَانَ نبِي اللَّه ، فَتلْك تسع يا بني،عتينِ مثْلَ صنِيعه اَألولِفي الركْ
 وكَانَ إِذَا غَلَبه نوم أَو وجع عن قيامِ اللَّيلِ صلَّى من ،ةً أَحب أَنْ يداوِم علَيهاصالَ

 صلَّى  والَ،قَرأَ الْقُرآنَ كُلَّه في لَيلَة  أَعلَم نبِي اللَّه  والَ،عةًالنهارِ ثنتي عشرةَ ركْ
 فَانطَلَقْت إِلَى ابنِ عباسٍ : قَالَ، غَير رمضانَ صام شهرا كَامالً والَ،لَيلَةً إِلَى الصبحِ

تيتها حتى ها أَو أَدخلُ علَيها َألو كُنت أَقْرب لَ، صدقَت: فَقَالَ،فَحدثْته بِحديثها
.  تدخلُ علَيها ما حدثْتك حديثَها قُلْت لَو علمت أَنك الَ: قَالَِ،تشافهنِي بِه

  )٧٤٦/م(
ر  تا دتصمیم گرفتسعد بن هشام بن عامر : قتاده به روایت از زراره می گوید :ترجمه

 به فروش برساند و جهاد کند؛ پس به مدینه آمد و می خواست امالك خود را در آنراه خدا 
 هنگامی که  اما.از پول آنها اسلحه و اسب بخرد و تا فرا رسیدن مرگ با رومیها جهاد نماید

جاوگیري نمودند  ، را از این کارن اواوارد مدینه شد، با تعدادي از مردم مدینه مالقات کرد؛ آن
 اما ؛خواستند این کار را انجام دهند می گروهی شش نفره در حیات نبی اکرم :  گفتندو

؟ !»ا من براي شما اسوه و الگو نیستمآی« : آنها را از این کار منع کرد و فرمودرسول خدا 
 رجوع هنگامی که آنان این حدیث را برایش بیان کردند، او که همسرش را طالق داده بود،

 نماز رضی اهللا عنهما آمد و از او دربارة سپس نزد ابن عباس ؛وعش گواه گرفتکرد و بر رج
آیا تو را نزد داناترین شخص روي : گفت رضی اهللا عنهما ابن عباس.  پرسیدوتر رسول خدا 

آن شخص کیست؟ ابن عباس :  معرفی نکنم؟ سعد پرسیدزمین نسبت به نماز وتر نبی اکرم 
 نزد من بیا و جوابش را بعد از آن،  و از وي در این باره بپرس؛و  نزد او برعایشه است؛: گفت

  . برایم بازگو کن
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از   عایشه رضی اهللا عنها براه افتادم؛ در راه حکیم بن افلح را دیدم؛بسوي: سعد می گوید
 زیرا ؛شه نمی روممن نزد عای: او گفت.  عنها بیایدشه رضی اهللاو خواستم تا همراه من نزد عای

چیزي ) با هم اختالف داشتندصحابه اي که ( این دو گروه ایشان خواستم تا دربارةمن از 
. دمن حکیم را سوگند دادم تا با من بیای: راوي می گوید.  اما او سخنم را نپذیرفتنگوید؛

 وي اجازة ورود خواستیم؛ ازسرانجام او پذیرفت و ما با هم نزد عایشه رضی اهللا عنها رفتیم و 
:  که حکیم را شناخت، پرسید رضی اهللا عنهاشهعای. داد و ما وارد خانه اش شدیم  اجازهایشان

همراه شما چه کسی :  رضی اهللا عنها پرسیدشهعای. بلی: تو حکیم هستی؟ حکیم گفتآیا 
: شام؟ حکیم گفتکدام ه:  گفت رضی اهللا عنهاشهعای. سعد بن هشام: ست؟ حکیم گفتا

. ا براي هشام دعاي رحمت نمود و از او به نیکی سخن گفتشه رضی اهللا عنهعای. هشام بن عامر
  . هشام در جنگ احد زخمی شده بود: می گوید)  حدیثراوي(قتاده 

.  برایم صحبت کناز اخالق رسول اهللا ! اي مادر مومنان: من گفتم: سعد می گوید
 اخالق قرآن: گفت چرا؛:  کنی؟ گفتمآیا تو قرآن تالوت نمی: شه رضی اهللا عنها گفتعای

ي  چیز، بلند شوم و تا هنگام مرگ از هیچ کسخواستم: سعد می گوید.  بودرسول اهللا 
رسول اهللا ) تهجد(نماز شب :  پس پرسیدمچه در جستجویش بودم به فکرم رسید؛ اما آننپرسم؛
بله: نید؟ گفتم مزمل را نمی خواآیا شما سورة:  چگونه بود؟ عایشه رضی اهللا عنها گفت .

   ، در نتیجه؛را فرض قرار داد) تهجد ( نماز شب،وند در اول این سورهخدا: گفت
 این سوره  آنگاه خداوند خاتمۀخواندند؛) تهجد(  نماز شب، و یارانش یک سالرسول خدا 

 نازل فرمودتخفیف را  ،در پایان این سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا آنکه سرانجام،
  . به نفل تبدیل شدو اینگونه فرضیت نماز شب 

  شه عای.  برایم صحبت کن وتر رسول اهللا دربارة: آنگاه من گفتم: راوي می گوید
    آماده می کردیم؛ما مسواك و آب وضو براي آنحضرت : رضی اهللا عنها گفت

 وضو شب که خدا می خواست، بیدار می شد؛ مسواك می زد؛ در بخشی از پس رسول خدا
ت و به ذکر و یاد خدا می خواند که فقط در رکعت هشتم می نشسمی گرفت و نه رکعت نماز

 خاست و کرد و قبل از سالم گفتن، بر می می، حمد و سپاس می گفت و دعامی پرداخت
 سپس می نشست و ذکر خدا را میکرد و حمد و سپاس می گفت رکعت نهم را بجا می آورد؛

 را به ما می شنواند و بعد از سالم ت که صدایشف طوري سالم می گ،و دعا می کرد و در پایان
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؛ اي گفتن، دو رکعت نماز درحالت نشسته می خواند که مجموع آنها یازده رکعت می شود
نماز   پا به سن گذاشت و مقداري چاق شد، هفت رکعت خدا هنگامی که رسول! فرزندم

نها نه  دو رکعت، نشسته بجا می آورد که مجموع آ و خواندمی به همان روش گذشتهوتر 
تا برآن  می خواند، دوست داشت ي نماز هرگاه آنحضرت! اي فرزندم. رکعت می شد

در بخواند، ) تهجد(  و اگر خواب می افتاد یا بیمار می شد ونمی توانست نماز شبمداوم نماید،
 در یک پیامبر خدا قابل یاد آوري است که من سراغ ندارم . دوازده رکعت  می خواند ،روز
غیر از رمضان، یک اینکه یک شب تا صبح نماز بخواند یا اینکه  ران را بخواند یا ق، همۀشب

  .  روزه بگیرد،کاملماه را بطور 
شه رضی اهللا رضی اهللا  عنهما رفتم و حدیث عایپس از آن، نزد ابن عباس : سعد می گوید

  ت شه صحبا عای اگر من بعایشه راست می گوید؛:  برایش بیان کردم؛ وي گفتعنها را
  این حدیث را از زبان خودش می رفتم تامی کردم یا با او مالقات می نمودم، حتماً نزدش

  .شه نمی روي، حدیثش را برایت بیان نمی کردماگر می دانستم که تو نزد عای: فتممن گ. بشنوم

   نماز وتردربارة): 189(باب
 ،اللَّيلِ قَد أَوتر رسولُ اللَّه       من كُلِّ    : قَالَت  رضی اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٣٩١

هطسأَولِ ولِ اللَّيأَو نم،رِهآخرِ، وحإِلَى الس هرى وِتهت٧٤٥/م. ( فَان(  
اول و وسـط و آخـر    قـسمتهاي  در تمام رسول اهللا : گوید  عنها می اهللا    عایشه رضی  :ترجمه

 . خواندن وتر، هنگام سحر بودو آخرین وقت ؛خواند نماز وتر را میشب، 

 فجر) سنت( نماز وتر و دو رکعت دربارة): 190(باب

 أَرأَيت الركْعتينِ قَبـلَ     : قُلْت ، سأَلْت ابن عمر   : عن أَنسِ بنِ سريِين قَالَ     ـ٣٩٢
يصلِّي من اللَّيلِ مثْنى       كَانَ رسولُ اللَّه   : قَالَ ؟ة الْغداة أَؤطيلُ فيهِما الْقراَءةَ    صالَ

  ةكْعبِر روتيى وثْنقَالَ ،م : قَالَ      : قُلْت أَلُكذَا أَسه نع تي لَسإِن :  مخلَض كأَالَ ، إِن  
 ،يصلِّي من اللَّيلِ مثْنى مثْنـى       كَانَ رسولُ اللَّه     :تدعنِي أَستقْرِئ لَك الْحديثَ   

يوةكْعبِر روت،هيكَأَنَّ اَألذَانَ بِأُذُن اةدلَ الْغنِ قَبيتكْعلِّي رصي١٥٦/٧٤٩/م. ( و(  



  
  

                                                      
٣٠٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

نظر شما :  پرسیدم و گفتمرضی اهللا عنهمااز ابن عمر : انس بن سیرین می گوید :ترجمه
   عمر نمایم؟ ابن؟ آیا قرائت آنها را طوالنی در مورد دو رکعت قبل از نماز فجر چیست

 ،نماز می خواند و یک رکعتدو رکعت، شبها دو رکعت   رسول اهللا : رضی اهللا عنهما گفت
، تو مردي نادان هستی: ابن عمر گفت. در اینباره از تو نمی پرسم: من گفتم. نماز وتر می خواند

 نماز ، شبها دو رکعت دو رکعت رسول خدا می گذاري حدیث را برایت کامل کنم؟ نچرا
اقامه  نماز وتر می خواند و قبل از نماز فجر، هنگامی که نزدیک بود ،ند و یک رکعتمی خوا

یعنی این دو رکعت نسبت به سایر نمازهاي . (گوشهایش را نوازش دهد، دو رکعت می خواند
  ).  بسیار مختصر بودرسول خدا 

اول شب، نماز وتر را  بیدار نشود، ،خر شبسی که می ترسد آک): 191(باب
  دبخوان

من خاف أَنْ الَ يقُوم من :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن جابِرٍـ٣٩٣
لَهأَو روتلِ فَلْيرِ اللَّيلِ،آخاللَّي رآخ روتفَلْي هرآخ قُومأَنْ ي عطَم نمرِ ، والَةَ آخفَإِنَّ ص 

  )٧٥٥/م. (» وذَلك أَفْضلُ،اللَّيلِ مشهودةٌ
کس بیم دارد که آخر هر«: فرمود کند که رسول اهللا   روایت میجابر  :ترجمه

 بیدار ،کس امیدوار است که آخر شب؛ و هر نماز وتر را بخواند، بیدار نشود، اول شب،شب
  فرشتگان رحمت حاضر می شوند و، زیرا آخر شب؛می شود، آخر شب نماز وتر را بخواند

  . »است بهتر نماز در این وقت،

 قبل از طلوع فجر بخوانیدنماز وتر را ): 192(باب

. »أَوتروا قَبلَ أَنْ تصبِحوا« :قَالَ  أَنَّ النبِي:   عن أَبِي سعيدـ٣٩٤
  )٧٥٤/م(

قبل از طوع فجر  نماز وتر را«:  فرمودنبی اکرم :  می گویدابوسعید خدري  :ترجمه
  .»بخوانید
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 رآن خواندن در نماز فضیلت ق ):193(باب

أَيحب أَحدكُم إِذَا «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٣٩٥
فَثَالَثُ « : قَالَ، نعم: قُلْنا؟»ثَ خلفَات عظَامٍ سمانرجع إِلَى أَهله أَنْ يجِد فيه ثَالَ

ف كُمدأَح أُ بِهِنقْري اتآيانمظَامٍ سع فَاتلخ ثَالَث نم لَه ريخ هالَتي ص« .
  )٨٠٢/م(

 از شما دوست آیا هر یک«:  فرمودروایت می کند که رسول اهللا  ابوهریره  :ترجمه
. بله: ما گفتیم  ؟»، سه شتر آبستن و بزرگ و چاق داشته باشددارد که هنگام بازگشت به خانه

 می خواند، برایش از سه را که هر یک از شما در نماز خود آیه اي سه«:  فرمودرسول اکرم 
  . » بهتر است،بزرگ و چاقو شتر آبستن 

 خوانده ،سوره هاي مشابهی که هر دو سوره از آنها در یک رکعت): 194(باب
  می شود

ا بعد ما  يوم  غَدونا علَى عبد اللَّه ابنِ مسعود: عن أَبِي وائلٍ قَالَـ٣٩٦
 فَخرجت : قَالَ، فَمكَثْنا بِالْبابِ هنيةً: قَالَ، فَسلَّمنا بِالْبابِ فَأَذنَ لَنا،صلَّينا الْغداةَ

ةُ فَقَالَتارِيلُونَ:الْجخد؟ أَالَ تحبسي سالج وا فَإِذَا هلْنخأَنْ : فَقَالَ، فَد كُمعنا مم 
دتنَ لَكُمأُذ قَدلُوا وا؟خإِالَّ، الَ: فَقُلْن مائن تيلِ الْبأَه ضعا أَنَّ بنا ظَنقَالَ، أَن : 

دبع نِ أُمبِآلِ اب متنقَالَ؟ ظَن:تطَلَع قَد سمأَنَّ الش ى ظَنتح حبسلَ يأَقْب ثُم ، 
 فَأَقْبلَ يسبح ، فَنظَرت فَإِذَا هي لَم تطْلُع: قَالَ؟ي هلْ طَلَعت يا جارِيةُ انظُرِ:فَقَالَ

تطَلَع قَد سمأَنَّ الش ى إِذَا ظَنتقَالَ،ح :تلْ طَلَعظُرِي هةُ انارِيا ج؟ ي تظَرفَن 
تطَلَع قَد يي أَ: فَقَالَ،فَإِذَا هالَّذ لَّهل دمذَا الْحا هنموا يقَالَن،يدهفَقَالَ م : 

 قَرأْت الْمفَصلَ : فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ: قَالَ، ولَم يهلكْنا بِذُنوبِنا:وأَحِسبه قَالَ
ةَ كُلَّهارِحقَالَ،الْب :اللَّه دبرِ: فَقَالَ ععذِّ الشا كَهذه ،عمس ا لَقَدإِن نائا الْقَري ،نإِنو 
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 ولُ اللَّهسر نهؤقْري كَانَ يالَّت نائفَظُ الْقَرلَأَح :ِلفَصالْم نم رشةَ عانِيثَم، 
   )٨٢٢/م. (حموسورتينِ من آلِ 

  نزد عبداهللا بن مسعود ، بعد از خواندن نماز فجر،روزي:  می گویدابو وائل :ترجمه
 اما ما ؛ ورود دادند هنگامیکه به دروازة منزل وي رسیدیم، سالم گفتیم؛ ایشان اجازةیم؛رفت

پس ! داخل منزل نمی آیید؟:  و گفتکنیزش بیرون آمد. ، درنگ کردیماندکی کنار دروازه
با اینکه :  گفتبا دیدن ما.  است و تسبیح می گویدیم و دیدیم که عبداهللا نشستهوارد خانه شد

 اینکه ما فکر مشکلی وجود نداشت بجز: زه داده شد، چرا وارد نشدید؟ گفتیمبه شما اجا
لقب ابن (گمان کردید فزرندان ابن ام عبد : وي گفت.  بعضی از اهل خانه خوابیده اندکردیم
سپس به تسبیحاتش ادامه داد تا اینکه گمان کرد که خورشید . در غفلت بسر می برند) مسعود

نگاه کن آیا خورشید طلوع کرده است؟ کنیز نگاه : ه کنیزش گفتآنگاه ب. طلوع کرده است
عبداهللا همچنان به تسبیح گفتن ادامه داد تا .  که خورشید طلوع نکرده استو متوجه شدکرد 

نگاه کن آیا : بار نیز به کنیزش گفت این. اینکه بار دیگر فکر کرد خورشید طلوع نموده است
عبداهللا . کرد و متوجه شد که خورشید طلوع کرده استخورشید طلوع کرده است؟ کنیز نگاه 

خدایی را سپاس می گویم که امروز از ما گذشت نمود و ما را بخاطر گناهانمان هالك : گفت
  . نکرد

از ق تاآخر (من دیشب همه سوره هاي مفصل : مردي از میان مردم گفت: راوي می گوید
 ه اي؛آن را مانند شعر، تند و با عجله خواندقر: عبداهللا گفت. خواندم) یک رکعت(را در ) قرآن

ها را تالوت  آنمن سوره هایی را که شبیه هم هستند و رسول اهللا . همانا ما قرائت را شنیده ایم
 و دو سوره از سوره هایی بودند ،جده سوره از سوره هاي مفصلی همی کرد، خوب می دانم؛

  . شروع می شوند» حم«که با 

  در رمضان وارد شده است) تراویح ( نمازارةآنچه در ب): 195(باب
 ،خرج من جوف اللَّيـلِ      أَنَّ رسولَ اللَّه     : رضی اُهللا عنها    عن عائشةَ  ـ٣٩٧

  جِدسي الْملَّى فالَ   ،فَصالٌ بِصلَّى رِجفَص هت،       كثُونَ بِـذَلـدحتي ـاسالن حبفَأَص ، 
 أَكْثَر عمتفَاج مهنم ،     ولُ اللَّهسر جرفَخ      َالا بِصلَّوفَص ةالثَّانِي لَةي اللَّيفهت،  حبفَأَص 
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  كونَ ذَلذْكُري اسالن،      ثَةالثَّال لَةاللَّي نم جِدسلُ الْمأَه الَ   ، فَكَثُرا بِصلَّوفَص جرفَخ هت، 
   لَةُ الراللَّي تا كَانفَلَم    هلأَه نع جِدسالْم زجةُ عابِع،       ولُ اللَّـهسر هِمإِلَي جرخي فَلَم 

  ،   َقُولُوني مهنالٌ مرِج قالَ :فَطَفةَ الص،       ولُ اللَّهسر هِمإِلَي جرخي فَلَم    ـىتح
 ، أَما بعد  : فَقَالَ ،لَى الناسِ ثُم تشهد    فَلَما قَضى الْفَجر أَقْبلَ ع     ،ة الْفَجرِ خرج لصالَ 

ةُ اللَّيـلِ    ولَكني خشيت أَنْ تفْرض علَيكُم صالَ      ،فَإِنه لَم يخف علَي شأْنكُم اللَّيلَةَ     
  )٧٦١/م. (وذلك في رمضانَ: و يف رِواية. »فَتعجِزوا عنها

 بیرون رفت و )از خانه( در دل شب رسول اهللا : ضی اهللا عنها می گویدشه رایع :ترجمه
 و صبح آنروز، مردم در  اقتدا کردند تعدادي به نماز پیامبر اکرم در مسجد نماز خواند؛

مردم نیز . بیرون رفت) براي نماز (شب دوم نیز رسول خدا . اینباره با هم صحبت می کردند
، تعداد اینگونه شب سوم.  نمودند روز دربارة آن صحبت صبح آن و نمودندبه نمار ایشان اقتدا

  هم بیرون رفت و نماز خواند و مردم هم به نماز آنحضرت و رسول خدا مردم بیشتر گردید 
شب چهارم مردم در مسجد جا نمی شدند اما رسول خدا  اقتدا کردند؛ نزد آنان نرفت  .

 اینکه براي نماز فجر  درخانه ماند تا اما رسول خدا از؛م ن : و گفتنددندز صدا ناتعدادي از آن
از بزبان  و بعدبرگرداند بسوي چهره اش را  هنگامی که نماز فجر را بجا آورد، .بیرون رفت

اما بعد، دیشب حالت شما برایم پنهان نماند ولی من ترسیدم که نماز «: آوردن شهادتین فرمود
  . » آن بر نیاییدةبراي شما فرض گردند و شما از عهدشب 

  . و در یک روایت آمده است که این ماجرا درماه رمضان بود

  قیام رمضان و تشویق به آندربارة): 196(باب

يرغِّب في قيامِ رمضانَ   كَانَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةـ٣٩٨
ةزِميبِع يهف مهرأْمرِ أَنْ يغَي نقُولُ فَ،ما« :يابستاحا وانانَ إِميضمر قَام نا ،مم لَه رغُف 

بِهذَن نم مقَدت« ولُ اللَّهسر فِّيوفَت كلَى ذَلع راَألمو ، كلَى ذَلع ركَانَ اَألم ثُم 
  )٧٥٩/م. (كفَة عمر علَى ذَل وصدرا من خالَ،فَة أَبِي بكْرٍفي خالَ

تشویق می کرد ) نماز تراویح( براي قیام رسول اهللا :  می گویدابوهریره  :ترجمه
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کسی که ماه رمضان را از روي ایمان و «: فرمود  و میاینکه آنرا واجب یا حتمی بگرداندبدون 
پس . » او مغفرت می شوند پاداش در عبادت بگذراند، گناهان گذشتۀبراي حصول اجر و

همچنین در دوران خالفت ابوبکر و .  فوت کرد در حالی که مسئله اینگونه بود رسول خدا
 هر کس بطور انفرادي در خانه اش ،یعنی در این مدت. (ابتداي خالفت عمر مسئله اینگونه بود

عب خواست تا آنان را  مردم را جمع نمود و از ابی بن کسپس عمر . نماز تراویح می خواند
  ). ونه تماز تراویح با جماعت استمرار پیدا کرد و اینگامامت نماید

  ابواب جمعه-6

   این امت به روز جمعهیراهنمای): 1(باب

نحن اآلخرونَ «:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٣٩٩
ةاميالْق مولُونَ يةَ،اَألونلُ الْجخدي نلُ مأَو نحنو ،يب  نم ابتوا الْكأُوت مهأَن د

 فَهذَا ، فَهدانا اللَّه لما اختلَفُوا فيه من الْحق، فَاختلَفُوا، وأُوتيناه من بعدهم،قَبلنا
 ، وغَدا للْيهود، لَنا يوم الْجمعة فَالْيوم:يومهمِ الَّذي اختلَفُوا فيه هدانا اللَّه لَه قَالَ

  )٨٥٥/م. (وبعد غَد للنصارى
هستیم ولـی  اُمت آخرین  ،دنیا ما در«:  فرموداهللا   رسول: گوید  می  ابوهریره   :ترجمه

آسمانی کتاب  صاحب قبل از ما با وجودي که آنها خواهیم بود در قیامت، پیشاپیش سایر امتها      
 انجام ،تا شعائرشان را در آن(جمعه را براي اهل کتاب، فرض نمود سپس، خداوند روز . شده اند

) روز جمعـه (آنگاه، خداوند ما را بدان   . ولی آنان در مورد آن، دچار اختالف نظر شدند        ) دهند
پشت سر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت یهود و یکشنبه ) اهل کتاب(راهنمایی فرمود و بقیه مردم 

  .»روز عبادت نصارا است
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  فضیلت روز جمعه): 2(باب

خير يومٍ طَلَعت علَيه « :قَالَ أَنَّ النبِي:    عن أَبِي هريرةَـ٤٠٠
ةعمالْج موي سمالش،مآد قلخ يهةَ، فنلَ الْجخأُد يهفا، وهنم رِجأُخ يهفالَ ، وو 
ي يةُ إِالَّ فاعالس قُومتةعممِ الْج٨٥٤/م. (»و(  

بهترین روزي که خورشید «:  فرمود روایت می کند که نبی اکرم ابوهریره  :ترجمه
، به و در همین روز آن طلوع کرده است، روز جمعه است؛ در این روز، آدم آفریده شد، در

  برپا نیز در روز جمعه  و قیامت ، از بهشت، اخراج گردید و در همین روزبهشت برده شد،
  .»می شود

  دارددربارة لحظۀ اجابتی که  در روز جمعه وجود): 3(باب

إِنَّ في الْجمعة :»  قَالَ أَبو الْقَاسمِ :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ ـ٤٠١
 وقَالَ بِيده »ه يسأَلُ اللَّه خيرا إِالَّ أَعطَاه إِيا، الَ يوافقُها مسلم قَائم يصلِّي،لَساعةً
  )٨٥٢/م. ( يزهدها:يقَلِّلُها

در روز جمعه، ساعتی وجود دارد  «: فرمودابو القاسم : گوید  میابوهریره  :ترجمه
خداوند  و از خداوند متعال خیري طلب کند، به نماز بایستدن لحظه، من، در آؤ مةدکه اگر بن

  .ن لحظه را نشان دادت، کوتاهی آ و با حرکات دس»ت می نمایدجابایش را ادع

 قَالَ لي عبد اللَّه بن : قَالَ  عن أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى اَألشعرِيـ٤٠٢
رماعمهناُهللا ع یضر : ولِ اللَّهسر نثُ عدحي اكأَب تعمأَس   ةاعس أْني شف

ةعمقَالَ؟الْج :قُلْت :معقُولُ، ني هتعمس : ولَ اللَّهسر تعمس  ُقُولا « :يم يه
  )٨٥٣/م. (»بين أَنْ يجلس اِإلمام إِلَى أَنْ تقْضى الصالَةُ

به من رضی اهللا عنهما عبداهللا بن عمر : ابوبرده فرزند ابوموسی اشعري می گوید :ترجمه
بیان نماید؟  دیثی دربارة لحظۀ اجابت دعا در روز جمعه، حآیا از پدرت شنیده اي که: گفت

آن لحظه بین «:  شنیدم که فرمودرسول خدا  من از: شنیدم که پدرم می گفتبلی؛ : من گفتم
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  .»تا هنگام تمام شدن نماز است) بر منبر(نشستن امام 
الف نظر قرار دارد، علما اخت ، جمعهی از روزدر مورد اینکه این لحظه در چه قسمت: شرح

در حدیث  آنچه را که  امام نووي رحمه اهللا؛نقل شده استدر این باره د و آثار متعددي ندار
  . ترجیح داده است ،فوق آمده است

 در نماز فجر روز جمعه خوانده می شودکه آنچه ): 4(باب

 في صالَة الْفَجرِ    كَانَ يقْرأُ   أَنَّ النبِي    : رضی اُهللا عنهما    عنِ ابنِ عباسٍ   ـ٤٠٣
 ةعمالْج موي:  ُزِيلنامل ت  و ةدجالس    ِرهالد نم نيح انسلَى اِإلنى علْ أَته َّأَنو 

بِيالن نيقافنالْمو ةعمةَ الْجورس ةعمالْج الَةي صأُ فقْر٨٧٩/م. (كَانَ ي(  
 در نماز فجر روز جمعه، سوره نبی اکرم :  می گویدعنهمارضی اهللا ابن عباس  :ترجمه

  .  جمعه و منافقین را می خواندسان را می خواند و در نماز جمعه، سوره هاي الم سجده و انهاي

  غسل جمعهةدربار): 5(باب

ـ   بينما عمر بن الْخطَّابِ: قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ٤٠٤ ي اسالن طُبخي  مو
ةعمفَّانَ     ،الْجع نانُ ابثْملَ عخإِذْ د     رمع بِه ضرفَع  َـالٍ     : فَقَالالُ رِجا بم 

 ما زِدت حني سمعت النداَء      ، يا أَمري الْمؤمنِني   : فَقَالَ عثْمانُ  ؟يتأَخرونَ بعد النداءِ  
  أَلَم تسمعوا رسولَ اللَّـه       ؟ والْوضوَء أَيضا  : فَقَالَ عمر  ،تأَنْ توضأْت ثُم أَقْبلْ   

  )٨٤٥/م. (»إِذَا جاَء أَحدكُم إِلَى الْجمعة فَلْيغتِسلْ« :يقُولُ
  مشغول سخنرانی بود کهعمر بن خطاب روز جمعه، :  می گویدابوهریره  :ترجمه

چرا برخی از مردم بعد از شنیدن اذان با : و گفت به اا اشارةعمر ب. وارد شد عثمان بن عفان 
بدون اینکه کار دیگري  ، شنیدن اذانیا امیرالمومنین، با: ثمان گفت می آیند؟ عتأخیر به مسجد

 آنهم فقط وضو گرفته اي؟ مگر: گفتعمر . فقط وضو گرفتم و به مسجد آمدم ،انجام دهم
 غسل ، جمعه می رودر گاه یکی از شما براي اداي نمازه«:  فرمودنشنیده اي که رسول اهللا 

  . »نماید



  
 
٣١٣ )1 (مختصر صحیح مسلم  

   و مسواك زدن در روز جمعه،استعمال خوشبویی): 6(باب
غُسلُ يومِ الْجمعة   « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:       عن أَبِي سعيد الْخدرِي    ـ٤٠٥

  )٨٤٦/م. (»لطِّيبِ ما قَدر علَيه ويمس من ا، وسواك،علَى كُلِّ محتلمٍ
 ، هر فرد بالغ،روز جمعه«:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوسعید خدري  :ترجمه

  .»د، خوشبویی استعمال کن تواناییو به اندازةغسل نماید و مسواك بزند 

 فضیلت زود رفتن براي نماز جمعه): 7(باب

إِذَا كَانَ يوم الْجمعة كَانَ     :  رسولُ اللَّه     قَالَ : قَالَ   عنِ أَبِي هريرةَ   ـ٤٠٦
 فَـإِذَا جلَـس     ،ئكَةٌ يكْتبونَ اَألولَ فَاَألولَ   علَى كُلِّ بابٍ من أَبوابِ الْمسجِد مالَ      

  فحا الصوطَو اماِإلم،   ونَ الذِّكْرعمتساُءوا يجـ    ، و لِ الَّـذي    ومثَلُ الْمهجرِ كَمثَ
 ثُـم كَالَّـذي     ، ثُم كَالَّذي يهدي الْكَبش    ، ثُم كَالَّذي يهدي بقَرةً    ،يهدي الْبدنةَ 

  )٨٥٠/م. (» ثُم كَالَّذي يهدي الْبيضةَ،يهدي الدجاجةَ
  هنگامی که روز جمعه فرا «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوهریره  :ترجمه

وند و نامها را یکی  مستقر می ش،ي مسجد، تعدادي فرشته کنار هر یک از دروازه هامی رسد
 می نشیند، ثبت می نمایند و هنگامی که امام بر منبر پس از دیگري به ترتیب آمدن به مسجد،

 به  زودو مثال کسی که. فرا می دهندگوشمی آیند و به خطبه، دفترها را جمع می کنند و 
 مانند کسی است ، و شخص بعدي؛ مانند کسی است که شتري قربانی می کند،دمسجد می آی

 مانند کسی است که قوچی قربانی ، می آید او و کسی که بعد از؛که گاوي قربانی می نماید
 و شخص آخر، مانند کسی ؛ مانند کسی است که مرغی قربانی می کند، و فرد بعدي؛می نماید

   .»یدربانی می نمااست که تخم مرغی ق
 اعمال ت زیادي دارد  و مراتب مردم بر اساس فضیل،زود رفتن براي نماز جمعه: شرح

  . آنها است
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  )در اول وقت(نمازجمعه هنگام زوال آفتاب): 8(باب

 إِذَا  كُنا نجمع مع رسولِ اللَّه : قَالَ  عن سلَمةَ بنِ اَألكْوعِـ٤٠٧
سمالش الَتز،رن َء ثُمالْفَي عبتتن ٨٦٠/م. (جِع(  

 هنگام زوال آفتاب، نماز جمعه  ما با رسول خدا  : می گویدسلمه بن اکوع  :ترجمه
  ).تا در سایه حرکت کنیم(در جستجوي سایه بودیم ) به خانه(می خواندیم و هنگام بازگشت 

 در ل خدا  چنین فهمدیده می شود که نماز جمعه در عصر رسو،از حدیث فوق: شرح
 در جستجوي سایه  بسیار کوتاه بود و صحابهتا جایی که سایه هااول وقت خوانده می شد 

   . دیوارها از مسجد به خانه برگردندبودند تا در سایۀ

   و ایستادن بر آن در نمازساختن منبر رسول اهللا ): 9(باب
 قَد تمـاروا فـي       بنِ سعد  أَنَّ نفَرا جاُءوا إِلَى سهلِ       : عن أَبِي حازِمٍ   ـ٤٠٨

    وه ودع أَي نرِ مبنفَقَالَ ؟الْم :  اللَّها وي ألَ  ، أَمإِن      ـوه ودع أَي نم رِف؟ع   ـنمو 
لَهم؟ع     ولَ اللَّهسر تأَيرو      َقَال هلَيع لَسمٍ جولَ يأَو:  لَه ـاسٍ     : فَقُلْتبا عا أَبي 
افَحثْنقَالَ ،د :   ولُ اللَّهسلَ رسأَر  ٍازِمو حقَالَ أَب أَةرإِلَى ام: ـذئموا يهمسلَي هإِن : 
ثَ  فَعملَ هذه الـثَّالَ    »مك النجار يعملْ لي أَعوادا أُكَلِّم الناس علَيها       انظُرِي غُالَ «

اتجرد،  بِه رأَم ثُم  ولُ اللَّهسا ر عضوذَا الْمه تعضفَو،ةابفَاِء الْغطَر نم فَهِي ، 
     ولَ اللَّهسر تأَير لَقَدو      اَءهرو اسالن ركَبو رفَكَب هلَيع ـرِ    ،قَامبنلَى الْمع وهو ، 

 ر ثُمي أَ      جف دجى ستى حقَرلَ الْقَهزفَن رِ عبنلِ الْمـرِ        ،صآخ نغَ مى فَرتح ادع ثُم 
 ، إِني صنعت هذَا لتأْتموا بِـي      ،يا أَيها الناس  « : ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ     ،تهصالَ

  )٥٤٤/م. (»تيولتعلَّموا صالَ
با یکدیگر  نبر رسول اکرم  که دربارة نوع چوب مچند نفر: ابوحازم می گوید :ترجمه

سوگند به خدا که من می : سهل گفت .آمدند بحث کرده بودند، خدمت سهل بن سعد 
را دیدم که براي اولین  دانم از چه چوبی است؟ و چه کسی آنرا ساخت؟ همچنین رسول اهللا 



  
 
٣١٥ )1 (مختصر صحیح مسلم  

  .بار، باالي آن نشست
: سهل گفت. ي ما بیان کنماجرایش را برا! عباسابواي : به سهل گفتم: ابوحازم می گوید

 سهل آنروز آن زن را نام برد ـ و : فردي را نزد یک زن فرستاد ـ ابوحازم می گوید رسول اهللا
به خدمتگزار نجارت بگو تا برایم چوبهایی درست کند که باالي آنها براي مردم، «: فرمود

  .»صحبت کنم
قابل  اد و اینجا گذاشته شد؛دستور د آنگاه رسول اهللا . او این سه درجۀ منبر را ساخت

روي آن  من دیدم که رسول اهللا  .منبر از گزهاي جنگلی عابه ساخته شدیادآوري اس که 
سپس اندکی به . مردم نیز پشت سر ایشان که روي منبر بود، تکبیر گفتند. ایستاد و تکبیر گفت

برگشت و اینگونه آنگاه به باالي منبر . سجده نمود) روي زمین(عقب برگشت و پایین منبر 
اي «:  و فرمودچهرا ش را به سوي مردم برگرداندبعد از اتمام نماز، . نمازش را به پایان رساند

  »کیفیت نماز خواندن مرا بیاموزید شما به من اقتدا کنید و انجام دادم تامن این عمل را ! مردم

  آنچه در خطبه گفته می شود ):10(باب        

 وكَـانَ مـن أَزد   ، أَنَّ ضمادا قَدم مكَّةَ   : رضی اُهللا عنهما   اسٍ عنِ ابنِ عب   ـ٤٠٩
 إِنَّ  : فَسمع سفَهاَء من أَهلِ مكَّـةَ يقُولُـونَ        ،وكَانَ يرقي من هذه الريحِ    ،شنوَءةَ

 : قَالَ ،علَّ اللَّه يشفيه علَى يدي     لَ ، لَو أَني رأَيت هذَا الرجلَ     : فَقَالَ ،محمدا مجنونٌ 
هييحِ       : فَقَالَ ،فَلَقالر هذه ني مقي أَرإِن دمحا مي ،        ـني مدلَى يي عفشي إِنَّ اللَّهو 
 مـن   ،ه نحمده ونـستعين   ،إِنَّ الْحمد للَّه :»   فَقَالَ رسولُ اللَّه     ؟ فَهلْ لَك  ،شاَء

 اللَّه وحده    إِلَه إِالَّ   وأَشهد أَنْ الَ   ، هادي لَه   ومن يضللْ فَالَ   ، مضلَّ لَه  يهده اللَّه فَالَ  
 أَعـد علَـي     : فَقَـالَ  : قَالَ ،» أَما بعد  ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه    ، شرِيك لَه  الَ

 لَقَـد   : فَقَـالَ  : قَالَ ،ثَ مرات ثَالَ  فَأَعادهن علَيه رسولُ اللَّه      ،ِءكَلماتك هؤالَ 
  ةنلَ الْكَهقَو تعمس،  ةرحلَ السقَواءِ  ، ورعلَ الشقَوو ،      ـكاتمثْلَ كَلم تعما سفَم 

 ،مِ هات يدك أُبايِعك علَى اِإلسـالَ      :الَ فَقَ : قَالَ ، ولَقَد بلَغن ناعوس الْبحرِ    ،ِءهؤالَ
 فَبعثَ : قَالَ، وعلَى قَومي: قَالَ»وعلَى قَومك :» فَقَالَ رسولُ اللَّه ، فَبايعه :قَالَ
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   ولُ اللَّهسر   هموا بِقَورةً فَمرِيشِ    ،سيلْجل ةرِيالس باحفَقَالَ ص :  لْ أَصه   متب نم
ِء  ردوها فَإِنَّ هؤالَ   : فَقَالَ ، أَصبت منهم مطْهرةً   : فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ    ؟ِء شيئًا هؤالَ

ادمض م٨٦٨/م. (قَو(  
 أزد شنوءه بود و ضماد که مردي از قبیلۀ: رضی اهللا عنهما می گویدابن عباس  :ترجمه

محمد :  و از نادانان اهل مکه شنید که می گویندزد، به مکه آمد جن زده را دم می انسانهاي
  .  شاید خداوند او را بدست من شفا دهداي کاش این مرد را می دیدم؛:  گفتوي. دیوانه است

من انسانهاي جن ! اي محمد:  مالقات کرد و گفتوي با رسول اهللا : راوي می گوید
یا می خواهی تو را دم آ. د بدست من شفا می دهددم می زنم و خداوند هر که را بخواه زده را
  بزنم؟

  منْ یهده اللَّه فَالَ، نَحمده ونَستَعینُه، الْحمد للَّهإِنِ«  : فرمودرسول خدا 
لَّ لَهضلْ فَالَ،مضْلنْ یمو لَه يادأَنْ الَ، ه دأَشْهإِالَّ و الَ إِلَه هدحو شَ اللَّه  رِیک

لَه،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،دعا بهرکس را  اهللا است؛ حمد وستایش از آنِ(»  أَم
خداوند هدایت نماید، هیچ کس نمی تواند گمراه کند، و هر که را او گمراه نماید، هیچ کس 

ه، وجود نمی تواند هدایت کند، و گواهی می دهم که هیچ معبود بحقی، بجز خداي یگان
  ، )ندارد؛ او هیچ شریکی ندارد و گواهی می دهم که محمد، بنده و فرستادة اوست؛ اما بعد

 این  رسول خدا . این کلمات را برایم تکرار کندوباره : ضماد گفت: راوي می گوید
 را من سخنان کاهنان، ساحران و شاعران: د گفتضما. کلمات را سه بار برایش تکرار نمود

  . ند، نشنیده امسخنان تو که به عمق دریا رسیدمانند سخنانی اما  ؛شنیده ام
ضماد دستش را . م بیعت کنم اسالپس دستت را دراز کن تا با تو بر:  فرمودرسول خدا 

 ؟ ضماد»از طرف قومت هم بیعت می کنی«:  فرمودرسول خدا . د و بیعت کرددراز نمو
  .  از طرف قومم هم بیعت می کنم :گفت

ها ازکنار نآ. فرستاد) براي انجام ماموریتی ( دسته اي نظامیرسول خدا :  گویدراوي می
ا چیزي برداشته اید؟ یک آیا از اینه:  فرمانده دسته به افراد خود گفتقبیله ضماد عبور کردند؛
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 ضماد ؛ زیرا آنها، قبیلۀآنرا برگردانید: فرمانده گفت. آفتابه اي از آنها برداشته ام:  گفتنفر
  . دهستن

  سخنرانی با صداي بلند و آنچه در آن گفته می شود): 11(باب
إِذَا   كَانَ رسـولُ اللَّـه       :قَالَ  رضی اُهللا عنهما    عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه     ـ٤١٠

 : يقُولُ ، حتى كَأَنه منذر جيشٍ    ، واشتد غَضبه  ، صوته خطَب احمرت عيناه وعالَ   
» اكُمسمو كُمحبقُولُ ،»صينِ   « : وياتةُ كَهاعالسا وأَن ثْتعب«   هيعبإِص نينُ بقْريو : 

 وخير الْهدى ، فَإِنَّ خير الْحديث كتاب اللَّه     ،أَما بعد « : ويقُولُ ،السبابة والْوسطَى 
 دمحى مده     اهثَاتدحورِ ماُألم رشالَ   ، وض ةعكُلُّ بِدقُـولُ   »لَةٌ وي ـا  « : ثُمأَن

    فِْسهن ننٍ ممؤلَى بِكُلِّ ماالً   ،أَوم كرت نفَألَِ  م هله،        ا فَـإِلَياعيض ا أَونيد كرت نمو 
لَيع٨٦٧/م. (»و(  

 سخنرانی هنگامی که رسول خدا :  می گوید عنهمارضی اهللاهللا  جابر بن عبد :ترجمه
د، و خشم و غضبش شدت می گرفت تا د، چشمانش قرمز می شد، صدایش بلند می شمی نمو
» صبح و شام به شما حمله خواهند کرد«: که گویا از لشکري  می ترساند و می گویدجایی 

 و دو »تا برانگیخته شده ایممن و قیامت مانند این دو «: همچنین در سخنرانی اش می فرمود
  همچنین در  ().و به ما نشان می داد. (ر می دادانگشت سبابه و وسطی را کنار هم قرا

 کتاب خداست و بهترین رهنمود، ،اما بعد، همانا بهترین سخن«: می فرمود) سخنرانی اش
 است و هر بدعت، گمراهی) نوآوري در دین(  بدعت،رهنمود محمد است و بدترین امور

 هر کس ، اولویت بیشتري دارم؛منی نسبت به خودشمن از هر مؤ«: سپس می فرمود. »است
 قرض یا فرزندانی از ،و هر کس ؛تعلق می گیردخانواده اش به  گذاشت، مالی از خود باقی

  . » من است گذاشت، بر من و به عهدةخود باقی

 اختصار در سخنرانی): 12(باب

 يا  : فَلَما نزلَ قُلْنا   ، فَأَوجز وأَبلَغَ   خطَبنا عمار  : قَالَ   عن أَبِي وائلٍ   ـ٤١١
 قْظَانا الْيأَب،   تزجأَوو تلَغأَب لَقَد ،   تفَّسنت تكُن ولَ    : فَقَالَ ، فَلَوسر تعمي سإِن 
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  اللَّه ُقُولالَ  « :يإِنَّ طُولَ ص   هتطْبخ رصقلِ وجالر ة    قْهِـهف نةٌ منئيلُوا   ، مفَـأَط 
  )٨٦٩/م. (» وإِنَّ من الْبيان سحرا،ةَ واقْصروا الْخطْبةَالصالَ

 هنگامی پس.  براي ما مختصر و مفید سخنرانی نمودعمار : وائل می گوید ابو :ترجمه
سخنرانی نمودي اما چقدر بسیار مختصر و مفید ! اي ابویقظان:  گفتیمپایین آمد،) از منبر(که 

  : فرمودمن شنیدم که رسول خدا : عمار گفت. خوب بود اگر اندکی طوالنی تر می کردي
پس نماز را .  دلیل فقه و دانش وي است، و سخنرانی کوتاهش،همانا نماز طوالنی شخص«

  .» همانا برخی از سخنرانی ها، سحر استنی کنید و کوتاه سخنرانی نمایید؛طوال

  آنچه حذف آن از سخنرانی جائز نیست :)13(باب

 من :فَقَالَ  خطَب عند النبِي  أَنَّ رجالً:  عن عدي بنِ حاتمٍـ٤١٢
دشر فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطى،يغَو ا فَقَدهِمصعي نمو ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 

»تأَن يبطالْخ لْ قُ،بِئْس:ولَهسرو صِ اللَّهعي نمرٍ.» ويمن نقَالَ اب :غَوِي فَقَد  .
  )٨٧٠/م(

 سخنرانی کرد و مردي در حضور نبی اکرم:  می گویدعدي بن حاتم  :ترجمه
هدایت یافته است و هر کس از آنان، نافرمانی د، هر کس از خدا و رسولش اطاعت نمای: تگف
هر کس از خدا و :  بگوتو سخنران بدي هستی؛«:  فرمودل اهللا رسو. د، گمراه شده استکن

  . »رسولش نافرمانی کند
 پسندیده است و در سخنرانی یلتوضیح و تفص این است که هدف پیامبر اکرم : شرح

  .  واهللا اعلم.استفاده از نام خدا و رسولش پسندیده تر است» آنان«بجاي استعمال کلمۀ 

  منبر در سخنرانیخواندن قرآن بر): 14(باب

 لَقَد كَانَ : قَالَترضی اُهللا عنها  عن أُم هشامٍ بِنت حارِثَةَ بنِ النعمانـ٤١٣
 ولِ اللَّهسر ورنتا ونورنت ةنس ضعبةً ونس نِ أَويتنا سداحو، ذْتا أَخمو    
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           َّإِال ولِ اللَّهسر انسل نع  ، لَىع ةعممِ جوا كُلَّ يهؤقْري
اسالن طَبرِ إِذَا خبن٨٧٣/م. (الْم(  

ل و اندي تنور ما و ادو سال یا یک س: ام هشام دختر حارثه بن نعمان می گوید :ترجمه
 زیرا هر روز  یاد گرفتم؛بان رسول اکرم  ق را فقط از زمن سورة.  یکی بودتنور رسول اهللا 

  آن را تالوت باالي منبر می نمود، براي مردم سخنرانی  آنحضرت  ی که هنگام،جمعه
  . می کرد

  اشاره با انگشت در اثناي سخنرانی): 15(باب

  رأَى بِشر بن مروانَ علَى: عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ قَالَ، عن حصينٍـ٤١٤
هيدا يعافرِ ربننِ: فَقَالَ،الْميدنِ الْيياته اللَّه حقَب ، ولَ اللَّهسر تأَير لَقَد   زِيدا يم

ةحبسالْم هعببِإِص ارأَشكَذَا وه هدقُولَ بِيلَى أَنْ ي٨٧٤/م. (ع(  
باالي که  بشر بن مروان را دید ه هنگامی که عماره بن رویب: می گویدحصین  :ترجمه

  دو دست را زشت و نامبارك گرداند؛خداوند این:  گفتدستهایش را بلند کرده است،منبر 
  . انجام نداد را دیدم که بجز این ـ اشاره با انگشت سبابه ـ کار دیگريرسول اهللا 

  را  زی؛ جایز نیست، منبربگوید که بلند کردن دستها بااليراوي می خواهد : شرح
 به ثبوت رسیده است ء البته فقط در دعاي استسقاانجام نداده است؛ يین کار چنرسول اهللا 

فیدي زیر بغل ایشان مشاهده  دستهاي مبارکش را طوري بلند کردند که سکه رسول خدا 
  .  بلکه سنت است؛اشکالی ندارد دعاي استسقاءدر بلند کردن دستها  گردید؛ لذا

 دف شناخت در اثناي خطبه آموزش به ه ):16(باب

 يـا  : فَقُلْت: قَالَ،وهو يخطُب  انتهيت إِلَى النبِي  : عن أَبِي رِفَاعةَ قَالَ    -٤١٥
 ولَ اللَّهسر،      ينِهد نأَلُ عساَء يج لٌ غَرِيبجالَ ، ر    هينا درِي مدقَالَ ؟ ي :   لَيلَ عفَأَقْب 
   ولُ اللَّهسر و    ى إِلَيهتى انتح هتطْبخ كرت،        ـهمائقَو تـِسبح ـيسبِكُر يفَأُت 
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 ثُـم أَتـى     ،وجعلَ يعلِّمنِي مما علَّمه اللَّه      فَقَعد علَيه رسولُ اللَّه      : قَالَ ،حديدا
  )٨٧٦/م. (خطْبته فَأَتم آخرها

رسیدم که مشغول سخنرانی  نبی اکرم زمانی خدمت : می گوید ابورفاعه  :ترجمه
دربارة دینش ت تا  آمده اسنمی داند،  رادینش که مردي بیگانه! اي رسول خدا:  پس گفتم.دبو

 تا  خطبه اش را رها کرد و بسوي من حرکت نمود با شنیدن این سخنان، رسول اهللا. بپرسد
   هنی دارد؛ند که من گمان کردم پایه هاي آ یک صندلی آورداینکه به من رسید؛ آنگاه

.  به من آموخت،خداوند به او یاد داده بودکه آنچه   روي صندلی نشست و از رسول اهللا
  . دطبه اش پرداخت و آخر آنرا کامل نموسپس به خ

  جمعهدربارة نشستن میان دو خطبۀ): 17(باب

 ثُم ،كَانَ يخطُب قَائمالَّه أَنَّ رسولَ ال:   عن جابِرِ بنِ سمرةَـ٤١٦
سلجا،يمقَائ طُبخفَي قُومي ثُم ،كَذَب ا فَقَدسالج طُبخكَانَ ي هأَن أَكبن نفَم ، 

  )٨٦٢/م. (ةفَقَد واللَّه صلَّيت معه أَكْثَر من أَلْفَي صالَ
   سپس ستاده خطبه می خواند؛ ای اهللا رسول:  می گویدجابر بن سمره  :ترجمه

 پس هر کس به تو گفت که ؛و ایستاده خطبه می خواند  بلند می شد،از آن می نشست و بعد
 سوگند به خدا که من با آنحضرت .  دروغ می گوید، نشسته خطبه می خواندرسول خدا 

  . بیشتر از دو هزار نماز خواندم

  مختصر خواندن نماز و خطبه): 18(باب

 فَكَانت، كُنت أُصلِّي مع رسولِ اللَّه :قَالَ   عن جابِرِ بنِ سمرةَـ٤١٧
  )٨٦٦/م. (صالَته قَصدا وخطْبته قَصدا

  نماز می خواندم؛ نماز و خطبۀبا رسول اهللا :  می گویدجابر بن سمره  :ترجمه
  .بودند) کوتاهنه بسیار طوالنی و نه بسیار ( میانه  آنحضرت
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اگر کسی روز جمعه وارد شد در حالی که امام خطبه می خواند، دو ): 19(باب
 رکعت نماز بخواند

   وِ، جاَء سلَيك الْغطَفَانِي يوم الْجمعة:أَنه قَالَ  عن جابِرٍـ٤١٨
ولُ اللَّهسر َ ِربنلَى الْمع دلَ،قَاعقَب كلَيس دفَقَع لِّيصأَنْ ي ، بِيالن فَقَالَ لَه  :

  )٨٧٥/م. (»قُم فَاركَعهما« : قَالَ، الَ: قَالَ؟»أَركَعت ركْعتينِ«
 سلیک غطفانی آمد در ،روز جمعه:  می گویدرضی اهللا عنهماجابر بن عبداهللا  :ترجمه

لیک قبل از اینکه نماز بخواند، س). و خطبه می خواند( بر منبر نشسته بود حالی که رسول اهللا 
رسول اهللا . خیر:  سلیک گفت؟»آیا دو رکعت نمازخوانده اي«: گفت به او نبی اکرم . نشست
بلند شو و دو رکعت بخوان«:  فرمود« .  

 بلند !اي سلیک«:  فرمودمده است که رسول خدا ، در صحیح مسلم آو در روایتی دیگر
در روز یکی از شما گاه هر«: سپس فرمود. »ر کنرا مختصشو و دو رکعت نماز بخوان و آنها 

، دو رکعت نماز بخواند و آنها را مختصر در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بودمد آجمعه 
  )875/ 59/م( .»نماید

 دن و گوش فرا دادن به خطبهدربارة سکوت نمو): 20(باب

إِذَا قُلْت لصاحبِك « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :   عن أَبِي هريرةَـ٤١٩
ةعمالْج موي تصأَن،تولَغ فَقَد طُبخي اماِإلم٨٥١/م. (» و(  

اگـر روز جمعـه کـه امـام مـشغول         «:  فرمـود  رسول اهللا   : گوید  می   ابوهریره    :ترجمه
   اي ، سـخن بیهـوده   سـاکت بـاش   : نشـسته اسـت، بگـویی      کنـارت ، به کسی که     ایراد خطبه است  

  .»گفته اي
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   گوش فرا دهد و سکوت نماید،فضیلت کسی که روز جمعه): 21(باب

 ،منِ اغْتسلَ ثُم أَتى الْجمعةَ« :قَالَ  عنِ النبِي   عن أَبِي هريرةَ-٤٢٠
لَه را قُدلَّى مفَص،هتطْبخ نغَ مفْرى يتح تصأَن لِّي ، ثُمصي ثُم هعم، هنيا بم لَه رغُف 

  )٨٥٧/م. (»ثَة أَيامٍ وفَضلُ ثَالَ،وبين الْجمعة اُألخرى
نماید و براي نماز  غسل ،کسهر «: فرمودنبی اکرم :  می گویدابوهریره  :ترجمه

نماید سکوت پایان خطبۀ امام،  تا د وبرایش مقدر شده است، بخوانجمعه بیاید و نمازي را که 
 بخشیده خواهند ، قبل تا این جمعه و سه روز دیگرماز بخواند، تمام گناهانش از جمعۀ امام نو با
البته اگر مرتکب گناه کبیره اي ، گناهان ده روز او بخشیده  می شود؛ یعنی در مجموع. (»شد

، گناه  و اگر مرتکب گناه کبیره اي شده باشد؛چنانچه در روایتی دیگر آمده است ؛نشده باشد
  ).  نیاز به توبه دارد،کبیره

هنگامی که تجارت و سرگرمی را دیدند از : خداوند می فرماید ): 22(باب
   رها کردند،اطراف تو بسوي تجارت پراکنده شدند و تو را ایستاده

كَانَ يخطُب  أَنَّ النبِي :  رضی اُهللا عنهما عن جابِرِ بنِ عبد اللَّهـ٤٢١
ةعمالْج موا يمامِ،قَائالش نم ريع اَءتا، فَجهإِلَي اسلَ النفَتإِالَّ، فَان قبي ى لَمتا  حاثْن 

  : فَأُنزِلَت هذه اآليةُ الَّتي في الْجمعة،عشر رجالً           

            . )  ٨٦٣/م(  
 روز جمعه ایستاده مشغول نبی اکرم :  می گویدرضی اهللا عنهماجابر بن عبداهللا  :ترجمه

م برخاستند و بسوي کاروان رفتند تا جایی که مرد. مدندن خطبه بود که کاروانی از شام آخوا
  :معه نازل گردید جاین جا بود که این آیۀ سورة. فقط دوازده نفر باقی ماند          

        را دیدند از  ايیعنی هنگامی که تجارت یا سرگرمی 
  . اطراف تو پراکنده شدند و تو را ایستاده رها کردند

 دوازده نفرعبارت طبق روایتی که ابن حجر در فتح الباري نقل کرده است آن: شرح
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قابل یادآوري است . بن مسعود و تعدادي از انصارابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبد اهللا : بودند از
  .  نداشتند آشنایی زیادي،این واقعه در ابتداي نزول احکام اسالم بود و مردم با احکام دینکه 

 سوره هایی که در نماز جمعه خوانده می شود):  23(باب

يقْرأُ في الْعيدينِ   كَانَ رسولُ اللَّه :قَالَ نعمان بنِ بشريٍ  عنِ الـ٤٢٢
  وفي الْجمعة بِ             و             

  َقَال:داحمٍ ووي يةُ فعمالْجو يدالْع عمتإِذَا اجي  وا فضا أَيأُ بِهِمقْري 
  )٨٧٨/م. (الصالتينِ

 هاي  سوره، در نمازهاي عید و جمعهرسول اهللا :  می گویدنعمان بن بشیر  :ترجمه
 هر  در، واقع می شدند، در یک روزهمچنین اگر نماز عید و جمعه. أعلی و غاشیه را می خواند

  . را می خواند هاهمین سورهدو نماز، 

 نماز خواندن بعد از نماز جمعه در مسجد: )24(باب

إِذَا صلَّيتم بعد :»  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن أَبِي هريرةَـ٤٢٣
فَإِنْ عجِلَ بِك شيٌء، فَصلِّ «:  قَالَ سهيلٌ: و في رِواية»الْجمعة فَصلُّوا أَربعا
جِدسي الْمنِ فيتكْعر،تعجنِ إِذَا ريتكْعر٨٨١/م. (» و(  

اگر خواستید بعد از نماز «:  فرمود روایت می کند که رسول اهللا ابوهریره  :ترجمه
 و در روایت سهیل آمده است که رسول خدا . »چهار رکعت بخوانید،  نماز بخوانید،جمعه
) به خانه(عت هنگام بازگشت اگر عجله داشتید، دو رکعت در مسجد بخوانید و دو رک«: فرمود

  . »بخوانید
، سنت است؛ نماز جمعهبعد از  ،خواندن حداکثر چهار رکعت و حداقل دو رکعت: شرح

  امام نووي رحمه اهللا . به ثبوت رسیده است  زیرا خواندن دو رکعت نیز از رسول اهللا
 بهتر هم و» ند بیشتر اوقات چهار رکعت می خوا که رسول خدا بدیهی است«: می گوید

   . همین است؛ چرا که حدیث قولی فوق، چهار رکعت را تایید می نماید
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 نماز خواندن بعد از نماز جمعه در خانه): 25(باب

٤٢٤-اللَّه دبع نع  : دجفَس فرصةَ انعملَّى الْجكَانَ إِذَا ص هأَن 
هتيي بنِ فيتدجقَالَ،س ولُ: ثُمسكَانَ ر  اللَّه  كذَل عنص٨٨٢/م. (ي(  

 بر می گشت ، به خانه نماز جمعهبعد از خواندن  رضی اهللا عنهما عبداهللا بن عمر :ترجمه
   .د چنین می نمو رسول اهللا: از می خواند و می فرمودو دو رکعت نم

، یدا  یا بیرون نرفتههنگامی که صحبت نکرده ایدبعد از نماز جمعه تا ) 26(باب 
  دیماز نخوانن

٤٢٥ نـ ع رمنِ  عطَاءٍ  بع :   ـتنِ أُخبِ ابائإِلَى الس لَهسرٍ أَريبج نب عافأَنَّ ن 
 صلَّيت معه الْجمعةَ    ، نعم : فَقَالَ ، يسأَلُه عن شيٍء رآه منه معاوِيةُ في الصالة        ،نمرٍ

 ةورقْصي الْمف، ا   فَلَم لَّمِإلا س    تلَّيي فَصقَامي مف تقُم امم،    لَ إِلَيسلَ أَرخا دفَلَم ، 
ة حتـى تكَلَّـم أَو       التعد لما فَعلْت إِذَا صلَّيت الْجمعةَ فَال تصلْها بِـصالَ          :فَقَالَ

جرخت،     ولَ اللَّهسفَإِنَّ ر   كا بِذَلنرأَنْ   : أَم    أَو كَلَّمتى نتح الةالةٌ بِصلَ صوصال ت
جرخ٨٨٣/م( .ن(  

مرا نزد سائب خواهر زادة نمر فرستاد تـا از      نافع بن جبیر    : می گوید  عمر بن عطاء   :ترجمه
بله، من نماز جمعـه را  : سائب گفت.  معاویه در نمازش دیده است، بپرسم     در مورد چیزي که    او

 که امام سـالم   وقتی.خواندم)  بود شده که در مسجد ساخته   (ص اش   با معاویه در حجرة مخصو    
هنگامی که معاویه وارد شد، شخصی نزد مـن فرسـتاد و        . داد، سرجایم بلند شدم و نماز خواندم      

  تـا ، هنگامی که نمـاز جمعـه را خوانـدي، متـصل بـه آن     این کارت را تکرار نکن؛: ه من گفت ب
داد بـه مـا دسـتور       اهللا زیرا رسول ه اي، نماز نخوان؛وقتی که صحبت نکرده اي یا بیرون نرفت   

یـا بیـرون نرفتـه ایـم، بطـور      هنگامی که صحبت نکـرده ایـم    تا ي دیگر هیچ نمازي را با نماز  که
  .متصل نخوانیم
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  گناه ترك نماز جمعه): 27(باب 

ـ  بنِ الْحكَمِـ عن ٤٢٦ يرا هأَبو رمع نب اللَّه دباَء أَنَّ عينةَ مر  ثَاهـدح : 
     ولَ اللَّهسا رعما سمهأَن    رِهبنم ادولَى أَعقُولُ عي : »     هِـمعدو نع امأَقْو نهِيتنلَي

نيلافالْغ نم نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نمتخلَي أَو اتعم٨٦٥/م. (»الْج(  
عبداهللا بـن عمـر و ابـوهریره رضـی اهللا عنهمـا       : میناء روایت می کند که     حکم بن    :ترجمه

گروههـایی  «:  منبرش که از چوب ساخته شده بود، می فرمودبر شنیدیم که رسول اهللا  : گفتند
از ترك نمازهاي جمعه، دست بر می دارند یا اینکه خداوند بر دلهایشان مهر مـی زنـد و آنگـاه         

  .»جزو غافالن بشمار می روند

   نمازهاي عید-7
  ترك اذان و اقامه در نمازهاي عید): 1(باب 

 غَير   الْعيدين  صلَّيت مع رسولِ اللَّه      : قَالَ  عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ـ  ٤٢٧
  )٨٨٧/م. ( بِغيرِ أَذَان وال إِقَامة، مرتينِمرة والَ

  رسـول اهللا  همـراه  از یـک بـار و دوبـار،         بیـشتر :  مـی گویـد     جابر بن سمره     :ترجمه
  .را بدون اذان و اقامه خواندمفطر و قربان نمازهاي عید 

  نمازهاي عید قبل از خطبه خوانده می شوند): 2(باب
 شهِدت صالةَ الْفطْرِ مع نبِي : قَالَ ْهما  اَُهللا عن رضی  عن ابنِ عباسٍـ ٤٢٨

 اللَّه أَبِي بانَوثْمعو رمعكْرٍ و ،طُبخي ثُم ةطْبلَ الْخا قَبلِّيهصي مفَكُلُّه ، 
 ثُم أَقْبلَ يشقُّهم ، كَأَني أَنظُر إِلَيه حني يجلِّس الرجالَ بِيده فَنزلَ نبِي اللَّه :قَالَ

  :قَالَ فَ،حتى جاَء النساَء ومعه بِاللٌ                  

        اهنغَ مى فَرتةَ حاآلي هذال ها،فَتهنغَ مفَر نيقَالَ ح ثُم : 
»كلَى ذَلع نتةٌ لَ.»أَنداحأَةٌ ورام فَقَالَت نهنا مهرغَي هجِبي م:اللَّه بِيا ني معال ، ن 
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يه نم ذئينى حردقَالَ،ي : »قْندصفَت«.هبطَ بِاللٌ ثَوسقَالَ، فَب ى : ثُمدف لُمه 
  )٨٨٤/م. ( فَجعلْن يلْقني الْفَتخ والْخواتم في ثَوبِ بِاللٍ،لَكُن أَبِي وأُمي

 ، ابـوبکر، عمـر و   همـراه نبـی اکـرم    :  ابـن عبـاس رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد        :ترجمه
قبل از خطبه، نماز مـی خواندنـد و بعـد از      همۀ آنان، در نماز عید فطر، شرکت کردم؛    عثمان

  .ندپرداختمی خطبه ایراد به  آن،
 دسـتش  که مردان را بـا   نگاه می کنم      رسول اهللا  گویا من هم اکنون به    : ي می گوید  راو

 بالل از میان صفهاي مردان گذشت و نـزد زنـان رفـت و    آنگاه همراه. می کند که بنشینید    اشاره
 :  که این آیه را تالوت نمود                             

     ) با خداونـد  امی که زنان مؤمن نزد تو آمدند که با تو بیعت نمایند تا   گهن! اي پیامبر 
این آیه را تا پایان، تالوت نمود و بعـد از آن،        آنحضرت  ) ...هیچ چیز را شریک قرار ندهند     

بلی، : ؟ یک زن که بجز او کسی دیگر، پاسخ نداد، گفت»آیا شما بر همین بیعت هستید«: فرمود
  .اي پیامبر خدا

 ادامـه داد و  بهر حال نبی اکرم . در آن وقت، دانسته نشد که او کیست      :  گوید راوي می 
 پدر و مـادرم  صدقه دهید؛: درش را پهن کرد و گفتآنگاه بالل چا. »پس صدقه بدهید  «: فرمود

سپس زنان، شروع به ریختن انگـشترهاي بـزرگ و کوچـک در چـادر بـالل،             . فداي شما شوند  
  .نمودند

  که در نمازهاي عید خوانده می شوندسوره هایی ): 3(باب 
سأَلَ أَبا واقـد      أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    :عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه     ـ  ٤٢٩

يثاللَّي:        ولُ اللَّهسر أُ بِهقْرا كَانَ يم    ِطْرالْفى وحي اَألضأُ     : فَقَالَ ؟ فقْـركَـانَ ي 
  )٨٩١/م (.اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر  ووالْقُرآن الْمجِيدِق  فيهِما ب

  :  از ابـو واقـد لیثـی پرسـید      عمـر بـن خطـاب       :  عبیداهللا بـن عبـداهللا مـی گویـد         :ترجمه
:  در نمازهــاي عیــد قربــان و فطــر چــه ســوره هــایی را مــی خوانــد؟ وي گفــت رســول خــدا

  .سوره هاي ق و قمر را می خواند) د فطر و قربانعی( در هردوي آنها آنحضرت 
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  نماز قبل و بعد از نماز عید در مصلینخواندن ) 4(باب 
 خرج يوم أَضحى     أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        رضی اَُهللا عن  عباسعن ابنِ   ـ  ٤٣٠

 ،لٌ ثُم أَتى النساَء ومعه بِـالَ      ، بعدها الَ لَم يصلِّ قَبلَها و    ، فَصلَّى ركْعتينِ  ،أَو فطْرٍ 
قَةدبِالص نهرا،فَأَمهابخي سلْقتا وهصري خلْقأَةُ ترالْم لَتع٨٩٠/م( . فَج(  

 روز عید قربان و یا فطـر، آمـد   رسول اهللا :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید   :ترجمه
آنگاه در حالی که .  نخواند– نمازي دیگر – خواند و قبل و بعد از آنها  )عید(و دو رکعت نماز     

زنان شـروع بـه   . نمودامر  ،بالل وي را همراهی می کرد، نزد زنان رفت و آنان را به صدقه دادن      
  .انداختن گوشواره ها و گردنبندهایشان نمودند

  رفتن زنان به نمازهاي عید) 5(باب 
 أَنْ نخرِجهن    أَمرنا رسولُ اللَّه     : قَالَت ْها  اَُهللا عن  ضیر عطيةَ عن أُم ـ  ٤٣١

 فَأَما الْحيض فَيعتـزِلْن     ، الْعواتق والْحيض وذَوات الْخدورِ    :في الْفطْرِ واَألضحى  
 إِحدانا ال يكُونُ    : يا رسولَ اللَّه   : قُلْت ، ويشهدنَ الْخير ودعوةَ الْمسلمني    ،الصالةَ

ابا جِلْبا« : قَالَ؟لَهابِهجِلْب نا مهتا أُخهلْبِست٨٩٠/م. (»ل(  
 به ما دستور داد تا دختران جـوان،  رسول اهللا :  ام عطیه رضی اهللا عنها می گوید   :ترجمه

 براي نماز عید فطـر و قربـان ببـریم؛    زنان محجبه و زنانی را که در دوران قاعدگی بسر می برند، 
 فقط در این مجلس خیر و دعـوت مـسلمانان، شـرکت      زنان حائضه نباید وارد مصال شوند؛     البته  
  .کنند

 بـراي حجـاب   اگـر یکـی از مـا روپوشـی     ! ي رسـول خـدا    ا: مـن گفـتم   : ام عطیه می گوید   
  .»خواهرش از روپوش هاي خودش به او بدهد«: نداشت، چکار کند؟ فرمود

   عید می خوانندآنچه دختر بچه ها روز): 6(ب با

 وعنـدي    دخلَ رسولُ اللَّـه      :قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ ـ  ٤٣٢
   اثعاِء بنبِغ انينغت انتارِيج،       ـههجلَ وـوحاشِ ورلَى الْفع عطَجلَ   ، فَاضخفَـد   
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 فَأَقْبـلَ علَيـه     ؟ مزمار الشيطَان عند رسولِ اللَّه       :رنِي وقَالَ  فَانته أَبو بكْرٍ 
   ولُ اللَّهسر َا« : فَقَالمهعا    .»دتجرا فَخمهتزا غَفَلَ غَمفَلَم ،    يـدع موكَانَ يو ، 

تشتهِني « : وإِما قَالَ  سولَ اللَّه    فَإِما سأَلْت ر   ،يلْعب السودانُ بِالدرقِ والْحرابِ   
ظُرِيننت«. فَقُلْت : معن ،  اَءهرنِي وفَأَقَام ،   هدلَى خي عدقُولُ  ، خي وها  « : وي كُموند

. »فَـاذْهبِي « : قَـالَ  ، نعم : قُلْت ؟»حسبك« : حتى إِذَا مللْت قَالَ    .»بنِي أَرفدةَ 
  )٨٩٢/م(

 ختر بچه نزد من مشغول خواندن شعر بعـاث   دو د :  عایشه رضی اهللا عنها می گوید      :ترجمه
    وارد شـد و بــراي اسـتراحت بــه رختخـواب رفــت و دراز کــشید و   بودنـد کــه رسـول خــدا   

نش  وارد شد و با دیـدن ایـن صـحنه، مـرا بـشدت سـرز      ابوبکر سپس . چهره اش را برگرداند 
آنـان را  «:  و فرمود رو به ابوبکر نمود؟ رسول اهللا  ! پیامبر خانۀصداي شیطان در    : د و گفت  نمو

ري ا سـرگرم کـ  پـس از اینکـه ابـوبکر     : نها می گویـد   عایشه رضی اهللا ع   . »به حال خود بگذار   
 تعـدادي حبـشی بـا    ،همچنین در یکی از روزهـاي عیـد  .  رفتند و آنهاکردماشاره   دیگر شد، من  

 درخواسـت نمـودم    من از رسول خدا زي می کردند؛ته شده از چوب، با  نیزه و سپرهاي ساخ   
 پـس . بلـی :  گفتم؟»آیا دوست داري تماشا کنی«:  یا خودش فرمود   )که بازي آنها را نگاه کنم     (

اي «: ر داد و در حالی که رخسارم به رخسارش چسبیده بود، مـی فرمـود          امرا پشت سر خود، قر    
؟ »کـافی اسـت  «:  فرمـود آنگاه آنحضرت . تا اینکه من خسته شدم» بازي کنید! فرزندان ارفده 

  .»پس برو«: فرمود. بلی: گفتم

   نماز مسافر-8
مسافر اگر چه امنیت داشته باشدبراي تخفیف نماز ): 1(باب 

لَـيس  ف: َ  قُلْت لعمر بنِ الْخطَّابِ    : قَالَ  عن يعلَى بنِ أُميةَ   ـ  ٤٣٣
    وا مرقْصأَنْ ت احنج كُملَيالَ عالص وا      نكَفَر ينالَّذ كُمنفْتأَنْ ي مفْتإِنْ خ ة   نأَم فَقَد 

اسفَقَالَ ؟الن :    هنم تجِبا عمم تجِبع ،     ولَ اللَّهسر أَلْتفَس     َفَقَـال كذَل نع : 
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»هقَتدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تد٦٨٦/م( .»ص(  
اگر در مسافرت بسر می بردیـد     «: به عمر به خطاب گفتم    :  یعلی بن امیه می گوید     :ترجمه

دو (و ترسیدید که کفار بالیی بر سر شما بیاورند، گناهی بـر شـما نیـست کـه نمازهـا را کوتـاه                
: اما هم اکنون، که مردم، امنیت دارند، حکم چیست؟ عمر بن خطـاب گفـت   . » بخوانید )رکعتی

   پرسـیدم؛ آنحـضرت   لـذا از رسـول اهللا   ا تعجب کردید من نیز تعجـب نمـودم؛  ماز آنچه ش 
 شما هـم صـدقه اش را   اوند آنرا به شما عنایت کرده است؛   این، صدقه اي است که خد     «: فرمود

  .»بپذیرید

ةَ علَى لـسان     فَرض اللَّه الصالَ   : قَالَ اْهم  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٤٣٤
 كُمبِين ِنيتكْعفَرِ ري السفا وعبرِ أَرضي الْحةً،فكْعر فوي الْخف٦٨٧/م. ( و(  

بـان پیامبرتـان در   خداوند متعال نماز را بـه ز :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید   :ترجمه
  . و در حالت خوف، یک رکعت فرض گردانید، در سفر، دو رکعتحضر، چهار رکعت؛

نمـاز خـوف، یـک رکعـت     : گفتـه انـد  بعضی به ظاهر این حدیث، عمل نموده اند و    : شرح
یک رکعت را با امام بخواند و یک رکعت دیگـر را تنهـا بخوانـد       : است؛ اما جمهور می گویند    

   .چنانچه در احادیث صحیح به آن تصریح شده است

  خوانده می شود) دو رکعتی(مسافتی که نماز در آن، کوتاه ): 2(باب 
 الظُّهـر    صلَّيت مع رسولِ اللَّـه       : يقُولُ   مالك  بنِ أَنسِـ عن   ٤٣٥

  )٦٩٠/م. ( وصلَّيت معه الْعصر بِذي الْحلَيفَة ركْعتينِ،بِالْمدينة أَربعا
 چهـار  نمـاز ظهـر را در مدینـه بـا رسـول خـدا         :  مـی گویـد     انس بن مالک     :ترجمه

   . در ذوالحلیفه دو رکعت خواندمندم و نماز عصر را با آنحضرت رکعت خوا

  کوتاه خواندن نماز در حج) 3(باب 
 من الْمدينـة   خرجنا مع رسولِ اللَّه : قَالَ عن أَنسِ بنِ مالكـ ٤٣٦

      عجى رتنِ حيتكْعنِ ريتكْعلَّى ركَّةَ فَصإِلَى م، كَّةَ   كَ : قُلْتبِم أَقَام ا و   : قَالَ ؟مرشع 
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  )٦٩٣/م( .خرجنا من الْمدينة إِلَى الْحج :يةفی روا
  از مدینـه بـه مکـه رفتـیم؛       همـراه رسـول خـدا       :  مـی گویـد    انس بـن مالـک      : ترجمه
   تـا زمـانی کـه برگـشت، نمازهـا را دو رکعتـی             )از هنگام بیـرون رفـتن از مدینـه         (آنحضرت  

ده :  چقدر در مکـه مانـد؟ گفـت       آنحضرت  : من از انس پرسیدم   : راوي می گوید  . اندمی خو 
  .روز

  .ما از مدینه براي حج، بیرون رفتیم: و در روایتی آمده است که انس گفت

  اکوتاه خواندن نماز در من): 4(باب 
نـى صـالةَ     بِم  صلَّى النبِي    : قَالَ اْهم  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٤٣٧

 ست سنِني قَالَ حفْص : أَو قَالَ،ثَمانِي سنِني  الْمسافرِ وأَبوبكْرٍ وعمر وعثْمانُ
)ينِع ی ابن ع مٍاص :(        هاشري فأْتي نِ ثُميتكْعىن رلِّي بِمصي رمع نكَانَ ابو،  فَقُلْـت : 

مع أَي!ب تلَّيص نِ لَويتكْعا رهدالَ: قَالَ؟عالص تممَألت لْتفَع ٦٩٤/م. (ةَ لَو(  
وبکر و عمر رضی اهللا عنهما ، ابرسول خدا  :  ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید       :ترجمه

  .عثمان نیز هشت یا شش سال، چنین کرد.  نمازها را مانند نماز مسافر می خواندنددر منا
 دو رکعت می خوانـد و بـه   بن عمر رضی اهللا عنهما نیز در منا      ا :حفص بن عاصم می گوید    

اگر بعد از آنها دو رکعت دیگر می خواندي، خـوب  ! عمو جان: گفتممن . رختخواب می رفت 
  .مانجام دهم، نمازم را کامل می نموداگر بخواهم چنین کاري : او گفت. بود

  جمع میان دو نماز در سفر): 5(باب 
 يـؤخر   ريإِذَا عجِلَ علَيه الس :    عن النبِي    مالک   بن   عن أَنس ـ  ٤٣٨

 ويؤخر الْمغرِب حتى يجمـع بينهـا   ،الظُّهر إِلَى أَولِ وقْت الْعصرِ فَيجمع بينهما 
  )٧٠٤/م. ( حني يغيب الشفَق،وبين الْعشاِء
 در سفرهایش عجلـه داشـت،    رسول اهللا ،هر گاه:  می گوید انس بن مالک     :ترجمه

همچنـین  . خوانـد خیر می انداخت و هر دو را با هم مـی  ظهر را تا اول وقت نماز عصر به تأ  نماز  
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ناپدید می شد، نمـاز مغـرب و   ) قرمزي(خیر می انداخت و هنگامی که شفق        نماز مغرب را به تأ    
  . را با هم می خواندعشا

  یان دو نماز هنگام مقیم بودنمجمع ): 6(باب 
بين الظُّهرِ    جمع رسولُ اللَّه     : قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٤٣٩

 بِالْمدينة في غَيرِ خوف وال مطَرٍ في حديث وكيعٍ          ، والْمغرِبِ والْعشاءِ  ،والْعصرِ
 وفي حديث أَبِي    ، كَي ال يحرِج أُمته    : قَالَ ؟ لم فَعلَ ذَلك   :باسٍبنِ ع  قُلْت ال  :قَالَ

.  يحـرِج أُمتـه     أَراد أَنْ الَ   : قَـالَ  ؟ ما أَراد إِلَى ذَلك    :بنِ عباسٍ  قيلَ ال  :معاوِيةَ
  )٧٠٥/م(

 در مدینه بدون هیچگونه ترس رسول اهللا :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید    :ترجمه
  . را نیز با هم خواند، و مغرب و عشاو بارانی، نمازهاي ظهر و عصر را با هم

 ایـن کـار را   چـرا آنحـضرت   : در روایت وکیع آمده است که وکیع به ابن عباس گفت     
 روایـت ابومعاویـه   و در. براي اینکه امـتش را در تنگنـا قـرار ندهـد      : ابن عباس گفت  انجام داد؟   

هـدفش  :  از این کار، چه بود؟ گفتهدف پیامبر اکرم   :  عباس پرسیدند   ابن مده است که از   آ
  .این بود که امتش را در تنگنا قرار ندهد

  نماز خواندن در منزل هنگام باران): 7(باب 
ـ        :ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٤٤٠ ب ذَات لَةي لَيف الةى بِالصادن هأَن  در

 ، صلُّوا في الرحـالِ  أَالَ، صلُّوا في رِحالكُم أَالَ: فَقَالَ في آخرِ نِدائه ،ورِيحٍ ومطَرٍ 
 كَانَ يأْمر الْمؤذِّنَ إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ أَو ذَات مطَـرٍ             إِنَّ رسولَ اللَّه     :ثُم قَالَ 

  )٦٩٧/م. (» صلُّوا في رِحالكُمأَالَ« :في السفَرِ أَنْ يقُولَ
ابن عمر رضی اهللا عنهما در یکی از شبهاي سرد و بارانی که بـاد نیـز مـی وزیـد،              : ترجمه

. انه هـا نمـاز بخوانیـد   در خ !  هان  خانه هایتان نماز بخوانید؛    در! هان: اذان گفت و در پایان افزود     
 بـه مـؤذن   ی و یا سـرد مـی شـد، رسـول اهللا     شبی که در مسافرت، هوا باران     : بعد از آن، گفت   
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  .»در خانه هایتان، نماز بخوانید! هان«: دستور می داد تا بگوید

  ترك نمازهاي نفلی در سفر): 8(باب 
 في ْهما اَُهللا عن رضی  صحبت ابن عمر: قَالَحفْصِ بنِ عاصمٍـ عن ٤٤١
 ، ثُم أَقْبلَ وأَقْبلْنا معه حتى جاَء رحلَه،الظُّهر ركْعتينِ فَصلَّى لَنا : قَالَ،طَرِيقِ مكَّةَ

هعا منلَسجو لَسجلَّى،وثُ صيح وحةٌ نفَاتالْت هنم تانا، فَحاميا قاسأَى نفَر ، 
 ،تممت صالتيكُنت مسبحا ألََ لَو : قَالَ، يسبحونَ: قُلْت؟ِء ما يصنع هؤالَ:فَقَالَ

 ولَ اللَّهسر تبحي صي إِنأَخ نا ابي ىتنِ حيتكْعلَى رع زِدي فَرِ فَلَمي السف 
اللَّه هضقَب،اللَّه هضى قَبتنِ حيتكْعلَى رع زِدي كْرٍ فَلَما بأَب تبحصو ، تبحصو 

عرم اللَّه هضى قَبتنِ حيتكْعلَى رع زِدي لَى ،فَلَمع زِدي انَ فَلَمثْمع تبحص ثُم 
اللَّه هضى قَبتنِ حيتكْعر،قَالَ اللَّه قَدو :                   

  )٦٨٩/م(

او . در راه مکه، همراه ابن عمر رضی اهللا عنهما بـودم  : ی گوید حفص بن عاصم م   : ترجمه
آنگاه ما و ایشان برگشتیم تا اینکه به اقامتگاه خود آمـد و   . نماز ظهر را دو رکعت، برگزار نمود      

در آنجـا  . ناگهان، نگاهش به جایی افتاد کـه نمـاز خوانـده بـود            . ما نیز همراه او نشستیم    . نشست
اگـر  : گفـت . نماز می خوانند: آنان چکار می کنند؟ گفتم    : پرسید. ده اند افرادي را دید که ایستا    

من در سفر، همـراه رسـول خـدا    ! اي برادرزاده ام. بنا بود نفل بخوانم، فرضم را کامل می نمودم     
  آنحضرت  .  بوده ام  همچنـین  . نخوانـد ) فرض (ی که وفات نمود بیشتر از دو رکعت  تا زمان

 را نیـز  عمـر  . یشان هم تا هنگام وفات، بیشتر از دو رکعت نخوانـد ا.  بوده ام  همراه ابوبکر   
.  نیز بـوده ام با عثمان . ایشان نیز تا هنگام وفات، بیشتر از دو رکعت نخواند. همراهی کرده ام 

ــد   ــشتر از دو رکعــت نخوان ــا هنگــام وفــات، بی ــد . وي ت ــد متعــال مــی فرمای   شــخص «: و خداون
  .» است براي شما الگوي خوبیرسول خدا 

  خواندن نمازهاي نفلی بر سواري در سفر): 9(باب 

 يسبح علَـى     كَانَ رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضیـ عن ابن عمر   ٤٤٢
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    هجوت هجو لَ أَيبق لَةاحا  ،الرهلَيع روتيالَ   ، و هأَن رـةَ      غَيوبكْتـا الْمهلَيلِّي عصي  .
  )٧٠٠/م(

 سوار بر مرکب به هر جهتی که     رسول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  .البته نماز فرض را بر مرکب نمی خواند. رفت نماز نفل و وتر می خواند می

در مسجد دو رکعت نماز می   از سفري می آمد،هر گاه رسول اهللا ): 10(باب 
  خواند

 خرجت مع رسولِ اللَّه : قَالَْهمـا  اَُهللا عن رضی بد اللَّهعن جابِرِ بنِ ع ـ  ٤٤٣
   اةي غَزف  ،    يأَعي ولمطَأَ بِي جی، فَأَب      ولُ اللَّهسر مقَد ثُم      تمقَـدـي ولقَب 

اةدبِالْغ،  جِدسالْم فَجِئْت ،     جِدـسابِ الْملَى بع هتدجقَـالَ  ، فَو : »   ـنياآلنَ ح
تمقَد«. قُلْت : معقَالَ ، ن : » لَكمج عنِ  ،فَديتكْعلِّ رلْ فَصخادقَالَ.» و : لْتخفَد 

تعجر ثُم تلَّي٧١٥/م. (فَص(  
 همراه رسول خـدا  ،در یکی از غزوات: جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید  : ترجمه

  به همین خاطر رسول اهللا . شد و مرا معطل کردشترم خسته .  بیرون رفتم  قبل از مـن رسـید  .
:  بـه مـن گفـت    کنار دروازه مـسجد بـود؛  پیامبر اکرم . به مسجد رفتم. من هنگام صبح رسیدم   

شترت را بگذار، به مسجد برو و دو رکعت نمـاز  «: فرمود. بلی: همین اآلن از راه می آیی؟ گفتم   
  . دو رکعت نماز خواندم و برگشتممن نیز وارد مسجد شدم،. »بخوان

   نماز خوف آمده استآنچه درباره): 11(باب 
  غَزونا مع رسولِ اللَّه : قَالَْهمـا  اَُهللا عن رضی بن عبداهللا  عن جابِرِ ـ  ٤٤٤

 لَو ملْنا   :لَ الْمشرِكُونَ  فَلَما صلَّينا الظُّهر قَا    ، شديدا  فَقَاتلُونا قتاالً  ،قَوما من جهينةَ  
   فَـذَكَر ذَلـك لَنـا       ، ذَلك قْتطَعناهم فَأَخبر جِبرِيلُ رسولَ اللَّه      علَيهِم ميلَةً الَ  

   ولُ اللَّهسر، َالَ    : قَالص يهِمأْتتس هقَالُوا إِنا      و نم هِمإِلَي بأَح يالََألةٌ هود، ا  فَلَم
 رصالْع ترضح،        لَـةبالْق نـيبا وننيرِكُونَ بشالْمنِ وفَّيا صفَّنقَـالَ  ، ص :   ـرفَكَب   
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   ولُ اللَّهسر  اكَََفنرب،   كَعرو اونكَعلُ     ،راَألو فالص هعم دجسو دجس ا ، ثُمفَلَم 
 ثُم تأَخر الصف اَألولُ وتقَدم الصف الثَّانِي فَقَاموا مقَام    ،قَاموا سجد الصف الثَّانِي   

 ، ثُم سجد معه الصف اَألولُ     ، وركَع فَركَعنا  ،كَبرنافَ  فَكَبر رسولُ اللَّه     ،ولَِألا
م جلَسوا جميعا سلَّم علَيهِم رسولُ اللَّـه         فَلَما سجد الصف الثَّانِي ثُ     ،وقَام الثَّانِي 
،    ِريبو الزأَنْ قَالَ     :  قَالَ أَب ابِرج صخ الَ       : ثُمـؤه كُماؤـرلِّي أُمـصا يِء كَم .
  )٨٤٠/م(

 بـه جنـگ بـا    ما همراه رسـول خـدا   : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید  : ترجمه
. هنگامی که نماز ظهر را خوانـدیم . آنان سرسختانه با ما جنگیدند. ه جهینه رفتیمگروهی از طایف  

. اگر بطور ناگهانی حمله کنیم، آنان را تکه پاره و ریشه کـن مـی کنـیم      : مشرکین با خود گفتند   
بیـان   نیـز مـاجرا را بـراي مـا     آنحـضرت  .  را از ماجرا باخبر ساخت     رسول خدا    جبریل

  .دنمو
مسلمانان، نمازي پیش رو دارند کـه  :  همچنین آنها به یکدیگر گفته بودند:راوي می گوید 

  . ن از فرزندانشان محبوب تر استبراي آنا
  .   ما را به دو گروه، تقسیم نمود هنگامی که وقت نماز عصر فرا رسید، پیامبر اکرم لذا

 تکبیـر  آنگـاه رسـول خـدا      . قابل یادآوري است که مشرکین سمت قبله ما قرار داشـتند          
رکوع کرد و ما نیـز رکـوع کـردیم، سـجده نمـود و مـا نیـز سـجده         . گفت و ما نیز تکبیر گفتیم    

سـپس گـروه اول، عقـب    . هنگامی که این گروه، بلند شدند، گروه دوم سجده کردنـد        . نمودیم
 تکبیر گفـت و  آنگاه رسول خدا . رفتند و گروه دوم جلو آمدند و بجاي گروه اول، ایستادند      

آنگاه گروه اول با ایشان، سجده کردند و . رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم . تکبیر گفتیم ما نیز   
آنگاه رسول خدا . هنگامی که گروه دوم، سجده نمودند و همگی نشستند       . گروه دوم برخاستند  

    سپس جـابر  :  ابوالزبیر می گوید).و بقیه نیز سالم دادند  ( سالم گفت    ایـن جملـه را افـزود 
  .ند که این امیران شما نماز می خواننههمانگو: که
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  )خورشید گرفتگی(نماز کسوف ): 12(باب 

 خسفَت الشمس في عهد رسـولِ  : قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ ـ  ٤٤٥
  اللَّه،   ولُ اللَّهسر فَقَام لِّيصا، يجِد اميفَأَ، فَأَطَالَ الْق كَعر ثُم   كُـوعطَالَ الر
 ثُم ركَـع فَأَطَـالَ   ، ثُم رفَع رأْسه فَأَطَالَ الْقيام جِدا وهو دونَ الْقيامِ اَألولِ        ،جِدا

 ثُم قَام فَأَطَالَ الْقيام وهو دونَ       ، ثُم سجد  ،الركُوع جِدا وهو دونَ الركُوعِ اَألولِ     
 ثُم رفَع رأْسـه     ، ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ اَألولِ        ، اَألولِ الْقيامِ
لِ ،فَقَامامِ اَألويونَ الْقد وهو اميونَ   ، فَأَطَالَ الْقد ـوهو كُـوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم 

 ، وقَد تجلَّـت الـشمس      انصرف رسولُ اللَّه      ثُم ، ثُم سجد  ،ولَِألالركُوعِ ا 
 اسالن طَبفَخ،    هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ  ، فَح ثُم : »      ـاتآي نم رالْقَمو سمإِنَّ الش

الَ      ،اللَّهو دأَح تومل ِسفَانخنا ال يمهإِنو  هاتيحل ،  تأَيوا  فَإِذَا ررا فَكَبموهوا  ،معادو 
 إِنْ من أَحد أَغْير من اللَّه أَنْ يزنِي عبـده أَو            ، يا أُمةَ محمد   ،اللَّه وصلُّوا وتصدقُوا  

 هتأَم نِيزت،   دمحةَ ما أُمي ،       ريكَث متكَيلَب لَما أَعونَ ملَمعت لَو اللَّهيالً   وقَل مكْتحلَضا و، 
  )٩٠١/م( .» هلْ بلَّغتالَأَ

 خورشید گرفتگی ایجـاد  در زمان رسول خدا    :  عایشه رضی اهللا عنها می گوید      :ترجمه
آنگاه رکـوع کـرد و   .  برخاست و نماز خواند و قیامش را بسیار طوالنی نمود      آنحضرت  . شد

. ا از رکوع، بلند کرد و بسیار طوالنی، ایـستاد سپس سرش ر  . رکوعش را نیز بسیار طوالنی نمود     
البتـه از  . آنگاه دوباره رکوع کرد و رکوع را بسیار طوالنی نمـود  . البته از قیام اول، کوتاه تر بود      

. بعد از آن، برخاسـت و قیـامش را طـوالنی نمـود        . سپس سجده نمود  . رکوع اول، کوتاه تر بود    
سپس رکوع کرد و رکوعش را نیز طوالنی نمود، البتـه  . بود کوتاه تر   )از قیام اول  (البته این قیام    

البتـه از  . آنگاه سرش را بلند کرد و ایستاد و قیامش را طوالنی نمود. از رکوع اول، کوتاه تر بود  
البته از رکوع . بعد از آن، دوباره رکوع کرد و رکوعش را طوالنی نمود. قیام اول، کوتاه تر بود  

 نمـازش را تمـام کـرد کـه     و در حـالی آنحـضرت      . جده نمـود  سـپس سـ   . اول، کوتاه تر بـود    
  .خورشید گرفتگی برطرف شده بود
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  بدانید که مـاه و خورشـید  «: پس از آن، خطبه خواند و بعد از حمد و ثناي خداوند، فرمود       
   و بخـاطر مـرگ و زنـدگی کـسی، دچـار گرفتگـی       خدا هـستند ) قدرت(ه از نشانه هاي   دو نشان 

ین پدیده هایی را مشاهده نمودید، تکبیر بگویید، دعا کنید، نماز بخوانیـد      هر گاه چن  . نمی شوند 
هر گاه، یکی از بندگان اهللا، خواه مرد یا زن، مرتکب زنا شـود،  ! اي امت محمد  . و صدقه بدهید  

سوگند بـه خـدا، اگـر    ! اي امت محمد  .  غیرت اهللا به جوش نمی آید       هیچ کس، به اندازة    غیرت
آیـا مـن   . ا مـی دانـستید، زیـاد گریـه مـی کردیـد و کـم مـی خندیدیـد          آنچه را من می دانم شم     

  ؟»رساندم
 حـني    صلَّى رسولُ اللَّـه      : قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٤٤٦

اتدجعِ سبي أَرف اتكَعانَ رثَم سمالش فَت٩٠٨/م( .كَس(  
هنگـامی کـه خورشـید گرفتگـی رخ داد،     :  گویـد  ابن عباس رضی اهللا عنهما مـی    :ترجمه

و چهـار سـجده   ) در هر رکعت، چهار رکـوع    (نماز خواند و در آن، هشت رکوع         رسول اهللا   
  .بجاي آورد

  )طلب باران ( نماز استسقاةدربار): 13(باب 
رج  خ  أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه        اللَّه بن زيد اَألنصارِي    عبدـ عن   ٤٤٧

، و فی    وأَنه لَما أَراد أَنْ يدعو استقْبلَ الْقبلَةَ وحولَ رِداَءه         ،إِلَى الْمصلَّى يستسقي  
 رِداَءه وصلَّى   لحو ، إِلَى الْمصلَّى فَاستسقَى واستقْبلَ الْقبلَةَ     خرج النبِي    :ةرواي

  )٨٩٤/م. (ركْعتينِ
 بـراي دعـاي بـاران از خانـه      رسـول اهللا    :  می گویـد    عبداهللا بن زید انصاري      :ترجمه

و هنگامی که می خواست دعا کند رو بسوي قبله ایـستاد     . رفت) عیدگاه(بیرون شد و به مصلی      
  .وارونه نمود) که بر روي شانه هایش انداخته بود(و چادرش را 

به قبله و پشت بسوي مردم کـرده، چـادرش    رو آنحضرت : و در روایتی آمده است که     
  .سپس دو رکعت نماز خواند. را وارونه نمود و دعا کرد
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  برکت باران): 14(باب

 : قَـالَ  ، مطَـر   أَصابنا ونحن مع رسولِ اللَّه       :قَالَ عن أَنسٍ   ـ  ٤٤٨
    ولُ اللَّهسر رسفَح     ِطَرالْم نم هابى أَصتح هبثَو ،       تعنص مل ولَ اللَّهسا را يفَقُلْن 

  )٨٩٨/م( .»نه حديثُ عهد بِربهألَِ« : قَالَ؟هذَا
 آنحـضرت  .  بودیم که باران باریـد ما همراه رسول خدا  :  می گوید   انس   :ترجمه

چنـین  چـرا  ! اي رسـول خـدا  : عرض کردیم. قسمتی از بدنش را لخت نمود تا باران بر آن بریزد      
یعنـی خداونـد آنـرا تـازه       . (»زیرا آن، تازه از جانب پروردگـارش آمـده اسـت          «: کردي؟ فرمود 

  ).آفریده است به همین خاطر، تبرك است

 پناه خواستن، هنگام دیدن ابر و باد، و خوشحال شدن از ةدربار): 15(باب 
  دیدن باران

 إِذَا عـصفَت   كَانَ النبِـي   :ت أَنها قَالَ  ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ ـ  ٤٤٩
 وخير ما أُرسلَت بِه وأَعوذُ      ،اللَّهم إِني أَسأَلُك خيرها وخير ما فيها      « :الريح قَالَ 

ماُء  وإِذَا تخيلَت الـس    : قَالَت .» وشر ما أُرسلَت بِه    ،بِك من شرها وشر ما فيها     
 هنلَو ريغلَ  ،تخدو جرخو ، ربأَدلَ وأَقْبـي  ، وف كذَل فْترفَع هنع يرس تطَرفَإِذَا م 

هِهجةُ  ،وشائع قَالَت  یضن  را  اَُهللا عْه: هأَلْتفَقَالَ ، فَس : »      ما قَالَ قَوةُ كَمشائا عي لَّهلَع
ادع: افَلَمنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا ر) .٨٩٩/م(  

   هرگـاه، هـوا طوفـانی مـی شـد، نبـی اکـرم        : عایشه رضی اهللا عنهـا مـی گویـد        : ترجمه
لَت بِه وأَعوذُ بِک  وخَیرَ ما أُرس ،اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک خَیرَها وخَیرَ ما فیها      «: می فرمود 

 را کـه  من خیر آن و خیر چیزي! عنی خدایای » وشَرِّ ما أُرسلَت بِه،منْ شَرِّها وشَرِّ ما فیها    
 و ده شده است از تو مسئلت می نمـایم؛ در آن، وجود دارد و خیر آنچه را که بخاطر آن، فرستا        

ي آنچه که بخاطر آن فرستاده شده اسـت،  از بدي آن و بدي آنچه که در آن، وجود دارد و بد         
  .»به تو پناه می برم
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  همچنین هنگامی که هـوا خـوب ابـري و آمـاده بارنـدگی       : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     
   خانـه، بیـرون مـی رفـت و دوبـاره          دگرگـون مـی شـد، از        مبارك آنحضرت    می شد، چهرة  

  ش برطـرف  باریـد، ایـن حـالت   ین کـه بـاران مـی    و همـ . می گشت و به جلو و عقب مـی رفـت   بر
  .من این چیز را از چهره اش متوجه می شدم. می گردید

شـاید ایـن،   ! اي عایـشه «: فرمـود . من علتش را جویـا شـدم  : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     
  نـون بـر مـا    ایـن، ابـري اسـت کـه اک      : گفتند) هنگام دیدنش (مانند همان ابري باشد که قوم عاد        

  ).عذاب بود به همین خاطر، من می ترسمولی در واقع، (می بارد 

   باد صبا و باد دبورةدربار): 16(باب 
نـصرت  « : أَنه قَـالَ    عن النبِي    ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٤٥٠

  )٩٠٠/م( » وأُهلكَت عاد بِالدبورِ،بِالصبا
  بـاد صـبا  ةخداونـد بوسـيل  «:  فرمـود رسول اهللا   : گويد ابن عباس رضي اهللا عنهما مي     : ترجمه

   .» نابود گرديد)غربي( دبور  بادةمرا ياري كرد و قوم عاد بوسيل) باد شرقي(

  کتاب جنازه ها-9
  درباره عیادت بیماران) 1(باب 

٤٥١-     رمنِ عب اللَّه دبع نع یضن  را  اَُهللا عمقَالَ  ْه هأَن:   ا ملُوسا جولِ   كُنسر ع
  اللَّه     ِارصاَألن نلٌ مجر اَءهإِذْ ج ،  هلَيع لَّما    ، فَس ـربأَد َأل ثُم ارِيـصفَقَـالَ   ،ن   

   ولُ اللَّهسر: »  ا اا أَخةَ     َأليادبع نب دعي سأَخ فارِ كَيصفَقَـالَ  .»ن :  حـالص ، 
    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: » ودعي نم كُمنم ه«.   هعا منقُمو ا     ، فَقَامم رشةَ ععبِض نحنو 

 نمشي في تلْك الـسباخِ حتـى        ، قُمص نِس والَ  قَالَ  خفَاف والَ  علَينا نِعالٌ والَ  
اهجِئْن،    هلوح نم همقَو رأْختفَاس ،      ولُ اللَّهسا رنى دتح  حأَصو    ـهعم ينالَّذ هاب .

  )٩٢٥/م(
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  نشـسته بـودیم کـه   مـا نـزد رسـول اهللا    : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهمـا مـی گویـد     : ترجمه
 رسـول خـدا   .  آمد و سالم کرد و پس از اندکی، برگـشت مردي از انصار خدمت آنحضرت      

  .  خـوب اسـت  :؟ او گفـت »حـال بـرادرم سـعد بـن عبـاده، چطـور اسـت          ! اي بـرادر انـصاري    «: فرمود
 ؟ سـپس پیـامبر اکـرم    »چه کسی از شما به عیادت او مـی رود    «:  رو به جمع فرمود    رسول خدا   

ما نیز که ده نفر و اندي بودیم با وي بلند شدیم و بدون اینکه کفش، موزه، کاله و پیـراهن        . برخاست
 دیدن مـا، خویـشاوندانش از   با. پوشیده باشیم، در این شوره زارها براه افتادیم تا اینکه به سعد رسیدیم      

 و یـارانش کـه وي را همراهـی مـی کردنـد، نزدیـک او         اطراف او فاصـله گرفتنـد تـا رسـول اهللا            
  . بنشینند

  آنچه نزد مریض و میت، گفته می شود) 2(باب 
 إِذَا حضرتم: » قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَتْها اَُهللا عن رضی عن أُم سلَمةَ    -٤٥٢

 : قَالَـت .»ئكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ فَإِنَّ الْمالَ،الْمرِيض أَو الْميت فَقُولُوا خيرا    
       بِيالن تيةَ أَتلَمو سأَب اتا مفَلَم فَقُلْت :   ولَ اللَّهسا ري ،     اتم ةَ قَدلَما سإِنَّ أَب ، 

 ، فَقُلْـت  : قَالَـت  .» وأَعقبنِي منه عقْبى حسنةً    ، اغْفر لي ولَه    اللَّهم :قُولي« :قَالَ
هني مل ريخ وه نم نِي اللَّهقَبا ،فَأَعدمحم ).٩١٩/م(  

د بیمـار یـا میـت،    هـر گـاه نـز   «:  فرمودرسول اهللا  :  ام سلمه رضی اهللا عنها می گوید       :ترجمه
  .»آمین می گویندرا  شما  دعاي زیرا فرشتگانیر کنید؛حضور یافتید، دعاي خ

اي :  رفتم و عرض کـردم هنگامی که ابو سلمه فوت نمود، نزد نبی اکرم       : ام سلمه می گوید   
 و او را مغفرت کن و جانـشین  من! بگو خدایا«:  فرمودآنحضرت . ابوسلمه فوت نمود ! رسول خدا 

 لـذا  مـن ایـن کلمـات را گفـتم؛    : ا می گویدرضی اهللا عنهام سلمه . »خوبی بجاي او به من عنایت فرما      
  . را به من عنایت فرمودی را که برایم از او بهتر بود یعنی محمد سخداوند ک

  تلقین ال اله اال اهللا به کسانی که در حال مرگ اند) 3(باب 
 تاكُم الَ لَقِّنوا مو » : رسولُ اللَّه    : قَالَ   سعيد الْخدرِي  یأَبعن  _ ٤٥٣
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  )٩١٦/م( .» اللَّهإِلَه إِالَّ
ال اله اال اهللا را به کـسانی کـه در   «:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوسعید خدري    :ترجمه

  . »حال مرگ اند، تلقین نمایید

 خداوند هم مالقات او را ،باشد هر کس مالقات خدا را دوست داشته) 4(باب 
  دوست دارد

من أَحـب »   :  قَالَ رسولُ اللَّه   :قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ _  ٤٥٤
    قَاَءهل اللَّه بأَح قَاَء اللَّهل،       قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهل كَرِه نمو «. فَقُلْت :   اللَّه بِيا ني ، 

 توةُ الْمياه؟أَكَر   توالْم هكْرا نفَقَالَ ، فَكُلُّن : » ككَذَل سإِذَا     ،لَي نمـؤالْم نلَكو 
      قَاَء اللَّهل بأَح هتنجو انِهورِضو اللَّه ةمحبِر رشب،قَاَءهل اللَّه بإِذَا ، فَأَح رإِنَّ الْكَافو 

هطخسو ذَابِ اللَّهبِع رشكَرِ،بو قَاَء اللَّهل كَرِه قَاَءهل اللَّه ٢٦٨٤/م( .»ه(  
من أَحب لقَاَء   «:    قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  : ةو فی رواي  

   قَاَءهل اللَّه بأَح اللَّه،       قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهل كَرِه نمةَ   : قَالَ .» وـشائع ـتيفَأَت 
فَقُلْت: ي   نِنيمؤالْم ةَ   ،ا أُمريرا هأَب تعمس      ولِ اللَّهسر نع ذْكُري   يثًادإِنْ  ، ح 

 وما  ،  إِنَّ الْهالك من هلَك بِقَولِ رسولِ اللَّه       : فَقَالَت ،كَانَ كَذَلك فَقَد هلَكْنا   
قَالَ ؟ذَاك :   ولُ اللَّهسقَالَ ر  : » أَح نم    قَاَءهل اللَّه بأَح قَاَء اللَّهل ب،  كَـرِه نمو 

    قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهإِالَّ    .»ل دا أَحنم سلَيو    توالْم هكْري وه؟ و فَقَالَت :   قَالَه قَد 
 ولُ اللَّهسر ، هإِلَي بذْهي تبِالَّذ سلَيإِذَا، و نلَكو  رـصالْب صخش ،  جرـشحو 

ردالص،  الْجِلْد رعاقْشو ،  ابِعاَألص تجنشتو ،        بأَح قَاَء اللَّهل بأَح نم كذَل دنفَع 
قَاَءهل اللَّه،قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهل كَرِه نم٢٦٨٥/م( . و(  

هر کس مالقات خـدا  «:  فرمودرسول اهللا : ها روایت است کهاز عایشه رضی اهللا عن   :ترجمه
و هـر کـس، مالقـات خـدا را دوسـت      . را دوست داشته باشد، خداوند هم مالقات او را دوست دارد 

مـن عـرض   : عایشه رضی اهللا عنهـا مـی گویـد       . »نداشته باشد، خداوند هم مالقات او را دوست ندارد        



  
 
٣٤١ )1 (مختصر صحیح مسلم  

سـت  نداشـتن مـرگ اسـت؟ هـیچ کـس از مـا مـرگ را دو       آیا هدف، دوست   ! اي پیامبر خدا  : کردم
 و خشنودي و بهـشت خـدا مـژده    اینگونه نیست؛ ولی هنگامی که مؤمن را به رحمت      «: فرمود! ندارد؟

و همچنین هنگامی که کـافر را بـه عـذاب و ناخـشنودي      . دهند، به مالقات خدا، عالقه مند می گردد       
  .»لذا خداوند هم مالقات با وي را ناپسند می دارد. ردخدا مژده دهند، مالقات با خدا را ناپسند می دا

هـر  «:  فرمـود رسـول اهللا  :  گفـت و در روایتی از شریح به هانی آمده است که ابـوهریره        
و هر کس، مالقـات  . کس مالقات خدا را دوست داشته باشد، خداوند نیز مالقات او را دوست دارد      

  .»القات با او را ناپسند می داردبا خدا را ناپسند داشته باشد، خداوند نیز م
شـنیدم  ! اي مـادر مؤمنـان  : نزد عایشه رضی اهللا عنها آمدم و گفـتم        : ابو شریح بن هانی می گوید     

. اگر اینگونه باشـد، همـه مـا هـالك مـی شـویم      .  حدیثی بیان می کند   که ابوهریره از رسول خدا      
هالکـت او را بـا سـخن اش     کسی هالك می شود که رسـول خـدا        : عایشه رضی اهللا عنها گفت    

   جریان چیست؟؛تایید نماید

هـر کـس، مالقـات خـدا را دوسـت      «:  فرمـود رسـول اهللا    : ابوهریره می گویـد   : شریح گفت 
و هر کـس، مالقـات خـدا را ناپـسند دارد، خـدا نیـز         . داشته باشد، خداوند مالقات او را دوست دارد       

ی وجود ندارد که از مـرگ، نفـرت نداشـته باشـد؟     و در میان ما کس . »مالقات با او را ناپسند می دارد      
شـما از آن،  امـا تفـسیر   .  ایراد فرموده اسـت این حدیث را رسول خدا : عایشه رضی اهللا عنها گفت 

 مو بـر  ، بند آید و نفس در سینهه چشم ها به سمت باال، خیره شوند و      هنگامی ک  .تفسیر درستی نیست  
ین هنگـام، هـر کـس، مالقـات خـدا را دوسـت داشـته         بدن، راست شود و انگشتان جمع شوند، در ا        

باشد، خداوند هم مالقات او را دوست دارد و هر کس، مالقات خدا را دوست نداشته باشد خداوند           
  . »نیز مالقات او را دوست ندارد

   حسن ظن به خداوند متعال هنگام مرگدربارة): 5(باب 

 الَ« :ث يقُـولُ  قَبلَ وفَاته بِثَالَ    سمعت النبِي    : قَالَ عن جابِرٍ ـ  ٤٥٥
  )٢٨٧٧/م( .» وهو يحِسن بِاللَّه الظَّنيموتن أَحدكُم إِالَّ

 مبـادا «:  روز قبل از وفاتش می فرمـود  سهشنیدم که نبی اکرم    :  می گوید   جابر   :ترجمه
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  .»شدمیرد مگر اینکه گمانش نسبت به خداوند عزوجل نیک باز شما ب ایکس

  بستن چشمان میت و دعا برایش هنگام احتضار): 6(باب 
 علَى أَبِـي      دخلَ رسولُ اللَّه   : قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضیعن أُم سلَمةَ    ـ  ٤٥٦

ضج  فَ .»إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر     « :سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُم قَالَ      
  هلأَه نم اسإِالَّ    الَ« : فَقَالَ ،ن فُِسكُملَى أَنوا ععدرٍ  تيالَ  ، بِخـونَ    فَإِنَّ الْمنمؤكَةَ يئ

 ، وارفَع درجته في الْمهـديني     ،بِي سلَمةَ  اللَّهم اغْفر ألَِ   : ثُم قَالَ  ،علَى ما تقُولُونَ  
  قي عف لُفْهاخو  ابِرِيني الْغف بِه،      نيالَمالْع با ري لَها ولَن راغْفو ،     رِهي قَبف لَه حافْسو 

يهف لَه رون٩٢٠/م( .»و(  
 رفت در حالی کـه   نزد ابوسلمه   رسول خدا   :  ام سلمه رضی اهللا عنها می گوید       :ترجمه

هنگام قبض روح، چشمها    «: ا بست و فرمود    چشمانش ر   آنحضرت. مانده بود  چشمان ابوسلمه باز  
بـا شـنیدن ایـن سـخن، تعـدادي از افـراد خـانواده ابوسـلمه بـه آه و فغـان در           . »روح را دنبال می کنند  

 زیـرا  یـد؛  دعـاي خیـر نمای  ، بلکـه در حـق خـود   ؛خـود را نفـرین نکنیـد    «:  فرمود رسول اهللا   . آمدند
ابوسلمه را مغفرت فرما و درجـاتش   ! خدایا«: ودسپس فرم . »فرشتگان دعاهاي شما را آمین می گویند      

! پروردگـارا . را در میان هدایت یافتگان، عالی بگردان و بعد از او، جانشینی براي بازمانـدگانش بـاش          
  .»ما و ایشان را مغفرت فرما و قبرش را وسیع و نورانی بگردان

   پوشاندن میتدربارة): 7(باب 
     سجي رسولُ اللَّه: قَالَتْهـا  اَُهللا عن رضی ني الْمؤمنِعائشةَ أُم ـ عن   ٤٥٧

ةرببِ حبِثَو اتم ني٩٤٢/م( .ح(  
 وفـات نمـود،   هنگامی که رسول خدا :  ام المؤمنین عایشه رضی اهللا عنها می گوید  : ترجمه

  .با یک چادر سبز یمنی پوشانده شد
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  ران ارواح مؤمنان و ارواح کافدربارة): 8(باب 
 إِذَا خرجت روح الْمؤمنِ تلَقَّاها ملَكَـان        : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٥٨
 ويقُولُ أَهـلُ    : قَالَ ، فَذَكَر من طيبِ رِحيها وذَكَر الْمسك      : قَالَ حماد  ،يصعدانِها

 صلَّى اللَّه علَيك وعلَى جسد كُنت       ، جاَءت من قبلِ اَألرضِ    ، روح طَيبةٌ  :السماِء
هرِينمعت،    هبإِلَى ر بِه طَلَقنقُولُ    ، فَيي لَّ ثُمجو زلِ     : عرِ اَألجإِلَى آخ قُوا بِهطَلقَالَ ، ان : 

    هوحر تجرإِذَا خ رإِنَّ الْكَافو،  ادمقَالَ ح :    ا ونِهتن نم ذَكَرا  ونلَع قُـولُ   ،ذَكَريو 
 انطَلقُوا بِه إِلَى آخرِ : فَيقَالُ: قَالَ، روح خبِيثَةٌ جاَءت من قبلِ اَألرضِ :أَهلُ السماءِ 

.  ريطَةً كَانت علَيه علَى أَنفه هكَـذَا        فَرد رسولُ اللَّه     : قَالَ أَبو هريرةَ   ،اَألجلِ
  )٢٨٧٢/م(

ود، دو فرشـته آنـرا      هنگـامی کـه روح مـؤمن، بیـرون مـی ر           :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه
 سـخن   از خوشبویی آن نیـز ابوهریره : حماد می گوید. تحویل می گیرند و به سمت باال می برند        

کی اسـت کـه از جانـب زمـین     ایـن روح پـا  :  ساکنان آسمان می گوینـد :به میان آورد و ادامه داد که    
 پروردگـارش  آنگاه او را بـسوي .  سالم بر تو و بر جسدي که تو در آن، سکونت داشتی           آمده است؛ 

  . المنتهی ببریدةاو را به سدر: خداوند می گوید. می برند
آنگـاه  : حماد که یکـی از راویـان اسـت، مـی گویـد     . ودا هنگامی که روح کافر، بیرون می ر     ام

: ساکنان آسمان می گوینـد : ا نفرین کرد و افزود از بدبویی او سخن به میان آورد و او ر   ابوهریره  
 هفـتم  طبقـۀ (او را بـه سـجین   : اه می گویند آنگ. این، روح پلیدي است که از جانب زمین آمده است         

  .ببرید) زیر زمین که ارواح کفار و فجار آنجا هستند

   مالفـه اي را کـه پوشـیده بـود، اینگونـه روي     آنگـاه رسـول خـدا      :  می گویـد   ابوهریره  
  .بینی اش گذاشت 

  صبر بر مصیبت در آغاز آن): 9(باب 

 أَتى علَى امرأَة تبكي علَى  أَنَّ رسولَ اللَّه:     عن أَنسِ بنِ مالك   ـ  ٤٥٩
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 فَلَمـا   ، وما تبالي بِمصيبتي   : فَقَالَت .»اتقي اللَّه واصبِرِي  « : فَقَالَ لَها  ،صبِي لَها 
با  ذَهيلَ لَهق :     ولُ اللَّهسر هإِن ،   توثْلُ الْما مذَهلَى      ، فَأَخع جِدت فَلَم هابب تفَأَت 

 ابِنيوب ابِهب، فَقَالَت :  رِفْكأَع لَم ولَ اللَّهسا رلِ    « : فَقَالَ، يأَو ـدنع ربـا الـصمإِن
ةمدقَالَ.»ص أَو : »أَو دنعةمد٦٢٦/م. (»لِ الص(  

   نـزد زنـی کـه بخـاطر بچـه اش گریـه       رسـول خـدا   :  می گویدانس بن مالک  : ترجمه
تـو بـراي مـصیبت مـن چـه      : آن زن گفـت . »از خدا بترس و صبر، پیشه کـن     «: می کرد، آمد و فرمود    

 ایـن  بـا شـنیدن  .  بـود او رسول خـدا  :  رفت، به او گفتند   پروایی داري؟ هنگامی که آنحضرت      
آنجـا، نگهبـانی   .  آمـد  خانه رسول خدا لذا به دروازة. تی می خواست بمیردسخن، از شدت ناراح   

صـبر، همـان    «:  فرمـود  رسول خـدا    . من شما را نشناختم   ) ببخشید: ( گفت به پیامبر اکرم    . نیافت
  .»است که در آغاز مصیبت باشد

از خداوند پاداش کسی که فرزندش فوت نماید و او اجرش را ) 10(باب 
  بخواهد

 ال  :لنِسوة من اَألنـصارِ     قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٦٠
 فَقَالَـت امـرأَةٌ     .» دخلَت الْجنةَ   إِالَّ ، فَتحتِسبه ،ثَةٌ من الْولَد  حداكُن ثَالَ يموت إلِِ 

نهنم:  اثْن ا أَو  سا ري ن قَالَ ؟ولَ اللَّه : » اثْن اأَوال «: و باسناد آخر عنه مرفوعاً     .»ن
 .» تحلَّـةَ الْقَـسمِ   إِالَّ ،ثَةٌ من الْولَد فَتمسه النـار     حد من الْمسلمني ثَالَ   يموت ألَِ 

  )٢٦٣٢/م(
هـر  «: فرمـود  خطاب به گروهی از زنـان انـصار   رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

کس از شما سه فرزندش را از دست بدهد و او اجر و پاداش آنـان را از خـدا بخواهـد، وارد بهـشت            
اگـر  «: اگر دو فرزندش را از دست بدهـد؟ فرمـود     ! اي رسول خدا  : زنی از میان آنان گفت    . »می شود 

  ).باز هم وارد بهشت می شود. (»دو فرزندش را از دست بدهد

هـر مـسلمانی کـه    «:  فرمـود  آمده است که آنحـضرت  ابوهریره و در روایت دیگري از   
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. »سه فرزند، از دست بدهد، آتش به او نمی رسد مگر به انـدازه اي کـه قـسم خداونـد، کفـاره شـود               
بـه ایـن معنـی    . یعنی هر یک از شما وارد جهنم می شـود » ان منکم اال واردها   «: چنانکه فرموده است  (

  ). عبور می کنند باالي آن ـ پل صراط ـ افراد بدون استثناء ازکه همه

  آنچه هنگام مصیبت گفته می شود): 11(باب 
ما « :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه  :قالت ْها  اَُهللا عن  رضی  سلَمةَ أُمـ عن   ٤٦١

 ،اللَّهم أْجرنِي في مصيبتي    ، إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ     :من عبد تصيبه مصيبةٌ فَيقُولُ    
 : قَالَـت .» أَجره اللَّه في مصيبته وأَخلَف لَه خيرا منها   إِالَّ ،وأَخلف لي خيرا منها   

       ولُ اللَّهسنِي ررا أَمكَم ةَ قُلْتلَموسأَب فِّيوا تفَلَم      اـريي خل اللَّه لَففَأَخ    ـهنم 
ولَ اللَّهسر. )٩١٨/م(  

هر بنده اي کـه  «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا   : ام سلمه رضی اهللا عنها می گوید      : ترجمه
 وأَخْلـف  ، اللَّهم أْجرْنی فی مصیبتی،إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ (  و به مصیبتی گرفتار آیـد    

بـه وي  بگوید، خداوند بخاطر آن مصیبت به او پاداش می دهـد و جانـشین بهتـري               )لی خَیرًا منْها  
  .»عنایت می فرماید

بـه مـن دسـتور     هنگامی که ابوسلمه فوت نمود، آنگونه که رسول خـدا          : ام سلمه می گوید   
 را عنایـت   بهتـر از او یعنـی رسـول خـدا     ی لذا خداوند متعال بـه مـن جانـشین   داده بود، دعا نمودم، 

  .ودفرم
بخاطر این مصیبتم بـه مـن   ! خدایا. ما از آن خداییم و بازگشت ما به سوي اوست    « :ترجمه دعا 

  .»به من عنایت فرماپاداش بده و جانشین بهتري 

  گریه کردن براي میت) 12(باب 
ةَ  اشتكَى سعد بن عبـاد     :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عبد اللَّه بنِ عمر    ـ  ٤٦٢
 ى لَهكْو؛ش   ولُ اللَّهسى رفَأَت            نِ أَبِيب دعسو فونِ عنِ بمحالر دبع عم هودعي
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    ودعسنِ مب اللَّه دبعقَّاصٍ وو ،       َفَقَال ةيي غَشف هدجو هلَيلَ عخا دفَلَم : »  أَقَـد
 فَلَما رأَى الْقَـوم بكَـاَء       ، فَبكَى رسولُ اللَّه   ، ال يا رسولَ اللَّه    : قَالُوا .»قَضى

   ولِ اللَّهسر اكَوونَ « : فَقَالَ ، بعمسنِ       ؟أَال تـيعِ الْعمبِد ذِّبعال ي الَ ، إِنَّ اللَّهو  
  )٩٢٤/م. (»حم أَو ير- وأَشار إِلَى لسانِه - ولَكن يعذِّب بِهذَا ،بِحزن الْقَلْبِ
رسول اهللا .  بيمار شدسعد بن عباده  : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما مي گويد        عبد: ترجمه

 بن ابي وقاص و عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم براي عيادت       عبدالرحمن بن عوف، سعد    با
او را  اطراف ، سعدةخانواداعضاي خانه شد، وارد  هنگامي كه آنحضرت . تشريف بردايشان، 

!  يــا رســول اهللا،خيــر: گفتنــد ؟ »فــوت كــرده اســت آيــا «:  پرســيدرســول اهللا . گرفتــه بودنــد
.  گريه كردند در حال گريه ديدند، همگي را رسول اهللا مردم چون.  به گريه افتادآنحضرت
 عذاب ، اشك ريختن و اندوهگين شدنه سببنمي دانيد كه خداوند بمگر «:  فرمودرسول اهللا 

   .»مي دهد يا رحم مي كند عذاب) نموداشاره و به سوی زبانش ( اين ه سبب بلكه ب؛هدنمي د

   نوحه خواندنسخت گیري دربارة): 13(باب 
أَربع في أُمتي من    « : قَالَ  أَنَّ النبِي:      مالك اَألشعرِي  ی أَب ـ عن ٤٦٣

 ةيلاهرِ الْجالَ ،أَم  نهكُونرتابِ   الْ : يسي اَألحف رابِ      ،فَخـسـي اَألنف ـنالطَّعو ، 
 النائحةُ إِذَا لَم تتب قَبلَ موتها تقَام يـوم          : وقَالَ ، والنياحةُ ،واالستسقَاُء بِالنجومِ 

  )٩٣٤/م. (»الْقيامة وعلَيها سربالٌ من قَطران ودرع من جربٍ
چهار عمل از اعمال جاهلیـت در میـان امـت مـن     :  می گویدشعري  ابو مالک    :جمهتر

افتخار به اصل و نسب، طعنه زدن در نسب، طلب باران از : وجود دارد که آنها را ترك نمی کنند
زن نوحه خوان اگر قبل از مرگ، توبه نکند، روز قیامت در «: و افزود. ستارگان و نوحه خواندن

و لباسی که داراي ) ماده سیاه، بد بو و قابل اشتعال( می شود که پیراهنی از قطران حالی برانگیخته
  .»بیماري گرمی است به تن دارد
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  کسی که به سر و صورت بزند وگریبان پاره کند، از ما نیست: )14(باب 
ن لَيس منا م:»   قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ بن مسعود   عن عبد اللَّه    ـ  ٤٦٤

وددالْخ برض،وبيالْج قش أَو ،ةيلاهى الْجوعا بِدعد أَو «.  
و فی لفظ: »قشا...وعدو « .١٠٣/م. (بغري ألف(  

هنگام (كه   كسي«:  فرمود رسول اهللا   :  روايت مي كند كه    اهللا بن مسعود   عبد: ترجمه
 زبان بياورد، از ما  يا سخن جاهلي بهكنداره  گريبانش را پ    يا به سر وصورت خود بزند    ) مصيبت

  .»نيست
  واو آمده است» یا«و در یک روایت بجاي 

  میت به خاطر گریۀ افراد زنده عذاب داده می شود :)15(باب 
  أَنها سمعت عائـشةَ    :ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عمرةَ بِنت عبد الرحمنِ    ـ  ٤٦٥

یضر  ا  ناَُهللا عقُولُ        - ْهي رمع نب اللَّه دبا أَنَّ علَه رذُككَـاِء      :وبِب ذَّبعلَي تيإِنَّ الْم 
يةُ  - الْحشائع ألَِ   : فَقَالَت اللَّه رفغنِ   يمحالر دببِي ع،    بكْذي لَم ها إِنأَم ،   ـهنلَكو 

إِنهـم  « : فَقَـالَ ،علَى يهودية يبكَى علَيها   ر رسولُ اللَّه   إِنما م  ،نِسي أَو أَخطَأَ  
  )٩٣٢/م. (» وإِنها لَتعذَّب في قَبرِها،لَيبكُونَ علَيها

: به عایشه رضی اهللا عنها گفتند: عمره دختر عبدالرحمن رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
عایشه رضی اهللا عنها . یت بخاطر گریه افراد زنده، عذاب داده می شودم: عبداهللا بن عمر می گوید

. او دروغ نگفته است بلکه فراموش یا اشتباه نموده است. خداوند ابو عبدالرحمن را ببخشد: گفت
آنها براي «: فرمود.  از کنار قبر یک زن یهودي گذشت که براي او گریه می کردندرسول خدا 

  .»لی که او در قبرش، عذاب داده می شوداو گریه می کنند در حا

  دیگران از او راحت می شوندیا  کسی که خودش راحت می شود  ):16(باب 

 مر   أَنَّ رسولَ اللَّه     : أَنه كَانَ يحدثُ    عن أَبِي قَتادةَ بنِ رِبعي    ـ  ٤٦٦
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 ةازنبِج هلَيفَقَالَ ،ع : » احرتسمو رِيحتسم هنقَالُوا .» م :   ولَ اللَّهسا ري ،   رِيحتسا الْمم 
 هنم احرتسالْما     « : فَقَالَ ؟وينبِ الدصن نم رِيحتسي نمؤالْم دبالْع،    الْفَـاجِر دبالْعو 

  )٩٥٠/م( .»د والشجر والدوابيسترِيح منه الْعباد والْبِالَ
. دنـد بر جنـازه اي را از کنـار رسـول خـدا     :  مـی گویـد    ابو قتاده بـن ربعـی       : جمهتر

: صحابه عرض کردنـد . »راحت می شود یا دیگران از او راحت می شوند     «:  فرمود آنحضرت  
بنـده  «: چه کسی راحت می شود از چه کسی دیگران راحت می شـوند؟ فرمـود  ! اي رسول خدا 

 و از دست بندة فاسق و فاجر، شهرها، درختان و حیوانات، مؤمن از خستگی دنیا، راحت می شود
  .»راحت می شوند

   غسل دادن میتةدربار): 17(باب 
 لَما ماتت زينب بِنت رسولِ اللَّه       : قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن أُم عطيةَ  ـ  ٤٦٧ 
      ولُ اللَّهسا رقَالَ لَن : » را وِتها  ثاً ثَالَ :ااغِْسلْنسمخ أَو ،    ةسامي الْخف لْنعاجو 

 فَأَعطَانا  ، فَأَعلَمناه : قَالَت .» فَإِذَا غَسلْتنها فَأَعلمننِي   ، أَو شيئًا من كَافُورٍ    ،كَافُورا
  )٩٣٩/م( .»أَشعرنها إِياه« :حقْوه وقَالَ
 فـوت  هنگامی که زینب دختر رسـول خـدا        : می گوید ام عطیه رضی اهللا عنها      : ترجمه

در تعداد شستنها، عدد فرد را رعایت کنید و او را سه یا پنج بار «:  به ما فرمودنمود، آنحضرت 
و هنگـامی کـه او را غـسل    . و در شستن پنجم از کافور یا مقداري کافور، استفاده کنیـد  . بشویید

پارچه ( ازارش رسول خدا . غسل، ایشان را مطلع ساختیمما نیز پس از . »دادید، مرا اطالع دهید
یعنی قبـل از کفـن   . »او را با این پارچه، بپوشانید«: را داد و فرمود) بلندي که دور کمر می بستند    

   .نمودن

  میتکفن دربارة ): 18(باب 

ثَـة   ثَالَ  فـي   كُفِّن رسولُ اللَّه     : قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ ـ  ٤٦٨
  فسكُر نم ةيولحابٍ بِيضٍ سالَ،أَثْوو يصا قَميهف سةٌ لَياممـا  ، عملَّةُ فَإِنا الْحأَم 
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ثَة  وكُفِّن في ثَالَ   ، أَنها اشترِيت لَه ليكَفَّن فيها فَترِكَت الْحلَّةُ       ،شبه علَى الناسِ فيها   
حبِسنها حتى أُكَفِّن    ألََ : فَقَالَ ، فَأَخذَها عبد اللَّه بن أَبِي بكْرٍ      ،بِيضٍ سحولية أَثْوابٍ  

 فَباعها وتصدق ، لَكَفَّنه فيها  لَو رضيها اللَّه عز وجلَّ لنبِيه    : ثُم قَالَ  ،فيها نفِْسي 
  )٩٤١/م. (بِثَمنِها

 کتانی سفید که در  در سه قطعه پارچۀرسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: مهترج
 ازار و رداي یمنی، مردم باید دانست که دربارة.  کفن گردیدآنها پیراهن و عمامه، وجود نداشت،

 را در آنها  خریدند تا آنحضرت ن است که ازار وردایی یمنیواقعیت ای . دچار شبهه شده اند   
 کتـانی سـفید کـه     را در سه قطعه پارچۀبلکه رسول خدا   . این کار را نکردند     اما مایند؛کفن ن 

رضـی اهللا عنهمـا    را عبـداهللا بـن ابـی بکـر     آنگاه آن ازار و ردا   . کفن نمودند ساخت یمن بودند،    
اگر :  اما سرانجام گفت در همین ها کفن شوم؛من اینها را نگه داري می کنم تا: برداشت و گفت

اینجا بود که آنها را فروخت و . د اینها را براي پیامبرش می پسندید، نصیب او می ساخت خداون
  .پولشان را صدقه داد

   خوب کفن کردن میتةدربار) : 19(باب 

 ، خطَب يومـا    أَنَّ النبِي  :ْهما  اَُهللا عن  رضی  عبد اللَّه   بنِ جابِرِـ عن   ٤٦٩
 فَزجر النبِي    ، وقُبِر لَيالً  ،صحابِه قُبِض فَكُفِّن في كَفَنٍ غَيرِ طَائلٍ       من أَ  فَذَكَر رجالً 
        هلَيلَّى عصى يتلِ حلُ بِاللَّيجالر رقْبإِالَّ ،  أَنْ ي      كانٌ إِلَى ذَلسإِن طَرضقَالَ  ، أَنْ يو 

 بِيالن:  »َأ كُمدأَح إِذَا كَفَّنهكَفَن نسحفَلْي اه٩٤٣/م. (»خ(  
 سـخنرانی کـرد و   روزي، نبی اکرم : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

 یکی از یارانش که فوت کرده بود و شب هنگام با کفنی کوتاه، دفـن شـده بـود، سـخن       دربارة
و . »نند مگر اینکه ناچار باشـید  تا بر او نماز بخوامیت را شب هنگام، دفن نکنید  «: گفت و فرمود  

  .»هنگامی که برادر مسلمانتان را کفن می کنید، او را خوب، کفن نمایید«: افزود
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  عجله کردن در دفن میت): 20(باب 
 فَإِنْ تك   ،أَسرِعوا بِالْجنازة « : قَالَ   عن النبِي   عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٧٠

 ريةً فَخحاللَّ -صا     لَعهونمقَدقَالَ ت اَههلَي،          ـنع هونعـضت رفَش كذَل رغَي كُنإِنْ تو 
٩٤٤/م( .»رِقَابِكُم(  

را هـر چـه زودتـر بـه گورسـتان          جنـاز   «:   فرمـود    رسول اهللا    :گوید  می ابوهریره   :ترجمه
و اگـر  . ی باشد، می رسـانید  اگر انسان نیکی باشد، پس او را زود تر به خیري که در انتظارش م  ببرید؛

  .»انسان بدي باشد، زودتر، شرّي را از روي شانه هاي خود، بر زمین می گذارید

  جلوگیري زنان از شرکت در تشییع جنازه): 21(باب 

 ولَم  ،كُنا ننهى عن اتباعِ الْجنائزِ    : قالت ْها  اَُهللا عن  رضی  عطيةَ أُمـ عن   ٤٧١
 مزعاينلَي٩٣٨/م. (ع(  

  منـع ،در تـشییع جنـازه   هـا از شـرکت   زن مـا   : ام عطیه رضی اهللا عنها مـی گویـد         :ترجمه
  . قطعی نبود، ولی این منع؛شدیم

   براي جنازهبلند شدن: )22(باب 

ـ   ، مرت جنازةٌ  :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٤٧٢ لَه ا  فَقَام
   ولُ اللَّهسر  هعا منقُما ،وفَقُلْن :   ولَ اللَّهسا رةٌ  ، ييودها يهفَقَالَ ! إِن : »  توإِنَّ الْم

عوا،فَزةَ فَقُومازنالْج متأَي٩٦٠/م. (» هلا فَإِذَا ر(  
.  کـرد  جنـازه اي از جلـوي مـا عبـور         : گوید میر ضی اهللا عنهما       اهللا بن عبد  جابر :ترجمه

ایـن  ! یا رسول اهللا:  گفتیمسپس. بلند شدیمهمراه ایشان، بلند شد و ما نیز      بخاطر او    رسول اهللا   
را  اي هرگاه جنازه پس مرگ چیز وحشتناکی است؛«:  فرمودآنحضرت . جنازه یهودي است

  .»بلند شویدبخاطر آن، دیدید، 
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  بلند شدن براي جنازه، منسوخ شده است): 23(باب 

 يعنِي ، وقَعد فَقَعدنا، قَام فَقُمنا  رأَينا رسولَ اللَّه  : قَالَ  علي عنـ  ٤٧٣
ةازني الْج٩٦٢/م. (»ف(  
، بلند می شود، ما نیز بلند  بخاطر جنازهدیدیم که رسول خدا :  می گویدعلی : ترجمه

  . اما هنگامی که دیدیم می نشیند، ما نیز نشستیمشدیم؛

   کجا بایستد؟؛امام، هنگام نماز خواندن بر جنازه): 24(باب 
 وصلَّى علَى    صلَّيت خلْف النبِي     : قَالَ  عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ـ  ٤٧٤
 .ة علَيهـا وسـطَها     للـصالَ    فَقَام رسولُ اللَّه   ، ماتت وهي نفَساءُ   ،أُم كَعبٍ 

  )٩٦٤/م(
 ام کعب که در حالت نفاس،  بر جنازةنبی اکرم :  می گوید بن جندب سمره: ترجمه

 هنگام نماز آنحضرت . من نیز پشت سر ایشان نماز خواندم. فوت نموده بود، نماز جنازه خواند
  .خواندن بر او چنان ایستاد که مقابل کمر میت، قرار گرفت

  تکبیر گفتن در نماز جنازه): 25(باب 
 نعى للناسِ النجاشي في الْيومِ   أَنَّ رسولَ اللَّه :ريرةَعن أَبِي هـ ٤٧٥

يهف اتي ملَّى،الَّذصإِلَى الْم بِهِم جرفَخ ،اتكْبِريت عبأَر ركَب٩٥١/م. ( و(  
 خبـر مــرگ نجاشــی را در همــان روز  رســول اهللا :  مــی گویــدابـوهریره   :ترجمــه

او بـر  ( .چهار تکبیر گفـت و   را به صف کشیدمردمو   مصلی رفت سپس به؛م کرد  اعال ،وفاتش
  .)نماز جنازه خواند

  گفتن پنج تکبیر در نماز جنازه): 26(باب 

 يكَبر علَى جنائزِنا     كَانَ زيد :عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ      ـ  ٤٧٦
.  يكَبرها  كَانَ رسولُ اللَّه     : فَقَالَ ؟ فَسأَلْته ،لَى جنازة خمسا   وإِنه كَبر ع   ،أَربعا
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  )٩٥٧/م(
  جنـازه هـاي مـا چهـار تکبیـر       بـر   زیـد   :  عبدالرحمن بن ابـی لیلـی مـی گویـد          :ترجمه

 رسـول خـدا   : گفت. علت را جویا شدم. ؛ اما بر یکی از جنازه ها، پنج تکبیر گفت  می گفت 
  . کردگاهی چنین می

  .مترجم) از نظر بسیاري از علما، این حکم، منسوخ شده  است(

  دعا براي میت) 27(باب 
 ، علَـى جنـازة   صلَّى رسولُ اللَّه : قال مالك  بنِعوفـ عن  ٤٧٧

ـ   ،اللَّهم اغْفر لَه وارحمه   « :فَحفظْت من دعائه وهو يقُولُ     اعو هافعو   ـهنع ف، 
   لَهخدم عسوو لَهزن أَكْرِمو،    درالْبالثَّلْجِ واِء وبِالْم اغِْسلْهـا    ، وا كَمطَايالْخ نم قِّهنو 

 ، خيرا من أَهله وأَهالً ، وأَبدلْه دارا خيرا من دارِه     ،نقَّيت الثَّوب اَألبيض من الدنسِ    
   جِهوز نا مريا خجوزةَ  ،ونالْج لْهخأَدرِ    ، وذَابِ الْقَبع نم ذْهأَعـذَابِ     ، وع نم أَو 

  )٩٦٣/م( . حتى تمنيت أَنْ أَكُونَ أَنا ذَلك الْميت.»النارِ
ز دعاهـایی   یکـی ا   جنازه اي نمـاز خوانـد؛      بر رسول اهللا   : عوف بن مالک می گوید     :ترجمه

   :که من از ایشان حفظ کردم این بود که فرمود
»               ـاءبِالْم لْهاغْـسو خَلَـهدم عسوو نُزُلَه أَکْرِمو نْهع فاعو هافعو همحارو رْ لَهاغْف ماللَّه

       بالثَّو تا نَقَّیا کَمنْ الْخَطَایم نَقِّهو رَدالْبالثَّلْجِ وـنْ  ورًا ما خَیارد لْهدأَبنَسِ ونْ الدم ضیاألَب
وأَعذْه منْ عـذَابِ الْقَبـرِ أَو     دارِه وأَهالً خَیرًا منْ أَهله وزوجا خَیرًا منْ زوجِه وأَدخلْه الْجنَّۀَ            

  . میت می بودممن آن! اي کاش: تا جایی که من آرزو کردم. »منْ عذَابِ النَّارِ

 و از وي در گـذر،  ت و رحمـت قـرار ده، او را عفـو کـن     او را مورد مغفـر !یا خدا : دعا ترجمۀ
گناهـان چنـان    از  بـا آب ، یـخ و بـرف او را غـسل ده،      او را گرامـی بـدار و      بگردان،   جاي او را وسیع   

خانـه، خـانواده    او را خانه اي بهتـر از ایـن   ، می شود  پاکش بگردان که پارچۀ سفید از چرك ها پاك        
او را در بهـشت داخـل   ! پروردگـارا . فرمـا  همسري بهتر از این همسر، عنایت      اي بهتر از این خانواده و     
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  .، نجات بدهنما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ

  نماز جنازه در مسجد): 28(باب 

  أَبِي وقَّـاصٍ    أَنها لَما توفِّي سعد بن     :ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ ـ  ٤٧٨
  بِيالن اجولَ أَزسأَر     جِدسي الْمف هتازنوا بِجرمأَنْ ي ،  هلَيع لِّنيصفَي ،   فقلُوا فَوفَفَع 
  نرِهجلَى حع بِه،  هلَيع لِّنيصي كَـانَ إِلَـى            ، يزِ الَّـذائنابِ الْجب نم بِه رِجأُخ 

دقَاعفَ ،الْم     كوا ذَلابع اسأَنَّ الن نهلَغقَالُوا ،بـا        : ولُ بِهخـدي زائنالْج تا كَانم 
جِدسةَ  ! الْمشائع كلَغَ ذَلفَب، ا الَ        : فَقَالَتوا ميبعإِلَى أَنْ ي اسالن عرا أَسم    ملَه لْمع 

بِه!     ازنبِج رما أَنْ ينلَيوا عابع   جِدسي الْمف ة،      ولُ اللَّهسلَّى را صمو    ِليهلَى سع 
  )٩٧٣/م. ( في جوف الْمسجِدبنِ بيضاَء إِالَّ

  نماز خواندن بر قبر): 29(باب 

 أَو شابا  - أَنَّ امرأَةً سوداَء كَانت تقُم الْمسجِد        : عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٧٩
 كُنتم  أَفَالَ« : مات قَالَ  :فَقَالُوا –أَو عنه    - فَسأَلَ عنها    دها رسولُ اللَّه     فَفَقَ  -

 .»دلُّونِي علَـى قَبـرِه    « : فَقَالَ ، فَكَأَنهم صغروا أَمرها أَو أَمره     : قَالَ .»آذَنتمونِي
 وإِنَّ اللَّه   ،نَّ هذه الْقُبور مملُوَءةٌ ظُلْمةً علَى أَهلها      إِ« : ثُم قَالَ  ،فَدلُّوه فَصلَّى علَيها  

  )٩٥٦/م. (»تي علَيهِمعز وجلَّ ينورها لَهم بِصالَ
  یـک زن حبـشی یـا یـک مـرد جـوان، مـسجد را جـارو                : یـد  می گو   ابوهریره   :ترجمه

: فرمـود . فوت کرد: گفتند.  او از مردم پرسیدة او را ندید؛ لذا دربار    روزي، رسول اهللا     .می زد 
 فـردي  گویـا مـردم او را   : راوي می گویـد   ـ   .»قبرش را به من نشان دهید      ؟چرا مرا خبر نکردید   «

 نمـاز   بر آن،   و رسول اهللاقبرش را نشان دادندبه هر حال، . کوچک و بی اهمیت می دانستند    
 خداونـد عزوجـل بـا     بسیار تاریک انـد و    نانشان،   براي ساک  هاربدانید که این قب   «: خواند و فرمود  

  .»نماز خواندن من، آنها را نورانی می گرداند
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   کسی که خودکشی کنددربارة): 30(باب 

  بِرجـلٍ قَتـلَ نفْـسه       أُتي النبِي    : قَالَ  عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ـ  ٤٨٠
صاقشبِم،هلَيلِّ عصي ٩٧٨/م. ( فَلَم(  

 مـردي را آوردنـد کـه بـا        جنـازة  نزد نبـی اکـرم      :  می گوید  جابر بن سمره    : هترجم
  . بر او نماز جنازه نخواندآنحضرت . تیرهاي پیکان دار و پهن، خودکشی کرده بود

  فضیلت نماز خواندن بر جنازه و تشییع آن): 31(باب 
 شهِد الْجنـازةَ    من: »  قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ   هريرةَ ی أَب ـ عن ٤٨١

 ومـا   : قيلَ .» ومن شهِدها حتى تدفَن فَلَه قرياطَان      ،حتى يصلَّى علَيها فَلَه قرياطٌ    
اطَانرينِ« : قَالَ؟الْقييمظنِ الْعلَيبثْلُ الْج٩٤٥/م. (»م(  

ا هنگام نماز خواندن بـر  هر کس، ت«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید ابوهریره: ترجمه
و هر کس تا پایان مراسم .  یک قیراط پاداش می رسد حضور داشته باشد، به او به اندازة      جنازه،  

راط، چقـدر  دو قیـ : پرسیدند. » دو قیراط پاداش می رسدحضور داشته باشد، به او به اندازة   دفن،  
  .» دو کوه بزرگبه اندازة«: است؟ فرمود

شفاعت آنها در حق او پذیرفته می  فر نماز بخواند،بر هر کس، صد ن): 32(باب 
  شود

ما من ميت تـصلِّي     « : قَالَ  عن النبِي    ْها  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ    ـ٤٨٢
 .» شـفِّعوا فيـه  إِالَّ -كُلُّهم يشفَعونَ لَـه  -علَيه أُمةٌ من الْمسلمني يبلُغونَ مائَةً       

  )٩٤٧/م(
 کـه گروهـی از   بـر میتـی  «:  فرمـود  نبـی اکـرم     : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه

 شـفاعت کننـد، شـفاعت    ان به صد نفر برسد و همگـی بـرایش  مسلمانان، نماز بخوانند و تعدادش 
  .»آنان در حق او پذیرفته می شود
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 حق او بر هر کس، چهل نفر نماز جنازه بخواند، شفاعت آنان در): 33(باب 
  پذیرفته می شود

 ، أَنه مات ابن لَه بِقُديد أَو بِعـسفَانَ    :ْهما  اَُهللا عن  رضی بنِ عباسٍ اعن  ـ  ٤٨٣
 فَإِذَا نـاس قَـد      ، فَخرجت : قَالَ ، انظُر ما اجتمع لَه من الناسِ      ، يا كُريب  :فَقَالَ

 وا لَهعمتاج، بفَقَالَ  فَأَخ هتقُولُ :رونَ  : تعبأَر مقَالَ ؟ ه : معقَالَ ، ن : وهرِجي   ، أَخفَـإِن 
    ولَ اللَّهسر تعمس ُقُولي : »    وتممٍ يلسلٍ مجر نا مم،     ـهتازنلَى جع قُومفَي 

  )٩٤٨/م( .»هم اللَّه فيه شفَّع إِالَّ، يشرِكُونَ بِاللَّه شيئًا الَ،أَربعونَ رجالً
 از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایت اسـت کـه یکـی از فرزنـدانش در قدیـد یـا             : ترجمه

  نگاه کن چنـد نفـر جمـع شـده اسـت؟ کریـب        ! اي کریب : ابن عباس گفت  .  فوت کرد  ،عسفان
: گفـت . اطـالع دادم ابن عباس را . من بیرون رفتن و دیدم که تعدادي، جمع شده اند         : می گوید 

 زیـرا مـن شـنیدم کـه     ؛جنـازه را بیـرون ببریـد    : گفت. بلی: فکر می کنی چهل نفر هستند؟ گفتم      
 بـر جنـازه اش نمـاز    لمانی که بمیـرد و چهـل مـسلمان یکتـا پرسـت      هر مس «:  فرمود رسول اهللا   

  .»بخوانند، خداوند شفاعت آنان را در حق او می پذیرد

  گوهش مردم قرار می گیرندحکم مردگانی که مورد ستایش یا ن): 34(باب 
 فَقَالَ نبِي   ، مر بِجنازة فَأُثْنِي علَيها خير     : قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالك   ـ  ٤٨٤

  اللَّه :»  تبجو تبجو تبجو«.  ازنبِج رما    ورا شهلَيع فَأُثْنِي ة  ،   اللَّه بِيفَقَالَ ن
:»  جو تبجو تبجو تب«.  رمقَالَ ع :    يأُمأَبِي و ى لَكدف ،    ةـازنبِج رم 

   فَقُلْت ريا خهلَيع فَأُثْنِي: تبجو تبجو تبجو ،   ـرـا شهلَيع فَأُثْنِي ةازنبِج رمو 
فَقُلْت:   تبجو تبجو تبج؟ و     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»      اـريخ ـهلَيع متيأَثْن نم

 أَنتم شـهداُء اللَّـه فـي    ، ومن أَثْنيتم علَيه شرا وجبت لَه النار       ،وجبت لَه الْجنةُ  
  )٩٤٩/م( .» أَنتم شهداُء اللَّه في اَألرضِ، أَنتم شهداُء اللَّه في اَألرضِ،اَألرضِ

او از دنـد و آنـان   برجنـازه اي را از کنـار صـحابه    :  می گویـد    انس بن مالک     : مهترج
 دیگـري  سپس جنازة. »شد، واجب شد، واجب شد   واجب  «:  فرمود نبی اکرم   . تعریف کردند 
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واجـب شـد، واجـب    «:  فرمـود پیامبر خـدا  . دند و آنها او را نکوهش کردندبررا از کنار آنان   
دنـد کـه   بررا از کنـار شـما   اي جنازه   پدر و مادرم فدایت باد؛       : گفت عمر  . »شد، واجب شد  

و . »واجـب شـد، واجـب شـد، واجـب شـد          «:  او فرمودید  ؛ شما دربارة  مورد ستایش قرار گرفت   
:  بـاز هـم شـما فرمودیـد    ا بردند کـه مـورد نکـوهش قـرار گرفـت؛            را از کنار شم    ي دیگر جنازة

ه شما تعریف کردید، بهـشت بـرایش   کسی را ک«: ؟ فرمود»واجب شد، واجب شد، واجب شد     «
شـما گواهـان   . یش واجب گردیدو کسی را که شما نکوهش نمودید، جهنم برا        . واجب گردید 

ر روي ما گواهان خدا بر روي زمـین هـستید، شـما گواهـان خـدا بـ       شخدا بر روي زمین هستید،   
  .»زمین هستید

  جنازه از نماز هنگام بازگشت بر مرکب، سوار شدن ): 35(باب 

 علَـى ابـنِ       صلَّى رسولُ اللَّـه    : قَالَ  عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ـ  ٤٨٥
 فَجعلَ يتوقَّص بِه ونحن نتبِعه      ، فَعقَلَه رجلٌ فَركبه   ، ثُم أُتي بِفَرسٍ عريٍ    ،الدحداحِ

 لْفَهى خعسمِ    : قَالَ ،نالْقَو نلٌ مجإِنَّ : فَقَالَ ر    بِيالن  َلَّقٍ    « :قَالعذْقٍ مع نم كَم
ِِِِال ةني الْجى فلدم احِأَودحنِ الد٩٦٥/م( .»ب(  

. حـداح نمـاز جنـازه خوانـد     بـر ابـن د   رسـول اهللا :  می گوید   جابر بن سمره     :ترجمه
 بـر آن،   رتآنحـض  شخصی آنرا نگه داشت و  واسبی بدون زین آوردند  ) بعد از دفن  (آنگاه  

  ، مـا نیـز بـدنبال ایـشان    . را تکـان مـی داد    رسـول اهللا آن اسب، آهسته مـی دویـد و     . سوار شد 
در بهـشت  «:  می فرمایـد نبی اکرم   : شخصی از میان مردم گفت    : راوي می گوید  . می دویدیم 

  .»هستند و براي ابن دحداح آویزانند تر و تازه  خرمایی که خوشه هاي بسیارندچه

  قطعه پارچه در قبریک گذاشتن : )36(باب 
  جعلَ في قَبرِ رسـولِ اللَّـه      :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٤٨٦

  )٩٦٧/م( .قَطيفَةٌ حمراُء
 قرمـز  ۀقطعه پارچیک   اهللادر قبر رسول :  ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید    : ترجمه

  .رنگ گذاشتند
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   لحد و بستن آن با خشت خامبارةدر): 37(باب 

 قَالَ في مرضه الَّذي       أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ     :عن عامرِ بنِ سعد   ـ  ٤٨٧
 يهف لَكا   :هدي لَحوا لدا    ، الْحبصن اللَّبِن لَيوا عبصانو ،      ولِ اللَّهسبِر نِعا صكَم  .

  )٩٦٦/م(
:  در بیمـاري وفـاتش گفـت   سعد بن ابـی وقـاص    :  می گوید  سعد   عامر بن    :ترجمه

بـستند، بـراي مـن     را با خشت خام  آن لحد حفر کردند و دهانۀ   همانگونه که براي رسول اهللا      
  .نیز لحد حفر کنید ودهانۀ آنرا با خشت خام ببندید

  دستور هموار کردن قبرها): 38(باب 
 أَالَ:    قَالَ لي علي بن أَبِي طَالبٍ      : قَالَ  عن أَبِي الْهياجِ اَألسدي    ـ٤٨٨

        ولُ اللَّهسر هلَيثَنِي ععا بلَى مع ثُكعأَب:  َثَاالً   أَنْ المت عدإِالَّ  ت  هتسالَ ، طَما   ورقَب 
  )٩٦٩/م( . سويتهمشرِفًا إِالَّ

بـه همـان   آیا تـو را  :  به من گفتب علی بن ابی طال : یاج اسدي می گوید    ابوه :ترجمه
همـۀ تـصویرها را از بـین ببـر و همـۀ      «:  مـرا بـراي آن فرسـتاد    یتی نفرستم که رسول اهللا      مورمأ

  .» هموار کن،با زمینرا  مرتفع قبرهاي

  بر قبر و گچ کاري آن بناساختن کراهیت ): 39(باب 
جصص الْقَبر وأَنْ يقْعد     أَنْ ي   نهى رسولُ اللَّه     : قَالَ عن جابِرٍ ـ  ٤٨٩

هلَيع،هلَيى عنبأَنْ ي٩٧٠/م( . و(  
کاري قبر، نشستن روي آن و سـاختن بنـا    از گچ  رسول اهللا:  می گوید   جابر :ترجمه

  .بر قبر، منع فرمود
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 جایگاهش صبح ، فوت کند، چه بهشتی باشد چه جهنمیهرگاه، کسی): 40(باب 
  ی شودو شام به او عرضه م

إِنَّ أَحدكُم  « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٤٩٠
      يشالْعو اةدبِالْغ هدقْعم هلَيع رِضع اتـلِ         :إِذَا مأَه نفَم ةنلِ الْجأَه نإِنْ كَانَ م 

ةنلِ ا     ،الْجأَه نإِنْ كَانَ مارِ    ولِ النأَه نارِ فَمقَالُ ،لني :      اللَّه ثَكعبى يتح كدقْعذَا مه 
ةاميالْق موي ه٢٨٦٦/م. (»إِلَي(  

یکـی از   ،  هرگـاه «:  فرمود  رسول اهللا : گوید میرضی اهللا عنهما     بن عمر    عبداهللا: ترجمه
ایگـاهش در  گر بهـشتی باشـد ج   ا شام، جایگاهش به او عرضه می شود؛ صبح وشما فوت کند،  

: می گوینـد  و به او در دوزخ، به او نشان داده می شود      جایگاهش   بهشت، و اگر دوزخی باشد،    
   .»خداوند تو را حشر نماید، این، جایگاه تو خواهد بودهنگامی که روز قیامت، 

   گذاشته شود در قبر،هنگامی کهاز بنده، ال فرشتگان سؤ): 41(باب 

إِنَّ الْعبد إِذَا وضـع »  : قَالَ نبِي اللَّه    :قَالَ  مالك   بنِ  أَنسِ ـ عن ٤٩١
 رِهي قَبف،   هابحأَص هنلَّى عوتو ، هِمالنِع عقَر عمسلَي هإِن ]زادف ی روايذَإِ: ةا انصوافُر[ 

 فَأَما  : قَالَ ؟ ما كُنت تقُولُ في هذَا الرجلِ      : لَه ن فَيقُوالَ ، يأْتيه ملَكَان فَيقْعدانِه   :قَالَ
 انظُر إِلَى مقْعدك من     : فَيقَالُ لَه  : قَالَ ، أَشهد أَنه عبد اللَّه ورسولُه     :الْمؤمن فَيقُولُ 

ةنالْج نا مدقْعم بِه اللَّه لَكدأَب ارِ قَدقَالَ .»الن  اللَّه بِين :»ايعما جماهرفَي«.  
 ويمُأل علَيه خضرا    ، وذُكر لَنا أَنه يفْسح لَه في قَبرِه سبعونَ ذراعا         :قَالَ قَتادةُ 
  )٢٨٧٠/م. (إِلَى يومِ يبعثُونَ

ده در قبـرش   هنگامی کـه بنـ    «:  فرمود پیامبر خدا   :  می گوید  انس بن مالک    : ترجمه
 هنگـام، دو فرشـته   در ایـن .  صداي پاي آنان را می شـنود ذاشته شود و دوستانش برگردند، او  گ

 چـه   این شخص یعنـی محمـد   دربارة:  نشانند و از وي می پرسند     او را می   نزد وي می آیند و    
  فرشـتگان  . من گواهی مـی دهـم کـه او بنـده و رسـول خـدا اسـت             : من می گوید  می گفتی؟ مؤ  
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برایـت عـوض    باغی در بهـشت،  به جایگاه خود در دوزخ نگاه کن؛ خداوند آنرا به        : دمی گوین 
  .»را می بیند) بهشت و دوزخ(پس هر دو جا «:  افزودآنحضرت . »ده استنمو

 هفتـاد ذراع،  به انـدازة همچنین قبرش   : براي ما گفتند که   : می گوید ) یکی از راویان  (قتاده  
  .» سبز می گرددته شدن، همه اش و تا هنگام برانگیخجا باز می کند

  می رسد این سخن خداوند متعال در قبر به اثبات ): 42(باب 
  منان را در زندگی دنیا خداوند مؤ: که می فرماید

  و آخرت با سخن حق، ثابت قدم نگه می دارد
  : قَالَعن النبِي  ْه عناَُهللا  رضیعن الْبراِء بنِ عازِبٍ ـ ٤٩٢      

         ِرذَابِ الْقَبي عف لَتزقَالَ ن،قَالُ لَهفَي :كبر ن؟ م 
  :فَذَلك قَولُه عز وجلَّ،  ونبِيي محمد ، ربي اللَّه:فَيقُولُ       

               ) .٢٨٧١/م(  

  یـه آ«:  فرمـود نبـی اکـرم   :  مـی گویـد   براء بن عازب  : ترجمه        

        پروردگارت کیست؟ :  می پرسنداز مؤمن.  عذاب قبر، نازل شدةدربار
اینجاسـت کـه خداونـد    . پروردگار مـن، اهللا اسـت و پیـامبر مـن، محمـد اسـت            : اب می دهد  جو

ــد   ــی فرمایـ ــل مـ  : عزوجـ                         

     بـت قـدم نگـه    خداوند مؤمنـان را در زنـدگی دنیـا و آخـرت بـا سـخن حـق، ثا                 یعنی  
   .»می دارد

   عذاب قبر و پناه خواستن از آندربارة): 43(باب 
في حائط لبنِي النجـارِ       بينما النبِي    : قَالَ   ثَابِت  بنِ  زيد ـ عن ٤٩٣

  لَه لَةغلَى بع،  هعم نحنو ،     يهلْقت تفَكَاد بِه تادإِذْ ح ،   س رإِذَا أَقْبو     ةٌ أَوسمخ ةٌ أَوت
من يعرِف أَصـحاب هـذه      « :فَقَالَ – كَذَا كَانَ يقُولُ الْجريرِي      : قَالَ - أَربعةٌ
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 ، ماتوا في اِإلشـراك    : قَالَ ؟»ِءفَمتى مات هؤالَ  « : قَالَ ، أَنا : فَقَالَ رجلٌ  ؟»اَألقْبرِ
 تـدافَنوا لَـدعوت اللَّـه أَنْ     أَنْ الَ فَلَوالَ،ةَ تبتلَى في قُبورِهاإِنَّ هذه اُألم « :فَقَالَ

هنم عمي أَسرِ الَّذذَابِ الْقَبع نم كُمعمسي«.  
 نعـوذُ   :قَالُواف .»تعوذُوا بِاللَّه من عذَابِ النارِ    « :ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِه فَقَالَ    

 نعوذُ  :قَالُواف .»تعوذُوا بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ    « : فَقَال :، قَاَلَ بِاللَّه من عذَابِ النارِ   
 .»تعوذُوا بِاللَّه من الْفتنِ ما ظَهر منها ومـا بطَـن          « : قَالَ ،بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ   

تعوذُوا بِاللَّه من فتنـة     « : قَالَ ، ما ظَهر منها وما بطَن     ،ن الْفتنِ  نعوذُ بِاللَّه م   :قَالُوا
  )٢٨٦٧/م. ( نعوذُ بِاللَّه من فتنة الدجالِ: قَالُوا.»الدجالِ

 سوار بر قاطرش در یکی از بـاغ     روزي، نبی اکرم    :  می گوید  زید بن ثابت    : ترجمه
ناگهـان، قـاطر رم کـرد و از راه، منحـرف شـد و      . ما نیز همراه ایـشان بـودیم    .  بود هاي بنی نجار  

  .ش یا پنج یا چهار قبر، وجود داشتدر آنجا شی.  را بیندازدنزدیک بود که آنحضرت 
. مـن : ؟ مـردي گفـت  »چه کسی صاحبان ایـن قبرهـا را مـی شناسـد       «:  فرمود رسول خدا   

همانا ایـن امـت در   «: فرمود.  شركدر دوران: د گفت؟ آن مر  »چه وقت فوت کرده اند    «: فرمود
نمـی رفـت کـه مردگانتـان را دفـن نکنیـد از            آن   اگـر بـیم      گرفتار عذاب می شوند؛    ،قبرهایشان

عذاب قبر را که من می شنوم به شما نیـز  سر و صداي خداوند عزوجل می خواستم تا قسمتی از  
  .»بشنواند

 از عذاب جهـنم بـه خـدا     «: داند و فرمود  چهره اش را به سوي ما برگر       سپس آنحضرت   
قبر از عذاب «:  فرمودبعد از آن،.  ب جهنم به خدا پناه می بریماز عذا : صحابه گفتند . »پناه ببرید 

از فتنـه هـاي   «: آنگـاه فرمـود  .  پناه می بریماز عذاب قبر به خدا: صحابه گفتند .» پناه ببرید  به خدا 
  از فتنـه هـاي پنهـان و آشـکار بـه خـدا پنـاه            : ه گفتنـد  صـحاب . » پناه ببریـد   داپنهان و آشکار به خ    

 دجال بـه خـدا   از فتنۀ: صحابه گفتند. »ناه ببرید پاز فتنۀ دجال به خدا    «: ، فرمود سرانجام. می بریم 
  .پناه می بریم
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  یهودیان در قبرهایشان، عذاب داده می شوند): 44(باب 
بعـد مـا غَربـت       ه   خرج رسولُ اللَّ   : قَالَ  عن أَبِي أَيوب  ـ  ٤٩٤

سما،الشتوص عما« : فَقَالَ، فَسورِهي قُبف ذَّبعت وده٢٨٦٩/م. (»ي(  
. از خانـه بیـرون رفـت    بعد از غروب آفتاب رسول اهللا :  می گوید ابو ایوب    :ترجمه

  .»یهودیان در قبرهایشان، عذاب داده می شوند«: ، صدایی شنید و فرمودآنگاه

   زیارت قبرها و طلب مغفرت براي آنانةدربار): 45(باب 
 فَبكَى وأَبكَى مـن     ، قَبر أُمه   زار النبِي    : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٩٥

لَهوفَقَالَ ،ح  : »     الَه رفغتي أَنْ أَسي فبر تأْذَنتي   ،اسذَنْ لؤي فَلَم ،   هتأْذَنتاسي  وف
  )٩٧٦/م. (» فَإِنها تذَكِّر الْموت، فَزوروا الْقُبور،أَنْ أَزور قَبرها فَأُذنَ لي

 قبر مادرش را زیارت کـرد و گریـه نمـود و       نبی اکرم   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
م طلـب  از پروردگـارم اجـازه خواسـتم کـه بـراي مـادر      «: آنگاه فرمـود . اطرافیانش را نیز گریاند 

 به من اجـازه  ه خواستم تا قبرش را زیارت نمایم؛پس اجاز. مغفرت نمایم اما به من اجازه ندادند    
  .» زیرا انسان را به یاد مرگ می اندازد؛لذا به زیارت قبرها بروید. داده شد

رِ نهيتكُم عن زِيارة الْقُبو   « :  قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ  بريدةَـ عن   ٤٩٦
 ،ث فَأَمِسكُوا مـا بـدا لَكُـم       ونهيتكُم عن لُحومِ اَألضاحي فَوق ثَالَ     ،  فَزوروها

  تـشربوا  والَ، فَاشربوا فـي اَألسـقية كُلِّهـا      ، في سقَاءٍ  ونهيتكُم عن النبِيذ إِالَّ   
  )٩٧٧/م. (»مسكرا

 منـع کـرده   ،قبالً شما را از زیارت قبور«:  فرمودول اهللا  رس:  می گوید  بریده  : ترجمه
همچنین شما را از خوردن گوشت قربانی بیـشتر از سـه   . ، به زیارت آنها بروید    ولی اکنون  ؛بودم

اما هم اکنون هر مدتی که خواسـتید گوشـت قربـانی را نگـه داري        . روز، جلوگیري کرده بودم   
. ع کـرده بـودم  ، منرة خرما در سایر ظرفها بجز مشک    از درست کردن شی    همینطور شما را  . کنید

  .» ظرفها بنوشید به شرط اینکه مست کننده نباشداما هم اکنون از همۀ
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  ان و دعا در حق آنهارحمت برایشسالم گفتن بر ساکنان قبور، طلب ): 46(باب 
 : قَالَ ؟ني وعن أُمي   أُحدثُكُم ع   أَالَ :عن محمد بنِ قَيسِ أَنه قَالَ يوما      ـ  ٤٩٧

     هتلَدي والَّت هأُم رِيدي ها أَننةُ  : قَالَ ،فَظَنشائع أَالَ : قَالَت        ـنعـي ونع ثُكُمـدأُح   
   ولِ اللَّهسر   ا؟لَى :قُلْنقَالَ ، ب : قَالَت :        بِيي كَانَ الني الَّتلَتلَي تا كَانلَم   ايهف 

اَءه   عرِد عضفَو قَلَبي اندن،ُ     هلَيرِج دنا عمهعضفَو هلَيعن لَعخو ،     فطَ طَـرـسبو 
   عطَجفَاض هاشرلَى فع ارِهثْ إِ ،إِزلْبي الَّ فَلَمتقَدر أَنْ قَد ا ظَنثَمير ،  اَءهـذَ رِدفَأَخ 

 فَجعلْت درعي فـي     ، وفَتح الْباب فَخرج ثُم أَجافَه رويدا      ، وانتعلَ رويدا  ،رويدا
 فَقَام  ، حتى جاَء الْبقيع   ، ثُم انطَلَقْت علَى إِثْرِه    ، وتقَنعت إِزارِي  ، واختمرت ،رأْسي

 اميثَالَ    ،فَأَطَالَ الْق هيدي فَعر ثُم  اترثُ ،ثَ م   فـرحان م،  فْـترحفَان ،   عـرفَأَس 
تعرفَأَس،  لْتورلَ فَهورفَه ،  ترضفَأَح رضفَأَح ، هقْتبفَس ،   لْتخإِالَّ ، فَد سأَنْ  فَلَي 

تعطَجلَ فَقَالَ  ،اضخةً     « : فَدابِيا ريشح شائا عي ا لَكم«. قَالَت :  يب   الَ : قُلْـت
 ، يا رسولَ اللَّه   : قُلْت : قَالَت .»لَتخبِرِينِي أَو لَيخبِرني اللَّطيف الْخبِري    « : قَالَ ،شيَء

 ، قُلْت نعـم .»فَأَنت السواد الَّذي رأَيت أَمامي« : قَالَ، فَأَخبرته،بِأَبِي أَنت وأُمي  
  ةً أَودرِي لَهدي صنِي فدنِيفَلَهتعقَالَ،ج ثُم : »    ـكلَيع اللَّـه يـفحأَنْ ي تنأَظَن

ولُهسرو«. قَالَت : اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتا يمهم ،معـانِي   « : قَالَ، نرِيـلَ أَتفَإِنَّ جِب
    كنم فَاهانِي فَأَخادفَن تأَير نيح،   نم هتفَيفَأَخ هتبفَأَج ك،      ـكلَيلُ عخدي كُني لَمو 

  كابيث تعضو قَدو،       ظَكأَنْ أُوق تفَكَرِه تقَدر أَنْ قَد تنظَنأَنْ    ، و يتـشخو 
 : قَالَـت  .» فَتستغفر لَهم  ، إِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتي أَهلَ الْبقيعِ       : فَقَالَ ،تستوحشي

قُلْت:      ولَ اللَّهسا ري مأَقُولُ لَه فالَ« : قَالَ ؟ كَيالس      نِنيمؤالْم نارِ ميلِ الدلَى أَهع م
نيملسالْمو،     رِينأْختسالْما ونم نيمقْدتسالْم اللَّه محريو ،       بِكُـم اَء اللَّها إِنْ شإِنو 

  )٩٧٤/م. (»حقُونَلَالَ
را براي  خودم و مادرم ماجرايآیا : گفت، محمد بن قیس خطاب به مردم     روزي: هترجم
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دري است کـه از او بـدنیا آمـده     هدفش همان ماما فکر کردیم: شما بیان نکنم؟ راوي می گوید 
 بـراي شـما  را   داستان خودم با رسـول اهللا  آیا  : عایشه رضی اهللا عنها فرمود    : فت اما او گ   است؛

 نـزد مـن بـسر مـی بـرد،      شبی که نوبت من بود و رسول خـدا  «: فرمود. بلی: ؟ گفتیمبیان نکنم 
همچنـین  . نهـاد ردایش را به زمین گذاشت و کفشهایش را نیز بیـرون آورد و نزدیـک پاهـایش       

سپس به اندازه اي که گمان . بش پهن نمود و به پهلو دراز کشید رختخوا گوشۀ ازارش را باالي   
ــنمــود مــن خــواب افتــاده ام  ، بــه آهــستگی، ردایــش را برداشــت و   بعــد از آنگ نمــود؛، درن

بـا دیـدن   . در را بـست  ،به آهـستگی دوباره د و بیرون شد و کفشهایش را پوشید و در را باز نمو       
 به قبرستان بقیع آنحضرت . این صحنه، من نیز پیراهن و ازارم را پوشیدم و بدنبالش راه افتادم       

). و دعا کرد(سه بار دستهایش را بلند نمود  این مدت، در ایستاد و  مدت زیاديدر آنجاو  رفت  
.  نمـودم  مـن نیـز شـتاب    با شـتاب، راه مـی رفـت؛     آنحضرت  . من نیز برگشتم  . آنگاه برگشت 

ولی من قبل . یدس به خانه ر،سرانجام.  من نیز دویدم   شروع به دویدن نمود؛    سپس رسول خدا    
. کـه دراز کـشیدم  داشـتم  همین اندازه فرصـت  از ایشان به خانه رسیدم و وارد خانه شدم و فقط     

مـی زنـد و دچـار    چـرا نفـست تنـد    ! اي عایشه«:  وارد خانه شد و فرمود بهر حال، رسول خدا     
به من می گویی یا اینکه خداوند لطیف «: فرمود. ی ندارم من مشکل :  گفتم ؟»تنگی نفس شده اي   

م فـدایت بـاد و مـاجرا را بـرایش     پدر و مـادر ! اي رسول خدا : گفتم. » اطالع می دهد   و خبیر مرا  
:  گفتم؟»که من جلوي خودم، دیدم، تو بوديپس آن شبحی   «: فرمود آنحضرت  . دمبیان نمو 

:  با دستش به سینه ام زد طوریکه سینه ام بـدرد آمـد و فرمـود   در این هنگام، پیامبر اکرم    . بلی
  ؟ »آیا گمان کردي که خدا و رسولش در حق تو ستم می کنند«

. بله، هر چه را مردم پنهان کنند، خدا می داند: عایشه رضی اهللا عنها گفت: ی گویدراوي م
ري کـه تـو متوجـه نـشوي، مـرا      همان وقت، جبریل نزد من آمد و طو      «:  ادامه داد  رسول خدا   

ون تـو لبـاس راحـت پوشـیده      و چـ ن اینکه تو متوجـه شـوي، جـواب دادم؛    من نیز بدوصدا زد؛ 
چون بیم آنرا داشتم . من نیز گمان کردم که تو خوابیده اي. تو بیاید، جبریل نخواست نزد   بودي

پروردگـارت  :  جبریل به من گفت  ،بهر حال . وحشت کنی، دوست نداشتم تو را بیدار نمایم       که  
عایـشه رضـی اهللا   . »به تو دستور می دهد تا نزد اهل بقیع بروي و براي آنان، طلب مغفـرت کنـی   

م الـسالَ «: به آنان چه بگویم؟ فرمـود ! اي رسول خدا  : من گفتم در این هنگام،    : عنها می گوید  
ــسلمینَ الْمینَ ونــؤْم ــنْ الْم ارِ میــلِ الــد لَــى أَهــا ،ع ــستَقْدمینَ منَّ الْم ــه ــرْحم اللَّ یو 
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ؤمنـان و مـسلمانانی    یعنی سالم بر شـما م    .»حقُونَ وإِنَّا إِنْ شَاء اللَّه بِکُم لَالَ      ،والْمستَأْخرِینَ
 خداوند بر گذشتگان و آیندگان ما رحم بفرماید و ما نیز به خواست       ؛که ساکن این دیار هستید    

  .خداوند به شما خواهیم پیوست

  نشستن بر قبرها و نماز خواندن بر آنها): 47(باب 

حدكُم َألنْ يجلس أَ  « :  قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٤٩٨
      هإِلَى جِلْد لُصخفَت هابيث رِقحفَت ةرملَى جـرٍ        ،علَى قَبع سلجأَنْ ي نم لَه ريخ «. 

  )٩٧١/م(
اگر یکـی از شـما بـاالي اخگـري     «:  فرمودرسول خدا :  می گوید   ابوهریره   :ترجمه

 از این اسـت کـه بـاالي قبـري      بنشیند طوریکه لباسش را بسوزد و به پوستش برسد، برایش بهتر          
  .»بنشیند

 تجلـسوا   الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ  ِ عن أَبِي مرثَد الْغنوِي   ـ  ٤٩٩
  )٩٧٢/م. (» تصلُّوا إِلَيهاعلَى الْقُبورِ والَ

ا بر قبرها ننشینید و بسوي آنه«:  فرمودرسول اهللا  :  می گوید   ابو مرثد غنوي     : ترجمه
  .»نماز نخوانید

 مرد نیکوکاري که بخاطر کارهایش مورد ستایش قرار می دربارة): 48(باب 
  گیرد

 أَرأَيت الرجـلَ يعمـلُ   : قيلَ لرسولِ اللَّه :قَالَ عن أَبِي ذَر  ـ  ٥٠٠
   هلَيع اسالن هدمحيرِ ويالْخ نلَ مماجِـلُ « : قَالَ؟الْعع لْكنِ  تمـؤى الْمرـشب «. 

  )٢٦٤٢/م(
نظر شما در مورد شخصی کـه کـار   :  گفتندبه رسول خدا :  می گوید   ابوذر   :ترجمه

ایـن، بـشارت   «: نیکی انجام می دهد و مردم او را بخاطر آن، تعریف می کنند، چیـست؟ فرمـود     
   .»دنیوي مؤمن است
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   کتاب زکات- 10
  واجب شدن زکات): 1(باب 

ـ ٥٠١  بعثَنِي رسولُ اللَّه : قَالَ أَنَّ معاذًا: ْهما اَُهللا عن رضی عباسٍ  عن ابنِ 
 ابِ     « :قَالَفتلِ الْكأَه نا ممي قَوأْتت كأَنْ الَ     ،إِن ةادهإِلَى ش مهعإِالَ   فَاد إِلَه   اللَّه 

  ولُ اللَّهسي رأَنذَ    ،ووا لأَطَاع مفَإِنْ ه كل:        ـسمخ هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهملفَأَع 
    لَةلَيمٍ ووي كُلِّ يف اتلَوص،    كذَلوا لأَطَاع مفَإِنْ ه  :     هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهملفَأَع

      هِمائي فُقَرف درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدفَإِ ،ص    كذَلوا لأَطَاع منْ ه:   مائكَرو اكفَإِي 
هِمالوظْلُومِ،أَمةَ الْموعقِ داتو ،ابجح اللَّه نيبا وهنيب سلَي ه١٩/م( .» فَإِن(  

 به یمن ـ  مرا رسول خدا :  گفتمعاذ :  می گویدرضی اهللا عنهما  ابن عباس    : ترجمه
 آنان را به توحید یعنـی گـواهی دادن   و نزد گروهی از اهل کتاب می روي؛ت«:  فرستاد و فرمود  ـ

خداونـد در  : اگر ایـن را پذیرفتنـد، بـه آنـان بگـو     . به وحدانیت خداوند و رسالت من، فرا خوان    
: اگـر نمـاز را هـم پذیرفتنـد، بـه آنـان بگـو       . شبانه روز، پنج نماز بر آنها فـرض گردانیـده اسـت        

ض گردانیـده کـه از ثروتمندانـشان گرفتـه شـده و بـه نیازمنـدان آنهـا         خداوند بر آنان زکاتی فر 
اگر این را هم پذیرفتند، از گرفتن بهترین مال مردم، پرهیز کن و از دعـاي     . برگردانیده می شود  

  .»، حجابی وجود ندارداوند زیرا بین او و خدمظلوم بترس؛

  ها تعلق می گیرداموال نقدي، کشاورزي و چهارپایانی که زکات به آن): 2(باب 
 لَيس في حب والَ« : قَالَ أَنَّ النبِي  :عن أَبِي سعيد الْخدرِي ـ  ٥٠٢

 فيمـا   والَ ، فيما دونَ خمسِ ذَود صدقَةٌ      والَ ،تمرٍ صدقَةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أَوسقٍ     
  )٩٧٩/م( .» صدقَةٌیدونَ خمسِ أَواق

گندم و خرما تا زمانی که به «:  فرمودنبی اکرم :  می گوید ابو سعید خدري    : جمهتر
پنج وسق نرسیده باشد و همچنین در کمتر از پـنج شـتر و مـالی کـه کمتـر از پـنج اوقیـه باشـد،                  

  .»زکات واجب نمی شود
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هر وسق، شصت صاع است، و پنج وسق، سیصد صاع مـی شـود، وسیـصد صـاع حـدود                   (
  )و پنج اوقیه، دویست درهم می شود. سه کیلو گندم می شودششصد وپنجاه و

  آنچه که در آن، یک دهم یا یک بیستم، زکات واجب می شود): 3(باب 
 :قَـالَ   أَنه سمع النبِـي  :ْهما اَُهللا عن رضی  عبد اللَّه بنِجابِرِ ـ عن  ٥٠٣

»    الْع ميالْغو ارهاَألن قَتا سيمفوررِ        ،شـشالْع فنِـص ةانِيبِالـس يقا سيمفو « .
  )٩٨١/م(

زکات «:  فرمودشنیدم که نبی اکرم    : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه
و زکـات  . محصولی که از آب رودخانه ها یـا آب بـاران آبیـاري مـی شـود، یـک دهـم اسـت               

  .»ی شود یک بیستم محصول می باشدمحصولی که با کشیدن آب از چاه، آبیاري م

  در اسبها و برده هاي مسلمانان، زکات واجب نیست): 4(باب 
لَيس علَى الْمسلمِ في « : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه:  عن أَبِي هريرةَ ـ  ٥٠٤

  )٩٨٢/م. (»عبده وال فَرسه صدقَةٌ
در بـرده هـا و اسـبهاي مـسلمانان،     «: فرمـود  رسول خدا   :  می گوید   ابوهریره   ترجمه

  ).البته وقتی که براي خدمت باشند نه براي تجارت. (»زکات واجب نیست

  تقدیم زکات از وقتش یا ندادن آن): 5(باب 
 ، عمر علَى الـصدقَة   بعثَ رسولُ اللَّه: قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ  ٥٠٥

   فَقَـالَ   ،يلٍ وخالد بن الْوليد والْعباس عم رسـولِ اللَّـه            منع ابن جم   :فَقيلَ
   ولُ اللَّهسر: »    َّيلٍ إِالمج ناب مقنا يم     اللَّه اها فَأَغْنريكَانَ فَق هأَن ،     ـدالـا خأَمو 

 وأَما الْعباس فَهِي    ،أَعتاده في سبِيلِ اللَّه    قَد احتبس أَدراعه و    ،فَإِنكُم تظْلمونَ خالدا  
. » أَما شعرت أَنَّ عم الرجلِ صـنو أَبِيـه     ،يا عمر « : ثُم قَالَ  .»علَي ومثْلُها معها  

  )٩٨٣/م(
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 را بـراي جمـع آوري زکـات        عمـر    رسـول خـدا     :  می گویـد    ابوهریره   : ترجمه
   زکــات خالــد بـن ولیـد و عبـاس عمـوي رسـول خـدا        ر دادنـد کـه ابـن جمیـل،    خبـ . فرسـتاد 

 زیرا فقیر و تنگدست بود، خداونـد بـه او   ؛ابن جمیل حق دارد «:  فرمود آنحضرت  . نمی دهند 
 زیرا او اسلحه و ساز و برگ اما شما در حق خالد بن ولید ظلم می کنید؛       .  و ثروت زیاد داد    مال

مورد عبـاس، مـن بـه انـدازة دو برابـر زکـات        و در. وقف نموده است  جنگی خود را در راه اهللا       
  .» تعهد می نمایمواجبش را

  .»مگر نمی دانی که عموي شخص، مانند پدرش می باشد! اي عمر«: سپس افزود

   کسی که زکات نمی دهددربارة): 6(باب 
جالس في ظـلِّ  وهو   انتهيت إِلَى النبِي : قَالَ عن أَبِي ذَر ـ  ٥٠٦

ةبآنِي قَالَ   ،الْكَعا رفَلَم : »  ةبالْكَع برونَ ورساَألخ«.    تلَسى جتح قَالَ فَجِئْت ، 
   تأَنْ قُم قَارأَت فَلَم، فَقُلْت :   ولَ اللَّهسا ري ، يأُمأَبِي و اكدف ،مه نقَالَ؟ م : »  ـمه

من بين يديه ومن خلْفـه       - من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا       الَّ إِ ،كْثَرونَ أَمواالً َألا
     هالمش نعو ينِهمي نعو-   ما هيلٌ مقَلمٍ        ،وال غَنقَرٍ وال ببِ إِبِلٍ واحص نا مال  ، م 

 ، تنطَحه بِقُرونِها  ،م ما كَانت وأَسمنه    إِالّ جاَءت يوم الْقيامة أَعظَ     ،يؤدي زكَاتها 
 حتـى يقْـضى بـين    ،ها كُلَّما نفدت أُخراها عادت علَيه أُوالَ  ،فهاوتطَؤه بِأَظْالَ 

  )٩٩٠/م( .»الناسِ
ان بود که من بـه ایـش   کعبه نشسته در سایۀ خانۀ رسول اهللا   :  می گوید  ابوذر  : ترجمه

سوگند به پروردگار کعبه که آنان در ضرر     «: مرا دید، فرمود   آنحضرت  هنگامی که   . پیوستم
  .» سوگند به پروردگار کعبه که آنان در ضرر و زیان بسر می برندمی برند؛و زیان بسر 
نتوانـستم   امـا   نزدیک شدم و نشستم؛   به هر حال، من به رسول خدا      :  می گوید  ابوذر  

 پـدر و مـادرم فـدایت    !اي رسول خـدا : م و گفتمد را کنترل نمایم؛ لذا برخاست     و خو  میرگآرام ب 
کـسانی  «: فرمـود  با اشـارة دسـت   آنحضرت ؟  در ضرر و زیان بسر می برند شوند، چه کسانی  

را اینگونه و اینگونه و اینگونه ـ روبـرو، پـشت سـر،      مگر اینکه آن؛که مال و ثروت زیادي دارند
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هر صاحب شتر و .  بسیار کم استاهنتعداد ای و راه خدا انفاق نمایندسمت راست و چپشان ـ در 
یامت، آن حیوانات با بزرگترین شـکل و چـاق   گاو و گوسفندي که زکات آنها را ندهد، روز ق      

لـه   ، سـم هایـشان  زیرو زنند شاخ می احبشان را  که در دنیا داشته اند، می آیند و ص         ترین حالتی 
دوبـاره  ، حیوان، شاخ بزند و او را زیـر دسـت و پـا بگیـرد        خرین  گاه، آ می کنند تا جایی که هر     

  .»پیدا می کنداولی بر می گردد و این وضعیت تا زمانی که میان مردم، فیصله شود، ادامه 

ما مـن صـاحبِ   « : قَالَ رسولُ اللَّه :قال   هريرةَیأَب ـ عن  ٥٠٧
  ةضال فبٍ وذَه،ا حهني مدؤا ال يإِالَّ،قَّه  ـةاميالْق موإِذَا كَانَ ي ،   لَـه تـفِّحص 
 ، فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهـره      ، فَأُحمي علَيها في نارِ جهنم     ،صفَائح من نارٍ  

   لَه تيدأُع تدرا بكُلَّم،      أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موي يف  ةنس ،    نيى بقْضى يتح 
ادبالْع،بِيلَهى سرارِ: فَيا إِلَى النإِمو ةنا إِلَى الْجإِم «.   

 ، صاحب إِبِلٍ ال يؤدي منها حقَّهـا       والَ« : قَالَ ؟ فَاِإلبِلُ ، يا رسولَ اللَّه   :قيلَ
 بطح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ أَوفَـر  ؛ إِذَا كَانَ يوم الْقيامةإِالَّ ،ومن حقِّها حلَبها يوم وِردها 

 تا كَانيالً   ،ما فَصهنم دفْقا  اليداحا    ، وهاهبِأَفْو هضعتا وهفَافبِأَخ هطَؤت ،   را مكُلَّم 
 حتى يقْضى ،انَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة في يومٍ كَ   ،ها رد علَيه أُخراها   علَيه أُوالَ 
ادبالْع نيب،بِيلَهى سرارِ« : فَيا إِلَى النإِمو ةنا إِلَى الْجإِم«.  
 يؤدي   غَنمٍ الَ  وال صاحب بقَرٍ والَ   « : قَالَ ؟ فَالْبقَر والْغنم  ، يا رسولَ اللَّه   :قيلَ

نا مقَّها حقَرٍ         إِالَّ ،ها بِقَاعٍ قَرلَه حطب ةاميالْق موئًا    الَ ، إِذَا كَانَ ييا شهنم دفْقي ،  سلَي 
 كُلَّما مـر    ،فها عضباُء تنطَحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْالَ      جلْحاُء والَ  فيها عقْصاُء والَ  

 حتى يقْضى ، في يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة   ،د علَيه أُخراها  ها ر علَيه أُوالَ 
ادبالْع نيب،بِيلَهى سرارِ« : فَيا إِلَى النإِمو ةنا إِلَى الْجإِم«.  
 وهـي   ،ي لرجـلٍ وِزر    ه :ثَةٌالْخيلُ ثَالَ « : قَالَ ؟ فَالْخيلُ ! يا رسولَ اللَّه   :قيلَ

 رتلٍ سجرل،   رلٍ أَججرل يهو ،     روِز لَه يي ها الَّتا      : فَأَمـرفَخاًء وا رِيطَهبلٌ رجفَر 
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 فَرجلٌ ربطَها فـي     : وأَما الَّتي هي لَه ستر     ، فَهِي لَه وِزر   ،مِونِواًء علَى أَهلِ اِإلسالَ   
س الَ        ،بِيلِ اللَّها وورِهي ظُهف اللَّه قح سني لَم ا  ثُمرِقَابِه ، رتس لَه ـي  ، فَهِيا الَّتأَمو 

  رأَج لَه يألَِ      :ه بِيلِ اللَّهي سا فطَهبلٌ رجالَ  فَرلِ اِإلسمِه،   ةضورجٍ وري مـا   ، ففَم 
 عـدد مـا أَكَلَـت    ، كُتب لَـه أَو الروضة من شيٍء إِالَّأَكَلَت من ذَلك الْمرجِ   

اتنسح،      اتنسا حهالوأَبا وهاثوأَر ددع لَه بكُتالَ ، وو      تنـتا فَاسلَهوط قْطَعت 
 مـر بِهـا      والَ ،ها حسنات  كَتب اللَّه لَه عدد آثَارِها وأَرواث      شرفًا أَو شرفَينِ إِالَّ   

 كَتب اللَّه لَه عـدد مـا         إِالَّ ، يرِيد أَنْ يسقيها   صاحبها علَى نهرٍ فَشرِبت منه والَ     
اتنسح ترِبش«.  

 هذه  إِالَّما أُنزِلَ علَي في الْحمرِ شيٌء« : قَالَ؟ فَالْحمر! يا رسولَ اللَّه:قيلَ
   :اآليةَ الْفَاذَّةُ الْجامعةُ                

   ) .٩٨٧/م(  
هـر صـاحب طـال و نقـره اي کـه      «:  فرمـود رسـول اهللا  :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه

با آتش ، تبدیل شده نروز قیامت، آن طال و نقره برایش به ورق هاي آتشیزکات آنها را ندهد، 
و هـر گـاه، سـرد    . ، پهلو و پیـشانی اش داغ مـی گـردد    آنها پشت ۀبوسیلجهنم گرم می شوند و      

اسـت،  ) دنیـا ( پنجـاه هـزار سـال    اندازةو این کار، در روزي که به        . شوند، دوباره داغ می شوند    
د و راهش را بسوي بهشت یـا جهـنم، مـشاهده    ن بندگان، فیصله گرد   ود تا اینکه میا   تکرار می ش  

  . »کند
همچنین هـر صـاحب شـتري کـه        «: حکم شتر چیست؟ فرمود   !  اي رسول خدا   :گفتندمردم  

تـا  (د شـ  آنها را بدو،ست که در محل آبشخور ا این و یکی از حقوق آنهاـ حق آنها را ادا نکند      
 ، زمینی همـوار و پهنـاور  ، روي روز قیامتـ) داو بدهرهگذري آمد، از آن شیر به اگر فقیري و   

در دنیا داشته اند بدون اینکه حتـی یـک بچـه        که   بیشترین تعدادي خوابانده می شود و شتران با       
ه مـی کننـد و بـا دهانـشان گـاز        م شـده باشـد، او را زیـر دسـت و پـا          از آنهـا کـ     شتر ي خـود، لـ  

 و ایـن  .بر مـی گـردد  دوباره ، ور کند، اولین شترشتر از باالي او عب  آخرین   ،گاهو هر . می گیرند 
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است، تکرار می شود تا اینکه میـان بنـدگان،   ) دنیا( پنجاه هزار سال     کار، در روزي که به اندازة     
  .»درا بسوي بهشت یا دوزخ مشاهده کنفیصله گردد و راهش 

ین همچنـ «: گاو و گوسفند چه حکمـی دارنـد؟ فرمـود    ! اي رسول خدا  : گفتندمردم دوباره   
 روي ،روز قیامت) زکاتشان را نمی دهد( نمی کند گاو و گوسفندي که حق آنها را ادا    صاحب  

 خوابانده می شود و آن گاو و گوسفندان در حالی که حتی یک عدد از ،زمینی هموار و پهناور   
می گیرند آنها کم نیست و همگی داراي شاخ هاي صحیح و سالم اند، او را زیر سم هاي خود، 

 و .اولی بر می گـردد دوباره از باالي او بگذرد، حیوان س و هر گاه، آخرین رأ. زنند یشاخ م و  
می باشد، تکرار می شـود تـا اینکـه میـان     ) دنیا( پنجاه هزار سال این کار، در روزي که به اندازة     
  .»دا بسوي بهشت یا دوزخ، مشاهده کنبندگان، فیصله گردد و راهش ر

: اسب ها سه دسـته انـد  «: ب چیست؟ فرمودحکم اس!  خدااي رسول : گفتندبار دیگر مردم    
باعث اجر دیگر  باعث نجات وبراي بعضی ب براي بعضی باعث گناه، براي بعضی     نگهداري اس 

 آن  و دشمنی با مسلمانان، نگهداري کند،  شخصی که اسب را براي فخر و ریا        .وثواب می شود  
ونـد نگهـداري    خدااي خـشنودي شخصی که اسب را بـر و .  برایش باعث گناه خواهد شد  اسب

و کـسی  . باعث نجات وي خواهد شـد آن اسب،  ، سواري و نگهداري آن را ادا کندکند و حق  
رگ یــا باغچــه اي مــسلمانان، در چراگــاه بــزدفــاع از  جهــاد در راه خــدا و کــه اســب را بــراي

 کـه از   و هر انـدازه  به ارمغان می آورد اجر و پاداش، صاحبشنگهداري کند، چنین اسبی براي  
همچنین به . کی نوشته می شود نی،براي صاحبشبه همان اندازه ، تغذیه کندآن چراگاه یا باغچه 

و اگـر طنـابش پـاره    . دگـرد  می ، نیکی ثبت براي صاحبشاندازة سرگینها و ادرارهاي آن اسب 
شود و آن اسب، یک یا دو تپه را پشت سر بگذارد، در برابر هر قدم و هر سرگین، به صاحبش، 

عبور کند و بـدون اینکـه صـاحبش قـصد     نهري کنار از این اسب  و اگر   . می رسد و پاداش   اجر  
  .»و ثواب می رسد اجر آب دادن آن را داشته باشد، آب بنوشد، باز هم به صاحبش،

چیزي بر من نازل در این باره،  «: حکم االغ ها چیست؟ فرمود    ! اي رسول خدا  : گفتندمردم  
 : ع و بی نظیـر جامنشده است مگر این آیۀ                    

        یک ذره، عمل نیک انجام دهد، پاداش آن یعنی هر کس، به اندازة 
  .» یک ذره، عمل بد انجام دهد، سزاي آنرا خواهد دیدو هر کس، به اندازة. را خواهد دید
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   مال اندوزان و شدت و سختی بر آنهادربارة): 7(باب 
  كُنت في نفَرٍ من قُريشٍ فَمر أَبوذَر:عن اَألحنف بنِ قَيسٍ قَالَ ـ  ٥٠٨
 وبِكَي من قبلِ    ، بشر الْكَانِزِين بِكَي في ظُهورِهم يخرج من جنوبِهِم        :وهو يقُولُ 

 : قَـالُوا  ؟ من هذَا  : قُلْت : قَالَ ، ثُم تنحى فَقَعد   : قَالَ ،قْفَائهِم يخرج من جِباههِم   أَ
 وذَرذَا أَبقَالَ ،ه :   فَقُلْت هإِلَي تلُ : فَقُميقُولُ قُبت كتعمٌء سيا شقَالَ؟ م :  ا قُلْـتم 

 خذْه  : قَالَ ؟ ما تقُولُ في هذَا الْعطَاءِ     : قُلْت :قَالَ،  بِيهِم   شيئًا قَد سمعته من ن     إِالَّ
  )٩٩٢/م. ( فَإِذَا كَانَ ثَمنا لدينِك فَدعه،فَإِنَّ فيه الْيوم معونةً

در آن اثنا،  .من در میان گروهی از قریش، نشسته بودم: حنف بن قیس می گوید   ا :ترجمه
مال اندوزان را بـه داغـی در پشتهایـشان کـه        «: گذشت در حالی که می گفت      از آنجا    ابوذر  

   ظـاهر  ، آشـکار مـی شـود و داغـی در پـشت سرشـان کـه آثـار آن از پیـشانی         ،آثار آن از پهلـو    
  .»می گردد، بشارت دهید

: از آن جمـع پرسـیدم  مـن  . و نشستبه کناري رفت  از راه   ابوذر آنگاه: راوي می گوید  
سـخنانی را  : خاستم و نـزد او رفـتم و گفـتم   من بر . این، ابوذر است  : فتنداین شخص، کیست؟ گ   

فقط سخنانی را به زبان آوردم که  من: گفتابوذر ؟ ند چه بود، شنیدم قبل از شما که چند لحظه  
:   چه می گویی؟ گفـت  ـ  که به من داده انددر مورد این بخشش ـ : گفتم. از پیامبرشان شنیده ام

رهایش ت را بخرند، کمکی به توست؛ اما اگر خواستند بوسیلۀ آن، دین ،روزام زیرا آن را بردار؛
  .کن

  دستور راضی ساختن مأموران جمع آوري زکات): 8(باب 
 جاَء ناس من اَألعـرابِ  :قَالَ ْهما اَُهللا عن  رضیعن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٥٠٩

    ولِ اللَّهسإِلَى ر ا      إِنَّ :فَقَالُوانونمظْلا فَينونأْتي نيقدصالْم نا ماسفَقَـالَ   : قَالَ ، ن 
  .»أَرضوا مصدقيكُم: »اللَّه  رسولُ

 رِيرقَالَ ج:    قدصي منع ردا صم ،         ولِ اللَّـهسر نذَا مه تعمذُ سنم  َّإِال  
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  )٩٨٩/م( .وهو عني راضٍ
 گروهی بادیه نـشین نـزد رسـول اهللا    : یر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید    جر ترجمه

    زکـات نـزد مـا مـی آینـد و بـه مـا سـتم        برخی از مأموران جمـع آوري   : شرفیاب شدند و گفتند   
  .»مأموران جمع آوري زکات را راضی کنید«:  فرمود آنحضرت. می کنند

 شـنیدم، هـیچ مـأمور    از رسول خدا از هنگامی که این سخن را من     :  می گوید  جریر  
  .بدون رضایت برنگشتزکاتی از نزد من 

  صدقه اش را بیاوردخودش دعاي خیر براي کسی که ): 9(باب 
 إِذَا أَتاه قَوم     كَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   أَبِي أَوفَى   اللَّه بنِ   عبد ـ عن ٥١٠
هِمقَتدقَالَ ،بِص : »ملِّ ،اللَّهص  هِملَيع «.     هقَتدفَى بِصو أَوأَبِي أَب اهفَقَالَ ، فَأَت : » ماللَّه

  )١٠٧٨:مسلم( .»صلِّ علَى آلِ أَبِي أَوفَى
هـر گـاه، گروهـی از مـردم،     : عبداهللا بـن ابـی اوفـی رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد          : ترجمه

د ، دعاي خیر می نمودر حق آنان آنحضرت  می آوردند،  رسول اهللا   صدقاتشان را خدمت  
همچنین هنگامی که پدرم ابو اوفـی صـدقاتش   . »بر آنان، رحمت نازل فرما! خدایا«: و می فرمود 

ــول اهللا  ــدمت رس ــود،   را خ ــدیم نم ــضرت  تق ــو   آنح ــر نم ــاي خی ــرایش دع ــودب : د و فرم
  .»بر آل ابی اوفی رحمت نازل فرما! پروردگارا«

  ن ایمانش می رودبخشش به کسی که بیم از بین رفت): 10(باب 
 : قَسما فَقُلْت   قَسم رسولُ اللَّه     :قَالَ سعد بنِ ابی وقاصٍ     عن  ـ  ٥١١

  ولَ اللَّهسا رفُالَ  !ي طأَع   نمؤم ها فَإِنن،    بِيفَقَالَ الن : » ملسم ا ثَالَ  ؟»أَوثًـا   أَقُولُه
عطي الرجلَ وغَيره أَحب إِلَـي      إِني ألُ « : ثُم قَالَ  ؟»مأَو مسل «ثًا  ويرددها علَي ثَالَ  

اللَّه هكُبافَةَ أَنْ يخم هنم ِاري الن١٥٠/م. (» ف(  
 امـوالی را میـان مـسلمانان تقـسیم      رسول اهللا:  می گوید سعد بن ابی وقاص      :ترجمه

 نبـی اکـرم   .  زیرا او فـردي مـؤمن اسـت       ؛بدهبه فالنی نیز    ! اي رسول خدا  : عرض کردم . نمود
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 هـر سـه   ؟ من درخواستم را سه بار تکرار کردم و آنحـضرت           »مؤمن است یا مسلمان   «: فرمود
   مـال عطـا   مـن بـه افـرادي   «: ؟ سـرانجام فرمـود    »انمؤمن است یا مـسلم    «: بار در جوابم می فرمود    

اسالم، خداوند آنان را با صورت می نمایم که می ترسم از اسالم برگردند و بخاطر انصراف از           
  .»ازد حال آنکه دیگران را بیشتر از اینها دوست دارماندبیبه دوزخ 

 از ایمانیانفاق بر تازه مسلمانان براي دلجویی آنان و صبر کسانی که ) 11(باب 
  برخوردارندقوي 

لَـت هـوازِنُ    لَما كَانَ يوم حنينٍ أَقْب: قَالَ عن أَنسِ بنِ مالكـ ٥١٢
   هِممعنو هِمارِيبِذَر مهرغَيغَطَفَانُ وو،  بِيالن عمو     َةُ آالرشع ذئموي ف،   ـهعمو 

 فَنادى يومئذ نِداَءينِ لَم يخلطْ بينهما       : قَالَ ، فَأَدبروا عنه حتى بقي وحده     ،الطُّلَقَاُء
 يا رسولَ  ، لَبيك : فَقَالُوا .»يا معشر اَألنصارِ  « : فَالْتفَت عن يمينِه فَقَالَ    : قَالَ ،اشيئً
اللَّه!   كعم نحن رشفَقَالَ     : قَالَ ، أَب ارِهسي نع فَتالْت ارِ   « : ثُمـصاَألن رشعا مي«. 

 فَنـزلَ   ، وهو علَى بغلَة بيضاءَ    : قَالَ ، أَبشر نحن معك    يا رسولَ اللَّه   ، لَبيك :قَالُوا
غَنـائم    وأَصاب رسولُ اللَّه     ، فَانهزم الْمشرِكُونَ  ، أَنا عبد اللَّه ورسولُه    :فَقَالَ
 : فَقَالَت اَألنصار  ،نصار شيئًا  ولَم يعط األَ   ، فَقَسم في الْمهاجِرِين والطُّلَقَاءِ    ،كَثريةً

 فَجمعهم في قُبة   ، فَبلَغه ذَلك  ، وتعطَى الْغنائم غَيرنا   ،إِذَا كَانت الشدةُ فَنحن ندعى    
معـشر  يا  « : فَقَالَ ، فَسكَتوا ؟»يا معشر اَألنصارِ ما حديثٌ بلَغنِي عنكُم      « :فَقَالَ

 أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالدنيا وتذْهبونَ بِمحمد تحوزونـه إِلَـى             !اَألنصارِ
كُموتيا     : قَالُوا ؟»بينضر ولَ اللَّهسا رلَى يـا     « : فَقَالَ : قَالَ ، بيادو اسالن لَكس لَو

  .»خذْت شعب اَألنصارِ ألََوسلَكَت اَألنصار شعبا
 امشقَالَ ه: فَقُلْت :      ذَاك داهش تةَ أَنزما حا أَب؟ ي      ـهنع يـبأَغ نأَي؟ قَالَ و 

  )١٠٥٩/م(
روز جنگ حنین، قبایل هوازن و غطفان و دیگـران  :  می گوید انس بن مالک    : ترجمه
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  در آن روز، ده هزار نفـر قابل یاداوري است که. اتشان به میدان جنگ آمدندبا فرزندان و حیوان  
نیـز در میـان   ) سلمانانتـازه مـ  ( را همراهی می کردند که آزادشدگان فتح مکـه            نبی اکرم    نیز

  . تنها ماند تا جایی که آنحضرت  و رفتند همه پشت کردندآنان بودند؛ با وجود این،
، چیـزي  میـان آنهـا  در ون اینکه  دوبار ندا داد بد نبی اکرم   ،در آن روز  : راوي می گوید  

جـواب  آنـان  ! »اي انـصار «: به سمت راستش نگاه کـرد و فرمـود          بگوید؛ نخست، آنحضرت  
بعـد از آن، نبـی   .  هـستیم شما را مژده می دهیم که ما در کنار شـما ! لبیک اي رسول خدا   : دادند
ک اي رسـول   لبیـ : جـواب دادنـد   آنـان   ! »اي انصار «: ش نگاه کرد و فرمود     به سمت چپ    اکرم
  . هستیمشما را مژده می دهیم که ما در کنار شما! خدا

:  که بر قاطري سفید سوار بود، پایین آمـد و فرمـود        پیامبر اکرم   آنگاه،  : راوي می گوید  
 غنایم زیادي سرانجام، مشرکین شکست خوردند و آنحضرت       . »من بنده و پیامبر خدا هستم     «

ن و تازه مسلمانانی که پیامبر آنان را آزاد اعـالم نمـوده     بدست آورد و همۀ آنها را میان مهاجری       
هنگـام سـختی مـا فراخوانـده شـدیم ولـی       : انصار گفتند. بود، تقسیم کرد و به انصار چیزي نداد    

انـصار را در   آنحـضرت  .  رسـید این خبر به رسول اکـرم      !! غنایم به دیگران داده می شوند     
حمد را ند و شما م نیستید که مردم با مال و دنیا بروآیا شما راضی  «: دخیمه اي جمع کرد و فرمو     

! بلـی، اي رسـول خـدا   : ؟ انصار عرض کردند » خود، داشته باشید   به خانه هایتان ببرید و در کنار      
راه دیگـري را در  و انـصار  حرکـت کننـد    وادي، اگر همه مردم در یـک     «: فرمود. شدیمراضی  

  .»، من به وادي انصار خواهم رفتپیش گیرند
:  آنجا حـضور داشـتید؟ گفـت    در شما)کنیۀ انس (!اي ابوحمزه: من گفتم: م می گوید هشا

  .مچنین صحنه هایی حضور نداردر من چگونه 
 أَبا سفْيانَ بـن   أَعطَى رسولُ اللَّه : قَالَ  عن رافعِ بنِ خديجٍـ٥١٣

 كُـلَّ إِنـسان     ، واَألقْرع بن حابِسٍ   ،نٍ وعيينةَ بن حص   ، وصفْوانَ بن أُميةَ   ،حربٍ
مهناِإلبِلِ   ،م نائَةً مم ،   كونَ ذَلاسٍ ددرم نب اسبطَى عأَعو ،    ـنب ـاسبفَقَـالَ ع 

  :مرداسٍ
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جـأَتديبالْع بهنبِي وهلُ نع  يـبيع ـناَألقْـيةَ وعِـن؟ر  

ـفَمالَـا كَانَ بو ردابِسعِ   حمجي الْمف اسدرم فُوقَاني  

هنرِئٍ مونَ امد تا كُنماـوم  الَ و موالْي ضفخت نفَعِمري   

  )١٠٦٠/م. ( مائَةً فَأَتم لَه رسولُ اللَّه :قَالَ
ن بـن حـرب،    بـه هـر یـک از ابوسـفیا     رسول اهللا:  می گویدرافع بن خدیج   : ترجمه

صفوان بن امیه، عینیه بن حصن و اقرع بن حابس، صد شتر، عطا نمـود و بـه عبـاس بـن مـرداس        
آیـا غنـایم بدسـت آمـده بوسـیلۀ مـن و اسـبم        : عباس بن مرداس گفـت . کمتر از این عطا فرمود    

  در مجـالس از مـرداس  )پدران آنان ( را میان عینیه و اقرع تقسیم می نمایی؟ بدر و حابس    ؛عبید؛
 وباید دانست که هر کس امروز، .  مردي پایین تر از آنان نیستم هممن. ندتر نبوده ا   باال )پدر من (

  .، دیگر ارتقا پیدا نمی کندپایین بحساب آید
 صد شتر را برایش کامل نمود یعنی به او نیز صد شـتر      آنگاه رسول اهللا  : راوي می گوید  

  .عطا کرد
 إِلَى   بعثَ علي بن أَبِي طَالبٍ    :  قال   سعيد الْخدرِي  یأَبـ عن   ٥١٤
ولِ اللَّهسر ِنمالْي نم ،وظقْرميٍ مي أَدف ةبـا ، بِذَهابِهرت نلْ مصحت قَـالَ ، لَم : 

 ،زيد الْخيـلِ   و ، واَألقْرعِ بنِ حابِسٍ   ، بين عيينةَ بنِ حصنٍ    :فَقَسمها بين أَربعة نفَرٍ   
 كُنـا  : فَقَالَ رجلٌ من أَصحابِه   ،ثَةَ وإِما عامر بن الطُّفَيلِ    والرابِع إِما علْقَمةُ بن عالَ    
 وأَنـا   ؟ تأْمنونِي أَالَ« :فَقَالَ  فَبلَغَ ذَلك النبِي     : قَالَ ،ِءنحن أَحق بِهذَا من هؤالَ    

اِءأَممي السف نم اًء،نيسما واحباِء صمالس ربينِي خأْتي «.  
 فَقَام رجلٌ غَائر الْعينينِ مشرِف الْوجنتينِ ناشز الْجبهة كَـثُّ اللِّحيـة             :قَالَ

ويلَـك  « : فَقَـالَ ،قِ اللَّـه  ات! يا رسولَ اللَّه  : فَقَالَ ،محلُوق الرأْسِ مشمر اِإلزارِ   
      اللَّه يقتضِ أَنْ يلِ اَألرأَه قأَح تلَسقَالَ .»أَو :       ـنب ـداللُ فَقَالَ خجلَّى الرو ثُم 
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يدلالْو:   ولَ اللَّهسا رأَالَ ! ي   قَهنع رِبلِّي    ،الَ« : فَقَالَ ؟ أَضصكُونَ يأَنْ ي لَّهقَالَ  .» لَع 
دالخ:         ي قَلْبِهف سا لَيم انِهسقُولُ بِللٍّ يصم نم كَمو ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : » يإِن

  .» أَشق بطُونهم والَ،لَم أُومر أَنْ أَنقُب عن قُلُوبِ الناسِ
ج من ضئْضئ هذَا قَوم يتلُـونَ  إِنه يخر« : فَقَالَ، ثُم نظَر إِلَيه وهو مقَف  :قَالَ

 يمرقُونَ من الدينِ كَما يمرق السهم مـن         ، يجاوِز حناجِرهم  كتاب اللَّه رطْبا الَ   
ةيمقَالَ: قَالَ.»الر هأَظُن : »ودلَ ثَمقَت مهلَنَألقْت مهكْترأَد ن١٠٦٤/م( .»لَئ(  

 از یمن، یـک قطعـه طـالي       علی بن ابی طالب     : می گوید   ابوسعید خدري : جمهتر
 آنرا میان چهار نفـر  آنحضرت .  فرستادناخالص را در چرمی دباغی شده براي رسول خدا         

مـردي از  . یعنی عیینه بن بدر، اقرع بن حابس، زید الخیل و علقمه یا عامر بن طفیل تقسیم نمـود            
  این خبـر بـه رسـول خـدا     . ه این طال از اینها استحقاق بیشتري داریم     ما نسبت ب  : یارانش گفت 

آیا شما مرا امین نمی دانید در حالی که من امـین اهـل آسـمان هـستم و صـبح و                 «: فرمود. رسید
پیشانی ش گود رفته بود و ؟ در این هنگام، مردي که چشمان»اخبار آسمان به من می رسد    شب،  

و ریش اش پر پشت و سـرش تراشـیده و ازارش بـاال زده بـود،        بر آمده اي داشت      يگونه ها و  
واي بـر تـو، آیـا مـن     «:  فرمـود  آنحـضرت   . از خـدا بتـرس    ! اي رسول خدا  : برخاست و گفت  

  ؟»مستحق ترین فرد روي زمین نیستم که از خدا بترسم
! اي رسـول خـدا  : خالد بن ولید گفت. سپس، آن مرد، پشت کرد و رفت     : راوي می گوید  

بسیارند نمـاز گزارانـی   : خالد گفت. »خیر، شاید او نماز می خواند    «: ش را نزنم؟ فرمود   آیا گردن 
من دستور ندارم که دل «:  فرمودرسول اهللا . که به زبان، چیزي می گویند که در دلشان نیست 

  .»و درون مردم را بشکافم
از نسل «:  بسوي او که پشت کرده بود و می رفت، نگاه کرد و فرمودسپس رسول اکرم 

) تأثیر آن(این مرد، کسانی بوجود می آیند که کتاب خدا را بسیار خوب تالوت می کنند ولی            
خـارج  ) شکار(از حنجره هایشان نمی گذرد و از دین، خارج می شوند آنگونه که تیر از هدف    

  .»شود می
قتـل     اگـر آنهـا را دریـابم، ماننـد قـوم ثمـود بـه              «: کنم که فرمود    گمان می : گوید  راوي می 
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  .»رسانم می

   حالل نیست، و اهل بیت ایشانزکات براي رسول خدا خوردن ): 12(باب 

 تمرةً ْهما    اَُهللا عن رضی أَخذَ الْحسن بن علي  : يقُولُ   هريرةَ یأَبـ عن   ٥١٥
  قَةدرِ الصمت نم،   يهي فا فلَهعفَج ،   ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : » خك خا  ،كمِ بِها  ، ارأَم 

  )١٠٦٩/م( ؟» تحلُّ لَنا الصدقَةُعلمت أَنا الَ
حـسن بـن علـی رضـی اهللا عنهمـا خرمـایی از خرماهـاي        :  می گویـد  ابوهریره  : ترجمه

مگـر نمـی   . کخ کخ، آنـرا بینـداز  «:  فرمودرسول خدا . زکات برداشت و در دهانش گذاشت 
   .»راي ما حالل نیستدانی که صدقه ب

  کار گرفتن آل پیامبر در جمع آوري زکاته کراهیت ب): 13(باب 
 اجتمـع ربِيعـةُ بـن    : الْمطَّلبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِث قَالَ  عبدـ عن   ٥١٦

ـ ينِ الْغالمينِ واللَّه لَو بعثْنا هذَ: فَقَاال،الْحارِث والْعباس بن عبد الْمطَّلبِ  :قَال  
ـ لي وللْفَضلِ بنِ عباسٍ   ولِ اللَّهسإِلَى ر  ـاهفَكَلَّم ،    هـذلَـى هـا عمهرفَأَم 

قَاتدالص،    اسي الندؤا يا ميفَأَد ،    اسالن يبصا يما مابأَصي    :قَالَ ، وا فما همنيفَب 
  لاَء عج كبٍ   ذَلأَبِي طَال نب ي ،  اهِملَيع قَففَو ،   كذَل ا لَهفَذَكَر ،    نب يلفَقَالَ ع 

 : فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِث فَقَالَ     ، فَواللَّه ما هو بِفَاعلٍ    ، ال تفْعال  : أَبِي طَالبٍ 
فَما   فَواللَّه لَقَد نِلْت صهر رسولِ اللَّه        ،علَينا نفَاسةً منك    واللَّه ما تصنع هذَا إِالَّ    

كلَيع اهنسفا،نملُوهسأَر يلقَالَ ع ،يلع عطَجاضطَلَقَا وفَان .  
 ، فَقُمنـا عنـدها  ،الظُّهر سبقْناه إِلَى الْحجرة  فَلَما صلَّى رسولُ اللَّه    :قَالَ

 ، ثُم دخلَ ودخلْنا علَيـه     .»أَخرِجا ما تصرران  « : ثُم قَالَ  ،حتى جاَء فَأَخذَ بِآذَانِنا   
 : ثُم تكَلَّم أَحدنا فَقَالَ    ، فَتواكَلْنا الْكَالم  :قَالَ ،وهو يومئذ عند زينب بِنت جحشٍ     

  ولَ اللَّهسا ري! اسِ     أَنلُ النصأَواسِ والن رأَب ت،   كَاحا الننلَغب قَدـا    ، ونرمؤتا لفَجِئْن 
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   قَاتدالص هذضِ هعلَى بع  ،     ـاسي الندؤا يكَم كإِلَي يدؤـا     ،فَنكَم يبـصنو 
 وجعلَت زينب تلْمـع     :قَالَ ،مه حتى أَردنا أَنْ نكَلِّ     فَسكَت طَوِيالً  :قَالَ ،يصيبونَ

      اهكَلِّمابِ أَنْ ال تجاِء الْحرو نا منلَيقَالَ  :قَالَ ،ع قَةَ الَ   : ثُمدـي آللِ     إِنَّ الصغبنت 
دمحاسِ    ،مالن اخسأَو يا همةَ   ، إِنيمحي ما لوعسِ  - ادملَى الْخكَانَ عو- فَلَ وون

م أَنكح هذَا الْغـالَ « : فَقَالَ لمحميةَ، فَجاَءاه: قَالَ.»بن الْحارِث بنِ عبد الْمطَّلبِ   
كتناسٍ   .»اببنِ علِ بلْفَضل ، هكَحفَأَن ،    ارِثنِ الْحفَلِ بونقَالَ لالَ  « : وذَا الْغه حكأَن م
كتناب«.ي فَأَنةَ ليمحمقَالَ لنِي وكَذَا« :كَحسِ كَذَا ومالْخ نا ممهنع قدأَص«.  

رِيهي:قَالَ الزل همسي لَم١٠٧٢/م( . و(  
و عبـاس بـن   ) پـدرم (ربیعه بن حـارث  :  عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث می گوید :ترجمه

چقدر خوب بود که این دو : عباس گفتندعبدالمطلب با هم نشستند و با اشاره به من و فضل بن              
 می فرستادیم تا با ایشان دربـارة مأموریـت یـافتن بـراي جمـع آوري      نزد رسول خدا را  جوان  

  .زکات، صحبت کنند و مثل سایر مردم، زکات را تحویل دهند و سهمیۀ خود را بردارند
آنهـا موضـوع را   . اددر این اثنا، علی بن ابی طالب آمد و کنار آنـان ایـست          : راوي می گوید  
 این کـار را  سوگند به خدا که پیامبر اکرم       . صحبت نکنید : علی گفت . براي او بازگو نمودند   

سوگند به خدا، تو به خاطر حسادتی  : ربیعه بن مالک به او تعرض کرد و گفت        . انجام نمی دهد  
 ولی مـا بـه تـو     نایل آمديتو به شرافت دامادي پیامبر اکرم      . که به ما داري، چنین می گویی      

.  دراز کـشید   سپس آندو رفتنـد و علـی        . آنان را بفرستید  :  گفت علی  . حسادت نورزیدیم 
 نماز ظهر را خواند، ما جلـوتر از ایـشان خـود را بـه          هنگامی که رسول خدا     : راوي می گوید  

 تشریف آورد و گوشهایمان را گرفت و حجره رساندیم و آنجا ایستادیم تا اینکه رسول خدا    
سـپس او کـه در آن روز نـزد زینـب دختـر         . »آنچه را که در سینه دارید، بیرون بریزیـد        «: فرمود

سپس هـر یـک از   . جحش رضی اهللا عنها بود، وارد حجره شد و ما نیز همراه ایشان، وارد شدیم    
د و  یکی از ما سخن را آغاز نمو،سرانجام. ما از دیگري درخواست نمود تا سخن را آغاز نماید        

.  مردم، نیکوکارترید و بیشتر از همه، صله رحمی مـی نماییـد        شما از همۀ  ! ي رسول خدا  ا: گفت
آمده ایم تا مسئولیت جمع آوري بخشی از امـوال زکـات را بـه مـا     . ما به سن ازدواج رسیده ایم   
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  .بسپاري تا مانند سایر مردم، انجام وظیفه نماییم و بهره اي نیز ببریم
طوالنی، سکوت نمود تا جایی که ما تصمیم گرفتیم         مدتی   آنحضرت  : راوي می گوید  
ولی زینب رضی اهللا عنها از پشت پرده به مـا اشـاره مـی کـرد کـه حـرف          . دوباره سخن بگوییم  

  .نزنید
) مـال ( زیـرا چـرك   ؛زکات براي آل محمد، شایسته نیست  «:  فرمود  ، رسول اهللا  سرانجام

: راوي می گوید. »المطلب را بیاوریدمحمیه مسئول خُمس و نوفل بن حارث بن عبد . مردم است 
دختـرت  «:  با اشاره بسوي فضل بن عباس به محمیه فرمودآنحضرت . آنان به خدمت رسیدند   

 با اشاره بـه مـن بـه نوفـل بـن      سپس پیامبر اکرم . او نیز نکاح کرد. »را با این جوان، نکاح کن   
آنگـاه  . بـا دختـرش نکـاح کـرد    او نیـز مـرا   . »دخترت را با این جوان، نکاح کن      «: حارث فرمود 

  .»مهریه آنها را از اموال خمس، اینقدر و اینقدر پرداخت کن«: خطاب به محمیه فرمود
  .رواي براي من مبلغ مهریه را ذکر نکرد: زهري می گوید

  اهدا گردد اهل بیت پیامبر اکرم  اي که به اباحت صدقه): 14(باب 

 لَحما تصدق دت برِيرةُ إِلَى النبِي  أَه: قَالَ  مالك بنِأَنسِـ عن ٥١٧
  )١٠٧٤/م. (» ولَنا هديةٌ،هو لَها صدقَةٌ« : فَقَال،بِه علَيها

، بـه  نـد  بودگوشتی را که بـه وي صـدقه داده     بریره  :  می گوید  انس بن مالک    : ترجمه
ت و بـراي  صدقه اس ) بریره(و  ین گوشت براي ا   ا«:  فرمود آنحضرت  .  هدیه نمود  نبی اکرم   

  .)یعنی از حالت صدقه، خارج شده است(. »ما هدیه بشمار می رود
 بِشاة من    بعثَ إِلَي رسولُ اللَّه      :قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی عن أُم عطيةَ  ـ  ٥١٨

قَةدءٍ     ،الصيا بِشهنةَ مشائإِلَى ع ثْتعفَب ،  ا جفَلَم     ولُ اللَّهساَء ر   َةَ قَالشائإِلَى ع : 
 أَنَّ نسيبةَ بعثَت إِلَينا من الشاة الَّتي بعثْتم بِها           إِالَّ ، ال : قَالَت ؟»هلْ عندكُم شيءٌ  «

  )١٠٧٦/م. (»إِنها قَد بلَغت محلَّها« : قَالَ،إِلَيها
 گوسـفندي از   رسـول اهللا :  رضـی اهللا عنهـا مـی گویـد    )صارينُسیبه ان(ام عطیه  : ترجمه

. من مقداري از گوشـت آنـرا بـراي عایـشه رضـی اهللا عنهـا فرسـتادم              . اموال زکات برایم فرستاد   
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آیـا چیـزي بـراي خـوردن     «:  نزد عایشه رضـی اهللا عنهـا آمـد، فرمـود    هنگامی که رسول خدا  
گوشت گوسفندي را که شما عنایـت فرمـوده   خیر، فقط نُسیبه مقداري از     : ؟ عایشه گفت  »داري

. »رسـیده اسـت  ) ام عطیـه (صدقه به محل خود  «:  فرمود رسول اهللا   . اید، براي ما فرستاده است    
  .مترجم. )یعنی اکنون خوردن آن براي ما اشکالی ندارد(

   هدیه را می پذیرفت ولی صدقه را نمی پذیرفتنبی اکرم ) : 15(باب 
 فَإِنْ  ،كَانَ إِذَا أُتي بِطَعامٍ سأَلَ عنه       أَنَّ النبِي:     رةَعن أَبِي هري  ـ  ٥١٩

  )١٠٧٧/م. ( لَم يأْكُلْ منها، صدقَةٌ: وإِنْ قيلَ، أَكَلَ منها، هديةٌ:قيلَ
 شـد، ایـشان    آورده مـی  هر گاه، غذایی نزد رسول اهللا       :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
: و اگر گفتـه مـی شـد   . هدیه است، از آن تناول می فرمود:  اگر می گفتند پرسید؛ درباره آن می  

  .صدقه است، تناول نمی فرمود

   فطر بدهدمسلمان باید از خرما و جو، صدقۀ: )16(باب 

فَرض زكَاةَ    أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما  اَُهللا عن  رضی بنِ عمر ـ عن عبداهللا    ٥٢٠
 نطْرِ ماسِ   الْفلَى النانَ عضمريٍ       ، رعش نا ماعص رٍ أَومت نا ماعص ،     أَو رلَى كُلِّ حع 

دبع،نيملسالْم نثَى مأُن ٩٨٤/م. ( ذَكَرٍ أَو(  
 صدقۀ فطـر رمـضان را بـر هـر بـرده و      رسول اهللا :  می گوید عبداهللا بن عمر    :ترجمه

 قرار داد و مقدار آن را یـک صـاع خرمـا یـا یـک صـاع جـو،        آزاده و زن و مرد مسلمان، فرض 
  .تعیین فرمود

  طعام، کشک و کشمش را باید بعنوان صدقۀ فطر داد): 17(باب 
   إِذْ كَـانَ فينـا      ، كُنـا نخـرِج    : قَالَ  عن أَبِي سعيد الْخدرِي   ـ  ٥٢١

   ولُ اللَّهسر ريٍ وغكُلِّ ص نطْرِ عكَاةَ الْفكَبِريٍ ز،لُوكمم أَو رامٍ، حطَع نا ماعص ، 
   طأَق نا ماعص ريٍ ،أَوعش نا ماعص رٍ، أَومت نا ماعص بِيبٍ، أَوز نا ماعص أَو ، فَلَم 

 فَكَلَّم الناس   ،مرا أَو معت  ،نزلْ نخرِجه حتى قَدم علَينا معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ حاجا         
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 إِني أَرى أَنَّ مدينِ من سمراِء الشامِ : فَكَانَ فيما كَلَّم بِه الناس أَنْ قَالَ       ،علَى الْمنبرِ 
  . فَأَخذَ الناس بِذَلك،تعدلُ صاعا من تمرٍ
  يدعو سا فَالَ   :قَالَ أَبا أَنالُ أُ   فَأَمأَز   هرِجا   ،خدأَب هرِجأُخ تا كُنكَم،  تشا عم  .

  )٩٨٥/م(
 در میـان مـا بـود، از    هنگـامی کـه رسـول خـدا     :  می گویدابوسعید خدري  : ترجمه

و مقدار آن، یک صاع طعام یا . طرف هر کوچک وبزرگ، آزاده و برده، صدقه فطر می دادیم      
و همیـشه  .  یـک صـاع کـشمش بـود    یک صاع کشک یا یک صاع جو، یا یک صـاع خرمـا یـا              

اینگونه پرداخت می کردیم تا اینکه معاویه براي انجام حـج یـا عمـره آمـد و بـاالي منبـر بـراي              
من دو مد از گندم شام را با یـک صـاع خرمـا،       : مردم، سخنرانی کرد و در میان سخنانش گفت       

  .پس از آن، مردم به آن، عمل کردند. برابر می دانم
 من همچنان صدقه فطر را تا زمانی که زنـده باشـم بـراي همیـشه ماننـد      :ابو سعید می گوید  

  .گذشته، پرداخت می نمایم

   فطر قبل از نماز عید فطرپرداخت صدقۀ): 18(باب 
 أَمر بِإِخراجِ أَنَّ رسولَ اللَّه  : ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عبد اللَّه بنِ عمر    ـ  ٥٢٢

  )٩٨٦/م. ( قَبلَ خروجِ الناسِ إِلَى الصالة،نْ تؤدىزكَاة الْفطْرِ أَ
 فطـر   دستور داد تا صـدقۀ رسول اهللا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

  .قبل از رفتن مردم به نماز عید، پرداخت گردد

  تشویق به صدقه): 19(باب 
 ،ما يسرنِي أَنَّ لي أُحدا ذَهبا « :قَالَ   أَنَّ النبِي:   عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٢٣

اريند هني مدنعثَةٌ وثَال لَيي عأْتإِالَّ،ت لَينٍ عيدل هدصأَر ارين٩٩١/م( .» د(  
اگر کوه احد برایم تبـدیل بـه طـال         «:  فرمود نبی اکرم   :  می گوید   ابوهریره   : ترجمه

 روز سوم بر من بگذرد و یک دینار از آن نزد من بماند مگر دیناري که         شود، دوست ندارم که   
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  .»آن را براي پرداخت وام، نگه داشته باشم
 :أَنه قَـالَ    عن رسولِ اللَّه     :ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عبد اللَّه بنِ عمر    ـ  ٥٢٤

 .» فَإِني رأَيتكُن أَكْثَر أَهـلِ النـارِ       ،ستغفَارااليا معشر النساِء تصدقْن وأَكْثرنَ      «
  نهنأَةٌ مرام لَةٌ ،فَقَالَتزارِ        : جلِ النأَه أَكْثَر ولَ اللَّهسا را يا لَنمنَ  « : قَالَ ؟ وـركْثت

ناللَّع،  ريشنَ الْعكْفُرتقْ     ، وع اتصاقن نم تأَيا رمو        ي لُـبـذل ينٍ أَغْلَبدلٍ و
كُننم«. ينِ       : قَالَتالدقْلِ وانُ الْعقْصا نمو ولَ اللَّهسا رقْلِ   « : قَالَ ؟ يانُ الْعقْصا نأَم

 وتمكُثُ اللَّيـالي مـا      ، فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ   ،فَشهادةُ امرأَتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ    
لِّيتانَ،صضمي رف رفْطتينِ، وانُ الدقْصذَا ن٧٩/م. (» فَه(  

! اي گـروه زنـان  «:  فرمـود رسول اهللا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه
زنـی عاقـل از میـان    . » زیرا شما را بیشترین اهل دوزخ دیـدم        دقه دهید و بسیار استغفار نمایید؛     ص

شـما بـه کثـرت    «: چرا ما بیشترین اهـل دوزخ هـستیم؟ فرمـود   ! رسول خدااي : آنان، عرض کرد 
و هیچ نـاقص عقـل و دینـی    . نفرین می کنید و از شوهرانتان نافرمانی نموده و ناسپاسی می کنید       

نقـصان  ! اي رسول خدا:  کردرضآن زن، ع. »نمی تواند مانند شما، مردان عاقل را مغلوب نماید  
نقصان عقل شما این است که گـواهی دو زن، بـا گـواهی یـک     «: عقل و دین ما چیست؟ فرمود   

و اینکه زن، شبهایی را سپري می کند بدون اینکـه  . پس این، نقصان عقل است . مرد، برابر است  
  .»نماز بخواند و بخشهایی از رمضان را روزه نمی گیرد، نقصان دین اش به حساب می آید

  تشویق به انفاق): 20(باب 
 يا :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى« :قَالَ  يبلُغُ بِه النبِي     ريرةَعن أَبِي ه  ـ  ٥٢٥

    كلَيع قفأُن قفأَن مآد نقَالَ .»ابَألى  « : وم اللَّه نيماُء      :يحآلنُ سرٍ ميمن نقَالَ ابو 
  )٩٩٣/م. (» يغيضها شيٌء اللَّيلَ والنهارالَ

انفـاق  : وجل می فرمایـد   خداوند عز «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
دسـت راسـت خـدا، پـر اسـت و      «:  فرمـود همچنـین آنحـضرت   . »مکن تا من بر تو انفاق نمای 

  .»او شب و روز می بخشد. انفاق، چیزي از آن، کم نمی کند
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فرا رسد که کسی براي  تشویق به صدقه دادن تا قبل از آن که زمانی): 21(باب 
  پذیرفتن آن، یافت نشود

 :يقُـولُ   سمعت رسـولَ اللَّـه       :قال   وهبٍ  بنِ حارِثَةـ عن   ٥٢٦
»    هقَتدي بِصشملُ يجالر كوشقُوا فَيدصا   ،تهيطي أُعقُولُ الَّذـا      : فَيـا بِهنجِئْت لَو 

  )١٠١١/م. (» يجِد من يقْبلُها فَالَ، حاجةَ لي بِهااآلنَ فَالَ فَأَما ،بِاَألمسِ قَبِلْتها
 صـدقه دهیـد؛  «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا  :  می گوید  حارثه بن وهب    : ترجمه

زیرا بزودي زمانی فرا خواهد رسید که شخص، با صدقه اش براه می افتد ولی کسی کـه صـدقه     
کنـون بـه    اما اقه ات را می آوردي، قبول می کردم؛یروز، صد اگر د : را به او می دهد می گوید      

  .» بپذیردلذا صدقه دهنده، کسی را پیدا نمی کند که صدقه اش را. آن، نیازي ندارم
ذَ تقيُء اَألرض أَفْـالَ   «:  قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٢٧

   نم انطُوثَالَ اُألسا أَمهكَبِد  ةضالْفبِ وقُولُ   ، الذَّهلُ فَيجِيُء الْقَاتفَي :لْتذَا قَتي هف ، 
 في هذَا   : ويجِيُء السارِق فَيقُولُ   ، في هذَا قَطَعت رحمي    :ويجِيُء الْقَاطع فَيقُولُ  

  )١٠١٣/م. (» يأْخذُونَ منه شيئًا ثُم يدعونه فَالَ،قُطعت يدي
چیزهـاي  (زمین جگر گوشه هایش    «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

پـس  . را به شـکل سـتونهایی از طـال و نقـره، بیـرون مـی انـدازد         ) محبوب و دوست داشتنی اش    
و کـسی کـه صـله رحمـی را بجـا      . بخاطر ایـن، انـسان کـشتم   : شخص قاتل می آید و می گوید      
  دزد مـی آیـد و   . بخاطر این، صـله رحمـی را بجـاي نیـاوردم       : دنیاورده است می آید و می گوی      

 آنان، آن طال و نقره را رها می کننـدو چیـزي         آنگاه همۀ . خاطر این، دستم قطع شد    ب: می گوید 
  .»از آن بر نمی دارند

  صدقه دادن اگر چه بر همسر و فرزند باشد): 22(باب 
 قَـالَ   :قَالَـت  ْها  اَُهللا عن  رضیعود  بن مس عن زينب امرأَة عبد اللَّه      ـ  ٥٢٨

   ولُ اللَّهسر: »قْندصت،      كُنيلح نم لَواِء وسالن رشعا مي «. إِلَى   :قَالَت تعجفَر 
  فَقُلْت اللَّه دبع:     دالْي ذَات يففلٌ خجر كإِن ،      ولَ اللَّـهسإِنَّ رو      ـانرأَم قَـد
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قَةدبِالص،  أَلْهفَاس هإِالَّ      ، فَأْتي ونزِي عجي كفَإِنْ كَانَ ذَل      ـرِكُما إِلَـى غَيهفْترص ، 
قَالَت:    اللَّه دبي عفَقَالَ ل :   تأَن يهلْ ائْتب ، ارِ     :قَالَتـصاَألن نأَةٌ مرفَإِذَا ام طَلَقْتفَان 

      ولِ اللَّهسابِ ربِب ا حهتاجي حتاج، قَالَت :     ولُ اللَّهسكَانَ رو     ـتيأُلْق قَد
فَـأَخبِره أَنَّ     ائْت رسولَ اللَّه     :لٌ فَقُلْنا لَه   قَالَت فَخرج علَينا بِالَ    ،علَيه الْمهابةُ 

 وعلَى أَيتامٍ في    ، علَى أَزواجِهِما  ،ما أَتجزِئ الصدقَةُ عنه   :نِكامرأَتينِ بِالْبابِ تسأَالَ  
 ، فَسأَلَه لٌ علَى رسولِ اللَّه      فَدخلَ بِالَ  : قَالَت ، تخبِره من نحن    والَ ؟حجورِهما

     ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه :» امه نفَقَالَ ؟»م :     ـبنيزارِ وصاَألن نأَةٌ مرفَقَـالَ  ، ام  
   ولُ اللَّهسر :» ِانِبيالز ؟»أَي    اللَّه دبأَةُ عرقَالَ ام ،        ـولُ اللَّـهسر فَقَالَ لَه  :

»انرا أَجملَه:قَةدالص رأَجو ةابالْقَر ر١٠٠٠/م. (» أَج(  
:  فرمـود رسـول اهللا    : زینب همسر عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنهما مـی گویـد           : ترجمه

من نـزد شـوهرم   : راوي می گوید. »صدقه دهید اگر چه از زیور آالت تان باشد  ! اي گروه زنان  «
 بـه مـا دسـتور صـدقه داده اسـت و تـو فـردي تنگدسـت         رسول خدا : عبداهللا برگشتم و گفتم  

  اگر همـین صـدقه دادن مـن بـه تـو مـرا کفایـت            .  برو و از ایشان بپرس     نزد آنحضرت   . هستی
  .در غیر این صورت، به دیگران، صدقه بدهم. می کند، خوب است

  آنحـضرت  لذا من بـسوي خانـۀ  .  بروتو خودت نزد رسول خدا  : عبداهللا بن من گفت   
 دیدم که سؤالی هماننـد سـؤال مـن    زنی از انصار را کنار دروازة خانه پیامبر اکرم          . براه افتادم 

بـالل  دار بود؛ در این اثنـا،   از هیبت زیادي برخورقابل یاد آوري است که آنحضرت    . داشت
  نزد رسول خدا    : به او گفتیم  .  بیرون آمد   ایستاده دو زن کنار دروازة خانۀ: ه او بگو برو و ب 

آیا صدقه دادن آنان به همسرانشان و یتیمانی که تحـت تکفـل آنـان    : اند و از شما می پرسند که 
  . ذکر مکناي آنحضرت بسر می برند، آنان را کفایت می نماید؟ البته نام ما را بر

آنها «:  فرمودرسول اهللا .  رفت و از ایشان پرسیدبالل نزد رسول خدا : راوي می گوید  
: ؟ گفـت »کـدام زینـب  «:  فرمـود رسـول اهللا   . یک زن انصاري و زینـب     : ؟ بالل گفت  »کیستند

 اجـر  اجـر خویـشاوندي و  : آنان دو اجـر دارنـد  «:  فرمودرسول اکرم  . همسر عبداهللا بن مسعود   
  .»صدقه
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  صدقه دادن به خویشاوندان): 23(باب 
 كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدينة :قال   مالك بنِأَنسِـ عن ٥٢٩

   وكَانَ ، وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِد، وكَانَ أَحب أَمواله إِلَيه بيرحى،ماالً
ولُ اللَّهسر  ٍبا طَييهاٍء فم نم برشيا ولُهخدي،سقَالَ أَن : هذه لَتزا نفَلَم 

  :اآليةُ               ولِ اللَّهسةَ إِلَى رو طَلْحأَب قَام  
  : إِنَّ اللَّه يقُولُ في كتابِه:فَقَالَ              َّإِنو

 فَضعها ، أَرجو بِرها وذُخرها عند اللَّه، وإِنها صدقَةٌ للَّه،أَحب أَموالي إِلَي بيرحى
ولَ اللَّهسا ري،ئْتثُ شيح ، ولُ اللَّهسقَالَ ر  :»بخ،ابِحالٌ رم كالٌ ، ذَلم كذَل 

ابِحا،ريهف ا قُلْتم تعمس قَد ،بِنيي اَألقْرا فلَهعجى أَنْ تي أَرإِنو .» وا أَبهمفَقَس 
همنِي عبو ي أَقَارِبِهةَ ف٩٩٨/م. (طَلْح(  

ل بیشتري ما ،مدینهدر ار  انصه از میان همابوطلحه : گوید  می  بن مالک انس:ترجمه
گهگاهی وارد این   رسول اهللا .  روبروي مسجد نبوي بود،بهترین نخلستان وي  بنام بیرحاء. داشت
    :وقتی که این آیه نازل شد: گوید  میانس . نوشید  می،شد و از آب آن باغ می

     ، ابوطلحه نزد رسول اهللا خداوند !یا رسول اهللا:  رفت و گفت 
باغ .  دست نخواهید یافت، به نیکی،انفاق نکرده ایدرا ترین اموالتان محبوبتا زمانی که : فرماید می

 و اجر آن را از خداوند نمایم صدقهمیخواهم آنرا در راه اهللا .  من استمحبوبترین ثروت ،بیرحاء
  رسول اهللا . ید تصمیم بگیر،آن در مورد ،می دانیدمناسب شما که طور  هر،بنابر این. دریافت کنم

نظر من  . شنیدم، آنچه را که گفتی.مند سودمال این است . این است مال سودمند!آفرین«: فرمود
کار را همین ! اي رسول خدا:  گفتابوطلحه. » تقسیم کنی،آنرا میان خویشاوندانتکه  ینستا

  . آنرا میان پسرعموها و خویشاوندانش تقسیم نمودحه  ابوطل،سپس. خواهم کرد

  صدقه دادن به دایی ها): 24(باب 

أَنها أَعتقَت وليـدةً فـي       :ْها  اَُهللا عن  رضیعن ميمونةَ بِنت الْحارِث     ـ  ٥٣٠



  
  

                                                      
٣٨٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

    ولِ اللَّهسر انمز  ،     ولِ اللَّهسرل كذَل تفَذَكَر َلَ« :فَقَال  الَكوا أَخهتطَيأَع و، 
  )٩٩٩/م. (»جرِككَانَ أَعظَم ألَِ

 از ام المؤمنین میمونه دختر حارث رضی اهللا عنها روایت است کـه ایـشان، کنیـزي را           : ترجمه
اگر او «:  فرمودرسول اهللا .  را باخبر ساخت   سپس آنحضرت   .  آزاد نمود  در زمان رسول خدا     

  .»ي، از اجر بیشتري، بهره مند می شديرا به دایی هایت می داد

  صله رحمی با مادر مشرك): 25(باب 
   يـا  : قُلْـت :قَالَـت  ْهمـا  اَُهللا عـن  رضیبنت ابی بکرٍ عن أَسماَء ـ  ٥٣١
 ولَ اللَّهسر!    لَيع تمي قَدا     ، إِنَّ أُملُهةٌ أَفَأَصباهر ةٌ أَوباغر يهـ « : قَالَ ؟ و عنم« .

  )١٠٠٣/م(
مـادرم  ! خـدا اي رسـول  : عـرض کـردم  : اسماء دختر ابوبکر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

 از مـن انتظـار نیکـی دارد یـا اینکـه مـی ترسـد کـه او را          من آمده است و    به خانۀ ) که مشرك است  (
   .»بلی«:  فرمود آیا با او صله رحمی کنم؟ رسول اهللا برگردانم؛

  ن از طرف مادري که فوت نموده استصدقه داد): 26(باب 
   يـا   :فَقَـالَ   أَتـى النبِـي      أَنَّ رجالً  :ْها  اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٥٣٢
 ولَ اللَّهسوصِ      !رت لَما وهفْسن تتلافْت يإِنَّ أُم ،    قَتدصت تكَلَّمت ا لَوهأَظُنا  ، وأَفَلَه 
إِنْ ت راأَجهنع قْتدقَالَ؟ص : »مع١٠٠٤/م. (»ن(  

! اي رسـول خـدا  :  آمد و گفتمردي نزد نبی اکرم : عایشه رضی اهللا عنها می گوید    : ترجمه
فکر می کنم که اگر فرصت سخن گفـتن،  . مادرم بطور ناگهانی، فوت نمود و نتوانست وصیت نماید    
ان، صـدقه بـدهم، بـه او پاداشـی مـی رسـد؟       پیدا می کرد، صدقه می داد لذا اگـر مـن از طـرف ایـش              

  .»بلی«:  فرمودآنحضرت 
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تشویق صدقه دادن به نیازمندان و پاداش کسی که در این زمینه، ): 27(باب 
  روش نیکویی را پایه گذاري نماید

في   كُنا عند رسولِ اللَّه :قَالَ ْهما اَُهللا عن رضی جرير بن عبدهللاعن ـ ٥٣٣
 متقَلِّدي ، فَجاَءه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَو الْعباِء: قَالَ، النهارِصدرِ

وفيالس،رضم نم مهتامع ،رضم نم ملْ كُلُّهب ، ولِ اللَّهسر هجو رعمفَت   امل
الْفَاقَة نم أَى بِهِملَ ثُ،رخبِالَ فَد رفَأَم جرخ الًمأَقَامفَأَذَّنَ و ، طَبخ لَّى ثُمفَص 

 :فَقَالَ                ةرِ اآليإِلَى آخ :   

         ِرشي الْحي فةَ الَّتاآليو:              

           ارِهيند نلٌ مجر قدصت،همهرد نم ،بِهثَو نم ، 
هراعِ بص نم،رِهماعِ تص نى قَالَ، متح : »ةرمت قبِش لَولٌ : قَالَ.»وجاَء رفَج 

 ثُم تتابع الناس : قَالَ، بلْ قَد عجزت،من اَألنصارِ بِصرة كَادت كَفُّه تعجِز عنها
 ولِ اللَّهسر هجو تأَيى رتابٍ حيثامٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح  هلَّلُ كَأَنهتي

مِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من سن في اِإلسالَ«:  فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،هبةٌمذْ
هدعا بلَ بِهمع نٌء،ميش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نالَ، مي اِإلسف نس نممِ  و

 من غَيرِ أَنْ ينقُص من ،ا ووِزر من عملَ بِها من بعده كَانَ علَيه وِزره،سنةً سيئَةً
  )١٠١٧/م( .»أَوزارِهم شيٌء

.  بودیمما اول روز نزد رسول خدا : جریر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
شیده بودند و گروهی پا برهنه و لخت که فقط چادرهاي پشمینی را از وسط سوراخ کرده و پو

هنگامی . شمشیرهایشاتن را حمایل کرده بودند، و بیشترشاتن بلکه همگی از قبیلۀ مضر بودند، آمدند
پس داخل خانه رفت و .  شدت تنگدستی آنان را دید، چهره اش دگرگون شدکه رسول خدا 

سخنرانی نمود و سپس نماز خواند و .  دستور داد تا اذان و اقامه گویدآنگاه به بالل . بیرون آمد
بترسید از !  یعنی اي مردم           :فرمود

       : فرمایدتا آخر آیه که می... انسان آفریدپروردگارتان که شما را از یک 
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   :سپس آیه سوره حشر را تالوت نمود. ما را زیر نظر داردیعنی همانا خداوند ش     

                    از خدا بترسید و !یعنی اي مؤمنان 
، درهمش، لباس اش، هر کس، از دینارش«. هر کس، بنگرد که براي فردایش چه فرستاده است

صدقه بدهید اگر چه نصف «: تا آنجا که فرمود. »صاع گندم اش و صاع خرمایش صدقه بدهد
  .»خرمایی باشد

 بلکـه  دستش توانایی برداشتن آنرا نداشت؛مردي از انصار، کیسه اي آورد که      : راوي می گوید  
خود را آوردند تا اینکه مـن دو  و اینگونه مردم، پی در پی، صدقات  . اصالً نمی توانست آن را بردارد     

 را دیدم که از خوشحالی ماننـد   رسول اهللا در این هنگام، چهرة. خرمن غذا و لباس، مشاهده نمودم  
  .طال می درخشد

هر کس در اسالم، روش نیکویی را پایه گذاري نماید، پـاداش آن          «:  فرمود آنگاه رسول اهللا    
ل نمایند، به او می رسـد بـدون اینکـه از پـاداش بعـدیها      و پاداش عمل کسانی که بعد از او به آن، عم 

و هر کس در اسالم، روش بدي را پایه گذاري نماید، گناه آن، و گناه کسانی که بعد           . چیزي بکاهد 
  .»از او به آن، عمل کنند، به او می رسد بدون اینکه از گناهان بعدیها چیزي بکاهد

  صدقه دادن به مسکین و مسافر): 28(باب 
ة مـن   بينا رجـلٌ بِفَـالَ    « :قَالَ عن النبِي  ،   عن أَبِي هريرةَ     ـ٥٣٤

 ، فَتنحى ذَلـك الـسحاب    ،ن اسقِ حديقَةَ فُالَ   : فَسمع صوتا في سحابة    ،اَألرضِ
   ةري حف اَءهغَ مفَأَفْر،        اجِ قَدرالش لْكت نةٌ مجرفَإِذَا ش    اَء كُلَّهالْم كذَل تبعوتاس، 

 يا عبـد    : فَقَالَ لَه  ، فَإِذَا رجلٌ قَائم في حديقَته يحولُ الْماَء بِمسحاته        ،فَتتبع الْماءَ 
  كما اسم فُالَ : قَالَ ؟اللَّه  النٌ ل ةابحي السف عمي سمِ الَّذس،ا : فَقَالَ لَهي   اللَّـه دبع

 إِني سمعت صوتا في السحابِ الَّذي هـذَا مـاؤه   : فَقَالَ؟لم تسأَلُنِي عن اسمي   
 فَإِني  ، أَما إِذْ قُلْت هذَا    : قَالَ ؟ فَما تصنع فيها   ،سمك ال ،ن اسقِ حديقَةَ فُالَ   :يقُولُ

    نم جرخا يإِلَى م ظُراأَنه،  هبِثُلُث قدصي ثُلُثًا    ، فَأَتاليعا وآكُلُ أَنو ،   ا ثُلُثَهيهف دأَرو «. 
  )٢٩٨٤/م. (»وأَجعلُ ثُلُثَه في الْمساكنيِ والسائلني وابنِ السبِيلِ«: ةو فی رواي
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  ابـانی بـسر    یـک شـخص در بی  ،روزي«:  فرمـود نبـی اکـرم    :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه
با . یاري کنباغچۀ فالنی را آب : صدایی از درون ابري به گوشش رسید که می گفت         ناگهان،  . می برد 

شنیدن این صدا، ابر حرکت کرد و در یک زمین سنگالخ شروع به باریدن نمـود و همـۀ آب آن در         
 یـک مـرد را   و به دنبال آب، براه افتـاد  آن مرد. مسیر یک سیالب، جمع گردید و به حرکت در آمد      

: مرد اولـی بـه او گفـت   .  جابجا می نماید،دید که در باغچه اش ایستاده است و آب را با بیل خودش        
آن چـرا اسـم مـرا مـی پرسـی؟      ! اي بندة خدا:  و افزودفالنی: نام تو چیست؟ جواب داد    !  خدا اي بندة 

 فالنـی را  باغچـۀ : یک صدا از ابري که آب آن، اینجا است به گوشم رسید که می گفت       : گفتمرد  
اکنـون  هم : تو با این باغچه چکار می کنی؟ آن مرد، جواب داد.  و نام تو را ذکر می کرد یاري کن آب

آنـرا  دیگـر   یـک سـوم   که این چیز را گفتی، هنگام محصول دادن، یک سوم آن را صدقه می دهم؛        
  .»مایم آنرا در خود زمین، هزینه می ناستفاده می کنیم و باقیماندةمن و فرزندانم 

یک سوم آنرا میـان مـساکین، سـائالن و مـسافران،         «: و در روایتی آمده است که آن مرد گفت        
  .»تقسیم می نمایم

  از آتش، دوري کنید اگر چه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد): 29(باب 
النـار فَـأَعرض      ذَكَر رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن عدي بنِ حاتمٍ   ـ  ٥٣٥

 ثُم أَعرض وأَشاح حتى ظَننا أَنه كَأَنمـا ينظُـر           .»اتقُوا النار « : ثُم قَالَ  ،شاحوأَ
 .» فَبِكَلمـة طَيبـة    ، فَمن لَم يجِـد    ،اتقُوا النار ولَو بِشق تمرة    « : ثُم قَالَ  ،إِلَيها

  )١٠١٦/م(
مانند کـسی   سخن از آتش به میان آورد و     رسول اهللا   :  گوید  می عدي بن حاتم    : ترجمه

. »خـود را از آتـش دوزخ، دور نگـه داریـد    «:  و فرمـود که آتش را می بینـد، چهـره اش را برگردانـد     
بـه آتـش،    تا جایی که ما گمان نمـودیم پیـامبر اکـرم           چهره اش را برگرداند     دوباره آنحضرت 

 دور نگه دارید اگر چه با صدقه دادن نصف خرمـایی  ،آتش دوزخخود را از «:  فرمودنگاه می کند و  
خـود را از آتـش، نجـات    ) و حـسن خلـق  (، با سـخن پـسندیده   ؛ و اگر این هم در توان شما نبود  باشد
  .»دهید
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  تشویق به صدقه دادن شیر شتر): 30(باب 
 تغـدو   ، بيت ناقَةً   رجلٌ يمنح أَهلَ   أَالَ« : يبلُغُ بِه   عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٣٦

سبِع،سبِع وحرتو ،يمظا لَعهر١٠١٩/م. (» إِنَّ أَج(  
به یـک خـانواده،   شتري بدانید مردي که   «:  فرمود نبی اکرم   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

بـسیار بزرگـی   پاداش چنین مردي، و آن شتر، هر صبح و شام، یک ظرف شیر بدهد،     دهد  به عاریت   
  .»یافت خواهد نموددر

  فضیلت صدقه دادن پنهانی): 31(باب 
سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم  « :قَالَ  عن النبِي     عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٣٧

 معلَّـق فـي      ورجلٌ قَلْبه  ، وشاب نشأَ بِعبادة اللَّه    ، اِإلمام الْعادلُ  : ظلُّه الَّ ظلَّ إِ  الَ
اجِدسالَ ،الْمجرو    ي اللَّها فابحت ن،    هلَيقَا عفَرتو هلَيا ععمتأَةٌ     ، اجـرام هتعلٌ دجرو 

 ورجلٌ تصدق بِصدقَة فَأَخفَاها حتى      ، إِني أَخاف اللَّه   :ذَات منصبٍ وجمالٍ فَقَالَ   
  )١٠٣١/م( .» ورجلٌ ذَكَر اللَّه خاليا فَفَاضت عيناه،يمينه ما تنفق شمالُه تعلَم الَ

خداونـد، هفـت گـروه را    «:  فرمـود اهللا    روایت می کند که رسـول ابوهریره  : ترجمه
ي فرمانرواـ 1 : سایه او وجود ندارد، در زیر سایۀ خود، جاي می دهدروزي که هیچ سایه اي جز

جد امس ش با دلکسی کهـ 3.  اطاعت و بندگی خدا، رشد یافته باشد سایۀجوانی که درـ 2.  عادل
با هم  ،دوست باشند و بر اساس آن که صرفا بخاطر خوشنودي اهللا با یکدیگرنیدو مسلماـ 4. باشد

 ولی  بخواند او را به فحشا، صاحب مقامکسی که زنی زیبا وـ 5 .جمع یا از یکدیگر جدا می شوند
که دست صدقه دهدبا دست راستش طوري ـ کسی که 6. من از خدا می ترسم:  وبگوید نپذیرداو

  .» و از ترس او، اشک بریزد خدا بیفتکسی که در تنهایی بیادـ 7. چپش نداند

  فضیلت صدقه دادن انسان تندرست و بخیل): 32(باب 

   يـا  َ:فَقَـال  النبِـي   جاَء رجلٌ إِلَـى  : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ ٥٣٨
 ولَ اللَّهسا    ،ررأَج ظَمأَع قَةدالص فَقَالَ ؟ أَي : »   ـتأَنو قدصأَنْ ت هأَنبنلَت أَبِيكا وأَم
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 تمهِلَ حتى إِذَا بلَغـت الْحلْقُـوم      والَ ،صحيح شحيح تخشى الْفَقْر وتأْملُ الْبقَاءَ     
  )١٠٣٢/م. (»ن وقَد كَانَ لفُالَ،ن كَذَا ولفُالَ،ن كَذَا لفُالَ:لْتقُ

اي : شـرفیاب شـد و گفـت        رسـول اهللا     خـدمت مردي  : گوید  می ابوهریره  : ترجمه
هنگـام   صـدقه اي کـه  آن  «:  فرمـود   اجـر بیـشتري دارد؟ رسـول اهللا          ، کدام صدقه  !خدارسول  

ترسی و امید به ثروتمند شدن ي مال داري و از فقر می که حرص جمع آورتندرستی و در زمانی 
به : بگویی) صدقه دهی و( آنگاه، اینکه منتظر بمانی تا لحظات مرگت فرا رسد؛ نه داري، بدهی؛

) وراث (دیگرانمال از آنِ در حالی که در آن لحظه،  ر بدهید و به فالنی اینقدر بدهیدفالنی اینقد
   ).و از آنِ تو نیست (»است

 پذیرفته شدن صدقه از مال پاك و پرورش دادن آن): 33(ب با

 يتصدق أَحد بِتمرة    الَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٣٩
 أَو   فَيربيها كَما يربي أَحـدكُم فَلُـوه       ، أَخذَها اللَّه بِيمينِه    إِالَّ ،من كَسبٍ طَيبٍ  

هلِ،قَلُوصبثْلَ الْجكُونَ مى تتح ،ظَمأَع ١٠١٤/م. (» أَو(  
هر کـس، یـک دانـه خرمـا از مـال          «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید   ابوهریره   :ترجمه

  حالل، صدقه دهد، خداوند آنرا در دست راستش، می گیـرد و بـراي صـاحبش چنـان پـرورش         
 آن دانه خرما سب خود را پرورش می دهید تا جایی کهاکه شما کره ) بزرگ می کند(می دهد 

  .»مانند کوه یا بزرگتر از آن می شود

أَيها الناس إِنَّ اللَّه: »  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ ٥٤٠
  :ما أَمر بِه الْمرسلني فَقَالَ وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِني بِ، طَيبا يقْبلُ إِالَّطَيب الَ   

                      َقَالو:     

                 ذَكَر ثُمفَريلُ السطلَ يجثَ ،الرعأَش 
راِء،أَغْبمإِلَى الس هيدي دمي ،امرح همطْعمو با ري با ري ،امرح هبرشمو ، 

امرح هسلْبمامِ،وربِالْح يغُذو ،كذَلل ابجتسى ي١٠١٥/م(؟ » فَأَن(  
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خداوند پاك است و فقط ! اي مردم«:  فرمودرسول اهللا : ید می گوابوهریره : ترجمه
  دستور خداونـد بـه مؤمنـان همـان دسـتور خـدا بـه پیـامبران اسـت چنانکـه              . پاکیزه را می پذیرد   

 : مــی فرمایــد                    از !  یعنــی اي پیــامبران
  . مـن بـه اعمـال شـما آگـاهم     ل کنید و کارهاي نیک، انجام دهیـد؛ ، تناو چیزهاي پاك    

                  از !  یعنــی اي کــسانی کــه ایمــان آورده ایــد
  .چیزهاي پاکی که خداوند به شما عنایت کرده است، بخورید

رد که سفرش را طوالنی کرده، ژولیده مو و غبار آلود است سپس از مردي سخن به میان آو
 و پروردگارا می گوید در حالی که آب و او دستهایش را بسوي آسمان بلند می کند و پروردگار

  دعاي چنین شخـصی چگونـه پذیرفتـه       . لباس وغذایش، حرام است و با حرام، تغذیه شده است         
  .»می شود

  ک شمردصدقۀ اندك را نباید کوچ): 34(باب 
يـا نِـساَء    « :كَانَ يقُـولُ    أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٤١

  )١٠٣٠/م. (» ولَو فرسن شاة، تحقرنَّ جارةٌ لجارتهاالْمسلمات الَ
 هدیه ،هیچ زنی! اي زنان مسلمان«: فرمودمی   اکرم   نبی  : گوید  می ابوهریره  : ترجمه

  .»م گوسفندي باشدسچه ، اگر  و کوچک نشماردحقیررا ) یا هدیۀ همسایه(ه همسایه ب

 : این سخن خداوند متعال که می فرمایدة دربار): 35(باب    

     کسانی که مؤمنان مشتاق صدقه را به مسخره «یعنی  
 »می گیرند

 : قَالَ، كُنا نحاملُ: قَالَ، أُمرنا بِالصدقَة:لَ قَا عن أَبِي مسعودـ ٥٤٢
 فَقَالَ ، وجاَء إِنسانٌ بِشيٍء أَكْثَر منه: قَالَ،فَتصدق أَبو عقيلٍ بِنِصف صاعٍ

   : فَنزلَت، رِياًء وما فَعلَ هذَا اآلخر إِالَّ، إِنَّ اللَّه لَغنِي عن صدقَة هذَا:الْمنافقُونَ
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   . )١٠١٨/م(  
  و مزد زمانی که ما به پشت هایمان بار می کشیدیم :  می گویدابو مسعود : ترجمه
 شخصداد و ابوعقیل نصف صاع، صدقه .بدهیمصدقه تا ه شد دادبه ما دستور می گرفتیم 

 و آن ؛ی نیاز است این شخص، بۀخداوند از صدق: منافقان گفتند. د، چیزي بیشتر از او آوردیگري
   :  لذا خداوند این آیه را نازل فرمود.دیگري بخاطر خودنمایی، صدقه داد

              یعنی کسانی 
   توانشان صدقه می دهند، به  که به اندازة راکه مؤمنان مشتاق به صدقه و مؤمنانی

  .یرند خداوند آنان را مسخره می کند و دچار عذابی دردناك خواهند شدتمسخر می گ

   و سایر کارهاي نیک را نیز انجام دهدکس، صدقه دهدهر): 36(باب 
من أَنفَق زوجينِ فـي  « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه    : أَبِي هريرةَ ـ عن   ٥٤٣

    ةني الْجف يودن بِيلِ اللَّهس:     ريذَا خه اللَّه دبا عالَ    ، يلِ الصأَه نكَانَ م نفَم ة، يعد 
  ابِ الصب نالَم         ادابِ الْجِهب نم يعد ادلِ الْجِهأَه نكَانَ م نمو ة،    نكَانَ م نمو 

     قَةدابِ الصب نم يعد قَةدلِ الصـابِ         ،أَهب ـنم يعامِ ديلِ الصأَه نكَانَ م نمو 
انيالر«.    يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَب  :    َولسا ري         لْـكت نى معدي دلَى أَحا عم اللَّه

  ةوررض نابِ موا       ،اَألبابِ كُلِّهواَألب لْكت نم دى أَحعدلْ ي؟ فَه     ولُ اللَّـهسقَالَ ر 
: »معن،مهنكُونَ مو أَنْ تجأَر١٠٢٧/م. (» و(  

بار از یک چیز  دو ،هرکس«: دفرمو   اهللاروایت است که رسول از ابوهریره : ترجمه
این است !  خدا اي بندة: او را از داخل بهشت صدا می زنند و می گویند نماید،  انفاق خدادر راه

  را نمازگذاران، است؛ واینگونهدروازه براي ورود شما، خوباین !  یا اي بندة خدا؛ه کار خیرنتیج
  داران رااز دروازة صدقه، و روزه  راندگاندهاز دروازة جهاد، صدقه را  از دروازة نماز، مجاهدان

هیچ کس نیـاز   اگر چه! اي رسول خدا:  گفتابوبکر صدیق . » صدا می زنند   ،از دروازة ریان  
 اما با وجود این، آیا افرادي وجود دارند کـه از    ؛ندارد که از همۀ این دروازه ها فراخوانده شود        
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 ناو امیدوارم که شما یکی از آن، بلی«: فرمود  ؟ رسول اهللادروازه ها فراخوانده شونداین  همۀ  
  .»دباشی

من أَصبح مـنكُم :»   قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ م  ٥٤٣
   قَـالَ   ؟»فَمن تبِع منكُم الْيوم جنازةً    « : قَالَ ،أَنا:  قَالَ أَبو بكْرٍ   ؟»الْيوم صائما 

 ،أَنـا :  قَالَ أَبو بكْرٍ  ؟»فَمن أَطْعم منكُم الْيوم مسكينا    « : قَالَ ،أَنا:  بكْرٍ أَبو
:  فَقَالَ رسولُ اللَّه ، أَنا:  قَالَ أَبو بكْرٍ  ؟»فَمن عاد منكُم الْيوم مرِيضا    « :قَالَ
  )١٠٢٨/م. (»نةَ دخلَ الْجما اجتمعن في امرِئٍ إِالَّ«

ا امروز، روزه بـوده  چه کسی از شم  «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
چه کسی از شما امروز، در تشییع جنازه اي شرکت نموده     «: فرمود. من:  گفت ؟ ابوبکر »است
؟ »چه کـسی از شـما امـروز بـه مـسکینی طعـام داده اسـت       «: فرمود. من:  گفت ؟ ابوبکر »است

 ؟ ابوبکر »چه کسی از شما امروز بیماري را عیادت نموده است         «: فرمود. من:  گفت بکرابو
   ایـن کارهـاي خیـر را انجـام دهـد، وارد بهـشت               همۀکس،  هر«:  فرمود رسول اهللا   . من: گفت

   .»می شود

  هر کار نیکی، صدقه بشمار می رود): 37(باب 
. »كُـلُّ معـروف صـدقَةٌ     « :قَالَ  عن النبِي:     عن حذَيفَةَ ـ  ٥٤٤

  )١٠٠٥/م(
هر کار نیکی، صدقه بحساب «:  فرمود روایت می کند که نبی اکرم حذیفه : ترجمه

  .»می آید

اهللا گفتن، ال اله اال اهللا گفتن و سایر نیکی ها، صدقه شمرده  سبحان): 38(باب 
  می شوند

يـا  : قَالُوا للنبِي   النبِي  أَنَّ ناسا من أَصحابِ   : عن أَبِي ذَر  ـ  ٥٤٥
 ويـصومونَ كَمـا     ، يصلُّونَ كَما نصلِّي   ،رسولَ اللَّه ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِاُألجورِ     
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ومصن،   هِمالوولِ أَمقُونَ بِفُضدصتيـا          « : قَالَ ، وم لَكُـم لَ اللَّـهعج قَد سلَي أَو
 ، وكُلِّ تحميدة صـدقَةً    ، وكُلِّ تكْبِرية صدقَةً   ، إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحة صدقَةً    ؟تصدقُونَ

 وفي بـضعِ    ، ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ    ، وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ   ،وكُلِّ تهليلَة صدقَةً  
 ؟ أَيأتي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فيها أَجر       ،ه يا رسولَ اللَّ   : قَالُوا .»أَحدكُم صدقَةٌ 

 فَكَذَلك إِذَا وضعها فـي    ؟أَرأَيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَيه فيها وِزر        « :قَالَ
  )١٠٠٦/م. (»لِ كَانَ لَه أَجرالْحالَ

! اي رسول خـدا :  عرض کردندی اکرم تعدادي از یاران نب:  می گوید ابوذر   :ترجمه
آنان مانند ما نماز می خوانند، مانند ما روزه می گیرند و عالوه بر . ثروتمندان، پاداش ها را بردند

آیا خداوند براي شما چیزهایی «:  فرمود پیامبر اکرم   . آن، اموال اضافه شان را صدقه می دهند       
هر اهللا اکبر گفتن، .  گفتن، صدقه بشمار می رودقرار نداده است که صدقه بدهید؟ هر سبحان اهللا

هر ال اله اال اهللا گفتن، صدقه . هر الحمدهللا گفتن، صدقه محسوب می شود. صدقه بحساب می آید
 صدقه است و نکاح کردن شما، صدقه ،نهی از منکر. امر به معروف، صدقه است. شمرده می شود
آیا اگر یکی از ما تمایالت جنسی اش را ! ااي رسول خد: صحابه عرض کردند . »بشمار می رود  

ت جنـسی اش را از راه  آیا اگر تمـایال «:  فرمودارضا کند، به او پاداش می رسد؟ پیامبر اکرم         
   نمایـد، بـه او پـاداش    د؟ همچنـین اگـر از راه حـالل، ارضـا         کند گناهکار نمـی شـو      حرام، ارضا 

  .»می رسد

  انوجوب صدقه بر مفصل هاي بدن انس): 39(باب 
إِنه خلق كُـلُّ    « :قَالَ نَّ رسولَ اللَّه    أ :ْها  اَُهللا عن  رضی عائشةَـ عن   ٥٤٦

 ، وحمد اللَّـه   ، فَمن كَبر اللَّه   ،ث مائَة مفْصلٍ  إِنسان من بنِي آدم علَى ستني وثَالَ      
هلَّو لَ اللَّه،  اللَّه حبسو ، غتاسو  اللَّه اسِ     ،فَرطَرِيقِ الن نا عرجلَ حزعو ،    كَةً أَووش أَو 

 عدد تلْـك الـستني      ، أَو نهى عن منكَرٍ    ، وأَمر بِمعروف  ،عظْما عن طَرِيقِ الناسِ   
 قَالَ أَبو   .» نفْسه عن النارِ    فَإِنه يمشي يومئذ وقَد زحزح     ،مىث مائَة السالَ  والثَّالَ
  )١٠٠٧/م. (»يمِسي« : وربما قَالَ:توبةَ



  
  

                                                      
٣٩٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

در بدن هر انسان از فرزندان «:  فرمودرسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
پس هر کس، اهللا اکبر بگوید، الحمد هللا بگوید، . آدم، سیصد و شصت مفصل آفریده شده است

ه اال اهللا بگوید، سبحان اهللا بگوید، استغفار کند، سنگ، خار یا استخوانی از سرِ راه مردم، دور ال ال
تعـداد مفـصل هـا یعنـی     نماید و امر به معروف یا نهی از منکر کند طوریکه تعداد این کارها بـه     

 در حالی که خودش را از آتش، ، به فعالیتش ادامه می دهد     آن روز در  سیصد و شصت برسند،     
آن «:  فرمودشاید هم نبی اکرم :  می گوید،ابو توبه که یکی از راویان است. »،نجات داده است

  .»روز را در حالی به شب می رساند که خودش را از آتش، نجات داده است

  پذیرفته شدن صدقه اي که به غیر مستحق اش برسد): 40(باب 
 َألتصدقَن اللَّيلَةَ   :قَالَ رجلٌ « :الَقَ  عن النبِي:     عن أَبِي هريرةَ   ـ ٥٤٧

قَةدبِص،     ةانِيز دي يا فهعضفَو هقَتدبِص جرثُونَ، فَخدحتوا يحبلَـةَ  : فَأَصاللَّي قدصت 
 ةانِيلَى زع،      ةانِيلَى زع دمالْح لَك مقَ  ، قَالَ اللَّهدبِص قَندصَألت ة،    هقَتدبِـص جرفَخ 

   غَنِي دي يا فهعضثُونَ  ،فَودحتوا يحبفَأَص :   لَى غَنِيع قدصقَالَ ، ت :     لَـك ـماللَّه 
  لَى غَنِيع دمالْح،  قَةدبِص قَندصـارِقٍ        ، َألتس ـدي يا فهعضفَو هقَتدبِص جرفَخ ، 

 حتوا يحبثُونَفَأَصارِقٍ   :دلَى سع قدصلَى     : فَقَالَ ، تعو ةانِيلَى زع دمالْح لَك ماللَّه 
 أَما الزانِيـةُ فَلَعلَّهـا      ، أَما صدقَتك فَقَد قُبِلَت    : فَأُتي فَقيلَ لَه   ،غَنِي وعلَى سارِقٍ  

 ولَعـلَّ الـسارِق   ،غنِي يعتبِر فَينفق مما أَعطَاه اللَّه ولَعلَّ الْ،تستعف بِها عن زِناها   
هرِقَتس نا عبِه فعتس١٠٢٢/م. (»ي(  

   امـشب،  :شخـصی گفـت  «:  فرمـود   نقـل مـی کنـد کـه رسـول اهللا         ابوهریره: ترجمه
آنرا  )ن اینکه بداندبدو( بیرون رفت و و صدقه اش را برداشته،سپس.  صدقه اي بدهمخواهممی 
مـرد صـدقه   . ه اسـت به فاحشه اي صدقه داده شـد : مردم گفتندصبح روز بعد، .  داد فاحشه اي به  

تـصمیم گرفـت    و صدقه ام بدست فاحـشه اي افتـاد  . تو را سپاس می گویم ! خدایا: دهنده گفت 
بـه  آنرا  )دبدون اینکه بدان ( بیرون رفت و و صدقه اش را برداشته ،سپس . صدقه دهد  ،که دوباره 

مـرد صـدقه   . ه اسـت   صـدقه داده شـد      ثروتمنـدي  به: گفتندمردم  صبح روز بعد،    . دادثروتمندي  
و تـصمیم گرفـت     . صدقه ام بدست ثروتمندي افتاد    . تو را سپاس می گویم    ! خدایا: دهنده گفت 
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بـه دزدي  : روز بعد، مردم گفتنـد .  افتاد دزديبار دیگر، صدقه دهد و این بار، صدقه اش بدست 
از اینکـه بـه سـارق و فاحـشه و ثروتمنـد،        ! خداونـدا : آن شخص، گفـت   . قه داده شده است   صد

که نـزد او آمـد و   ) دخواب دی(سرانجام، شخصی را  . صدقه داده ام، شکر تو را به جا می آورم         
امید است صدقه ات به زن فاحشه نیـز باعـث پاکـدامنی او     .  پذیرفته شده است   صدقه ات : گفت
و صـدقه ات بـه   .  ثروتمند باعث عبرت او شود و در راه خدا، انفـاق کنـد    و صدقه ات به   . گردد

  .»دزد، باعث دست برداشتن او، از دزدي بشود

   صدقه دهنده و بخیلدربارة): 41(باب 

مثَلُ الْبخيلِ والْمتصدقِ مثَلُ   « :قَالَ  عن النبِي:     عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٤٨
 إِذَا هم الْمتصدق بِصدقَة اتسعت علَيـه حتـى          ،ما جنتان من حديد   رجلَينِ علَيهِ 

 هأَثَر فِّيعت،      هلَيع تقَلَّصت قَةديلُ بِصخالْب مإِذَا هو ،      يـهاقرإِلَـى ت اهدي تمضانو ، 
    تباحإِلَى ص لْقَةكُلُّ ح تضقَباناوقَالَ .»ه :       ـولَ اللَّـهسر تعمفَس   ُقُـولي: 

  )١٠٢١/م. (» يستطيعفَيجهد أَنْ يوسعها فَالَ«
مثـال صـدقه دهنـده و بخیـل،     «:  فرمـود ابوهریره روایت می کند که رسول اهللا    : ترجمه

   کـه  شـخص صـدقه دهنـده، هنگـامی    . مانند دو مردي است که زره آهنـی بـر تـن کـرده باشـند        
  می خواهد صدقه بدهد، آن زره بـه انـدازه اي گـشاد و بلنـد مـی شـود کـه رد پـایش را از بـین           

ولی هنگامی که بخیل می خواهد صـدقه بدهـد، آن زره،       ) گناهانش را محو می نماید    . (می برد 
  .»تنگ می شود، دستانش به گردنش می چسبند و هر حلقۀ زره به حلقۀ کناري اش می چسبد

  بخیـل هـر چـه سـعی مـی کنـد،       «:  فرمود همچنین شنیدم که رسول اهللا      : دراوي می گوی  
  .»نمی تواند آنرا گشاده تر نماید

  دربارة انفاق کننده و بخیل): 42(باب 
ما من يومٍ يـصبِح :»   قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ ٥٤٩
 يهف ادبإِالَّ،الْع ني لَكَانزِالَ ما،نمهدقُولُ أَحلَفًـا : فَيقًا خفنم طأَع مقُـولُ  ، اللَّهيو 

رلَفًا:اآلخِسكًا تمم طأَع م١٠١٠/م. (» اللَّه(  
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روزي کـه بنـدگان،     هـر   «:  فرمـود   نبـی اکـرم   روایت می کند که       ریرهابوه: ترجمه
کسی که در راه تو به ! خدایا: گوید مییکی . نازل می شود دو فرشته از آسمان       می کنند،  صبح

داري میکنـد،    خـود ، که از انفـاق    یکسبه  ! خدایا: می گوید یگري   د .کند، عوض بده   میانفاق  
  .»ضرر و زیان برسان

 انباردار امین، یکی از صدقه دهندگان بشمار می رود): 43(باب 

نَّ الْخـازِنَ   إِ« :قَـالَ  عن النبِي :   األشعری  عن أَبِي موسى    ـ  ٥٥٠
         بِه را أُمي مطعا قَالَ يمبرذُ وفني يالَّذ نياَألم ملسالً  ،الْمكَام يهطعا  فَيفَّروةً  ، مبطَي 

هفْسن بِه،بِه لَه ري أُمإِلَى الَّذ هفَعدنِ-  فَيقَيدصتالْم د١٠٢٣/م. (» أَح(  
انبار دار مسلمان و امینی که    «:  فرمود اکرم  نبی  : گوید  می ي  ابوموسی اشعر : ترجمه

ماموریت خود را بطور کامل و با طیب خاطر، انجام دهد و صدقه را به کسی که دستور داده شده 
  .»برساند، او نیز یکی از صدقه دهندگان بشمار می رود, است

 انفاق کن و حساب نکن و دستت را محکم نگیر): 44(باب 

  أَنها جـاَءت النبِـي       :ْهما  اَُهللا عن  رضی ن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ    عـ  ٥٥١
ٌء إِالَّ       :فَقَالَتيي شل سلَي اللَّه بِيا ني     ريبالز لَيلَ عخا أَدأَنْ      ، م ـاحنج لَيلْ عفَه 

  لَيلُ عخدا يمم خضفَقَالَ؟أَر : »ضارتطَعتا اسي مالَ،خو    اللَّـه يـوعي فَيوعت 
كلَي١٠٢٩/م. (»ع(  

 آمد از اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی اهللا عنهما روایت است که نزد نبی اکرم : ترجمه
. به خانه ام آورده است، چیز دیگري ندارم ) شوهرم(من بجز آنچه زبیر     ! اي پیامبر خدا  : و گفت 

بـه انـدازه تـوان    «:  فرمودآن را صدقه دهم، گناهکار می شوم؟ رسول خدا         آیا اگر اندکی از     
. » زیرا در آن صورت، خدا نیز با تو چنین خواهد کرد    د، انفاق کن و دستت را محکم نگیر؛       خو

  .مترجم)  شوهر باشدالبته انفاق زن، باید با اجازة(
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   شوهرش انفاق نمایداگر زن از خانۀ): 45(باب 
إِذَا أَنفَقَـت :»    قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَت ْها  اَُهللا عن  رضی شةَعن عائ ـ  ٥٥٢

     ةفِْسدم را غَيهتيامِ بطَع نأَةُ مرالْم،     فَقَتا أَنا بِمهرا أَجكَانَ لَه ،    هـرا أَججِهوزلو 
با كَسبِم،لو كثْلُ ذَلم ازِنالَ،لْخ عب قُصنئًا ييضٍ شعب رأَج مه١٠٢٤/م. (»ض(  

بـدون   زنـی    ،هرگـاه «:  فرمـود    اهللا عایشه رضی اهللا عنها نقل می کند که رسول        : ترجمه
به او ثواب انفاق و به شوهرش، ثواب کـسب آن   ،صدقه کندرا  چیزي از مال شوهرش  ،اسراف

و هیچکـدام از ثـواب   . نـد چنین وضـعی دار در صورت انفاق، و خادم و خزانه دار نیز     . می رسد 
  .»دیگري نمی کاهد

  آنچه را که برده از مال آقایش، انفاق می نماید): 46(باب 

ي أَنْ   أَمرنِي مـوالَ   :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضیبِي اللَّحمِ   أَ مولَى   عميرٍـ عن   ٥٥٣
 فَأَتيـت   ،ي فَضربنِي علم بِذَلك موالَ   فَ ، فَجاَءنِي مسكني فَأَطْعمته منه    ،أُقَدد لَحما 

   ولَ اللَّهسر   لَه كذَل تفَقَالَ  ، فَذَكَر اهعفَد : » هتبرض مي   : فَقَالَ ؟»لامي طَعطعي 
هررِ أَنْ آميا« : فَقَالَ!بِغكُمنيب ر١٠٢٥/م. (»اَألج(  
آقایم بـه مـن دسـتور داد    : رضی اهللا عنهما می گویدعمیر برده آزاد شده ابو لحم    : ترجمه

من مقداري از آن گوشت را به او . در این اثنا، فقیري نزدم آمد    . تا برایش گوشت، خشک کنم    
 رفـتم و مـاجرا را بـرایش    من نزد رسول خـدا  . آقایم از ماجرا باخبر شد و مرا کتک زد     . دادم

؟ »چـرا او را کتـک زدي  «:  به وي فرمود آقایم را خواست و خطابآنحضرت  . بازگو نمودم 
ولـی  «:  فرمـود پیامبر اکرم  . می دهد ) به فقراء (طعام ام را بدون اینکه دستور من باشد،         : گفت

  . »به هر دو نفر شما پاداش می رسد
بدون اینکه از پاداش . در صورتی که به او اجازه دهی، به هر دو نفر شما پاداش می رسد           (

   ).نانچه در احادیث گذشته بیان گردیدچ. تو چیزي کاسته شود

 تصم الْمرأَةُ وبعلُها   الَ« : رسولُ اللَّه    قال:  قَالَ   هريرةَ یأَبـ عن   ٥٥٤
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 وما أَنفَقَت من كَسبِه من   ، بِإِذْنِه  تأْذَنْ في بيته وهو شاهد إِالَّ       والَ ، بِإِذْنِه شاهد إِالَّ 
  )١٠٢٦/م. (»يرِ أَمرِه فَإِنَّ نِصف أَجرِه لَهغَ

زن نبایـد هنگـام حـضور    «:  فرمـود  روایت می کند که رسـول اهللا      ابوهریره  : ترجمه
همچنین نباید هنگام حضور شوهر، بـدون اجـازه او   . بگیرد) نفلی(شوهر، بدون اجازه اش روزه    
دستور شوهر، انفاق کنـد، نـصف اجـرش بـه     و آنچه را که بدون    . کسی را به خانه اش راه دهد      

البته بشرطی که شوهر راضی باشد در غیر این صورت، اصالً انفاق زن، جـایز        . (»شوهر می رسد  
  ).نیست

  خودداري از سؤال کردن مردم و صبر نمودن): 47(باب 
ولَ اللَّه   أَنَّ ناسا من اَألنصارِ سأَلُوا رس:       عن أَبِي سعيد الْخدرِي   ـ  ٥٥٥
 مطَاهفَأَع ،   مطَاهفَأَع أَلُوهس قَالَ      ، ثُم هدنا عم دفى إِذَا نتي    « : حـدنع كُنا يم

 كُمنع هرخأَد رٍ فَلَنيخ نم،اللَّه فَّهعي ففعتسي نمو ،اللَّه نِهغنِ يغتسي نمو ،  ـنمو 
صي بِرصياللَّه هرب، نم عسأَوو ريطَاٍء خع نم دأَح يطا أُعمرب و١٠٥٣/م( .»الص(  

 چیـزي طلـب    از رسـول اهللا     ،از انـصار  برخـی   : گویـد   مـی   ابوسعید خدري : ترجمه
  رسـول اهللا ؛دوباره و سه باره طلب کردند. مود نه آنها را بر آورد ۀ خواست رسول اهللا . کردند

.  بـود، تمـام شـد    نـزد رسـول اهللا  مالی که   تا اینکه    عطا فرمود    آنچه را خواسته بودند،    ،هابه آن 
  از شـما دریــغ     آنـرا  باشــد،اگـر چیـزي نــزد مـن وجـود داشـته     «:  فرمــودخـدا  آنگـاه رسـول   

 ؛دگردانبی نیاز می  اجتناب کند، خداوند او را،  سؤالهرکس از     باید بدانید که   ولی. نمی نمایم 
، صبر را پیـشه سـازد   و هرکس  ؛دنمای ، خداوند او را بی نیاز می      کندبی نیازي   اظهار   ،هرکس و

از و فراختـر   نعمتی بهتـر  ،به هیچکسکه   توجه داشته باشید  . عنایت می کند   ،او صبر به  خداوند  
   .»نشده استعنایت  ،صبر

   ورزیدنروزي کفاف و قناعتدربارة ): 48(باب 

  أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما  اَُهللا عن  رضی عمرِو بنِ الْعاصِ  عن عبد اللَّه بنِ     ـ  ٥٥٦
  )١٠٥٤/م. (» وقَنعه اللَّه بِما آتاه، ورزِق كَفَافًا،قَد أَفْلَح من أَسلَم« :قَالَ
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هـر  «:  فرمـود رسـول اهللا   : عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما می گویـد          : ترجمه
ر ا   روزي عنایت شود و خداوند اوف به اسالم شود و به او به اندازة ضرورت و نیاز،کس، مشر

  .»به آنچه که عنایت فرموده است، قانع و خرسند بگرداند، رستگار می شود

  خودداري از سؤال کردن مردم): 49(باب 
 ، الْمسأَلَة تلْحفُوا فيالَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن معاوِيةَـ ٥٥٧
 ، وأَنا لَه كَـارِه    ، فَتخرِج لَه مسأَلَته مني شيئًا     ، يسأَلُنِي أَحد منكُم شيئًا    فَواللَّه الَ 

هتطَيا أَعيمف لَه كارب١٠٣٨/م( .»فَي(  
 د؛هنگـام سـؤال کـردن، اصـرار نکنیـ     «:  فرمودرسول اهللا   :  می گوید  معاویه  : ترجمه

سوگند به خدا که اگر یکی از شما از من چیزي درخواست کند و مـن بـا بـی میلـی آنـرا بـه او          
  .»بدهم، آن چیز برایش برکتی ندارد

  کراهیت سؤال کردن از مردم): 50(باب 
 تـزالُ   الَ«: قَالَ  أَنَّ النبِي    :ْهما  اَُهللا عن  رضیبن عمر   عبد اللَّه   ـ عن   ٥٥٨

  )١٠٤٠/م( .» ولَيس في وجهِه مزعةُ لَحمٍ،لَةُ بِأَحدكُم حتى يلْقَى اللَّهالْمسأَ
بعضی هـا همیـشه   «:  فرمودنبی اکرم : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید   : ترجمه

دست تکدي پیش این و آن دراز می کنند تا اینکـه روز قیامـت در حـالی خداونـد عزوجـل را              
  .»ی کنند که بر صورتشان، گوشتی باقی نمانده استمالقات م

نْ يغدو َأل« :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَـ ٥٥٩
   رِهلَى ظَهع بطحفَي كُمداسِ   ،أَحالن نم بِه نِيغتسيو بِه قدصتأَنْ  ، فَي ـنم لَه ريخ 

 وابـدأْ   ، فَإِنَّ الْيد الْعلْيا أَفْضلُ من الْيد السفْلَى       ، أَعطَاه أَو منعه ذَلك    ، رجالً يسأَلَ
  )١٠٤٢/م( .»بِمن تعولُ

  اگـر یکـی از شـما بـر     «:  فرمـود شـنیدم کـه رسـول اهللا     :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
 آن از مردم، بی نیـاز گـردد، بـرایش از    سیلۀل کند و از آن، صدقه دهد و بو  پشت اش هیزم حم   
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صـدقه  (دسـت بـاال   . آن هم شاید بـه او چیـزي بدهنـد یـا ندهنـد            . سؤال کردن مردم، بهتر است    
همچنـین صـدقه را نخـست از افـرادي شـروع      . بهتر است) صدقه گیرنده(از دست پایین   ) دهنده

  .»کنید که تحت تکفل شما هستند

  ین، بهتر استدست باال از دست پای): 51(باب 
 وهـو   ،قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه     ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عبد اللَّه بنِ عمر    ـ  ٥٦٠
الْيد الْعلْيا خير من الْيـد      « : وهو يذْكُر الصدقَةَ والتعفُّف عن الْمسأَلَة      ،علَى الْمنبرِ 

  )١٠٣٣/م. (» والسفْلَى السائلَةُ، الْعلْيا الْمنفقَةُ والْيد،السفْلَى
 بـر منبـر رفـت و دربـاب         رسول خدا   : اهللا بن عمر رضی اهللا عنهما میگوید       عبد: ترجمه

 دسـت بـاال  «: صدقه دادن، چیز خواستن از دیگران و دوري جستن از آن، سخن گفت و فرمـود     
  مان دست دهنده است و دست پـایین، دسـت گیرنـده   دست باال ه. می باشد بهتر از دست پایین  

  .» استـ سؤال کننده ـ

 ثُم سـأَلْته    ،فَأَعطَانِي  سأَلْت النبِي    :قَالَ عن حكيمِ بنِ حزامٍ     ـ  ٥٦١
من أَخـذَه   فَ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضرةٌ حلْوةٌ« : ثُم قَالَ ، ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي   ،فَأَعطَانِي

    يهف لَه ورِكفْسٍ بيبِ نبِط،         يـهف لَه كاربي فْسٍ لَمن افربِإِش ذَهأَخ نمكَـانَ   ، وو 
   )١٠٣٥/م. (» والْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى، يشبعكَالَّذي يأْكُلُ والَ

 درخواسـت نمـودم؛   چیـزي    خـدا    از رسـول   : مـی گویـد    حکـیم بـن حـزام     : ترجمه
درخواسـت کـردم و ایـشان     ،براي بار دوم و سوم    سپس  . را به من عنایت فرمود     آن  حضرتآن

،  هرکس؛استو پسندیده اي بسیار شیرین دنیا، چیز مال «: فرمودآنگاه . همچنان به من عطا نمود
 از روي ر کـس، و هـ . دمـی شـو   برکـت  عث خیـر و   باآن را سخاوتمندانه دریافت کند، برایش   

مانند کسی است ) و چنین شخصی(.  برایش برکتی نخواهد داشتحرص و طمع، طالب آن باشد،
بهتـر  ) گیرنده(از دست پایین ) دهنده( دست باال باید بدانید که  و. شودمی  خورد و سیر ن   که می   

  .»است
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 از مردمدر عین حال،  ندارد و واقعی کسی است که ثروتیمسکین ): 52(باب
   نمی کندلا سؤنیز

لَيس الْمسكني بِهـذَا    « : قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٥٦٢
 .» والتمرةُ والتمرتـان   ، فَترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتان   ،الطَّواف الَّذي يطُوف علَى الناسِ    

 يفْطَن لَه  والَ، يجِد غنى يغنِيهالَّذي الَ« : قَالَ ؟ولَ اللَّه  يا رس  ؟ فَما الْمسكني  :قَالُوا
هلَيع قدصتفَي،ئًاالَ ويش اسأَلُ النس١٠٣٩/م. (» ي(  

به مسکین کسی نیست که   «:  فرمود که رسول اهللا    می کند    روایت   ابوهریره  : ترجمه
رما، دریافت می کند و بـر  قمه نان و یا یکی دو عدد خ یکی دو لرود و  میخانه هاي مردم       درِ

چیزي ندارد و مردم هم از حال او اطالعی ندارند کسی است که واقعی  بلکه مسکین می گردد؛
  .» و خودش هم از کسی سؤال نمی کندتا به او صدقه دهند

  بشمار نمی رودهر کس، کاالي زیادي داشته باشد، سرمایه دار ): 53(باب 

لَيس الْغنى عن كَثْرة :»     قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   أَبِي هريرةَ  عنـ  ٥٦٣
  )١٠٥١/م. (» ولَكن الْغنى غنى النفْسِ،الْعرضِ

غنی و سرمایه دار، کسی نیست کـه  «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوهریره  : ترجمه
  .» داراي قلبی غنی باشدکاالي زیادي داشته باشد بلکه کسی است که

  کراهیت حرص خوردن براي دنیا): 54(باب 
يهرم ابـن آدم :»     قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  بنِ مالک    عن أَنسِ ـ  ٥٦٤

انتاثْن هنم بشتالِ:ولَى الْمع صرلَى، الْحع صرالْحرِ الْ وم١٠٤٧/م( .»ع(  
فرزند آدم، پیر می شود اما دو «:  فرمودرسول خدا :  می گویدانس بن مالک : ترجمه

  .»حرص مال و حرص عمر: چیز در او، جوان می شود
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داشته باشد به دنبال سومی  اگر فرزند آدم دو درة پر از مال و ثروت): 55(باب 
  خواهد رفت

لَى قُراِء أَهـلِ   إِ  بعثَ أَبو موسى اَألشعرِي:أَبِي اَألسود قَالَـ عن ٥٦٥
ةرصثَالَ   ،الْب هلَيلَ عخآنَ      فَدُءوا الْقُرقَر لٍ قَدجر ائَةـلِ      : فَقَالَ ،ثُ مأَه ـاريخ متأَن 

 مهاؤقُرو ةرصالْب، لُوهالَ ، فَاتو      كُمقُلُوب وقْسفَت داَألم كُملَيع طُولَني ،    تا قَـسكَم 
 م قُلُوب  لَكُمكَانَ قَب ةً    ،نورأُ سقْرا نا كُنإِنو ،        ةدالـشي الطُّـولِ وا فههبشا نكُن 

بنِ آدم واديان من مالٍ  لَو كَانَ ال : غَير أَني قَد حفظْت منها     ، فَأُنِسيتها َبراَءةَبِ
 وكُنا نقْرأُ سـورةً كُنـا       ، التراب  جوف ابنِ آدم إِالَّ    ُأل يم  والَ ،ابتغى واديا ثَالثً  الَ

  اتحبسى الْمدا بِإِحههبشا ،نهِسيتا    ، فَأُنهنم ظْتفي حأَن روا     : غَينآم ينا الَّذها أَيي 
.  فَتسأَلُونَ عنها يوم الْقيامة    ،عناقكُم تفْعلُونَ فَتكْتب شهادةً في أَ     لم تقُولُونَ ما الَ   

  )١٠٥٠/م(
 سیصد  قاریان بصره را به حضور طلبید؛ابو موسی اشعري : ابو االسود می گوید: ترجمه

پس . شما قاریان و بهترین مردم اهل بصره هستید : گفتآنگاه به آنان    . قاري قرآن نزد او آمدند    
ا بر شما زمانی طوالنی بگذرد و دلهاي شما مانند گذشـتگان، سـخت       مباد. قرآن را تالوت کنید   

   برائـت   طـول و شـدت لحـن مـا آنـرا شـبیه سـورة         ما سوره اي را می خواندیم که از نظر        . گردد
اگر فرزند آدم، دو : فقط از آن سوره این را به خاطر دارم که. پس آنرا از یادم بردند. می دانستیم

  ه باشد، به دنبال سومی خواهد رفت و شـکم او را فقـط خـاك، پـر         دره پر از مال و ثروت داشت      
 آن نیز ؛می دانستیم 1می خواندیم که ما آنرا شبیه یکی از مسبحاتهمچنین سوره اي را . می کند

  چـرا سـخنی بـه زبـان     ! اي مؤمنـان : فقط از آن سوره، این را به خاطر دارم کـه          . از یادم برده شد   
نوشته وبه گردن شما سخن شما بعنوان یک گواهی    .  نمی کنید  د که خود به آن عمل،     یمی آور 

   .»روز قیامت، در مورد آن از شما پرسیده می شود  وآویزان می گردد

                                                
سوره اسراء، حدید، : ی شوند و آنها عبارتند از  به سوره هایی گفته می شود که با لفظ سبحان یا سبح شروع م 1

  .حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی



  
 
٤٠٥ )1 (مختصر صحیح مسلم  

   زرق و برق دنیا ):56(باب

فَخطَب الناس    قَام رسولُ اللَّه     :قال   سعيد الْخدرِي  یعن أَب ـ  ٥٦٦
 ما يخرِج اللَّه لَكُم من زهـرة         إِالَّ ، أَيها الناس  ،أَخشى علَيكُم  واللَّه ما    الَ« :فَقَالَ
  فَصمت رسولُ اللَّـه      ؟ أَيأْتي الْخير بِالشر   ، يا رسولَ اللَّه   : فَقَالَ رجلٌ  .»الدنيا
 ؟سولَ اللَّه أَيأْتي الْخيـر بِالـشر   يا ر: قُلْت: قَالَ؟»كَيف قُلْت « : ثُم قَالَ  ،ساعةً

     ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه: »  َال ريي إِ  إِنَّ الْخأْتالَّ ي    وه ريخ رٍ أَويبِخ ،     بِتنا يإِنَّ كُلَّ م 
    ملي طًا أَوبلُ حقْتي بِيعرِ   إِالَّ ،الرضلَةَ الْخآك ،ى إِذَ، أَكَلَتتا   حاهتـراصخ َألتتا ام

 سمالش لَتقْبتاس،   الَتب أَو ثَلَطَت ،  ترتاج ثُم ،  فَأَكَلَت تاداالً   ، فَعذْ مأْخي نفَم  
   يهف لَه كاربي قِّهاالً   ،بِحذْ مأْخي نمالَ         وأْكُـلُ وي يثَـلِ الَّـذكَم ثَلُهفَم قِّهرِ حيبِغ  

شيع١٠٥٢/م. (»ب(  
 برخاست و براي مردم، سخنرانی کرد  رسول اهللا:  می گویدابو سعید خدري : ترجمه

 زرق و برق دنیایی که خداوند ن از هیچ چیزي براي شما به اندازةنه، به خدا سوگند، م«: و فرمود
  عـث شـر   باهـم  مگـر خیـر   ! اي رسول اهللا  : مردي گفت . »آنرا به شما عنایت می کند، نمی ترسم       

آیا ! یا رسول اهللا: ؟ آن مرد گفت»چه گفتی«: سپس فرمود.  سکوت نمود اهللامی شود؟ رسول 
: سپس افزود. » فقط باعث خیر می شود،خیر«:  فرمودباعث شر می شود؟ رسول خدا هم خیر 

اما در جوی آب، نوعي گياه مي رويـد كـه حيوانـات از        . در واقع، خير، موجب شر نمي شود      ««
آن، مي ميرند يا مريض مي شوند مگر حيواني كه پس از سير شـدن، زيـر آفتـاب دراز             خوردن  

پس هر کس، مالی را به حق بگیـرد، در آن  . مي كشد و آنها را دفع مي كند و دوباره، مي چرد    
و هر کس که مالی را به ناحق می گیرد، مثال او مانند کسی . مال، برایش برکت عنایت می شود

  .»لی سیر نمی کنداست که می خورد و

  سؤال و حرص و طمع به او بدهند گرفتن مال براي کسی که بدون): 57(باب 
كَانَ يعطي عمر بن     أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما  اَُهللا عن  رضی ابنِ عمر  ـ عن ٥٦٧
 فَقَالَ لَه   ،فْقَر إِلَيه مني   يا رسولَ اللَّه أَ    ، أَعطه :الْعطَاَء فَيقُولُ لَه عمر    الْخطَّابِ  
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   ولُ اللَّهسر :    بِه قدصت أَو لْهومفَت ذْهخ،         ـرغَي تأَنالِ وذَا الْمه نم اَءكا جمو 
  .» تتبِعه نفْسك فَالَ، وما الَ، فَخذْه، سائلٍمشرِف والَ

 مالقَالَ س:   كلِ ذَلأَج نالَ     فَم رمع نئًا    كَانَ ابيا شدأَلُ أَحسالَ ، يئًا    ويش دري 
هيط١٠٤٥/م( .أُع(  

  چیزهایی به عمر به خطاب  رسول خدا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
 بـده کـه از مـن    اینهـا را بـه کـسانی   !  خـدا اي رسـول :  به ایشان می گفت   عمر   .عطا می نمود  

سرمایه گذاري کن و یا صـدقه  براي خودت، یا  آنها را بردار؛«:  فرمود رسول اهللا   . نددترنیازمن
و اگر ندادند، . برداررا ا اگر چیزي از این اموال بدون سؤال و حرص وطمع به تو دادند، آنه. بده

  .»حرص و طمع نداشته باش
 چیزي نمی خواست از هیچ کس،رضی اهللا عنهما به همین خاطر، ابن عمر : سالم می گوید

  .، بر نمی گرداندمی دادندو اگر چیزي به او 

  کسی که سؤال کردن برایش جائز است): 58(باب 
 فَأَتيـت   ، تحملْت حمالَةً  : قَالَ  ليعن قَبِيصةَ بنِ مخارِقٍ الْهِالَ    ـ  ٥٦٨

   ولَ اللَّهسر  ايهف أَلُهأْ  « : فَقَالَ ،أَسى تتح مقَةُ أَقدا الصنيا   ،تبِه لَك رأْمقَالَ .» فَن : 
 رجلٍ تحمـلَ حمالَـةً      :ثَةحد ثَالَ  ألَِ  تحلُّ إِالَّ  يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمسأَلَةَ الَ    « :ثُم قَالَ 

      ِسكمي ا ثُمهيبصى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتفَح،   ائج هتابلٌ أَصجرو    الَهم تاحتةٌ اجح
 -أَو قَالَ سدادا مـن عـيشٍ         -فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصيب قواما من عيشٍ         

نا  لَقَد أَصابت فُالَ   :ثَةٌ من ذَوِي الْحجا من قَومه     ورجلٌ أَصابته فَاقَةٌ حتى يقُوم ثَالَ     
أَو قَالَ سدادا من عيشٍ      - حتى يصيب قواما من عيشٍ       ،ت لَه الْمسأَلَةُ   فَحلَّ ،فَاقَةٌ
- أَلَةسالْم نم ناهوا سا،فَمتحا سهباحا صأْكُلُها يتحةُ سا قَبِيص١٠٤٤/م. (» ي(  

لذا نزد رسول خدا  . دتاوانی به گردنم افتا   :  می گوید  قبیصه بن مخارق هاللی      : ترجمه
      آنحضرت .  آمدم و از ایشان درخواست کمک نمودم صبر کن تا زکاتها برسـند؛  «: فرمود
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سؤال کردن از مردم فقط براي ! اي قبیصه«: سپس افزود. »بدهنددستور می دهیم تا از آنها به تو        
ال کردن،  سؤپس براي او. تی بر گردنش بیفتد مردي که تاوان و غرام-1. ، جائز استسه شخص

 همچنین مردي که -2. ال نکندو بعد از آن، سؤ جایز است تا اینکه آن غرامتش، پرداخت گردد
 کردن از مردم، جـایز  الاموالش نابود گردد براي او نیز سؤ      به مصیبتی گرفتار آید طوریکه همه       

نفر از افراد و سه  مردي که دچار گرسنگی شود -3. است با اندازه اي که بتواند امرار معاش کند
ال بجز در موارد فوق، سـؤ ! اي قبیصه. فالنی دچار گرسنگی شده است  :  قوم اش بگویند   فهمیدة

  .»حرام است، کردن، حرام است

  ال می کند عطا کردن به کسی که با خشونت، سؤ):59(باب 
يه  وعلَ ، كُنت أَمشي مع رسولِ اللَّه       : قَالَ  عن أَنسِ بنِ مالك   ـ  ٥٦٩

   ةياشيظُ الْحغَل انِيرجاٌء نةً      ،رِديددذَةً شبج هائبِرِد ذَهبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد ،  تظَرن 
      ولِ اللَّهسقِ رنع ةفْحإِلَى ص     ِاءدةُ الرياشا حبِه تأَثَّر قَدو،   هذَتبج ةدش نم ،  ثُم 

  فَالْتفَت إِلَيـه رسـولُ اللَّـه    ،حمد مر لي من مالِ اللَّه الَّذي عندك يا م :قَالَ
كحطَاٍء،فَضبِع لَه رأَم ١٠٥٧/م( . ثُم(  

ایشان چادري نجرانی .  قدم می زدمبا نبی اکرم :  می گوید   بن مالک     انس: ترجمه
 رسـید و   آنحـضرت   مـردي بادیـه نـشین بـه     .که داراي حاشیه اي ضخیم بود، به تـن داشـت         

 چـادر را   نگاه کردم و اثر حاشیۀ نبی اکرم چادرش را به سختی کشید طوریکه من به گردن     
دستور بده تـا از مـال خـدا    ! اي محمد:  سپس آن مرد، گفت  . که بشدت کشیده شده بود، دیدم     

 نگـاه کـرد و تبـسم نمـود و      بـه او  رسول خدا   . که در اختیار توست، به من هم چیزي بدهند        
  .دستور داد تا به او هم چیزي بدهند

أَقْبِيةً ولَم    قَسم رسولُ اللَّه     : أَنه قَالَ   عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ   ـ  ٥٧٠
فَانطَلَقْـت ،   يا بني انطَلق بِنا إِلَى رسولِ اللَّه   : فَقَالَ مخرمةُ  ،يعط مخرمةَ شيئًا  

هعي   : قَالَ ،مل هعلْ فَادخقَالَ ، اد :  لَه هتوعا فَقَـالَ      ، فَدهناٌء مقَب هلَيعو هإِلَي جرفَخ : 
»ذَا لَكه أْتبفَقَالَ: قَالَ.»خ هإِلَي ظَرةُ« : فَنمرخم يض١٠٥٨/م. (»ر(  



  
  

                                                      
٤٠٨  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

،  اما به مخرمه.نمود تقسیم قباتعدادي  اهللا   رسول: گوید می بن مخرمه  سورم: ترجمه
پـدرم  با : گوید سور میم. ببر اهللا   مرا نزد رسول! پسرم:  مخرمه به من گفت    .از آنها نداد   چیزي

 را اهللا   برو و رسولخانه داخل به : ، پدرم گفت)رسیدیم اهللا   وقتی به منزل رسول( .براه افتادم
از در حالی که یکی  آنحضرت .  را صدا کردمرسول اهللا رفتم و یز ن من .نزد من بیایدتا بگو 

 .»بودمشما گذاشته این را براي «: به پدرم گفتو بیرون تشریف آورد را پوشیده بود، همان قباها 
  .»شد راضی ،مخرمه«:  فرمودرسول اهللا .  نگاه کرد،آنبه مه رمخ

  کتاب روزه- 11
  فضیلت روزه): 1(باب 

 :قَالَ اللَّه عز وجـلَّ «:  قَالَ رسولُ اللَّه :قال  هريرةَ ی أَبـ عن٥٧١
 فَإِذَا كَـانَ    ، والصيام جنةٌ  ، الصيام فَإِنه لي وأَنا أَجزِي بِه      كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِالَّ     

  كُمدمِ أَحوص موالَ    فَالَ ،يو ذئموفُثْ يري  سي بخ،     لَهقَات أَو دأَح هابقُلْ ، فَإِنْ سفَلْي : 
  مائص ؤري امإِن،      اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ هدبِي دمحم فْسي نالَّذو ، موي 

ةاميالْق،   كسرِيحِ الْم نا   ، ممهحفْري انتحمِ فَرائلصلإِذَ : و    طْرِهبِف فَرِح إِذَا  ،ا أَفْطَرو 
هموبِص فَرِح هبر ي١١٥١/م. (لَق(  

هـر  : خداونـد عزوجـل مـی فرمایـد       «:  فرمود رسول اهللا   : می گوید  ابوهریره  : ترجمه
عملی که فرزند آدم، انجام دهد، براي خودش می باشد، جز روزه کـه مخـصوص مـن اسـت و      

پس هر گاه؛ یکـی  . است) در برابر آتش جهنم (روزه، سپري   . دادمن خودم پاداش آنرا خواهم      
 شـد یـا ناسـزا    اگـر کـسی بـا او درگیـر    . راه نینـدازد  از شما روزه بود، ناسزا نگوید و سر و صدا           

سوگند به ذاتی کـه جـان محمـد در دسـت اوسـت،         . من روزه هستم  : گفت، در جوابش بگوید   
  روزه دار دو بـار، خوشـحال     . خوشـبوتر اسـت   بوي دهان روزه دار نزد خداوند از بوي مـشک،           

  و دیگـري، زمـانی کـه بـا پروردگـارش مالقـات         . یکی هنگـامی کـه افطـار مـی کنـد          : می شود 
  .» از روزه اش شادمان می شودمی نماید
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  فضیلت ماه مبارك رمضان): 2(باب 

ضانُ فُتحت إِذَا جاَء رم« :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَـ ٥٧٢
ةنالْج ابوارِ،أَبالن ابوأَب غُلِّقَتو ،نياطيالش تفِّدص١٠٧٩/م. (» و(  
  فـرا  رمـضان  مـاه  وقتـی  « :فرمـود   اهللا  روایـت اسـت کـه رسـول     از ابوهریره   : ترجمه

جیـر   و شـیاطین بـه زن  می گـردد  بسته ، درهاي دوزخمی شوند،درهاي بهشت گشوده  می رسد،   
  .»دونش می کشیده

  یک یا دو روز قبل از رمضان، روزه نگیرید): 3(باب 
 تقَدموا رمـضانَ  الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ ٥٧٣

  )١٠٨٢/م( .» فَلْيصمه، رجلٌ كَانَ يصوم صوماالَّ إِ، يومينِبِصومِ يومٍ والَ
شما نباید یـک یـا دو روز   «:  فرمودرسول اهللا : کند که  روایت می ابوهریره  : ترجمه

 مثال، روزهاي دوشنبه و بعنوان(، مگر کسی که مقید به روزه گرفتندی روزه بگیر، از رمضانقبل
  .»چنین شخصی، روزه بگیرد.  بوده است)پنجشنبه

  روزه گرفتن با دیدن ماه): 4(باب 
إِذَا « :لَ فَقَـالَ الْهِـالَ   ذَكَر رسولُ اللَّه :قَالَ رةَ عن أَبِي هريـ ٥٧٤

. »ثـني فَعـدوا ثَالَ  ، فَإِنْ أُغْمي علَيكُم     ، وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطروا   ،رأَيتموه فَصوموا 
  )١٠٨١/م(

:  و فرمود سخن از هالل رمضان به میان آوردرسول اهللا :  می گویدابوهریره : ترجمه
و هر گاه، هالل شوال را مشاهده کردید، افطـار      . هر گاه، هالل رمضان را دیدید، روزه بگیرید       «

  .»سی روز را کامل کنید) و هالل را ندیدید(و اگر آسمان، ابري بود، . کنید

  یک ماه بیست و نه روز است): 5(باب 

 يدخلَ  حلَف أَنْ الَ    أَنَّ النبِي    :هأَخبرت ْها  اَُهللا عن  رضی سلَمةَ    أُم ـ عن ٥٧٥
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 فَقيلَ ، غَدا علَيهِم أَو راح، فَلَما مضى تسعةٌ وعشرونَ يوما     ،علَى بعضِ أَهله شهرا   
لَه: لَفْتأَنْ الَ     ، ح اللَّه بِيا نا  يرها شنلَيلَ عخدقَالَ ، ت »رهةً   إِنَّ الشعـسكُـونُ تي 

  )١٠٨٥/م( .»وعشرِين يوما
سوگند یاد کرد که تـا یـک مـاه،     اهللا    رسول:می گوید عنها    اهللا  ام سلمه رضی  : ترجمه

پس از گذشت بیست و نه روز، هنگام صبح یا شب، نزد همـسران       . شب نزد همسران خود نرود    
یک ماه، «: ؟ فرمود!ند یاد کرده اید شما براي یک ماه، سوگ    : گفتند به آنحضرت   . خود رفت 

  .»بیست و نه روز است
  الَ ،إِنا أُمةٌ أُميةٌ  « : قَالَ عن النبِي   : ْهما        اَُهللا عن  رضی  عمر  ابنِ ـ عن ٥٧٦
الثَـة  الثَّ« وعقَد اِإلبهام فـي  .» الشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا  ، نحسب نكْتب والَ 

  )١٠٨٠/م( .ثني يعنِي تمام ثَالَ.»والشهر هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا
نوشتن . ما ملتی امی هستیم«:  فرمودنبی اکرم : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

تان هر بار تمام انگـش (ماه، گاهی اینقدر، اینقدر و اینقدر می شود      . و حساب کردن را نمی دانیم     
یعنی بیست و نه روز می شود و گاهی  ) دستش را باز می کرد و بار سوم، انگشت ابهام را بست           

  .یعنی سی روز کامل می گردد» ماه، اینقدر، اینقدر و اینقدر می شود

  هالل را براي دیده شدن طوالنی نموده استخداوند : )6(باب 

 فَلَما نزلْنا بِبطْنِ نخلَـةَ      ،للْعمرة خرجنا   : قَالَ   عن أَبِي الْبخترِي  ـ  ٥٧٧
 هو ابن   : وقَالَ بعض الْقَومِ   ،ث هو ابن ثَالَ   : فَقَالَ بعض الْقَومِ   ،لَ تراَءينا الْهِالَ  :قَالَ

 فَقَالَ بعـض  ،لَا رأَينا الْهِالَ إِن: فَقُلْناْهما     اَُهللا عن  رضی  فَلَقينا ابن عباسٍ   : قَالَ ،لَيلَتينِ
 ؟ أَي لَيلَة رأَيتموه   : فَقَالَ ، هو ابن لَيلَتينِ   : وقَالَ بعض الْقَومِ   ،ث هو ابن ثَالَ   :الْقَومِ
 مده للرؤيـة    إِنَّ اللَّه « :قَالَ  فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّه      ، لَيلَةَ كَذَا وكَذَا   : فَقُلْنا :قَالَ

وهمتأَير لَةلَيل و١٠٨٨/م. (»فَه(  
هنگامی که به بطن نخلـه      . ما براي اداي عمره، بیرون رفتیم     : ابوالبختري می گوید  : ترجمه



  
 
٤١١ )1 (مختصر صحیح مسلم  

برخی . هالل سه شبه است: برخی از مردم گفتند. رسیدیم، براي پیدا کردن هالل، تالش نمودیم
ما هالل : ر حال بعد از مدتی، ابن عباس را دیدیم و به ایشان گفتیمبه. دو شبه است: دیگر گفتند

. هالل، دو شبه است: هالل، سه شبه است و بعضی دیگر گفتند: ولی برخی از ما گفتند. را دیدیم
  . فـالن شـب آنـرا دیـدیم    : چـه شـبی آنـرا دیدیـد؟ مـا گفتـیم          : ابن عباس رضی اهللا عنهما گفـت      

» ان ماندن آنرا بخاطر اینکه دیده شود، طـوالنی نمـوده اسـت          خداوند زم «:  فرمود رسول خدا   
  .یعنی یک شبه بوده است. هالل از آنِ همان شبی بوده است که شما دیده اید

  دیدن مردم هر سرزمین براي خودشان، اعتبار دارد): 7(باب 
اَُهللا  رضـی عاوِيةَ  أَنَّ أُم الْفَضلِ بِنت الْحارِث بعثَته إِلَى م    :عن كُريبٍ ـ  ٥٧٨

 واستهِلَّ علَي رمضانُ وأَنا     ، فَقَضيت حاجتها  ، فَقَدمت الشام  : قَالَ ، بِالشامِ ْهما  عن
 فَـسأَلَنِي   ، ثُم قَدمت الْمدينةَ في آخرِ الشهرِ      ،لَ لَيلَةَ الْجمعة   فَرأَيت الْهِالَ  ،بِالشامِ

اسٍ     عبع نب اللَّه دبیضن  را        اَُهللا عمالْهِالَ   ،ْه ذَكَر الْهِـالَ     :لَ فَقَالَ  ثُم مـتأَيى رت؟لَ م 
فَقُلْت: ةعملَةَ الْجلَي اهنأَيفَقَالَ، ر :هتأَير ت؟ أَنفَقُلْت :معن ،اسالن آهروا  ، وـامصو 

 ،ثني نزالُ نصوم حتى نكْملَ ثَالَ      فَالَ ، لَكنا رأَيناه لَيلَةَ السبت    : فَقَالَ ،وصام معاوِيةُ 
 اهرن أَو، الَ  : فَقُلْت أَو     هاميصةَ واوِيعم ةيؤي بِرفكْتولُ   ،   الَ : فَقَالَ ؟ تسا رنركَذَا أَمه

 اللَّه ،حي نى بيحي كشيوى في:فكْتت ي أَوفكْت١٠٨٧/م (.يی ن(  
. از کُریب روایت است که ام فضل دختر حارث او را نزد معاویه در شام فرسـتاد      : ترجمه

و من در شام بودم که ماه رمضان . من به شام رفتم و کار ام فضل را انجام دادم: کُریب می گوید
عبداهللا . سرانجام، اواخر ماه به مدینه آمدم. من شب جمعه، هالل را دیدم. در حق من آغاز گردید

شما چـه شـبی هـالل را دیدیـد؟     : سخن از هالل به میان آورد و گفترضی اهللا عنهما  بن عباس   
بلـی، مـردم نیـز دیدنـد و     : آیا خودت دیدي؟ گفتم: پرسید. شب جمعه ما هالل را دیدیم     : مگفت

پـس همچنـان،   . الل را شب شنبه دیدیم ولی ما ه  : گفت. روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت      
آیا رؤیت معاویه : گفتم. روزه گرفتن را ادامه می دهیم تا سی روز را کامل کنیم یا هالل را ببینیم

  . به ما اینگونه دستور داده استخیر؛ رسول خدا : و روزه گرفتن اش کفایت نمی کند؟ گفت
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  ناقص نمی شوند) فطر و اضحی(دو ماه عیدین ): 8(باب 
 : ينقُـصان  شهرا عيـد الَ   « :قَالَ عن النبِي :   أَبِي بكْرةَ   ـ عن   ٥٧٩

ةجذُو الْحانُ وضم١٠٨٩/م. (»ر(  
دو ماه عید، یعنی ماه رمضان و ماه «: فرمود اکرم  نبی بکره روایت است که  واز اب: ترجمه

 یا .شوند  روز نمی30کمتر از هر دو  ،در یک سالهمزمان یعنی اینکه (. »شوند حجه کم نمیوالذ
  .واهللا اعلم) باشند، اجر و ثواب سی روز را دارند هم نه روز  بیست و،اینکه اگر این دو ماه

  سحري خوردن براي روزه): 9(باب 
تسحروا فَإِنَّ في السحورِ    «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَنسٍ   ـ  ٥٨٠

  )١٠٩٥/م. (»بركَةً
 زیـرا در  ؛سـحري بخوریـد  «: فرمـود  اکـرم    نبـی   : گویـد  مـی  انس بن مالک    : ترجمه

  .» خیر و برکت نهفته است،سحريخوردن 

 خیر کردن سحريتأ): 10(باب 

 ثُم قُمنا إِلَى     تسحرنا مع رسولِ اللَّه      :قَالَ عن زيد بنِ ثَابِت     ـ  ٥٨١
  )١٠٩٧/م( . خمِسني آيةً: قَالَ؟انَ قَدر ما بينهما كَم كَ: قُلْت،ةالصالَ

 سـحري  اهللا  بـا رسـول  ما :  فرمودبن ثابت     روایت می کند که زید     انس  : ترجمه
سحري خوردن  بین :پرسیدم: گوید  میانس . برخاستیمنماز صبح اقامۀ  براي سپس، .یمخورد

  .نجاه آیهپ تالوت ةاندازه ب:  ثابت جواب داد؟ زید بنوجود داشتقدر فاصله چ ،و نماز صبح

  کیفیت فجري که باعث حرمت خوردن روزه دار می گردد): 11(باب 

 يغرنكُم من   الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن سمرةَ بنِ جندبٍ     ـ  ٥٨٢
 .» حتى يستطري هكَـذَا    ،يلُ هكَذَا  بياض اُألفُقِ الْمستط    والَ ،لٍسحورِكُم أَذَانُ بِالَ  

  )١٠٩٤/م. ( يعنِي معترِضا:وحكَاه حماد بِيديه قَالَ
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مواظـب باشـید دربـاره    «:  فرمـود رسـول خـدا   :  می گویـد   سمره بن جندب    : ترجمه
ا آن ت. است شما را فریب ندهد) عمودي(سحري خوردن، اذان بالل و سفیدي آسمان که اینگونه 

  .»گسترش یابد) افقی(هنگامی که سفیدي اینگونه 

بخورید و بیاشامید «: درباره این سخن خداوند متعال که می فرماید): 12(باب 
کامالً براي شما آشکار ) تاریکی شب(از نخ سیاه ) روشنی صبح(تا اینکه نخ سفید 

  »گردد
وكُلُوا واشربوا   :ذه اآليةُ  لَما نزلَت ه   : قَالَ عن سهلِ بنِ سعد     ـ  ٥٨٣

       دواَألس طيالْخ نم ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتح َقَال :      ادـلُ إِذَا أَرجفَكَانَ الر 
موالص،      ضيطَ اَألبيالْخو دوطَ اَألسيالْخ هلَيي رِجف مهدطَ أَحبأْ فَالَ، رالُ يزكُـلُ   ي

 فَعلموا أَنمـا    من الْفَجرِ  : فَأَنزلَ اللَّه بعد ذَلك    ،ويشرب حتى يتبين لَه رِئْيهما    
ارهالنلَ واللَّي كنِي بِذَلع١٠٩١/م.(ي(  

وکُلُـوا  : هنگامی که این آیه نازل شـد : سهل بن سعد رضی اهللا عنهما می گوید  : ترجمه
یعنی بخورید و بیاشامید تا اینکه  رَبوا حتَّى یتَبینَ لَکُم الْخَیطُ األَبیض منْ الْخَیط األَسود    واشْ

  .نخ سفید از نخ سیاه کامالً براي شما آشکار گردد
هنگام نزول آیه فوق، هر کس می خواست روزه بگیرد، به پاهایش یک نخ سفید و یک نخ 

لـذا  . ن به خوردن و نوشیدن، ادامه می داد تا اینکه آنهـا را بخـوبی ببینـد          سیاه می بست و همچنا    
در نتیجه مردم دانستند که هدف از نخ سفید و سیاه، روز . را نازل فرمود» من الفجر«خداوند جمله 

  .و شب می باشد

   لذا بخورید و بیاشامید هنوز شب است؛بالل زمانی اذان می دهد که): 13(باب 
     كَانَ لرسولِ اللَّـه :قَالَ ْهما اَُهللا عن رضی بنِ عمراهللا عبدعن ـ ٥٨٤

 انذِّنؤى     بِالَ :ممومٍ اَألعكْتم أُم نابولُ اللَّه   ،لٌ وسفَقَالَ ر  :»  َذِّنُ   الًإِنَّ بِالـؤي 
 أَنْ   ولَم يكُن بينهمـا إِالَّ     : قَالَ .» فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ       ،بِلَيلٍ
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  )١٠٩٢/م( .ينزِلَ هذَا ويرقَى هذَا
بالل و :  دو مؤذن داشترسول خدا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه

قبـل از  (بالل زمانی اذان می دهد که هنوز شب است   «:  فرمود پیامبر اکرم   . ابن ام مکتوم نابینا   
بنابراین شما پس از اذان بالل، بخورید و بیاشامید تا اینکه عبداهللا بـن ام مکتـوم اذان    ) طلوع فجر 

  .»گوید
فقط به اندازه ي بـود کـه یکـی پـایین بیایـد و      نفر اذان آن دو میان   فاصلۀ: راوي می گوید  

  .دیگري، باال رود

ت باجن همچنان درروزه گرفتن کسی که فجر، طلوع می کند و او ): 14(باب 
   بسر می برد

 :أَنهما قَالَتـا    زوجي النبِي    ْهما  اَُهللا عن  رضی عن عائشةَ وأُم سلَمةَ   ـ  ٥٨٥
     ولُ اللَّهسإِنْ كَانَ ر    ٍاعجِم نا مبنج بِحصالَ ،لَيترِ احانَ ،مٍ غَيـضمي رف ،  ثُـم 

ومص١١٠٩/م. (ي(  
:  روایت است کهیشه و ام سلمه رضی اهللا عنهما دو همسر گرامی نبی اکرم از عا: ترجمه

 بعلت همبستري نه احتالم در  در ماه مبارك رمضانگاهی، فجر طلوع می کرد و رسول خدا    
  .جنابت بسر می برد و روزه هم می گرفت

 وهي ،يستفْتيه  النبِي  جاَء إِلَىأَنَّ رجالً: ْها    اَُهللا عن رضیعن عائشةَ ـ ٥٨٦
 ؟ أَفَأَصوم ،ةُ وأَنا جنب   يا رسولَ اللَّه تدرِكُنِي الصالَ     : فَقَالَ ،تسمع من وراِء الْبابِ   

    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»  َالرِكُنِي الصدا تأَنو   ومفَأَص بنا جأَنفَقَالَ .»ةُ و :   تلَـس 
واللَّـه  « : فَقَالَ، قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر   ،نا يا رسولَ اللَّه   مثْلَ

  )١١١٠/م. (» وأَعلَمكُم بِما أَتقي،رجو أَنْ أَكُونَ أَخشاكُم للَّهإِني ألََ
 آمـد تـا از آن    نزد نبـی اکـرم     مردي: از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که       : ترجمه

.  نماید در حالی که عایشه رضی اهللا عنها صدایش را از پشت دروازه می شنید استفتا حضرت  
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نابت بسر مـی بـرم؛ آیـا    فرا می رسد و من در ج ) فجر(وقت نماز   ! اي رسول خدا  : آن مرد گفت  
 جنابت بسر می برم و روزه وقت نماز فرا می رسد و من نیز در«:  فرمود رسول اهللا روزه بگیرم؟
   خداونـد گناهـان گذشـته و    تـو ماننـد مـا نیـستی؛    ! اي رسول خـدا : آن مرد گفت  . »هم می گیرم  

شما از خدا امیدم این است که من بیشتر از همۀ «:  فرمودرسول اهللا . آینده ات را بخشیده است
  .»قوا را بهتر از شما می دانم تمی ترسم و امور

   فراموشی بخورد یا بنوشدوزه داري که بطوردربارة ر): 15(باب 
من نـِسي وهـو : »      قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٥٨٧

مائص،رِبش فَأَكَلَ أَو ،هموص متفَلْي ،قَاهسو اللَّه هما أَطْعم١١٥٥/م. (» فَإِن(  
اگـر کـسی روزه بـود و در حـال     «:  فرمـود ل اهللا   رسـو :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه

 زیرا خداوند بـه او آب و غـذا داده   و یا نوشید، روزه اش را کامل کند؛فراموشی، چیزي خورد    
  .»است

  من روزه هستم: دعوت شد، باید بگویداگر روزه دار براي صرف غذا ): 16(باب 
إِذَا دعي أَحدكُم   « :قَالَ  النبِي   عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن      ـ  ٥٨٨
  )١١٥٠/م. (» إِني صائم: فَلْيقُلْ، وهو صائم،إِلَى طَعامٍ

، گاه، یکی از شما در حالت روزههر«:  فرمودنبی اکرم  :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
  .»من روزه هستم: براي صرف غذا دعوت شد، بگوید

   که در ماه رمضان با همسرش همبستري کند کسیکفارة): 17(باب 
 هلَكْت يـا  :فَقَالَ  جاَء رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ عن أَبِي هريرةَ ـ ٥٨٩
 ولَ اللَّهسقَالَ ،ر : » لَكَكا أَهمانَ     : قَالَ ؟»وضمي ري فأَترلَى امع تقَعقَـالَ  ، و : 

فَهلْ تـستطيع أَنْ تـصوم شـهرينِ        « : قَالَ ، الَ : قَالَ ؟»بةًهلْ تجِد ما تعتق رقَ    «
 : قَـالَ  ، الَ : قَالَ ؟»فَهلْ تجِد ما تطْعم ستني مسكينا     « : قَالَ ، الَ : قَالَ ؟»متتابِعينِ

» لَسج ثُم،    بِيالن يفَأُت    رمت يهقٍ فرفَقَالَ ، بِع : »قدصذَا تا  : قَالَ .» بِهنم ؟ أَفْقَر 
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 ثُم  ،حتى بدت أَنيابه    فَضحك النبِي    ،بتيها أَهلُ بيت أَحوج إِلَيه منا     فَما بين الَ  
   )١١١١/م( .»اذْهب فَأَطْعمه أَهلَك« :قَالَ

مـن  ! رسول خدااي : آمد و گفت اهللا   نزد رسول مردي  : گوید می  ابوهریره  : ترجمه
در (ماه رمـضان  : ؟ گفت»ده استیزي تو را هالك کرچه چ«: فرمود اهللا    رسول. هالك شدم 

 . با همسرم همبستري کردم)حال روزه
 اهللا    رسـول .خیـر : گفـت  ؟ »آیا غالمـی داري کـه او را آزاد کنـی   «: فرمود اهللا    رسول

تـوانی   مـی «: فرمـود  اهللا    رسـول .خیـر : گفـت  ؟ » بگیري روزه ،توانی دو ماه متوالی    می«: فرمود
. سپس آن مرد همانجا نشـست : راوي می گوید . خیر: ؟ گفت »شصت مسکین را خوراك بدهی    

 خرماهـا را  این  «: فرمود   آنحضرت. دنآورد اهللا    اي پر از خرما نزد رسول      کیسهدر آن اثنا،    
 در میان این دو !به خدا سوگندجود دارد؟ آیا فقیرتر از ما هم و     : گفتآن شخص،    .»صدقه کن 
  بـا شـنیدن ایـن سـخن،    رسول خدا . نیستاز خانۀ من نیازمندتر هیچ خانه اي    ،مدینهسنگالخ  

   خرماهـا را بـه   بـرو، «: سـپس، فرمـود  .  ظـاهر شـد   )شمبـارک (دنـدانهاي کـه   بـه گونـه اي      خندید  
   .»خانواده ات بده

  جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه       :أَنها قَالَت  ْها       اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٥٩٠
 وطئْت امرأَتي فـي رمـضانَ       : قَالَ ؟»لم :» قَالَ رسولُ اللَّه     ، احترقْت :فَقَالَ
ـ ، فَأَمره أَنْ يجلس ، ما عندي شيءٌ   : قَالَ .» تصدق ،تصدق« : قَالَ ،نهارا فَج  اَءه

 ولُ اللَّهسر هرفَأَم اما طَعيهِمف قَانرع بِه قدصت١١١٢/م( .أَنْ ي(  
. سـوختم :  آمد و گفـت مردي نزد رسول خدا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه

: فرمـود . روز ماه مبارك رمضان بـا همـسرم، همبـستر شـدم          : ؟ گفت »چرا«:  فرمود آنحضرت  
در این . یند به آن مرد، دستور داد تا بنشآنحضرت . چیزي ندارم: گفت. »صدقه بدهصدقه بده، «

 دستور داد تا آنها را پس آنحضرت .  آوردند نزد رسول خدا اثنا، دو زنبیل، مواد خوراکی
  .صدقه کند
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  حکم روزه داري که همسرش را می بوسد): 18(باب 
يقَبـلُ وهـو      كَانَ رسولُ اللَّه     :قَالَت هاْ        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٥٩١

مائص،مائص وهو راشبيو ،بِهِإلر لَكُكُمأَم هنلَك١١٠٦/م. ( و(  
 همسرانش ،در حالت روزه  رسول اهللاعنها روایت است که   اهللا  از عایشه رضی: ترجمه
 بهتر از همۀ شـما مـی توانـست غرایـز      ولی آنحضرت. بوسید میمی گرفت و    را در آغوش    

  . خویش را کنترل نماید

دار   کرد، روزه خورشید غروب  وفرا رسیدکه شب  هنگامی: )19(باب 
  نمایدافطار

 في سفَرٍ    كُنا مع رسولِ اللَّه      :قَالَ عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى       ـ  ٥٩٢
 يا  : قَالَ ،»نُ انزِلْ فَاجدح لَنا   يا فُالَ « :ابت الشمس قَالَ   فَلَما غَ  ،في شهرِ رمضانَ  

 فَأَتـاه   ، فَنزلَ فَجدح  : قَالَ .»انزِلْ فَاجدح لَنا  « : قَالَ ،رسولَ اللَّه إِنَّ علَيك نهارا    
بِه،   َ بِيالن رِبفَش   ،  هدقَالَ بِي ثُم: »  الش تا  إِذَا غَابنهه نم سم،    نلُ ماَء اللَّيجو 

  )١١٠١/م. (» فَقَد أَفْطَر الصائم،ها هنا
در یکی از سـفرها در مـاه مبـارك    : گوید  می رضی اهللا عنهما بن ابی اوفی   عبداهللا: ترجمه

خطـاب بـه      امی که آفتاب غروب کرد، آنحـضرت        گهن. بودیم اهللا    رسول، همراه   رمضان
آن . »مـا تهیـه کـن   بـراي  شـربتی  ) جـو آرد از  و  (پیاده شـو    ! اي فالنی «:  فرمود ،مراهانیکی از ه  
پیاده «: دوباره فرمود آنحضرت . آفتاب هنوز غروب نکرده است! خدا یا رسول: گفتشخص، 

خـدمت   پیـاده شـد و شـربت درسـت کـرد و      ، آن شـخص .» شـربت درسـت کـن    ما شو و براي  
، هرگـاه «: فرمـود نمود و اشاره   ،دستش با   سپس. ا نوشید رن  آ اهللا    رسول. آورد آنحضرت  

 افطار فرا وقتکه  آشکار شد، بدانید ،این قسمت سیاهی شب از  وپنهان گردیدخورشید از اینجا 
  .»رسیده است
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  تعجیل در افطار): 20(باب 
  يـزالُ النـاس  الَ« :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه: عن سهلِ بنِ سعد     ـ  ٥٩٣

طْرلُوا الْفجا عرٍ مي١٠٩٨/م( .»بِخ(  
مردم تـا زمـانی در   «: فرمود اهللا   رسول: گوید میرضی اهللا عنهما سهل ابن سعد   : ترجمه

یعنی بال فاصله پس از غروب آفتاب، افطـار  . (»خیر، بسر میبرند که در افطار نمودن، عجله کنند    
  مترجم ).نمایند

اَُهللا  رضـی  دخلْت أَنا ومسروق علَى عائشةَ   : قَالَ  عن أَبِي عطيةَ  ـ  ٥٩٤
 يـأْلُو عـن     هما الَ كالَ ن من أَصحابِ محمد      رجالَ :فَقَالَ لَها مسروق   ْها  عن

 ،فْطَـار ِإلوا واآلخر يؤخر الْمغـرِب      ، أَحدهما يعجلُ الْمغرِب واِإلفْطَار    ،الْخيرِ
فَقَالَت:    اِإلفْطَارو رِبغلُ الْمجعي ن؟ م    اللَّـه دبقَالَ ع ، كَـذَا كَـانَ   : فَقَالَـته   

 ولُ اللَّهسر عنص١٠٩٩/م. (ي(  
مسروق بـه  .  عایشه رضی اهللا عنها رفتیممن و  مسروق به خانۀ  : طیه می گوید  ابو ع : ترجمه

کـدام در انجـام کارهـاي خیـر،         هـستند کـه هـیچ      ب رسـول خـدا      دو نفر از اصـحا    : او گفت 
اما یکی از آنها زود نماز مغرب را می خواند و افطار مـی نمایـد و دیگـري،    . کوتاهی نمی کنند  

چـه کـسی زود، نمـاز    : نماز مغرب و افطار را به تأخیر می اندازد؟ عایشه رضی اهللا عنهـا پرسـید             
عایـشه رضـی اهللا عنهـا     . عبـداهللا : گفتـیم : اوي می گویـد   مغرب را می خواند و افطار می کند؟ ر        

  . )تعجیل می کرد. ( اینگونه عمل می نمودرسول اهللا : فرمود

  وصالنهی از روزة ): 21(باب 
 فَقَـالَ  ،عن الْوِصـالِ   نهى رسولُ اللَّه    :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٥٩٥

 نيملسالْم نلٌ مجر:كفَإِن ،لُ ياصوت ولَ اللَّهسا ر، ولُ اللَّهسقَالَ ر  :»  كُـمأَيو
 فَلَما أَبوا أَنْ ينتهوا عن الْوِصالِ واصلَ        .» إِني أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسقينِي     ؟مثْلي

 كَالْمنكِّـلِ   .»لُ لَزِدتكُم خر الْهِالَ لَو تأَ « :لَ فَقَالَ  ثُم رأَوا الْهِالَ   ،بِهِم يوما ثُم يوما   
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  )١١٠٣/م. (لَهم حني أَبوا أَنْ ينتهوا
 ، دیگرة روزهروزه ب از وصل کردن   اهللاروایت است که رسول از ابوهریره : ترجمه

بـدون  (، روزة وصال می گیریـد؟    خودشما  !  خدا رسولاي  : مسلمانان پرسید  یکی از    .فرمودمنع  
چه کسی از شما مانند من «: فرمود اهللا   رسول؟ )طار و سحري، روز بعد هم، روزه می گیریداف

باز ل اوصروزة آنان از مشاهده کرد که اما وقتی . »وند آب وغذا می دهدخداشبانه، ؟ مرا   !است
یـت  را رؤ) شـوال (ل ماه نـو  نمی آیند، سه روز پی در پی، همراه آنان، روزه گرفت تا اینکه هال    

  یـت نمـی شـد، چنـد روز دیگـر، بـر آن       اگـر هـالل، رؤ  «: فرمـود  آنگاه، پیامبر اکـرم   . ردندک
 بخاطر مجازات آنها بـود کـه حاضـر نـشدند از      این عمل پیامبر : راوي می گوید  . »می افزودم 

  . روزة وصال، باز آیند

   روزه گرفتن و خوردن در سفردربارة): 22(باب 
في رمضانَ   سافَر رسولُ اللَّه    :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٥٩٦

 ثُـم   ، ليراه الناس  ، ثُم دعا بِإِناٍء فيه شراب فَشرِبه نهارا       ،فَصام حتى بلَغَ عسفَانَ   
 فَمن شاَء  ،وأَفْطَر  اللَّه   فَصام رسولُ :  قَالَ ابن عباسٍ     ،أَفْطَر حتى دخلَ مكَّةَ   

امص،اَء أَفْطَرش نم١١١٣/م. ( و(  
  در ماه رمضان به مسافرت رفترسول اهللا : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

 خواست و در حالی که هنوز، روز ی آبسپس ظرف. عسفان رسید، روزه بود و تا هنگامی که به
ابـن  .  تا اینکه وارد مکه شد سپس همچنان، روزه نگرفت   . را ببینند  مردم او    بود، آبها را خورد تا    

  گــاهی، روزه مــی گرفــت و گــاهی، روزه ) در ســفرها (رســول خــدا :  مــی گویــدعبــاس 
  . لذا مردم هم می توانند روزه بگیرند و هم می توانند، روزه نگیرند. نمی گرفت
خرج عـام   أَنَّ رسولَ اللَّه  ْهما    اَُهللا عن یرضعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه    ـ  ٥٩٧

 ثُم دعـا  ، فَصام الناس ، فَصام حتى بلَغَ كُراع الْغميمِ     ،الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ في رمضانَ    
       هإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعاٍء فَرم نحٍ مبِقَد،  رِبش يلَ ، ثُمفَق    كذَل دعب لَه :   ضعإِنَّ ب 

امص اسِ قَداةُ« : فَقَالَ،النصالْع كاةُ،أُولَئصالْع ك١١١٤/م( .» أُولَئ(  
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 سـال فـتح مکـه در مـاه     رسول خدا : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
کُـراع الغمـیم روزه    تا هنگام رسیدن به      آنحضرت  . مبارك رمضان، بسوي مکه حرکت کرد     

 لیوانی آب، طلب کرد و آنرا بلند نمود طوري آنگاه پیامبر اکرم . داشت و مردم نیز روزه بودند
بعضی از مردم، همچنان :  گفتندبعد از آن، به آنحضرت . که مردم دیدند و سپس آنرا نوشید      

  .»آنان، نافرمان اند. آنان، نافرمان اند«: فرمود. روزه اند

   روزه گرفتن در سفر، عمل نیکی محسوب نمی شود):23(باب 
في   كَانَ رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٥٩٨

 : قَـالُوا ؟»ما لَه«:  فَقَالَ ، وقَد ظُلِّلَ علَيه، قَد اجتمع الناس علَيهسفَرٍ فَرأَى رجالً 
 مائلٌ صجر،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»          ِفَرـي الـسوا فومـصأَنْ ت الْبِر نم سلَي«. 

  )١١١٥/م(
مردي را دیـد کـه    اهللا   رسولیکی از سفرها، در : گوید می اهللا   جابر بن عبد  : ترجمه

: گفتنـد ؟ »ده اسـت او را چه ش« : پرسید.بودندزیر سایه گرفته را  اطراف او جمع شده و او       مردم  
  .»عمل نیکی محسوب نمی شود ،روزه گرفتن در سفر«: فرمود. روزه است

   سرزنش نمی شوند)در سفر(روزه دار و غیر روزه دار ): 24(باب 

 لـِست    غَزونا مع رسولِ اللَّه :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي ـ ٥٩٩
 فَلَم يعب الصائم علَـى      ،فَمنا من صام ومنا من أَفْطَر      ،عشرةَ مضت من رمضانَ   

  )١١١٦/م( . الْمفْطر علَى الصائمِ والَ،الْمفْطرِ
  شـانزده روز از رمـضان گذشـته بـود کـه همـراه        :  می گویـد   ابو سعید خدري    : ترجمه

روزه داران . بعضی دیگر، روزه نبودند برخی از ما روزه داشتند و       .  به جهاد رفتیم   رسول خدا   
همچنین کـسانی کـه روزه نداشـتند، روزه داران را    . کسانی را که روزه نبودند، سرزنش نکردند 

  .سرزنش نکردند
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  اجر کسی که در سفر، روزه نیست و کارها را انجام می دهد): 25(باب 
 فَمنا الصائم ومنـا     ،رِفي السفَ   كُنا مع النبِي     :قَالَ عن أَنسٍ   ـ  ٦٠٠

رفْطزِالً  : قَالَ ،الْمنا ملْنزفَن    ارمٍ حوي يف ،  الا ظناءِ   أَكْثَرسالْك باحص ،    ـنا منمو 
  هدبِي سمي الشقتقَالَ ،ي :  اموقَطَ الصونَ  ، فَسرفْطالْم قَامو ،   سة ونِيوا اَألببرا  فَضقَو

كَابالر، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»ِربِاَألج موونَ الْيرفْطالْم ب١١١٩/م. (»ذَه(  
بعضی از ما روزه .  بودیمدر یکی از سفرها، همراه نبی اکرم :  می گویدانس : ترجمه

کسانی از . در یکی از روزهاي گرم، در جایی، توقف کردیم. داشتند و بعضی دیگر، روزه نبودند
بـا  بعضی از ما هم سـعی مـی کـرد کـه     . بیشترین سایه برخوردار بودند که چادري همراه داشتند   

  .دستش جلوي گرماي خورشید را بگیرد
   زمـین افتادنـد و کـسانی کـه روزه نبودنـد، برخاسـتند و        روزه داران روي  : راوي می گوید  

امروز، تمـام اجـر را کـسانی    «:  فرمودرسول اهللا . خیمه ها را برپا کردند و شتران را آب دادند   
  .»بردند که روزه نداشتند

  روزه نگرفتن بخاطر تقویت شدن براي رویارویی با دشمن): 26(باب 
 فَلَما  ،وهو مكْثُور علَيه    أَتيت أَبا سعيد الْخدرِي      : قَزعةُ قَالَ  ـ عن ٦٠١

  هنع اسالن قفَرت، قُلْت : الَ    ي الَ  إِنؤه أَلُكسا يمع أَلُكأَس  هنمِ    ،ِء عوالص نع هأَلْتس 
 فَنزلْنـا   : قَالَ ،إِلَى مكَّةَ ونحن صيام     سافَرنا مع رسولِ اللَّه      : فَقَالَ ؟في السفَرِ 

 » والْفطْر أَقْوى لَكُـم  ، عدوكُم إِنكُم قَد دنوتم من :»    فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،منزِالً
إِنكُـم  « : آخر فَقَالَ   ثُم نزلْنا منزِالً   ، فَمنا من صام ومنا من أَفْطَر      ،فَكَانت رخصةً 

كُمودو عحبصم،ى لَكُمأَقْو طْرالْفوا، ورةً.» فَأَفْطمزع تكَانو ،ا فَأَفْطَرقَالَ،ن ثُم : 
ومصا ننتأَير لَقَد، ولِ اللَّهسر عم  كذَل دعفَرِ،بي الس١١٢٠/م. ( ف(   

. بودندجمع شده افراد زیادي اطراف او . نزد ابوسعید خدري رفتم: قَزَعه می گوید: ترجمه
مـی کـه اطـراف شـما     مردن با سؤال  مسؤال  : هنگامی که مردم از اطرافش پراکنده شدند، گفتم       
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  مـا همـراه   : او گفـت .  روزه گـرفتن در سـفر پرسـیدم    آنگـاه از وي دربـارة     . بودند، تفـاوت دارد   
شـما بـه   «:  فرمـود رسـول اهللا  . توقف نمـودیم  در مسیر راه،    .  به مکه، سفر کردیم     اهللارسول  

  .»دشمن، نزدیک شده اید و خوردن شما را بیشتر تقویت می کند
بعـضی از مـا   لـذا  . بحساب می آمـد براي خوردن روزه   اجازه اي    م  این سخن پیامبر اکر   

  . سـپس جـایی دیگـر، توقـف نمـودیم     . همچنان به روزه اش ادامه داد و بعضی دیگـر، خوردنـد       
و خوردن باعـث تقویـت   . شما هنگام صبح، با دشمن روبرو خواهید شد«:  فرمودرسول اکرم   

 لذا ما  اکیدي محسوب شد؛این سخن، دستور: یدراوي می گو. » لذا بخوریدمی شود؛بیشتر شما 
  . در سفر، روزه می گرفتیم ما همراه رسول خدا ،بعد از آن:  راوي افزودسسپ. خوردیم

  روزه گرفتن و نگرفتن در سفر، اختیاري است): 27(باب 
جِد بِـي    يا رسولَ اللَّه أَ    :أَنه قَالَ  عن حمزةَ بنِ عمرٍو اَألسلَمي      ـ  ٦٠٢

هي رخصةٌ  «:  فَقَالَ رسولُ اللَّه     ؟ فَهلْ علَي جناح   ،قُوةً علَى الصيامِ في السفَرِ    
 اللَّه نفَـالَ     ،م ومـصأَنْ ي ـبأَح نمو نسا فَحذَ بِهأَخ نفَم   ـهلَيع ـاحنج «. 

  )١١٢١/م(
انـایی  من تو! اي رسول خدا:  است که گفت روایتاز حمزه بن عمرو اسلمی     : ترجمه

روزه (این «:  فرمود اگر روزه بگیرم گناهکار می شوم؟ رسول اهللا روزه گرفتن در سفر را دارم؛
 هر کس بـه آن، عمـل کنـد، خـوب       از جانب خداوند متعال است؛    ) خفیفیت(رخصتی  ) نگرفتن

  .»روزه بگیرد، گناهی بر او نیستکه و هر کس، خواست . است
فـي شـهرِ     خرجنا مع رسولِ اللَّـه   :قَالَ عن أَبِي الدرداِء    ـ  ٦٠٣

 حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى رأْسه مـن شـدة             ، في حر شديد   ،رمضانَ
رالْح،مائا صينا فمإِالَّ، و  ولُ اللَّهسر   اللَّه دبعةَواحور ن١١٢٢/م. (ب(  

  اهللاهمراه رسول ماه رمضان بود و هوا بسیار گرم که       : گوید می درداء   ابو: ترجمه
و از میـان مـا   . مردم از شدت گرما، دستهاي خـود را روي سرشـان مـی گذاشـتند       . به سفر رفتیم  

  .    و عبداهللا بن رواحه، روزه نبودکسی غیر از رسول خدا 
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  وردن روزه رمضان در ماه شعبانقضا آ): 28(باب 

 كَانَ يكُونُ :تقُولُ ْها       اَُهللا عن  رضی سمعت عائشةَ    :عن أَبِي سلَمةَ قَالَ   ـ  ٦٠٤
   الـشغلُ مـن     ، في شـعبانَ    فَما أَستطيع أَنْ أَقْضيه إِالَّ     ،علَي الصوم من رمضانَ   

 ولِ اللَّهسر ،َأ ولِ اللَّهسبِر و).١١٤٦/م(   
 مـاه  روزه از: شنیدم که عایشه رضی اهللا عنها مـی گفـت    :  می گوید  ابو سلمه   : ترجمه

مـی توانـستم قـضاي     نبخاطر مشغولیت با رسول خدا من و  مبارك رمضان بر من واجب بود     
  .آنرا بجاي آورم مگر در شعبان

  قضا آوردن روزه از طرف میت): 29(باب 
من مات وعلَيه « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه  ْهـا     اَُهللا عن رضیعن عائشةَ ـ  ٦٠٥

هيلو هنع امص امي١١٤٧/م. (»ص(   
 بمیـرد و   ،هـرکس «: فرمود   اهللا عنها روایت است که رسول      اهللا  از عایشه رضی  : ترجمه

  .» روزه بگیرداو از وي به نیابت ه باشد، ولیِباقی مانداي بر ذمه اش روزه 

إِذْ أَتته امـرأَةٌ    بينا أَنا جالس عند رسولِ اللَّه :قَالَ  بريدةَ  ـ عن ٦٠٦
فَقَالَت:     ةارِيي بِجلَى أُمع قْتدصي تإِن ،  تاتا مهإِنفَقَالَ: قَالَ ، و : »كرأَج بجو، 

 يا رسولَ اللَّه إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم          : قَالَت .»يك الْمرياثُ وردها علَ 
حجي « : قَالَ؟ أَفَأَحج عنها، إِنها لَم تحج قَطُّ: قَالَت.»صومي عنها« : قَالَ؟عنها
  )١١٤٩/م( .»عنها

  نشسته بودم که زنی نزد آنحضرت زد رسول اهللا روزي ن:  می گویدبریده : ترجمه
:  فرمـود رسـول اهللا  . فـوت نمـود  ) مـادرم (من کنیزي به مادرم، صدقه دادم و او        : آمد و گفت  

: آن زن، عرض کرد. »را قانون میراث به تو برگردانده است) کنیز(پاداش ات به تو رسیده و او «
از «:  آیا من از طرف او روزه بگیرم؟ فرمودبود؛) ممادر(روزة یک ماه به عهده او ! دااي رسول خ

:  آیا من به نیابت از او حج نمایم؟ فرموداو هرگز حج ننموده است؛: گفت. »یرطرف او روزه بگ
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  .»او، حج کن به نیابت از«

  : این سخن خداوند متعال که می فرمایددربارة): 30(باب 
 ۀٌ طَعیدف یقُونَهطینَ یلَى الَّذعینٍوکسم ام  یعنی کسانی که توانایی  

  آنرا دارند، فدیه دهند و به مسکین طعام دهند
وعلَى الَّذين   : لَما نزلَت هذه اآليةُ    :قَالَ عن سلَمةَ بنِ اَألكْوعِ     ـ  ٦٠٧

 حتى نزلَت اآليـةُ     ،تدي كَانَ من أَراد أَنْ يفْطر ويفْ      يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ   
  )١١٤٥/م. (الَّتي بعدها فَنسختها

وعلَى الَّذینَ یطیقُونَه فدیۀٌ طَعام  هنگامی که آیۀ:  می گویدسلمه بن اکوع : ترجمه
نازل گردید، هر کس، می خواست، روزه نمی گرفت و فدیه می داد تا اینکه آیه بعد  مسکینٍ

  . آن نازل شد و این آیه را نسخ نموداز

   نگرفتن در سایر ماههاروزه گرفتن و روزه): 31(باب 
  أَكَـانَ   :ْهـا         اَُهللا عـن    رضی عن عبد اللَّه بنِ شقيقٍ قَالَ قُلْت لعائشةَ       ـ  ٦٠٨

   ولُ اللَّهسر   ا كُلَّهرهش ومص؟ي قَالَت :     امص هتملا عإِالَّ   م ا كُلَّهرهانَ  شـضمر ، 
الَو هبِيلسى لضى متح هنم ومصى يتح كُلَّه هأَفْطَر ).١١٥٦/م(  

آیا اتفاق : به عایشه رضی اهللا عنها گفتم: عبداهللا بن شفیق رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
 جایی که من سراغ دارم فقـط مـاه   تا: زه بگیرد؟ گفت   ماه را رو    همۀ می افتاد که رسول خدا      

گاه اتفاق نیفتاد هیچ البته تا هنگامی که دنیا را وداع نمود . رمضان را بطور کامل روزه می گرفت
   )بلکه بخشی از آنرا روزه می گرفت( .که در یک ماه، اصال روزه نگیرد

  )جهاد(فضیلت روزه گرفتن در راه خدا ): 32(باب 
ما من عبد :»    قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ لْخدرِي  عن أَبِي سعيد ا   ـ  ٦٠٩

    بِيلِ اللَّهي سا فموي ومصإِالَّ ،ي             نيعـبـارِ سالن ـنع ههجمِ ووالْي كبِذَل اللَّه داعب 
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  )١١٥٣/م( .»خرِيفًا
 که یک روز در هر بنده اي«:  فرمودرسول خدا :  می گویدابو سعید خدري : ترجمه

  روزه بگیــرد، خداونــد، چهــره اش را بــه مــسافت هفتــاد ســال، از دوزخ، دور ) جهــاد(راه خــدا 
  )فی سبیل اهللا به معنی براي رضایت خداوند روزه بگیرد: بعضی از علما گفنه اند (.»می نماید

   ماه محرمفضیلت روزة): 33(باب 
 بعـد   ،أَفْضلُ الصيامِ «: ولُ اللَّه    قَالَ رس  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٦١٠

. »ةُ اللَّيـلِ   صـالَ  ، بعد الْفَرِيـضة   ،ة وأَفْضلُ الصالَ  ، شهر اللَّه الْمحرم   ،رمضانَ
  )١١٦٣/م(

بهترین روزه بعد از روزة ماه «:  فرمود روایت است که رسول اهللا از ابوهریره : ترجمه
  .» ماه محرم خداوند متعال است وبرترین نماز بعد از فرایض، نماز شب استمبارك رمضان، روزة

  )دهم محرم (روزه گرفتن روز عاشورا): 34(باب 
 أَنَّ قُريشا كَانت تصوم عاشـوراَء فـي         :ْها        اَُهللا عن   رضی عائشةَـ عن   ٦١١
ةيلاهالْج،      ولُ اللَّهسر رأَم ثُم  انُ   بِصضمر ى فُرِضتح هامي،     ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر 
 :»همصاَء فَلْيش نم،هرفْطاَء فَلْيش نم١١٢٥/م. (» و(  

  قریش در دوران جاهلیت، روز عاشورا را روزه : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
روزه بگیرند تا اینکه روزة ماه آنرا ) مسلمانان(  نیز دستور داد کهپیامبر اکرم . می گرفتند

دارد، روز هر کس، دوست «:  فرمود در این هنگام، رسول خدا مبارك رمضان، فرض گردید؛
  .» روزه بگیرد و هر کس، تمایل ندارد، روزه نگیردعاشورا را

  عاشورا چه روزي است؟): 35(باب 
اَُهللا  رضـی  إِلَى ابنِ عباسٍ      انتهيت : قَالَ  عن الْحكَمِ بنِ اَألعرجِ   ـ  ٦١٢

 : فَقَالَ ؟ أَخبِرنِي عن صومِ عاشوراءَ    : فَقُلْت لَه  ،وهو متوسد رِداَءه في زمزم     ْهما        عن
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كَـانَ   هكَـذَا  : قُلْت، وأَصبِح يوم التاسعِ صائما،لَ الْمحرمِ فَاعدد  إِذَا رأَيت هالَ  
 ولُ اللَّهسر هومصقَالَ؟ ي :مع١١٣٣/م( . ن(  
به عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهما رسیدم : از حکَم روایت است که أعرَج گفت: ترجمه

  ).و تکیه زده بود(در حالی که او ردایش را کنار زمزم، بالش قرار داده بود 
هنگـامی کـه هـالل مـاه محـرم را      :  گفت. روز عاشورا برایم بگودربارة روزة: به وي گفتم 

 آیـا رسـول خـدا    : گفـتم : راوي می گویـد . مشاهده نمودي، بشمار و روز نهم آنرا روزه بگیر    
  .بلی: اینگونه روزه می گرفت؟ گفت

باید دانست که این، اجتهاد ابن عبـاس اسـت و اگـر نـه نـزد جمهـور علمـا و همچنـین از             (
  .مترجم) ن روز دهم محرم می باشدروایات، معلوم می شود که عاشورا هما

  فضیلت روزه گرفتن روز عاشورا): 36(باب 
قَدم الْمدينةَ فَوجد  أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٦١٣

هذَا الْيـوم الَّـذي     ما   «: فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه      ، يوم عاشوراءَ  ،الْيهود صياما 
هونومصفَقَالُوا ؟»ت :   يمظع موذَا يه ،همقَوى ووسم يهف ى اللَّهجنَ  ، أَنـوعرف قغَرو 

همقَوا ،وكْرى شوسم هامفَص ،هومصن نحفَن ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»  ـقأَح نحفَن
  )١١٣٠/م( .وأَمر بِصيامه  فَصامه رسولُ اللَّه .»منكُموأَولَى بِموسى 

 وارد مدینه شـد،  هنگامی که رسول خدا : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  این، چـه روزي اسـت کـه شـما روزه         «: پرسید.  روز عاشورا را روزه می گیرند      دید که یهودیان  

 در این روز، خداوند موسی و قومش را نجات داد و زرگی است؛این، روز ب: ؟ گفتند»ریدمی گی
 ما نیـز آنـرا   گزاري، روزه می گرفت؛لذا موسی آنرا بخاطر سپاس. فرعون و قومش را غرق نمود     

 در نتیجه، رسول اکرم . »ما از شما به موسی نزدیکتریم«:  فرمودرسول خدا . روزه می گیریم
  .تا مردم نیز روزه بگیرندعاشورا را روزه گرفت و دستور داد 

، ْهمـا       اَُهللا عـن   رضی سمع ابن عباسٍ     ه أَن :عن عبيد اللَّه بنِ أَبِي يزِيد     ـ  ٦١٤
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 ،صام يومـا    ما علمت أَنَّ رسولَ اللَّه       : فَقَالَ ؟وسئلَ عن صيامِ يومِ عاشوراءَ    
 يعنِـي   َ، هـذَا الـشهر     شـهرا إِالَّ    ال  و ، هذَا الْيوم   إِالَّ ، اَأليامِ يطْلُب فَضلَه علَى  

  )١١٣٢/م.(رمضان
ز ابن عباس رضی اهللا عنهما دربارة      هنگامی که ا  : عبداهللا فرزند ابو یزید می گوید     : ترجمه

وز، روز  بجز ایـن ر سراغ ندارم که رسول خدا      :  روز عاشورا پرسیدند، شنیدم که گفت      روزة
 دیگري را روزه بگیرد و آنرا برتر از سایر روزها بداند و همچنین سراغ ندارم که رسول خدا        

  .بجز این ماه یعنی رمضان، ماه دیگري را روزه بگیرد و آنرا از سایر ماهها برتر بداند

   روزش را روزه بگیردس در روز عاشورا، چیزي خورد، بقیۀکهر): 37(باب 
   أَرسـلَ   : قَالَـت  ْهمـا         اَُهللا عن   رضی يعِ بِنت معوذ بنِ عفْراءَ    عن الرب ـ  ٦١٥

   ولُ اللَّهسر     ِارصى اَألناَء إِلَى قُروراشاةَ عغَد،   ةيندلَ الْموي حكَـانَ   « : الَّت نم
   هموص متا فَلْيمائص حبفْ    ،أَصم حبكَانَ أَص نمو هموةَ ييقب متا فَلْيرا.»طفَكُن ،  ـدعب 

كذَل، هومصن ،    مهنم ارغا الصنانيبص موصنو ،   اَء اللَّهإِنْ ش ، جِدسإِلَى الْم بذْهنو ، 
 أَعطَيناها إِياه عنـد     ،مِ فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعا     ،فَنجعلُ لَهم اللُّعبةَ من الْعهنِ    

  )١١٣٦/م( .اِإلفْطَارِ
صبح روز عاشورا، رسول خدا :  بن عفراء رضی اهللا عنهما می گویدربیع دختر معوذ: ترجمه

          هر «:  پیکی به روستاهاي انصار که در اطراف مدینه واقع شده بودند، فرستاد تا به آنها بگوید
 کس از صبح روزه نگرفته است، و هر. زه اش را کامل کندکس، از صبح، روزه بوده است، رو 

بعد از آن، ما روز عاشورا را روزه می گرفتیم و فرزندان خردسال خود . » روزه بگیردبقیۀ روز را
و هنگامی که به مسجد می رفتـیم، بـراي     . را نیز به توفیق الهی، وادار به روزه گرفتن می کردیم          

تـا   هر گاه، یکی از آنها براي غذا گریه می کـرد، او را    .منان، عروسک هاي پشمی می ساختی     آ
  .با آن عروسک، سرگرم می کردیمفرارسیدن وقت افطار 
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  وزة ماه شعبانر): 38(باب 
عـن صـيامِ     ْها        اَُهللا عن  رضی سأَلْت عائشةَ    : قَالَ  عن أَبِي سلَمةَ  ـ  ٦١٦

   ولِ اللَّهسر فَقَالَت:  قُولَ   كَانَ يى نتح ومص:  امص قُولَ   ، قَدى نتح رفْطيو :  قَد 
انَ           ،أَفْطَربعش نم هاميص نم رٍ قَطُّ أَكْثَرهش نا ممائص هأَر لَمو ،     ومـصكَـانَ ي 

  )١١٥٦/م. ( قَليالً كُلَّه كَانَ يصوم شعبانَ إِالَّ،شعبانَ
از عایشه رضی اهللا عنها دربارة روزة رسول خدا : ضی اهللا عنها می گویدام سلمه ر: ترجمه

 آنحضرت  : گفت.  پرسیدم    روزه مـی گرفـت کـه مـا فکـر           ) پشت سـر هـم    ( گاهی طوري  
روزه نمی گرفت که ما ) پشت سر هم(و گاهی، طوري . می کردیم براي همیشه روزه می گیرد      

 هیچ ماهی را به اندازة  ندیدم که آنحضرت همچنین. خیال می کردیم هرگز، روزه نمی گیرد
  .شعبان را روزه می گرفتایشان، بجز چند روزي، بقیۀ ماه . شعبان روزه بگیرد

   روزه گرفتن در اواخر شعباندربارة): 39(باب 
قَالَ لَـه أَو   أَنَّ رسولَ اللَّه : ْها     اَُهللا عن  رضیعن عمرانَ بنِ حصينٍ     ـ  ٦١٧

. »فَإِذَا أَفْطَرت فَصم يـومينِ « : قَالَ، الَ: قَالَ؟»أَصمت من سررِ شعبانَ   « :خرِآل
  )١١٦١/م(

: ري فرمودگاو یا مرد دی به اکرم  نبی روایت است که  از عمران بن حصین    : ترجمه
راین، پـس از عیـد     بنـاب «:فرمـود  اهللا     رسـول  .خیـر : گفـت   ؟»روزه گرفتی شعبان،   آخر   ازآیا  « 
   .»، دو روز، روزه بگیر)فطر(

 ش روز از شوال بعد از رمضانروزه گرفتن ش): 40(باب 

 :قَـالَ   أَنه حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّه     :عن أَبِي أَيوب اَألنصارِي     ـ  ٦١٨
»يالٍ كَانَ كَصوش نا متس هعبأَت انَ ثُمضمر امص نرِ امِمه١١٦٤/م( .»الد(  

هر کس، مـاه رمـضان را   «:  فرمود رسول خدا   :  می گوید  ابو ایوب انصاري    : ترجمه
و بعد از آن، شیش روز از شوال را نیز روزه بگیرد، مانند این است که همۀ عمر را       . روزه بگیرد 
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  .»روزه گرفته است

  روزه نگرفتن در دهۀ اول ذوالحجه): 41(باب 
صائما في    ما رأَيت رسولَ اللَّه      :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعائشةَ  عن  ـ  ٦١٩
  )١١٧٦/م. (الْعشرِ قَطُّ

 را ندیـدم کـه در دهـۀ اول    هرگز رسول خـدا  : عایشه رضی اهللا عنها می گوید   : ترجمه
  .ذوالحجه روزه باشد

ز عرفـه اسـت،   یژه روز نهـم کـه رو  باید دانست که روزه گرفتن نه روز اول ذوالحجـه بـو     (
 .)به احادیث بعـدي توجـه نماییـد   ( و احادیثی نیز در این باره وارد شده است          ثواب زیادي دارد  

یعنـی  . باشـد  نمی تواند دلیلی براي روزه نگرفتن پیامبر اکـرم  عایشه رضی اهللا عنها     ندیدن  لذا  
پـس بایـد دانـست کـه     . ده اسـت  روزه گرفته اما عایشه رضی اهللا عنها ندیـ     آنحضرت چه بسا 

شرح نووي با اختـصار  )  مستحب است،انجام کارهاي نیک و روزه گرفتن نه روز اول ذوالحجه  
  .مترجم. و تصرف اندك

  )نهم ذوالحجه(روزه گرفتن روز عرفه ): 42(باب 
  فَغضب ؟ كَيف تصوم  :فَقَالَ  رجلٌ أَتى النبِي:      عن أَبِي قَتادةَ  ـ  ٦٢٠

   ولُ اللَّهسر  ،  رمأَى عا رفَلَم   َقَال هبا   :غَضبر ا بِاللَّهينضالَ ، ربِاِإلسا  وينمِ د، 
 يـردد    فَجعلَ عمر  ، نعوذُ بِاللَّه من غَضبِ اللَّه وغَضبِ رسوله       ،وبِمحمد نبِيا 

 يا رسولَ اللَّه كَيف بِمن يصوم الدهر        : فَقَالَ عمر  ،بهم حتى سكَن غَض   هذَا الْكَالَ 
الَ  الَ« : قَالَ ؟كُلَّهو امص  قَالَ ( .» أَفْطَر أَو:( »   رفْطي لَمو مصي قَالَ .»لَم :   ـفكَي 

 كَيف من يصوم    :الَ قَ ؟»ويطيق ذَلك أَحد  « : قَالَ ؟من يصوم يومينِ ويفْطر يوما    
 كَيف من يـصوم    : قَالَ .»م علَيه السالَ  ،ذَاك صوم داود  « : قَالَ ؟يوما ويفْطر يوما  

:  ثُم قَالَ رسولُ اللَّـه       .»وددت أَني طُوقْت ذَلك   « : قَالَ ؟يوما ويفْطر يومينِ  
 صيام يـومِ    ، فَهذَا صيام الدهرِكُلِّه   ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ   ، شهرٍ ثٌ من كُلِّ  ثَالَ«
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 وصيام يومِ   ، والسنةَ الَّتي بعده   ، أَحتِسب علَى اللَّه أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتي قَبلَه        ،عرفَةَ
  )١١٦٢/م. (كَفِّر السنةَ الَّتي قَبلَه أَحتِسب علَى اللَّه أَنْ ي،عاشوراَء

  چگونـه روزه  :  آمـد و گفـت  مـردي نـزد نبـی اکـرم     :  مـی گویـد  ابو قتـاده   : ترجمه
 ناراحتی پیامبر اکرم  هنگامی که عمر 1. از سخن او خشمگین شد     می گیري؟ رسول اکرم     

    وان دیـن و محمـد را بعنـوان    اهللا را بعنـوان پروردگـار، اسـالم را بعنـ       :  را مشاهده نمود، گفت
و آنقـدر ایـن سـخن را    . از خشم خدا و رسولش بـه خـدا پنـاه مـی بـریم       . پیامبر، انتخاب کردیم  

  . د فروکش نموتکرار کرد تا اینکه خشم پیامبر خدا 
: حکم کسی که همیشه روزه است، چیست؟ فرمـود        ! اي رسول خدا  :  گفت آنگاه عمر   

عمر . »و غذایی هم نخورده است) با سنت مخالفت نمودهچون (چنین کسی روزه نگرفته است  «
کسی که دو روز را روزه می گیرد و یک روز را روزه نمـی گیـرد حکـم اش چیـست؟           : گفت
کسی که یـک روز، روزه مـی گیـرد و روز    : ؟ عمر گفت»آیا کسی این توانایی را دارد  «: فرمود

عمـر  . »داود علیـه الـسالم اسـت    ، روزة ایـن «: دیگر را روزه نمی گیرد، حکمش چیست؟ فرمود       
اش چیـست؟  کسی که یک روز، روزه مـی گیـرد و دو روز را روزه نمـی گیـرد حکـم              : گفت
روزه گـرفتن سـه روز از هـر مـاه و       «: و افـزود  . »این توانایی را می داشـتم     من  ! اي کاش «: فرمود

 عزوجـل  و امیـدوارم کـه خداونـد   .  عمـر اسـت    رمضان دیگر، مانند روزه گرفتن همۀ     رمضان تا   
همچنـین امیـدوارم کـه خداونـد     . بوسیلۀ روزة روز عرفه، گناهان سال گذشته و آینده را ببخشد    

  .»عزوجل بوسیلۀ روزة روز عاشورا، گناهان سال گذشته را ببخشد

  حجاج در عرفه، روز عرفه را روزه نگیرند): 43(باب 
 ، أَنَّ ناسا تماروا عندها    :ْها        ناَُهللا ع   رضی عن أُم الْفَضلِ بِنت الْحارِث    ـ  ٦٢١
 لَيس : وقَالَ بعضهم، هو صائم:فَقَالَ بعضهم ، في صيامِ رسولِ اللَّه ،يوم عرفَةَ 

 .ه فَـشرِب  ، وهو واقف علَـى بعـريِه بِعرفَـةَ        ، فَأَرسلْت إِلَيه بِقَدحِ لَبنٍ    ،بِصائمٍ

                                                
.  نبی اکرم خشمگین شداما چون روش سؤال نادرست بود، .من چگونه روزه بگیرم: اید می پرسید بسؤال کننده1

  .شرح نووي
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  )١١٢٣/م(
در حضور من، مـردم  روز عرفه، : می گویدام فضل دختر حارث رضی اهللا عنهما  : ترجمه

 روزه آنحـضرت  :  گفتنـد تعـدادي . نظر شـدند اختالف دچار   اهللا روزه بودن رسول   دربارة
 در م فرسـتاد   اهللاکاسـه اي شـیر خـدمت رسـول          من  . روزه نیست : دیگر گفتند تعدادي   .است

 آن آنحـضرت  . در عرفه، در حال وقـوف بـود      بر شترش سوار بود و     ضرت  حالی که آنح  
  . را نوشیدهاشیر

  نهی از روزه گرفتن روز عید قربان و عید فطر): 44(باب 
 شهِدت الْعيد مع عمـر بـنِ   :عن أَبِي عبيد مولَى ابنِ أَزهر أَنه قَالَـ  ٦٢٢
 إِنَّ هذَينِ يومـان     : فَقَالَ ،لَّى ثُم انصرف فَخطَب الناس    فَجاَء فَص،  الْخطَّابِ  

    ولُ اللَّهسى رهن  ص ناوعهِمم:    كُماميص نم طْرِكُمف موأْكُلُونَ    ، يت موي راآلخو 
كُمكسن نم يه١١٣٧/م. (ف(  

 شـرکت  ،در نمـاز عیـد   ر بن خطـاب  با عم: گویدابوعبید موالي ابن ازهر می      : ترجمه
سپس براي مردم، بـه ایـراد خطبـه    . ایشان نماز عید قربان را قبل از ایراد خطبه، اقامه نمود . نمودم

را از روزه گـرفتن   شما همانا این دو روز، روزهایی هستند که رسول خدا         : پرداخت و فرمود  
و . ه شما روزه هایتان را افطار می کنید زیرا یکی از آندو، روز عید فطر است ک     آنها منع فرمود؛  

  .  دیگري، روزي است که شما قربانی هایتان را می خورید

یازدهم و دوازدهم و ( اهیت روزه گرفتن روزهاي تشریقکر): 45(باب 
  )سیزدهم ذوالحجه

 أَيام  أَيام التشرِيقِ « : قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن نبيشةَ الْهذَلي  ـ  ٦٢٣
  )١١٤١/م. (»وذكْرٍ للَّه - ةو فی رواي - أَكْلٍ وشربٍ
روزهاي تشریق، روزهاي خوردن «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدنُبیشه هذلی : ترجمه

  .»همچنین روزهاي یاد خدا هستند«: و در روایتی آمده است که فرمود. »و نوشیدن هستند
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  شنبهروزه گرفتن روز دو): 46(باب 
 : فَقَالَ ؟ثْنينِسئلَ عن صومِ اال    أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي قَتادةَ    ـ  ٦٢٤

»لَيزِلَ عأُن يهفو تدلو يه١١٦٢/م. (»ف(  
 روزه گرفتن روز دوشنبه پرسیده     دربارة از رسول خدا    :  می گوید  ابو قتاده   : ترجمه

یعنـی روزه  . (» گردیـد ولد شدم و در همین روز، قرآن بر مـن نـازل          در این روز، مت   «: فرمود. شد
  .مترجم) یید نمودوز را تأراین  گرفتن

  کراهیت روزه گرفتن روز جمعه به تنهایی): 47(باب 
ال يصم أَحدكُم يوم :»     قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٦٢٥

ةعمأَنْ  إِالَّ،الْج هدعب ومصي أَو لَهقَب ومص١١٤٤/م. (»ي(  
هیچ یک از شما روز جمعه را روزه «:  فرمودرسول خدا :  می گویدابوهریره : ترجمه

  .»نگیرد مگر اینکه روز قبل از آن و یا بعد از آن را روزه بگیرد
ا لَيلَةَ الْجمعة بِقيامٍ التختصو« : قَالَ  عن النبِي عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٦٢٦

 أَنْ يكُونَ فـي     يامِ إِالَّ اَأل تخصوا يوم الْجمعة بِصيامٍ من بينِ         والَ ،من بينِ اللَّيالي  
كُمدأَح هومصمٍ يو١١٤٤/م. (»ص(  

یر شـب هـا   شب جمعه را از میان سا«:  فرمودنبی اکرم   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
همچنین روز جمعه را از میان سـایر روزهـا بـراي روزه    . براي شب زنده داري، اختصاص ندهید     

در همین بطور اتفاقی و روزة شما گرفتن، اختصاص ندهید مگر اینکه یکی از شما روزه داشتید     
  .»روز، واقع شد

  روزه گرفتن سه روز از هر ماه): 48(باب 
: زوج النبِي  ْها    اَُهللا عن رضی سأَلَت عائشةَ    : أَنها ة الْعدوِي  معاذَةَ ـ عن ٦٢٧

    ولُ اللَّهسأَكَانَ ر     َرٍ ثَالهكُلِّ ش نم ومصامٍ ي؟ثَةَ أَي قَالَت : معا  ، نلَه فَقُلْت :  نم 
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   ومصرِكَانَ يهامِ الشأَي ؟أَي قَالَت :  البي كُني لَم    ومـصرِ يهـامِ الـشأَي أَي ني م .
  )١١٦٠/م(

:  پرسیدماز عایشه رضی اهللا عنها همسر گرامی نبی اکرم : معاذة عدوي می گوید: ترجمه
کـدام  : از ایـشان پرسـیدم  . بلـی :  سه روز از هر ماه را روزه می گرفت؟ گفـت آیا رسول خدا    

د که کـدام روزهـاي مـاه را روزه    نمی نموبرایش فرقی :  ماه را روزه می گرفت؟ گفت روزهاي
  .بگیرد

  کراهیت پی در پی روزه گرفتن): 49(باب 
  بلَغَ النبِي    : قال ْهما        اَُهللا عن  رضی عمرِو بنِ الْعاصِ      اللَّه بنِ   عبد ـ عن ٦٢٨

  درأَس ومي أَصلَ  ،أَنلِّي اللَّيأُصو ،     لَ إِلَيسا أَرفَقَالَ   فَإِم هيتا لَقإِمو: »   كأَن ربأُخ أَلَم
 ، ولنفْـِسك حظـا    ، فَإِنَّ لعينِك حظا   ، تفْعلْ  فَالَ ؟ وتصلِّي اللَّيلَ  ، تفْطر تصوم والَ 

 ولَـك   ،وما وصم من كُلِّ عشرة أَيامٍ ي      ، وصلِّ ونم  ، فَصم وأَفْطر  ،هلك حظا وألَِ
 ةعست رقَالَ .»أَج :       اللَّه بِيا ني كذَل نى منِي أَقْوي أَجِدقَالَ، إِن : » داود اميص مفَص
 كَانَ يصوم يوما    : قَالَ ؟ يا نبِي اللَّه   ؟ وكَيف كَانَ داود يصوم    : قَالَ .»معلَيه السالَ 
 موي رفْطيالَ ،اوإِذَا الَ    و رفقَالَ .»قَى ي :      اللَّه بِيا ني هذي بِهل نطَاءٌ  ؟ مفَـالَ  : قَالَ ع  

    داَألب اميص ذَكَر فرِي كَيأَد،    بِيفَقَالَ الن  :»َال  داَألب امص نم امالَ، ص   ـامص 
  )١١٥٩/م( .» صام من صام اَألبدمن صام اَألبد الَ

 خبر رسید که به نبی اکرم : عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
لذا شخصی را نزدم . ایستم را به نماز می روزه می گیرم و تمام شب)  در پیپی(من پشت سر هم 

 )یپی در پ(روزها را پشت سرهم آیا این سخن که شما «:  فرمودپس. یا من ایشان را دیدمفرستاد
. است؟ این کار را نکنروزه می گیري و تمام شب را به نماز می ایستی، صحیح و بدون فاصله، 

زیرا چشمت، نفست و خانواده ات بهره و نصیبی دارند؛ لذا  گاهی روزه بگیـر و گـاهی، نگیـر؛     
. از هر ده روز، یک روز را روزه بگیـر .  بخوابپاسی از شب را نماز بخوان و قسمتی از شب را        

  .»داش نه روز دیگر نیز به تو می رسدپا
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: فرمـود . من خودم را توانمندتر از این می بیـنم        ! اي پیامبر خدا  : من گفتم : عبداهللا می گوید  
داود چگونـه روزه مـی گرفـت؟       ! اي پیامبر خدا  : گفتم. »پس مانند داود علیه السالم روزه بگیر      «

مواجه ) با دشمن( گرفت و هر گاه یک روز، روزه می گرفت و روز دیگر را روزه نمی«: فرمود
را چگونـه  ) عدم فرار از دشمن(این خصلت اخیر   ! اي پیامبر خدا  : گفتم.»می شد، فرار نمی کرد    

ه از روزة  چگوننمی دانم که نبی اکرم : بدست آورم؟ عطاء که یکی از راویان است می گوید
 بگیرد، مانند این است که کسی که همیشه روزه«: بهر حال فرمود. آوردهمیشگی سخن به میان    
کسی که همیشه، روزه بگیرد، مانند این است کـه اصـالً روزه نگرفتـه             . اصالً روزه نگرفته است   

   .»است

  دربارة اینکه بهترین روزه گرفتن، روزة داود است که یک ): 50(باب 
  روز را روزه می گرفت و روز دیگر را روزه نمی گرفت

 : قَالَ رسولُ اللَّـه      َ:قَال ْهما        اَُهللا عن  رضی عمرٍو   عن عبد اللَّه بنِ   ـ  ٦٢٩
»   داود اميص امِ إِلَى اللَّهيالص بالَ،إِنَّ أَحالص بأَحالَ وص إِلَى اللَّه ةداوةُ د،  ـهلَيع 

 وكَانَ يـصوم يومـا      ،ام سدسه  وين ، ويقُوم ثُلُثَه  ، كَانَ ينام نِصف اللَّيلِ    ،مالسالَ
  )١١٥٩/م. (»ويفْطر يوما
بهتـرین  «: فرمـود  رسـول اهللا    : گویـد  عاص رضی اهللا عنهمـا مـی         بن عمرو بن   عبداهللا: ترجمه

اسـت؛ ایـشان تـا     ، نمـاز داوود  وند و بهترین نماز، نزد خدا ؛، روزة داوود    وندروزه، نزد خدا  
، یـک  و بعـد از آن ). نمـاز مـی خوانـد   ( و  یک سوم آنرا بیدار می ماندگاهنصف شب می خوابید؛ آن    

  .»و یک روز، روزه می گرفت و یک روز، می خورد. ششم دیگر را دوباره می خوابید

 دربارة کسی که با روزة نفلی، صبح می نماید، سپس می خورد): 51(باب 

 :ذَات يومٍ فَقَالَ  دخلَ علَي النبِي :قَالَت ْها    اَُهللا عن رضیعن عائشةَ ـ  ٦٣٠
 : ثُم أَتانا يوما آخر فَقُلْنا     » صائم افَإِني إِذً « : قَالَ ، الَ : فَقُلْنا ؟»هلْ عندكُم شيءٌ  «

     سيا حلَن يدأُه ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ،ي : »    مـائص تحبأَص فَلَقَد فَأَكَـلَ  »اأَرِينِيه  .
  )١١٥٤/م(
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آیـا نـزد   «:  به خانه ام آمد و فرمـود روزي نبی اکرم : عایشه رضی اهللا عنها می گوید   : ترجمه
 روزي آنگـاه رسـول خـدا    . »پـس مـن روزه هـستم   «: فرمـود . خیر: ؟ گفتیم»شما چیزي وجود دارد 

هدیـه  ) رسـت شـده  که از خرما، روغـن و کـشک د  (به ما حلوایی ! اي رسول خدا: دیگر آمد، گفتیم 
آنگـاه از آن، میـل   . »من صبح خودم را با روزه؛ آغـاز نمـودم   ؛آنرا به من نشان دهید    «: فرمود. ده اند دا

  .فرمود

   کتاب اعتکاف- 12
  ؟برود بنشیند، چه هنگام به محل اعتکافش کسی که میخواهد به اعتکاف): 1(باب 

إِذَا أَراد أَنْ     كَانَ رسولُ اللَّـه      :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٦٣١
فكتعي،     كَفَهتعلَ مخد ثُم رلَّى الْفَجص ،    رِبفَض هائببِخ رأَم هإِناالَ  ، و ادأَر  كَافتع

غَيرها مـن    وأَمر   ، فَأَمرت زينب بِخبائها فَضرِب    ،في الْعشرِ اَألواخرِ من رمضانَ    
   بِياجِ النوأَز  رِبفَض هائببِخ،      ولُ اللَّهسلَّى را صفَلَم  رفَـإِذَا     ،الْفَج ظَـرن 

عتكَاف فـي شـهرِ    وترك اال، فَأَمر بِخبائه فَقُوض  ؟»آلْبِر ترِدنَ « : فَقَالَ ،اَألخبِيةُ
  )١١٧٣/م( . في الْعشرِ اَألولِ من شوالٍ حتى اعتكَف،رمضانَ

 مـی خواسـت بـه اعتکـاف     هـر گـاه رسـول خـدا     : عایشه رضی اهللا عنها می گویـد     : ترجمه
 بـاري کـه مـی خواسـت دهـۀ آخـر       ی خواند و به محل اعتکـافش مـی رفـت؛     بنشیند، نماز صبح را م    
با دیدن این صـحنه، زینـب دسـتور    . ردد گ بنشیند، دستور داد که خیمه اش برپا      رمضان را به اعتکاف     

 دستور دادند تا خیمه هایـشان  و بدنبال آن، سایر همسران پیامبر اکرم . داد تا خیمه اش نصب گردد   
: فرمـود . افتـاد خیمـه هـا   نگـاهش بـه    نماز صبح را خواند، ناگهان هنگامی که نبی اکرم . دبرپا گرد 

 اعتکـاف  از و خیمه اش را خراب کنند سپس دستور داد تا     ؟»آیا اینها ارادة انجام کار نیکی را دارند       «
  . اعتکاف نشست و دهۀ اول ماه شوال را صرف نظر نمود ،ماه رمضاننشستن 

  به اعتکاف نشستن دهۀ اول و دهۀ وسط): 2(باب 
اعتكَف الْعشر    إِنَّ رسولَ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي     ـ  ٦٣٢
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انَ  اَألوضمر نطَ    ،لَ مساَألو رشالْع كَفتاع ثُم ،     ريصا حهتدلَى سع ةيكرت ةي قُبف ، 
 ، ثُم أَطْلَع رأْسه فَكَلَّـم النـاس       ، فَأَخذَ الْحصري بِيده فَنحاها في ناحية الْقُبة       :قَالَ

 ثُـم اعتكَفْـت   ، أَلْتمس هذه اللَّيلَةَ،ي اعتكَفْت الْعشر اَألولَ  إِن« :فَدنوا منه فَقَالَ  
 فَمن أَحب منكُم أَنْ     ، إِنها في الْعشرِ اَألواخرِ    : ثُم أُتيت فَقيلَ لي    ،الْعشر اَألوسطَ 

 فكتعفَلْي فكتعي«.   هعم اسالن كَفتـرٍ « : قَالَ ، فَاعلَةَ وِتا لَيهبِئْتي أُرإِنـي  ،وإِنو 
 وقَد قَام إِلَـى  ، فَأَصبح من لَيلَة إِحدى وعشرِين  .»أَسجد صبِيحتها في طنيٍ وماءٍ    

خرج حـني   فَ ، فَأَبصرت الطِّني والْماءَ   ، فَمطَرت السماُء فَوكَف الْمسجِد    ،الصبحِ
 وإِذَا هـي لَيلَـةُ      ، وجبِينه وروثَةُ أَنفه فيهِما الطِّني والْماءُ      ،ة الصبحِ فَرغَ من صالَ  

  )١١٦٧/م. (إِحدى وعشرِين من الْعشرِ اَألواخرِ
 دهـۀ اول مـاه مبـارك رمـضان، بـه      رسـول خـدا   :  مـی گویـد  ابو سـعید خـدري      :ترجمه

را نیـز در خیمـه اي ترکـی کـه بـر دروازة آن، حـصیري               ) دوم(سـپس دهـۀ وسـط       . عتکاف نشست ا
  .آویزان بود، به اعتکاف نشست

 حصیر را با دستش به یک طرف خیمه بـرد سـرش را از خیمـه           رسول خدا   : راوي می گوید  
مـن در   «: فرمـود آنحـضرت  . مردم نیز به ایشان، نزدیک شدند     . بیرون نمود و با مردم، سخن گفت      

را نیـز بـه اعتکـاف    ) دوم(آنگاه دهۀ وسـط     . دهۀ اول را به اعتکاف نشستم     ) قدر(جستجوي این شب    
هـر کـس از   . شب قدر در دهۀ آخر رمضان مـی باشـد  : سرانجام نزد من آمدند و به من گفتند . نشستم

. اف نشـستند  مردم نیز بـا ایـشان بـه اعتکـ    ،در نتیجه. »شما می خواهد به اعتکاف بنشیند، معتکف شود       
و در شبی فرد، به من نشان داده شد و مـن صـبح آنـروز در میـان آب و گـل،          «:  فرمود پیامبر اکرم   

  .»سجده نمودم
 براي نماز صبح برخاسـت، بـاران   شب بیست و یکم هنگامی که آنحضرت : راوي می گوید 

هنگـامی کـه   . ودممشاهده نمـ ) در مسجد(لذا من آب و گل را     . باریده و سقف مسجد، آب داده بود      
 تمام شد، آب و گل بر پیشانی و کنـارة بینـی اش آشـکار بـود و آن، شـب            نماز صبح پیامبر اکرم     

  .بیست و یکم دهۀ آخر رمضان بود



  
 
٤٣٧ )1 (مختصر صحیح مسلم  

  به اعتکاف نشستن دهۀ آخر رمضان): 3(باب 
عشر اَألواخر تكف الْكَانَ يع أَنَّ النبِي  :ْها       رضی اَُهللا عن  عائشةَ  عن  ـ  ٦٣٣

  )١١٧٢/م ..( ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده،من رمضانَ حتى توفَّاه اللَّه عز وجلَّ
تـا   اهللا    رسـول :می گوید ؛همسر گرامی رسول خدا    ؛عنها    اهللا  عایشه رضی : ترجمه

سـپس، بعـد از او، همـسرانش    . ستاعتکاف می نشبه  آخر رمضان را ۀدهزمانی که فوت کرد،     
  .نیز معتکف می شدند

  تالش نمودن در دهۀ آخر): 4(باب 
إِذَا دخـلَ     كَانَ رسولُ اللَّـه      :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٦٣٤

رشالْع،لَهقَظَ أَهأَيلَ وا اللَّييأَح ،رئْزالْم دشو دج١١٧٤/م. ( و(  
 ،رسـید  مـی   فـرا ، آخـر رمـضان  ۀهنگامیکـه دهـ   : می گویـد  عایشه رضی اهللا عنها     : ترجمه

 و دکـر خانواده اش را نیز بیـدار مـی   ، د را با عبادت، زنده نگه می داشتشب خو  رسول اهللا   
  ).، دوري می گزیدشاز همسران(ش را محکم می بست کمرتالش می نمود و

  ر دهۀ آخر رمضاندربارة شب قدر و جستجوي آن د): 5(باب 
ـ  ْهما        رضی اَُهللا عن   عمر    ابنِ ـ عن ٦٣٥ :  قَـالَ رسـولُ اللَّـه        :ولُيقُ

 ،فَإِنْ ضعف أَحدكُم أَو عجـز      - يعنِي لَيلَةَ الْقَدرِ   -الْتمسوها في الْعشرِ اَألواخرِ   «
  )١١٦٥/م. (» يغلَبن علَى السبعِ الْبواقيفَالَ

شـب قـدر را در دهـۀ    «:  فرمـود رسـول اهللا  : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید  : ترجمه
  .» پس هفت شب باقیمانده را از دست ندهید،آخر رمضان، جستجو کنید و اگر نتوانستید

  

  دربارة اینکه شب قدر، شب بیست و یکم ماه رمضان است): 6(باب 
 صـحیح  1167 مختصر صـحیح مـسلم و   632 ارةباره حدیث ابو سعید خدري با شم      در این   
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  .مسلم بیان گردید

  دربارة اینکه شب قدر، شب بیست و سوم می باشد): 7(باب 
أُرِيـت لَيلَـةَ    « :قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن عبد اللَّه بنِ أُنيسٍ    ـ  ٦٣٦

ث  فَمطرنا لَيلَةَ ثَالَ   : قَالَ .»في ماٍء وطنيٍ   وأَرانِي صبحها أَسجد     ،الْقَدرِ ثُم أُنِسيتها  
رِينشعو،      ولُ اللَّهسا رلَّى بِنفَص          ـهتهبلَى جالطِّنيِ عاِء والْم إِنَّ أَثَرو فرصفَان

هفأَنقُولُ ثَالَ: قَالَ،وسٍ ييأُن نب اللَّه دبكَانَ عو رِينشعو ١١٦٨/م. (ث(  
شب قدر به من نشان داده   «:  فرمود رسول خدا   :  می گوید  عبداهللا بن اُنَیس    : ترجمه

ل،           . سپس از یادم برده شد    . شد و شما صبح آنروز مرا مشاهده می کردید که در میـان آب و گـ
  .»سجده نمودم

 در حـالی نمـاز   و رسول خدا . شب بیست و سوم باران بارید: عبداهللا بن اُنیس می گوید  
صبح را براي ما اقامه نمود که هنگام برگشت، اثر آب و گل بر پیشانی و بینی مبارکش، هویـدا         

  .بود
به همین خاطر، عبداهللا بن اُنیس معتقد بود که شب بیست و سوم، شب قدر          : راوي میگوید 

  .است

ست و نهم، بیست و هفتم و بیست و شب قدر را در میان شب هاي بی): 8(باب 
  تجو نماییدپنجم رمضان، جس

الْعـشر    اعتكَف رسولُ اللَّـه    :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي     ـ  ٦٣٧
 فَلَما انقَضين أَمر بِالْبِنـاِء  ، يلْتمس لَيلَةَ الْقَدرِ قَبلَ أَنْ تبانَ لَه      ،اَألوسطَ من رمضانَ  

ضفَقُو،    أَن لَه تأُبِين رِ    ثُماخرِ اَألوشي الْعا فه،   يداِء فَأُعبِالْبِن رلَـى     ، فَأَمع جرخ ثُم 
 وإِنـي خرجـت     ،يا أَيها الناس إِنها كَانت أُبِينت لي لَيلَةُ الْقَدرِ        « :الناسِ فَقَالَ 

 فَالْتمسوها فـي    ، فَنسيتها ،الشيطَانُن يحتقَّان معهما     فَجاَء رجالَ  ،خبِركُم بِها ألُِ
  .» الْتمسوها في التاسعة والسابِعة والْخامسة،الْعشرِ اَألواخرِ من رمضانَ
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لك  نحن أَحق بِذَ   ، أَجلْ : قَالَ ، إِنكُم أَعلَم بِالْعدد منا    ! يا أَبا سعيد   : قُلْت :قَالَ
كُمنقَالَ ،م : ةُ    : قُلْتسامالْخةُ وابِعالسةُ وعاسا التةٌ   : قَـالَ ؟ مـداحو تـضإِذَا م 

ثٌ وعـشرونَ    فَإِذَا مضت ثَالَ   ،وعشرونَ فَالَّتي تليها ثنتينِ وعشرِين وهي التاسعةُ      
 .ذَا مضى خمس وعـشرونَ فَـالَّتي تليهـا الْخامـسةُ           فَإِ ،فَالَّتي تليها السابِعةُ  

  )١١٦٧/م(
 قبـل از آشـکار شـدن مـسئله     رسـول خـدا   :  مـی گویـد  ابو سـعید خـدري      : ترجمه

 دهـۀ  و هنگـامی کـه  . ، به اعتکـاف نشـست  برایش، دهۀ وسط رمضان را در جستجوي شب قدر     
سپس بـرایش آشـکار گردیـد    . داشته شودسپري گردید، دستور داد تا خیمه اش بر    ) دوم(وسط  

. لذا دستور داد تا دوباره خیمه اش نصب گـردد . که شب قدر در دهۀ آخر ماه رمضان می باشد       
امـا  . شب قدر برایم آشکار شد و من آمدم تا شما را اطالع دهـم    «: آنگاه نزد مردم آمد و فرمود     

نیـز آنـان را   قانیت داشت وشیطان آمدند که اختالف داشتند و هر کدام از آنها ادعاي ح   دو نفر   
شب هاي نهم، هفتم و پنجم آخـر  پس آنرا در . لذا شب قدر از یادم برده شد      . همراهی می کرد  

  .»ان، جستجو نماییدرمض
بلـی، مـا در    : گفـت . شما اعداد را بهتر از ما می دانیـد        ! اي ابوسعید : گفتم: راوي می گوید  

هنگـامی کـه   : چیست؟ گفت  از نهم و هفتم و پنجم    هدف: گفتم. این باره بهتر از شما می دانیم      
 سپري شد، شبی که بعد از آن می آید، بیست و دوم است و ایـن، نهـم مـی       ،بیست و یک شب   

و . و هنگامی که بیست و سه شب سپري شد، شبی که بعد از آن می آید، هفتم می باشـد          . باشد
   .»شب پنجم می باشدهنگامی که بیست و پنج شب گذشت، شبی که بعد از آن می آید، 

   اینکه شب قدر، شب بیست و هفتم می باشددربارة): 9(باب 
 إِنَّ  :فَقُلْـت  ،  سأَلْت أُبي بن كَعبٍ      :قال   حبيشٍ  بنِ  زِر ـ عن ٦٣٨

 أَراد ،للَّه رحمه ا: فَقَالَ، من يقُم الْحولَ يصب لَيلَةَ الْقَدرِ      :أَخاك ابن مسعود يقُولُ   
 ، وأَنها في الْعشرِ اَألواخـرِ     ، أَما إِنه قَد علم أَنها في رمضانَ       ، يتكلَ الناس  أَنْ الَ 

   رِينشععٍ وبلَةُ سا لَيهأَنالَ   ،و لَفح ثْنِي  ثُمتسي ،    رِينشععٍ وبلَةُ سا لَيهأَن ،  فَقُلْـت : 
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رِ      بِأَيذنا الْما أَبي كقُولُ ذَلٍء تيالَ: قَالَ ؟ شبِالْع  ـةـا    ،منربـي أَخالَّت ـةبِاآلي أَو   
 ولُ اللَّهسر ذئموي طْلُعا تها الَ، أَنلَه اعع٧٦٢/م. ( ش(  
 برادرت ابـن مـسعود   :  گفتم ابی بن کعب به:  می گوید زِر بن حبیش    : ترجمه

 شـب قـدر را در مـی یابـد؟ زِر بـن      هر کس، تمام شب هاي سال را زنـده نگـه دارد،   : می گوید 
خداوند او را رحمت کند؛ هدفش این بوده است که مـردم بـه یـک رأي اعتمـاد        : ش گفت حبی

 شب قدر در ماه رمضان او می داند که. نکنند طوري که شب زنده داري سایر شبها را رها کنند    
  . است و آنهم شب بیست و هفتم می باشدر آنو در دهۀ آخ

 سوگند یاد نمود ، بطور قطعیگفتن، ان شاء اهللا    کعب بدون  ابی بن    آنگاه: راوي می گوید  
نشان : ؟ گفتدلیل این گفته ات چیست! اي ابو منذر: من گفتم. که شب بیست و هفتم می باشد  

ید، ه در ایـن روز، خورشـ   براي ما بیـان فرمـود مبنـی بـر اینکـ     که رسول خدا   است   یعالمتو  
  . طلوع می نماید)پرتو و نور شدید(بدون شعاع 

   کتاب حج- 13
  حج، یک بار در عمر، فرض می باشد): 1(باب 

أَيها النـاس  « : فَقَالَ  خطَبنا رسولُ اللَّه :قَالَ عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٦٣٩
     جفَح جالْح كُملَيع اللَّه ضفَر امٍ   : فَقَالَ .»واقَدلٌ أَكُلَّ عج؟ ر     ـولَ اللَّـهسا ري ، 

كَتا ثَالَ   ،فَسى قَالَهتثًا ح،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»  قُلْت لَو:  تبجلَو معـا   ، نلَمو 
متطَعتقَالَ  .»اس ثُم : »  كُمكْترا تونِي ملَكُ      ،ذَركَانَ قَـب نم لَكا همفَإِن    ةبِكَثْـر م

 وإِذَا  ، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيٍء فَأْتوا منه ما استطَعتم       ،فهِم علَى أَنبِيائهِم  سؤالهِم واختالَ 
وهعٍء فَديش نع كُمتيه١٣٣٧/م. (»ن(  

 اي«:  و فرمـود   سـخنرانی نمـود    بـراي مـا      رسول خـدا    :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
هر سال : مردي گفت. »پس حج نمایید  . همانا خداوند حج را بر شما فرض گردانده است        ! مردم

.  سکوت نمود تا اینکه آن مرد، سخن اش را سه بار، تکرار کرد     آنحضرت  ! ؟اي رسول خدا  
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بلی، هر سال، واجب می شد و شما توانایی آنـرا  : اگر می گفتم«:  فرمود سرانجام پیامبر اکرم    
 زیـرا امـت هـاي     به حـال خـود گذاشـتم، مـرا بگذاریـد؛        هر گاه شما را   «:  سپس افزود  .»نداشتید

را بـه   هـر وقـت، شـما    لـذا . ف بر پیامبرانشان، هالك شـدند   گذشته بخاطر کثرت سؤال و اختال     
 نمـودم،  اه شما را از انجام کاري، منـع    و هر گ  .  توانتان، انجام دهید   چیزي دستور دادم، به اندازة    

  .»آنرا ترك کنید

  ثواب حج و عمره): 2(باب 
الْعمرةُ إِلَـى الْعمـرة   « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٦٤٠

  )١٣٤٩/م( .» الْجنةُ والْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إِالَّ،كَفَّارةٌ لما بينهما
 ، دیگـر ةعمره تا عمـر یک «: فرمود اهللا   سولروایت است که ر از ابوهریره   : ترجمه

  و حـج مقبـول   .اند  انجام گرفته ، دو عمره  آنشود که میان      گناهانی می  ةموجب بخشش و کفار   
 .»پاداشی جز بهشت ندارد

من أَتى هذَا الْبيـت :»      قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٦٤١
  )١٣٥٠/م( .»م يفْسق رجع كَما ولَدته أُمهفَلَم يرفُثْ ولَ
) خدا(به این خانه  ،هرکس«: فرمود اهللا   شنیدم که رسول: گوید می ابوهریره : ترجمه

  پرهیز نماید و مرتکب معـصیت نـشود،  )در زمان حج( مقاربت جنسی و مقدمات آن،        و از  بیاید
  .» مادر، متولد شده استچنان از گناه پاك می شود که گویی تازه از

   روز حج اکبردربارة): 3(باب 

في الْحجـة -      بعثَنِي أَبو بكْرٍ الصديق    : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٦٤٢
      ولُ اللَّهسا رهلَيع هري أَمالَّت  ،    ِاعدالْو ةجلَ حقَب-  طهي راسِ    ،في النونَ فذِّنؤي 

رِ يحالن مالَ :و     رِكشامِ مالْع دعب جحالَ ، يانٌ  ويرع تيبِالْب طُوفابٍ، يهش نقَالَ اب : 
 مـن أَجـلِ     ، يوم النحرِ يوم الْحج اَألكْبـرِ      :فَكَانَ حميد بن عبد الرحمنِ يقُولُ     

  )١٣٤٧/م. (حديث أَبِي هريرةَ
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   در حجـی کـه   قبـل از حجـه الـوداع، ابـوبکر صـدیق        :  می گویـد   ابوهریره  : جمهتر
 او را بعنوان امیر، تعیین فرموده بود، مرا همراه گروهی، اعزام نمود تا در روز نحر رسول خدا 

 هیچ مشرکی به حج نیاید و هیچ     ،بعد از امسال  :  نماییم که  در میان مردم، اعالن   ) دهم ذوالحجه (
  .عریانی، بیت اهللا را طواف نکندشخص لخت و 

به دلیـل حـدیث ابـوهریره، روز     : لذا حمید بن عبدالرحمن می گفت     : ابن شهاب می گوید   
  .نحر، روز حج اکبر می باشد

  فضیلت روز عرفه): 4(باب 
ما مـن يـومٍ   « :قَالَ نَّ رسولَ اللَّه أ : ْها     اَُهللا عن   رضی  عائشةَ ـ عن ٦٤٣

ارِ        أَكْثَرالن نا مدبع يهف اللَّه قتعأَنْ ي نفَةَ   ، مرمِ عوي نم ،      ي بِهِماهبي و ثُمندلَي هإِنو 
  )١٣٤٨/م(؟ »ِء ما أَراد هؤالَ: فَيقُولُ،ئكَةَالْمالَ

وزي به خداوند متعال هیچ ر«:  فرمودرسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
او نزدیک می شود و بوسیلۀ آنان بر .  روز عرفه، بندگان را از آتش جهنم، آزاد نمی نمایداندازة

   .»اینها چه می خواهند:  و می گویدفرشتگان، افتخار می نماید

آنچه هنگام سوار شدن براي رفتن به سفر حج و سایر سفرها، گفته می ): 5(باب 
  شود

   أَخبره أَنَّ ابن عمر علَّمهم أَنَّ رسولَ اللَّه:            اَألزدي  علي ـ عن ٦٤٤
سبحانَ الَّذي  « : ثُم قَالَ  ،ثًا كَبر ثَالَ  ،كَانَ إِذَا استوى علَى بعريِه خارِجا إِلَى سفَرٍ       

      قْرِنِنيم ا لَها كُنمذَا وا هلَن رخا     ،سنبا إِلَى رإِنونَ وبقَلنـي      ،لَمف أَلُكسا نإِن ماللَّه 
 ، اللَّهم هونْ علَينا سـفَرنا هـذَا   ، ومن الْعملِ ما ترضى    ،سفَرِنا هذَا الْبِر والتقْوى   

  هدعا بناطْوِ عفَرِ     ،وي السف باحالص تأَن مي األَ   ، اللَّهيفَةُ فلالْخلِ وـي    ،هإِن ماللَّه 
 .» في الْمالِ واَألهلِ   ، وسوِء الْمنقَلَبِ  ، وكَآبة الْمنظَرِ  ،أَعوذُ بِك من وعثَاِء السفَرِ    

  نقَالَه عجإِذَا رو،  يهِنف ادزونَ« : وونَ ،آيِببائونَ  ، تابِـدونَ    ، عـدامـا حنبرل « .
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  )١٣٤٢/م(
: زدي روایت است که ابن عمر رضی اهللا عنهما به آنها می آموخـت کـه     از علی ا  : ترجمه

هنگامی که رسول خدا به قصد سفر، بطور کامل بر شترش، سوار می شد، سه بار، اهللا اکبـر مـی     
نَـا  سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنَا هذَا وما کُنَّا لَـه مقْـرِنینَ وإِنَّـا إِلَـى رب      «: گفت و می فرمود   

    ـما تَرْضَى اللَّهلِ ممنْ الْعمى والتَّقْوذَا الْبِرَّ وفَرِنَا هی سف أَلُکإِنَّا نَس مونَ اللَّهبنْقَللَم
هونْ علَینَا سفَرَنَا هذَا واطْوِ عنَّا بعده اللَّهم أَنْت الصاحب فی الـسفَرِ والْخَلیفَـۀُ فـی          

هلِ اللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِک منْ وعثَاء السفَرِ وکَآبۀِ الْمنْظَرِ وسوء الْمنْقَلَبِ فی الْمالِ           األَ
   .»واألَهلِ

پاك است آن ذاتی که این سواري را در اختیار ما قرار داد حال آنکه ما نمی توانستیم : یعنی
در این سفرمان از تو ! خدایا. وردگارمان، خواهیم رفت آنرا فرمانبردار خود نماییم و ما بسوي پر       

این سفر ما را آسان بگـردان و  ! خدایا. نیکی و تقوا و عملی مورد رضایت تو، مسئلت می نماییم    
از ! خـدایا . تـو همـراه سـفر و جانـشین در خـانواده هـستی      ! الهی. مسافت آنرا برایمان کوتاه فرما    

  . ناگوار در مال و خانواده به تو پناه می برمسختیهاي سفر، حزن و اندوه و تغییرات

آیِبـونَ تَـائبونَ   «: همچنین آنحضرت هنگام بازگشت، عالوه بر دعاي فوق، مـی افـزود     
مـا بنـدگان درگـاه    . رجـوع و بازگـشت مـا بـسوي اوسـت     :  یعنـی »عابِدونَ لرَبنَـا حامـدونَ   

  .پروردگارمان هستیم و او را ستایش می نماییم

  سفر زن براي حج همراه محرم: )6(باب 
 يحـلُّ  الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّـه  :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي ـ  ٦٤٥

رِ    المِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤت أَةركُونُ ثَالَ   ،ما يفَرس رافسا   أَنْ تداعـامٍ فَـصإِالَّ،ثَةَ أَي  
ا أَووها أَبهعماوهنمٍ مرحذُو م ا أَوهناب ا أَوهجوز ا أَووه١٣٤٠/م( .» أَخ(  

براي زنی که به خـدا و روز  «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابو سعید خدري  : ترجمه
قیامت، ایمان دارد، جایز نیست که مسافت سه روز یا بیشتر از آن را به مسافرت برود مگر اینکه، 



  
  

                                                      
٤٤٤  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

  .»، برادر یا محرمی دیگر، همراهش باشدپدر، پسر، شوهر
يحلُّ الَمرأَة تؤمن بِـاِهللا   الَ« :قَالَ عن النبِي :   عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٦٤٦

  )١٣٣٩/م( .» مع ذي محرمٍ ولَيلَة إِالَّ،تسافر الْمرأَةُ مِسريةَ يومٍواليومِ اآلخرِ، أَن 
و  خـدا  براي زنی که بـه   «:  فرمود  روایت می کند که رسول اکرم      ره  ابوهری: ترجمه

 بـه مـسافرت   ،محـرَ روز راه را بـدون م  شـبانه   نیست که مسیر یـک       جایز   روز قیامت ایمان دارد،   
  .»برود

 :يخطُب يقُولُ   سمعت النبِي    :قال ْهما        اَُهللا عن  رضی  عباسٍ  ابنِ ـ عن ٦٤٧
 مـع ذي   تـسافر الْمـرأَةُ إِالَّ   والَ ، ومعها ذُو محرمٍ   الَّلُونَّ رجلٌ بِامرأَة إِ    يخ الَ«

 وإِني اكْتتبت   ، يا رسولَ اللَّه إِنَّ امرأَتي خرجت حاجةً       : فَقَام رجلٌ فَقَالَ   .»محرمٍ
  )١٣٤١/م( .»لق فَحج مع امرأَتكانطَ« : قَالَ،في غَزوة كَذَا وكَذَا

هیچ مـردي  «:   فرمودشنیدم که نبی اکرم : رضی اهللا عنهما می گویدعباس     ابن: ترجمه
مـردي  . »و هیچ زنی بدون محـرم، بـه مـسافرت نـرود           . خلوت نکند  بدون محرم، ) بیگانه(با زنی   

ده ام و همسرم می خواهد بـه  من براي فالن غزوه، ثبت نام ش! اي رسول خدا: برخاست و گفت  
  .»همراه همسرت، به حج برو«:  فرمودحج برود؟ پیامبر اکرم 

  حج کودك و پاداش کسی که او را به حج برده است): 7(باب 

 ،لَقي ركْبا بِالروحـاءِ   :  عن النبِي    :ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ  ـ  ٦٤٨
 .»رسـولُ اللَّـه   « : قَالَ ؟ فَقَالُوا من أَنت   ، الْمسلمونَ : قَالُوا ؟»قَوممن الْ « :فَقَالَ

ا فَقَالَتبِيأَةٌ صرام هإِلَي تفَعفَر:جذَا حهقَالَ؟ أَل :معن ،رأَج لَك١٣٣٦/م. (» و(  
را در  کـاروانی  از ابن عباس رضی اهللا عنهمـا روایـت اسـت کـه رسـول خـدا              : ترجمه

. »رسـول خـدا  «: ؟ فرمـود د کی هـستی شما. مسلمان: ؟ گفتند»شما چه هستید  : روحاء دید و فرمود   
بلی و پـاداش آن  «: آیا این هم حجی دارد؟ فرمود: آنگاه یک زن کودکی را بلند کرد و پرسید        

  .»به تو می رسد
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  حج کردن از طرف کسی که توانایی سوار شدن ندارد): 8(باب 
 كَانَ الْفَـضلُ بـن      : أَنه قَالَ  ْهما        اَُهللا عن   رضی  اللَّه بنِ عباسٍ   عن عبد ـ  ٦٤٩

     ولِ اللَّهسر يفداسٍ ربع  ،    يهفْتتست مثْعخ نأَةٌ مرام هاَءتفَج،    ظُرنلُ يلَ الْفَضعفَج 
  هإِلَي ظُرنتا وهإِلَي،   ولُ اللَّهسلَ رعفَج          ِـراآلخ قلِ إِلَى الشالْفَض هجو رِفصي ، 

قَالَت:   ولَ اللَّهسا را          ! يخـيأَبِـي ش كَترأَد جي الْحف هادبلَى عع ةَ اللَّهإِنَّ فَرِيض 
 وذَلك فـي    .»نعم« : قَالَ ؟ أَفَأَحج عنه  ، يستطيع أَنْ يثْبت علَى الراحلَة      الَ ،كَبِريا

  )١١٣٤/م. (حجة الْوداعِ
  اهللا   فضل بن عباس پشت سر رسول: گوید می رضی اهللا عنهمااهللا بن عباس  عبد: ترجمه

  فضل بـه آن زن نگـاه   .  نمود و از رسول خدا استفتا     خثعم آمد  ۀزنی از طایف  . مرکب سوار بود  بر  
. گرداندمی دیگر بر سوي  فضل را بهةچهر اهللا  رسولو . می نگریستنیز به فضل  او کرد و  می

پدرم واجد شرایط .  خداوند حج را بر بندگانش فرض گردانده است! یا رسول اهللا:فتگ آن زن
 آیـا مـی تـوانم    د خود را بر روي سواري، نگـه دارد؛  ولی پیر و ناتوان است و نمی توان    می باشد 

این پرسش و پاسخ، در زمان :  می گویدراوي. »بلی«:  فرمودبجاي او، حج نمایم؟ آنحضرت    
  . الوداع بودهحج

 زنی که در دوران عادت ماهیانه و یا نفاس، می خواهد احرام ةدربار): 9(باب 
  ببندد

 نفست أَسماُء بِنت عميسٍ بِمحمد      :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٦٥٠
.  يأْمرها أَنْ تغتِسلَ وتهِـلَّ     ،أَبا بكْرٍ   فَأَمر رسولُ اللَّه     ،جرة بِالش ،بنِ أَبِي بكْرٍ  

  )١٢٠٩/م(
اسم (اسماء دختر عمیس رضی اهللا عنها در شجره : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه

دستور ) ءشوهر اسما( به ابوبکر رسول خدا . زایمان نمود و محمد بن ابی بکر بدنیا آمد) مکانی
  .غسل نماید و احرام ببندد: داد تا به اسماء بگوید
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  مواقیت حج): 10(باب 

هـلِ  ألََ  وقَّت رسولُ اللَّـه      :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٦٥١
ةيندالْم:  فَةلَيألَِ، ذَا الْحامِ ولِ الشفَةَ:هحألََ، الْجو دجلِ نازِلِ:هننَ الْمألَِ، قَرـلِ   وه
 ممن أَراد الْحج  ، ولمن أَتى علَيهِن من غَيرِ أَهلهِن      ،فَهن لَهن « : قَالَ ، يلَملَم :الْيمنِ

 يهِلُّـونَ    حتى أَهلُ مكَّـةَ    ، وكَذَا فَكَذَلك  ، فَمن كَانَ دونهن فَمن أَهله     ،والْعمرةَ
  )١١٨١/م. (»منها

 را بـراي اهـالی   " لحلیفـه واذ" اهللا   رسول: گوید میرضی اهللا عنهما ابن عباس  : ترجمه
 را براي اهالی "مملَلَی"و  را براي اهالی نجد  "قرن المنازل" را براي اهالی شام،    "فهحج"مدینه،  

ایـن  ن میقاتهاي یاد شده براي ساکنا  «. مقرر نمود و فرمود    )محل بستن احرام  ( میقات    بعنوان یمن
و .  معـین شـده اسـت    براي حـج و عمـره مـی رونـد،     کسانی که از آن نواحی،   چنین و هم  مناطق

 تا جایی که  که بعد از میقات ها، قرار دارند، همچنان از سر جاي خودشان، احرام ببندند  کسانی
  .اهل مکه از شهر مکه، احرام ببندند

يسأَلُ عن  ْهما    اَُهللا عن  رضی أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه        : الزبيرِ یأَبـ عن   ٦٥٢
مهلُّ أَهلِ الْمدينة من    « :فَقَالَ أَحسبه رفَع إِلَى النبِي      - سمعت   : فَقَالَ ؟الْمهلِّ

 فَةلَيي الْحفَةُ   ،ذحالْج راآلخ الطَّرِيقو ، مقٍ   ورع ذَات ناقِ مرلِ الْعلُّ أَهـلُّ  ،ههمو 
نقَر نم دجلِ نأَه،لَملَمي ننِ مملِ الْيلُّ أَههم١١٨٣/م. (» و(  

 محل هاي بن عبداهللا رضی اهللا عنهما دربارة    شنیدم که از جابر     : ابو زبیر می گوید   : ترجمه
محل احـرام بـستن   «:  فرمود ـ ر می کنم نبی اکرم  فکـشنیدم که : گفت. احرام بستن پرسیدند

حفه، اهل عـراق ذات عـرق، اهـل نجـد قـرن، و اهـل یمـن         ج ، راه دیگر  »ذو الحلیفه «اهل مدینه   
  .»یلملم می باشد

  خوشبویی زدن محرم قبل از احرام بستن): 11(باب 
 طَيبت رسولَ اللَّه :تقَالَ زوجِ النبِي  ْها    اَُهللا عن رضی عن عائشةَـ ٦٥٣
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    مرأَح نيح همرحي لدـلَّ    ،بِيأَح نيح لِّهحلو ،       ـتيبِالْب طُـوفـلَ أَنْ يقَب  .
  )١١٨٩/م(

 را رسـول اهللا   ) مبارك(من تن   :  می گوید  عایشه؛ همسر گرامی رسول اهللا      : ترجمه
ز احرام بیرون می آمد، یعنـی قبـل از طـواف    با دست خودم هنگام بستن احرام و در زمانی که ا        

  .بیت، خوشبویی می زدم
كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ الْمسك فـي  : قالتْها    اَُهللا عن رضی  عائشةَـ عن ٦٥٤

 ولِ اللَّهسفْرِقِ رم ،رِمحم وه١١٩٠/م( .و(  
سـر  فـرق   برخوشبویی را  درخشش نون، اک هم اگوی: فرماید عنها می   اهللا  عایشه رضی : ترجمه

  . بسر می برنداحرام  ایشان در مشاهده می نمایم در حالی کهرسول اهللا 

 مشک بهترین خوشبویی است): 12(باب 

وسلَّم ذَكَر امرأَةً من      أَنَّ رسولَ اللَّه      عن أَبِي سعيد الْخدرِي   ـ  ٦٥٥
  )٢٢٥٢/م. ( والْمسك أَطْيب الطِّيبِ، خاتمها مسكًا حشت،بنِي إِسرائيلَ
 زنی از بنی اسرائیل سخن بـه میـان    دربارةرسول اهللا :  می گویدابو سعید خدري  : ترجمه

  .آورد که انگشترش را پر از مشک نموده بود و باید دانست که مشک، بهترین خوشبویی است

  عود و کافور): 13(باب 
 إِذَا اسـتجمر اسـتجمر   ْهما    اَُهللا عن  رضیكَانَ ابن عمر  :افعٍ قَالَ عن ن ـ  ٦٥٦

ةبِاَأللُو،  اةطَرم ربِكَافُورٍ ، غَيو ،   ةاَأللُو عم هحطْرقَالَ  ، ي ثُم :     رمجتـسكَذَا كَانَ يه 
ولُ اللَّهسر ) .٢٢٥٤/م(  

 ابن عمر رضی اهللا عنهما مـی خواسـت خوشـبویی بزنـد، عـود              ،گاهره: نافع می گوید  : ترجمه
 مقـداري  البتـه گـاهی،  . اسـتعمال مـی نمـود    ،بدون اینکه با سایر خوشبویی هـا مخلـوط نمایـد     خالص  

   اینگونـه خوشـبویی   رسـول خـدا   : گفـت ود می ریخت و خوشبویی مـی زد و مـی         کافور باالي ع  
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  .می زد

   ریحاندربارة): 14(باب 
من عـرِض علَيـه :»      قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   أَبِي هريرةَ  عنـ  ٦٥٧

  )٢٢٥٣/م. (» فَإِنه خفيف الْمحملِ طَيب الريحِ، يرده فَالَ،ريحانٌ
ریحـانی، هدیـه شـد، آنـرا     به هـر کـس،   «:  فرمودرسول اهللا :  می گویده  رابوهری: ترجمه

  .»سبک و خوشبو است زیرا برنگرداند؛

  احرام بستن از مسجد ذوالحلیفه): 15(باب 
 بيداؤكُم هذه الَّتـي     :يقُولُ عن سالمِ بنِ عبد اللَّه أَنه سمع أَباه         ـ  ٦٥٨

     ولِ اللَّهسلَى رونَ عبكْذت  ايهف ،      ولُ اللَّهسلَّ را أَهم  َّإِال   الْم دنع نم جِدس، 
فَةلَينِي ذَا الْحع١١٨٦/م. (ي(  

  )  رضـی اهللا عنهمـا  عبـداهللا بـن عمـر   (شـنیدم کـه پـدرم      : سـالم بـن عبـداهللا مـی گویـد         : ترجمه
 احرام بست، مطلـب  صافی را که شما به دروغ می گویید رسول خدا     هموار و   سرزمین  : می گفت 

  . احرام می بستلیفهذوالحفقط از مسجد یعنی  بلکه رسول خدا . صحیحی نیست

  احرام بستن هنگام برخاستن سواري): 16(باب 

يا أَبا  : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن عبيد بنِ جريجٍ أَنه قَالَ لعبد اللَّه بنِ عمر           ـ  ٦٥٩
 ما هن يا   : قَالَ ،ك يصنعها عبد الرحمنِ رأَيتك تصنع أَربعا لَم أَر أَحدا من أَصحابِ         

 ورأَيتك تلْبس النعالَ    ، الْيمانِيينِ  تمس من اَألركَان إِالَّ     رأَيتك الَ  : قَالَ ؟ابن جريجٍ 
 النـاس إِذَا رأَوا      أَهلَّ ، إِذَا كُنت بِمكَّةَ   ، ورأَيتك ، ورأَيتك تصبغُ بِالصفْرة   ،السبتيةَ
 أَمـا   : فَقَالَ عبد اللَّه بن عمـر      ، ولَم تهللْ أَنت حتى يكُونَ يوم التروِية       ،لَالْهِالَ

 فَإِني  ، وأَما النعالُ السبتيةُ   ، الْيمانِيينِ يمس إِالَّ   فَإِني لَم أَر رسولَ اللَّه       ،اَألركَانُ
    ولَ اللَّهسر تأَير   رعا شيهف سي لَيالَ الَّتعالن سلْبا،ييهأُ فضوتيو ،  ـبا أُحفَأَن 
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 فَأَنـا أُحـب أَنْ   ،يصبغُ بِها  فَإِني رأَيت رسولَ اللَّه    ، وأَما الصفْرةُ  ،أَنْ أَلْبسها 
 .يهِلُّ حتى تنبعثَ بِه راحلَتـه      لُ فَإِني لَم أَر رسولَ اللَّه       أَما اِإلهالَ  و ،أَصبغَ بِها 

  )١١٨٧/م(
 تـو  !ابـو عبـدالرحمن   اي :گفـت عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما به  عبید بن جریج : ترجمه

؟ عبداهللا بـن  !دهندانجام نمی آنها را  همراهانت  سایر  هیچ یک از    ی که   هدمی  چهار عمل انجام    
اول اینکـه در  : کدامنـد؟ گفـت  آن چهـار عمـل   ! اي فرزنـد جـریج  : عمر رضی اهللا عنهما گفـت   

).لمس نمی کنی(رکان دیگر را استالم نمی کنی  ا،سوداالبجز رکن یمانی وحجر، طواف
  زرد اسـتفاده    گرنـ از  اینکـه   :  سـوم  .مـی پوشـی   ) دبـاغی شـده   (پوسـتی   کفش  : دوم اینکه 

پوشند  احرام میلباس   ،حجهو ال یت هالل، یعنی اول ذ    ؤبا ر ،  تمام حجاج : م اینکه چهار. می کنی 
. نمی پوشی احرام لباس)روز ترویه(اما تو قبل از روز هشتم 

 زیـرا  ؛من فقط دو رکن را استالم مـی کـنم      ) درست است (:  گفت ، در جواب   عبداهللا  
  و کفـش چرمـی   . سـتالم کنـد  را ندیدم که بجز آنها، رکـن دیگـري را ا    هیچگاه رسول خدا 

.  کفش چرمی می پوشید و با آنهـا وضـو مـی گرفـت    می پوشم زیرا من دیدم که رسول اهللا        
و از رنـگ زرد اسـتفاده مـی کـنم زیـرا      . من نیز دوست دارم از همین نوع کفش، اسـتفاده کـنم    

 ،نلذا من هـم دوسـت دارم کـه از آ     .  را دیدم که از رنگ زرد، استفاده می کرد         رسول خدا 
 را ندیدم کـه قبـل از   احرام می پوشم زیرا هرگز رسول اهللا      لباس  و روز هشتم،    . استفاده کنم 

  .احرام ببندد) یعنی قبل از روز هشتم» منا«وحرکت به سوي (برخاستن سواري اش 

  احرام بستن براي حج از مکه): 17(باب 

 ،بِحج مفْـرد  ع رسولِ اللَّه  أَقْبلْنا مهِلِّني م:ُ أَنه قَالَ  عن جابِرٍ   ـ  ٦٦٠
 حتى إِذَا كُنا بِسرِف عركَت حتى إِذَا قَدمنا         ،بِعمرة ْها        اَُهللا عن  رضیوأَقْبلَت عائشةُ   

   ةورالْمفَا والصو ةبا بِالْكَعطُفْن،     ولُ اللَّهسا رنرفَأَم     لَّ محأَنْ ي      كُـني لَم نا من
 يده هعا: قَالَ ،ماذَا: فَقُلْنلُّ مقَالَ؟ ح : »لُّ كُلُّهاءَ .»الْحـسا النناقَعـا  ، فَونبطَيتو 

 ،م التروِية ثُم أَهلَلْنا يو، أَربع لَيالٍ   ولَيس بيننا وبين عرفَةَ إِالَّ     ، ولَبِسنا ثيابنا  ،بِالطِّيبِ



  
  

                                                      
٤٥٠  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

     ولُ اللَّهسلَ رخد ثُم    َةشائلَى ععیضن  را        اَُهللا عي  ْهكبا تهدجـا  « : فَقَالَ ،فَوم
كأْن؟»ش قَالَت :    تضح ي قَدأْنِي أَنلْ     ، شلأَح لَمو اسلَّ النح قَدو ،    أَطُـف لَمو 
تيبِالْب،  ذْهي اسالناآلنَ    و جونَ إِلَى الْحفَقَالَ ،ب : »       اتنلَى بع اللَّه هبكَت رذَا أَمإِنَّ ه

مآد،    جلِّي بِالْحأَه ي ثُمِسلفَاغْت «.   فاقوالْم قَفَتوو لَتفَفَع ،      تـرـى إِذَا طَهتح 
   ةورالْمفَا والصو ةببِالْكَع قَالَ  ،طَافَت ثُم : »    ـكترمعو ـكجح ـنم لَلْتح قَد

 إِني أَجِد في نفِْسي أَني لَم أَطُف بِالْبيت حتـى           ، يا رسولَ اللَّه   : فَقَالَت .»جميعا
تججا « : قَالَ ،حبِه بيمِ      ،فَاذْهعنالت نا مهرمنِ فَأَعمحالر دبا علَةَ  .» يلَي كذَلو  
ةبص١٢١٣/م( .الْح(  

احـرام  ) تنهـا ( براي حج مفرد در حالی که با رسول خدا      :  می گوید  جابر  : ترجمه
در آنجـا، عایـشه رضـی اهللا عنهـا دچـار عـادت        . رسیدیم» سرِف«بسته بودیم، آمدیم تا اینکه به       

طواف کردیم و سعی خانه خدا را . ما به راهمان ادامه دادیم تا اینکه به مکه رسیدیم  . ماهیانه شد 
همراه ) شکرانه(ا که هدي  به کسانی از م  آنگاه رسول خدا    . میان صفا و مروه را انجام دادیم      

مـا  ) و همـه چیـز بـراي آنـان، حـالل شـود      (ند، دستور داد تـا از احـرام بیـرون بیاینـد       خود نداشت 
مل از احرام، شما بطور کا(» همه چیز حالل می شود   «: چه چیز حالل می شود؟ فرمود     : پرسیدیم

  ).بیرون می آیید
آنگاه ما بـا همـسرانمان، همبـستر شـدیم، خوشـبویی اسـتعمال نمـودیم و               : راوي می گوید  

الحجه، سپس روز هشتم ذو. روز عرفه، چهار روز فاصله داشتیمبا لباسهایمان را پوشیدیم و فقط 
 دیـد کـه ایـشان گریـه      نزد عایشه رضی اهللا عنها رفت و، رسول خدا   در این اثنا  . احرام بستیم 

یـن اسـت کـه دچـار عـادت ماهیانـه       مشکل من ا: ؟ گفت»چرا گریه می کنی«: پرسید. می نماید 
 خـدا را طـواف   نتوانستم از احرام بیرون بیایم و خانۀ مردم از احرام، بیرون آمدند ولی من       شدم؛

  رسول خدا ). و من نمی توانم(نمایم و هم اکنون هم مردم براي انجام مناسک حج می روند    
غـسل کـن و بـراي    . این، چیزي است که خداوند براي دختران آدم، مقدر ساخته است         «: فرمود

  .»حج، احرام ببند
عایشه رضی اهللا عنها غسل کرد و احرام بست و سایر احکام حج را انجام     : راوي می گوید  
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بعـد از  . ، سعی کردآنگاه خانۀ خدا را طواف نمود و میان صفا و مروه. د تا اینکه پاك گردید دا
  .»از احرام حج و عمره هر دو، بیرون آمدي«: فرمود   اهللا رسول آن،

 خدا را  اینکه تا هنگام حج نتوانستم خانۀمن از! اي رسول خدا: عایشه رضی اهللا عنها گفت
اي «:  فرمـود  رسـول خـدا      .)فکر می کنم که عمره انجـام نـشده اسـت           (.طواف کنم، نگرانم  

  . بود1و این، شب حصبه. او را به تنعیم ببر تا از آنجا عمره نماید) ادر عایشهبر! (عبدالرحمن

  لبیک گفتن): 18(باب 
كَـانَ إِذَا    أَنَّ رسولَ اللَّه : ْهما    اَُهللا عن رضی عن عبد اللَّه بنِ عمرـ ٦٦١

 ،لَبيك اللَّهم لَبيك  « :حلَيفَة أَهلَّ فَقَالَ  استوت بِه راحلَته قَائمةً عند مسجِد ذي الْ       
 : قَالُوا.» شرِيك لَك إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك والْملْك الَ    ، شرِيك لَك لَبيك   لَبيك الَ 

      رمع نب اللَّه دبكَانَ عویضن  را     اَُهللا عمقُولُ ْهي:ت هذه  ولِ اللَّهسةُ رلْبِي ،عافقَالَ ن: 
    اللَّه دبكَانَ ع   ذَاه عم زِيدي:   كيدعسو كيلَب كيلَب ،   ـكيلَب كيـدبِي ريالْخو ، 

  )١١٨٤/م( .والرغْباُء إِلَيك والْعملُ
کنـار    اهللاسواري رسول هنگامی که : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

   و نمـود احـرام مـی     نیـت    سـت مـی ایـستاد، آنحـضرت         بر می خاست و را     مسجد ذوالحلیفه 
النِّعمۀَ لَـک   شَرِیک لَک لَبیک إِنَّ الْحمد و   لَبیک اللَّهم لَبیک لَبیک الَ    «: می فرمـود  

  .»  شَرِیک لَکوالْملْک الَ

    اهللایـن لبیـک رسـول    : عبداهللا بـن عمـر رضـی اهللا عنهمـا مـی گفـت       : برخی می گویند  
لَبیک لَبیک «: عبداهللا خودش کلماتی نیز اضافه می کرد و می گفت: نافع می گوید. می باشد

  .»وسعدیک والْخَیرُ بِیدیک لَبیک والرَّغْباء إِلَیک والْعملُ

                                                
 .حصبه بودندنام مکانی به  ریعنی حجاج در این شب د 1
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   براي عمره و حجلبیک گفتن): 19(باب 
لَبيك « :أَهلَّ بِهِما جميعا:   سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ   أَنسٍ ـ عن ٦٦٢

  )١٢٥١/م. (» لَبيك عمرةً وحجا،عمرةً وحجا
 بـراي حـج و عمـره احـرام بـست و      شنیدم که رسول خدا :  می گوید  انس  : ترجمه

  . یعنی آماده خدتم براي انجام عمره و حج»ةً وحجا لَبیک عمرَةً وحجالَبیک عمرَ«: فرمود
والَّذي نفِْسي بِيده لَـيهِلَّن     « :قَالَ  عن النبِي     هريرةَ   یأَبـ عن   ٦٦٣

  )١٢٥٢/م( .»ما أَو لَيثْنِينه، حاجا أَو معتمرا،ابن مريم بِفَج الروحاِء
سوگند به ذاتی که جانم در دست «:  فرمودکرم  انبی:  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

 فج روحاء براي حج یا عمره یا هر دوي آنها با هم، احـرام    فرزند مریم از مکان   ) عیسی(اوست،  
  ). در آخر زمانشهنگام نزول. (»می بندد

  حج مفرد): 20(باب 
بِـالْحج     أَهلَلْنا مع رسولِ اللَّه      : قَالَ ْهما        اَُهللا عن  یرضعن ابنِ عمر  ـ  ٦٦٤

  )١٢٣١/م. (أَهلَّ بِالْحج مفْردا  أَنَّ رسولَ اللَّه ( وفي رِوايةٍ ،مفْردا
 بـراي حـج مفـرد،    مـا همـراه رسـول خـدا     : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه

  .احرام بستیم
  . براي حج مفرد، احرام بست رسول خدا : و در روایتی آمده است که

. أَفْـرد الْحـج     أَنَّ رسـولَ اللَّـه      : ْها        اَُهللا عن  رضیعائشةَ  ـ عن   ٦٦٥
  )١٢١١/م(

  .بجا آورد حج مفرد، رسول خدا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
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  ) حج و عمره با همانجام(درباره قران ): 21(باب 
 يلَبـي      سمعت النبِـي     :قَالَ  عن أَنسٍ     بن عبداهللا،  عن بكْر ـ  ٦٦٦

 لَبى بِـالْحج    : فَقَالَ ، فَحدثْت بِذَلك ابن عمر    :قَالَ بكْر  ،بِالْحج والْعمرة جميعا  
هدحبِقَ  ،و هثْتدا فَحسأَن يتفَلَق سفَقَالَ أَن رمنِ علِ ابا إِ :ونونـدعا تا الَّ مانيـبص ، 

 ولَ اللَّهسر تعمس  ُقُولا« : يجحةً ورمع كي١٢٣٢/م. (»لَب(  
 بـراي  شنیدم که نبی اکـرم     :  گفت از بکر بن عبداهللا روایت است که انس         : ترجمه

  .حج و عمره با هم لبیک می گوید
: وي گفـت . این سـخن را بـراي ابـن عمـر رضـی اهللا عنهمـا بـازگو نمـودم                : ر می گوید  بک

  . براي حج مفرد، لبیک گفتآنحضرت 
شما ما را کـودك    : انس گفت . سخن ابن عمر را برایش بازگو نمودم      . آنگاه انس را دیدم   

یـک بـراي انجـام    لب( »لَبیک عمرَةً وحجـا «:  می فرمود شنیدم که رسول خدا     . می پندارید 
  ).عمره و حج

   حج تمتعدربارة): 22(باب 
ولَم ينزِلْ  ،   تمتعنا مع رسولِ اللَّه      :قَالَ عن عمرانَ بنِ حصينٍ     ـ  ٦٦٧
  )١٢٢٦/م( . قَالَ رجلٌ بِرأْيِه ما شاَء،فيه الْقُرآنُ

 ، آن ة انجام دادیم و دربـار     ،تمتعحج   اهللا   در زمان رسول  : گوید می   عمران :ترجمه
  .در باب آن، نظر داد ، مردي بر اساس رأي خوداً،ولی بعد. دگردیننازل ، ه ايآی

. وتمتعنـا معـه      تمتع نبِي اللَّه     :قَالَ عن عمرانَ بنِ حصينٍ     ـ  ٦٦٨
  )١٢٢٦/م(

 تمتع انجام داد و ما نیز همراه  حجپیامبر خدا :  می گوید  عمران بن حصین    : ترجمه
  .ایشان، حج تمتع انجام دادیم
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   قَدمنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ْهما،        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٦٦٩
  )١٢١٦/م. (مرةًأَنْ نجعلَها ع   فَأَمرنا رسولُ اللَّه ، لَبيك بِالْحج:ونحن نقُولُ
ما که نیت حـج کـرده بـودیم، همـراه         : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه

  . به ما دستور داد تا نیت حج مان را تبدیل به عمره نماییمرسول خدا .  آمدیمپیامبر اکرم 

  همراه داشته باشد) شکرانه(دي  هکسی که براي حج، احرام ببندد و): 23(باب 
 قَبـلَ التروِيـة   ، قَدمت مكَّةَ متمتعا بِعمرة    : نافعٍ قَالَ   موسى بنِ  ـ عن ٦٧٠
 فَدخلْت علَى عطَاِء بنِ أَبِـي       ، تصري حجتك اآلنَ مكِّيةً    : فَقَالَ الناس  ،بِأَربعة أَيامٍ 

 هتيفْتتاحٍ فَاسبطَاءٌ  ،رفَقَالَ ع : دح        ارِيصاَألن اللَّه دبع نب ابِرثَنِي جیضن  را        اَُهللا عمْه 
      ولِ اللَّهسر عم جح هأَن     هعم يدالْه اقس اما    ،عدفْرم جلُّوا بِالْحأَه قَدفَقَالَ  ، و 

   ولُ اللَّهسر : »  كُمامرإِح نلُّوا مفَطُوفُوا بِ  ،أَح      ةوـرالْمفَا والـص نيبو تيالْب، 
 واجعلُوا الَّتـي    ، حتى إِذَا كَانَ يوم التروِية فَأَهلُّوا بِالْحج       الً وأَقيموا حالَ  ،وقَصروا

افْعلُوا مـا   « :الَ قَ ؟ كَيف نجعلُها متعةً وقَد سمينا الْحج      : قَالُوا .»قَدمتم بِها متعةً  
 بِه كُمرالَ  ،آمي لَوفَإِن         بِه كُمتري أَمثْلَ الَّذم لْتلَفَع يدالْه قْتي سالَ   ، أَن ـنلَكو  

لَّهحم يدلُغَ الْهبى يتح امري حنلُّ محلُوا.»ي١٢١٦/م. ( فَفَع(  
 به وز هشتم ذوالحجه براي انجام عمرهبل از رچهار روز ق: موسی بن نافع می گوید: ترجمه

نـزد  ). مثل حج اهل مکـه مـی شـود   (هم اکنون، حج تو، مکی می شود    : مردم گفتند . مکه آمدم 
 بـه مـن   جابر بـن عبـداهللا انـصاري    : عطا گفت. عطاء بن ابی رباح رفتم و از وي استفتا نمودم       

مردم براي .  حج نمودمضرت  هدي همراهش آورده بود با آنحسالی که رسول خدا : گفت
 خدا را طواف نمایید، سعی میان صفا و خانۀ«:  فرمودپیامبر اکرم .  بسته بودندحج مفرد، احرام

خـارج از   (ام، بیـرون بیاییـد و تـا روز هـشتم    مروه، انجام دهید، موهایتان را کوتاه کنید و از احر    
ایی را که انجام داده اید، عمره بحساب روز هشتم براي حج، احرام ببندید و کاره. بمانید) احرام

! چگونه عمره قرار دهیم در حالی که ما نیت حج کرده ایـم؟ : صحابه عرض کردند . »می آورید 
  اگـر مـن هـدي همـراهم     . انجـام دهیـد   ،که من شما را به آن، دستور می دهـم    کاري را   «: فرمود
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اما هیچ حرامی بـرایم  .  می دادمنمی آوردم، همان کاري را که شما را به آن دستور دادم، انجام      
  . »حالل و جایز نمی شود تا زمانی که هدي به محل خودش نرسد

  .آنگاه صحابه چنین کردند: راوي می گوید

  نسخ بیرون آمدن از احرام و دستور کامل کردن آن): 24(باب 
خ وهـو منِـي    مت علَى رسولِ اللَّه      قَد :قَالَ عن أَبِي موسى    ـ  ٦٧١
هلْ « :قَالَ ، لِ النبِي  أَهلَلْت بِإِهالَ  : قُلْت : قَالَ ؟»بِم أَهلَلْت « : فَقَالَ ،بِالْبطْحاِء

 .» ثُم حـلَّ ،فَطُف بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة « : قَالَ ، الَ : قُلْت ؟»سقْت من هديٍ  
   الْمفَا وبِالصو تيبِالْب فَطُفْتةور،         لَتغَـسنِي وطَتشي فَممقَو نأَةً مرام تيأَت ثُم 

 ،ْهما        اَُهللا عن   رضی  فَكُنت أُفْتي الناس بِذَلك في إِمارة أَبِي بكْرٍ وإِمارة عمر          ،رأْسي
 تدرِي ما أَحدثَ أَمري الْمؤمنِني ك الَ إِن:فَإِني لَقَائم بِالْموسمِ إِذْ جاَءنِي رجلٌ فَقَالَ    

  كسالن أْني شف، فَقُلْت :      ـدئتٍء فَلْييبِش اهنيا أَفْتكُن نم اسا النهأَي ،   ـريـذَا أَمفَه 
  كُملَيع مقَاد نِنيمؤوا  ،الْممفَأْت فَبِه ، قُلْت ما قَدفَلَم :ا أَمي   يذَا الَّـذا هم نِنيمؤالْم ري

   كسالن أْني شف ثْتدـلَّ قَـالَ           : قَالَ ؟أَحجو زع فَإِنَّ اللَّه ابِ اللَّهتذْ بِكأْخإِنْ ن : 
   لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتو    انبِين ةنذْ بِسأْخإِنْ نو  ، بِيفَإِنَّ الن ى لَمتلَّ ححي 

يدالْه رح١٢٢١/م( .ن(  
م در حالی که ایـشان شـترش را در    دآم اهللا    رسولنزد  : گوید می ابوموسی  : ترجمه

به همان نیتی کـه  : ؟ عرض کردم»اي احرامی بستهبه چه نیتی «:  از من پرسید .بودخوابانده  بطحاء  
؟ عـرض  »ي ا هدي آورده،خودهمراه   آیا«: رسید پ  آنحضرت. استاحرام بسته    اهللا    رسول
. بیرون بیا از احرام ،صفا و مروه  پس از طواف بیت و سعی بین         :دفرمو آنحضرت. خیر: کردم

. یا سر مرا شستزد او موهاي مرا شانه . خود رفتمبستگان  نزد زنی از سپس،. هم، چنین کردممن 
روزي در فصل حج ایستاده بودم که . من در دوران خالفت ابوبکر و عمر نیز اینگونه فتوا می دادم

دي در مناسـک حـج   شما نمی دانید که امیر المؤمنین چه چیز جدیـ   : مردي نزد من آمد و گفت     
 ، صبر کند؛هر کس را ما در مورد مسئله اي فتوا داده ایم! اي مردم:  گفتممن . ایجاد نموده است
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! اي امیر المـؤمنین : که عمر آمد،  گفتم هنگامی  . زیرا امیر المؤمنین می آید شما به او اقتدا کنید         
بخواهیم به دستور اگر : گفت ایجاد نموده اید؟     ،که در مناسک حج   است  جدیدي  چه چیز   این  

کتاب خدا دستور داده است تا حج و عمره را کامل نماییم آنطور که می , کتاب خدا عمل کنیم
و اگر بخواهیم به ).  و عمره را براي اهللا، کامل نماییدحج(  .هلَّوأَتموا الْحج والْعمرَةَ ل :فرماید

  .بیرون نیامد ایشان قبل از ذبح هدي، از احرام  عمل کنیم،سنت رسول اهللا 

  )حج و عمره با هم(هدي در قران ): 25(باب 

  صحابِ محمد    كَانت الْمتعةُ في الْحج ألَِ     :قَالَ عن أَبِي ذَر    ـ  ٦٧٢
  )١٢٢٤/م. (صةًخا

  . بودفسخ حج به عمره، ویژة یاران محمد :  می گویدابوذر : ترجمه
خـرج فـي الْفتنـة      ْهما        اَُهللا عن  رضیعن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر        ـ  ٦٧٣

،  ا مع رسـولِ اللَّـه        إِنْ صددت عن الْبيت صنعنا كَما صنعن       : وقَالَ ،معتمرا
 ما  :فَخرج فَأَهلَّ بِعمرة وسار حتى إِذَا ظَهر علَى الْبيداِء الْتفَت إِلَى أَصحابِه فَقَالَ            

ا  فَخرج حتـى إِذَ    ، أُشهِدكُم أَني قَد أَوجبت الْحج مع الْعمرة       ، واحد أَمرهما إِالَّ 
 ورأَى أَنـه  ، لَم يزِد علَيـه ، وبين الصفَا والْمروة سبعا،جاَء الْبيت طَاف بِه سبعا    

هنع زِئجى،مدأَه١٢٣٠/م. ( و(  
جنـگ حجـاج بـا    (عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهمـا در زمـان فتنـه     : نافع می گوید  : ترجمه

اگر از بیت اهللا جلوگیري شوم، :  و گفتبیرون آمد) از مدینه(نجام عمره صد ابه ق) عبداهللا بن زبیر
لذا براي انجام . انجام دادیم)  حدیبیهسال (همان کاري را انجام می دهیم که همراه رسول خدا 

در آنجا رو به یـارانش کـرد و   .  آشکار گردید  1عمره، احرام بست و حرکت کرد تا اینکه بیداء        
شما را گواه می گیرم که من . یکی است) در صورت جلوگیري شدن (حکم حج و عمره: گفت

هفـت بـار،   . آنگاه به مسیرش ادامه داد تا به کعبـه رسـید      . حج و عمره را بر خود، واجب نمودم       

                                                
 .)محل احرام بستن ( نزدیک به ذوالحلیفهمنطقه اي است بسیار بیدا 1
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اطراف کعبه، طواف کرد و هفت بار میان صفا و مروه، سعی نمود، و بیشتر از این، کاري انجام            
  و معتقد بود که همـان یـک طـواف وسـعی، کفایـت      ) ی نکردیعنی بار دیگر طواف و سع   (نداد  

  . قابل یادآوري است که هدي همراه خود، آورده بود.می نماید

  هدي در حج تمتع): 26(باب 
 :قَـالَ  ْهمـا       اَُهللا عن  رضیعن سالمِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ عبد اللَّه بن عمر           ـ  ٦٧٤

في حجة الْوداعِ بِالْعمرة إِلَى الْحج وأَهدى فَـساق معـه             لَّه  تمتع رسولُ ال  
   فَةلَيي الْحذ نم يدالْه،     ولُ اللَّهسأَ ردبو    ةرملَّ بِالْعفَأَه،     جـلَّ بِـالْحأَه ثُم ، 

      ولِ اللَّهسر عم اسالن عتمتو  ةرمبِالْع  جى       ، إِلَى الْحـدأَه ناسِ مالن نفَكَانَ م 
 يدالْه اقفَس،    دهي لَم نم مهنمو ،      ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَم     ِاسلنكَّةَ قَالَ لم: » نم

 ومن لَـم    ،جه يحلُّ من شيٍء حرم منه حتى يقْضي ح         فَإِنه الَ  ،كَانَ منكُم أَهدى  
 ثُم ليهِـلَّ    ، فَلْيطُف بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة ولْيقَصر ولْيحللْ      ،يكُن منكُم أَهدى  

 دهلْيو جا    ،بِالْحيده جِدي لَم نثَالَ  ، فَم مصفَلْي   عجةً إِذَا رعبسو جي الْحامٍ فإِلَى ثَةَ أَي 
هلأَه«.     ولُ اللَّهسر طَافو    مقَد نيءٍ     ،حيلَ شأَو كْنالر لَمتكَّةَ فَاسم ،   بخ ثُم 
 ثُم ركَع حني قَضى طَوافَه بِالْبيت       ، ومشى أَربعةَ أَطْواف   ،ثَةَ أَطْواف من السبعِ   ثَالَ

  تكْعقَامِ رالْم دننِعي،   فرصفَان لَّمس ةَ       ، ثُمعبس ةورالْمفَا وبِالص فَا فَطَافى الصفَأَت 
افأَطْو،          هجى حى قَضتح هنم مرٍء حيش نلْ ملحي لَم ثُم ،      مـوي ـهيده رحنو 
 وفَعلَ مثْلَ ما فَعلَ     ،لِّ شيٍء حرم منه    فَطَاف بِالْبيت ثُم حلَّ من كُ      ، وأَفَاض ،النحرِ

 ولُ اللَّهسر  ِاسالن نم يدالْه اقسى ودأَه ن١٢٢٧/م. ( م(  
 در رسول خدا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما گفت: سالم بن عبداهللا می گوید: ترجمه

مـاجرا  . دي از ذوالحلیفـه همـراه خـود بـرد      و هـ  . حجه الوداع، نیت عمره را به حج، تبدیل نمود        
و مردم هم . سپس نیت حج نمود.  براي عمره، احرام بستاینگونه بود که در آغاز، رسول خدا 

  .بعضی از مردم هدي، همراه خود داشتند و بعضی هم نداشتند.  عمل نمودندمانند رسول خدا 
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هر کس از شما که هدي، «: د به مکه رسید، خطاب به مردم، فرموهنگامی که رسول خدا 
برایش حرام شده انـد، همچنـان تـا     ) به سبب احرام  (همراه خود آورده است، همه چیزهایی که        

و هر کس از شما که هدي، همراه خود نیاورده است،      . حجش تمام نشده است، حرام می مانند      
 احرام، بیرون بیاید کعبه را طواف کند، میان صفا و مروه، سعی نماید، موهایش را کوتاه کند و از

و اگر کسی، هدي نداشت، سه روز در . ذبح نماید) شکرانه(و بعداً براي حج، احرام ببندد و هدي 
  .»ایام حج، روزه بگیرد و هفت روز هنگامی که به خانواده اش بر می گردد

.  به مکه رسید، نخست، حجر االسود را بوسید      هنگامی که رسول خدا     : راوي می گوید  
یعنی گام هاي نزدیک به هم و تندي برداشت و (ر سه طواف از هفت طواف، رمل نمود ه داآنگ

و هنگـامی کـه   . و چهار طواف دیگر را بطور عادي، راه می رفـت ) شانه هایش را تکان می داد     
بعد از سالم دادن، به صفا رفت . خواند) ابراهیم(طوافش تمام شد، دو رکعت نماز، نزدیکی مقام 

بـرایش  ) به سبب احـرام (سپس هیچ چیز از اموري که .  صفا و مروه، سعی نمود  و هفت بار میان   
در روز دهم، هدیش را ذبح نمود و  حرام شده بودند، حالل نشد تا اینکه حجش را انجام داد و          

و مردمی که . جایز شد) به سبب احرام(آنگاه همۀ چیزهاي ممنوع . رفت خانۀ خدا را طواف نمود
  . عمل نمودند بودند مانند رسول خدا هدي همراه خود آورده

  انجام حج بعد از عمره): 27(باب 

   خرجنا مع رسولِ اللَّـه       : أَنها قَالَت  ْهما        اَُهللا عن   رضی عن عائشةَ ـ  ٦٧٥
 ، حتى قَـدمنا مكَّـةَ   ، فَمنا من أَهلَّ بِعمرة ومنا من أَهلَّ بِحج        ،عام حجة الْوداعِ  
  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :  »         ىدأَهو ةرمبِع مرأَح نملْ ولحفَلْي دهي لَمو ةرمبِع مرأَح نم

اَُهللا  رضی قَالَت عائشةُ    .» فَلْيتم حجه  ، ومن أَهلَّ بِحج   ، يحلُّ حتى ينحر هديه    فَالَ
ـ   ، فَلَم أَزلْ حائضا حتى كَانَ يوم عرفَةَ       ، فَحضت :ْها        عن لأُه لَملْ إِالَّ  و  ةـرمبِع ، 

    ولُ اللَّهسنِي ررفَأَم    يأْسر قُضطَ ،أَنْ أَنشتأَمو ،  جلَّ بِحأُهةَ   ، وـرمالْع كرأَتو ، 
قَالَت:  كذَل لْتفَفَع ،           ولُ اللَّـهسي رعثَ معي بتجح تيى إِذَا قَضتح     ـدبع

 الَّتي أَدركَنِـي    ، وأَمرنِي أَنْ أَعتمر من التنعيمِ مكَانَ عمرتي       ،الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ   
  )١٢١١/م. (الْحج ولَم أَحللْ منها
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 از مدینـه،  سال حجه الوداع همراه رسول خدا    :  می گوید  عایشه رضی اهللا عنها   : ترجمه
بعضی از ما براي حج و برخی براي عمـره، احـرام بـسته بـودیم تـا اینکـه بـه مکـه          . خارج شدیم 

کس، براي عمره، احرام بسته است و هدي همراه خود ندارد، هر«:  فرمودرسول خدا . رسیدیم
تـا  ه، احرام بـسته اسـت و هـدي همـراه خـود دارد      و هرکس، به نیت عمر. از احرام، بیرون بیاید 

 براي حج، احرام بسته است، ،کسو هر.  است از احرام، بیرون نشودوقتیکه هدیش را ذبح نکرده
  .»حجش را کامل کند

دچـار عـادت    ،صرفاً براي عمره، احرام بـسته بـودم  که من : عایشه رضی اهللا عنها می گوید    
 به من دسـتور   رسول خدا .در عادت ماهیانه بسر می بردمن ماهیانه شدم و تا روز عرفه همچنا      

  .داد تا موهاي سرم را باز کنم و سرم را شانه بزنم و براي حج، احرام ببندم و عمره را رها کنم
 بـرادرم  آنگـاه رسـول خـدا    .  را به پایان رساندممن هم، چنین کردم تا اینکه حج خودم      

 و به من دستور داد تا بجاي عمره اي که از احرام آن      عبدالرحمن بن ابی بکر را همراهم فرستاد      
  .عمره نمایم) احرام ببندم و(بیرون نیامده بودم تا اینکه زمان حج فرا رسید، از تنعیم 

  شرط گذاشتن در حج و عمره): 28(باب 
ـ      :ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٦٧٦ رِ بيبالز تةَ بِناعبأَنَّ ض    ـدبنِ ع
 فَما  ، وإِني أُرِيد الْحج   ، إِني امرأَةٌ ثَقيلَةٌ   :فَقَالَت  أَتت رسولَ اللَّه     الْمطَّلبِ  

 : قَـالَ  .»أَهلِّي بِالْحج واشترِطي أَنَّ محلِّي حيـثُ تحبِـسنِي        « : قَالَ ؟تأْمرنِي
كَتر١٢٠٨/م. (فَأَد(  

ضباعه دختر زبیـر بـن عبـدالمطلب خـدمت     : باس رضی اهللا عنهما می گوید   ابن ع : ترجمه
شما به من چه . من زنی سنگین وزن هستم و می خواهم به حج بروم:  آمد و گفترسول خدا 

براي حج، احرام ببند و شرط کن کـه مکـان بیـرون          «:  فرمود دستوري می دهید؟ پیامبر اکرم      
   .»مرا جلوگیري می کنی) خدا(تو آمدنم از احرام، همان جایی است که 

  ).برایش عذري پیش نیامد(او حج را بطور کامل، انجام داد : راوي می گوید
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دربارة کسی که احرام ببندد در حالی که عبایی پوشیده و اثر ): 29(باب 
  خوشبویی بر بدنش، وجود دارد

 ،وهو بِالْجِعرانة   بِي   جاَء رجلٌ إِلَى الن    :قَالَ عن يعلَى بنِ أُميةَ     ـ  ٦٧٧
   لُوقا خهلَيعةٌ وبج هلَيفَقَالَ     ،ع ةفْرص قَالَ أَثَر ـي        : أَوف عـننِي أَنْ أَصرأْمت فكَي 

 : وكَانَ يعلَـى يقُـولُ     ، فَستر بِثَوبٍ  ،الْوحي   وأُنزِلَ علَى النبِي     : قَالَ ؟عمرتي
ددو     بِيى الني أَرأَن ت     يحالْو هلَيلَ عزن قَدإِلَى     : فَقَالَ : قَالَ ،و ظُرنأَنْ ت كرسأَي 

 بِيالن  يحالْو هلَيزِلَ عأُن قَدقَالَ؟و : رمع فَعفَر   لَه هإِلَي تظَربِ فَنالثَّو فطَر
أَيـن  « : فَلَما سري عنه قَـالَ     : قَالَ ، كَغطيط الْبكْرِ  :ه قَالَ  وأَحسب : قَالَ ،غَطيطٌ

  ةرمالْع نلُ عائ؟الس    ةفْرالص أَثَر كنقَالَ - اغِْسلْ ع أَو:  ـكنع لَعاخلُوقِ والْخ أَثَر 
كتبج،كجي حف انِعص تا أَنم كترمي عف عناص١١٨٠/م. (» و(  

در آنجا، مردي که عبایی .  در جعرانه بودنبی اکرم :  می گویدیعلی بن منیه : ترجمه
به تن داشت و خوشبویی زده بود یا اینکه آثار خوشبویی بر عبایش وجود داشت، نزد آنحضرت 

بر نبی اکرم : چگونه عمره نمایم؟ دستور شما چیست؟ راوي می گوید:  آمد و گفت وحی 
من دوست دارم که نبی اکرم  : یعلی می گفت  . پس ایشان را با پارچه اي پوشاندند      .  گردید نازل
    عمر .  را هنگام نزول وحی ببینمآیـا دوسـت داري کـه رسـول خـدا      :  به یعلی گفت را 

  هنگام نزول وحی، ببینی؟
 را دیـدم در   گوشۀ پارچه را بلند کرد و مـن آنحـضرت       آنگاه عمر   : یعلی می گوید  

صـداي نفـس اش   : فکر می کنم یعلی گفت :  راوي می گوید   –لی که نفس عمیق می کشید       حا
کـسی کـه   «:  هنگامی که حالت وحی، برطرف گردیـد، فرمـود     –مانند صداي شتران جوان بود      

دربارة عمره می پرسید، کجاست؟ آثار خوشبویی را بشوي، عبایت را بیرون بیاور وآنچه را که        
  یعنی از آن چیزهایی که در احرام حـج، پرهیـز   (» مره نیز انجام بدهدر حج انجام می دهی، در ع   

و همچنین طواف و سعی و تراشیدن سر ماننـد طـواف و   . می کنی در احرام عمره نیز پرهیز کن       
  .مترجم). سعی و تراشیدن سر در حج است
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  لباسهایی که محرِم نباید بپوشد): 30(باب 

مـا    : سأَلَ رسولَ اللَّـه      أَنَّ رجالً  ْهما         عن اَُهللا رضیعن ابنِ عمر    ـ  ٦٧٨
 ، الْعمائم  والَ ، تلْبسوا الْقُمص  الَ« :  فَقَالَ رسولُ اللَّه     ؟يلْبس الْمحرِم من الثِّيابِ   

 فَلْيلْـبس   ،د النعلَينِ  يجِ  أَحد الَ   إِالَّ ، الْخفَاف  والَ ، الْبرانِس  والَ ،ت السراوِيالَ والَ
 تلْبسوا من الثِّيابِ شيئًا مسه الزعفَرانُ       والَ ، ولْيقْطَعهما أَسفَلَ من الْكَعبينِ    ،الْخفَّينِ

  )١١٧٧/م. (» الْورسوالَ
چـه  محـرِم  :  پرسـید  مردي از رسـول خـدا       : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

مگـر کـسی کـه    . ه نپوشیدپیراهن، عمامه، شلوار، عبا و موز  «:  فرمود چیزي بپوشد؟ رسول اهللا     
.  چنین کسی می تواند موزه ها را از زیر استخوان قوزك پـا، قطـع نمایـد و بپوشـد           کفشی نیابد؛ 

  .»همچنین لباسی را که با عطر یا زعفران، آغشته شده باشد، نپوشد
وهـو     سمعت رسولَ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٦٧٩

 .» لمن لَم يجِد النعلَينِ   ، والْخفَّان ، لمن لَم يجِد اِإلزار    ،السراوِيلُ« :يخطُب يقُولُ 
رِمحنِي الْمع١١٧٨/م. (ي(  
 در حـال خطبـه   نیدم کـه رسـول خـدا    شـ : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

کسی می تواند شلوار بپوشد که ازار نیابد و شخصی می تواند موزه بپوشـد        «: خواندن می فرمود  
  .ش شخص محرِم بودفو هد. »که کفش نداشته باشد

  حکم شکار براي محرِم): 31(باب 
حمـارا     لرسولِ اللَّه  أَنه أَهدى عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ اللَّيثيـ ٦٨٠

 فَلَمـا أَنْ رأَى     :قَـالَ ،     وهو بِاَألبواِء أَو بِودانَ فَرده علَيه رسولُ اللَّه          ،وحشيا
   ولُ اللَّهسر    هِيجي وا فإِالَّ      « : قَالَ ،م ـكلَيع هدـرن ا لَمإِن    مـرـا حأَن «. 

  )١١٩٣/م(
را در محلـی بـه نـام ابـواء یـا         گورخري  روایت است که وي      یصعب ابن جثامه لیث   از  : مهترج
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). صـعب، غمگـین و افـسرده شـد    . (آنـرا نپـذیرفت   اهللا    رسـول   .دنمـو اهدا   خدا  رسولودان به   
چـون در  «:  آثـار پریـشانی را در چهـره ام دیـد، فرمـود             هنگامی که رسول اکرم   : صعب می گوید  

 .»ی بریم، آنرا نپذیرفتیماحرام بسر م

 قَدم زيد بن أَرقَـم      :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن طَاوسٍ عن ابنِ عباسٍ      ـ  ٦٨١
 كَيف أَخبرتنِي عن لَحـمِ      : يستذْكره ْهما        اَُهللا عن   رضی فَقَالَ لَه عبد اللَّه بن عباسٍ     

 أُه ديص     ولِ اللَّهسإِلَى ر يد   امرح وهـمِ       : قَالَ قَالَ  ؟ولَح نم وضع لَه يدأُه 
هدفَر ديا الَ« : فَقَالَ،صإِنأْكُلُهن ،مرا ح١١٩٥/م. (» إِن(  

.  آمـد زیـد بـن ارقـم    : طاووس به روایت از ابن عباس رضی اهللا عنهمـا مـی گویـد          : ترجمه
  یـادت هـست بـه مـا گفتـی کـه بـه        : عباس رضی اهللا عنهمـا او را یـادآوري نمـود و گفـت     عبداهللا بن   

بـه او یـک عـضو    :  گردید؟ زید بن ارقم گفت در حالت احرام، گوشت شکاري اهدا   رسول خدا   
 زیـرا در  ؛ما آنرا نمی خوریم«:  آنرا نپذیرفت و فرموداما آنحضرت .  گردیداز گوشت شکار، اهدا   

   .»یماحرام بسر می بر

حکم گوشت شکاري که شخص غیر محرِم آنرا شکار می کند براي ): 32(باب 
  فرد محرِم

 ، وخرجنا معه  ،حاجا   خرج رسولُ اللَّه     :قَالَ قَتادةَ  أيب   ـ عن ٦٨٢
حـرِ حتـى    خذُوا ساحلَ الْب  « : فَقَالَ ، فَصرف من أَصحابِه فيهِم أَبو قَتادةَ      :قَالَ

أَحرمـوا     فَلَما انصرفُوا قبلَ رسولِ اللَّه       ، فَأَخذُوا ساحلَ الْبحرِ   : قَالَ .»تلْقَونِي
مةَ   إِالَّ ،كُلُّهادا قَترِم   ، أَبحي لَم هـشٍ         ، فَإِنحو ـرما حأَوونَ إِذْ رِسريي ما همنيفَب ، 

 : فَقَـالُوا  : قَالَ ، فَنزلُوا فَأَكَلُوا من لَحمها    ،بو قَتادةَ فَعقَر منها أَتانا    فَحملَ علَيها أَ  
 فَلَمـا أَتـوا     ، فَحملُوا ما بقي من لَحمِ اَألتان      : قَالَ ،أَكَلْنا لَحما ونحن محرِمونَ   

   ولَ اللَّهسر  إِ    :قَالُوا ولَ اللَّهسا را   ينمرا أَحا كُنن،      ـرِمحي ةَ لَمادو قَتكَانَ أَبو ، 
 فَنزلْنا فَأَكَلْنـا مـن      ، فَحملَ علَيها أَبو قَتادةَ فَعقَر منها أَتانا       ،فَرأَينا حمر وحش  

 : فَقَالَ،نا ما بقي من لَحمها نأْكُلُ لَحم صيد ونحن محرِمونَ فَحملْ : فَقُلْنا ،لَحمها
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فَكُلُوا ما بقي   « : قَالَ ، الَ : قَالُوا : قَالَ ؟»هلْ منكُم أَحد أَمره أَو أَشار إِلَيه بِشيءٍ       «
  )١١٩٦/م( .»من لَحمها

ا نیـز همـراه    مبیرون رفت؛) از مدینه(د بیت اهللا    به قص   رسول اهللا : ابو قتاده می گوید   : ترجمه
  .ایشان بیرون رفتیم

گروهی از یارانش را کـه ابوقتـاده نیـز در میـان آنـان             آنحضرت  : راوي از ابوقتاده می گوید    
آنـان نیـز راه   . »راه ساحل دریا را در پیش بگیرید تا اینکه به ما برسـید «: بود، برگرداند و به آنان فرمود  

 حرکـت کردنـد بجـز     اهللاحل بـسوي رسـول      هنگـامی کـه از سـا      . ساحل دریا را در پیش گرفتنـد      
بـه آنهـا حملـه کـرد و     ابوقتاده . در مسیر راه، تعدادي گورخر دیدند. بقیه همگی احرام بستندابوقتاده،  

سـپس بـا   . ، آنان پیـاده شـدند و از گوشـت آن خوردنـد     بعد از آن  .  گور خر ماده را شکار نمود      یک
  !در حالت احرام، گوشت شکار خوردیم: خود گفتند

   هنگــامی کـه خــدمت  آنــان باقیمانـدة گوشــت شـکار را بـا خــود برداشـتند؛    : راوي مـی گویـد  
. دسـته اي گـورخر دیـدیم   . ما در احرام بودیم ولی ابوقتاده، محـرِم نبـود       : آمدند، گفتند   اهللارسول  

. وشـت آن خـوردیم  مـا پیـاده شـدیم و از گ   .  شـکار کـرد  ابوقتاده به آنها حمله کرد و یکی از آنها را    
لـذا بقیـۀ گوشـت اش را بـا خـود         ! در حالت احرام، گوشت شکار می خوریم؟      : آنگاه با خود گفتیم   

: ؟ گفتنـد »آیا کسی از شما ابوقتاده را دستوري داد یا اشـاره اي کـرد      «:  فرمود آنحضرت  . برداشتیم
  .»پس باقیماندة گوشت اش را نیز بخورید«: فرمود. خیر

  واند بکشدحیواناتی که محرِم می ت): 33(باب 

خمس فَواسـق  « :أَنه قَالَ   عن النبِي   ،  ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٦٨٣ 
 ، والْكَلْـب الْعقُـور    ، والْفَأْرةُ ، والْغراب اَألبقَع  ، الْحيةُ :يقْتلْن في الْحلِّ والْحرمِ   

  )١١٩٨. (»والْحديا
پنج حیوان موذي هـستند کـه در   «:  فرمودنبی اکرم : شه رضی اهللا عنها می گوید    عای: ترجمه
مـوش، عقـرب، کـالغ، بـاز     : و حرم، کشته می شوند و آنها عبارتنـد از   ) خارج از حرم  (سرزمین حل   

  .»شکاري و سگ هار
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 جنـاح  خمس الَ« :قَالَ  عن النبِي   ْهما        اَُهللا عن  رضی ابنِ عمر عن  ـ  ٦٨٤
 ، والْحـدأَةُ ، والْغـراب ، والْعقْـرب ، الْفَأْرةُ:علَى من قَتلَهن في الْحرمِ واِإلحرامِ  

قُورالْع الْكَلْب١١٩٩/م( .»و(  
پـنج حیـوان هـستند کـه بـا       «:  فرمـود  نبی اکـرم    : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

مـوش،  : م و در حالت احرام، کسی گناهکار نمی شـود و آنهـا عبارتنـد از    کشتن آنها در سرزمین حر    
  .»عقرب، کالغ، باز شکاري و سگ هار

  حجامت براي محرِم): 34(باب 
 ،احتجم بِطَرِيقِ مكَّـةَ     أَنَّ النبِي    :ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ بحينةَ    ـ  ٦٨٥
رِمحم وهأْ،وطَ رسو ه١٢٠٣/م. (س(  
 در راه مکـه در حالـت احـرام، فـرق     نبی اکرم : ابن بحینه رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

  .سرش را حجامت نمود

  حکم محرِمی که چشمهایش را مداوا کند): 35(باب 
كُنا  حتى إِذَا ، خرجنا مع أَبانَ بنِ عثْمانَ : قَالَ  عن نبيه بنِ وهبٍ   ـ  ٦٨٦

 فَأَرسـلَ   ، فَلَما كُنا بِالروحاِء اشتد وجعه     ، اشتكَى عمر بن عبيد اللَّه عينيه      ،بِملَلٍ
    أَلُهسانَ يثْمنِ عانَ ببِرِ     ،إِلَى أَبا بِالصمهدمأَنْ اض هلَ إِلَيسـانَ      ، فَأَرثْمفَـإِنَّ ع  

  سر نثَ عدح   ولِ اللَّه      هينيكَى عتلِ إِذَا اشجي الرف،  رِمحم وها   ، ومهدـمض 
  )١٢٠٤/م. (بِالصبِرِ

با ابان بن عثمان بیرون رفتیم تـا اینکـه بـه مکـانی بـه نـام ملَـل             : نُبیه بن وهب می گوید    : ترجمه
که به روحـاء رسـیدیم، درد آنهـا     و هنگامی چشمهاي عمر بن عبیداهللا درد گرفت؛  در آنجا   . رسیدیم

بـر  : وي گفـت . او شخصی را نزد ابان بـن عثمـان فرسـتاد تـا در ایـن بـاره از او بپرسـد        . شدت گرفت 
   حــدیثی روایــت کــرده اســت کــه زیـرا عثمــان  . بگــذار) نــوعی گیــاه دارویــی(چـسمانت، صــبر  

صـبر بـاالي آنهـا    «: د دربارة شخصی که در حالت احرام، دچار درد چشم گردید، فرمو     اهللارسول  
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  .»بگذار

  حکم سر شستن محرِم): 36(باب 
  عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ والْمسورِ بنِ مخرمةَ        ،عبد اللَّه بنِ حنينٍ   ـ عن   ٦٨٧
   ِاءولَفَا بِاَألبتا اخمهاسٍ     ، أَنبع نب اللَّه دبفَقَالَ ع :    رِمحِسلُ الْمغي هأْسقَـالَ   ،رو 

روسالَ :الْم    هأْسر رِمحِسلُ الْمغي ،        ارِيـصاَألن وباسٍ إِلَى أَبِي أَيبع نلَنِي ابسفَأَر  
   كذَل نع أَلُهبٍ   ، أَسبِثَو رتتسي وهنِ وينالْقَر نيِسلُ بتغي هتدجقَالَ، فَو : تلَّمفَس 
هلَيذَا  : فَقَالَ ،عه ن؟ م نٍ     : فَقُلْتينح نب اللَّه دبا عأَن ،       ـنب اللَّه دبع كلَنِي إِلَيسأَر 

       ولُ اللَّهسكَانَ ر فكَي أَلُكاسٍ أَسبع   رِمحم وهو هأْسِسلُ رغـو   ؟يأَب ـعضفَو 
  وبأَي    َبِ فَطَأْطَألَى الثَّوع هدي          بـصي انـسقَالَ ِإلن ثُم هأْسي را لدى بتح ه: 
بباص،   هأْسلَى رع بفَص ،    هيدبِي هأْسر كرح ثُم ،   ربأَدا ولَ بِهِمقَـالَ    ، فَأَقْب ثُـم : 

 هتأَيكَذَا ره  ُلفْع١٢٠٥/م( .ي(  
ن عبـاس و مـسور بـن محزمـه رضـی اهللا عـنهم در       عبداهللا ب : عبداهللا بن حنین می گوید    : ترجمه

: مسور گفـت . م می تواند سرش را بشویدمحرِ: عبداهللا بن عباس گفت  . دچار اختالف نظر شدند   ابواء  
 فرسـتاد تـا در ایـن بـاره از او     لذا ابن عباس مرا نزد ابو ایوب انـصاري  . م نباید سرش را بشوید    محرِ

 پارچه اي خودش را ستر نموده و میان دو چوبی کـه در دو طـرف   من ابو ایوب را دیدم که با  . بپرسم
. من عبداهللا بـن حنـین هـستم    : کیستی؟ گفتم : پرسید. دمسالم کر . چاه نصب شده اند، غسل می نماید      

 در حالت احرام، چگونـه سـرش    اهللامرا عبداهللا بن عباس فرستاده است تا از شما بپرسم که رسول          
که سرش ظاهر  آوردپایین به اندازه اي  را بر پارچه گذاشت و آن را       را می شست؟ ابو ایوب دستش     

 آنگـاه . او بر سـرش آب ریخـت  . زآب بری: سپس به کسی که بر سرش، آب می ریخت، گفت     . شد
و نخست، دستها را از جلو به عقب، و سپس از پشت سـر  . ابو ایوب سرش را با دستانش، حرکت داد 

  .ا دیدم که چنین می کرد ررسول خدا : به جلو آورد و گفت

  واجب شدن فدیه بر محرِم): 37(باب 
وهو فـي   ،   قَعدت إِلَى كَعبٍ     : قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ معقلٍ    ـ  ٦٨٨
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جِدسالْم،    ةاآلي هذه نع هأَلْتفَس :       كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدفَف  َفَقَـال : 
  بكَع:  يف لَتزي     ، نأْسر نكَانَ بِي أَذًى م ،       ـولِ اللَّـهسإِلَى ر لْتمفَح   

 ،ما كُنت أُرى أَنَّ الْجهد بلَغَ منك مـا أَرى         « : فَقَالَ ،والْقَملُ يتناثَر علَى وجهِي   
 ديةٌ من صيامٍ أَو صدقَة أَو نسك   فَف : فَنزلَت هذه اآليةُ   ، الَ : فَقُلْت ؟»أَتجِد شاةً 

 ، نِصف صاعٍ طَعاما لكُلِّ مسكنيٍ     ، أَو إِطْعام ستة مساكني    ،ثَة أَيامٍ  صوم ثَالَ  :قَالَ
  )١٢٠١/م. ( وهي لَكُم عامةً، فَنزلَت في خاصةً:قَالَ

فـتم و   در مـسجد بـود کـه مـن ر       کعب بـن عجـره      :  می گوید  عبداهللا بن معقل    : ترجمه
فَفدیۀٌ مـنْ صـیامٍ أَو   :  این آیه پرسیدم که خداوند متعال می فرمایـد کنارش نشستم و از او دربارة     

کنُس قَۀٍ أَودصیعنی فدیه بدهد از قبیل روزه یا صدقه و یا ذبح نمودن گوسفند .  
پـس در حـالی مـرا نـزد     . سرم، مـشکلی داشـت   . دیداین آیه در مورد من نازل گر      : کعب گفت 

فکر نمی کردم اینگونـه  «:  فرمودپیامبر اکرم .  بردند که شپش بر صورتم می ریخت   رسول خدا   
: آنگـاه ایـن آیـه نـازل شـد      . خیـر : ؟ گفـتم  »آیا می توانی گوسفندي پیدا کنـی      . دچار مشکل شده اي   

      ُن قَۀٍ أَودص امٍ أَوینْ صۀٌ میدفَفکس        یعنی اینکه فدیه بدهد به این صورت که یا روزه بگیـرد و
  .یا صدقه بدهد و یا گوسفندي ذبح نماید

ش مـسکین بـه هـر کـدام      وزه گرفتن سـه روز یـا طعـام دادن شـی           ر«:  فرمود  اهللاسپس رسول   
  .»نصف صاع

بـراي همگـی   ولـی حکـم آن،   . آیۀ مذکور بطور خاص در مورد من نازل شد    : کعب می گوید  
  .ماستش

  ؟گردد احرام، فوت نمود، چگونه کفن و دفن تاگر کسی در حال): 38(باب 
رجـلٌ مـن   خر : قَالَ  نبِي عن ال ْهما     اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٦٨٩

ريِهعب، صقفَو ، اترٍ  « : فَقَالَ ، فَمدساٍء وبِم ـي ثَ    ،اغِْسلُوهف وهكَفِّنو  ـهيبالَ ،وو  
هأْسوا ررمخا،تيلَبم ةاميالْق موي ثُهعبي ١٢٠٦/م. (» فَإِنَّ اللَّه(  
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مردي از باالي شترش به زمـین افتـاد و گـردنش    : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
و بـا دو پارچـه اش   او را با آب و سـدر، غـسل دهیـد      «:  فرمود رسول اهللا   ). و وفات نمود  (شکست  

زیـرا روز قیامـت، خداونـد او را لبیـک گویـان،       . کفن کنید و سرش را نپوشـانید      ) پارچه هاي احرام  (
  .»حشر می نماید

دربارة بیتوته کردن در ذي طوي و غسل نمودن قبل از وارد شدن ): 39(باب 
  در مکه

 بـات    يقْدم مكَّةَ إِالَّ   كَانَ الَ  اْهم        اَُهللا عن  رضی أَنَّ ابن عمر     :عن نافعٍ ـ  ٦٩٠
أَنه    ويذْكُر عن النبِي     ، ثُم يدخلُ مكَّةَ نهارا    ،بِذي طَوى حتى يصبِح ويغتِسلَ    

لَه١٢٥٩/م. (فَع(  
 هر گاه ابن عمر رضی اهللا عنهما به مکه می آمـد، در منطقـۀ ذي طـوي    : نافع می گوید  : ترجمه

. آنگاه غسل می کرد و روز، وارد مکه مـی شـد  . بیتوته می نمود تا اینکه صبح می شد      ) نزدیک مکه (
  . چنین می نمودو روایت می کرد که رسول خدا 

  وارد شدن به مکه و مدینه از یک راه و بیرون رفتن از راه دیگر): 40(باب 
كَانَ يخرج مـن       اللَّه    رسولَ  أَنَّ :ْهما        رضی اَُهللا عن   عمرعن ابنِ   ـ  ٦٩١

 ةرجسِ    ،طَرِيقِ الشرعطَرِيقِ الْم نلُ مخديكَّةَ   ، ولَ مخإِذَا دو ،      ـةالثَّنِي ـنلَ مخد 
  )١٢٥٧/م( . ويخرج من الثَّنِية السفْلَى،الْعلْيا

  بیـرون  ) از مدینـه ( از راه شـجره     هللارسـول   : ابن عمـر رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد           : ترجمه
می رفت و از راه معرس، وارد می شد و هنگامی که وارد مکه می شد، از گردنۀ باالیی وارد می شد           

  . و از گردنۀ پایینی، بیرون می رفت

  حکم رفتن حاجی در مکه به خانه اش): 41(باب 
   يـا   : قَـالَ   أَنـه  ْهمـا         ُهللا عن  رضی اَ  حارِثَةَعن أُسامةَ بنِ زيد بنِ      ـ  ٦٩٢
 ولَ اللَّهسكَّةَ    ،ربِم ارِكي دزِلُ فنفَقَالَ ؟ أَت : »         ـاعٍ أَورِب ـنيلٌ مقا علَن كرلْ تهو
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 ، علي شيئًا   هو وطَالب ولَم يرِثْه جعفَر وال      ، وكَانَ عقيلٌ ورِثَ أَبا طَالبٍ     .»دورٍ
  )١٣٥١/م. ( وكَانَ عقيلٌ وطَالب كَافرينِ،نهما كَانا مسلمينِألَِ

 بـه  ،آیا در مکه  : رسیدمپ  اهللا از رسول : گوید می اسامه بن زید رضی اهللا عنهما     : ترجمه
؟ گفتنی اسـت  »گذاشته استباقی کی براي ما ل خانه و م،مگر عقیل«: ؟ فرمود می رويخانه ات 

 زیرا این ؛رث نبردندااز ابوطالب  جعفر و علی اما. ارث بردندابوطالب از الب که عقیل و ط
بعدها عقیل مسلمان شد البته ( .کافر بودند) در آن زمان(و طالب و عقیل شده بودند  مسلمان ،دو

  .مترجم).  االثر گردید مفقود،سپاه کفر بودکه همراه  بدر ةدر غزوکافر ماند و ولی طالب 

 رمل در طواف و سعی): 42(باب 

كَانَ إِذَا طَاف في       أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٦٩٣
 ةرمالْعو جالْح،   قْدا يلَ مأَو ى ثَالَ   ،معسي هفَإِن   تيبِالْب افةً   ،ثَةَ أَطْوعبي أَرشمي ثُم ، 

   )١٢٦١/م. ( ثُم يطُوف بين الصفَا والْمروة،سجدتينِثُم يصلِّي 
 وارد مکه می شد و  هنگامی که رسول اهللا   :  عمر رضی اهللا عنهما می گوید      ابن: ترجمه

گام (می خواست طواف نخست حج و عمره را انجام دهد، در سه شوط اول کعبه، رمل می نمود 
و در چهار شوط بعدي، ).  داشت و شانه هایش را تکان می دادهاي نزدیک به هم و تندي بر می

  .سپس دو رکعت نماز می خواند و میان صفا و مروه، سعی می نمود. بطور عادي راه می رفت
   رأَيت رسولَ اللَّه     :أَنه قَالَ  ْهما        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٦٩٤
 نلَ ممثَالَر هى إِلَيهتى انتح دورِ اَألسجالْحاف١٢٦٣/م. (ثَةَ أَطْو(  

 را دیدم که در سه شوط،  اهللارسول : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه
  .از حجر االسود تا رسیدن به آن، رمل می نمود

 أَرأَيت هذَا الرملَ بِالْبيت :اسٍبنِ عب قُلْت ال : قَالَ  عن أَبِي الطُّفَيلِ  ـ  ٦٩٥
ثَال افثَةَ أَطْو،  افأَطْو ةعبأَر يشمو ،وةٌ هنةٌ؟ أَسنس هونَ أَنمعزي كمقَالَ، فَإِنَّ قَو : 

  نَّ  إِ : قَـالَ  ؟ صـدقُوا وكَـذَبوا    : ما قَولُـك   : قَالَ قُلْت  ، وكَذَبوا ، صدقُوا :فَقَالَ
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   ولَ اللَّهسر   َكَّةم مرِكُونَ  ،قَدشالَ    : فَقَالَ الْم هابحأَصا ودمحونَ    إِنَّ ميعطتـسي 
أَنْ    فَأَمرهم رسولُ اللَّه     : قَالَ ، وكَانوا يحسدونه  ،أَنْ يطُوفُوا بِالْبيت من الْهزالِ    

 أَخبِرنِي عن الطَّـواف بـين الـصفَا         : قُلْت لَه  : قَالَ ،وا أَربعا  ويمش ،ثًايرملُوا ثَالَ 
 ، صدقُوا وكَـذَبوا   : قَالَ ، فَإِنَّ قَومك يزعمونَ أَنه سنةٌ     ؟ أَسنةٌ هو  ،والْمروة راكبا 

 ،كَثُر علَيه الناس   رسولَ اللَّه     إِنَّ : قَالَ ؟ صدقُوا وكَذَبوا  : وما قَولُك  : قُلْت :قَالَ
 : قَـالَ  ،حتى خرج الْعواتق من الْبيوت -     -  هذَا محمد  ، هذَا محمد  :يقُولُونَ

    ولُ اللَّهسكَانَ رو  َال    هيدي نيب اسالن برضي ،    بكر هلَيع ا كَثُرفَلَم ، يشالْمو  
  )١٢٦٤/م( .والسعي أَفْضلُ

نظر شـما در مـورد رمـل       : به ابن عباس رضی اهللا عنهما گفتم      : ابو طفیل می گوید   : ترجمه
این عمل، سنت اسـت؟ زیـرا   نمودن در سه شوط، و راه رفتن عادي در چهار شوط چیست؟ آیا  

   هـم راسـت   :اهللا عنهمـا گفـت  ابن عباس رضـی   .  گمان می کنند که این کار، سنت است        قومت
:  و هم دروغ، چیـست؟ گفـت  گفته اندهدف ات از اینکه هم راست   : گفتم.  هم دروغ  گفته اند 

محمد و یارانش از شدت بیماري و الغري :  به مکه آمد، مشرکین گفتند اهللاهنگامی که رسول 
 حسادت قابل یادآوري است که آنها نسبت به محمد    . نمی توانند پیرامون کعبه، طواف کنند     

 به آنان دستور داد تا در سه شوط اول طواف، رمل نمایند  اهللاینجا بود که رسول . ی ورزیدندم
د گام هاي نزدیک به هم و تندي بردارند و شانه هایشان را حرکت دهند تا مشرکان چنین نپندارن(

  راوي .  و چهار شوط دیگـر طـواف را بطـور عـادي راه برونـد     )که آنان، ضعیف و ناتوان هستند 
آیا سوار .  سعی میان صفا و مروه بگوبرایم دربارة: ضی اهللا عنهما گفتمبه ابن عباس ر : می گوید 

  ابـن عبـاس   . ت گمـان مـی کننـد کـه سـنت اسـت      کب، سعی کردن سنت است؟ زیرا قوم      بر مر 
  .هم راست گفته اند و هم دروغ: رضی اهللا عنهما گفت
 هـم دروغ، چیـست؟   گفتـه انـد  هدف ات از اینکه هـم راسـت   : من گفتم: راوي می گوید 

 جمع شدند تا جایی که زنان خانه نشین نیز از خانه  اهللامردم زیادي اطراف رسول : جواب داد
و مـردم از روبـروي   . ایـن، محمـد اسـت   . این، محمد است  : ها بیرون آمدند و همگی می گفتند      

و باید .  سوار شدلذا هنگامی که ازدحام، زیاد گردید، آنحضرت .  دور نمی شدند اهللارسول 
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  .دانست که پیاده راه رفتن و سعی نمودن، بهتر است

  بوسیدن حجر االسود در طواف): 43(باب 
يعنِي عمـر بـن    ـ   رأَيت اَألصلَع:عن عبد اللَّه بنِ سرجِس قَالَـ ٦٩٦
 ، وإِني أَعلَم أَنك حجر    ،قَبلُك واللَّه إِني ألُ   :يقَبلُ الْحجر ويقُولُ   ـ  الْخطَّابِ
 .قَبلَـك مـا قَبلْتـك        أَني رأَيت رسولَ اللَّه       ولَوالَ ، تنفَع  تضر والَ  وأَنك الَ 

  )١٢٧٠/م(
 را دیـدم کـه حجـر    مرد کله طـاس یعنـی عمـر       : عبداهللا بن سرجس می گوید    : ترجمه

بخدا سوگند، من تو را می بوسم ولی بخوبی می دانـم کـه تـو       :  گوید االسود را می بوسد و می     
   تـو را   اهللاگـر نمـی دیـدم کـه رسـول      . سنگی بیش نیستی و نمی توانی نفع و ضرري برسانی       

  .د، تو را نمی بوسیدممی بوس

  کن یمانی در طواف ردو) دست زدن(استالم ): 44(باب 

 ،م هذَينِ الركْنينِ   ما تركْت استالَ   : قَالَ ْهما        اَُهللا عن   رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٦٩٧
 رجالْحو انِيمالْي،      ولَ اللَّهسر تأَيذْ رم   امهملتسالَ    ،يو ةـدي شـاءٍ   فخر  .

  )١٢٦٨/م(
بعـد از اینکـه اسـتالم دو رکـن یمـانی و             : گویـد  مـی رضـی اهللا عنهمـا       ابـن عمـر   : ترجمه

 دیدم در هیچ شرایطی ـ چه سهل و چـه دشـوار ـ آن را تـرك      السود را از رسول خدا حجرا
  .نکردم

يستلم غَير     لَم أَر رسولَ اللَّه      :قال ْهما        اَُهللا عن  رضی عباسٍ  ابنِ ـ عن ٦٩٨
  )١٢٦٨/م. (الركْنينِ الْيمانِيينِ

 بجز رکـن یمـانی و   ندیدم که رسول اهللا   : ی گوید ابن عباس رضی اهللا عنهما م     : ترجمه
  .حجر االسود، جایی دیگر را استالم نماید
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  حکم سواره، طواف نمودن): 45(باب 
 في حجـة    ،وسلَّم بِالْبيت    طَاف رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن جابِرٍ ـ  ٦٩٩

 ، وليـشرِف  ،نْ يـراه النـاس     ألَِ ،محجنِه يستلم الْحجر بِ   ، علَى راحلَته  ،الْوداعِ
أَلُوهسيلو،وهغَش اس١٢٧٣/م. ( فَإِنَّ الن(  

  در حجه الوداع، سوار بر شترش، طواف نمود و اهللارسول :  می گویدجابر : ترجمه
 دسترسی داشته  و به ويبا عصایش، حجر االسود را استالم می نمود بخاطر اینکه مردم او را ببینند

  . زیرا مردم، اطراف وي ازدحام نموده بودند خود را از وي بپرسند؛االتباشند و سؤ

  طواف نمودن، سوار بر مرکب بخاطر داشتن عذري): 46(باب 
 شكَوت إِلَى رسولِ اللَّـه     :الَت أَنها قَ  ْهما        رضی اَُهللا عن   مةَعن أُم سلَ  ـ  ٧٠٠
   َي أيأَنكتةٌ     « : فَقَالَ ،شباكر تأَناسِ واِء النرو ني مطُوف«. قَالَت :  فَطُفْـت ، 

   ولُ اللَّهسرو      تيبِ الْبنلِّي إِلَى جصي ذئينأُ  ،حقْري وهبِ : و     ٍـابتكالطُّورِ و
  )١٢٧٦/م (.مسطُورٍ

ایـشان  .   من مریض هستم: گفتمنحضرت به آ: می گوید   عنها  اهللا  ام سلمه ضی  : ترجمه
  ام سـلمه رضـی اهللا عنهـا    . »شترت را سوار شو و از ورايِ طواف کنندگان، طـواف کـن         «: فرمود

 در آن هنگام، کنارکعبه به نماز ایـستاده  من طواف کردم در حالی که رسول خدا     : می گوید 
  .بود و سورة طور را می خواند

   و مروه و این سخن خداوند متعال دربارة سعی میان صفا): 47(باب 
  » هستندمانا صفا و مروه از نشانه هاي الهیه«: که می فرماید

 ما أَرى علَي جناحا أَنْ :ْهما    اَُهللا عن رضی  قُلْت لعائشةَ : عروةَ قَالَ  ـ عن ٧٠١
إِنَّ  :نَّ اللَّه عز وجلَّ يقُـولُ    ألَِ :لْت قُ ؟ لم : قَالَت ، أَتطَوف بين الصفَا والْمروة    الَ

    رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا والص...  َةاآلي ، قُولُ    : فَقَالَتا تكَانَ كَم فَالَ : لَكَانَ ، لَو  
 كَـانوا إِذَا    ،نصارِ إِنما أُنزِلَ هذَا في أُناسٍ من األَ       ، يطَّوف بِهِما  جناح علَيه أَنْ الَ   
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    ةيلاهي الْجاةَ فنملُّوا للُّوا أَهفَالَ ،أَه        ةورالْمفَا والص نيفُوا بطَّوأَنْ ي ملُّ لَهحا  ، يفَلَم 
    بِيالن عوا ممقَد  جلْحةَ        ،لاآلي هذالَى هعت لَ اللَّهزفَأَن لَه كوا ذَلا   ، ذَكَررِي ممفَلَع 

ةورالْمفَا والص نيب طُفي لَم نم جح اللَّه مأَت،  
 .ما أَتم اللَّه حج امرِئٍ وال عمرته لَم يطُف بين الصفَا والْمروة           : ةو فی رواي  

  )١٢٧٧/م(
می کنم اگر میان صفا و مروه فکر : به عایشه رضی اهللا عنها گفتم: عروه می گوید: ترجمه

إِنَّ : زیرا خداوند متعـال مـی فرمایـد   : چرا؟ گفتم: عایشه گفت. سعی نکنم، گناهکار نمی شوم    
  رِ اللَّهائنْ شَعةَ مرْوالْمفَا والصپس هر کس، .  یعنی همانا صفا و مروه از نشانه هاي الهی هستند

  .ه سعی میان صفا و مروه را انجام دهدحج یا عمره انجام داد، بر او گناهی نیست ک
  اگر اینطور مـی بـود کـه شـما تفـسر کردیـد، خداونـد متعـال                 : عایشه رضی اهللا عنها گفت    

 یعنی اگر میان صفا و مروه، سعی نکرد، بر او » یطَّوف بِهِما جنَاح علَیه أَنْ الَالَفَ«: می فرمود
  .گناهی نیست

هنگامی که  آنان در جاهلیت ة گروهی از انصار، نازل گردید؛باید دانست که این آیه دربار
در این صـورت، بـراي آنـان    . احرام می بستند) اسم بت(می خواستند، احرام ببندند، براي منات     

 بـراي حـج آمدنـد،    هنگامی که همراه نبی اکـرم  . جایز نبود که میان صفا و مروه، سعی کنند 
  .ودنم نازل ه خداوند عزوجل آیۀ فوق راآنگا. دماجرا را برایش یادآوري نمودن

  به عمرم که هر کس، سعی میان صـفا و مـروه را انجـام ندهـد، خداونـد حجـش را کامـل            
  .نمی کند

 کسی را که خداوند، حج و عمرة: اهللا عنها گفت و در روایتی آمده است که عایشه رضی         
  .سعی میان صفا و مروه را انجام ندهد، کامل نمی نماید

   هفت سعی میان صفا و مروه، یک بار انجام می شود):48(باب 
 والَ   لَم يطُف النبِـي  : قالْهما        اَُهللا عن  رضی عبد اللَّه     بنِ جابِرِـ عن   ٧٠٢
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ةورالْمفَا والص نيب هابحا إِالَّ،أَصداحافًا و١٢٧٩/م( . طَو(  
 صفا و مروه میان و یارانش نبی اکرم :  عنهما می گویدجابر بن عبداهللا رضی اهللا: ترجمه
  .سعی می نمودند) هفت(فقط یک بار 

طواف وسعی الزم براي کسی که به نیت حج، احرام می بندد و به ): 49(باب 
  مکه می آید

 كُنت جالـسا عنـد ابـنِ        :قَالَ) ابن عبدالرمحن : يعنی(عن وبرةَ   ـ  ٧٠٣
رمعیضن اَُهللا را         عملٌ فَقَالَ   ،ْهجر اَءهفَج :         يلَ أَنْ آتقَب تيبِالْب ي أَنْ أَطُوفل لُحصأَي 

فقوفَقَالَ ،الْم : معقُولُ   : فَقَالَ ، ناسٍ يبع نالَ: فَإِنَّ اب    يـأْتـى تتح تيبِالْب طُفت 
فقوالْم،   رمع نفَقَالَ اب :ح فَقَد  ولُ اللَّهسر ج     يـأْتـلَ أَنْ يقَب تيبِالْب فَطَاف
فقوالْم،   ولِ اللَّهسلِ رفَبِقَو   َذأْخأَنْ ت قـاسٍ ،أَحبنِ علِ اببِقَو أَو ،  ـتإِنْ كُن 
  !؟صادقًا

ف بِالْبيت وسعى بين أَحرم بِالْحج وطَا    رأَينا رسولَ اللَّه     : قَالَ ةو فی رواي  
ةورالْمفَا و١٢٣٣/م( .الص(  

نزد عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما نشسته بودم که : وبره بن عبدالرحمن می گوید: ترجمه
 خدا را طواف خانۀ) در عرفات(ت که قبل از وقوف آیا براي من شایسته اس: مردي آمد و پرسید

تا وقوف عرفات : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید:  مرد گفتآن. بله: نمایم؟ ابن عمر گفت 
 حج نمود و  اهللارسول : ابن عمر رضی اهللا عنهما گفت. را انجام نداده اي، کعبه را طواف مکن

صداقت ) در ایمان ات(اگر تو .  خدا را طواف نمود اینکه در عرفات، وقوف نماید، خانۀ     قبل از   
  ه تر است که از آن، پیروي نماییم یا سخن ابن عباس؟ شایست اهللاداري، سخن رسول 

 براي  اهللاما دیدیم که رسول : و در روایتی آمده است که ابن عمر رضی اهللا عنهما گفت
   . سعی کرد، خدا را طواف نمود و بین صفا و مروهحج، احرام بست و خانۀ

 عن رجـلٍ    ْهما        اَُهللا عن  رضی سأَلْنا ابن عمر   :عن عمرِو بنِ دينارٍ قَالَ    ـ  ٧٠٤
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 ةرمبِع مقَد،     ةورالْمفَا والص نيب طُفي لَمو تيبِالْب ه، فَطَافأَتري امأْتفَقَالَ؟ أَي : مقَد 
   ولُ اللَّهسر  اعبس تيبِالْب فَطَاف، ـيبنِ ويتكْعقَامِ رالْم لْفلَّى خصفَا   والـص ن

ةورالْما،وعبةٌ، سنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم قَد١٢٣٤/م( . و(  
اگـر  :  رضـی اهللا عنهمـا پرسـیدیم   از عبداهللا بـن عمـر  : می گوید عمرو بن دینار : ترجمه

  دهد، آیـا  شخصی به قصد اداي عمره، بیت را طواف نماید ولی سعی بین صفا و مروه را انجام ن          
  : جـواب داد  ؟)احـرام عمـره خـارج شـود       از  توانـد    مـی  ( همبـستري کنـد؟    ،با همسرش می تواند   

مقام نماز، پشت دو رکعت و  بیت را طواف نمود ، نخست،که به مکه تشریف آورد  اهللا  رسول
 . سعی نمود،و مروه  سپس بین صفا.)طوري که مقام بین ایشان و کعبه قرار گرفت (ابراهیم خواند

   .بهترین الگو براي شماست  آنحضرت و

  در آن  نماز خواندن و دعا کردنوارد شدن به کعبه و): 50(باب 
 ،يوم الْفَـتحِ     قَدم رسولُ اللَّه     : قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٧٠٥

  ةباِء الْكَعنلَ بِفزانَ   ،فَنثْملَ إِلَى عسأَرحِ  وفْتاَء بِالْمةَ فَجنِ طَلْحب ،ابالْب حقَالَ، فَفَت : 
    بِيلَ النخد ثُم  َبِالةَ        وطَلْح نانُ بثْمعو ديز نةُ بامأُسلٌ و     ِـاببِالْب ـرأَمو

قا   ،فَأُغْليلم يهفَلَبِثُوا ف ،   ابالْب حفَت ثُم ،   اللَّه دبفَقَالَ ع :      ـتلَقَّيفَت ـاسالن ترادفَب 
   ولَ اللَّهسر  اارِجبِالَ ،خو   لَى إِثْرِهبِالَ  ،لٌ عل لٍ فَقُلْت:      ولُ اللَّهسر يهلَّى فلْ صه 
    قَالَ؟: معن ، قُلْت : ننِ  : قَالَ ؟ أَييودمالْع نيب ،  هِهجلْقَاَء وأَنْ    : قَالَ ، ت ـِسيتنو 

  )١٣٢٩/م( . كَم صلَّى:سأَلَهأَ
 روز فتح مکه آمد و کنار کعبه، رسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید:  ترجمه

  . او کلید کعبـه را آورد و در را بـاز کـرد    . توقف نمود و فردي را بدنبال عثمان بن طلحه فرستاد         
 دستور داد آنگاه، آنحضرت . ند، بالل، اسامه بن زید و عثمان بن طلحه، وارد شدنبی اکرم 

از مـردم،  : عبـداهللا بـن عمـر مـی گویـد     . آنان، اندکی در آن، درنگ کردند. و دروازه، بسته شد 
آیا : به او گفتم.  بیرون شده است و بالل به دنبالش می آید جلوتر رفتم و دیدم که رسول اهللا        

میان دو ستون، روبروي : ا؟ گفتکج: پرسیدم. بله:  داخل کعبه، نماز خواند؟ گفترسول اهللا 
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  .خودش
  .فراموش کردم بپرسم که چند رکعت خواند: عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید

ـ    : قُلْت لعطَاءٍ  : جريجٍ قَالَ   ابنِ ـ عن ٧٠٦ بع ناب تعماَُهللا    اسٍ أَس ـیضر
 لَم يكُن ينهى عـن      : قَالَ ،لَم تؤمروا بِدخوله   أُمرتم بِالطَّواف و    إِنما : يقُولُ ْهما        عن

هولخقُولُ   ،دي هتعمي سنلَكو :   نةُ بامنِي أُسربأَخ  دين    زاَُهللا ع یضا        رمْه:   بِـيأَنَّ الن 
   َلخا دا     لَمكُلِّه يهاحوي نا فعد تيلِّ  ، الْبصي لَمو    جرى ختح يهف ،   جرا خفَلَم 

 أَفـي  ؟ ما نواحيهـا : قُلْت لَه.»هذه الْقبلَةُ« : وقَالَ،ركَع في قُبلِ الْبيت ركْعتينِ 
  )١٣٣٠/م. ( بلْ في كُلِّ قبلَة من الْبيت: قَالَ؟زواياها

به شـما  : ا شنیده اي که ابن عباس می گویدآی:  گفتم به عطا : ابن جریج می گوید   : ترجمه
. از وارد شدن، منع نمی کرد: دستور داده شده که طواف نمایید نه اینکه وارد کعبه شوید؟ گفت

 کعبه شد،  وارد خانۀهنگامی که نبی اکرم : اسامه بن زید به من گفت: ولی شنیدم که می گفت
یرون شد،  بو هنگامی که. د تا اینکه بیرون شددر تمام نواحی آن، دعا نمود و در آن، نماز نخوان

آیا هدف از نواحی : از او پرسیدم. »این، قبله است«: روبروي کعبه، دو رکعت نماز خواند و فرمود
  .بلکه در تمام گوشه هاي کعبه: آن، همان زاویه هاي آن هستند؟ جواب داد

   حج نبی اکرم دربارة): 51(باب 
 دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبـد اللَّـه   :حمد عن أَبِيه قَالَعن جعفَرِ بنِ م   ـ  ٧٠٧
  ،     ى إِلَيهتى انتمِ حالْقَو نأَلَ عفَس، نٍ        : فَقُلْتيـسـنِ حب يلع نب دمحا مأَن ، 

 ثُم وضع كَفَّه    ،ي اَألسفَلَ  ثُم نزع زِر   ،فَأَهوى بِيده إِلَى رأْسي فَنزع زِري اَألعلَى      
 ،سلْ عما شئْت  ، مرحبا بِك يا ابن أَخي       : فَقَالَ ،م شاب بين ثَديي وأَنا يومئذ غُالَ    

هأَلْتى  ،فَسمأَع وهالَ   ، والص قْتو رضحو ا     ،ةفًا بِهحلْتم ةاجي نِسف ـا   ، فَقَامكُلَّم 
 علَـى   ، ورِداؤه إِلَـى جنبِـه     ،وضعها علَى منكبِه رجع طَرفَاها إِلَيه من صغرِها       

 فَعقَد ،فَقَالَ بِيده   ،   أَخبِرنِي عن حجة رسولِ اللَّه       : فَقُلْت ، فَصلَّى بِنا  ،الْمشجبِ
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 ثُم أَذَّنَ في الناسِ في      ،مكَثَ تسع سنِني لَم يحج       إِنَّ رسولَ اللَّه     : فَقَالَ ،تسعا
     ولَ اللَّهسأَنَّ ر ةراشالْع  اجح ،    ريكَث رشةَ بيندالْم مفَقَد ،     مأْتأَنْ ي سملْتي مكُلُّه 

   ولِ اللَّهسبِر   ،   هلمثْلَ علَ ممعيو،  هعا منجرفَخ ، فَةلَيا ذَا الْحنيى أَتتح ،  تلَـدفَو 
كَيف  :  فَأَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّه ، أَسماُء بِنت عميسٍ محمد بن أَبِي بكْرٍ

عني« : قَالَ؟أَصرِمأَحبٍ ورِي بِثَوثْفتاسي وِسلاغْت«.  
    ولُ اللَّهسلَّى رفَص   ي الْمفجِداءَ   ،سوالْقَص بكر ثُم ،     بِه توتى إِذَا استح 

 وعن يمينِه   ، من راكبٍ وماشٍ   ، نظَرت إِلَى مد بصرِي بين يديه      ،ناقَته علَى الْبيداءِ  
 كثْلَ ذَلم،    كثْلَ ذَلم ارِهسي نعو ،    كثْلَ ذَلم هلْفخ نمو ،    ولُ اللَّهسرو     نـيب

 ، وما عملَ بِه من شيٍء عملْنا بِه       ، وهو يعرِف تأْوِيلَه   ، وعلَيه ينزِلُ الْقُرآنُ   ،أَظْهرِنا
 يدحولَّ بِالتفَأَه: »  كيلَب ماللَّه كيالَ  ،لَب كيلَب    كيلَب لَك رِيكش ، ةَ  إِنَّ الْحمعالنو دم

الَ  ،لَك لْكالْمو   لَك رِيكش «.       هِلُّونَ بِـهي يذَا الَّذبِه اسلَّ النأَهو ،     دـري فَلَـم   
   ولُ اللَّهسر    هنئًا ميش هِملَيع،     ولُ اللَّهسر لَزِمو   هتلْبِيت،    ابِرقَالَ ج : انلَس

 استلَم الركْن فَرملَ    ، حتى إِذَا أَتينا الْبيت معه     ، لَسنا نعرِف الْعمرةَ   ،حج الْ ننوِي إِالَّ 
واتخذُوا مـن    : فَقَرأَ ،م ثُم نفَذَ إِلَى مقَامِ إِبراهيم علَيه السالَ       ،ثًا ومشى أَربعا  ثَالَ

 والَ - فَكَانَ أَبِـي يقُـولُ       ،جعلَ الْمقَام بينه وبين الْبيت     فَ مقَامِ إِبراهيم مصلى  
 قُلْ هو اللَّـه أَحـد     كَانَ يقْرأُ في الركْعتينِ      (-   عن النبِي    أَعلَمه ذَكَره إِالَّ  

و   َونرا الْكَافها أَيقُلْ ي     َكْنِ فإِلَى الر عجر ثُم هلَمتابِ إِلَـى       ،اسالْب نم جرخ ثُم 
أَبدأُ بِمـا   « .إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه      : فَلَما دنا من الصفَا قَرأَ     ،الصفَا

بِه أَ اللَّهدب«.  
 ،بلَ الْقبلَةَ فَوحد اللَّه وكَبره     فَاستقْ ، فَرقي علَيه حتى رأَى الْبيت     ،فَبدأَ بِالصفَا 

 لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُـلِّ         ، شرِيك لَه   اللَّه وحده الَ    إِلَه إِالَّ  الَ« :وقَالَ
 يرٍء قَديإِالَّ   الَ ،ش إِلَه   هدحو اللَّه ،  هدعو زجأَن ،  هدبع رصنـ  ، و هو    ابـزاَألح مز
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هدحو«.    كذَل نيا بعد ذَا ثَالَ    ، ثُمثْلَ هقَالَ م  اترثَ م،    ةورلَ إِلَى الْمزن ى  ، ثُمتح 
 حتـى أَتـى     ، حتى إِذَا صعدتا مـشى     ،إِذَا انصبت قَدماه في بطْنِ الْوادي سعى      

 حتى إِذَا كَانَ آخر طَوافه علَـى    ،ى الْمروة كَما فَعلَ علَى الصفَا      فَفَعلَ علَ  ،الْمروةَ
لَو أَني استقْبلْت من أَمرِي ما استدبرت لَم أَسق الْهدي وجعلْتها           « :الْمروة فَقَالَ 

فَقَام سراقَةُ بن   ،  يحلَّ ولْيجعلْها عمرةً   فَمن كَانَ منكُم لَيس معه هدي فَلْ       .»عمرةً
   فَشبك رسولُ اللَّه     ؟بد يا رسولَ اللَّه أَلعامنا هذَا أَم ألَِ       : فَقَالَ ،مالك بنِ جعشمٍ  

ـ خلَت الْعمرةُ في الْحجد« : وقَالَ،أَصابِعه واحدةً في اُألخرى   رنِميـ ت  بلْ الَ  
  .»بد أَبدألَِ

 يلع مقَدو       بِيالن ندنِ بِبمالْي نم   ،جةَ فَومفَاط نداَُهللا ع یضا    رْه   ـنمم
أَمرنِي  إِنَّ أَبِي    : فَقَالَت ، فَأَنكَر ذَلك علَيها   ، واكْتحلَت ، ولَبِست ثيابا صبِيغا   ،حلَّ
محرشـا     فَذَهبت إِلَى رسولِ اللَّه      :يقُولُ بِالْعراقِ   فَكَانَ علي    :قَالَ ،بِهذَا

   تعني صلَّذةَ لملَى فَاطع،     ولِ اللَّهسرا ليفْتتسم     هنع تا ذَكَريمي   ،فأَن هتربفَأَخ 
 ؟» ماذَا قُلْت حني فَرضت الْحـج      ،صدقَت صدقَت « : فَقَالَ ،أَنكَرت ذَلك علَيها  

 فَإِنَّ معي الْهـدي فَـالَ     « : قَالَ ، اللَّهم إِني أُهلُّ بِما أَهلَّ بِه رسولُك       : قُلْت :قَالَ
ن الْيمنِ والَّذي أَتى بِـه       فَكَانَ جماعةُ الْهديِ الَّذي قَدم بِه علي م        َ: قَال .»تحلُّ

  بِيالن  ًائَةوا إِالَّ     : قَالَ ،مرقَصو مكُلُّه اسلَّ النفَح    بِيالن        ـهعكَـانَ م نمو
يدى       ،هنوا إِلَى مهجوت ةوِيرالت موا كَانَ يفَلَم،  جلُّوا بِالْحولُ ال   ، فَأَهسر بكرو  لَّه
        رالْفَجاَء وشالْعو رِبغالْمو رصالْعو را الظُّهلَّى بِهيالً   ،فَصكَثَ قَلم ـى    ثُمتح 

 سمالش تةَ       ،طَلَعرمبِن لَه برضرٍ تعش نم ةبِقُب رأَمو ،      ولُ اللَّـهسر ارفَس   َالو 
 كَما كَانت قُريش تـصنع فـي        ، واقف عند الْمشعرِ الْحرامِ     أَنه تشك قُريش إِالَّ  

ةيلاهالْج،     ولُ اللَّهسر ازفَأَج     َفَةرى عى أَتتةَ       ،حرمبِن لَه ترِبض ةَ قَدالْقُب دجفَو 
 فَأَتى بطْن الْـوادي     ،صواِء فَرحلَت لَه   حتى إِذَا زاغَت الشمس أَمر بِالْقَ      ،فَنزلَ بِها 
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 ، كَحرمة يومكُم هذَا   ،إِنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم    « :فَخطَب الناس وقَالَ  
ت قَـدمي    كُلُّ شيٍء من أَمرِ الْجاهلية تح       أَالَ ، في بلَدكُم هذَا   ،في شهرِكُم هذَا  

وعضوةٌ   ،موعضوم ةيلاهاُء الْجمدو ،         ما دنائمد نم عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَونِ    وةَ ببِيعنِ راب
ارِثنِ ـ  الْحي با فعضرتسلٌكَانَ مذَيه هلَتفَقَت دعـ ي س   وعضوم ةيلاها الْجرِبو، 
 لُ رِبأَوا  وانرِب عبِ ،ا أَضطَّلالْم دبنِ عاسِ ببا عرِب ،كُلُّه وعضوم هفَإِن ،  قُوا اللَّـهفَات 

 ولَكُم  ، واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلمة اللَّه    ، فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمان اللَّه    ،في النساءِ 
 فَإِنْ فَعلْن ذَلك فَاضرِبوهن ضربا غَير       ،طئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه    يو علَيهِن أَنْ الَ  

 وقَد تركْت فيكُم مـا لَـن        ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف     ،مبرحٍ
 ؟» فَما أَنتم قَـائلُونَ    ، وأَنتم تسأَلُونَ عني   ،للَّهتضلُّوا بعده إِنْ اعتصمتم بِه كتاب ا      

 يرفَعها إِلَـى  ، فَقَالَ بِإِصبعه السبابة، نشهد أَنك قَد بلَّغت وأَديت ونصحت   :قَالُوا
 ثُم ،ثُم أَذَّنَ  ،ثَ مرات  ثَالَ .» اشهد اللَّهم اشهد اللَّهم  « :السماِء وينكُتها إِلَى الناسِ   

  رلَّى الظُّهفَص أَقَام،    رصلَّى الْعفَص أَقَام ئًا     ، ثُمـيا شمهنيلِّ بصي لَمو ،     ـبكر ثُـم  
   ولُ اللَّهسر    فقوى الْمى أَتتح،        اِء إِلَـى الـصوالْقَص هاقَتن طْنلَ بعفَج اترخ، 

    هيدي نيب اةشلَ الْمبلَ حعجلَةَ  ،وبلَ الْققْبتاسو ،         ـتبـى غَرتفًـا حاقلْ وزي فَلَم 
سميالً   ،الشةُ قَلفْرالص تبذَهو    صالْقُر ى غَابتح ،   لْفَهةَ خامأُس فدأَرو ،   فَـعدو 

   ولُ اللَّهسر   ش قَدو  امماِء الزولْقَصل قن،     ـهلحر رِكوم يبصا لَيهأْسى إِنَّ رتح ، 
 من الْحبـالِ    كُلَّما أَتى حبالً   .»أَيها الناس السكينةَ السكينةَ   « :ويقُولُ بِيده الْيمنى  

 فَصلَّى بِها الْمغـرِب والْعـشاَء      ،مزدلفَةَ حتى أَتى الْ   ، حتى تصعد  أَرخى لَها قَليالً  
حتـى     ثُم اضطَجع رسولُ اللَّه      ، ولَم يسبح بينهما شيئًا    ،بِأَذَان واحد وإِقَامتينِ  

 رالْفَج طَلَع،  رلَّى الْفَجصو ،    حبالص لَه نيبت نيإِقَا  ، حو بِأَذَان ةاَء    ،موالْقَص بكر ثُم
   امرالْح رعشى الْمى أَتتلَةَ  ،حبلَ الْققْبتلْ        ، فَاسـزي فَلَم هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعفَد 

ـ اسٍعب وأَردف الْفَضلَ بن ، فَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس،واقفًا حتى أَسفَر جِدا   
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ـ ن الشعرِ أَبيض وسيما حسوكَانَ رجالً    ولُ اللَّهسر فَعا دفَلَم   نظُع بِه ترم
رِينجي،    هِنإِلَي ظُرنلُ يالْفَض قفَطَف ،     ولُ اللَّهسر عضفَو      ِلالْفَض هجلَى وع هدي، 

  هجلُ ولَ الْفَضوفَح    ظُرنرِ ياآلخ قإِلَى الش ه،     ولُ اللَّهسلَ روفَح      قالش نم هدي
         ظُرنرِ ياآلخ قالش نم ههجو رِفصلِ يالْفَض هجلَى ورِ عاآلخ،      طْـنـى بى أَتتح 

تي تخـرج علَـى الْجمـرة        ثُم سلَك الطَّرِيق الْوسطَى الَّ     ، فَحرك قَليالً  ،محسرٍ
 يكَبر مـع    ، فَرماها بِسبعِ حصيات   ، حتى أَتى الْجمرةَ الَّتي عند الشجرة      ،الْكُبرى

     ذْفى الْخصثْلِ حا مهنم اةصي    ،كُلِّ حادطْنِ الْوب نى ممإِلَـى      ، ر فرـصان ثُم 
 رِ فَنحنثَالَ الْم رح  هدبِي نيتسا   ،ثًا ويلطَى عأَع ثُم  ،   را غَبم رحـي    ،فَنف كَهرأَشو 

يِهده،      ةعضبِب ةندكُلِّ ب نم رأَم ثُم ،    ترٍ فَطُبِخدي قف لَتعا    فَأَكَالَ ، فَجهملَح نم 
 فَـصلَّى بِمكَّـةَ     ،فَأَفَاض إِلَى الْبيت    ولُ اللَّه   ثُم ركب رس   ،وشرِبا من مرقها  

رالظُّه،       مزملَى زقُونَ عسبِ يطَّلالْم دبنِي عى بفَقَالَ ، فَأَت : »      ـدبنِـي عـوا بزِعان
 فَنـاولُوه دلْـوا   .» أَنْ يغلبكُم الناس علَى سقَايتكُم لَنزعت معكُم      فَلَوالَ ،الْمطَّلبِ

هنم رِب١٢١٨/م( .فَش(  
. نزد جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما رفتیم: پدرم گفت: جعفر بن محمد می گوید: ترجمه

من محمد بن علی بن : گفتم.  من رسیدخودمان را معرفی کنیم تا اینکه نوبتوي از ما خواست تا 
. د و نخست، دکمۀ اول پیـراهنم را بـاز نمـود        پس دستش را بسوي سرم پایین آور      . حسین هستم 

سپس دکمۀ بعدي را باز نمود و دستش را روي سـینه ام گذاشـت و بـه مـن کـه در آن هنگـام،        
قابـل یـادآوري    . هر چه می خواهی بپـرس     . خوش آمدي ! اي برادرزاده ام  : نوجوان بودم، گفت  

پس او که خودش را . یدماز فرا رسآنگاه، وقت ن. است که او نابینا بود و من از او مسائلی پرسیدم
گفتنی است که پارچه اش .  بافتنی پیچیده بود برخاست و نماز را براي ما اقامه نموددر یک پارچۀ

  به اندازه اي کوچک بود که هر گاه آنرا بـاالي شـانه هـایش مـی انـداخت، دو طـرفش، پـایین              
  .سی آویزان بود باالي جالباو این در حالی بود که رداي او کنارش. فتادمی ا

  : او نـه انگـشت دسـتش را بـست و گفـت     .  برایم بگـو دربارة حج رسول خدا  : من گفتم 
آنگاه در سال دهم، اعـالن نمـود کـه    .  نه سال در مدینه ماند بدون اینکه حج نماید  اهللارسول  
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 هللاهمگی می خواستند به رسول . لذا جمع کثیري به مدینه آمدند.  به حج می رود پیامبر خدا   
      بهر حال، ما با ایشان براه افتادیم تا اینکه بـه ذوالحلیفـه   .  اقتدا نمایند و مانند ایشان، عمل کنند

. یس رضی اهللا عنهما زایمان نمود و محمد بن ابی بکر بدنیا آمدمدر آنجا، اسماء دختر ع. رسیدیم
کن، پارچه اي غسل «:  فرمودچکار کنم؟ آنحضرت :  فرستاد کهاو قاصدي نزد رسول خدا 

  .»و احرام ببند) مثل نوارهاي بهداشتی امروزي(استفاده کن 
ماز در مـسجد خوانـد و بـر ناقـه اش         دو رکعت ن  ) بعد از غسل نمودن    ( اهللاآنگاه رسول   

  چـشم  بـا  م تـا جـایی کـه    انداختم ی نگاه، منآنجادر . قصواء؛ سوار شد تا اینکه به بیداء رسید       ؛
   چـپش را جمعیـت سـواره و پیـاده     شت سر، سـمت راسـت و سـمت       قابل مشاهده بود، روبرو، پ    

نازل می شد    آنحضرت در میان ما بود، قرآن بر اهللا که رسول فراموش نکنید. فرا گرفته بود
  . انجام می داد ما نیز انجام می دادیمو تفسیرش را خوب می دانست و هر آنچه که آنحضرت 

لَبیک اللَّهم لَبیک، لَبیک الَ « : داد و فرمود لبیک یکتاپرستی سر آنگاه رسول اکرم 
            لَـک الَ شَـرِیک لْکالْمو ،ۀَ لَکمالنِّعو دمإِنَّ الْح ،کیلَب لَک و مـردم بـا      .»شَرِیک

اشاره به بعضی از الفاظ لبیک که از برخی از . (کلماتی که امروزه لبیک می گویند، لبیک گفتند
 به هیچ یک از الفاظ آنها ایراد نگرفت ولـی خـودش بـر    رسول خدا  ). قل شده است  صحابه ن 

لفظ دیگري استفاده نکرد و سنت هم همین است که ما . (همان الفاظ لبیک یکتاپرستی، پایبند بود
  ). را بگوییم اهللاهمان الفاظ رسول 

داشـتیم تـا اینکـه    از عمره، اطالعـی ن     ما فقط قصد انجام حج داشتیم و      :  می گوید  جابر  
روي ( رکن حجر االسود را سـتالم نمـود     آنحضرت  .  خدا آمدیم   به خانۀ   اهللاهمراه رسول   

گام هاي نزدیک به هم و تندي برداشت و شانه (و در سه شوط اول، رمل نمود ) آن، دست کشید
م علیه راهیسپس بسوي مقام اب. و در چهار شوط دیگر، بطور عادي، راه رفت) هایش را تکان داد

مقام ابراهیم را جاي نماز قرار ( واتَّخذُوا منْ مقَامِ إِبرَاهیم مصلى    السالم حرکت کرد و آیۀ    
  ). و دو رکعت نماز خواند( را تالوت نمود و مقام را بین خود و خانۀ خدا قرار داد )دهید

ایـشان در دو  مـی کـرد کـه     نقـل   اهللامطمئنم که از رسول   : پدرم گفت : جعفر می گوید  
نرا استالم سپس دوباره به حجر االسود برگشت و آ     .  کافرون و اخالص را خواند     رکعت، سورة 
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هنگامی که به صفا نزدیک شد، این آیه را تالوت فرمود .  صفا بیرون رفتآنگاه از دروازة. نمود
:  و فرمود) نشانه هاي الهی هستندا صفا و مروه ازهمان (إِنَّ الصفَا والْمرْوةَ منْ شَعائرِ اللَّه: که

  .»با همان چیزي که خداوند، آغاز نموده است، آغاز می نمایم«
مشاهده  و به اندازه اي بر آن، باال رفت تا اینکه خانۀ خدا را      لذا سعی را از صفا آغاز نمود      

الَ إِلَه «: فرمودوند عز وجل یگانگی و بزرگی خداو بعد از بیان  آنگاه روبروي آن ایستاد. نمود
                 یرٌ، الَ إِلَهقَد ءلَى کُلِّ شَیع وهو دمالْح لَهو لْکالْم لَه ،لَه الَ شَرِیک هدحو إِالَّ اللَّه

هدحو زَاباألَح زَمهو ،هدبرَ عنَصو ،هدعزَ وأَنْج ،هدحو بودي بجز  یعنی هیچ مع.»إِالَّ اللَّه
شاهی و حمد و ثنا فقط از آن اوست؛ او بـر   پادی ندارد؛و شریکاست  او یکتا  ندارد؛ اهللا، وجود 

 وعده اش را عملی نمود، بنده بودي بجز اهللا یگانه، وجود ندارد؛ هیچ معانجام هر کاري تواناست؛
  . شکست داد،اش را یاري کرد واحزاب را به تنهایی

آنگاه بسوي مروه بـراه  . بار، تکرار نمودرا سه فوق کلمات در این میان، سپس دعا نمود و    
ي راه  بطور عاد،آنگاه.  در آنجا، دوید تا اینکه صعود، آغاز شدافتاد تا اینکه به وسط وادي رسید؛

 پس همان کارهایی را که باالي صفا انجام داده بود، باالي مروه نیز رفت تا اینکه به مروه رسید؛
  اگـر آنچـه را کـه اکنـون مـی دانـم، اول       «: ه فرمـود و در آخـرین سـعی، بـاالي مـرو    . انجـام داد 

پـس هـر   . را عمره قرار مـی دادم ) اعمالم(با خود نمی آوردم و این       ) شکرانه(می دانستم، هدي    
  .»کس از شما که هدي با خود، همراه ندارد، از احرام بیرون بیاید و آنرا عمره بحساب آورد

ن کار، ویژة این سال ماست یا همیشگی آیا ای: سراقه بن مالک بن جعشم برخاست و گفت
و دو ) تو در تو نمود( انگشتان یک دستش را در دست دیگرش، تشبیک کرد  اهللارسول . است

  .»نه، براي همیشه و ابدي است«: و افزود. »عمره در حج، داخل شده است«: بار فرمود
  د کـه فاطمـه    را از یمـن آورد و متوجـه شـ    شتران نبی اکرم قابل ذکر است که علی     

 پوشیده و چشمانش ، کسانی است که از احرام بیرون آمده، لباس رنگ شدهورضی اهللا عنها جز
فاطمـه  .  این کار فاطمه رضی اهللا عنها را نپـسندید و ایـراد گرفـت        علی  . را سرمه نموده است   
  .پدرم مرا به انجام این کار، دستور داده است: رضی اهللا عنها گفت

 رفـتم و   اهللاآنگاه من نزد رسـول    «:  در عراق گفت   د از آن، علی     بع: راوي می گوید  
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در عین حال . فاطمه رضی اهللا عنها را به خاطر کاري که انجام داده بود، مورد سرزنش قرار دادم
 گفتم که من  نمودم و به آنحضرت  فاطمه از ایشان نقل کرد، استفتا آنچه را که اهللاز رسول 

 راست فاطمه، راست گفته است؛«:  فرمود اهللارسول . کارش، انتقاد نمودماز فاطمه بخاطر این 
  ؟»تو هنگام نیت حج چه گفتی. گفته است

ه خدایا من به همان نیتی احرام می بندم که پیـامبرت احـرام بـست        : من گفتم : علی می گوید  
  .» نیاپس تو از احرام، بیرون. ده اممن هدي همراه خود آور«:  فرمودرسول اهللا . است

 شترانیبعنوان هدي، همراه خود از یمن آورده بود و  علی  را که شترانی: ي می گویدراو
  . بودندشتر با خود آورده بود، در مجموع، صد را که پیامبر اکرم 

 و کسانی کـه همـراه خـود، هـدي آورده بودنـد، سـایر مـردم،             بجز نبی اکرم     بهر حال، 
 براي حـج، احـرام   ) ذوالحجه( هشتم   زو رو . ام، بیرون آمدند  موهایشان را کوتاه کردند و از احر      

و  مسیر را سواره طی نمود  اهللارسول قابل یادآوري است که . بستند و بسوي منا حرکت کردند
ود تا اینکه را در منا خواند و مقداري صبر نم) روز بعد( و صبح هاي ظهر، عصر، مغرب، عشانماز

 بعـد از آن، .  برایش در نمره برپـا کننـد  یند تا خیمه اي موی دستور دا آنگاه. خورشید طلوع کرد  
 در مشعر الحرام، همان جایی که قریش، مطمئن بودند که پیامبر اکرم . به راه افتاد  آنحضرت

 از مـشعر الحـرام    اهللا اما رسـول  ت، توقف می کردند، توقف می نماید؛      آنان در دوران جاهلی   
لذا در آنجا . جا دید که خیمه را برایش در نمره، برپا کرده اند در آن . عبور نمود و به عرفه رسید     

اش قصواء را برایش  دستور داد تا ناقه در این هنگام،. ا اینکه خورشید مائل گردیدتوقف نمود ت
ا مال و همان«: د و فرمودآمد و براي مردم، سخنرانی نمو ) رنهع( به وسط وادي     آنگاه. پاالن کنند 

مۀ امور جاهلیت را زیر  بدانید که هن ماه و این سرزمین، محترم هستند؛روز، ای این جان شما مانند
و اولین خونی کـه از خونهایمـان     .  قتل هاي دوران جاهلیت، نادیده گرفته می شوند        پا گذاشتم؛ 

هدف شیرخوارگی به قابل یادآوري است که او (گذشت می نمایم، خون ربیعه بن حارث است 
رباهاي دوران جاهلیت نیز نادیده ).  هذیل، کشته شد می برد که توسط قبیلۀنی سعد، بسردر قبیلۀ ب

عباس بـن عبـدالمطلب   و اولین ربایی که از رباهایمان گذشت می نمایم، رباي    . گرفته می شوند  
زیرا شما آنان را بـا عهـد و   . دربارة زنان از خدا بترسید.  آن، بخشیده شده است همانا همۀ . است

عقد خود در آورده اید و طبق شریعت الهـی، شرمگاههایـشان را بـراي خـود،            پیمان خداوند به    
یکی از حقوق شما بر آنان، این است که کسی را که شما دوسـت نداریـد بـه    . حالل ساخته اید 
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و حق آنان . اگر این کار را کردند، آنان را تنبیه کنید نه تنبیهی بسیار سخت. خانه هایتان راه ندهند
همانا در میان شما .  توان، خوراك و پوشاك بدهیدکه آنان را بخوبی و به اندازةاست بر شما این 

از شـما در  . و آن، کتاب خداست. چیزي گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنید، گمراه نمی شوید      
  ؟» چه جوابی می دهیدخواهند پرسید؛) روز قیامت(ورد من م

 مـی دهـیم کـه شـما پیـام را      مـا گـواهی  : صحابه رضوان اهللا علیهم اجمعین عـرض کردنـد        
  .رساندید، امانت را ادا کردید و نصیحت نمودید

 که انگشت سبابه اش را بسوي آسمان بلند می نمود و به سـوي مـردم مرتـب      اهللارسول  
  .و این کار را سه بار تکرار نمود. »گواه باش! گواه باش، خدایا! خدایا«: اشاره می کرد، فرمود

آنگاه، اقامه گفت و بدون اینکه میـان نمـاز   . نماز ظهر را خواند سپس اذان و اقامه گفت و       
  .ظهر و عصر، چیزي بخواند، نماز عصر را خواند

تخته ( صخره ها ر بر مرکب اش شد و شکم شترش را به سوي سوا اهللابعد از آن، رسول 
سـوي   روبرویش قرار گرفت و رو به ،قرار داد طوریکه راه افراد پیاده     ) سنگ هاي کوه رحمت   

و . وهمچنان ایستاد تا اینکه خورشید غروب نمـود و زردي آن، انـدکی از بـین رفـت       . قبله نمود 
آنگاه . ار نموده بود را پشت سرش سوقابل یادآوري است که اسامه . قرص آن، ناپدید گردید

طوري مهار شتر را می کشید که سر شتر به قسمت جلوي پاالن آن،   آنحضرت. حرکت نمود
  و با دسـت راسـتش اشـاره مـی نمـود و      )  برود آهسته راه  تا   می نمود شتر را کنترل    (ود  چسبیده ب 

  .»آرامش را حفظ کنید، آرامش را حفظ کنید! اي مردم«: می فرمود
  .رودبهر گاه به تپه هاي ریگ می رسید، اندکی مهار شتر را شل می نمود تا شتر باالي تپه 

 در آنجا با یک اذان و دو اقامه، نماز به مزدلفه رسید؛امه داد تا اینکه و اینگونه به مسیرش اد
سپس دراز کشید تا اینکه فجر، طلوع . مغرب و عشا را خواند بدون اینکه میان آنها نفلی بخواند         

. و هنگامی که صبح برایش هویدا گردید، نماز صبح را با یـک اذان و یـک اقامـه خوانـد         . نمود
در آنجا، رو به قبله نمود و دعـا  . اینکه به مشعر الحرام آمدآنگاه بر ناقه اش قصواء، سوار شد تا    

وا فت و یگانگی خداوند را بیان نمود و همچنان ایستاد تا اینکـه هـ  کرد و تکبیر و ال اله اال اهللا گ 
این بـار، فـضل بـن عبـاس     . و قبل از اینکه خورشید طلوع کند، حرکت نمود       . خوب روشن شد  

 بود و موهاي قشنگی داشت، پشت سرش سوار ه اي سفید و زیباما را که داراي چهررضی اهللا عنه
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  .نمود
.  حرکت نمود، زنانی که می دویدند از کنار ایشان، عبور کردنـد  اهللاهنگامی که رسول    

 . صـورت فـضل گذاشـت    دستش را روي اهللارسول . فضل شروع به نگاه کردن به آنان نمود       
 چهرة فضل را از آن رسول اکرم . اه می کردفضل چهره اش را به طرف دیگر، برگرداند و نگ

   اینگونـه  ،بهـر حـال  . ولـی فـضل از آن طـرف دیگـر، نگـاه مـی کـرد       . طرف دیگر نیز برگرداند 
در آنجا، انـدکی شـتر را تنـدتر    .  به مسیرش ادامه داد تا اینکه به وادي محسر رسید        اهللارسول  

یش گرفت تا اینکه به جمره اي که سپس راه وسطی را که به جمره بزرگ می رسد، در پ           . راند
 به انـدازة ( سنگ ریزه از وسط وادي   پس آنرا با هفت   . رسید)  بزرگ جمرة(ت است   کنار درخ 
آنگاه به محل قربانی نمودن رفت و شصت و . هنگام زدن هر یک، تکبیر می گفت. زد) دانه باقال
مجموع ( داد تا ذبح نماید  شترها را به علی سپس بقیۀ. ذبح نمود) مبارکش( با دست  راسه شتر

سپس دستور داد تا از هر .  را در هدي اش، شریک نمودو اینگونه علی ) آنها صد شتر بودند  
هر دو از گوشت و آبگوشت  و علی    اکرمآنگاه پیامبر. شتر، یک قطعه در دیگ بگذارند

هـر را در مکـه    سوار شد و به کعبه آمد و نماز ظسپس رسول خدا . درست شده، میل نمودند   
. و در آنجا فرزندان عبدالمطلب را دید که کنار زمزم ایستاده اند و مردم را آب می دهند. خواند
ند نمی رفت که مردم به شما هجوم آوراگر بیم آن . آب بکشید! اي فرزندان عبدالمطلب«: فرمود

ک دلو آب به آنان ی. »و خدمت آب دادن را از شما بگیرند، من هم همراه شما آب می کشیدم   
  . از آن آب، میل فرمود تقدیم نمودند و آنحضرت  اهللارسول 

  لبیک و تکبیر گفتن هنگام رفتن از منا به عرفات): 52(باب 

 رسولِ اللَّـه     غَدونا مع  : قَالَ ْهما         رضی اَُهللا عن    عمر  عبد اللَّه بنِ   ـ عن ٧٠٨
  فَاترى إِلَى عنم ني ،ملَبا الْمنر،مكَبا الْمنم١٢٨٤/م (ُ. و(  

 از منا به  اهللاهنگام صبح، همراه رسول : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
  . بعضی از ما لبیک، و برخی دیگر، تکبیر می گفتیمعرفات رفتیم؛

ـ   سأَلَ أَنس بن مالك       أَنه:  عن محمد بنِ أَبِي بكْرٍ الثَّقَفي     ـ  ٧٠٩
ا غَادمهفَةَورى إِلَى عنم نم انـ ي       ـعمِ مـوـذَا الْيي هونَ فعنصت متكُن فكَي  
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   ولِ اللَّهسر  ا :فَقَالَ؟نهِلُّ مهِلُّ الْمفَالَ، كَانَ ي هلَيع كَرنا، ينم ركَبالْم ركَبيفَالَ، و  
هلَيع كَرن١٢٨٥/م. (ي(  

از محمد بن ابی بکر ثقفی روایت است که ایشان با انس بن مالک رضی اهللا عنهما : ترجمه
در این روز، همراه : در این اثنا، محمد بن ابی بکر خطاب به انس گفت. از منا به عرفات می رفت

ه اي تکبیر می گفتنـد و  ک و عد برخی لبی :  جواب داد   چکار می کردید؟ انس       اهللارسول  
  .دام مورد اعتراض قرار نمی گرفتهیچک

  : وقوف در عرفه و این سخن خداوند متعال که می فرمایدةدربار): 53(باب 
  »از همان جایی که مردم، حرکت می کنند، شما نیز حرکت کنید«
 دانَ دينها يقفُونَ     كَانَ قُريش ومن   :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٧١٠
فَةلدزبِالْم،   سمنَ الْحومسوا يكَانفَةَ     ، ورفُونَ بِعقبِ يرالْع رائكَانَ ساَء   ، وا جفَلَم 

 ، ثُم يفيض منهـا    ،أَنْ يأْتي عرفَات فَيقف بِها      م أَمر اللَّه عز وجلَّ نبِيه       اِإلسالَ
  )١٢١٩/م. (ثُم أَفيضوا من حيثُ أَفَاض الناس :فَذَلك قَولُه عز وجلَّ

قریش و کسانی کـه بـر مـذهب آنـان بودنـد، در      : عایشه رضی اهللا عنها می گوید : ترجمه
ولی سایر عرب در عرفه، . می گفتند) متشدد در دین(مزدلفه، وقوف می نمودند و به آنان حمس 

هنگامی که اسالم آمد، خداوند به پیامبرش دستور داد تا به عرفه بـرود و در    . می نمودند وقوف  
ثُـم  : این است که خداونـد عزوجـل مـی فرمایـد      . آنجا وقوف نماید و از همانجا حرکت کند       

    النَّاس ثُ أَفَاضینْ حیضُوا مأَف      یعنی سپس از همانجایی که مردم، حرکت مـی کننـد و بـراه  
  . شما نیز حرکت کنید،فتندمی ا

٧١١  مٍ    ـ عن جطْعنِ مرِ بيب َي   :قَالا لريعب لَلْتأَض ،     مـوي هأَطْلُب تبفَذَه 
 واللَّه إِنَّ هـذَا لَمـن   : فَقُلْت،واقفًا مع الناسِ بِعرفَةَ   فَرأَيت رسولَ اللَّه    ،عرفَةَ

  )١٢٢٠/م. ( وكَانت قُريش تعد من الْحمسِ؟ه هاهنا فَما شأْن،الْحمسِ
، بیرون پیدا کردن آنروز عرفه، براي . گم شدشترم، : گوید  میجبیر بن مطعم : ترجمه
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ایـن  ! بخدا سوگند : گفتم. دیدمدر حال وقوف،     ،عرفاتهمراه مردم، در    را    اهللا  رسول. رفتم
جاهلیت، در مزدلفه وقوف در دوران چون قریش ! (کند؟ کار می اینجا چه ؛مرد، از قریش است

  ).می نمودند

  راه افتادن از عرفه و نماز خواندن در مزدلفه): 54(باب 
كَيف صـنعتم  : ْهما    اَُهللا عن رضی أَنه سأَلَ أُسامةَ بن زيد : كُريبٍ ـ عن ٧١٢

     ولَ اللَّهسر فْتدر نيح   َفَةرةَ عيشفَقَالَ ؟ع :       يهف اسالن نِيخي يالَّذ بعا الشجِئْن 
ـ  أَهراق الْماَء:ناقَته وبالَ وما قَالَ   فَأَناخ رسولُ اللَّه ،للْمغرِبِ ثُـم دعـا     
ـ بِالْوضوِء  : فَقَـالَ ؟ةَرسولَ اللَّه الـصالَ  يا : فَقُلْت،فَتوضأَ وضوًءا لَيس بِالْبالغِ  

 ثُم أَناخ الناس في     ، فَأَقَام الْمغرِب  ، فَركب حتى جِئْنا الْمزدلفَةَ    .»ةُ أَمامك الصالَ«
هِمازِلنةَ      ،مراَء اآلخشالْع ى أَقَامتلُّوا ححي لَملُّوا   ، وح لَّى ثُمفَص ،  فَكَ : قُلْـت   ـفي

  متحبأَص نيح ملْتاسٍ    : قَالَ ؟فَعبع نلُ بالْفَض فَهدشٍ      ، رياقِ قُربي سا فأَن طَلَقْتانو 
لَيلَى رِج١٢٨٠/م. (ع(  
شما غروب روز عرفـه،     : به اسامه بن زید رضی اهللا عنهما گفتم       : کریب می گوید  : ترجمه

بـه وادي اي کـه   : وار بودي، چکار می کردید؟ گفـت  س  اهللاآن هنگامی که پشت سر رسول       
 شـترش را   اهللادر آنجـا رسـول   . مردم شترانشان را براي نماز مغرب متوقف می کنند، آمـدیم        

 راوي سخنی از ریختن آب، بمیان نیاورد ـ .نمود) ادرار(و قضاي حاجت ) متوقف نمود(خواباند 
نماز ! اي رسول خدا: من گفتم. خت آب خواست و بطور مختصر، وضو سا  سپس آنحضرت ـ

. آنگاه بر شترش سوار شد تا اینکه به مزدلفه آمدیم. »جلوتر نماز می خوانیم«: می خوانیم؟ فرمود
سپس مردم سرجایشان ماندنـد و حرکـت نکردنـد تـا اینکـه         . در آنجا، نماز مغرب را اقامه نمود      

: کریب می گوید. بار انداختند، از آنپس نماز خواند و بعد . قامه نمود را ا نماز عشاآنحضرت 
 سوار شد و من  اهللافضل بن عباس پشت سر رسول : هنگام صبح، چکار کردید؟ گفت: پرسیدم

  .همراه افراد پیادة قریش، پیاده براه افتادم
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  روش راه رفتن هنگام حرکت کردن از عرفه): 55(باب 
 سأَلْت أُسامةَ بن    :أَو قَالَ  -د   وأَنا شاه  ، سئلَ أُسامةُ  : قَالَ ـ عن عروة  ٧١٣

ديز یضن  را        اَُهللا عمْه -    ولُ اللَّهسكَانَ رو   فَاترع نم فَهدأَر،كَانَ : قُلْت فكَي 
    ولُ اللَّهسر ِسريي     َفَةرع نم أَفَاض نيقَالَ ؟ح :   قنالْع ِسريكَانَ ي ،    ـدجفَـإِذَا و  

صةً نو١٢٨٦/م( .فَج(  
 سوار  اهللاز اسامه که هنگام حرکت از عرفه، پشت سر رسول : عروه می گوید: ترجمه

 هنگام حرکت کردن پیامبر اکرم : شده بود، در حضور من پرسیدند یا اینکه خودم پرسیدم که
  دید، تنـدتر راه  عادي راه می رفت و هرگاه راه را باز می      : از عرفه، چگونه راه می رفت؟ گفت      

  .می رفت

  دربارة خواندن نماز مغرب و عشا در مزدلفه): 56(باب 
٧١٤ نِـ ع  نِ عاب   راَهللاُ م یضن را         عمقَالَ ْه:       ـولُ اللَّـهسر عمج     نـيب

 ،ثَ ركَعـات   وصلَّى الْمغرِب ثَالَ   ، لَيس بينهما سجدةٌ   ، بِجمعٍ ،الْمغرِبِ والْعشاءِ 
 فَكَانَ عبد اللَّه يصلِّي بِجمعٍ كَذَلك حتى لَحـق بِاللَّـه            ،وصلَّى الْعشاَء ركْعتينِ  

  )١٢٨٨/م(ِ .تعالَى
 را  در مزدلفه، نماز مغرب و عشا اهللارسول : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه

گفتنی است که نماز مغرب را سه رکعت، و . نماز نفلی بخواندبا هم خواند بدون اینکه میان آنها 
  .نماز عشا را دو رکعت خواند

 اهللا اینگونه نماز می خواند تا اینکـه بـه دیـدار    ،لذا خود ابن عمر رضی اهللا عنهما در مزدلفه  
  .شتافت

  خواندن نماز مغرب و عشا در مزدلفه با یک اقامه): 57(باب 
 فَصلَّى  ، أَفَضنا مع ابنِ عمر حتى أَتينا جمعا       : قال يرٍ جب  بنِ  سعيد ـ عن ٧١٥

    ةداحو ةاَء بِإِقَامشالْعو رِبغا الْمفَقَالَ   ،بِن فرصان ثُم :      ولُ اللَّهسا رلَّى بِنكَذَا صه 
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  كَانذَا الْمي ه١٢٨٨/م. (ف(  
ه ابن عمر رضی اهللا عنهما حرکت کردیم تا اینکه به همرا: سعید بن جبیر می گوید: ترجمه

  اهللارسول : او نماز مغرب و عشا را با یک اقامه، براي ما امامت نمود و گفت     . مزدلفه رسیدیم 
  .در این مکان، اینگونه ما را امامت نمود

  زود خواندن نماز صبح در مزدلفه): 58(باب 

 صـلَّى     ما رأَيت رسولَ اللَّه      :لَقَا  بنِ مسعود عن عبد اللَّه    ـ  ٧١٦
 وصـلَّى الْفَجـر     ،ةَ الْمغرِبِ والْعشاِء بِجمعٍ   تينِ صالَ  صالَ  إِالَّ ، لميقَاتها ةً إِالَّ صالَ

  )١٢٨٩/م( .يومئذ قَبلَ ميقَاتها
 دو نماز، هیچ نماز  را ندیدم که بجز اهللارسول :  می گویدعبداهللا بن مسعود : ترجمه

نماز مغـرب را در وقـت عـشا    (نماز مغرب و عشا را در مزدلفه  : دیگري را در غیر وقتش بخواند     
یعنی زودتر از همیشه، بعد از . (خواند) عادي اش( و نماز صبح آنروز را هم قبل از وقت .)خواند

  ).طلوع فجر خواند

   وزناي زن سنگینرحرکت کردن از مزدلفه در شب ب): 59(باب 
 استأْذَنت سودةُ رسولَ اللَّـه      :أَنها قَالَت  ْها        رضی اَُهللا عن   شةَعن عائ ـ  ٧١٧
 فَةلدزلَةَ الْملَي،لَهقَب فَعدا، تالن ةطْملَ حقَبأَةً ثَبِطَـة  ورام تكَانقُـولُ   ـ  سِ وي

ميلَ  :الْقَاسالثَّبِطَةُ الثَّقا  :تقَالَـ   ةُ ونَ لَهفَأَذ ،   هفْعلَ دقَب تجرـى    ، فَختا حنسبحو 
  هفْعا بِدنفَعا فَدنحبأَص،       ولَ اللَّهسر تأْذَنتَألنْ أَكُونَ اسو     ُةدوس هتأْذَنتا اسكَم، 

بِإِذْنِه فَعوحٍ بِ،فَأَكُونَ أَدفْرم نم إِلَي بأَح ١٢٩٠/م. (ه(  
شب مزدلفه، سوده رضی اهللا عنها که زنی سنگین : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه

.  و ازدحام مـردم، حرکـت کنـد    اجازه خواست تا قبل از آنحضرت  اهللاوزن بود از رسول     
 تا صبح  راولی ما . براه افتاد اهللالذا وي قبل از حرکت رسول .  ایشان را اجازه داد اهللارسول 

اگر من هم مثل سوده اجازه می گرفتم و .  حرکات کردیم  اهللاآنگاه همراه رسول . نگه داشتند
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  . بهتر بود رسول اکرم ت می کردم، برایم از خوشحالی همراهیبا اجازه، حرک

  جلو فرستادن زنان از مزدلفه): 60(باب 

 ،ْهـا         رضی اَُهللا عن   أَسماُء لي    قَالَت : اللَّه مولَى أَسماَء قَالَ     عبد ـ عن ٧١٨ 
   فَةلدزارِ الْمد دنع يهو:  رالْقَم لْ غَاب؟ هةً، الَ: قُلْتاعس لَّتفَص :قَالَت ـا  : ثُمي 

   رالْقَم لْ غَابه ين؟ب قُلْت : معن ، لْ بِي  : قَالَتحار ،    مالْج تمى رتا حلْنحتةَ فَارر، 
 أَي بنـي إِنَّ     ، كَالَّ : قَالَت ، أَي هنتاه لَقَد غَلَّسنا    : فَقُلْت لَها  ،ثُم صلَّت في منزِلها   

 بِيالن  ِنلظُّعنَ ل١٢٩١/م( .أَذ(  
ر مزدلفه د اسماء دختر ابوبکر رضی اهللا عنهما که      :گوید  می عبد اهللا موالي اسماء   : ترجمه

. پس ساعتی نماز خواند. خیر: م غروب کرده است؟ گفت،آیا ماه:  گفته بود، به من دتوقف کر
آنگاه، . دپس حرکت کنی: گفت. بلی: م گفت؟ غروب کرده است، آیا ماه!اي پسرم: گفتسپس، 

برگشت سپس،  عقبه را سنگ زد و ةتا اینکه اسماء رضی اهللا عنها جمرما حرکت کردیم و رفتیم 
کنم در  فکر می! اي فالنی: گفتمایشان به .  بجا آوردا، در من، محل توقف خودو نماز صبح را در

 ،زنـان را بـراي ایـن کـار     اهللا    رسول!فرزندمهرگز اي : گفتاسماء  .  حرکت کردیم  ،تاریکی
  .اجازه داده است

  جلو فرستادن افراد ضعیف و ناتوان از مزدلفه): 61(باب 
 في الثَّقَلِ   بعثَنِي رسولُ اللَّه    : قال ْهما         عن رضی اَهللاُ   عباسٍ ابنِـ عن   ٧١٩

  )١٢٩٣/م. (من جمعٍ بِلَيلٍـ  أَو قَالَ في الضعفَة ـ
 مرا شبانه از مزدلفه، همراه افراد  اهللارسول : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

  .ضعیف و ناتوان فرستاد
  كَـانَ  ْهما        رضی اَُهللا عن   مربن ع  بد اللَّه أَنَّ عبد اللَّه     ع  بنِ سالمِـ عن   ٧٢٠

  هلفَةَ أَهعض مقَدلِ      ،يبِاللَّي فَةلدزامِ بِالْمررِ الْحعشالْم دنفُونَ عقا    ، فَيم ونَ اللَّهذْكُرفَي 
 ما لَهدب،     قلَ أَنْ يونَ قَبفَعدي ثُم  اماِإلم ف،   فَعدلَ أَنْ يقَبـى      ، ونم مقْدي نم مهنفَم 
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 وكَانَ ابـن    ، فَإِذَا قَدموا رموا الْجمرةَ    ، ومنهم من يقْدم بعد ذَلك     ،ة الْفَجرِ لصالَ
  )١٢٩٥/م( . أَرخص في أُولَئك رسولُ اللَّه :عمر يقُولُ

عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما افراد نـاتوان و ضـعیف       : سالم بن عبداهللا می گوید     :ترجمه
مشعر الحرام، توقف می نمودند و به اندازه اي که آنان، شب در .  جلوتر می فرستادخانواده اش را

عـده اي   و حرکت امام، حرکت می کردند؛  سپس قبل از توقف   . می خواستند، ذکر می کردند    
  و هنگامی که بـه منـا   . به منا می آمدند و تعدادي هم بعد از آن به منا می آمدند         براي نماز صبح    

  دربـارة اینهـا   : ابن عمر رضـی اهللا عنهمـا مـی گفـت        .  عقبه را سنگ می زدند     جمرة ،می رسیدند 
  . اجازه داده است اهللارسول 

   عقبه گفتن حاجی تا هنگام سنگ زدن جمرةلبیک): 62(باب 

من   أَردف الْفَضلَ  أَنَّ النبِي : ْهمـا     اَُهللا عن رضیاسٍ  عب ابنِ ـ عن ٧٢١
لَم يـزلْ يلَبـي        أَنَّ النبِي    : أَنَّ الْفَضلَ أَخبره   : فَأَخبرنِي ابن عباسٍ   : قَالَ ،جمعٍ

ةقَبةَ الْعرمى جمى رت١٢٨١/م. (ح(  
 فضل را از مزدلفه، پشت  اهللارسول : باس رضی اهللا عنهما می گویدعبداهللا بن ع: ترجمه

  .سر خود، سوار نمود
فضل مرا اطالع داد که : به من گفترضی اهللا عنهما عبداهللا بن عباس : راوي حدیث میگوید

  . تا رمی جمرة عقبه، همچنان لبیک می گفترسول اهللا 
 ،نَّ عبد اللَّه لَبى حني أَفَاض من جمـعٍ         أَ :عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد    ـ  ٧٢٢

 سمعت الَّذي أُنزِلَـت     ؟ أَنِسي الناس أَم ضلُّوا    : فَقَالَ عبد اللَّه   ؟ أَعرابِي هذَا  :فَقيلَ
ةقَرةُ الْبورس هلَيع،كَانذَا الْمي هقُولُ في : »يلَب ماللَّه كيلَب١٢٨٣/م( .»ك(  

عبداهللا هنگامی که از مزدلفه، حرکت کرد، لبیک : عبدالرحمن بن یزید می گوید: ترجمه
آیا مردم فراموش کرده اند یـا گمـراه      : عبداهللا گفت ! این، بادیه نشین است؟   : گفتندمردم  . گفت

لَبیک «: شده اند؟ از کسی که سورة بقره بر او نازل شده است شنیدم که در این مکان می گفت
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کیلَب ماللَّه«.   

  ی جمرة عقبه از بطن وادي و تکبیر گفتن با هر سنگریزهدربارة رم): 63(باب 
 وهو يخطُب   ، سمعت الْحجاج بن يوسف يقُولُ     :عن اَألعمشِ قَالَ  ـ  ٧٢٣
 ، السورةُ الَّتي يـذْكَر فيهـا الْبقَـرةُ        ، أَلِّفُوا الْقُرآنَ كَما أَلَّفَه جِبرِيلُ     :علَى الْمنبرِ 

 قَالَ فَلَقيت   ، والسورةُ الَّتي يذْكَر فيها آلُ عمرانَ      ،والسورةُ الَّتي يذْكَر فيها النساءُ    
  هلبِقَو هتربفَأَخ يماهرقَالَ  ،إِبو هبنِ     : فَسمحالر دبثَنِي عدح      دبع عكَانَ م هأَن زِيدي نب

    ودعسنِ مب اللَّه   ةقَبةَ الْعرمى جي  ،فَأَتادالْو طَنبتا ، فَاسهضرعتفَاس ،   نا ماهمفَر 
   اتيصعِ حبي بِسادطْنِ الْوب،    اةصكُلِّ ح عم ركَبقَالَ ، ي : فَقُلْت :       ـدبـا عـا أَبي 

ـ  هذَا: فَقَالَ؟رحمنِ إِنَّ الناس يرمونها من فَوقهاال ـ  إِلَه غَيرهوالَّذي الَ       قَـامم
ةقَرةُ الْبورس هلَيع زِلَتي أُن١٢٩٦/م( .الَّذ(  

   سـخنرانی مـی کنـد و    ، منبـر شنیدم که حجـاج بـن یوسـف بـر      : ویداعمش می گ  : ترجمه
نخست، سوره اي را که در : آنگونه ترتیب دهید که جبریل ترتیب داده استقرآن را : می گوید

  .سپس سوره نساء و سوره آل عمران را بنویسید. آن از بقره سخن گفته شده است
ابراهیم . ساندمبعد از آن، ابراهیم را دیدم و سخن حجاج را به اطالع او ر: اعمش می گوید

عبداهللا بن مسعود بودم من همراه : ن یزید به من گفتعبدالرحمن ب:  و گفتحجاج را دشنام داد 
ایستاد طوریکه مشرف بر جمره بود و جمره را از ) ته دره( عقبه آمد و در بطن وادي که به جمرة

  .بطن وادي با هفت سنگریزه زد و با هر سنگریزه، تکبیر می گفت
:  می زننـد؟ گفـت  مردم از باالي جمره، سنگ  ! اي ابا عبدالرحمن  : گفتم: اعمش می گوید  

 بقره بر این، جاي ایستادن کسی است که سورةسوگند به ذاتی که معبودي بجز او وجود ندارد، 
  .او نازل شده است

   در روز دهم، سوار بر مرکب سنگ زدن جمرة عقبهةدربار): 64(باب 
 ،نحـرِ يرمي علَى راحلَته يوم ال       رأَيت النبِي    :قال  جابِرٍ ـ عن ٧٢٤
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. » أَحج بعد حجتي هـذه      أَدرِي لَعلِّي الَ    فَإِني الَ  ،لتأْخذُوا مناسكَكُم « :ويقُولُ
  )١٢٩٧/م(

در روز دهم دیدم کـه سـوار بـر مرکـب اش،     را  نبی اکرم :  می گوید  جابر: ترجمه
 زیرا من نمـی   را یاد بگیرید؛احکام تان«: رمایدو می ف) سنگریزه می زند(جمره را رمی می کند    

  .»نداشته باشم  دیگريدانم شاید بعد از این حجم، حج

   سنگریزه هاةانداز): 65(باب 
رمـى     رأَيت النبِي    : قال ْهما        رضی اَُهللا عن  اللَّه   عبد    بنِ  جابِرِ ـ عن ٧٢٥

ذْفى الْخصثْلِ حةَ بِمرم١٢٩٩/م. (الْج(  
 مره را با سنگریزه هایی به انـدازة  را دیدم که ج  نبی اکرم   :  می گوید  جابر   :ترجمه

  .دانه باقال، می زند

  وقت رمی جمرات): 66(باب 
الْجمرةَ يوم النحرِ      اللَّه    رمى رسولُ  :قَالَْهما          رضی اَُهللا عن  رٍ  جابِـ  ٧٢٦

  )١٢٩٩/م( .الَت الشمس فَإِذَا ز ذلک وأَما بعد،ضحى
 روز عید، هنگام چاشت،  اهللارسول : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید   : ترجمه

  .و روزهاي بعد از آن، بعد از زوال آفتاب. رمی جمره نمود

  تعداد رمی، فرد می باشد): 67(باب 
 ورمـي  ،مار تـو ستجاال : » قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ  عن جابِرٍ ـ  ٧٢٧
 وارِ تالْجِم،     وت ةورالْمفَا والص نيب يعالسو ،  وت افالطَّوو ،    كُمدأَح رمجتإِذَا اسو 

وبِت رمجتس١٣٠٠/م. (»فَلْي(  
جا نمودن، رمی جمرات، سعی میان ناست«:  فرمودرسول اهللا :  می گویدجابر : ترجمه

جا نماید، با نو هرگاه یکی از شما خواست با سنگ، است. ا و مروه و طواف، همگی فرد هستندصف
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  .»سنگ هاي فرد، استنجا کند

   در حجسر تراشیدن نبی اکرم ): 68(باب 
حلَق رأْسه فـي      أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        رضی اَُهللا عن  عمر  عن ابنِ   ـ  ٧٢٨
الْو ةجاعِح١٣٠٤/م. (د(  

 در حجه الوداع موهاي سرش را اهللا رسول : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
   .تراشید

   تراشیدن موهاي سر و کوتاه کردن آنهاةدربار): 69(باب 
اللَّهـم اغْفـر : »     قَالَ رسـولُ اللَّـه       :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٢٩
نيلِّقحلْمقَالُوا .»ل :    رِينقَصلْملو ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي : »   ـنيلِّقحلْمل راغْف ماللَّه«. 

 يا رسولَ   : قَالُوا .»اللَّهم اغْفر للْمحلِّقني  « : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه وللْمقَصرِين    :قَالُوا
رِينقَصلْملو قَالَ؟اللَّه : »لْملورِين١٣٠٢/م( .»قَص(  

بـراي کـسانی کـه در حـج         ! خـدایا «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
کسانی که کوتاه ! اي رسول خدا: صحابه عرض کردند. »موهاي سرشان را می تراشند، رحم فرما

 را براي کسانی که در حج موهاي سرشان! خدایا«:  دوباره فرمودمی کنند، چی؟ رسول اکرم 
کسانی که کوتاه می کنند، چی؟     ! اي رسول خدا  :  صحابه عرض کردند   .»می تراشند، رحم فرما   

براي کسانی که که در حج موهاي سرشان را می تراشـند،  ! خدایا«:  باز هم فرمودپیامبر اکرم  
کسانی که کوتاه می کنند، چی؟ سرانجام پیامبر ! اي رسول خدا: صحابه عرض کردند. »رحم فرما

  .»براي کسانی که کوتاه می کنند، نیز رحم فرما«:  فرمودم اکر

 رمی جمره و پس از آن، قربانی کردن و بعد از آن، سر ةدربار): 70(باب 
  تراشیدن و اینکه تراشیدن از سمت راست، آغاز گردد

ـ  ،رمى جمرةَ الْعقَبة     أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَنسِ بنِ مالك   ـ  ٧٣٠ م  ثُ
 فَحلَق شـقَّه    ، وقَالَ بِيده عن رأْسه    ، والْحجام جالس  ،انصرف إِلَى الْبدن فَنحرها   



  
  

                                                      
٤٩٤  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

   يهلي نيمف همفَقَس نمقَالَ  ،اَألي ثُم : »  راآلخ قالش قلـو    « : فَقَـالَ  .»احأَب ـنأَي
  )١٣٠٥/م. ( فَأَعطَاه إِياه؟»طَلْحةَ

) سـنگ زد ( عقبه را رمی نمـود   جمرة اهللارسول :  می گویدانس بن مالک  : ترجمه
آنگاه با دستش به . سپس به سوي شترها رفت و آنها را ذبح کرد در حالی که سلمانی نشسته بود

سرش اشاره کرد و سمت راست سرش را تراشید و موهایش در میان کسانی که بودنـد، تقـسیم    
 موهایش را به ؟ و بقیۀ»ابوطلحه کجاست«: و افزود. »سمت دیگرش را بتراش«: سپس فرمود. نمود

  .او داد

سرش را بتراشد یا قبل از  ،ی کسی که قبل از ذبح نمودن قربانةدربار): 71(باب 
  رمی جمره، قربانی کند

  قَـف   و :قـال  ْهمـا         اَُهللا عن  رضی  عمرِو بنِ الْعاصِ    اللَّه بنِ   عبد ـ عن ٧٣١
   ولُ اللَّهسر   هلَتاحلَى رع،هأَلُونسي اسن قفَطَف ،   مهـنـلُ مقُـولُ الْقَائـا  : فَيي   
 ولَ اللَّهسرِ        ،رحلَ النقَب يمأَنَّ الر رعأَش أَكُن ي لَميِ   ، إِنملَ الرقَب ترحفَقَـالَ   ، فَن 
   ولُ اللَّهسر: »   ِمالَفَاروجرقُولُ: قَالَ.» حي رآخ قطَفو : رحأَنَّ الن رعأَش ي لَمإِن 
 فَما سـمعته  : قَالَ.» حرجانحر والَ« : فَيقُولُ، فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَنحر،قَبلَ الْحلْقِ 

من تقْدميِ بعضِ اُألمورِ قَبـلَ   ـهلُ    مما ينسى الْمرُء ويج،يسأَلُ يومئذ عن أَمرٍ
ـ  وأَشباهها،بعضٍ  .» حـرج افْعلُـوا ذَلـك والَ  «:   قَالَ رسولُ اللَّـه  إِالَّ  

  )١٣٠٦/م(
   سـوار بـر      رسـول اهللا  : رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد        عبداهللا بن عمرو بن عـاص       : ترجمه

: یکی از آنان می گفت. سئله پرسیدن از ایشان نمودندمردم، شروع به م. مرکب اش توقف نمود  
لذا قبل از ) جمره را سنگ بزنم(من نمی دانستم که قبل از قربانی، باید رمی کنم ! اي رسول خدا

  فـرد دیگـري   . »رمـی کـن هـیچ اشـکالی نـدارد     «:  فرمـود رمی جمره، ذبح نمودم؟ رسـول اهللا     
.  لذا قبل از قربانی، سرم را تراشیدماست؛راشیدن من نمی دانستم که ذبح، قبل از سر ت: می گفت

  .»ذبح کن، هیچ اشکالی ندارد« : فرمودپیامبر اکرم 
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   در مورد هر کاري کـه انـسان فرامـوش         در آنروز دیدم که آنحضرت      : راوي می گوید  
   نماید یا نمی داند از قبیل تقدیم بعضی از کارها بر بعضی دیگر و امثـال اینهـا پرسـیده شـد،                  می

  .»این کار را انجام دهید، هیچ اشکالی ندارد«: می فرمود
 سـمعت   : قَـالَ  ْهما        اَُهللا عن  رضی عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ـ  ٧٣٢

   ولَ اللَّهسر           ةـرمالْج دنع فاقو وهرِ وحالن مولٌ يجر اهأَتـا   : فَقَـالَ  ، وي   
سر ولَ اللَّه،     يملَ أَنْ أَرقَب لَقْتي حالَ « : فَقَالَ ؟ إِنمِ وار جرفَقَالَ   .» ح رآخ اهأَتو : 

    يملَ أَنْ أَرقَب تحي ذَبالَ « : قَالَ ؟إِنمِ وارجرفَقَالَ.» ح رآخ اهأَتو :  تي أَفَـضإِن 
    يملَ أَنْ أَرقَب تيالَ « :الَ قَ ؟إِلَى الْبمِ وار جرقَالَ .» ح :      نع ذئمولَ يئس هتأَيا رفَم 

  )١٣٠٦/م. (» حرجافْعلُوا والَ« : قَالَشيٍء إِالَّ
 روز عید، کنار  اهللارسول : عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

من قبـل از اینکـه رمـی جمـره     ! رسول خدااي : شنیدم که مردي آمد و گفت    . جمره ایستاده بود  
. »رمی کن، هیچ اشکالی ندارد«:  فرمود پیامبر اکرم) حکم چیست؟(کنم، سرم را تراشیده ام؟ 
 هیچ رمی کن؛«: م، ذبح نموده ام؟ فرمودمن قبل از اینکه رمی جمره کن: مردي دیگر آمد و گفت

: ام داده ام؟ فرمـود طواف افاضه انجـ   ،من قبل از رمی   : مردي دیگر آمد و گفت    . »اشکالی ندارد 
 پرسـیدند،   اهللادر آن روز هر چـه از رسـول   : راوي می گوید . » هیچ اشکالی ندارد   رمی کن؛ «

  .»انجام دهید، هیچ اشکالی ندارد«: فرمود

و عالمت گذاري کوهان ) شکرانه(قالده انداختن به گردن هدي ): 72(باب 
  آن، هنگام احرام

الظُّهر بِذي    صلَّى رسولُ اللَّه :قَالَ ْهما     اَُهللا عن  رضیاسٍ  عن ابنِ عب  ـ  ٧٣٣
فَةلَينِ        ،الْحما اَأليهامنس ةفْحي صا فهرعفَأَش هاقَتا بِنعد ثُم ،  مالد لَتسا  ، وهقَلَّدو 

  )١٢٤٣/م( . بِه علَى الْبيداِء أَهلَّ بِالْحج فَلَما استوت، ثُم ركب راحلَته،نعلَينِ
 نماز ظهر را در ذوالحلیفه خواند  اهللارسول : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

و دستور داد تا شترش را بیاورند و دامنۀ سمت راست کوهانش را عالمت گذاشت طوریکه خون 
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سـپس مرکـب اش را سـوار شـد و     . ر آویـزان نمـود   بر گردن شت نعلاز آن، جاري گردید و دو    
  .هنگامی که به بیداء رسید، براي حج، لبیک گفت

   قبل از احرام بستن،فرستادن هدي و قالده انداختن به گردن آن): 73(باب 
عن عمرةَ بِنت عبد الرحمنِ أَنها أَخبرته أَنَّ ابن زِياد كَتـب إِلَـى              ـ  ٧٣٤

ائةَ عاسٍ شبع نب اللَّه دبأَنَّ ع یضن رـا     اَُهللا عما :قَالَ ْهم هلَيع مرا حيدى هدأَه نم 
  اجلَى الْحع مرحي،   يدالْه رحنى يتيِي   ، حدبِه ثْتعب قَدو ،    رِكبِـأَم بِي إِلَيفَاكْت ، 

  ئـد هـديِ     أَنا فَتلْت قَالَ   ، لَيس كَما قَالَ ابن عباسٍ     :ائشةُ قَالَت ع  :قَالَت عمرةُ 
   ولِ اللَّهسر        ولُ اللَّهسا رهقَلَّد ثُم يدبِي  هدأَبِي     ،بِي عا مثَ بِهعب ثُم ،   فَلَـم 

 ولِ اللَّهسلَى رع مرحي  لَه اللَّه لَّهٌء أَحيش، يدالْه رحى نت١٣٠٦/م. (ح(  
زیاد به عایشه رضـی اهللا عنهـا نامـه اي نوشـت     : عمره دختر عبدالرحمن می گوید  : ترجمه
هـر کـس، شـکرانه بفرسـتد، تمـام        : عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهمـا مـی گویـد          : مبنی بر اینکه  

 حـرام  ،بـح شـکرانه  تـا هنگـام ذ  ) کسی که احرام بسته وبه حج مـی رود (چیزهایی که بر حاجی    
  . فتوایت را برایم بنویس، بر این شخص نیز حرام می شوند؛ من نیز شکرانه فرستاده ام؛هستند

 زیرا من با ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید؛اینطور نیست که : عایشه رضی اهللا عنها گفت
خودش بر گـردن   با دستان  را بافتم و پیامبر اکرم دستان خودم قالده هاي هدي رسول اهللا  

 آنچه را که خداوند براي )عید قربان(و تا روز ذبح هدي . دشتران هدي انداخت و با پدرم فرستا
  . حالل کرده بود، حرام نشد اهللارسول 

مـرةً إِلَـى       أَهدى رسولُ اللَّه     :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٧٣٥
  )١٣٢١/م. (دهاالْبيت غَنما فَقَلَّ

 یکبارگوسفندي را براي ذبح به حرم  اهللارسول : عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
  .فرستاد و قالده در گردن آن انداخت
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  سوار شدن بر شتر قربانی): 74(باب 
 ، يـسوق بدنـةً    رأَى رجالً   أَنَّ رسولَ اللَّه:      عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٧٣٦

 فـي  .»اركَبها ويلَـك  « : فَقَالَ ، يا رسولَ اللَّه إِنها بدنةٌ     : قَالَ .»اركَبها« :الَفَقَ
ثَةي الثَّالف أَو ة١٣٢٢/م( .الثَّانِي(  

مـی کـشید   شخصی را دید که شتر قربانی را      اهللا  رسول:  گوید می ابوهریره: ترجمه
قربـانی    شـتر  ،ایـن :  گفـت ،آن شـخص . »سوار شوبر او   «: فرمود  آنحضرت. برد و با خود می   

واي برتـو،   «: فرمـود   ، پیـامبر اکـرم      بار دوم یـا سـوم     و  . »سوار شو «: فرمود اهللا  رسول. است
  .»سوار شو

 ؟ عن ركُوبِ الْهـديِ    سئلَْهما          رضی اَُهللا عن  اللَّه   عبد    بنِ  جابِرِ ـ عن ٧٣٧
اركَبها بِالْمعروف إِذَا أُلْجِئْت إِلَيها حتى تجِـد        « :يقُولُ  لنبِي   سمعت ا  :فَقَالَ
  )١٣٢٤/م. (»ظَهرا

 شدن شتر قربـانی   سواربن عبداهللا رضی اهللا عنهما دربارة از جابر روایت است که : ترجمه
کـردي و مجبـور   ا داگر بـه آن نیـاز پیـ   «:  می فرمود شنیدم که رسول اهللا     : وي گفت . پرسیدند

  .» بر آن، سوار شو،شدي، تا زمانی که سواري دیگري، پیدا نکرده اي

  حکم شکرانه اي که قبل از رسیدن به جایگاهش بمیرد): 75(باب 
 أَنَّ  : ذُؤيبا أَبا قَبِيـصةَ حدثَـه       أَنَّ :ْهما        رضی اَُهللا عن   باسٍعن ابنِ ع  ـ  ٧٣٨

   ولَ اللَّهسر      ُقُولي ثُم ندبِالْب هعثُ معبءٌ   « :كَانَ ييا شهنم بطإِنْ ع،  يتشفَخ 
  والَ ، ثُم اضرِب بِـه صـفْحتها      ، ثُم اغْمس نعلَها في دمها     ، فَانحرها ،علَيه موتا 

  )١٣٢٦/م. (» أَحد من أَهلِ رفْقَتكتطْعمها أَنت والَ
  : از ابن عباس رضی اهللا عنهما روایـت اسـت کـه ابـو قبیـصه ذؤیـب بـه او گفـت                : ترجمه

اگر یکـی از آنهـا   «: می فرستاد و می فرمود) به حرم( شترهاي قربانی خود را با من     اهللارسول  
  نعـل آنـرا در خـونش بـزن و بـه کنـارة      از پاي در آمدو بیم مردنش می رفت، آنـرا ذبـح کـن و    
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  .»و نه خودت از آن بخور و نه همراهانت حق دارند از آن بخورند. کوهانش بمال

  شریک شدن در هدي): 76(باب 
 فَأَمرنا  ،مهِلِّني بِالْحج    خرجنا مع رسولِ اللَّه      : قَالَ  عن جابِرٍ ـ  ٧٣٩

 ولُ اللَّهسر  ِقَرالْبي اِإلبِلِ وف رِكتشأَنْ ن،عبكُلُّ س ةندي با فنم ١٣١٨/م. (ة(  
ما که بـراي حـج، احـرام بـسته بـودیم       : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه
به ما دستور داد که دربارة گاو و شتر  پیامبر اکرم   . بیرون رفتیم ) از مدینه  ( اهللاهمراه رسول   

  . شریک شوند،هر هفت نفر در یک قربانی

   کردن گاوقربانی): 77(باب 
عن    ذَبح رسولُ اللَّه     : قَالَ ْهما        رضی اَُهللا عن  اِهللا    بنِ عبد  عن جابِرِ ـ  ٧٤٠

  )١٣١٩/م. (عائشةَ بقَرةً يوم النحرِ
 روز قربـانی بـراي عایـشه     اهللارسول : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

  .، ذبح نمودرضی اهللا عنها یک گاو

  نحر شتر در حالت ایستاده و دست و پا بسته): 78(باب 
 علَى رجلٍ وهو أَتى ْهما    رضی اَُهللا عن  ن عمر    أَنَّ اب  :عن زِياد بنِ جبيرٍ   ـ  ٧٤١

  )١٣٢٠/م( .كُم  سنةَ نبِي، ابعثْها قياما مقَيدةً: فَقَالَ،ينحر بدنته بارِكَةً
ابن عمر رضی اهللا عنهما نزد مردي آمد در حـالی کـه او      : زیاد بن جبیر می گوید    : ترجمه

شتر را بلند کن و ایـستاده و دسـت و پـا    : ابن عمر گفت. نده بود تا آنرا ذبح کنداشترش را خواب 
  .» ذبح کن،بسته، طبق سنت پیامبرتان

  شترهاي قربانیصدقه نمودن گوشت، پوست وپاالن ): 79(باب 
 وأَنْ  ، أَنْ أَقُوم علَى بدنِـه       أَمرنِي رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن علي ـ  ٧٤٢

نحـن  « : قَـالَ  ، أُعطي الْجزار منها    وأَنْ الَ  ،أَتصدق بِلَحمها وجلُودها وأَجِلَّتها   
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  )١٣١٧/م( .»نعطيه من عندنا
 به من دستور داد تا شتر قربانی اش را ذبح کـنم           اهللارسول  :  می گوید  علی  : ترجمه

مـا  «: و فرمـود . و گوشت، پوسـت و پـاالنش را صـدقه نمـایم و قـصاب را از آن، چیـزي نـدهم        
  .» خودمان می دهیمدستمزد قصاب را از

ه قصاب ب ولی از گوشت آن، می توانیم  ؛دستمزد قصاب را نباید از گوشت قربانی بدهیم       (
  ).بدهیم

  طواف افاضه در روز عید قربان): 80(باب 
 ،أَفَاض يوم النحرِ     اللَّه    أَنَّ رسولَ  :ْهما        رضی اَُهللا عن   عمرعن ابنِ   ـ  ٧٤٣

 ثُـم   ، فَكَانَ ابن عمر يفيض يوم النحـرِ       : قَالَ نافع  ،ثُم رجع فَصلَّى الظُّهر بِمنى    
  )١٣٠٨/م. (فَعلَه   ويذْكُر أَنَّ النبِي ،يرجِع فَيصلِّي الظُّهر بِمنى

 روز عید قربان، طـواف افاضـه   رسول خدا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید    : ترجمه
  .سپس برگشت ونماز ظهر را در منا خواند. نمود

   اهللا عنهمـا روز عیـد قربـان، طـواف افاضـه      به همین خاطر، ابن عمـر رضـی      : نافع می گوید  
سپس بر می گشت و نماز ظهر را در منا می خواند و یادآوري می نمود که نبی اکـرم   . می نمود 
این گونه عمل می نمود .  

  طواف کعبه نماید، از احرام، بیرون می شود ،کسهر): 81(باب 

 ْهما        رضی اَُهللا عن  باسٍ  نَ ابن ع   كَا : أَخبرنِي عطَاٌء قَالَ   : جريجٍ  ابنِ ـ عن ٧٤٤
 من أَين يقُولُ    : قُلْت لعطَاءٍ  ، حلَّ  غَير حاج إِالَّ    يطُوف بِالْبيت حاج والَ     الَ :يقُولُ
كالَى    : قَالَ ؟ذَلعت لِ اللَّهقَو نم :    ِيقتالْع تيا إِلَى الْبلُّهحم ثُمَقَال : فَـإِنَّ  :قُلْت 

  فرعالْم دعب كاسٍ     : فَقَالَ ،ذَلبع نن   كَانَ اباَُهللا ع یضا          رمقُـولُ ْهي:     ـدعب ـوه 
 لَهقَبو فرعالْم،        بِيرِ النأَم نم كذُ ذَلأْخكَانَ يو    ،       ـيلُّوا فحأَنْ ي مهرأَم نيح
  )١٢٤٥/م. (حجة الْوداعِ
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چـه  : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      :  به من گفت   عطا: ابن جریج می گوید   : ترجمه
شخصی که قصد انجام حج را دارد و چه کسی که قصد انجام عمره را دارد، به محض طـواف             

  .کعبه، از احرام، بیرون می شود
ایـن سـخن    : استداللش براي این مطلب چیست؟ گفت     :  گفتم به عطا : ابن جریج می گوید   

 آنگاه احرام او تا رسیدن بـه     یعنی ثُم محلُّها إِلَى الْبیت الْعتیقِ    : خداوند متعال که می فرماید    
  . کعبه می باشدخانۀ

. بیرون شـدن از احـرام بعـد از وقـوف در عرفـه مـی باشـد        : من گفتم : ابن جریج می گوید   
  بـل از وقـوف در عرفـه و بعـد از آن،     بیرون شـدن ق : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید  : گفت

 که به آنان دستور داد تا در حجه الـوداع از احـرام،   و همچنین از سخن رسول خدا . می باشد 
  .بیرون بیایند، این مسئله را استنباط می نمود

 امـا جمهـور سـلف و    رضـی اهللا عنهمـا اسـت؛      مذهب ابن عباس     آنچه بیان گردید،  : شرح
، بیرون نمـی شـود؛ بلکـه تـا     به محض انجام طواف قدوم از احرام      فرد حاجی   : می گویند خلف  

 بطـور  ، سر نتراشد و طواف زیـارت را انجـام ندهـد   زمانی که وقوف عرفه ننماید و رمی نکند و     
 بایـد دانـست کـه   )....یعنی همه ممنوعات احرام برایش جایز نمـی شـوند  (کامل حالل نمی شود     

ست کـه قربـانی اش را در حـرم،     ارا مفهوم آیه این زی؛استدالل ابن عباس به آیه، درست نیست  
وجود ندارد؛ زیرا اگـر هـدف    ، هیچگونه اشاره اي به بیرون آمدن از احرام،ذبح نماید و در آیه  

آیه، بیرون آمدن از احرام باشد، باید به محض رسیدن قربانی به حرم، قبل از طواف، شخص از           
  . با اتفاق درست نیست در صورتی که چنین چیزي .احرام بیرون بیاید

 در آن سـال   زیرا پیامبر اکـرم    نیز درست نیست؛    از دستور پیامبر اکرم      ایشاناستنباط  
م نووي بر صحیح مسلم با شرح اما (.به آنها دستور داد تا نیت حج شان را به عمره، تبدیل نمایند   

  مترجم). اندکی تصرف

 ،عمره، یک طواف وقران بجاي می آورد براي حج کسی که حج ): 82(باب 
  کافی است

 ، فَتطَهرت بِعرفَـةَ   ،أَنها حاضت بِسرِف  : ْها  اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٧٤٥
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     ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه : »    ةورالْمفَا وبِالص افُكطَو كنع زِئجي،     ـكجح ـنع 
كترمع١٢١١/م. (»و(  

 عایشه رضی اهللا عنها روایت است که ایشان در مکانی بنام سرِف دچار عادت            از: ترجمه
سعیی که میان صفا و مروه انجام داده اي      «:  خطاب به ایشان فرمود    رسول خدا   . ماهانه گردید 

  .»براي حج و عمره ات، کافی است

کسی که براي حج و عمره، احرام ببندد چه وقت از احرام بیرون ): 83(باب 
  ؟یدمی آ

عام    خرجنا مع رسولِ اللَّه      :أَنها قَالَت  ْها  اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٧٤٦
 ومنا مـن أَهـلَّ   ، ومنا من أَهلَّ بِحج وعمرة    ، فَمنا من أَهلَّ بِعمرة    ،حجة الْوداعِ 

جولُ اللَّ   ،بِالْحسلَّ رأَهو   ه  جلَّ     ،بِالْحفَح ةرملَّ بِعأَه نا مـلَّ     ، فَأَمأَه نا مأَمو 
  )١٢١١/م. ( حتى كَانَ يوم النحرِ، فَلَم يحلُّوا،بِحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ

همراه  ،عالودا هحجدر سال   : گوید عنها می  اهللا عایشه رضی و در روایتی دیگر،     : ترجمه
تنهـا   و برخـی  براي حـج و عمـره    بعضی از ما مدینه، بیرون رفتیم؛   از   ،حج به قصد    اهللا   رسول

. ج کـرده بـود  نیت حفقط    اهللا  رسول ؛ احرام بسته بودیم   ،تنها براي حج  عده اي   براي عمره و    
وز تـا ر ) یعنـی قـارن بودنـد   (یا نیت حج و عمره را با هم کرده بودنـد   ،  کسانی که فقط نیت حج    

   . از احرام بیرون نیامدند،عید

و نماز ) دوازدهم ذي الحجه(توقف نمودن در محصب در روز نفر ): 84(باب 
 خواندن در آن

اَُهللا  رضیوأَبا بكْرٍ وعمر       أَنَّ النبِي    :ْهما  اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ٧٤٧
  )١٣١٠/م. (بطَحكَانوا ينزِلُونَ اَأل ْهما    عن

، ابوبکر و عمـر رضـی اهللا عنهمـا    نبی اکرم : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه
  . در محصب، توقف می نمودند
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 إِنما نزلَه ، نزولُ اَألبطَحِ لَيس بِسنة  :قَالَت ْها        رضی اَُهللا عن  ةَ  عن عائش ـ  ٧٤٨
 ولُ اللَّهسر  َِألجرإِذَا خ وجِهرخل حمكَانَ أَس ه١٣١١/م( .ن(  
 سـنت نیـست؛  ) محـصب (ف نمودن در ابطح  توق: عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه

  . توقف نمود؛ زیرا بیرون رفتن از آنجا برایش راحت تر بود اهللاما رسول 
نحن « :ونحن بِمنى   ه   قَالَ لَنا رسولُ اللَّ    :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٧٤٩

 وذَلـك إِنَّ قُريـشا    .» حيثُ تقَاسموا علَى الْكُفْرِ    ،نازِلُونَ غَدا بِخيف بنِي كنانةَ    
  والَ ، ينـاكحوهم   أَنْ الَ  :وبنِي كنانةَ تحالَفَت علَى بنِي هاشمٍ وبنِي الْمطَّلـبِ        

موهايِعبي،  ولَ اللَّهسر هِموا إِلَيملسى يتح ، بصحالْم كنِي بِذَلع١٣١٤/م. (ي(  
مـا فـردا در   «:  به ما فرمودا بودیم که رسول اهللا ما در من:  می گویدابوهریره  : ترجمه

خیف بنی کنانه، جایی که قریش براي باقی ماندن بر کفر، عهد و پیمـان بـستند، منـزل خـواهیم           
یعنــی در محــصب وآن جــایی بــود کــه قــریش و بنــی کنانــه علیــه بنــی هاشــم و بنــی  . »رفـت گ

عبدالمطلب عهد و پیمان بسته بودند که تا محمد را به آنها تحویل ندهند، هیچگونـه داد و سـتد     
  .و ازدواجی با آنان، صورت نخواهد گرفت

تدارك آب ماندن شبهاي منا در مکه براي کسانی که براي حجاج، ): 85(باب 
  می بینند

  أَنَّ الْعباس بن عبـد الْمطَّلـبِ      : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ  ٧٥٠
    ولَ اللَّهسأْذَنَ رتاس      ىني مالكَّةَ لَيبِم بِيتأَنْ ي،   هتقَايلِ سأَج نم ،    نَ لَـهفَـأَذ . 

  )١٣١٥/م(
  اهللا  از رسـول   بـن عبـدالمطلب   عبـاس : گویـد  مـی  نهماابن عمر رضی اهللا ع    : ترجمه

 آب آشامیدنی آنها در جاج در منا می گذرانند، براي تهیۀ شب هایی را که ح خواست تا  هاجاز
  .اجازه داداو نیز به  اهللا    رسول.مکه بماند

    ابـنِ عبـاسٍ   كُنت جالسا مـع :عن بكْرِ بنِ عبد اللَّه الْمزنِي قَالَ      ـ  ٧٥١
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یضن  را        اَُهللا عمْه  ةبالْكَع دنفَقَالَ ، ع ابِيرأَع اهقُونَ  : فَأَتـسي كُممنِي عى بي أَرا لم 
 : فَقَالَ ابن عباسٍ   ؟ أَمن حاجة بِكُم أَم من بخلٍ      ؟الْعسلَ واللَّبن وأَنتم تسقُونَ النبِيذَ    

 لَّهل دمالَ     ،الْحو ةاجح نا ما بِنلٍ  مخب ،    بِيالن مقَد      ُةامأُس لْفَهخو هلَتاحلَى رع، 
   رِبفَش بِيذن ناٍء مبِإِن اهنيقَى فَأَتستةَ،فَاسامأُس لَهقَى فَضسقَـالَ ، وو : »  متنـسأَح

ملْتمأَجو،نوا كَذَا فَاصفَالَ.»ع  ولُ اللَّهسر بِه را أَمم يِريغت رِيدن . )١٣١٦/م(  
من با ابن عباس رضی اهللا عنهما کنار کعبه نشـسته  : بکر بن عبداهللا مزنی می گوید  : ترجمه

چـرا پـسر عموهایتـان عـسل و شـیر، میـان حجـاج،        : بودیم که یک مرد بادیه نشین آمد و گفت    
 یـا بخیلـی   بخـاطر فقـر  ! تقسیم مـی نماییـد؟  ) رماآب کشمش یا خ  (ما نبیذ    اما ش  ؛کنند تقسیم می 
 در نبـی اکـرم   . الحمدهللا، ما نه فقیریم ونه بخیـل : ابن عباس رضی اهللا عنهما گفت     ! شماست؟

ما به ایشان یک ظرف نبیذ . حالی که اسامه پشت سرش سوار بود، تشریف آورد وآب خواست  
 نوشـید و  آنحـضرت  . تقدیم نمـودیم ) شمش انداخته اندآبی که در آن از شب ، خرما یا ک     (

لذا . » اینگونه عمل کنیدکار خوب و زیبایی انجام دادید؛«: باقیمانده اش را به اسامه داد و فرمود     
  . را تغییر دهیم اهللاما نمی خواهیم دستور رسول 

  ماندن شخص مهاجر در مکه بعد از انجام حج و عمره): 86(باب 
 سمعت عمر بن عبد الْعزِيزِ يقُـولُ  :د الرحمنِ بنِ حميد قَالَ   عن عب ـ  ٧٥٢
هائلَسجكَّةَ:لى مكْني سف متعما س؟ مزِيدي نب بائـالَ : فَقَالَ السالْع تعمـَء   س 

ـ َء بن الْحضرميأَو قَالَ الْعالَ  ،يقيم الْمهاجِر بِمكَّـةَ « : للَّه رسولُ اقَالَ  :قَالَ  
هكساِء نقَض دع١٣٥٢/م. (»ثًا ثَالَ،ب(  

م کـه بـه همنـشینانش    از عمر بن عبدالعزیز شـنید : گوید عبدالرحمن بن حمید می   : ترجمه
از عـالء بـن   : ائب بـن یزیـد گفـت    سکونت گزیدن در مکه چه شنیده اید؟ سـ   دربارة: می گفت 

مهاجر بعد از انجام احکـام حـج، سـه روز       «:  فرمود رسول اهللا   : ه می گفت  می شنیدم ک  حضر
  .»در مکه می تواند بماند
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  از مکه بیرون نرود) خداحافظی(هیچ کس بدون طواف وداع ): 87(باب 
 كَانَ الناس ينصرِفُونَ في كُـلِّ       :قَالَ ْهما  اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٧٥٣

جاوه،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : »َال         ـتيبِالْب هـدهع ركُونَ آخى يتح دنَّ أَحرفني «. 
  )١٣٢٧/م(

  از هـر طـرف داشـتند مکـه را تـرك          مـردم    :بن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      ا: ترجمه
شـود مگـر اینکـه    ، حـق نـدارد از مکـه بیـرون     هـیچ کـس  «:  فرمود رسول اهللا   می نمودند که  

  .»باشد) وداع(آخرین کارش، طواف 

   دچار عادت ماهیانه شود،حکم زنی که قبل از طواف وداع): 88(باب 
اَُهللا  رضی حاضت صفيةُ بِنت حيي :قَالَت ْهما    اَُهللا عن رضی عائشةَ  ـ عن ٧٥٤

فَقَـالَ   ،   حيضتها لرسولِ اللَّـه      فَذَكَرت   : قَالَت عائشةُ  ،بعد ما أَفَاضت   ْها    عن
   ولُ اللَّهسر  :» يا هنتابِس؟»أَح  فَقُلْت قَالَت :         ـتكَان ا قَـدهإِن ولَ اللَّهسا ري 

  تيبِالْب طَافَتو تأَفَاض،    ةاِإلفَاض دعب تاضح ثُم ،        ـولُ اللَّـهسفَقَـالَ ر :  
»رفن١٢١١/م( .»فَلْت(  

بعـد از  ) اهللا همـسر رسـول   (صفیه دختر حیـی   : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه
موضوع را به رسول خدا   : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     . طواف افاضه، دچار عادت ماهانه شد     

آنحضرت .  گفتم؟»آیا او مانع از رفتن ما می شود«:  فرمود  
طواف افاضه را انجام داده و ! اي رسول خدا :  کردم عرض:  می گوید  رضی اهللا عنها  عایشه  

  .»در این صورت، بیرون برود«:  فرمودرسول اهللا . بعد از آن، دچار عادت ماهانه شده است
 أُمر الناس أَنْ يكُـونَ آخـر        :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٧٥٥

تيبِالْب مهدهضِ  إِالَّ،عائالْح أَةرالْم نع فِّفخ ه١٣٢٨/م. (أَن(  
شد که  دستور داده ،به مردم: روایت است که فرمود رضی اهللا عنهماابن عباس از : ترجمه

  مگـر زنـان حائـضه کـه از ایـن قـانون، مـستثنا        باشد ) وداع( طواف ،آخرین عملشان در ایام حج    
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  .می باشند

   در ماههاي حججایز بودن انجام عمره): 89(باب 

 كَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ في أَشهرِ :قَالَ ْهما     اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٧٥٦
 إِذَا بـرأَ    : ويقُولُونَ ، ويجعلُونَ الْمحرم صفَرا   ،الْحج من أَفْجرِ الْفُجورِ في اَألرضِ     

ربفَا األَ  ،الدعو ثَر،  فَرص لَخسانو ،     ـرمتاع نمةُ لرمالْع لَّتح ،      بِـيالن مفَقَـد   
  ةابِعةَ ربِيحص هابحأَصو  ، جبِالْح هِلِّنيةً    ،مرما علُوهعجأَنْ ي مهرفَأَم ،   كذَل اظَمعفَت 

مهدنالْ: فَقَالُوا،ع أَي ولَ اللَّهسا رلِّ يقَالَ؟ح : »لُّ كُلُّه١٢٤٠/م. (»الْح(  
معتقد بودند ) اعراب دوران جاهلیت(: گوید می  رضی اهللا عنهماعبد اهللا بن عباس   : ترجمه

 از اینـرو، مـاه محـرّم را     آید؛ بحساب می،زمین، بدترین گناه روي    عمره نمودن در ایام حج    که  
از بین آنها و اثر پاي التیام یابد  ،پشت شتري هازمانی که زخم : گفتند میصفر، قرار می دادند و  

و یـارانش در   اهللا  رسـول . شـود   عمره کردن حـالل مـی  ،گاه برود و ماه صفر به پایان رسد، آن 
 بـه   آنحـضرت ؛تـاریخ چهـارم ذیحجـه وارد مکـه شـدند     حالی که احرام حج بسته بودند، در   

 قـدري  ،ایـن کـار بـراي مـردم     . نماینـد  بـدل  ،یارانش دستور داد تا احرام حج را به احرام عمـره          
: فرمـود   اهللا  این چه نـوع حـالل شـدنی اسـت؟ رسـول            !اهللا  یا رسول : لذا پرسیدند  ؛دشوار بود 

  .»کاملبجا و حالل «

  فضیلت عمره در ماه رمضان): 90(باب 

أَة مـن   مـر قَـالَ ال    أَنَّ النبِي   : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٧٥٧
 : قَالَـت  ؟»ما منعك أَنْ تكُونِي حججت معنـا      « : يقَالُ لَها أُم سنان    ،اَألنصارِ

ـ نبِي فُالَناضحان كَانا ألَِ ـ زوجِها    وكَانَ اآلخر ،حج هو وابنه علَى أَحدهما  
. » أَو حجـةً معـي     ،رةٌ في رمضانَ تقْضي حجةً    فَعم« : قَالَ ،منايسقي علَيه غُالَ  

  )١٢٥٦/م(
   خطـاب بـه زنـی از انـصار کـه      نبی اکرم : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید    : ترجمه
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دو ) شـوهرم (ابـو فـالن   : گفـت آن زن ؟ »چرا همراه ما حج ننمـودي «: ام سنان نام داشت، فرمود 
 مـا  شتر دومـی بـردة  و با . ش با یکی از آنها به حج رفتند  او و پسر  . شتر براي آب کشیدن داشت    

ثواب یک عمره در مـاه رمـضان، برابـر بـا      «:  فرمود رسول اهللا   . نخلستانمان را آبیاري می کرد    
  .»یا برابر با حجی است که همراه من ادا شود. حج است

   چند بار، حج نمود؟نبی اکرم ): 91(باب 
كَم غَـزوت مـع :      سأَلْت زيد بن أَرقَم      :عن أَبِي إِسحق قَالَ   ـ  ٧٥٨

   ولِ اللَّهسرةَ  :قَالَ ؟رشع عبقَالَ ، س :    قَمأَر نب ديثَنِي زدحو  :    ولَ اللَّهسأَنَّ ر 
    َةرشع عسا تةً       ،غَزداحةً وجح راجا هم دعب جح هأَنو ،  ةَ الْوجاعِ حو   ،دقَالَ أَب 

قحى:إِسركَّةَ أُخبِم١٢٥٤/م. ( و(  
 بـه  چند بار همـراه رسـول خـدا    : از زید بن ارقم پرسیدم    : ابو اسحاق می گوید   : ترجمه

  .هفده بار: جهاد رفتی؟ گفت
 در نوزده غزوه، شرکت داشت و بعد رسول خدا :  به من گفتهمچنین زید بن ارقم 

  .نمود و آن هم حجه الوداع بوداز هجرت، یک بار، حج 
  .و هنگامی که در مکه بود، یک بار، حج نمود: گوید ابو اسحاق می

   چند بار، عمره نمود؟نبی اکرم ): 92(باب 
 كُلُّهن في   ،اعتمر أَربع عمرٍ    أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه :       أَنسٍ ـ عن ٧٥٩

 فـي ذي  ، أَو زمن الْحديبِيـة ، عمرةً من الْحديبِية: مع حجته الَّتيذي الْقَعدة إِالَّ  
ةدقْبِلِ    ،الْقَعامِ الْمالْع نةً مرمعو ،ةدي الْقَعي ذف ،  مثُ قَـسيةَ حانرجِع نةً مرمعو 

ةدي الْقَعي ذنٍ فينح مائغَن،ح عةً مرمعو هت١٢٥٣/م( .ج(  
 چهـار بـار، عمـره نمـود کـه بجـز عمـرة همـراه         رسول اهللا  :  می گوید  انس  : ترجمه

 در ماه ذوالقعده صورت  حدیبیه کهنخست، عمرة: ه ذوالقعده انجام داد  ، همگی را در ما    حجش
عمرة سوم، عمـرة جعرانـه اسـت کـه        . والقعده سال بعد، انجام داد     دوم را در ماه ذ     عمرة. گرفت
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 چهـارم هـم بـا حـج     و عمـرة . مـاه ذوالقعـده، انجـام گرفـت    م جنگ حنین در هنگام تقسیم غنای  
   . انجام شدآنحضرت 

  کوتاه کردن مو در عمره): 93(باب 

 قَـصرت   :أَخبره قَالَ   أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ       :عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٧٦٠
    ولِ اللَّهسر نع  َقشصٍبِم،   ةورلَى الْمع وهقَصٍ      ، وـشبِم هنع رقَصي هتأَير أَو ، 
ةورلَى الْمع وه١٢٤٦/م. (و(  

: معاویه بن ابی سفیان رضی اهللا عنهما گفت   : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  .دم را که باالي کوه مروه بود، با سر نیزه کوتاه کرموهاي سر رسول خدا 

 را دیدم که باالي کوه مروه بود و موهـایش را بـا   رسول خدا :  گفتیا اینکه معاویه    
  . سرنیزه اي کوتاه می کردند

زنی که دچار عادت ماهانه شود، می تواند قضاي عمره اش را بجا ): 94(باب 
  آورد

 يا رسولَ اللَّه يـصدر      : قُلْت : قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضی عن أُم الْمؤمنِني  ـ  ٧٦١
    داحو كسبِن ردأَصنِ وكَيسبِن اسرِي« : قَالَ ؟النظتجِي إِلَى     ،انرفَاخ ترفَإِذَا طَه 

  هنلِّي ميمِ فَأَهعنكَذَا       ،التكَذَا و دنا عنالْقَي قَالَ   - ثُم ها :قَالَ أَظُنلَى  -  غَدا عهنلَكو  
كفَقَتقَالَ ن أَو بِكصرِ ن١٢١١/م( .»قَد(  

 همـۀ ! اي رسـول خـدا  : عرض کـردم : گویدام المؤمنین عایشه رضی اهللا عنها می        : ترجمه
منتظـر  «:  فرمـود مردم با دو عبادت بر می گردند و من با یک عبادت بر می گردم؟ رسول اهللا    

سپس فردا در فالن مکان به ما ملحق . رام ببند  از آنجا اح   آنگاه به تنعیم برو؛   .  تا پاك شوي   بمان
  .» تو خواهد بود به اندازة زحمت و هزینۀ توولی این را بدان که پاداش عمرة. وش

  آنچه هنگام بازگشت از سفر حج و سایر سفرها گفته می شود): 95(باب 
إِذَا    رسولُ اللَّه    نَ كَا :قَالَ ْهما        رضی اَُهللا عن  اللَّه بنِ عمر    عن عبد   ـ  ٧٦٢
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 كَبر ، إِذَا أَوفَى علَى ثَنِية أَو فَدفَد، أَو السرايا أَو الْحج أَو الْعمرة      ،قَفَلَ من الْجيوشِ  
حمد وهو علَى  لَه الْملْك ولَه الْ، شرِيك لَه اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّ  الَ« : ثُم قَالَ  ،ثًاثَالَ

  يرٍء قَديونَ    ،كُلِّ شاجِدونَ سابِدونَ عبائونَ تونَ  ، آيِبداما حنبرل ،     اللَّـه قـدص 
هدعو، هدبع رصنو ،هدحو ابزاَألح مزه١٣٤٤/م( .»و(  

ازگشت از جهـاد،    وقت ب  رسول اهللا   : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه
  حج یا عمره، هنگامی که از مکان مرتفع یا سـختی بـاال مـی رفـت، سـه بـار تکبیرمـی گفـت و                      

َال إِلَه إِالَّ اللَّه وحده الَ شَرِیک لَه، لَه الْملْک ولَه الْحمد وهو علَى کُـلِّ   «: می فرمـود  
ساجِدونَ، لرَبنَا حامدونَ، صدقَ اللَّه وعده، ونَصرَ شَیء قَدیرٌ، آیِبونَ تَائبونَ عابِدونَ 

   هدحو زَاباألَح زَمهو، هدباو  نـد یگانـه، هـیچ معبـود بـر حقـی نیـست؛       یعنی بجـز خداو   .»ع
  شایستۀ اوسـت؛ بـر هـر چیـزي توانـایی دارد؛      حمد و ثنا شریکی ندارد؛ پادشاهی از آن اوست؛     

 گـزاران درگـاه پروردگارمـان هـستیم؛      ما بندگان و سـجده     ا بسوي اوست؛   م رجوع و بازگشت  
 لشکر کفار را شکست ، خویش را کمک نمود و به تنهایی   خداوند به وعدة خود وفا کرد؛ بندة      

  .داد

توقف نمودن و نماز خواندن در ذوالحلیفه هنگام بازگشت از حج و ): 96(باب 
  عمره

 أَنـاخ   سولَ اللَّـه     أَنَّ ر  :ْهما        رضی اَُهللا عن   راللَّه بنِ عم  عن عبد   ـ  ٧٦٣
.  وكَانَ عبد اللَّه بن عمر يفْعـلُ ذَلـك         ،بِالْبطْحاِء الَّتي بِذي الْحلَيفَة فَصلَّى بِها     

  )١٢٥٧/م(
ین همـوار   در زمرسول اهللا :  از عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که      :ترجمه

وابن عمر رضی اهللا عنهما نیـز همـین کـار را    . ذوالحلیفه شترش را خواباند و در آنجا نماز خواند  
  .انجام می داد
ا صدر مـن    كَانَ إِذَ ْهما        رضی اَُهللا عن   بن عمر     أَنَّ عبد اللَّه   :عن نافعٍ ـ  ٧٦٤
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  ةرمالْع أَو جالْح،  بِالْب اخأَن    فَةلَيي الْحي بِذاِء الَّتطْح،       ولُ اللَّهسا ربِه نِيخي كَانَ يالَّت 
. ) ١٢٥٧/م(  

ابن عمر رضـی اهللا عنهمـا هنگـام بازگـشت از حـج یـا عمـره، در          : نافع می گوید  : ترجمه
شـترش را  او نیـز   شترش را مـی خوابانـد،   زمین هموار ذوالحلیفه، همان جایی که رسول خدا  

  .دخوابان
أُتي وهو في معرسه من       النبِي   أَنَّ   :ْهما        رضی اَُهللا عن   عمربنِ  ـ عن ا  ٧٦٥

 وقَد أَناخ   : قَالَ موسى  ، إِنك بِبطْحاَء مباركَة   : فَقيلَ ،ذي الْحلَيفَة في بطْنِ الْوادي    
    الْم ناخِ منبِالْم مالا سبِن       بِـه نِيخي اللَّه دبي كَانَ عالَّذ جِدس،     سـرعى مـرحتي   

   ولِ اللَّهسر    ،      يادطْنِ الْوي بِبالَّذ جِدسالْم نفَلُ مأَس وهو،    لَـةبالْق نيبو هنيب ، 
كذَل نطًا مس١٢٥٧/م. (و(  

 کـه در توقفگـاهش در بطـن      اکـرم    نبـی : ابن عمر رضی اهللا عنهما مـی گویـد        : ترجمه
. تـو در دشـت مبـارکی هـستی    : وادي ذوالحلیفه قرار داشت، خواب دید که به ایشان گفتـه شـد   

سالم شتران ما را در خوابگاه شتران مـسجد، همـان      : می گوید ) که یکی از راویان است    (موسی  
   را جـستجو  نـد و اینگونـه محـل توقـف رسـول خـدا         اجایی که عبـداهللا، شـترش را مـی خواب         

قابل یادآوري است که این مکان، پایین تـر از مـسجدي اسـت کـه در بطـن              . می نمود، خواباند  
  .وادي قرار دارد و میان مسجد و قبله، وسط هر دو واقع می شود

   حرمت مکه، شکار، درخت و گم شدة آنةدربار): 97(باب 
  ز وجلَّ علَى رسولِ اللَّه       لَما فَتح اللَّه ع    :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٧٦٦

إِنَّ اللَّه حبس عـن مكَّـةَ       « : ثُم قَالَ  ، قَام في الناسِ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه       ،مكَّةَ
 وإِنها  ،يحد كَانَ قَبل   وإِنها لَن تحلَّ ألَِ    ،والْمؤمنِني    وسلَّطَ علَيها رسولَه   ،الْفيلَ

  والَ، ينفَّـر صـيدها   فَالَ ،حد بعدي  وإِنها لَن تحلَّ ألَِ    ،أُحلَّت لي ساعةً من نهارٍ    
 ومن قُتلَ لَه قَتيـلٌ فَهـو بِخيـرِ       ، لمنشد  تحلُّ ساقطَتها إِالَّ    والَ ،يختلَى شوكُها 
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 ، يا رسولَ اللَّه   ، اِإلذْخر  إِالَّ : فَقَالَ الْعباس  .»ا أَنْ يفْدى وإِما أَنْ يقْتلَ     إِم« :النظَرينِ
 ، فَقَام أَبو شاه   .» اِإلذْخر إِالَّ« :  فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،فَإِنا نجعلُه في قُبورِنا وبيوتنا    

  :فَقَالَ رسـولُ اللَّـه        ، يا رسولَ اللَّه   ، اكْتبوا لي  : فَقَالَ ،رجلٌ من أَهلِ الْيمنِ   
  .»بِي شاهاكْتبوا ألَِ«

 يدلقَالَ الْو:  ياعزَألول فَقُلْت :  لُها قَوم :     ولَ اللَّهسا ري يوا لبقَالَ ؟ اكْت :   هـذه 
 ولِ اللَّهسر نا مهعمي سةَ الَّتطْبالْخ. )١٣٥٥/م(  

 هنگامی که خداوند عزوجـل مکـه رابـراي رسـول اهللا     :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
خداوند «:  در میان مردم برخاست و پس از حمد و ثناي خداوند، فرمودنحضرت فتح نمود، آ

 بدانید که مکـه  نان را بر اهل مکه، غالب گردانید؛مانع حمله فیلها به مکه شد و رسول اهللا و مؤم        
براي کسی قبل از من و نه براي کسی بعد از من، حالل قرار داده شده است و فقط بخـشی از   نه  

 از من براي هیچ کسی حالل نمی شـود؛ و بدانید که بعد . یک روز براي من حالل قرار داده شد 
مگـر  . لذا نه به شکارش تعرض شود، نه خارش کنده شود و نه مال گم شـدة آن برداشـته شـود        

یـا  :  کشته شود، اولیـاي دم مختارنـد کـه        ،و اگرکسی در آن   . ش برگردانیده شود  اینکه به صاحب  
  .»بگیرند و یا قاتل را قصاص کنند) خونبها(دیه 

 زیرا ما آنرا در خانه هـا  ؛ کنید استثنارا) نوعی گیاه (ذخر  ا! اي رسول خدا  :  گفت عباس  
کـه کنـدن آن،   . (»ر اذخـر مگـ «:  فرمـود رسول خدا    .و قبرهایمان مورد استفاده قرار می دهیم      

  ).اشکالی ندارد
. براي من بنویسید! اي رسول خدا: در این هنگام، مردي یمنی بنام ابوشاه برخاست و گفت      

  .»براي ابوشاه بنویسید«:  فرمودرسول اهللا 
هـدف ابوشـاه از اینکـه    : گفـتم ) راوي دیگـر (به اوزاعـی  : می گوید ) یکی از راویان  (ولید  

هـدفش نوشـتن   : رایم بنویسید، نوشتن چـه چیـزي بـود؟ اوزاعـی گفـت           ب! اي رسول خدا  : گفت
  . شنیدهمین سخنرانی اي بود که از رسول خدا 

حدكُم أَنْ   يحلُّ ألَِ  الَ« :يقُولُ   سمعت النبِي    :قَالَ  عن جابِرٍ ـ  ٧٦٧
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  )١٣٥٦/م. (»حيحملَ بِمكَّةَ السالَ
بـراي هـیچ یـک از شـما     «:  می فرمـود دم که نبی اکرم شنی:  می گوید جابر  : ترجمه

  .»جایز نیست که در مکه، سالح بردارد
 اما اگر ضرورت و نیاز بود، حمل سـالح، اشـکالی   این در صورتی است که نیازي نباشد؛  (

).  حدیبیه و فتح مکـه، سـالح حمـل نمـود     هنگام قضا آوردن عمرةندارد چنانچه رسول خدا   
  مترجم. شرح نووي با اختصار

   روز فتح مکه، بدون احرام، وارد مکه شدنبی اکرم ): 98(باب 
   أَنَّ رسولَ اللَّه  :ْهما    رضی اَُهللا عن اَألنصارِيعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٧٦٨
ـ دخلَ مكَّةَ ـ  دخلَ يوم فَتحِ مكَّةَ:وقَالَ قُتيبةُ     مع هلَيعامٍوررِ إِحياُء بِغدوةٌ سام. 

  )١٣٥٨/م(
 کـه عمامـه اي   رسـول اهللا   : جابر بن عبداهللا انصاري رضی اهللا عنهما می گویـد         : ترجمه

  .سیاه بر سر داشت، روز فتح مکه بدون احرام، وارد مکه شد
تحِ وعلَـى   دخلَ مكَّةَ عام الْفَ      أَنَّ النبِي:     عن أَنسِ بنِ مالك   ـ  ٧٦٩
 فَرغم هأْسلٌ فَقَالَ     ،رجر اَءهج هعزا نفَلَم :     ةبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتطَلٍ مخ نفَقَالَ ، اب : 

»لُوه١٣٥٧/م( .»اقْت(  
در حالی کـه  سال فتح مکه  اهللا   روایت است که رسول  از انس بن مالک     : ترجمه

: که آنرا از سرش برداشت، مردي رسید و گفت وقتی . مکه شد وارد، بر سر داشتيخود کاله
ابن خطل، مسلمانی  (.»او را بکشید«: فرمود اهللا   رسول. استپناه آورده کعبه پردة به  ابن خطل

  مترجم).  کشته و خود مرتد شده بودرا

   آندربارة حطیم کعبه و دروازة): 99(باب 

 ؟عن الْجدرِ   سأَلْت رسولَ اللَّه :قَالَت ْهما    اَُهللا عن رضیعن عائشةَ  ـ  ٧٧٠
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  وه تيالْب نقَالَ ؟أَم : »معن«. قُلْت :     تيي الْبف لُوهخدي لَم مقَالَ ؟ فَل : »  كمإِنَّ قَو
عـلَ ذَلـك قَومـك    فَ« : قَالَ؟ فَما شأْنُ بابِه مرتفعا    : قُلْت .»قَصرت بِهِم النفَقَةُ  

 أَنَّ قَومك حديثٌ عهـدهم فـي         ولَوالَ ،ليدخلُوا من شاُءوا ويمنعوا من شاُءوا     
ةيلاهالْج،    مهقُلُوب ركنأَنْ ت اففَأَخ ،    تيي الْبف ردلَ الْجخأَنْ أُد تظَرلَن ، أَنْ أُلْزِقو 
  )١٣٣٣/م( .»رضِبابه بِاَأل

آیـا حطـیم جـزو کعبـه        : پرسـیدم   اهللا  از رسـول  : گوید  عنها می   اهللا عایشه رضی : ترجمه
زیـرا  «: ؟ فرمـود  جزو بناي کعبه، قرار نداده انـد      پس چرا آنرا    : عرض کردم . »یبل«: است؟ فرمود 

  را در ه کعبـ ةدروازچـرا  : گفـتم دوبـاره  . »براي این کار، کافی نبـود   ) یعنی قریش ( قومت   هزینۀ
ة ورود  اجـاز مایـل باشـند،   براي اینکه قومـت کـسی را کـه         «: ؟ فرمود ارتفاع زیاد، قرار داده اند    

و اگـر قومـت تـازه مـسلمان     .  از ورود بـه آن، جلـوگیري نماینـد     دهند و کسی را که نخواهنـد،      
دادم و  قرار می ن نمی رفت که این کار را نپسندند، حطیم را جزو بناي خانه خدا    نبودند و بیم آ   

  .»م کعبه را نیز هم سطح زمین، می ساختدروازة

  خراب کردن و ساختن کعبهةدربار): 100(باب 

 حني غَزاها   ، لَما احترق الْبيت زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ       :عن عطَاٍء قَالَ  ـ  ٧٧١
 ،الزبيرِ حتى قَدم الناس الْموسـم      تركَه ابن    ، فَكَانَ من أَمرِه ما كَانَ     ،أَهلُ الشامِ 

  مئَهرجأَنْ ي رِيدامِ     ،يلِ الشلَى أَهع مهبرحي قَالَ    ، أَو اسالن ردا صـا     : فَلَمهـا أَيي 
    ةبي الْكَعف لَيوا عريأَش اسا    ،الناَءهنِي بِنأَب ا ثُمهقُضأَن ،  لأُص ـا     أَوهنى مها وم ؟ح 

 وتدع  ، أَرى أَنْ تصلح ما وهى منها      ، فَإِني قَد فُرِق لي رأْي فيها      :قَالَ ابن عباسٍ  
   هلَيع اسالن لَما أَستيب،         بِيا النهلَيثَ ععبا وهلَيع اسالن لَما أَسارجأَحو     نفَقَالَ اب

 ؟ فَكَيف بيت ربكُـم    ، ما رضي حتى يجِده    ، لَو كَانَ أَحدكُم احترق بيته     :الزبيرِ
ثُ أَجمع رأْيه علَى     فَلَما مضى الثَّالَ   ، ثُم عازِم علَى أَمرِي    ،ثًاإِني مستخري ربي ثَالَ   

 حتـى  ، الناس أَنْ ينزِلَ بِأَولِ الناسِ يصعد فيه أَمر من السماءِ    فَتحاماه ،أَنْ ينقُضها 
 فَنقَضوه  ، فَلَما لَم يره الناس أَصابه شيٌء تتابعوا       ، فَأَلْقَى منه حجارةً   ،صعده رجلٌ 
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   ضاَألر وا بِهلَغى بتح، الز نلَ ابعةً فَجدمرِ أَعيب،ورتا السهلَيع رتفَس ،  فَـعتى ارتح 
هاؤرِ   ،بِنيبالز نقَالَ ابو :   ع تعمي سةَ   إِنشن  ائاَُهللا ع یضا        رقُولُ ْهت:     بِـيإِنَّ الن   
 عندي من النفَقَة مـا يقَـوي    ولَيس، أَنَّ الناس حديثٌ عهدهم بِكُفْرٍ    لَوالَ« :قَالَ

 هائلَى بِنعٍ       ،عأَذْر سمرِ خجالْح نم يهف لْتخأَد تلُ     ، لَكُنخدا يابا بلَه لْتعلَجو 
 هنم اسالن،   هنونَ مجرخا ياببقَالَ .» و :     قفا أُنم أَجِد موا الْيـا   ، فَأَنأَخ تلَسو  ف

اسرِ      : قَالَ ،النجالْح نعٍ مأَذْر سمخ يهف ادفَز ،       ـهإِلَي اسالن ظَرا نى أُسدى أَبتح ، 
 ، فَلَما زاد فيه استقْصره    ، وكَانَ طُولُ الْكَعبة ثَمانِي عشرةَ ذراعا      ،فَبنى علَيه الْبِناءَ  
   ع هي طُولف ادعٍ فَزأَذْر رنِ   ،شيابب لَ لَهعجو :   هنلُ مخدا يمهدأَح ،    جـرخي راآلخو 

هنم،             كبِذَل هبِرخانَ يورنِ مب كلالْم دبإِلَى ع اججالْح برِ كَتيبالز نلَ ابا قُتفَلَم ، 
     عضو رِ قَديبالز نأَنَّ اب هبِرخيكَّـةَ           وـلِ مأَه نولُ مدالْع هإِلَي ظَرن لَى أُساَء عالْبِن ، 

  كلالْمدبع هإِلَي بءٍ        :فَكَتيي شرِ فيبنِ الزيخِ ابلْطت نا منا لَسـي    ، إِنف ادـا زا مأَم 
 هرفَأَق هطُول،       درِ فَرجالْح نم يهف ادا زا مأَمو   هائإِلَى بِن ه،    هحي فَتالَّذ ابالْب دسو ، 

هائإِلَى بِن هادأَعو هقَض١٣٣٣/م. (فَن(  
هنگامی که مردم شام در دوران یزید بن معاویه به کعبـه، حملـه        : عطاء می گوید  : ترجمه

 زبیـر آنـرا بحـال    کردند و کعبه سوخت و آنچه که نباید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد، عبداهللا ابـن     
و هدفش از این کار، ایـن بـود کـه آنـان را بـراي      . خود گذاشت تا اینکه مردم براي حج آمدند  

  .جنگیدن با مردم شام، تحریک نماید
 آیـا  دربارة کعبه به من مـشورت بدهیـد؛      ! اي مردم : دم برگشتند، گفت  پس هنگامی که مر   

ده است بازسازي کنم؟ ابن عباس رضی آنرا خراب کنم و دوباره بسازم یا آنچه را که خراب ش 
 کـه خـراب    رأي من این است که آنچـه را  در این مورد، چیزي به نظرم رسید؛   :اهللا عنهما گفت  

 و خانه اي را که مـردم بـر اسـاس آن، اسـالم آورده انـد و همچنـین       شده است، بازسازي نمایی 
 بر اساس آن، مبعوث شده م سنگهایی را که مردم بر اساس آنها اسالم آورده اند و پیامبر اکر   

متـر از بازسـازي آن،   اگر خانۀ یکی از شما بسوزد به ک: ابن زبیر گفت  . است، بحال خود بگذار   
  پروردگارتـان راضـی مـی شـوید؟ مـن سـه روز، از      راضی نمی شود؛ پـس چگونـه بـراي خانـۀ          
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  . تصمیم می گیرمبعد از آن،. پروردگارم استخاره می نمایم
امـا مـردم از تخریـب آن،    . تصمیم گرفت کـه آنـرا خـراب کنـد       پس از گذشت سه روز،      

 ، از آسـمان بـاال بـرود  ) براي تخریب(زیرا بیم آنرا داشتند که اولین کسی که   . خودداري کردند 
چون مردم دیدنـد  . تا اینکه سرانجام، مردي باال رفت و سنگی از آن، انداخت. عذابی نازل شود 

دادند و آنـرا خـراب نمودنـد تـا اینکـه بـا زمـین هـم سـطح          که به او آسیبی نرسید، کار را ادامه  
ابن زبیر ستونهایی نصب کرد و بر آنها پرده انداخت تا اینکه دیوارهایش را بلنـد              آنگاه. گردید
  .کردند

: من شنیدم که عایشه رضی اهللا عنها مـی گفـت      :  ابن زبیر رضی اهللا عنهما گفت      بعد از آن،  
   ، هزینـه  سـاختن آن و مـن بـه انـدازة   ه مـسلمان نمـی بودنـد         تـاز  ،اگر مردم «:  فرمود نبی اکرم   

  می داشتم، پـنج ذراع از حطـیم را جـزو کعبـه قـرار مـی دادم و یـک دروازه بـراي آن در نظـر                  
و دروازه اي دیگر براي آن در نظر می گرفتم تا مردم از . می گرفتم که مردم از آن، وارد شوند  

  .دارم و از مردم نیز نمی ترسمنرا من امروز هزینۀ ساختن آ. »، خارج شوندآن
تـا اینکـه بنیـادي    . اینگونه ابن زبیر پنج ذراع از حطـیم را بـر کعبـه افـزود            : راوي می گوید  

  .و بنا را بر آن، ساخت. گذاشت و مردم آنرا دیدند
هنگامی که کعبـه را اضـافه نمـود،       . قابل یادآوري است که ارتفاع کعبه، هیجده ذراع بود        

و دو دروازه بـراي آن قـرار داد   . م دانست، لذا ده زراع دیگر به ارتفاعش افزود       این ارتفاع را ک   
  .که از یکی از آنها مردم وارد شوند و از دیگري، بیرون بروند

هنگامی که ابن زبیر کشته شد، حجاج نامه اي به عبـدالملک بـن مـروان نوشـت و او را از       
 زبیر بناي کعبه را بر بنیادي نهاده است که ماجرا مطلع ساخت و همچنین به او اطالع داد که ابن  

مـا بـا آلـودگی هـاي ابـن زبیـر کـاري           : عبدالملک به حجـاج نوشـت     . افراد عادل مکه دیده اند    
آنچه را که به ارتفاع کعبه افزوده است به حال خودش بگذار و آنچه را که از حطیم به     . نداریم

لـذا حجـاج   . اي را که باز کرده است، ببندو دروازه . کعبه افزوده است، به بناي اولش برگردان     
   .  کعبه را خراب کرد وبه حالت اولش بازگرداند

 بينما هو يطُوف بِالْبيت إِذْ      ، أَنَّ عبد الْملك بن مروانَ     :عن أَبِي قَزعةَ  ـ  ٧٧٢
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 : سمعتها تقُـولُ   : يقُولُ ، الْمؤمنِني  قَاتلَ اللَّه ابن الزبيرِ حيثُ يكْذب علَى أُم        :قَالَ
    ولُ اللَّهسقَالَ ر :»َالةُ لَوشائا عي ى أَزِيدتح تيالْب تقَضبِالْكُفْرِ لَن كمثَانُ قَودح 
د اللَّه بنِ أَبِي     فَقَالَ الْحارِثُ بن عب    .» فَإِنَّ قَومك قَصروا في الْبِناءِ     ،فيه من الْحجرِ  

 لَو  : قَالَ ، تقُلْ هذَا يا أَمري الْمؤمنِني فَأَنا سمعت أُم الْمؤمنِني تحدثُ هذَا            الَ :ربِيعةَ
  )١٣٣٣/م. (كُنت سمعته قَبلَ أَنْ أَهدمه لَتركْته علَى ما بنى ابن الزبيرِ

کـه  بود خـدا  لملک بن مروان مشغول طواف خانۀ عبدا ،روزي:  می گوید  ابوقزعه: ترجمه
 نسبت می داد و می یدروغسخنان ) عایشه(ام المؤمنین خداوند ابن زبیر را نابود کند؛ به       : تگف

اگـر قـوم تـو    ! اي عایـشه «:  فرمودرسول اهللا : شنیدم که عایشه رضی اهللا عنها می گوید   : گفت
 زیـرا آنـان در   کـردم تـا از حطـیم بـه آن بیفـزایم؛     به را خـراب مـی   تازه مسلمان نمی بودند، کع    

ــه مواجــه شــدند ســاختن آن،  ــن ابــی ربیعــه گفــت  .»بــا کمبــود هزین اي :  حــارث بــن عبــداهللا ب
.  مـن شـنیدم کــه ام المـؤمنین ایـن حـدیث را بیـان مـی کــرد       ایـن حـرف را نـزن؛   ! امیرالمـؤمنین 

ن آن، این حدیث را می شنیدم، آنرا بر بناي اگر قبل از منهدم ساخت: عبدالملک بن مروان گفت
  .ابن زبیر می گذاشتم

  شکار و درخت آن و دعا نمودن براي آنحرمت  حرمت مدینه و): 101(باب 
إِنَّ « :قَـالَ   أَنَّ رسولَ اللَّه :     عبد اللَّه بنِ زيد بنِ عاصمٍ     ـ عن   ٧٧٣

 ، وإِني حرمت الْمدينةَ كَما حرم إِبراهيم مكَّـةَ        ،هلهاإِبراهيم حرم مكَّةَ ودعا ألَِ    
 .»هـلِ مكَّـةَ  وإِني دعوت في صاعها ومدها بِمثْلَي ما دعـا بِـه إِبـراهيم ألَِ     

  )١٣٦٠/م(
 مکـه   ابـراهیم «: فرمـود   رسول اهللا: گوید می   بن عاصم اهللا بن زید   عبد: ترجمه

مکـه را حـرم    همان گونـه کـه ابـراهیم    نیز  من ؛دنمو دعا ،آنمردم را حرم قرار داد و براي    
دو برابر دعاي ابـراهیم  مدینه )  وزنپیمانه و(رار دادم و براي مد و صاع قرار داد، مدینه را حرم ق    

  .»مدعاي برکت نمودبراي اهل مکه، 

إِني أُحرم ما   «:  رسولُ اللَّه     قَالَ :قَالَ  سعد بنِ أبی وقاص   عن  ـ  ٧٧٤
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  .» أَو يقْتلَ صيدها، أَنْ يقْطَع عضاهها،بتي الْمدينةبين الَ
  يدعها أَحد رغْبـةً عنهـا إِالَّ   الَ،الْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ    « :وقَالَ

 كُنت لَه    وال يثْبت أَحد علَى ْألوائها وجهدها إِالَّ       ، من هو خير منه    أَبدلَ اللَّه فيها  
  )١٣٦٣/م( .»يوم الْقيامةـ  أَو شهِيدا  ـشفيعا

مـن حـد فاصـل دو    «:  فرمـود رسـول اهللا  :  مـی گویـد    سعد بـن ابـی وقـاص        : ترجمه
مدینـه  «: و افـزود . »ن خار و کشتن شکار آن، ممنوع استکند. سنگالخ مدینه را حرم قرار دادم    

 روي گردانی نمایـد و   ،هر کس، از آن   . این امر را می دانستند    ! اي کاش . براي مردم، بهتر است   
و هـر کـس، بـر    .  جـایگزین مـی نمایـد   ،کنـد، خداونـد افـرادي بهتـر از او در مدینـه          ترك  آنرا  

  امـت، بـرایش شـفاعت مـی کـنم یـا گـواهی        گرسنگی و سختیهاي مدینه، صبر کند، من روز قی        
  .»می دهم

وجـد   فَ، ركب إِلَى قَصرِه بِالْعقيقِ  أَنَّ سعدا :عن عامرِ بنِ سعد   ـ  ٧٧٥
ـ أَو يخبِطُه ـ  عبدا يقْطَع شجرا   هلَبفَس،دعس عجا رفَلَم ،   ـدبـلُ الْعأَه اَءهج 

ـ مهِمنْ يرد علَى غُالَفَكَلَّموه أَ    أَوهِملَيغُالَ ـ  ع نذَ ما أَخمهِمـاذَ  : فَقَالَ،معم 
 ولُ اللَّهسر فَّلَنِيهئًا نيش دأَنْ أَر اللَّه ،هِملَيع درى أَنْ يأَب١٣٦٤/م. (و(  

قـصرش در عقیـق    بر مرکب اش سوار شد و به     سعد  : عامر بن سعد می گوید    : ترجمه
در آنجا برده اي را دید که مشغول قطع کردن درختی است و یا مشغول زدن آن است تا              . رفت

هنگـام بازگـشت سـعد،    . با دیدن این صـحنه، همـۀ امـوالش را مـصادره کـرد        . برگهایش بریزند 
برده  آنان را به آنها و یا د صحبت کردند تا اموال مصادره شدة بردةصاحبان برده آمدند و با سع 

 بـه مـن بـه عنـوان     به خدا پناه می برم از اینکه آنچه را که رسول خـدا     : سعد گفت . برگرداند
  .و نپذیرفت که چیزي به آنان برگرداند. غنیمت عنایت فرموده است، برگردانم

اللَّهـم اجعـلْ   «:  قَالَ رسولُ اللَّـه  :قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك     ـ  ٧٧٦
ةيندبِالْمكَةرالْب نكَّةَ ما بِمم فَيع١٣٦٩/م. (» ض(  

به دو برابر برکاتی که !  خداوندا«: فرمود  اکرم نبیروایت است که  از انس : ترجمه
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 .» عنایت فرمامکه عطا کرده اي، به مدینه،

ـ     :عن إِبراهيم التيمي عن أَبِيه قَالَ     ـ  ٧٧٧  ي طَالـبٍ     خطَبنا علي بن أَبِ
قَـالَ   ـ   كتاب اللَّه وهـذه الـصحيفَةَ   من زعم أَنَّ عندنا شيئًا نقْرؤه إِالَّ:فَقَالَ

يفَةٌ محصوهفيابِ سري قلَّقَةٌ فـ ع   كَذَب انُ اِإلبِلِ،فَقَدنا أَسيهف ،   ـناُء مـيأَشو 
اتاحا ،الْجِريهفقَالَ : و  بِيالن   :»      ٍررٍ إِلَى ثَويع نيا بم مرةُ حيندثَ   ،الْمدأَح نفَم 
 يقْبـلُ    الَ ،ئكَة والناسِ أَجمعني   فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْمالَ    ، أَو آوى محدثًا   ،فيها حدثًا 

 يسعى بِها أَدنـاهم     ، وذمةُ الْمسلمني واحدةٌ   ،الً عد اللَّه منه يوم الْقيامة صرفًا والَ     
    رِ أَبِيهى إِلَى غَيعاد نمالَ         ،والْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيفَع يهالورِ مى إِلَى غَيمتان اسِ   أَوالنو كَةئ

نيعمالَ،أَج اميالْق موي هنم لُ اللَّهقْبالَ يفًا ورص الًةد١٣٧٠/م( .» ع(  
بـراي مـا      بـن ابـی طالـب    علـی : یـد ابراهیم تیمی به روایت از پدرش می گـو      : ترجمه

اي که به صحیفه ـ و این صحیفه خدا بجز کتاب  گمان کند که ،کسهر:  فرمودسخنرانی کرد و
و در آن، سـن   .توجود دارد، دروغ گفته اسچیز دیگري نزد ما  غالف شمشیرش آویزان بود ـ 

:  فرموداهللا    رسول کهدر آن آمده استهمچنین . شتران و برخی از احکام زخمها آمده است     
را پنـاه دهـد،   ظـالمی  یا ظلم کند   در مدینه    ،هرکس.  حرم است  کوه ثور، مدینه از کوه عایر تا      «

  ین کـسی را  چنـ نـه فـرایض   و خداوند روز قیامـت،   . بر او باد  ،فرشتگان و تمام مردم    خدا،   لعنت
تعهد  ، هرکس. یکی است،مسلمانانتعهد و پیمان «: و فرمود. » رااش و نه عبادات نفلید پذیرمی 

و نه فرایضش قبول می شود  نه .مردم بر او باد همۀفرشتگان و  خدا، ، لعنتنماید را نقض یمسلمان
 خدا، لعنت بندد،ببا دیگران پیمان دوستی صاحبش  ةبدون اجاز برده اي که هر. اش عبادت نفلی

و نه عبـادات  د پذیرچنین کسی را می نه فرایض خداوند روز قیامت،  .فرشتگان و مردم بر او باد 
  .» رااش نفلی

 :كَانَ يؤتى بِأَولِ الثَّمرِ فَيقُولُ     أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٧٨
 .» مع بركَـة  وفي ثمارِنا وفي مدنا وفي صاعنا بركَةً       اللَّهم بارِك لَنا في مدينتنا    «

انالْوِلْد نم هرضحي نم رغأَص يهطعي ١٣٧٣/م. (ثُم(  
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   اولین میوه هـایی کـه مـی رسـید، خـدمت رسـول اهللا             :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
) واحـدهاي وزن (شهر، میوه ها، صاع و مـدها     در  ! خدایا«:  می فرمود  آنحضرت  . می آوردند 

 کوچکترین بچه اي که در جمع  آن میوه ها را بهآنگاه رسول خدا . »برکت زیاد، عنایت فرما
  .حضور داشت، عنایت می فرمود

   در مدینه و تحمل کردن دشواریهایشگزیدنتشویق به سکونت ): 102(باب 
لَيالي   أَنه جاَء أَبا سعيد الْخدرِي       :عن أَبِي سعيد مولَى الْمهرِي    ـ  ٧٧٩

ةرالَ   ،الْحي الْجف هارشتفَاس   ةيندالْم نِء م،       ـهاليةَ عكَثْـرا وهارعأَس هكَا إِلَيشو ، 
 آمـرك    ويحـك الَ   : فَقَالَ لَه  ، صبر لَه علَى جهد الْمدينة وْألوائها      وأَخبره أَنْ الَ  

      ولَ اللَّهسر تعمي سإِن كبِذَل ُقُوللَى ألْ    الَ« :يع دأَح بِرصي  وتما فَيهائإِالَّ ،و  
  )١٣٧٦/م. (» إِذَا كَانَ مسلما،يوم الْقيامة  ـ شهِيدا:أَو ـ كُنت لَه شفيعا

فتنه اي که در آن، (الي مهري در یکی از شبهاي حره روایت است که ابوسعید مو: ترجمه
 آمـد و از او مـشورت خواسـت تـا از مدینـه      نزد ابوسعید خدري  ) مدینه غارت و چپاول شد    

جالي وطن شود و از نرخ هاي مدینه و کثرت فرزندانش نزد او شکایت کـرد و بـه اطـالع وي          
:  به او گفتابوسعید خدري .  کندرساند که نمی تواند گرسنگی و دشواریهاي مدینه را تحمل

کس، هر«:  می فرمود زیرا شنیدم که رسول اهللا و، من به تو چنین دستوري نمی دهم؛واي بر ت  
  بر دشواریهاي مدینه، صبر کند و بمیرد، من روز قیامت، بـرایش شـفاعت مـی کـنم یـا گـواهی                    

  .»می دهم بشرطی که مسلمان باشد
 فَاشتكَى ، قَدمنا الْمدينةَ وهي وبِيئَةٌ: قَالَتْها       عن رضی اَهللاُ  ةَعن عائش ـ  ٧٨٠

اللَّهـم  « :شكْوى أَصحابِه قَالَ    فَلَما رأَى رسولُ اللَّه      ،لٌأَبو بكْرٍ واشتكَى بِالَ   
       دأَش كَّةَ أَوم تببا حةَ كَميندا الْمنإِلَي ببح، حصا وها      ،حهـاعي صا فلَن ارِكبو 

  )١٣٧٦/م( .» وحولْ حماها إِلَى الْجحفَة،ومدها
لذا . و آن، سرزمینی وبا خیز بود. ما به مدینه آمدیم: عایشه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه

: ه نمـود، فرمـود   بیماري یارانش را مـشاهد    هنگامی که رسول اهللا     . ابوبکر و بالل، بیمار شدند    
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و صحت و سالمت را به محبت مدینه را مانند مکه یا بیشتر از آن، در دلهاي ما جاي بده     ! خدیا«
برکت عنایت فرما و تب مدینه را به جحفه منتقل ) واحدهاي وزن( و به صاع و مد ماآن بازگردان

  .»کن

  طاعون و دجال، وارد مدینه نمی شوند): 103(باب 
علَى أَنقَابِ الْمدينـة :»     قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ ريرةَ  عن أَبِي ه  ـ  ٧٨١

  )١٣٧٩/م. (» الدجالُ يدخلُها الطَّاعونُ والَ الَ،ئكَةٌمالَ
 ،مدینـه  ر گوشـه وکنـار    د«:  فرمـود  کنـد کـه رسـول اهللا         ابو هریره روایت مـی    : ترجمه

  .»شوند  آن میبهدجال   وطاعونورود  وجود دارند که مانع گانیفرشت

  مدینه افراد ناپاك را طرد می کند): 104(باب 

يأْتي علَى الناسِ زمانٌ    « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٨٢
    هقَرِيبو همع نلُ ابجو الرعداءِ      :يخإِلَى الر لُماِء هخإِلَى الر لُمه ،    ملَه ريةُ خيندالْمو

ـ  يخرج منهم أَحد والَّذي نفِْسي بِيده الَ،لَو كَانوا يعلَمونَ ـ رغْبةً عنهـا     الَّإِ  
    هنا مريا خيهف اللَّه لَفريِ   أَالَ ،أَخةَ كَالْكيندبِيثَ، إِنَّ الْمالْخ رِجخالَ، ت اعالس قُومةُ  ت

يددثَ الْحبخ ريي الْكفنا يا كَمهاررةُ شيندالْم يفنى تت١٣٨١/م. (»ح(  
کس، زمانی فرا خواهد رسید که هر«: ود فرمرسول اهللا :  می گویدابوهریره  : ترجمه

در صورتی که . به سوي رفاه و آسایش بیا: پسر عمو و خویشاوندش را صدا می زند و می گوید
کس از به ذاتی که جانم در دست اوست، هرسوگند . مدینه براي آنان بهتر است ،گر می دانستندا

آنان که با اعراض و روي گردانی از مدینه، بیرون برود، خداوند فردي بهتر از او جایگزین وي          
همچنـین تـا   . است که ناپاك را بیرون مـی انـدازد  بدانید که مدینه مانند کورة آهنگر    . ایدمی نم 

   جـدا   را از آهـن ناخالصیکورة آهنگر  زمانی که مدینه افراد شرور را بیرون نیندازد آنگونه که           
  .»می کند، قیامت برپا نمی شود

إِنَّ اللَّه  « :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه     :قَالَ عن جابِرِ بنِ سمرةَ     ـ  ٧٨٣
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  )١٣٨٥/م. (»تعالَى سمى الْمدينةَ طَابةَ
خداوند مدینه را طابه «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا   :  می گوید   ابوهریره   :ترجمه

  .»نامید) سرزمین پاك(

کس براي اهل مدینه نیت بدي داشته باشد، خداوند او را نابود هر): 105(باب 
  می کند

 لَها بِسوءٍ من أَراد أَه :»   قَالَ رسولُ اللَّه     :يقُولُ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٧٨٤
  )١٣٨٦/م( .» أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْملْح في الْماِء ـيرِيد الْمدينةَ ـ

هر کس، براي اهل مدینه، قصد بدي «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوهریره : ترجمه
  .» شود، ذوب و نابود میآنگونه که نمک در آبخداوند او را نابود می کند داشته باشد، 

  تشویق به ماندن در مدینه هنگام فتح شهرها): 106(باب 
 : يقُـولُ    سمعت رسولَ اللَّه     :قَالَ عن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ      ـ  ٧٨٥

» نمالْي حفْتونَ   ،يسبي مي قَوأْتفَي ،    مهأَطَاع نمو يهِمللُونَ بِأَهمحتفَي ، يندالْمو   ريةُ خ
مونَ   ،لَهلَمعوا يكَان لَو ،          نمو يهِمللُونَ بِأَهمحتونَ فَيسبي مي قَوأْتفَي امالش حفْتي ثُم 

مهأَطَاع،   ملَه ريةُ خيندالْمونَ   ، ولَمعوا يكَان ونَ ، لَوسبي مي قَوأْتفَي اقرالْع حفْتي ثُم ، 
   مهأَطَاع نمو يهِمللُونَ بِأَهمحتفَي،   ملَه ريةُ خيندالْمـونَ      ، ولَمعوا يكَـان لَـو « .

  )١٣٨٨/م(
یمـن فـتح   «: شـنیدم کـه فرمـود    اهللا    از رسـول :گوید می سفیان بن ابی زهیر   : ترجمه

 حال .ه به یمن خواهند رفتدارانشان از مدین  خانواده و هوايخواهد شد و گروهی همراه اعضا     
  وشـام فـتح خواهـد شـد    همچنـین،  ! دانستند کاش این را می.  بهتر  است ،آنکه مدینه براي آنان   

در حالی که . به طرف آن خواهند رفت    از مدینه   دارانشان    خانواده و هوا   يگروهی همراه اعضا  
گروهـی همـراه   و  .د شدعراق فتح خواهو ! دانستند کاش این را می.  بهتر است ،مدینه براي آنان  

 ، حال آنکه مدینه براي آنان.د رفتن خواه،به طرف آناز مدینه دارانشان   خانواده و هواياعضا
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  !»دانستند اي کاش این را می. بهتر است

   وضعیت مدینه هنگامی که ساکنانش آنرا ترك می کننددربارة): 107(باب 

يتركُـونَ  « :يقُولُ لَ اللَّه    سمعت رسو  :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٧٨٦
تا كَانرِ ميلَى خةَ عيندا إِ الَ،الْماهشغيالَّ يافوـ  الْع   يرِيد عوافي السباعِ والطَّيرِ 

انِها  فَيجِـد ، ينعقَـان بِغنمهِمـا   ، يرِيدان الْمدينةَ  ، ثُم يخرج راعيان من مزينةَ     ـ
  )١٣٨٩. (» خرا علَى وجوههِما، حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الْوداعِ،وحشا

 مدینـه را در  ،مـردم «: فرمـود شـنیدم کـه     اهللارسـول   از  : می گوید  ابوهریره  : ترجمه
حیوانات درنـده و پرنـدگان، آن را اشـغال     ، آنگاه.ساخترها خواهند  وضعی که دارد،    بهترین  

کـه بـا    مزینه خواهند بـود  ۀیفشوند دو چوپان از طا  که حشر می   کسانیو آخرین   . هند کرد خوا
  را پـر از جـانوران وحـشی    گوسفندانشان به سوي مدینه می روند و وقتی به آنجا می رسـند، آن     

  .»شوند بیهوش می ومی افتند بر زمین به چهره،  ،رسند الوداع می هثنی و هنگامیکه به ؛می بینند

 باغی از باغهاي بهشت است  و منبر پیامرخانهمیان ): 108(باب 

ما بين بيتي ومنبـرِي     « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه:     عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٨٧
ةناضِ الْجرِي نةٌ مضوي،رضولَى حرِي عبنم١٣٩١/م. (» و(  

میـان خانـه و منبـر مـن، بـاغی از            «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه
   .»قرار دارد) کوثر (و منبر من، بر روي حوض من. ستباغهاي بهشت ا

 را دوست آننیز احد، کوهی است که ما را دوست دارد و ما ): 109(باب 
  داریم

إِنَّ أُحـدا جبـلٌ     «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ  مالك    بنِ  أَنسِ ـ عن ٧٨٨
يهبحنا ونب١٣٩٣/م. (»ح(  

احد، کوهی اسـت کـه مـا را      «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  انس بن مالک    : ترجمه
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  .»را دوست داریمنیز آن دوست دارد و ما 

  سفر زیارت، جایز نیست مگر براي سه مسجد): 110(باب 
 إِلَـى   تشد الرحالُ إِالَّ  الَ «:ـ يبلُغُ بِه النبِي     ـ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٨٩

اجِدسم ذَا:ثَالثَةي هجِدسا، م جِدسمامِ ورالْح جِدسمىَأل و١٣٩٧/م( .»قْص(  
 رخت سفر نبندید مگر براي زیارت سه : فرمود رسول اهللا: گوید می ابوهریره : ترجمه

  .االقصی سجدـ م3 حرام  المسجد ـ (  2النبی مسجد(این مسجد من ـ 1: مسجد

 مین شریفینفضیلت نماز خواندن در دو مسجد حر): 111(باب 

ةٌ في مـسجِدي  صالَ« : قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٧٩٠
  )١٣٩٤/م. (» الْمسجِد الْحرام إِالَّما سواه،ة في خير من أَلْف صالَ،هذَا

خواندن یک نماز در این مسجد من       «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ریرهابوه: ترجمه
کـه نمـاز   . (»لحـرام بهتر از خواندن هزار نماز در سایر مساجد اسـت بجـز مـسجد ا    ) مسجد النبی (

  صـحیح  چنانچـه در حـدیث  ، برابري می نماید صد هزار نماز در سایر مساجد خواندن در آن، با   
  .مترجم). آمده است

   مسجدي که بر اساس تقوا بنیان گذاري شده استةدربار: )112(باب 
 مر بِي عبد الرحمنِ بـن أَبِـي   : سلَمةَ بن عبد الرحمنِ قَالَی أَب ـ عن ٧٩١

 رِيدالْخ يدعقَالَ ،س : لَه قُلْت : سي أُسالَّذ جِدسي الْمف ذْكُري اكأَب تعمس فكَي 
 ،في بيت بعضِ نِـسائه      دخلْت علَى رسولِ اللَّه      : قَالَ أَبِي  : قَالَ ؟ التقْوى علَى

فَقُلْت:   ولَ اللَّهسا رى      ، يقْولَى التع سي أُسنِ الَّذيجِدسالْم ا   : قَالَ ؟ أَيذَ كَففَأَخ 
 ضاَألر بِه براَء فَضبصح نقَالَ،م ذَا« : ثُمه كُمجِدسم وه«.  ـةيندالْم جِدسمل 

  )١٣٩٨/م( . أَشهد أَني سمعت أَباك هكَذَا يذْكُره: فَقُلْت:قَالَ
ر ن بن ابی سعید خدري از کنـا عبد الرحم: ابو سلمه فرزند عبد الرحمن می گوید  : ترجمه
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 تقوا بنیان گذاري شده است از پدرت  مسجدي که بر اساسدربارة: من به وي گفتم. من گذشت
خـدمت    یکـی از همـسران نبـی اکـرم     در خانۀ: پدرم به من گفت  : واب داد چه شنیده اي؟ ج   

کدام یک از این دو مسجد، بر اساس تقوا  ! اي رسول خدا  :  و عرض کردم    رسیدم آنحضرت  
. ین زد کوچـک برداشـت و بـه زمـ       یک مشت سنگریزة   پایه گذاري شده است؟ پیامبر اکرم       
 مـن : گفتم: ابو سلمه می گوید. »آن، این مسجد شما است«: سپس با اشاره به مسجد النبی فرمود    

  .شنیدمپدرت اینگونه از  گواهی می دهم که هم

   مسجد قبا و فضیلت آنةدربار): 113(باب 
أْتي مسجِد  ي  رسولُ اللَّه     كَانَ : قَالَ ْهما        رضی اَُهللا عن   ابنِ عمر عن  ـ  ٧٩٢

  )١٣٩٩/م( . فَيصلِّي فيه ركْعتينِ، راكبا وماشيا،قُباٍء
 سـواره و پیـاده بـه مـسجد قبـا         رسول خدا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

  .تشریف می برد و در آن، دو رکعت نماز می خواند
 وكَـانَ  ، كُلَّ سـبت   كَانَ يأْتي قُباءً   :ْهما        رضی اَُهللا عن  عمر ابنِ عنـ  ٧٩٣

  )١٣٩٩/م. (يأْتيه كُلَّ سبت  رأَيت النبِي :يقُولُ
  از ابن عمر رضی اهللا عنهما روایت است که ایشان روزهـاي شـنبه بـه مـسجد قبـا                : ترجمه

  .یف می برد را دیدم که روزهاي شنبه به مسجد قبا تشرمن رسول اهللا : می رفت و می گفت

   کتاب نکاحـ14
   به ازدواجتشویق): 1(باب 

 فَلَقيه عثْمـانُ    ، كُنت أَمشي مع عبد اللَّه بِمنى      :قَالَ عن علْقَمةَ   ـ  ٧٩٤
  ،  ثُهدحي هعم انُ ،فَقَامثْمع نِ أَالَ: فَقَالَ لَهمحالر دبا عا أَبـةً   يارِيج ـكجوزن  

 لَـئن قُلْـت   : قَالَ فَقَالَ عبد اللَّه، لَعلَّها تذَكِّرك بعض ما مضى من زمانِك    ،شابةً
ذَاك،       ولُ اللَّهسا رقَالَ لَن لَقَد  :»         َـاَءةالْب كُمـنم طَاعتاس نابِ مبالش رشعا مي
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جوزتلْ   ،فَلْيل أَغَض هرِ فَإِنصجِ  ،بلْفَرل نصأَحمِ     ، ووبِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمو ،  هفَإِن 
  )١٤٠٠/م( .»لَه وِجاٌء

 در آنجـا او را  عثمـان  . همراه عبداهللا در منا قدم مـی زدم :  می گویدعلقمه  : ترجمه
آیـا  !  اي ابـو عبـدالرحمن  :عثمان به او گفـت . لذا عبداهللا با ایشان ایستاد و صحبت می نمود     . دید

  .نکاح نکنیم؟ شاید او تو را به یاد بعضی از خاطره هاي گذشته ات بیندازددختر جوانی را با تو 
اي گـروه  «:  فرمـود  اهللاحاال که ایـن مـسئله را یـادآوري نمـودي، رسـول            : عبداهللا گفت 

براي حفاظت چـشم و   زیرا این کار دارد، ازدواج کند؛ هر کس از شما توانایی ازدواج       ! جوانان
 چرا که روزه، شهوت را ایی ازدواج را ندارد، روزه بگیرد؛و هر کس که توان. شرمگاه بهتر است

  .»ضعیف و کنترل می کند
سأَلُوا أَزواج    أَنَّ نفَرا من أَصحابِ النبِي:        عن ثَابِت عن أَنسٍ   ـ  ٧٩٥

  بِيالن    ري السف هلمع ن؟ع  مهضعاءَ   الَ : فَقَالَ بسالن جوزأَت ،   مهـضعقَالَ بالَ : و  
 مآكُلُ اللَّح،  مهضعقَالَ باشٍ    الَ : ورلَى فع امأَن ،    هلَيى عأَثْنو اللَّه دما « : فَقَالَ ، فَحم

 ، وأَتزوج النـساءَ   ، وأَصوم وأُفْطر  ، لَكني أُصلِّي وأَنام   ؟بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا    
  )١٤٠١/م. (»فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني

 عبـادت   از همـسرانش دربـارة  تعدادي از یاران نبـی اکـرم   :  می گوید  انس  : ترجمه
  ).  عبادتش را توضیح دادندهمسران پیامبر اکرم . ( در خانه پرسیدندآنحضرت 
سـومی  . وشت نمـی خـورم  من گ : دیگري گفت . من ازدواج نمی کنم   : از آنان گفت  یکی  

 از ماجرا مطلع شد، پس از حمد و هنگامی که رسول اهللا .  رختخواب نمی خوابممن بر: گفت
 هم نم؟ من هم نماز می خوابه زبان آورده اند چنین سخنانی بعضی هاچرا «: ثناي خداوند فرمود

   بـا زنـان نیـز ازدواج    بعـضی روزهـا روزه نمـی گیـرم؛     وزه می گیرم،؛ بعضی روزها ر   می خوابم 
  .»، از من نیستپس هر کس از راه و روش من روي گردانی کند. می نمایم

 ، أَراد عثْمانُ بن مظْعون أَنْ يتبتلَ:يقُولُ  أَبِي وقَّاصٍ    بنِ  سعد ـ عن ٧٩٦
 ولُ اللَّهسر اههفَن َأ لَووكذَل لَه ازا الَ،جنيصت١٤٠٢/م. (خ(  
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 مـی خواسـت بخـاطر    عثمـان بـن مظعـون    :  مـی گویـد  سعد بن ابی وقاص  : ترجمه
اگر پیامبر اکرم : راوي می گوید.  او را از این کار، منع فرمودرسول اهللا . عبادت، ازدواج نکند

به او چنین اجازه اي داد، ما خود را اخته می کردیم .  

  بهترین کاالي دنیا، زن نیکوکار است): 2(ب با
 :قَـالَ  لَ اللَّـه   أَنَّ رسو؛ْهما    رضی اَُهللا عن  بنِ عمرٍوعن عبد اللَّه  ـ  ٧٩٧

  )١٤٦٧/م. (»الدنيا متاع وخير متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالحةُ«
دنیا، متاعی بیش «:  فرمودرسول اهللا : نهما می گویدعبداهللا بن عمرو رضی اهللا ع: ترجمه

  .»نیست و بهترین متاع دنیا زن نیکوکار است

   متدینبا زندن کر  ازدواجةدربار): 3(باب 
 ، لمالها :ربعٍتنكَح الْمرأَةُ ألَ  « :قَالَ عن النبِي :   عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٧٩٨
  )١٤٦٦/م. (» ولدينِها فَاظْفَر بِذَات الدينِ ترِبت يداك،ها ولجمال،ولحسبِها

زن بخـاطر چهـار چیـز، نکـاح         «: فرمـود  نبـی اکـرم     : گویـد   مـی  ابـوهریره   : ترجمه
دستهایت، خاك آلود گـردد؛ زن دینـدار   . اش و دینش  اش، زیبایی   بخاطر مالش، نسب  : شود  یم

  .» انتخاب کنرا

  زدواج نمودن با دختر اةدربار): 4(باب 

 اللَّه هلَك وترك تسع أَنَّ عبد؛ ْهما    رضی اَُهللا عند اللَّه   عن جابِرِ بنِ عب   ـ  ٧٩٩
اتنـ ب  !ا جابِري» : فَقَالَ لي رسولُ اللَّه ،فَتزوجت امرأَةً ثَيبا ـ   سبع:أَو قَالَ  

تجوزالَ قَ ؟»ت :قُلْت: معقَالَ ، ن : »  بثَي أَم قَالَ ؟»فَبِكْر : قُلْت :   ـبلْ ثَيـا   ، بي 
 ولَ اللَّهسالَّ« : قَالَ !رالَ  فَهةً تارِيالَ  جتا وهبع ـكبقَـالَ   .»ع ا  « : أَوكُهاحـضت

كُكاحضتقَالَ.»و :لَه قُلْت :و لَكه اللَّه دبإِنَّ ع رت  اتنب عست ـك أَو:عبـ  س   
ونهيأَنْ آت تي كَرِهـ إِن     نأَجِيئَه ـأَو هِنثْلبِم، قُومت أَةرأَنْ أَجِيَء بِام تببفَأَح 
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نهحلصتو هِنلَيقَالَ،ع : »لَك اللَّه كارفَب«.ا: أَوريي خ٧١٥/م( . قَالَ ل(  
پـدرم عبـداهللا فـوت کـرد و بعـد از      : بر بن عبداهللا رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد     جا: ترجمه

رسول اهللا . به همین خاطر، من با بیوه زنی ازدواج نمودم   . خودش، نه یا هفت دختر بجا گذاشت      
   ؟ گفتم»با دختري یا بیوه زنی   «: فرمود. بلی: ؟ گفتم »ازدواج کرده اي  ! اي جابر :  به من فرمود :

؟ یـا  »دیـ  بـازي کن تـا بـا هـم    دوشیزه اي ازدواج نکردي چرا با«: فرمود. رسول خدابا بیوه اي اي   
د و نه یـا هفـت دختـر      ؛ فوت نمو  عبداهللا؛پدرم  : ؟ گفتم »تا با یکدیگر، لبخند بزنید    «: اینکه فرمود 

 لذا من نپسندیدم که دختـري ماننـد آنـان بـه     بعد از خودش بجا گذاشت؛) راوي استشک از   (
ستی کند و به نظافت آنـان  ه دوست داشتم زنی به خانه بیاورم که آنان را سرپر          بلک ؛خانه بیاورم 

 و یـا اینکـه آنحـضرت    . »پس خداوند برایـت مبـارك گردانـد    «:  فرمود  اهللارسول  . بپردازد
  . برایم دعاي خیر فرمود

مسلمان نباید از کسی که برادر مسلمانش از او خواستگاري نموده، ): 5(باب 
  یدخواستگاري نما

 علَـى     أَنه سمع عقْبةَ بن عـامرٍ      :عن عبد الرحمنِ بنِ شماسةَ    ـ  ٨٠٠
 يحلُّ للْمؤمنِ أَنْ     فَالَ ،الْمؤمن أَخو الْمؤمنِ  « :قَالَ  إِنَّ رسولَ اللَّه     :الْمنبرِ يقُولُ 

يهعِ أَخيلَى بع اعتبالَ،يو  طُبخي ذَرى يتح يهأَخ ةطْبلَى خ١٤١٤/م. (»ع(  
: باالي منبر میگفت عقبه بن عامر    شنیدم که   : می گوید عبدالرحمن بن شماسه    : ترجمه

، جـایز نیـست کـه بخـاطر خـود،         لذا براي مؤمن   ، برادر مؤمن است؛   مؤمن«:  فرمود رسول اهللا   
ش از او خواسـتگاري   کـه بـرادر مـؤمن   ؤمن نباید از کـسی  همچنین م .  برادرش را بهم زند    معاملۀ

  .»نموده است تا زمانی که او را ترك نکرده، خواستگاري نماید

  نگاه کردن به زن براي کسی که قصد ازدواج دارد): 6(باب 
 إِني تزوجت   :فَقَالَ  جاَء رجلٌ إِلَى النبِي      : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٨٠١

 فَإِنَّ في عيون اَألنـصارِ      ؟هلْ نظَرت إِلَيها  «:  فَقَالَ لَه النبِي     ،نصارِامرأَةً من األَ  
 ، علَى أَربعِ أَواقٍ   : قَالَ ؟»علَى كَم تزوجتها  « : قَالَ ، قَد نظَرت إِلَيها   : قَالَ .»شيئًا
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    بِيالن فَقَالَ لَه :»  ٍاقعِ أَوبلَى أَرلِ       ؟عبذَا الْجضِ هرع نةَ مضونَ الْفتحنا تمكَأَن، 
   يكطعا نا مندنا عم،       هنم يبصت ثعي بف ثَكعبى أَنْ نسع نلَكـثَ  : قَالَ.» وعفَب 
  )١٤٢٤/م. ( بعثَ ذَلك الرجلَ فيهِم،بعثًا إِلَى بنِي عبسٍ

مـن بـا یـک زن    :  آمـد و گفـت  مردي نـزد نبـی اکـرم    : ی گوید م ابوهریره  : ترجمه
دیدي؟ زیرا چشمان ) قبل از ازدواج(آیا او را «:  به او فرمودنبی اکرم . انصاري ازدواج نمودم  

مهریـه اش را چقـدر تعیـین    «: فرمـود . بـه او نگـاه کـردم   : آن مـرد گفـت   . »انصار، مشکلی دارند  
.  این کوه، نقره می تراشید گویا شما از دامنۀ   ! ؟»ار اوقیه چه«: فرمود. هار اوقیه چ: ؟ گفت »نمودي

 نظامی بفرستیم و به تو ی شاید بزودي تو را همراه یک دستۀ ولما چیزي نداریم که به تو بدهیم؛
 نظـامی بـسوي    آن مرد را با یک دستۀآنگاه نبی اکرم   : راوي می گوید  . »چیزي از آن، برسد   

  .بنی عبس فرستاد

   هنگام ازدواج،نمودن با زن بیوه و دخترمشورت ): 7(باب 
٨٠٢ ةَ ی أَبن ـ عريره :  ولَ اللَّهسأَنَّ ر َـى  الَ« :قَالتح ماَألي كَحنت 

رأْمتسالَ ،تأْذَنَ   وتسى تتح الْبِكْر كَحنولَ اللَّه: قَالُوا.» تسا رـا  ! يهإِذْن ـفكَي؟ و 
  )١٤١٩/م( .»كُتأَنْ تس« :قَالَ

زن بیوه بدون مشورت با او، و دختر     «:  فرمود  رسول اهللا : گوید  می ابوهریره  : ترجمه
اجازة دختر باکره، ! اي رسول خدا: گفتندمردم  . »شوند  اش، به نکاح داده نمی      باکره بدون اجازه  

  . »اینکه سکوت نماید«: چگونه است؟ فرمود

 يـم أَحـق   َألا« :قَالَ أَنَّ النبِي   : ْهما        ُهللا عن رضی اَ  عن ابنِ عباسٍ  ـ  ٨٠٣
  )١٤٢١/م. (» وإِذْنها صماتها، والْبِكْر تستأْذَنُ في نفِْسها،بِنفِْسها من وليها

زن بیـوه در نکـاح   «:  فرمـود نبـی اکـرم    :  رضی اهللا عنهما مـی گویـد       سابن عبا : ترجمه
و سکوت . زه گرفته شود اجا،و از دختر باید در مورد ازدواجش.  اولی تر است  خودش از ولی،  

  .» اجازه می باشدوي به منزلۀ
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  شرط گذاشتن در نکاح): 8(باب 
إِنَّ أَحق الشرط أَنْ    «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ  عن عقْبةَ بنِ عامرٍ   ـ  ٨٠٤

وفَى بِهبِ،ي ملَلْتحتا اسم وجالْفُر ١٤١٨/م( .»ه(  
شروطی که عمل کردن به آنهـا  «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدعقبه بن عامر : ترجمه

 حـالل قـرار    شـرمگاهها را ت، شروطی می باشد که شما بوسیلۀ آنهـا        از همۀ شروط، الزم تر اس     
  )شروط نکاح. (»میدهید

   ازدواج با دختر کم سن و سالةدربار): 9(باب 

لـِست    تزوجنِي رسولُ اللَّه     :قَالَت ْهما        رضی اَُهللا عن  ةَ   عائش عنـ  ٨٠٥
نِنيس، نِنيعِ سست تا بِنأَنى بِي ونبو ، ا:قَالَترهش كْتعةَ فَويندا الْمنمفَى ، فَقَدفَو 

 فَصرخت  ، ومعي صواحبِي  ،ا علَى أُرجوحة   وأَن ، فَأَتتنِي أُم رومانَ   ،شعرِي جميمةً 
 : فَقُلْت ، فَأَوقَفَتنِي علَى الْبابِ   ، فَأَخذَت بِيدي  ، وما أَدرِي ما ترِيد بِي     ،بِي فَأَتيتها 

 هه هفَِسي   ،هن بى ذَهتا  ، حتينِي بلَتخارِ    ، فَأَدصاَألن نةٌ موفَإِذَا نِس ، لَـى   : فَقُلْنع 
 كَةرالْبرِ ويرٍ   ،الْخرِ طَائيلَى خعو ،  هِننِي إِلَيتلَمنِي   ، فَأَسنلَحأَصي وأْسر لْنسفَغ ،  فَلَم 

  )١٤٢٢/م. ( فَأَسلَمننِي إِلَيه،ضحى  ورسولُ اللَّه يرعنِي إِالَّ
 مـرا بـه   تري شش ساله بودم که رسـول اهللا  دخ: عایشه رضی اهللا عنها می گوید  : ترجمه

  . خود بردو نه ساله بودم که مرا به خانۀ. دنکاح خود در آور
کـه در اثـر آن،   ( در آنجـا تـب شـدم    ما به مدینـه آمـدیم؛   : عنها می گوید  عایشه رضی اهللا    

سـرانجام، روزي بـا   . پس از مدتی دوباره رویید تـا اینکـه بـه شـانه هـایم رسـید           ) موهایم ریخت 
  نـزد او رفـتم ولـی    . بازي بـودم کـه مـادرم ام رومـان آمـد و مـرا صـدا زد               تاب  دوستانم مشغول   

 ا که نفس نفس می زدم، کنار دروازةاو دستم را گرفت و مر     . نمی دانستم از من چه می خواهد      
چنـد زن  . سـپس مـرا بـه داخـل خانـه بـرد      . داشت تا اینکه نفس زدنم برطرف گردیـد       خانه نگه 

آنان . ا سپردمادرم مرا به آنه. خوش آمد، گفتندآنان به من تبریک و. سته بودندانصاري آنجا نش  
 که قبل از ظهـر  وهیچ چیزي مرا نترساند مگر دیدن رسول خدا . سرم را شستند و مرا آراستند  
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  .آمد و مرا به او سپردند

  آزاد کردن کنیز و ازدواج نمودن با او): 10(باب 
 فَـصلَّينا عنـدها     : قَالَ ،غَزا خيبر  سولَ اللَّه   أَنَّ ر : عن أَنسٍ   ـ  ٨٠٦

 ،وركب أَبو طَلْحةَ وأَنا رديف أَبِي طَلْحةَ        فَركب نبِي اللَّه     ،ةَ الْغداة بِغلَسٍ  صالَ
    اللَّه بِيى نرفَأَج   ربيقَاقِ خي زف،    فَخ سمي لَتتكْبإِنَّ رو     اللَّه بِيذَ ن  رسحانو

      اللَّه بِين ذفَخ نع اراِإلز  ََي ألفَإِن      اللَّه بِين ذفَخ اضيى بر  ،   َةيلَ الْقَرخا دفَلَم
 .»نـذَرِين  إِنا إِذَا نزلْنا بِساحة قَومٍ فَساَء صباح الْم        ،اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر   « :قَالَ

ـ  محمد واللَّـه : فَقَالُوا، وقَد خرج الْقَوم إِلَى أَعمالهِم: قَالَ،ثَ مراتقَالَها ثَالَ   
ـ  محمد والْخميس: وقَالَ بعض أَصحابِنا:قَالَ عبد الْعزِيزِ  ، وأَصبناها عنوةً:قَالَ  
 يبالس عمجةُ فَقَالَ   ،ويحد اَءهيِ       :فَجبالس نةً مارِينِي جطأَع ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ؟ ي : 

 :فَقَالَ  فَجاَء رجلٌ إِلَى نبِي اللَّه       ، فَأَخذَ صفيةَ بِنت حيي    .»اذْهب فَخذْ جارِيةً  «
  ما تـصلُح إِال    ؟ سيد قُريظَةَ والنضريِ   ،نت حيي  صفيةَ بِ  ،يا نبِي اللَّه أَعطَيت دحيةَ    

ا « : قَالَ ،لَكبِه وهعا  : قَالَ .»اداَء بِهفَج ،      بِيا النهإِلَي ظَرا نفَلَم   َـذْ  « :قَـالخ
 يا أَبا حمزةَ ما     : ثَابِت  وأَعتقَها وتزوجها فَقَالَ لَه    : قَالَ .»جارِيةً من السبيِ غَيرها   

 حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جهزتها لَـه أُم         ، أَعتقَها وتزوجها  ، نفْسها : قَالَ ؟أَصدقَها
 من كَـانَ عنـده    « : فَقَالَ ،عروسا  فَأَصبح النبِي    ، فَأَهدتها لَه من اللَّيلِ    ،سلَيمٍ

  جِئْ بِهٌء فَلْييا  : قَالَ .»شطَ نِطَعسبقَالَ ، و :  طجِيُء بِاَألقلُ يجلَ الرعـلَ  ، فَجعجو 
 فَكَانت وليمةَ ، فَحاسوا حيسا، وجعلَ الرجلُ يجِيُء بِالسمنِ  ،الرجلُ يجِيُء بِالتمرِ  

 ولِ اللَّهسر.)١٣٦٥/م(  
ما نماز فجر را . ، براه افتادبراي جهاد با اهل خیبر  رسول اهللا :می گوید انس : ترجمه
. سـوار شـد  بر مرکب خود،  ،از نماز فجر پس   آنحضرت. خواندیم، در تاریکی  نزدیک خیبر 

 در  نبـی اکـرم   .مشـد ابوطلحه سـوار  من هم پشت سر     . ابوطلحه نیز بر مرکب خود، سوار شد      
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  ) مبـارك (زانـوي مـن بـه ران    ن کوچـه هـاي خیبـر، تنـگ بـود،         چو. کوچه هاي خیبر براه افتاد    
 مـن   کـه تـا جـایی      ي رانـش دور شـد     باالاز    کرمرسول ا  ازار. کرد ورد می خبر رسول اهللا   

اهللا اکبر، نابود گشت «: ، فریاد زدخیبر پس از ورود به   اکرمرسول. را دیدمایشان  سفیدي ران  
 که بیم داده شده اند، آنروز، براي آن قوم، بامداد بدي یمما وارد سرزمین قومی شوهرگاه !! خیبر

  .و این جمله را سه بار تکرار نمود. »خواهد بود
آنها با دیدن .  به خیبر، مردم سر کارهایشان بودندهنگام ورود آنحضرت : راوي می گوید

 فتح ،شمشیرزور ه خیبر بسر انجام، . محمد با لشکرش آمدبخدا سوگند، : لشکر مسلمانان، گفتند
 از !اي پیامبر خدا:  آمد و گفت کلبیۀ دحی، جمع آوري شدند، جنگهنگامی که اسیران. گردید

او صفیه . »کنیزي براي خود انتخاب کنو برو «: فرمود  رسول اهللا .کنیزي به من بده،این اسیران
 صفیه !امبر خدااي پی: گفت  شخصی آمد و به رسول اهللا بعد از آن، .بنت حیى را انتخاب کرد

 .استشما  ۀ را به دحیه عنایت کردي؟ صفیه تنها شایست؛ قریظه و بنی نظیرسردار بنی ؛حیى دختر
 صفیه را دید، به دحیه رسول اهللا هنگامی که . »را صدا کنید صفیه ودحیه «:  فرمودرسول اهللا 

  .»توانی کنیز دیگري  انتخاب کنی  میبجاي او«: فرمود
 رسول اهللا : فتگ   انسچه چیزي به او مهریه داد؟ : به انس گفت) ز انسراوي ا(ثابت 
 راه در. قـرار گرفـت   او ۀ مهریـ ،همـین آزادي و  زاد کرد و سپس با وي ازدواج نمـود     صفیه را آ  
 رسول اهللا . زفاف انجام گرفت عنها آراسته شد و  اهللا   ام سلیم رضیۀ به وسیله،  صفی بازگشت

ها   بعضی. را پهن کردنی چرمیة سفرسپس .»بیاورد ، هر چه دارد،هر کس«:  فرمودروز بعد،صبح 
 از مـواد غـذایی    و روي سـفره چیدنـد  ند و آرد جو آورد دیگر،  ها روغن و بعضی   برخی  خرما،  
  .بود  رسول اهللا ۀ ولیم، و همین. یک نوع شیرینی درست کردند،موجود

في الَّذي يعتق جارِيته      اللَّه    قَالَ رسولُ  : قَالَ  عن أَبِي موسى  ـ  ٨٠٧
  )١٥٤/م. (»لَه أَجران« :ثُم يتزوجها
 را آزاد   شکنیـز  کـسی کـه      دربـارة  رسول اهللا   : گوید  می ابوموسی اشعري   : ترجمه

  .»دو پاداش دارد« :  فرمودکند، ازدواج نماید و با وي 
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  نکاح شغار): 11(باب 

 ،نهى عن الـشغارِ  أَنَّ رسولَ اللَّه  ْهما    اَُهللا عن رضیر عن ابنِ عم ـ  ٨٠٨
        هتناب هجوزلَى أَنْ يع هتنلُ ابجالر جوزأَنْ ي ارغالشو،      اقـدـا صمهنيب سلَـيو . 

  )١٤١٥/م(
و  .اح شـغار، منـع فرمـود    از نکـ رسـول اهللا  : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

که آن  شرطیه شغار بدین صورت است که مردي دخترش را به ازدواج مرد دیگري در آورد ب
  .مرد نیز دخترش را به ازدواج او در آورد و مهریه اي براي آنها در نظر نگیرند

   ازدواج موقتةدربار): 12(باب 
 كُنا نغزو مـع  : قالسعود بن م سمعت عبد اللَّه   :عن قَيسٍ قَالَ  ـ  ٨٠٩

   ولِ اللَّهسر  ٌاءا نِسلَن سا،لَيي أَالَ: فَقُلْنصختس؟ نكذَل نا عانها ، فَنلَن صخر ثُم 
ـ      : ثُم قَرأَ عبد اللَّه    ،أَنْ ننكح الْمرأَةَ بِالثَّوبِ إِلَى أَجلٍ      نآم ينـا الَّـذها أَيوا الَي 

 . يحـب الْمعتـدين     تعتدوا إِنَّ اللَّـه الَ     تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم والَ      
  )١٤٠٤/م(

همسرانمان،  به جهاد رفته بودیم و با نبی اکرم : گوید  می عبداهللا بن مسعود    : ترجمه
و .  ما را از این کار، بازداشتیم؟ آنحضرت   آیا خود را اخته نکن    :  گفتیم دند؛ لذا همراه ما نبو    

بعد از آن، به ما اجازه داد تا در برابر یک قطعه پارچه هم که شده است با زنان براي مدت معینی، 
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تُحرِّموا : دهللا بن مسعود این آیه را تالوت نمو     آنگاه عبدا . ازدواج کنیم 
اي را   چیزهـاي پـاکیزه    !یعنی اي مؤمنـان     یحب الْمعتَدینَ  إِنَّ اللَّه الَ   حلَّ اللَّه لَکُم  طَیبات ما أَ  

 همانـا خداونـد تجـاوز کننـدگان را     ما حالل ساخته بـر خـود حـرام مکنیـد؛        که خداوند براي ش   
  .دوست ندارد

  بِالْقَبضة ، كُنا نستمتع  :قُولُي ْهما        رضی اَُهللا عن  للَّه   عبد ا   بنِ  جابِرِ ـ عن ٨١٠
حتى نهى عنه  ،   وأَبِي بكْرٍ     علَى عهد رسولِ اللَّه      ، اَأليام ،من التمرِ والدقيقِ  
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ثيرنِ حرِو بمع أْني شف رم١٤٠٥/م. (ع(  
، ابـوبکر و عمـر   ن رسول اهللا   در زما : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه

رضی اهللا عنهما در برابر یک مشت خرما و آرد، براي چند روز ازدواج موقت می نمودیم تا اینکه 
  .  از آن در ماجراي ازدواج موقت عمر و بن حریث، منع نمودعمر 

 هیچ کس حق ندارد حکمی را نسخ کنـد بـه   باید دانست که بعد از وفات رسول اکرم  (
 یاري از آن، اطـالع نداشـتند، اعـالن    را که بـس  حکم تحریم رسول خدا طر، عمر   همین خا 

چنانچه در روایت ابن ماجه، بیهقی و ابن منذر تصریح شده است کـه حکـم تحـریم را از       . نمود
  مترجم).  در سخنرانی اش اعالن کردزبان رسول خدا 

  منسوخ شدن ازدواج موقت و حرمت آن): 13(باب 
 عـن متعـة     ، نهى  أَنَّ رسولَ اللَّه:      ي بنِ أَبِي طَالبٍ   عن عل ـ  ٨١١

  )١٤٠٧/م( . وعن أَكْلِ لُحومِ الْحمرِ اِإلنِسية؛ يوم خيبر،النساِء
روز خیبـر، از متعـۀ زنـان     رسول اهللا روایت است که     از علی بن ابی طالب    : ترجمه

. فرمودت االغ هاي اهلی، منع و خوردن گوش)صیغه کردن(

 ،فَتح مكَّـةَ    أَنَّ أَباه غَزا مع رسولِ اللَّه:         عن الربِيعِ بنِ سبرةَ   ـ  ٨١٢
ـ أَقَمنا بِها خمس عشرةَ فَ:قَالَ ـ ثني بين لَيلَة ويومٍثَالَ      ولُ اللَّهسا رنَ لَنفَأَذ 

  الن ةعتي ماِءفي     ،سمقَو نلٌ مجرا وأَن تجرالِ، فَخمي الْجلٌ ففَض هلَيي علو ، وهو 
 ةاممالد نم قَرِيب،درا بنم داحكُلِّ و عم ،لَقي خدرفَب ،  دـري فَبمنِ عاب درا بأَمو 

يددج، فَلِ    ؛ غَضا بِأَسى إِذَا كُنتكَّةَ  حالَ  ، مبِأَع ا أَوه،       ةكْـرثْـلُ الْباةٌ ما فَتنلَقَّتفَت 
طَةطْننا ،الْعا      : فَقُلْنندأَح كنم عتمتسأَنْ ي لْ لَك؟ ه ذُالَ : قَالَتباذَا تمو كُلُّ ؟ن رشفَن 

 هدرا بنم داحنِ،ولَيجإِلَى الر ظُرنت لَتعـا  ، فَجهطْفإِلَـى ع ظُرنبِي تاحا صاهريو ، 
ثَ  ثَـالَ ، بأْس بِه   برد هذَا الَ   : فَتقُولُ ، إِنَّ برد هذَا خلَق وبردي جديد غَض       :فَقَالَ

ـ    ، ثُم استمتعت منها   ،مرارٍ أَو مرتينِ   . ه  فَلَم أَخرج حتى حرمهـا رسـولُ اللَّ
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  )١٤٠٦/م(
 فـتح مکـه، حـضور     را در غـزوة پـدرم بـا رسـول اهللا    : ربیع بن سبره می گویـد    : ترجمه

.  در مکـه مانـدیم  ه مجموع آنها سی شـب و روز مـی شـود     کپانزده شبانه روز    : او گفت . داشت
 پس من و یک مـرد از قبیلـه ام  . را دادند) ازدواج موقت( متعه با زنان   به ما اجازة   رسول خدا   

گفتنی است که هـر یـک از مـا    . که من از او زیباتر بودم و او تقریباً بد ریخت بود، بیرون رفتیم         
و به راهمان ادامـه دادیـم   . چادر من، کهنه اما چادر پسر عمویم نو و تازه بود  . یک چادر داشتیم  

د بلنـد و   دختري که مانند شتر جوان، قـ  ،در آنجا . تا اینکه به قسمت پایین یا باالي مکه رسیدیم        
) ازدواج موقـت (آیا حاضري که یکـی از مـا بـا تـو متعـه      : به او گفتیم. رعنا بود، با ما روبرو شد  

آن دختـر،  . چه می دهید؟ در این هنگام، هر یـک از مـا چـادرش را پهـن کـرد          : کند؟ او گفت  
لـذا  . در این هنگام، همراهم دید که او بغل اش را نگاه می کند . شروع به نگاه کردن به ما نمود      

پس من با . و این جمله اش را دو یا سه بار، تکرار کرد. بد نیست) اشاره به من(چادر این : گفت
 آنرا حرام و هنوز دوران متعه ام تمام نشده بود که رسول اهللا          . نمودم) ازدواج موقت (او متعه   
  .گرداند

يا أَيهـا   « :فَقَالَ ه   أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّ     :  الْجهنِي سبرة عن ـ٨١٣
       ي االف لَكُم تنأَذ تكُن ي قَدإِن اساءِ  النسالن ناعِ متمتس،      كذَل مرح قَد إِنَّ اللَّهو 

 ةاميمِ الْقوإِلَى ي، ـبِيلَهلِّ سخٌء فَلْييش نهنم هدنكَانَ ع نالَ، فَمـ   و مـذُوا مأْخا  ت
  )١٤٠٦/م( .»آتيتموهن شيئًا

مـن  ! اي مـردم «:  فرمـود کـه   بودم اهللاهمراه رسول  : می گوید  سبزه جهنی   :  ترجمه
ر را تـا روز   بدانید که خداوند ایـن کـا   که با زنان، ازدواج موقت نمایید؛به شما اجازه داده بودم 
ارد، او را آزاد کند و از آنچه کـه بـه    لذا هر کس از این زنان صیغه اي د  قیامت، حرام گردانید؛  

  »آنان داده اید، چیزي نگیرید

  محرم نباید خواستگاري و نکاح کند): 14(باب 

 أَنَّ عمر بن عبيد اللَّه أَراد أَنْ يزوج طَلْحةَ بـن  :عن نبيه بنِ وهبٍ ـ  ٨١٤
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رمرٍ    ،عيبنِ جةَ ببيش تبِن ، فَأَر            ـريأَم ـوهو كذَل رضحانَ يثْمنِ عانَ بلَ إِلَى أَبس
جانُ  ،الْحفَّانَ    : فَقَالَ أَبع نانَ بثْمع تعمس   ُقُولي :      ولُ اللَّـهسقَالَ ر  :»َال 

  )١٤٠٩/م. (» يخطُب ينكَح والَينكح الْمحرِم والَ
 دختـر  عمر بن عبیداهللا می خواست طلحه بـن عمـر را بـا        : نبیه بن وهب می گوید    : ترجمه

 لذا فردي را نزد ابان بن عثمان کـه امیـر حـج بـود، فرسـتاد تـا در ایـن            شیبه بن جبیر نکاح کند؛    
 رسـول اهللا  :  می گویـد من شنیدم که عثمان بن عفان : ابان گفت. مراسم، حضور پیدا کند  

و نه دیگري می تواند او را به نکاح بدهـد و حـق       م نه خودش می تواند نکاح کند        حرِم«: فرمود
  . »خواستگاري هم ندارد

يمونـةَ وهـو   مبتزوج  أَنَّ النبِي  :ْهما       رضی اَُهللا عن  اسٍ  عن ابنِ عب  ـ  ٨١٥
رِمح١٤١٠/م. (م(  

   میمونـه    بـا  ،احـرام  در حـال   اهللا    رسـول : گویـد  مـی  رضـی اهللا عنهمـا    ابن عباس   :ترجمه
  .دنموعنها ازدواج   اهللا  رضی

در بارة نکاح محرم، میان علما اختالف نظـر وجـود دارد؛ جمهـور علمـا نکـاح محـرم را              (
ودر . حـدیث فـوق را بقیـۀ صـحابه اینگونـه روایـت نکـرده انـد        : درست نمی دانندو می گوینـد     

  واهللا اعلم ).  باشدصورت صحت، با توجه به حدیث قبلی شاید از ویژگیهاي آنحضرت 

حدثَتنِي ميمونةُ بِنت الْحارِث     :ْهما        رضی اَُهللا عن  اَألصم  عن يزِيد بنِ    ـ  ٨١٦
 وكَانـت خـالَتي   : قَالَ،لٌ تزوجها وهو حالَ رسولَ اللَّه أَنَّ : ْها    رضی اَُهللا عن 

  )١٤١١/م. (وخالَةَ ابنِ عباسٍ
میمونه دختر حـارث رضـی اهللا عنهـا بـه        : یزید بن اصم رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه

:  گویـد راوي مـی .  بـا مـن ازدواح کـرد، در احـرام نبـود     هنگامی که رسول خـدا   : من گفت 
  .  من و ابن عباس بودمیمونه رضی اهللا عنها خالۀ
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  ام است، حرخاله اش  اش یا عمههمزمان یک زن باازدواج ): 15(باب 

نهى عن أَربعِ نِسوة أَنْ يجمع     أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٨١٧
نهنيا:بهتمعو أَةرا، الْمهالَتخو أَةرالْم١٤٠٩/م. ( و(  

از نکاح کـردن چهـار زن بـا یکـدیگر، منـع فرمـود کـه           :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
  .نکاح کردن عمه و برادر زاده اش و همچنین نکاح کردن خاله و خواهرزاده اش: تند ازعبار

   همسران پیامبر اکرم مهریۀ): 16(باب 

رضـی اَُهللا    سأَلْت عائشةَ: أَنه قَالَ؛عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ ـ  ٨١٨
 كَـانَ صـداقُه     :قَالَـت  ؟ صداق رسولِ اللَّه     كَم كَانَ :  زوج النبِي    ْها        عن
 : قَالَت ، الَ : قُلْت : قَالَ ؟ أَتدرِي ما النش   : قَالَت ،زواجِه ثنتي عشرةَ أُوقيةً ونشا    ألَِ

 ةيأُوق فمٍ    ،نِصهرد ائَةم سمخ لْكفَت ،       ولِ اللَّـهسر اقدذَا صفَه  َِأل اجِـهوز .
  )١٤٢٦/م(

ازعایـشه رضـی اهللا عنهـا همـسر گرامـی نبـی          : ابو سلمه بن عبدالرحمن می گوید     : ترجمه
 همـسران آنحـضرت     مهریـۀ :  چقدر بود؟ گفـت     همسران رسول اهللا     مهریۀ:  پرسیدم اکرم  
      نـصف  : گفـت . نـه :  چیـست؟ گفـتم  آیا می دانی نش : و افزود .  دوازده اوقیه و یک نش بود

  . همسران رسول اهللا  این بود مهریۀ. که مجموع آنها پانصد درهم می شوداوقیه

  )پنج درهم (1نکاح کردن با یک نواه): 17(باب 

رأَى علَى عبد الرحمنِ بـنِ   أَنَّ النبِي : عن أَنسِ بنِ مالك  ـ  ٨١٩
  فوع  ةفْرص ذَا « : فَقَالَ ،أَثَرا هقَالَ ؟»م : ي  ولَ اللَّهسأَةً  !ا رـرام تجوزي تإِن 

  )١٤٢٧/م. (» أَولم ولَو بِشاة،فَبارك اللَّه لَك« : قَالَ،علَى وزن نواة من ذَهبٍ
                                                

امام . چهل درهم می باشدچنانکه اوقیه،  که مساوي با پنج درهم می باشد همطال بوده استواحد شمارشی در  1
 .رح صحیح مسلمنووي در ش
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 عبدالرحمن بن عوف را دید که آثـار زعفـران   نبی اکرم :  می گویدانس بن مالک    : ترجمه
مـن بـا   ! اي رسول خـدا : ؟ عبدالرحمن گفت  »این چیست «:  فرمود .اشت خوشبویی بر لباسش، وجود د     و

خداونـد او را برایـت   «:  فرمـود پیـامبر اکـرم   . زنی ازدواج نمودم و پـنج درهـم طـال بـه او مهریـه دادم           
  .» ولیمه بده اگر چه یک گوسفند باشدمبارك گرداند؛

  عنوان مهریه در ازدواجه آموزش قرآن ب): 18(باب 

 جاَءت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّه      :قَالَ لِ بنِ سعد الساعدي     عن سه ـ  ٨٢٠
  فِْسي       : فَقَالَتن لَك بأَه جِئْت ولَ اللَّهسا ري ،        ـولُ اللَّـهسا رهإِلَي ظَرفَن   

   هبوصا ويهف ظَرالن دعفَص،      ولُ اللَّهسطَأْطَأَ ر ثُم  ْأرهس،      لَم هأَةُ أَنرالْم أَتا رفَلَم
 إِنْ لَـم    ، يا رسولَ اللَّه   : فَقَام رجلٌ من أَصحابِه فَقَالَ     ، جلَست ،يقْضِ فيها شيئًا  

 يا  ! واللَّه  الَ : فَقَالَ ؟»فَهلْ عندك من شيءٍ   « : فَقَالَ ،يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها    
 ولَ اللَّهسفَقَالَ !ر : »  كلإِلَى أَه بئًا    ،اذْهيش جِدلْ ته ظُر؟» فَان     ـعجر ثُم بفَذَه 

انظُر ولَو خاتمـا مـن »      : فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، ما وجدت شيئًا   ! واللَّه  الَ :فَقَالَ
يددفَقَالَ    .»ح عجر ثُم بالَ : فَذَه اللَّهو !   ولَ اللَّهسا رالَ ! يو     يـددح نا مماتخ ، 

مـا  « : فَقَالَ رسولُ اللَّه    ، فَلَها نِصفُه  ، قَالَ سهلٌ ما لَه رِداءٌ     ،ولَكن هذَا إِزارِي  
 ارِكبِإِز عنصءٌ       ؟تيش هنا مهلَيع كُني لَم هتإِنْ لَبِ  ، إِنْ لَبِسو     ـهنم كلَيع كُني لَم هتس

 ،مولِّيـا   فَرآه رسولُ اللَّه     ، حتى إِذَا طَالَ مجلسه قَام     ، فَجلَس الرجلُ  .»شيٌء
  يعفَد بِه راَء قَالَ   ،فَأَما جفَلَم : »   آنالْقُر نم كعاذَا مةُ كَـذَا     : قَالَ ؟»موري سعم 

اذْهب « : قَالَ، نعم : قَالَ ؟»تقْرؤهن عن ظَهرِ قَلْبِك   « : فَقَالَ ، عددها ،كَذَاوسورةُ  
آنالْقُر نم كعا ما بِمهلِّكْتم ١٤٢٥/م( .»فَقَد(  

  اي :  آمـد و گفـت  زنـی نـزد رسـول اهللا      : گویـد   مـی   سـاعدي    سهل بن سعد  : ترجمه
 کرد و سرتاپایش را خوب  سرش را بلندرسول اهللا . ه تو ببخشمام تا خود را ب آمده! رسول خدا
  . آنگاه، سرش را پایین انداختنگاه کرد؛

 در این اثنا، .در مورد او تصمیمی نگرفت، همانجا نشست  که رسول اهللاآن زن، وقتی دید 



  
 
٥٣٧ )1 (مختصر صحیح مسلم  

 به نکاح اگر شما به وي نیاز ندارید، او را! اي رسول خدا:  گفتصحابه برخاست ومیان مردي از 
. نه، سوگند به خدا یا رسول اهللا: ؟ گفت»آیا چیزي هم داري«: فرمود آنحضرت . یدورمن در آ

نه، : ؟ آن مرد رفت و پس از بازگشت، گفت»نزد خانواده ات برو آیا چیزي پیدا می کنی«: فرمود
تري آهنی ن، اگر چه انگشنگاه ک«: فرمود رسول اهللا . سوگند به خدا که هیچ چیز پیدا نکردم

ز حتی انگشتر آهنی نه، سوگند به خدا که هیچ چی:  آن مرد رفت و پس از بازگشت، گفت.»باشد
  . اش را به او بدهم توانم نصف  البته این ازارم، وجود دارد که میهم پیدا نکردم؛
شـود؟   ازارت چه می  «: فرمود لذا رسول اهللا    . آن مرد، ردایی هم نداشت    : گوید  سهل می 

ماند و اگر او آنرا بپوشد، چیزي براي تو باقی نخواهد  را بپوشی، چیزي براي او باقی نمیاگر تو آن
  در ایـن هنگـام،    .بعد از مدتی طوالنی، برخاست و رفت   و  . مرد، همانجا نشست  آن  آنگاه  . »ماند

: هنگـامی کـه آمـد، خطـاب بـه او فرمـود      .  دستور داد تا صدایش بزنند او را دید و    نبی اکرم   
  . فــالن و فــالن ســوره را یــاد دارم و چنــد ســوره را برشــمرد: ؟ گفــت»قــرآن یــاد داريچقــدر «

. بلـی : ؟ گفـت »ها را خوب حفـظ داري   آیا این سوره  «:  خطاب به آن مرد فرمود     رسول اکرم   
    .»او را در مقابل قرآنی که یاد داري، به نکاح تو در آوردم«: فرمود  آنحضرت

  تُرْجِی منْ تَشَاء منْهنَّ :خداوند متعالدر بیان این فرمودة ): 19(باب 

تـي وهـبن     كُنت أَغَار علَى الالَّ    :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ٨٢١
    ولِ اللَّهسرل نهفُسأَن   ،ُأَقُولا   :وهفْسأَةُ نرالْم بهت؟ و     جو زع لَ اللَّهزا أَنلَّ فَلَم: 

           لْتزع نمم تيغتاب نماُء وشت نم كوِي إِلَيؤتو نهناُء مشت نجِي مرت قَالَت : 
إِالَّ:قُلْت كبى را أَرم اللَّهو اكوي هف لَك ارِعس١٤٦٤/م. ( ي(  

هبه  را به رسول خدا من نسبت به زنانی که خود : گوید عایشه رضی اهللا عنها می: ترجمه
کند؟ پس هنگامی  چگونه یک زن، خودش را هبه می: گفتم  و میکردند، به غیرت می آمدم می

 منْ تَشَاء منْهنَّ وتُؤْوِي إِلَیـک مـنْ تَـشَاء         یتُرْجِ :که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود       
. یعنی هر کدام را که خواسـتی، از او دوري کـن         یکومنِ ابتَغَیت ممنْ عزَلْت فَال جنَاح علَ      

اي،  و اگر یکی از آنها را که از او دوري کـرده . و هر کدام را که خواستی، نزد خود، جاي بده         
  . انتخاب نمایی، گناهی بر تو نیست
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  .شتابد هایت می بینم که پروردگارت براي برآورده ساختن خواسته می:         گفتم

  دواج نمودن در ماه شوالاز): 20(باب 

 ،في شوالٍ  رسولُ اللَّه    تزوجنِي   :قَالَت ْها        رضی اَُهللا عن  ةَ  عن عائش ـ  ٨٢٢
 : قَـالَ ؟كَانَ أَحظَى عنـده منـي    فَأَي نِساِء رسولِ اللَّه  ،وبنى بِي في شوالٍ   

  )١٤٢٣/م( . تدخلَ نِساَءها في شوالٍوكَانت عائشةُ تستحب أَنْ
در ماه شوال مرا نکاح نمود و در ماه       رسول اهللا   : عایشه رضی اهللا عنها می گوید      :ترجمه

جایگاهی بهتر  نزد آنحضرت  شوال مرا به خانۀ خود برد؛ کدام یک از همسران رسول اهللا      
  از جایگاه من داشت؟

ــا  ــی اهللا عنه ــشه رض ــد راوي از عای ــی گوی ــستحب   :  م ــا م ــی اهللا عنه ــشه رض ــین عای   همچن
  .  می دانست که زنان فامیلش را در ماه شوال به خانۀ شوهر بفرستد

  ولیمه در ازدواج): 21(باب 

علَى امرأَة مـن      ما أَولَم رسولُ اللَّه      :قال   مالك  بنِ  أَنسِ ـ عن ٨٢٣
    ملَ مأَفْض أَو أَكْثَر هائنِس   بنيلَى زع لَما أَو،   انِينالْب فَقَالَ ثَابِت :  لَما أَوقَـالَ  ؟ بِم : 

كُوهرى تتا حملَحا وزبخ مهم١٤٢٨/م. (أَطْع(  
، ولیمه اي  براي هیچ یک از همسرانشرسول اهللا :  می گویدانس بن مالک : ترجمه

:  جواب دادبراي زینب چه ولیمه داد؟ انس : پرسیدنی ثابت بنا.  زینب ندادبهتر و بیشتر از ولیمۀ
  .به مردم به اندازه اي نان و گوشت داد که سیر کردند و رفتند

 ،فَـدخلَ بِأَهلـه    تزوج رسولُ اللَّه :قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك     ـ  ٨٢٤
 يا أَنس اذْهب بِهـذَا      : فَقَالَت ، في تورٍ   فَصنعت أُمي أُم سلَيمٍ حيسا فَجعلَته      :قَالَ

  ولِ اللَّهسإِلَى ر ،يأُم كذَا إِلَيبِه ثَتعالَ،فَقُلْ بالس قْرِئُكت يهقُـولُ  وتو إِنَّ :م 
      ولَ اللَّهسا ريلٌ يا قَلنم ذَا لَكقَالَ ،ه :  ولِ اللَّهسا إِلَى ربِه تبفَذَه   إِنَّ :فَقُلْـت 

 .»ضـعه « : فَقَالَ! إِنَّ هذَا لَك منا قَليلٌ يا رسولَ اللَّه:م وتقُولُ أُمي تقْرِئُك السالَ  
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 : قَالَ ، وسمى رِجاالً  .» ومن لَقيت  ،نانا وفُالَ نا وفُالَ اذْهب فَادع لي فُالَ   « :ثُم قَالَ 
  س نم توعفَد  يتلَق نمى وألَِ  : قَالَ ،م سٍ قُلْتوا   :نكَان كَم ددـاَء   : قَالَ ؟ عهز 

 فَدخلُوا حتـى    : قَالَ .»يا أَنس هات التور :»    وقَالَ لي رسولُ اللَّه      ،ث مائَة ثَالَ
حلَّق عشرةٌ عشرةٌ ولْيأْكُلْ كُلُّ ليت »: فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،امتَألت الصفَّةُ والْحجرةُ  

  يهلا يمم انسوا   : قَالَ .»إِنبِعى شتفَةٌ     : قَالَ ، فَأَكَلُوا حطَائ لَتخدفَةٌ وطَائ تجرفَخ 
  مى أَكَلُوا كُلُّهتي  ،حفَقَالَ ل : » سا أَني! فَعقَالَ .» ار : تفَعفَر ،    ـنيرِي حا أَدفَم  

     تفَعر نيح أَم كَانَ أَكْثَر تعضقَالَ ،و :       تيي بثُونَ فدحتي مهنم فائطَو لَسجو 
   ولِ اللَّهسر    ولُ اللَّهسرو سالج،     طائا إِلَى الْحههجةٌ ولِّيوم هتجوزفَثَقُلُوا  ، و 

    ولِ اللَّهسلَى رع  سر جرفَخ   ولُ اللَّه    هائلَى نِسع لَّمفَس ،  عجر ا   ، ثُمأَوا رفَلَم 
   ولَ اللَّهسر       هلَيثَقُلُوا ع قَد مهوا أَنظَن عجر ـوا     : قَالَ ،قَدجرفَخ ابوا الْبردتفَاب 

مكُلُّه،     ولُ اللَّهساَء رجو    رتى السخى أَرتلَ ،حخدو     ةرجي الْحف سالا جأَنو ، 
  فَخرج رسولُ اللَّـه      ، يِسريا حتى خرج علَي وأُنزِلَت هذه اآليةُ       الَّفَلَم يلْبثْ إِ  

ذَنَ لَكُم   أَنْ يؤ   تدخلُوا بيوت النبِي إِالَّ    يا أَيها الَّذين آمنوا الَ    : وقَرأَهن علَى الناسِ  
 إِلَى طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه ولَكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعمـتم فَانتـشروا والَ              

بِيي النذؤكَانَ ي كُمإِنَّ ذَل يثدحل أْنِِسنيتسم.ةرِ اآليإِلَى آخ ،  
 دعا    :قَالَ الْجم نب سقَالَ أَن كل:         ـاتاآلي هـذا بِهـدهاسِ عثُ الندا أَحأَن ، 

 بِياُء الننِس نجِبحو .)١٤٢٨/م(  
به خانۀ خود  همسرش را ازدواج نمود و رسول اهللا :  می گویدانس بن مالک : ترجمه

اي :  گفـت و آنرا در یک ظرف آب خوري گذاشت ومادرم ام سلیم حلوایی درست کرد   . برد
سالم  :دمت شما فرستاد و گفتاین حلوا را خمادرم :  ببر و بگو این را خدمت رسول اهللا !انس

  .این، قابل شما را ندارد! اي رسول خدا: برسان و بگو مرا به آنحضرت 
مادرم شما را سالم رسانید و :  بردم و گفتممن حلوا را براي رسول خدا       : انس می گوید  
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برو فالنی، «: و افزود. »بگذار«:  فرمودرسول اهللا . شما را ندارداین، قابل ! اي رسول خدا: گفت
  .و تعدادي را نیز نام برد» فالنی و فالنی و هر کس را که دیدي، دعوت کن

 . نام برد و کسانی را که دیدم، دعوت کردممن کسانی را که آنحضرت : انس می گوید
  .حدود سیصد نفر: د؟ گفتتعداد آنها چند نفر بو: ازانس پرسیدم: راوي می گوید

تعـداد  گفتنـی اسـت کـه    . »حلوا را بیاور«:  به من فرمود   اهللا رسول   آنگاه: انس می گوید  
:  فرمودرسول اهللا .  پر شد پیامبر اکرم زیادي جمع شدند تا جایی که سایبان مسجد و حجرة

وردند و سیر پس همگی خ. »و هر کس از جلوي خودش بخوردهر ده نفر، دور هم حلقه بزنند «
شدند تا جایی که همـه  می رفتند و گروهی دیگر، وارد می  گروهی بیرون شدند بدین گونه که  

  .سیر شدند
ولی نمـی دانـم   . من هم برداشتم. »بردار! اي انس«:  خطاب به من فرمودآنگاه رسول اهللا  

   .که این حلوا هنگام گذاشتن بیشتر بود یا هنگام برداشتن
 پیامبر اکرم .  نشستند و صحبت می کردند اهللا رسول  مردم در خانۀبهر حال، تعدادي از

آنحضرت آنان آنقدر نشستند که . و همسرش که رو به دیوار کرده بود نیز در آنجا نشسته بودند
لذا رسول اکرم . خسته شد  از خانه بیرون رفت، به همسرانش سري زد و به آنان، سالم کرد 

 لـذا بـسوي   متوجه شـدند کـه مـزاحم انـد؛         برگشت، آنان  رت  آنحضکه   یهنگام. و برگشت 
  .دروازه شتافتند و همگی بیرون رفتند

. داخل حجره، نشسته بودم) پشت پرده(من هم . ین انداختی آمد و پرده را پاپیامبر اکرم 
 بیـرون  آنگاه پیامبر اکـرم  . گردید نازل  نزد من آمد و آیۀ زیر   طولی نکشید که آنحضرت     

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَدخُلُوا بیوت النَّبِی إِالَّ أَنْ یؤْذَنَ  : این آیه را براي مردم خواند     رفت و   
لَکُم إِلَى طَعامٍ غَیرَ نَاظرِینَ إِنَـاه ولَکـنْ إِذَا دعیـتُم فَـادخُلُوا فَـإِذَا طَعمـتُم فَانْتَـشرُوا والَ                     

 ینَ لستَأْنسم     ي النَّبِیؤْذکَانَ ی کُمإِنَّ ذَل یثدح )     به خانه هـاي  ! اي کسانی که ایمان آورده اید
 ـ براي صرف غذا ـاما اگر.  اینکه به شما براي صرف غذا اجازه داده شود، داخل نشویدمگرپیامبر 

 و در آنجا مجلس انـس . دعوت شدید، وارد شوید و هنگامی که غذا خوردید، پراکنده گردید          
  ).زیرا این کار شما، پیامبر را آزار می داد. گفتگو تشکیل ندهید
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من زودتر از سایر مردم، این آیات را دانـستم و اینگونـه   :  گفت انس  : جعدي می گوید  
  .  حجاب کردندهمسران پیامبر اکرم 

  پذیرفتن دعوت عروسی): 22(باب 

 : يقُولُ عن النبِـي      كَانَ ْهما        عنرضی اَُهللا   عمر   أَنَّ ابن    :عن نافعٍ ـ  ٨٢٥
»جِبفَلْي اهأَخ كُمدا أَحعإِذَا د،هوحن ا كَانَ أَوسر١٤٢٩/م. (» ع(  

هر گاه، یکی «:  فرمودنبی اکرم :  می گفتاز نافع روایت است که ابن عمر : ترجمه
 فرق نمی کند که این دعوت، را بپذیرد؛ت نمود، او باید دعوتش از شما برادر مسلمانش را دعو

  .»براي عروسی یا چیزي مانند آن باشد

إِذَا دعـي أَحـدكُم :»      قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٨٢٦
جِبلِّ،فَلْيصا فَلْيمائفَإِنْ كَانَ ص ،مطْعا فَلْيرفْطإِنْ كَانَ م١٤٣١/م. (» و(  

ما دعوت شد، باید گاه، یکی از شهر«:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوهریره : ترجمه
  .» و اگر روزه نبود، غذا بخوردالبته اگر روزه داشت، دعا کند دعوت را بپذیرد؛

 ،شر الطَّعامِ طَعام الْوليمـة    « :قَالَ أَنَّ النبِي :   عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٨٢٧
 ومن لَم يجِب الدعوةَ فَقَد عصى اللَّـه         :من يأْتيها ويدعى إِلَيها من يأْباها     يمنعها  
ولَهسر١٤٣٢/م. (»و(  

بدترین غذا، غذاي ولیمه اي است که «:  فرمودنبی اکرم :  می گویدابوهریره : ترجمه
و کـسانی را کـه نمـی آینـد     . ننـد از آمـدن، جلـوگیري مـی ک    ) فقـراء (کسانی را کـه مـی آینـد         

از خدا و رسولش نافرمانی نموده  و هر کس، دعوت را نپذیرد،. دعوت می کنند)  راثروتمندان(
  .»است

  دعاي هنگام همبستر شدن با همسر): 23(باب 

لَـو أَنَّ  «:  قَالَ رسولُ اللَّـه     :قَالَ ْهما        رضی اَُهللا عن  اسٍ  عن ابنِ عب  ـ  ٨٢٨
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 وجنـب   ، اللَّهم جنبنا الشيطَانَ   ، بِاسمِ اللَّه  : قَالَ ، إِذَا أَراد أَنْ يأْتي أَهلَه     ،حدهمأَ
 .» لَم يضره شيطَانٌ أَبدا    ، إِنْ يقَدر بينهما ولَد في ذَلك      ، فَإِنه ،الشيطَانَ ما رزقْتنا  

  )١٤٣٤/م(
اگـر شـخص، هنگـام      «:  فرمود رسول اهللا   : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید       :ترجمه

 »بِاسمِ اللَّه، اللَّهم جنِّبنَا الشَّیطَانَ، وجنِّب الشَّیطَانَ ما رزقْتَنَا«: همبستر شدن با همسرش بگوید
  .»دید، شیطان هرگز به او ضرري نمی رسانآاگر از آن همبستري فرزندي بوجود 

  .شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت می کنی، دور نگهدار! بنام خدا، الهی :ترجمۀ دعا

همسران شما محل «:  این سخن خداوند متعال که می فرمایددربارة): 24(باب 
  »بذر افشانی شما هستند

 إِذَا :قُـولُ  كَانت الْيهود ت:يقُولُ عن ابنِ الْمنكَدرِ سمع جابِرا  ـ  ٨٢٩
نِساؤكُم حرثٌ   : فَنزلَت ،أَتى الرجلُ امرأَته من دبرِها في قُبلها كَانَ الْولَد أَحولَ         

مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت لَكُم.) ١٤٣٥(  
ر یهودیها معتقد بودند کـه هـ      :  می گفت  شنیدم که جابر  : می گوید ابن منکَدر   : ترجمه

شم دور بین داراي چ( و احول فرزندش لوچکس، با همسرش از پشت در راه جلو، همبستر شود، 
نساؤُکُم حرْثٌ لَکُم فَأْتُوا حرْثَکُم :  به همین خاطر، این آیه نازل گردید به دنیا می آید؛) و کج

ئْتُمأَنَّى ش از هر جهتی که خواستید  پس هر گونه و تند؛یعنی زنان شما محل بذرافشانی شما هس
  ).زناشویی نمایید. (در آیید) محل بذر افشانی(به آن محل 

   زنی که از همبستر شدن با همسرش، امتناع می ورزدةدربار): 25(باب 

إِذَا دعا الرجلُ امرأَته»     : قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ٨٣٠
  فَلَم هاشرا    إِلَى فهلَيانَ عبغَض اتفَب هأْتالَ   ، تـا الْمهتنلَع      بِحـصـى تتكَـةُ حئ« .

  )١٤٣٦/م(
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هـر گـاه، مـرد همـسرش را بـه           «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  مـی گویـد    ابـوهریره   : ترجمه
ید، فرشتگان  خشم بر او سپري نمان، امتناع ورزد و شوهرش، شب را بارختخواب فرا خواند و ز

  .» را لعنت می کنند آن زنتا صبح،

   پخش اسرار همسر ةدربار): 26(باب 

إِنَّ من أَشر :»    قَالَ رسولُ اللَّه     : قال  سعيد الْخدرِي    ی أَب ـ عن ٨٣١
           هي إِلَيفْضتو هأَتري إِلَى امفْضلَ يجالر ةاميالْق موزِلَةً ينم اللَّه دناسِ عثُ ،الن    رـشني م

  )١٤٣٧/م. (»سرها
بدترین جایگاه را نزد خداوند «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابو سعید خدري : ترجمه

.  شودهمبستر میاو با نیز در روز قیامت، مردي دارد که با همسرش همبستر می شود و همسرش 
  ).ردم می گویدآنچه را که میان آنها گذشته، به م (»آنگاه رازش را پخش می کند

را آشکار ولی خود بنده، عملش  را می پوشاند خداوند، عمل بنده): 27(باب 
  می کند

كُلُّ أُمتـي  « :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه     : قال  هريرةَ   ی أَب ـ عن ٨٣٢
 ثُم يصبِح قَد    ،بِاللَّيلِ عمالً  وإِنَّ من اِإلجهارِ أَنْ يعملَ الْعبد        ، الْمجاهرِين معافَاةٌ إِالَّ 
 هبر هرتقُولُ ،سا فُالَ  : فَيكَذَا     ،نُ يةَ كَذَا وارِحالْب لْتمع قَد ،    هبر هرتسي اتب قَدو ، 

هبر هرتسي بِيتفَي،هنع اللَّه رتس فكْشي بِحصي٢٢٩٠/م( .» و(  
همه ي افراد امت من «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا   :  می گوید   ابوهریره: ترجمه

نـواع گناهـان   و یکی از ا. بخشیده خواهند شد مگر کسانی که به طور علنی، مرتکب گناه شوند      
 حالی صبح کند که خدا وند،  مرتکب گناهی شود و درعلنی این است که شخص، شب هنگام،

این . ادم فالن کار و فالن کار را انجام ددیشب،! اي فالنی: ده است؛ اما او بگویدش را پوشانگناه
 ولی او پرده ي خدا را از روي خـودش  ؛ گناهش را پنهان کرده بود  در حالی است که خدا وند     

    .»برداشت
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  حکم جلوگیري طبیعی ): 28(باب 

 :فَقَـالَ     ذُكر الْعزلُ عند النبِي  :قَالَ  أَبِي سعيد الْخدرِي     ـ عن ٨٣٣
» ا ذَاكُممـا        : قَالُوا ؟»وهنم يبصفَي عضرأَةُ ترالْم كُونُ لَهلُ تجأَنْ    ، الر هكْـريو 

 هنلَ ممحا      ،تهنم يبصةُ فَياَألم كُونُ لَهلُ تجالرو ،    هنلَ ممحأَنْ ت هكْريقَـالَ  ، و : 
  .» فَإِنما هو الْقَدر،فْعلُوا ذَاكُم ت علَيكُم أَنْ الَفَالَ«

نوع نفَقَالَ:قَالَ اب نسالْح بِه ثْتدفَح :رجذَا زلَكَأَنَّ ه اللَّه١٤٣٨/م( . و(  
 از جلوگیري طبیعـی، سـخن بـه     نزد نبی اکرم    :  می گوید  ابو سعید خدري    : ترجمه

یک مرد، همسري دارد که : حابه عرض کردند؟ ص»آن چیست«:  فرمودآنحضرت . میان آمد
این مرد، با همسرش، همبستر می شود اما نمی خواهـد کـه همـسرش،           . بچه اش را شیر می دهد     

 با او همبستر می شود اما نمی خواهد که این کنیز همچنین مردي دیگر، کنیزي دارد؛. دباردار شو
  ).ي می نمایدبه همین خاطر، بطور طبیعی، جلوگیر(از او باردار گردد 
 زیرا همه چیز با تقدیر الهی عدم جلوگیري براي شما ضرري ندارد؛«:  فرمودرسول اکرم 

  .»است
به خدا سوگند، گویـا  : وي گفت. این حدیث را براي حسن بیان کردم: ابن عون می گوید  

  .این جمله، نوعی منع بشمار می رود

  سأَلَ رجلٌ النبِـي      :قَالَ ْهما         عن رضی اَهللاُ بد اللَّه   عن جابِرِ بنِ ع   ـ  ٨٣٤
إِنَّ ذَلك لَـن :»   فَقَالَ رسولُ اللَّه  ، وأَنا أَعزِلُ عنها   ، إِنَّ عندي جارِيةً لي    :فَقَالَ

   اللَّه هادئًا أَريش عنملُ فَقَالَ   : قَالَ .»يجاَء الرفَج :   ولَ اللَّهسا رـي     إِ ! يةَ الَّتارِينَّ الْج
   لَتمح ا لَكهتذَكَر تكُن،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»      ـولُهسرو اللَّـه ـدبا عأَن«. 

  )١٤٣٩/م(
:  پرسید و گفـت مردي از نبی اکرم : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

چیـزي را کـه خـدا    «:  فرمـود ول اهللا رسـ . من کنیزي دارم و بطور طبیعی، جلوگیري می کـنم       
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  . »بخواهد، این کار شما جلویش را نمی گیرد
کنیزي را که در مورد ! اي رسول خدا: آن مرد، پس از مدتی آمد و گفت: راوي می گوید

. » هـستم ونـد  خدامن بنـده و فرسـتادة  «:  فرمود رسول اهللا   . او با شما صحبت کردم، باردار شد      
  ).سخنانم حق اند(

   همبستر شدن با زن شیردهةدربار): 29(باب 

 :قَالَـت  ْهمـا     رضی اَُهللا عـن عن جدامةَ بِنت وهبٍ أُخت عكَّاشةَ     ـ  ٨٣٥
    ولَ اللَّهسر ترضح  ٍاسي أُنقُولُ  ،في وهو : »     يلَةالْغ نى عهأَنْ أَن تممه لَقَد، 
دهـم ذَلـك     يضر أَوالَ   فَالَ ،دهم فَإِذَا هم يغيلُونَ أَوالَ    ،ارِسفَنظَرت في الرومِ وفَ   

 .»ذَلـك الْـوأْد الْخفـي :»      فَقَالَ رسولُ اللَّه     ؟ ثُم سأَلُوه عن الْعزلِ    .»شيئًا
  )١٤٤٢/م(

ا گروهـی  ب: اشه؛ رضی اهللا عنهما می گوید     جدامه دختر وهب اسدي؛ خواهر عک     : ترجمه
خواستم از همبستر شدن با «:  می فرمود شرفیاب شدم در حالی که آنحضرت نزد رسول اهللا 

 اما متوجه شدم که اهل روم و فارس در دوران بارداري، بچه هایشان ، جلوگیري کنم؛زنان شیرده
  .»را شیر می دهند و این کار به فرزندانشان، هیچ ضرري نمی رساند

این کار، زنـده بـه گـور     «: فرمود.  جلوگیري طبیعی پرسیدند    دربارة سپس از پیامبر خدا     
  ). با زنده به گور کردن، شباهت دارد. (»کردن پنهان است

 عذر، جایز دانسته اند و برخی بدون دیث دیگر، جلوگیري طبیعی را به سبب طبق احاعلما(
  شرح نووي ). ر، مکروه دانسته اندعذ

   که باردار می باشدهمبستر شدن با اسیري): 30(باب 

أَنه أَتى بِامرأَة مجِح علَى بـابِ       : عن النبِي    عن أَبِي الدرداِء    ـ  ٨٣٦
طَاطا    « : فَقَالَ ،فُسبِه ملأَنْ ي رِيدي لَّهفَقَالُوا ؟»لَع : معن   ،    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: » لَقَد

 كَيـف   ؟ يحـلُّ لَـه     كَيف يورثُه وهو الَ    ،عنا يدخلُ معه قَبره   هممت أَنْ أَلْعنه لَ   
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  )١٤٤١/م( ؟» يحلُّ لَهيستخدمه وهو الَ
 بـه دروازة ) کـه اسـیر شـده بـود    (ر را یک مرد، زنی باردا:  می گویدابودرداء  : ترجمه
: ؟ صحابه گفتنـد »خواهد با او همبستر شودشاید آن مرد می «:  فرمودنبی اکرم  . فسطاط آورد 

.  کـنم کـه بـا وي وارد قبـرش شـود        یتصمیم گرفتم او را چنان نفرین     «:  فرمود رسول اهللا   . بلی
بـه  (و چگونـه او را  . را وارث قرار می دهد در حالی که این کار، برایش جایز نیـست  او  چگونه  

  .»ایز نیستبکار می گیرد در حالی که این کار برایش ج) عنوان برده
  کی کـردن بـا ایـن زن، ایـن شـبهه پـیش            صورت مسئله اینگونه است که در صورت نزدی       (

 همین مرد باشد و در این صورت از او ارث مـی بـرد در حـالی کـه در         فرزند از آن   که   می آید 
و اگر فرزند . در این صورت، از این مرد، ارث نمی بردکه   است، این فرزند از آن شوهر زناصل

در این صورت، برده محسوب می شود و از او کار گرفته می شود در  شوهر آن زن باشد    از آنِ 
ین صورت، کار گرفتن او جایز در اصل، این فرزند از آن همین مرد باشد که در اشاید حالی که 

  نووي بر صحیح مسلم با اندکی تصرف شرح .) زیرا آزاد، محسوب می شودنیست؛

 بعـثَ   ،يوم حنينٍ ،  أَنَّ رسولَ اللَّه:     خدرِي  عن أَبِي سعيد الْ   ـ  ٨٣٧
  طَاسا إِلَى أَوشيا  ،جودفَلَقُوا ع ، ملُوهفَقَات ،  هِملَيوا عرا    ، فَظَهايـبس موا لَهابأَصو ، 

       ولِ اللَّهسابِ رحأَص نا ماسفَكَأَنَّ ن     انِهِنيشغ نوا مجرحت   اجِهِنولِ أَزأَج نم
 نيرِكشالْم نم،      كي ذَللَّ فجو زع لَ اللَّهزفَأَن :    َّاِء إِالسالن نم اتنصحالْمـا   وم 

كُمانمأَي لَكَتمَالح لَكُم نفَه أَي نهتدع تقَض١٤٥٦/م( .لٌ إِذَا ان(  
 سـپاهی بـسوي     اهللاروز جنـگ حنـین، رسـول   : وید می گابو سعید خدري   : ترجمه

 و جنگیدند و بر آنان، پیروز شدند و تعدادي ر آنجا، آنان با دشمن مواجه شدندد. اوطاس فرستاد
 از همبستر شدن با آنها بخاطر شوهران  اهللاگویا تعدادي از یاران رسول . از آنها را اسیر نمودند

:  لذا خداوند متعال در این باره این آیه را نـازل فرمـود  اشتند، احساس گناه کردند؛ مشرکی که د  
  انُکُممأَی لَکَتا مإِالَّ م اءنْ النِّسم نَاتصحالْمو »      زنان شوهردار بـر شـما حـرام هـستند مگـر

ري شـدن عـدت،   یعنی این زنان، بعد از سپ. »مالک آنها شدید ) اسیر کردید و  (زنانی را که شما     
  نووي). ی شود زیرا عقد آنها با شوهران مشرکشان باطل مهستند؛براي شما حالل 
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  تقسیم وقت میان همسران): 31(باب 

 فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن     ،تسع نِسوة   كَانَ للنبِي    :قَالَ عن أَنسٍ   ـ  ٨٣٨
جتمعن كُلَّ لَيلَة في بيـت الَّتـي     فَكُن ي  ، في تسعٍ   ينتهِي إِلَى الْمرأَة اُألولَى إِالَّ     الَ

 ، هذه زينب: فَقَالَت، فَمد يده إِلَيها، فَجاَءت زينب، فَكَانَ في بيت عائشةَ،يأْتيها
   بِيالن فَكَف هدا   ،يتبختى استا حلَتقَاوالَ  ، فَتالص تيمأُقةُ و، ركْـرٍ      فَمو بأَب  

 كلَى ذَلا  ،عمهاتوأَص عمفَقَالَ ، فَس : جراخ ،   ولَ اللَّهسا رالَ ! يإِلَى الص ـثُ  ،ةاحو 
  ابرالت هِناهي أَفْوف،    بِيالن جرفَخ   ، ُةشائع فَقَالَت:     بِيي النقْضاآلنَ ي  َالص هت

 فَقَالَ  ،ته أَتاها أَبو بكْرٍ   صالَ  فَلَما قَضى النبِي     ،فَيفْعلُ بِي ويفْعلُ  فَيجِيُء أَبو بكْرٍ    
  )١٤٦٢/م. (؟ أَتصنعني هذَا: وقَالَ، شديدالَها قَوالً

، بعد از پس هنگام تقسیم وقت.  نه همسر داشت  نبی اکرم   :  می گوید   انس   :ترجمه
هر شب در خانۀ همان   لذا همۀ همسران پیامبر اکرم ر اولی می شد؛تن نُه شب، نوبت همسگذش

زینب .  در خانۀ عایشه رضی اهللا عنها بودشبی، نبی اکرم . زنی جمع می شدند که نوبت او بود
عایـشه  .  دسـتش را بـسوي زینـب دراز کـرد         اکرم پیامبر. حضور داشت هم آمده بود و آنجا      

بـا  ) زینـب و عایـشه  (آنـدو  .  دسـتش را جمـع کـرد        اهللا آنگاه رسول . این، زینب است  : گفت
در این هنگام، . یکدیگر بگو مگو کردند تا جایی که نسبت به یکدیگر کلمات بدي بکار بردند     

! اي رسول خدا:  گفتنا از آنجا می  گذشت؛ با شنیدن صداي آنوقت نماز فرا رسید و ابوبکر
عایشه رضـی اهللا  .  براي نماز رفتاه رسول خدا   آنگ. براي نماز بیا و در دهان آنها خاك بریز        

بعد از . د و ابوبکر مرا تنبیه می کندماین نمازش را تمام هم اکنون، نبی اکرم : عنها با خود گفت
آیـا  :  نزد عایشه رضی اهللا عنها آمد و به تندي با او حرف زد و گفـت   تمام شدن نماز، ابوبکر   

   کنی؟اینگونه رفتار می

   ماندن نزد دوشیزه و زن بیوهمدت): 32(باب 

لَما تزوج أُم سلَمةَ      أَنَّ رسولَ اللَّه  : ْها        رضی اَُهللا عن  م سلَمةَ   عن أُ ـ  ٨٣٩
 ، إِنْ شئْت سبعت لَك    ،إِنه لَيس بِك علَى أَهلك هوانٌ     « : وقَالَ ،ثًاأَقَام عندها ثَالَ  
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بإِنْ سيوائنِسل تعبس لَك ت١٤٦٠/م. (»ع(  
 ازدواج نمـود،  ، با من اهللا که رسول هنگامی: می گوید ام سلمه رضی اهللا عنها      : ترجمه

 اگر می خواهی هفت روز ؛تو نزد خانواده ات خوار و ذلیل نیستی«:  ماند و فرمودسه روز نزد من
  .»نم نیز هفت روز می مانمو در این صورت، نزد سایر همسرا. نزد تو می مانم

 إِذَا تزوج الْبِكْر علَى الثَّيبِ أَقَام عندها        :قَالَ عن أَنسِ بنِ مالك     ـ  ٨٤٠
 إِنـه   : ولَو قُلْت  :قَالَ خالد . ثًا وإِذَا تزوج الثَّيب علَى الْبِكْرِ أَقَام عندها ثَالَ        ،سبعا

  )١٤٦١/م. ( السنةُ كَذَلك: ولَكنه قَالَ،صدقْترفَعه لَ
اگر مردي با دختر باکره اي بر زن بیوة قبلی خـود،    :  می گوید  انس بن مالک    : ترجمه

و اگر با زن بیوه اي بر همسر باکرة قبلی خود، ازدواج نماید، . ازدواج کند، یک هفته نزد او بماند
  .»سه روز نزد او بماند

 نسبت  این حدیث را به پیامبر اکرم اگر بگویم انس : می گوید) یکی از راویان(خالد 
  .سنت، اینگونه است: او گفت. داد، راست گفته ام

   همسري که روزش را به همسر دیگر می بخشدةدربار): 33(باب 

ب إِلَي أَنْ أَكُونَ  ما رأَيت امرأَةً أَح:قَالَت ْها     رضی اَُهللا عن  ةَ  عن عائش ـ  ٨٤١
 فَلَمـا كَبِـرت     : قَالَت ، من امرأَة فيها حدةٌ    ،خها من سودةَ بِنت زمعةَ    في مسالَ 

      ولِ اللَّهسر نا مهموي لَتعج َةشائعل، ي        : قَالَتمـوي لْتعج قَد ولَ اللَّهسا ري 
 . ويـوم سـودةَ  ، يومها:يقِْسم لعائشةَ يومينِ    فَكَانَ رسولُ اللَّه     ،منك لعائشةَ 

  )١٤٦٣/م(
از میان زنانی که من دیدم، سوده دختر زمعه تنها  : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه

وي . ر بـود زیرا او از توان روحـی بـاالیی برخـوردا   . زنی بود که من دوست داشتم مانند او باشم 
واگذار ) عایشه( نزد او می آمد، به من هنگامی که پا به سن گذاشت، روزي را که رسول اهللا 

و ( دو روز یعنی روز عایشه و سوده را نزد عایشه رضی اهللا عنها می مانـد     اهللالذا رسول   . نمود
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  ).نزد سایر همسرانش، یک روز می ماند

   زنانعدم رعایت نوبت براي برخی از): 34(باب 

جنـازةَ  ،  ْهمـا         اَُهللا عن  رضی  مع ابنِ عباسٍ   ، حضرنا : قَالَ  عطَاءٍ ـ عن ٨٤٢
 فَإِذَا رفَعتم     هذه زوج النبِي     : فَقَالَ ابن عباسٍ   ،بِسرِف  زوجِ النبِي    ،ميمونةَ

 ،تـسع   فَإِنه كَانَ عند رسولِ اللَّه       ، وارفُقُوا ،لُوا تزلْزِ  والَ ، تزعزِعوا نعشها فَالَ 
  ، يقِْسم لواحدةفَكَانَ يقِْسم لثَمان والَ

  )١٤٦٥/م( . يقِْسم لَها صفيةُ بِنت حيي بنِ أَخطَب الَّتي الَ:قَالَ عطَاٌء
هللا عنهما در تشییع جنازه میمونـه، همـسر   همراه ابن عباس رضی ا   : عطاء می گوید  : ترجمه

ابن عباس رضی اهللا . حضور پیدا کردیم) محلی در نزدیکی مکه  ( در سرف    گرامی نبی اکرم    
 هنگامی که جنازه اش را برداشتید، با آرامش  است؛این، همسر گرامی نبی اکرم : عنهما گفت

ي هشت نفر از آنان، تقسیم وقـت و   نُه همسر داشت که برا   اهللارسول  . بردارید و تکان ندهید   
آن هم سوده رضی اهللا عنها بود که نوبتش . (ولی یک نفر از آنها نوبت نداشت. نوبت نموده بود

  ).را به عایشه رضی اهللا عنها واگذار نموده بود
 او با نوبت، رفتار نمی کرد،  دربارة اهللازنی که رسول   : می گوید ) یکی از راویان  (عطاء  

  ).ی بن اخطب بودصفیه دختر ح
 مطلب فوق را نقل این، اشتباه ابن جریج است که از عطا: ند می گویعلما: نووي می گوید(

چنانچه در حدیث قبلی بیان . بلکه صحیح اینست که آن زن، سوده رضی اهللا عنها بود. کرده است
  ).گردید

اش ش، همبستر شود تا وسوسه راگر چشم کسی به زنی افتاد، با همس): 35(باب 
  برطرف گردد

 فَأَتى امرأَته ،رأَى امرأَةً  أَنَّ رسولَ اللَّه :ْهما    اَُهللا عن  رضی عن جابِرٍ ـ  ٨٤٣
بنيا    ،زنِيئَةً لَهم سعمت يهو ،  هتاجى حفَقَالَ     ، فَقَض ابِهحإِلَى أَص جرخ إِنَّ « : ثُم
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 فَإِذَا أَبصر أَحدكُم امرأَةً     ، وتدبِر في صورة شيطَان    ،صورة شيطَان الْمرأَةَ تقْبِلُ في    
لَهأَه أْتفَلْي،فِْسهي نا فم دري ك١٤٠٣/م( .» فَإِنَّ ذَل(  
پـس  .  به زنی افتاد  چشم رسول خدا    : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : ترجمه

سپس ). با وي همبستر شد(ب رضی اهللا عنها؛ رفت و نیازش را بر آورده نمود           نزد همسرش؛ زین  
یعنـی مثـل شـیطان، انـسان را بـه      (آمد و شد زن ماننـد شـیطان اسـت       «: نزد یارانش آمد و فرمود    

و (نزد همسرش بـرود  ) و وسوسه شد(پس هر گاه، یکی از شما زنی را دید         ) وسوسه می اندازد  
  .»این کار، وسوسه اش را برطرف می نمایدزیرا ). با او همبستر شود

   مدارا کردن با زنان و توصیه نمودن در مورد آناندربارة): 36(باب 

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيـومِ     « :قَالَ عن النبِي    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ٨٤٤
 فَإِنَّ الْمرأَةَ   ، واستوصوا بِالنساءِ  ،و ليسكُت  فَإِذَا شهِد أَمرا فَلْيتكَلَّم بِخيرٍ أَ      ،اآلخرِ

 ، إِنْ ذَهبت تقيمه كَـسرته     ،ه وإِنَّ أَعوج شيٍء في الضلَعِ أَعالَ      ،خلقَت من ضلَعٍ  
جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تا،ورياِء خسوا بِالنصوت١٤٦٨/م. (» اس(  

هرکس به خدا و روز قیامت، ایمـان        «:  فرمود اکرم  نبی  : گوید  می ابوهریره  : رجمهت
و با زنـان، بخـوبی   . دارد، اگر در جلسه اي حضور پیدا کرد، حرف خوب بزند یا سکوت نماید     

و . اند آفریده شده ) دنده( چرا که آنها از پهلو  سفارش مرا در مورد آنان، بپذیرید؛     رفتار کنید و    
و . شـکند  اگر بخواهی، آنرا راست کنی، می. ترین بخش دنده، قسمت باالي آن است      جهمانا ک 

پس با زنان بخوبی رفتار کنیـد و سـفارش مـرا در    . ماند اگر رهایش کنی، همچنان کج، باقی می  
  . »مورد آنان، مد نظر داشته باشید

  هیچ مرد مؤمنی، نسبت به همسرش کینه و دشمنی نورزد): 37(باب 

 يفْـرك مـؤمن   الَ« : قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ ن أَبِي هريرةَ ع ـ  ٨٤٥
  )١٤٦٩/م( .»غَيره« : أَو قَالَ.» إِنْ كَرِه منها خلُقًا رضي منها آخر،مؤمنةً

ؤمنی هیچ مرد مؤمنی نسبت به زن م  «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
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   زیرا اگر یـک اخالقـش را نمـی پـسندد، اخـالق دیگـرش را           دشمنی و کینه نورزد؛   ) شهمسر(
  .»می پسندد

 مرد باید به اخالقهاي خوبش هم نظـر داشـته      ، یک اخالق نادرست داشته باشد؛     شاید زن (
  ).هاي خوبی هم داردقباشد یعنی حتماً اخال

  داگر حوا نمی بود، هیچ زنی به شوهرش خیانت نمی کر): 38(باب 

فَذَكَر أَحاديثَ منها وقَـالَ   :عن رسولِ اللَّه :  هريرةَ  ی أَب ـ عن ٨٤٦
   ولُ اللَّهسر :»َاللَو     امثْ الطَّعبخي يلَ لَمائرو إِسنب ،   ماللَّح زنخي لَمالَ ، ولَواُء   ووح 

رها الدهجوثَى زأُن نخت ١٤٧٠/م. (»لَم(  
، غذا نداگر بنی اسرائیل نمی بود«:  فرمود نبی اکرم : می گوید ابوهریره : ترجمه

. »و اگر حوا نمی بود، هیچ زنی به شوهرش، هرگز خیانت نمی کرد. وگوشت، فاسد نمی شد
اد و او نیز به ست که شیطان، درخت را براي حوا، خوب جلوه د امقصود از خیانت در اینجا این(

و زنان نیز که مادرشان حوا است در پذیرش وسوسه .  آدم، خوب نشان دادنرا براينوبۀ خود، آ
 مردان باید صبر و حوصله داشته باشند وزنان نیز طان به مادرشان شباهت دارند؛ در نتیجه،هاي شی

  ).در جهت اصالح خویش تالش نمایند

  عجله نکند کسی که از سفر می آید در رفتن نزد همسرش، ): 39(باب 
  زند و سر و سامان دهدبموهایش را شانه تا  لکه به او فرصت دهدب

  كُنا مع رسولِ اللَّه      :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ  ٨٤٧
 اةي غَزف،       ي قَطُوفريٍ لعلَى بع لْتجعا تلْنا أَقْبفَلَم ،خ باكقَنِي ري فَلَحلْف، سخفَن 

   هعم تكَان ةزنريِي بِععاِإلبِلِ        ،ب ناٍء مر تا أَنم دوريِي كَأَجعب طَلَقفَان ،   فَـتفَالْت 
     ولِ اللَّهسا بِرفَإِذَا أَن  ،َفَقَال: » ابِرا جي جِلُكعا ي؟»مقُلْت :ولَ اللَّهسا رـي  ، يإِن 

 : قَـالَ  ، بلْ ثَيبا  : قَالَ قُلْت  ؟»أَبِكْرا تزوجتها أَم ثَيبا   « : فَقَالَ ،عرسٍحديثُ عهد بِ  
 : فَقَـالَ  ، فَلَما قَدمنا الْمدينةَ ذَهبنا لندخلَ     : قَالَ ؟»عبكعبها وتالَ  جارِيةً تالَ  هالَّ«
ـ أَمهِلُوا حتى ندخلَ لَيالً«    اًءأَيشةُ ـ  عيبغالْم دحتستثَةُ وعطَ الششتمت كَي«. 
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  )١٤٦٦/م! (»إِذَا قَدمت فَالْكَيس الْكَيس« وقَالَ :قَالَ
 در یکی از غزوات، همراه رسول اهللا : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

کند، راه می رفت، سوار بودم و در عین حال، هنگام بازگشت، من بر شترم که آهسته و . بودیم
ت داشت، در این هنگام، سواري از پشت سر به من رسید و با عصایی که در دس. عجله داشتم
؟ »چرا عجله داري! اي جابر«: پس فرمود.  است دیدم که رسول خدا نگاه کردم؛. شترم را راند

با دوشیزه اي ازدواج کرده اي یا بیوه «: فرمود.  عروسی کرده ام،من تازه! اي رسول خدا: گفتم
  ؟»ید، بازي کنیکدیگربا  چرا با دوشیزه اي ازدواج نکردي تا «: فرمود. با بیوه زنی: ؟ گفتم»زنی

 رسول اهللا . هنگامی که به مدینه رسیدیم، خواستیم به خانه هایمان برویم: جابر می گوید
 تا زنان ژولیده، موهایشان را شانه زده و سر و  به خانه ها برویمصبر کنید که هنگام عشا«: فرمود

  .»سامان دهند و موهاي زائد بدنشان را برطرف کنند

هر گاه، نزد همسرت رفتی، با عقل و «:  افزود می گوید همچنین رسول اهللا جابر 
   .»اندیشه به نیت صاحب فرزند شدن با او همبستر شو

   کتاب طالقـ15
  رش را در دوران عادت ماهانه، طالق می دهد مردي که همسدربارة): 1(باب 

 ،طَلَّق امرأَته وهي حـائض     ْهما        اَُهللا عن  رضی أَنَّ ابن عمر     :عن نافعٍ ـ  ٨٤٨
    بِيالن رمأَلَ عفَس         ىرةً أُخضيح يضحى تتا حهِلَهمي ا ثُمهجِعرأَنْ ي هرفَأَم،  ثُم 

 فَتلْك الْعدةُ الَّتي أَمر اللَّه أَنْ يطَلَّـق       ،يمهِلَها حتى تطْهر ثُم يطَلِّقَها قَبلَ أَنْ يمسها       
 فَكَانَ ابن عمر إِذَا سئلَ عن الرجلِ يطَلِّق امرأَته وهي حـائض             : قَالَ ،لَها النساءُ 

 ثُـم   ،أَمره أَنْ يرجِعها    إِنَّ رسولَ اللَّه     ،أَنت طَلَّقْتها واحدةً أَو اثْنتينِ     أَما   :يقُولُ
 ثُم يطَلِّقَهـا قَبـلَ أَنْ   ، ثُم يمهِلَها حتى تطْهر ،يمهِلَها حتى تحيض حيضةً أُخرى    

قِ  فَقَد عصيت ربك فيما أَمرك بِـه مـن طَـالَ     ،ثًا ثَالَ  وأَما أَنت طَلَّقْتها   ،يمسها
كأَترام،كنم تانب١٤٧١/م. ( و(  
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عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما همسرش را که در دوران قاعدگی : نافع می گوید : ترجمه
 بـه   نبی اکرم . پرسید در این باره از رسول خدا عمر بن خطاب . بسر می برد، طالق داد   

او دستور داد تا به همسرش، رجوع کند و به او مهلت دهد تا دوباره دچار قاعدگی شود و پاك 
این، همان عدتی است که خداونـد،    . ش دهد ز اینکه با او همبستر شود، طالق      آنگاه قبل ا  . گردد

  .»دستور داده است تا زنان در آن، طالق داده شوند
 عمر دربارة مـردي کـه هکـسرش را در دوران عـادت ماهانـه       هرگاه از ابن  : نافع می گوید  

اگر تو همسرت را یک یا دو طالق داده اي، در چنین :طالق داده است می پرسیدمد، می گفت     
آنگـاه بـه او مهلـت دهـد تـا        . موردي رسول اهللا دستور داده است که به همسرش، رجـوع کنـد            

ن، قبـل از اینکـه بـا او همبـستر شـود،      بعـد از آ . دوباره دچار عادت ماهانه شـود و پـاك گـردد         
اما اگر تـو همـسرت را سـه طـالق داده اي، در حقیقـت از دسـتور پروردگـارت                   . طالقش دهد 

  .دربارة روش طالق همسرت، سرپیچی کرده اي و همسرت از تو جدا شده است

تهِم أَنَّ ابن    أَ  مكَثْت عشرِين سنةً يحدثُنِي من الَ      :عن ابنِ سريِين قَالَ   ـ  ٨٤٩
  والَ ، أَتهِمهـم   فَجعلْت الَ  ، فَأُمر أَنْ يراجِعها   ،ثًا وهي حائض  عمر طَلَّق امرأَته ثَالَ   

 ، وكَانَ ذَا ثَبت   ، يونس بن جبيرٍ الْباهلي    ،بٍ حتى لَقيت أَبا غَالَّ    ،أَعرِف الْحديثَ 
 فَـأُمر أَنْ  ، فَحدثَه أَنه طَلَّق امرأَته تطْليقَةً وهي حائض  ،ي أَنه سأَلَ ابن عمر    فَحدثَنِ

 .؟ أَو إِنْ عجـز واسـتحمق      ، فَمـه  : قَالَ ؟ أَفَحِسبت علَيه  : قُلْت : قَالَ ،يرجِعها
  )١٤٧١/م(

 از عمرم را سپري نمودم و در طول ایـن مـدت،      بیست سال : ابن سیرین می گوید   : ترجمه
ابـن عمـر رضـی اهللا عنهمـا     : کسی که او را متهم به دروغگویی نمی نمـایم، بـه مـن مـی گفـت                  

پس به او دستور داده شد تا به همسرش، مراجعه . همسرش را در دوران قاعدگی، سه طالق داد      
. و حدیث را هم نمی دانستممن راویان حدیث را متهم به کذب و دروغگویی نمی کردم            . کند

: وي به مـن گفـت  . تا اینکه ابو غالب یونس بن جبیر باهلی را که مردي مورد اعتماد بود، دیدم         
من همسرم را در دوران قاعـدگی،  : او گفت. من از ابن عمر رضی اهللا عنهما در این باره پرسیدم  

  .یک طالق دادم پس به من دستور داده شد تا به او رجوع کنم
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چـرا  : ق، محـسوب شـد؟گفت    آیا آن، یک طـال    : ازابن عمر پرسیدم  : یرین می گوید  ابن س 
و بـه سـنت، عمـل نکنـد بـاز هـم آن یـک            ( اگر شخصی ناتوان و نادان گردد        !محسوب نشود؟ 

  ).طالق، طالق محسوب می گردد

  سه طالق در عصر رسول اهللا ): 2(باب 

  ق علَـى عهـد      كَانَ الطَّـالَ   :قَالَ ْهما        رضی اَُهللا عن  ابنِ عباسٍ   عن  ـ  ٨٥٠
   ولِ اللَّهسر     َالخ ننِ ميتنسكْرٍ وأَبِي بو رمع فَة یضن  را        اَُهللا عمالثَّالَ طَالَ،   ْه ق ث

 لَهم فيه  إِنَّ الناس قَد استعجلُوا في أَمرٍ قَد كَانت     : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    ،واحدةً
  )١٤٧٢/م. (فَأَمضاه علَيهِم ،فَلَو أَمضيناه علَيهِم ،أَناةٌ

، ابـوبکر  سه طالق در دوران رسول خدا     : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
مـردم در کـاري   :  گفـت عمر .  یک طالق، به شمار می رفتو سه سال اول خالفت عمر   

لذا چقدر خوب است که این حکم را براي آنهـا اجـرا کنـیم            . عجله کردند که فرصت داشتند،    
سه .  (آنگاه این حکم را اجرا کرد) چون سه طالق می دهند ما هم آنرا سه طالق بشمار آوریم(

  ).طالق را سه طالق به حساب آورد

 مردي که همسرش را طالق می دهد و آن زن با مردي دیگر، دربارة): 3(باب 
  اما آن مرد با وي همبستر نمی شود؛کند ازدواج می 

   نمی تواند به شوهر اولش برگرددی زن چنین

 أَنَّ رِفَاعةَ الْقُرظي طَلَّق امرأَته فَبت       :قالت ْها        اَُهللا عن  رضیعائشةَ  ـ عن   ٨٥١
 يـا   :فَقَالَـت  جاَءت النبِي    فَ ، فَتزوجت بعده عبد الرحمنِ بن الزبِريِ      ،قَهاطَالَ

 ولَ اللَّهسةَ    ،ررِفَاع تحت تا كَانهثَالَ   ، إِن را آخفَطَلَّقَه  يقَاتطْلت ث،   ـتجوزفَت 
ت بِهدبـة   وأَخذَ، مثْلُ الْهدبةالَّ ما معه إِ! واللَّه، وإِنه،بعده عبد الرحمنِ بن الزبِريِ  

لَعلَّك ترِيدين أَنْ ترجِعي « : فَقَالَ، ضاحكًا  فَتبسم رسولُ اللَّه     :من جِلْبابِها قَالَ  
  وأَبو بكْرٍ الـصديق      .» حتى يذُوق عسيلَتك وتذُوقي عسيلَته     ، الَ ،إِلَى رِفَاعةَ 

وخالد بن سعيد بنِ الْعاصِ جالس بِبابِ الْحجرة لَـم           لَّه  جالس عند رسولِ ال   
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 ذَنْ لَهؤكْرٍ     : قَالَ ،يا بي أَبادني دالخ قأَالَ : فَطَف          ـدنع بِـه رهجا تمع هذه رجزت 
 ولِ اللَّهسر١٤٣٣/م(  ؟(  
هر سه ( قرظی همسرش را طالق قطعی داد فاعۀر: یشه رضی اهللا عنها می گوید   عا: ترجمه

) همـسرش (سپس . الرحمن بن زبیر، ازدواج کرد همسرش بعد از او با عبد     ). طالقش واقع شدند  
او آخـرین سـه طـالق    . من در نکاح رفاعـه بـودم  ! اي رسول خدا:  آمد و گفت   نزد نبی اکرم    

 خـدا  بـه . نمودمحمن بن زبیر، ازدواج الر بعد از ایشان، من با عبد    . را نیز واقع نمود   ) طالق سوم (
قـدرت همبـستري   ( دارد  ـ با اشاره به گوشۀ چادرش ـ لباساین  سوگند که او چیزي مانند ریشۀ

شـاید مـی خـواهی نـزد رفاعـه      «:  با دیدن این صحنه، تبـسم نمـود و فرمـود      رسول اهللا    .)ندارد
همبـستر  (ز او لـذت نبـرده اي   الرحمن از تو لذت نبرده اسـت و تـو ا    برگردي؟ تا زمانی که عبد    

  .»این کار، ممکن نیست) نشده اید
و .  نشـسته بـود   در این هنگام، نـزد رسـول اهللا   قابل یادآوري است که ابوبکر صدیق      

. خالد بن سعید بن عاص نیز که به وي اجازة ورود نداده بودند، کنـار دروازة اتـاق، نشـسته بـود     
آیا این زن را از به زبان آوردن ایـن سـخنان   ! ابوبکراي : خالد صدا زد و گفت    : راوي می گوید  
   باز نمی داري؟ نزد رسول خدا 

  : دربارة حرام و این سخن خداوند عزوجل که می فرماید): 4(باب 
  چرا آنچه را که خداوند برایت حالل ساخته است، ! اي پیامبر«

  )1 –تحریم (»  می کنیشحرام

 إِذَا حرم الرجلُ علَيه امرأَتـه       :قَالَ ْهما         عن اَُهللا رضی عباسٍ    ابنِ ـ عن  ٨٥٢
. أُسـوةٌ حـسنةٌ     لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّـه         : وقَالَ ،فَهِي يمني يكَفِّرها  

  )١٤٧٣/م(
اگـر کـسی همـسرش را بـر خـود، حـرام       : ابن عباس رضی اهللا عنهمـا مـی گویـد        : ترجمه
  : و افــزود.  آنــرا بدهــدوگندي محــسوب مــی شــود کــه بایــد کفــارة ســخنش، ســســاخت، ایــن

  . براي شما بهترین الگو استرسول خدا 
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كَانَ يمكُثُ عند زينب :    أَنَّ النبِي    :ْهما        اَُهللا عن  رضی عائشةَ   ـ عن  ٨٥٣
اطَيت أَنا وحفْصةُ أَنَّ أَيتنا ما دخلَ        فَتو : قَالَت ،بِنت جحشٍ فَيشرب عندها عسالً    

   بِيا النهلَيع ْقُلفَلْت:     ريافغم رِيح كنم ي أَجِدإِن ،  ريافغم لَـى     ؟ أَكَلْتلَ عخفَـد 
   لَه كذَل ا فَقَالَتماهدالً  « : فَقَالَ ،إِحسع ترِبلْ شب    ج تبِن بنيز دنع   لَنشٍ وح

 لَه ودلَ .»أَعزفَن :      لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت ملهلإِلَى قَو :  ـاوبتإِنْ ت  َةـشائعل 
.  لقَوله بلْ شـرِبت عـسالً      وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حديثًا      وحفْصةَ  

   )١٤٧٤/م(
 بـراي خـوردن عـسل، نـزد زینـب           نبـی اکـرم     : ی اهللا عنها می گوید    عایشه رض : ترجمه

من و حفصه توافق کـردیم کـه هـر گـاه،     . دختر جحش رضی اهللا عنها می رفت و آنجا می ماند  
آیـا مغـافیر   . از تو بوي مغافیر به مشام می آید:  نزد هر یک از ما آمد، به او بگویدرسول خدا   

 او هـم همـین چیـز را بـه آنحـضرت      . کی از آندو آمـد  نزد یخورده اي؟ سپس رسول اهللا      
بلکه نزد زینب دختر جحـش، عـسل خـورده ام و دوبـاره هرگـز      «:  فرمود رسول اکرم   . گفت

چرا آنچه را که ( لم تُحرِّم ما أَحلَّ اللَّه لَک :  این آیات، نازل گردید    ،در نتیجه . »نمی خورم 
 و در ادامـه، خداونـد خطـاب بـه     ؟)د، حـرام مـی کنـی      خداوند برایت حالل کرده است، بر خو      

، اگر به سوي خدا برگردیـد و توبـه کنیـد     ( إِنْ تَتُوبا : عایشه و حفصه رضی اهللا عنهما فرمود      
 وإِذْ أَسرَّ النَّبِی إِلَـى بعـضِ أَزواجِـه حـدیثًا     :و آنجا که خداوند می فرمایـد      . )...بهتر است 

اشاره بـه ایـن سـخن       ) نهاد  میان در را رازي همسرانش از  یکی با  نبی اکرم   که  آنگاه(
   .»بلکه عسل خورده ام«: پیامبر اکرم دارد که فرمود

يحـب    كَانَ رسولُ اللَّـه      :قَالَت ْهما        رضی اَُهللا عن  عن عائشةَ   ـ   ٨٥٤
 فَـدخلَ   ، فَيدنو منهن  ، دار علَى نِسائه   ، فَكَانَ إِذَا صلَّى الْعصر    ،الْحلْواَء والْعسلَ 

  سبتةَ فَاحفْصلَى حع،        كذَل نع أَلْتفَس بِستحا كَانَ يمم ا أَكْثَرهدني  ، عيلَ لفَق : 
ـ   فَسقَت رسولَ اللَّه     ،أَهدت لَها امرأَةٌ من قَومها عكَّةً من عسلٍ        نةً  مبـرش ه، 

فَقُلْت:    لَه الَنتحلَن اللَّها وةَ، أَمدوسل كذَل تفَذَكَر ،قُلْتو :  ـهفَإِن كلَيلَ عخإِذَا د 
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 كنو منديس،  ي لَهفَقُول :     ريافغم أَكَلْت ولَ اللَّهسا ر؟ ي   قُولُ لَكيس هي  ، الَ : فَإِنفَقُول 
ا   :لَهم  يحالر هذ؟ه   ولُ اللَّهسكَانَ رو   يحالـر هنم دوجأَنْ ي هلَيع دتشي ،  ـهفَإِن 

 قُولُ لَكيلٍ :سسةَ عبرةُ شفْصنِي حقَتس ،ي لَهفُطَ   : فَقُولـرالْع لُـهحن ـتسرج ، 
  لَه كأَقُولُ ذَلسةُ    ،ويفا صي تأَن يهقُولةَ    ، ودولَى سلَ عخا دفَلَم ،  قُـولُ   : قَالَـتت 

 ، هو لَقَد كدت أَنْ أُبادئَه بِالَّذي قُلْت لي وإِنه لَعلَى الْبابِ إِلَه إِالَّ   والَّذي الَ  :سودةُ
 كنقًا مفَر،      ولُ اللَّهسا رنا دفَلَم  قَالَت:ولَ اللَّهسا رأَ، ي  ريـافغم قَـالَ ؟كَلْت : 

 : قَالَـت  .»سقَتنِي حفْصةُ شـربةَ عـسلٍ     « : قَالَ ؟ فَما هذه الريح   : قَالَت ،»الَ«
 ثُم دخلَ علَى صـفيةَ      ، فَلَما دخلَ علَي قُلْت لَه مثْلَ ذَلك       ،جرست نحلُه الْعرفُطَ  

  كثْلِ ذَلبِم فَقَالَت،     ةَ قَالَتفْصلَى حلَ عخا دفَلَم :   ولَ اللَّهسا رأَالَ ، ي   هنم يكق؟ أَس 
 ، واللَّه لَقَد حرمنـاه    ! سبحانَ اللَّه  : تقُولُ سودةُ  : قَالَت .» حاجةَ لي بِه   الَ« :قَالَ

ا:قَالَتلَه ي: قُلْتكُت١٤٧٤/م( . اس(  
و .  عسل و شیرینی را دوست داشترسول اهللا :  عنها می گویدعایشه رضی اهللا: ترجمه

  ی رفت و با آنان، خوش و بِش هنگامی که از نماز عصر برمی گشت، نزد همسرانش م
علت را جویا . روزي، نزد حفصه دختر عمر رفت و بیش از حد معمول، نزد او ماند. دمی نمو

پس او .  نموده است به او اهدادان حفصه، یک مشک عسلزنی از خویشاون: گفتند. شدم
ه خدا که حیله اي بکار سوگند ب: با خود گفتم. می دهد قدري از آن عسل را به رسول خدا 

هنگامی که :  لذا موضوع را براي سوده دختر زمعه یادآوري کردم و به او گفتمخواهم برد؛
صمغ گیاه بد (ا مغافیر آی: تو به او بگو.  نزد تو آمد، حتما به تو نزدیک می شودرسول خدا 

  این بویی که از تو به مشام ام : پس به او بگو. »خیر«: خورده اي؟ او به تو خواهد گفت) بو
پس به او . »حفصه مقداري عسل به من داده است«: می رسد، چیست؟ او به تو خواهد گفت

ا به او خواهم من هم همین سخنان ر. زنبورهاي آن، از گل درخت مغافیر، تغذیه نموده اند: بگو
  . همین سخنان را به او بگو! تو هم اي صفیه. گفت

بخدا سوگند، به محض اینکه  : سوده رضی اهللا عنها گفت: عایشه رضی اهللا عنها می گوید
 کنار دروازه ایستاد، از ترس تو، خواستم رشتۀ کالم را بدست بگیرم و سخن رسول خدا 
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  .بگویم
آیا ! اي رسول خدا: ه او نزدیک شد، سوده گفت ببهر حال، هنگامی که رسول خدا 

پس این بویی که از تو به مشام ام می رسد، : سوده گفت. »خیر«: مغافیر خورده اي؟ فرمود
زنبورهاي آن، از گل : سوده گفت. »حفصه، مقداري عسل به من داده است«: چیست؟ فرمود

و . م همین سخنان را به او گفتمهنگامی که نزد من آمد، من ه. درخت مغافیر، تغذیه نموده اند
پس زمانی که دوباره نزد . هنگامی که نزد صفیه رفت، او نیز به ایشان، همین سخنان را گفت

نیازي به آن «: آیا برایت قدري عسل نیاورم؟ فرمود! اي رسول خدا: حفصه رفت، حفصه گفت
  . »ندارم

 را از آن عسل، محروم م سوگند به خدا که ما پیامبر اکر: سوده گفت: عایشه می گوید
  .ساکت باش: من گفتم. ساختیم

  عنایت نمودحق انتخاب دربارة شوهري که به همسرش، ): 5(باب 

 دخلَ أَبو بكْرٍ يستأْذنُ :قَالَ ْهما    اَُهللا عن رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه  ـ  ٨٥٥
    ولِ اللَّهسلَى رع    اسالن دجفَو ابِها بِبلُوسذَنْ ألََِ   ،جؤي لَم  مهنم دنَ  : قَالَ،حفَـأُذ 

 حولَـه   ،جالسا  فَوجد النبِي    ،بِي بكْرٍ فَدخلَ ثُم أَقْبلَ عمر فَاستأْذَنَ فَأُذنَ لَه        ألَِ
هاؤا  ،نِستاكا ساجِمألََ : فَقَالَ : قَالَ ، و   ئًا أُضيش قُولَن   بِيالن كح  ، َـا   :فَقَـالي   

 ،رسولَ اللَّه لَو رأَيت بِنت خارِجةَ سأَلَتنِي النفَقَةَ فَقُمت إِلَيها فَوجـأْت عنقَهـا             
    ولُ اللَّهسر كحفَض  ،َقَالى « :ورا تي كَملوح نفَقَةَ،هنِي النأَلْنسـو  ، يأَب فَقَام 

 :هما يقُـولُ   كالَ ، فَقَام عمر إِلَى حفْصةَ يجأُ عنقَها      ،رٍ إِلَى عائشةَ يجأُ عنقَها    بكْ
    ولَ اللَّهسر أَلْنست   هدنع سا لَيم، فَقُلْن : اللَّهالَ ، و      ولَ اللَّهسأَلُ رسن    ئًاـيش

  هدنع سا لَيدأَب،  لَهزتاع ثُم     رِينشعا وعست ا أَورهش ـةُ      ،ناآلي هذه هلَيع لَتزن ثُم : 
    َِقُلْ أل بِيا النها أَيياجِكوز  َلَغى بتح :    ايمظا عرأَج كُننم اتِسنحلْمل َقَال : 

 تعجلي  أَعرِض علَيك أَمرا أُحب أَنْ الَ يا عائشةُ إِني أُرِيد أَنْ    « : فَقَالَ ،فَبدأَ بِعائشةَ 
   كيوريِي أَبشتسى تتح يهف«. قَالَت :  وا هم؟ و   ولَ اللَّهسا رالَ ، يـةَ    فَتا اآليهلَيع ، 
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قَالَت:      يوأَب ريشتأَس ولَ اللَّهسا ري يك؟ أَف    ولَهسرو اللَّه ارتلْ أَخةَ   براآلخ ارالدو ، 
 تسأَلُنِي امرأَةٌ منهن    الَ« : قَالَ ، تخبِر امرأَةً من نِسائك بِالَّذي قُلْت      وأَسأَلُك أَنْ الَ  

ـ      ، متعنتا  إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِي معنتا والَ      ، أَخبرتها إِالَّ يـا ملِّمعثَنِي معب نلَكا ورس« .
  )١٤٧٨/م(

مد و می خواست براي  آابوبکر :  رضی اهللا عنهما می گویدجابر بن عبداهللا: ترجمه
  مردم را دید که کنار دروازة خانۀ در آنجا، اجازه بگیرد؛ رسول اهللا وارد شدن به خانۀ

  . ورود، داده نشده استه اند و به هیچ یک از آنان، اجازة نشست آنحضرت
وي هنگام وارد شدن، دید که پیامبر اکرم . به او اجازه داده شد. ازه خواست اجابوبکر 

بعد از آن، عمر. ساکت و اندوهگین نشسته است و همسرانش نیز اطراف او نشسته اند  
  .آمد و اجازة ورود خواست؛ به او نیز اجازة ورود دادند

لذا .  را بخندانمچیزي می گویم که نبی اکرم :  با خود گفتعمر: راوي می گوید
از من نفقه بخواهد و من بلند شوم و ) همسر من(اگر دختر خارجه ! اي رسول خدا: عرض کرد

همانگونه که مشاهده «:  خندید و فرمودیکی به گردنش بزنم شما چه می گویید؟ رسول اهللا 
  .»می کنی اینها اطراف مرا گرفته اند و از من نفقه می خواهند

 عایشه رفت و با دست به گردنش می زد و عمر برخاست و با دست سپس ابوبکر به سوي
 چیزي می خواهید که در از رسول خدا : و هر دوي آنها می گفتند. به گردن حفصه می زد

   !!توانش نیست؟
نه روز از همسرانش، کناره  یک ماه یا بیست و پس از آن، رسول اهللا : راوي می گوید

للْمحسنَات تا  یا أَیها النَّبِی قُلْ ألَزواجِک:  او نازل شدآنگاه این آیه بر. دگیري نمو
  )29 - 28: احزاب( منْکُنَّ أَجرًا عظیما

اگر شما زندگی و زرق و برق دنیا را می خواهید، بیایید تا به : به همسرانت بگو! اي پیامبر(
و اگر خدا، پیامبرش و روز . ها سازمشما هدیه اي مناسب بدهم و به طرز نیکویی، شما را ر

  ).آخرت را می خواهید، خداوند براي نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است
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! اي عایشه«: ه ایشان فرمود با عایشه آغاز نمود و خطاب برسول اهللا : راوي می گوید
مشورت نکرده اي، در  ولی دوست دارم تا با پدر و مادرت، موضوعی را به تو پیشنهاد می کنم؛

  .»تصمیم گیري عجله نکنی
 فوق را  آیۀ؟ آنحضرت چه موضوعی !اي رسول خدا: عایشه رضی اهللا عنها گفت

   با پدر و مادرم، مشورت در مورد شما! اي رسول خدا: یشه گفتعا. برایش تالوت نمود
ی خواهم این بلکه، خدا، پیامبرش و سراي آخرت را انتخاب می نمایم و از تو م! می کنم؟

هر یک از آنان از من «:  فرمودرسول اکرم . سخن مرا به، هیچ یک از همسرانت نگویی
، ضرري برسانم یا سخت زیرا خداوند مرا نفرستاده است تا به مردم. بپرسد، به او خواهم گفت

  .» سهل و آسان بگیرمی فرستاده است که بلکه مرا بعنوان معلمگیري نمایم؛

 ، ما أُبالي خيرت امرأَتي واحدةً أَو مائَةً أَو أَلْفًـا         :روقٍ قَالَ عن مس ـ   ٨٥٦
أَفَكَـانَ     قَد خيرنا رسولُ اللَّـه     : ولَقَد سأَلْت عائشةَ فَقَالَت    ،بعد أَنْ تختارنِي  

  )١٤٧٧/م. (؟قًاطَالَ
ا یک، صد یا هزار بار، حق انتخاب باکی ندارم که همسرم ر: مسروق می گوید: ترجمه

 وي ه از عایشه رضی اهللا عنها پرسیدم؛ زیرا در این باربته به شرط اینکه مرا انتخاب کند؛بدهم ال
  !!آیا طالقی محسوب شد؟.  به ما حق انتخاب دادرسول خدا : گفت

   : این سخن خداوند متعال که می فرمایدةدربار): 6(باب 
إِنرَا ولَ تَظَاهعهی  دیعنی اگر علیه او همدست شوی  

 مكَثْت سـنةً    :يحدثُ قَالَ  ْهما        اَُهللا عن  رضی عباسٍ    اللَّه بنِ   عبد ـ عن  ٨٥٧
 ، فَما أَستطيع أَنْ أَسأَلَه هيبةً لَه      ،عن آية  وأَنا أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ        

تح    هعم تجرا فَخاجح جرى خ،  عجا رضِ الطَّرِيقِ   ، فَلَمعا بِبلَ إِلَـى     ، فَكُنـدع 
  لَه ةاجحل اكاَألر،       هعم ترس غَ ثُمى فَرتح لَه قَفْتفَو ، فَقُلْت :   نِنيمؤالْم ريا أَمي ، 

 ، تلْك حفْصةُ وعائـشةُ : فَقَالَ؟من أَزواجِه لَّه لَّتان تظَاهرتا علَى رسولِ ال   لمن ا 
 لَه قَالَ فَقُلْت:اللَّهو ،   يعطـتـا أَسفَم ةنذُ سنذَا مه نع أَلَكأَنْ أَس لَأُرِيد تإِنْ كُن 
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 ةً لَكبيلْ  فَالَ : قَالَ ،هفْعلْمٍ فَ       ، تع ني مدنأَنَّ ع تنا ظَنم  هنلْنِي عس،    ـتفَإِنْ كُن 
 كتربأَخ هلَمقَالَ ،أَع :  رمقَالَ عا     : وـراِء أَمسلنل دعا نم ةيلاهي الْجا فإِنْ كُن اللَّهو ، 

 أَنا في أَمـرٍ    فَبينما : قَالَ ، وقَسم لَهن ما قَسم    ،حتى أَنزلَ اللَّه تعالَى فيهِن ما أَنزلَ      
هرمي    ،أَأْتأَتري امل كَذَا    : إِذْ قَالَتكَذَا و تعنص ا  ، لَولَه ا    : فَقُلْتملو تأَن ا لَكمو 
 مـا   ! يا ابن الْخطَّابِ   ، عجبا لَك  : فَقَالَت لي  ؟ وما تكَلُّفُك في أَمرٍ أُرِيده     ؟هاهنا

 ،حتى يظَلَّ يومه غَـضبانَ    وإِنَّ ابنتك لَتراجِع رسولَ اللَّه       ،جع أَنت ترِيد أَنْ ترا  
 رمكَانِي     :قَالَ عم جرأَخ ي ثُمائذُ رِدةَ    ، فَآخفْصلَى حلَ عخى أَدتا  ، حلَه ا  : فَقُلْتي 

      ولَ اللَّهسر نياجِعرلَت كةُ إِنينب انَ حبغَض هموظَلَّ يى يةُ؟تفْصح فَقَالَت :  اللَّـهو 
 هاجِعرا لَنإِن، فَقُلْت :       هولسر بغَضو ةَ اللَّهقُوبع كذِّري أُحأَن نيلَمعت    ،   َةُ الينا بي  

 ثُـم خرجـت   ،إِياها  اللَّه  وحب رسولِ،يغرنك هذه الَّتي قَد أَعجبها حسنها     
 عجبا لَك : فَقَالَت لي أُم سلَمةَ، فَكَلَّمتها ، لقَرابتي منها  ،حتى أَدخلَ علَى أُم سلَمةَ    

 اللَّـه    قَد دخلْت في كُلِّ شيٍء حتى تبتغي أَنْ تدخلَ بين رسولِ           ،يا ابن الْخطَّابِ  
 اجِهوأَزقَال ،و :َ    أَجِد تا كُنضِ معب ننِي عترذًا كَسنِي أَخذَتفَأَخ ،  ـتجرفَخ 

 وإِذَا غَـاب    ، إِذَا غبت أَتانِي بِالْخبرِ    ، وكَانَ لي صاحب من اَألنصارِ     ،من عندها 
 ذُكر لَنا أَنـه  ،ينئذ نتخوف ملكًا من ملُوك غَسانَ     ونحن ح  ،كُنت أَنا آتيه بِالْخبرِ   

 فَأَتى صاحبِي اَألنـصارِي يـدق       ، فَقَد امتلَأَت صدورنا منه    ،يرِيد أَنْ يِسري إِلَينا   
ابقَالَ ،الْبو : حافْت ، حافْت ،   انِيساَء الْغج لَ فَقَا ؟ فَقُلْت:    ـكذَل نم دلَ   ، أَشـزتاع 

   ولُ اللَّهسر هاجوأَز، ةَ    : فَقُلْتشائعةَ وفْصح فأَن مغر ،     جربِي فَأَخذُ ثَوآخ ثُم 
 ى جِئْتتح،    ولُ اللَّهسفَإِذَا ر     لَـةجـا بِعهقَـى إِلَيتري لَه ةبرشي مغُـالَ ،فو  م  

 : قَالَ عمـر ، فَأُذنَ لي، هذَا عمر: فَقُلْت،أَسود علَى رأْسِ الدرجة   اللَّه   لرسولِ
     ولِ اللَّهسلَى رع تصفَقَص  َيثدذَا الْحه،        مـسبةَ تلَمس يثَ أُمدح تلَغا بفَلَم 

   ولُ اللَّهسر  ،    نيا بريٍ مصلَى حلَع هإِنءٌ  ويش هنيبو مٍ      ،هأَد نةٌ مادوِس هأْسر تحتو 
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 يفا لهوشح،     ظًا مقَر هلَيرِج دنإِنَّ عو اصورلَّقَةً    ،بعا مبأُه هأْسر دنعو ،   أَثَر تأَيفَر 
      ولِ اللَّهسبِ رني جريِ فصالْح، تكَيفَقَالَ ،فَب : » كبا يم؟»يك  ـا   : فَقُلْـتي   

       يها فما هيمف رصقَيى ورسإِنَّ ك ولَ اللَّهسر،   ولُ اللَّهسر تأَن؟ و    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 
 :»ُةراآلخ لَكا وينا الدمكُونَ لَهى أَنْ تضرا ت١٤٧٩/م( ؟»أَم(  

 مدت یک سال بود که می خواستم :عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه
 ولی بخاطر هیبتی که داشت نمی توانستم سؤالم  بپرسم؛در مورد آیه اي از عمر بن خطاب 

. من نیز همراه ایشان، بیرون شدم. تا اینکه براي اداي حج از مدینه، بیرون شد. را مطرح کنم
. تی بنام اراك رفتهنگام بازگشت در مسیر، از ما جدا شد و براي قضاي حاجت بسوي درخ

آن دو ! اي امیر المؤمنین: آنگاه همراه او براه افتادم و گفتم. من ایستادم تا اینکه کارش تمام شد
 که علیه او همدست شدند و با هم همکاري نمودند، کدام ها زن از همسران رسول خدا 

سال است که بخدا سوگند، مدت یک : گفتم. آنها، حفصه و عایشه بودند: بودند؟ جواب داد
. می خواستم در این باره از شما بپرسم ولی بخاطر هیبت شما نمی توانستم سؤالم را مطرح کنم

 هر گاه، فکر کردي علم و دانشی نزد من وجود دارد، از من این کار را نکن؛:  گفتعمر 
  .اگر در آن مورد، اطالعی داشته باشم، به تو می گویم. بپرس

ن جاهلیت براي زنان، هیچ ارزشی قایل نبودیم تا اینکه خداوند به خدا سوگند، ما در دورا
 انجام ، دربارةروزي بله، .فرمود و حقوقی براي آنان، در نظر گرفتدر مورد آنان، آیاتی نازل 

به . اگر اینگونه عمل می کردي، بسیار خوب بود: کاري، فکر می کردم که همسرم به من گفت
   دارد؟ چرا در کاري که مربوط به من است، دخالت این کار به تو چه ربطی: او گفتم

 ب می کنم که نمی خواهی نظري بدهماز تو تعج! اي فرزند خطاب:  گفتمی نمایی؟ همسرم
 صحبت می کند و اظهار نظر می نماید که در حالی که دخترت به اندازه اي نزد رسول خدا 

  .ی نماید سپري م،  تمام روزش را با خشم و ناراحتیگاهی آنحضرت 
را ) چادري که بجاي پیراهن می پوشیدند(با شنیدن این موضوع، ردایم : عمر گفت

تو به اندازه اي نزد ! اي دخترم:  به او گفتمرکت کردم تا اینکه نزد حفصه رفتم؛برداشتم و ح
، سپري ی و خشمناراحتبا  آن روزش را  اظهار نظر می نمایی که آنحضرت رسول خدا 

باید : گفتم.  اظهار نظر می نماییمبخدا سوگند که ما نزد پیامبر اکرم : ه گفتمی نماید؟ حفص
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که ) عایشه(مبادا این زن ! دخترم. که من تو را از عذاب و خشم پیامبرش بر حذر می دارمبدانی 
سپس .  را فریب دهد نسبت به او باعث خودپسندي وي شده است، توزیبایی و محبت پیامبر 

یرون آمدم و بخاطر قرابتی که با ام سلمه داشتم، نزد وي رفتم و با ایشان نیز در  حفصه، باز خانۀ
 کارها از تو تعجب می کنم؛ در همۀ! ي فرزند خطابا: ام سلمه گفت. این باره، صحبت کردم

 و همسرانش نیز دخالت نمایی؟ این دخالت نمودي تا جایی که می خواهی در امور پیامبر 
 ري از نگرانی هایم را برطرف نمود؛زه اي روي من تأثیر گذاشت که مقداسخن ام سلمه به اندا

  .لذا از نزد وي، بیرون رفتم
اشتم، او  حضور ندهنگامی که من نزد رسول اهللا بله، من یک دوست انصاري داشتم؛ 

در آن . نگامی که او حضور نداشت، من اخبار را برایش می آوردمه و اخبار را برایم می آورد
 زیرا به ما گفته بودند  به ما حمله کند؛ غسانیاناز پادشاهیکی   بیم آن را داشتیم که ماروزها

  .این مسئله ما را بطور کلی به هراس انداخته بود. که وي می خواهد بسوي ما حرکت کند
. باز کن، باز کن:  گویدمی زند و میدر این اثنا، متوجه شدم که دوست انصاري ام در 

 از  پیامبر اکرم از این هم مهم تر است؛:  است؟ گفتشاه غسانی، حمله کردهیا پادآ: پرسیدم
  .بینی حفصه و عایشه به خاك مالیده شد: گفتم. همسرانش، کناره گیري نموده است

  آنحضرتدر آنجا .  رفتم تا اینکه نزد رسول اهللا براه افتادمآنگاه لباسم را برداشتم و 
 درخت خرمایی بعنوان نردبان، ت و براي وارد شدن به آن از تنۀنشسته اس  اتاقیرا دیدم که در

: گفتم.  سیاهی داشت که باالي نردبان، ایستاده بود بردةهمچنین آنحضرت . استفاده می کند
  . ورود دادنده من اجازةبپس  .من عمر هستم

مه  هنگامی که به سخن ام سل تعریف نمودم؛ماجرا را براي رسول اهللا : عمر می گوید
 باالي حصیري قابل یادآوري که رسول اهللا .  تبسم نمودرضی اهللا عنها رسیدم، آنحضرت 

که چیز دیگري روي آن، وجود نداشت، خوابیده و سرش بر بالشی که از پوست و محتوایش 
نوعی درخت ( برگ درخت قرظ هو نزد پاهایش یک دست. برگ درخت خرما بود، نهاده بود

و چیز دیگري . (االي سرش، چند عدد پوست دباغی نشده آویزان بودوجود داشت و ب) تناور
  ).در خانه اش وجود نداشت

پیامبر اکرم .  دیدم، گریه کردمرسول اهللا ) مبارك(هنگامی که آثار حصیر را بر پهلوي 
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و قیصر ) پادشاه ایران(کسري ! اي رسول خدا: ؟ گفتم»چرا گریه می کنی! اي عمر«:  فرمود
و با این وضعیت، (در چه ناز و نعمتی بسر می برند حال آنکه تو پیامبر خدا هستی ) مپادشاه رو(

آیا راضی نیستی که دنیا از آنِ آنان باشد «:  فرمودرسول اهللا ). زندگی ات را سپري می نمایی
   .»و آخرت از آنِ ما باشد

   کتاب عدهـ16
   حمل نماید زن بارداري که بعد از وفات همسرش، وضعةدربار): 1(باب 

 أَنَّ أَباه كَتب إِلَى عمر بنِ عبد : عبد اللَّه بنِ عتبةَ اللَّه بنِعبيد ـ عن  ٨٥٨
   رِيهقَمِ الزنِ اَألرب اللَّه،          ةيـلَماَألس ـارِثالْح تةَ بِنعيبلَى سلَ عخدأَنْ ي هرأْمي ، 

  دح نا عأَلَهسفَي       ولُ اللَّهسا را قَالَ لَهمعا وهيث  هتفْتتاس نيح،     ـنب رمع بفَكَت 
عبد اللَّه إِلَى عبد اللَّه بنِ عتبةَ يخبِره أَنَّ سبيعةَ أَخبرته أَنها كَانت تحت سعد بنِ                

 فَتوفِّي عنها في حجة     ، وكَانَ ممن شهِد بدرا    ،ؤي وهو في بنِي عامرِ بنِ لُ      ،خولَةَ
 فَلَما تعلَّت مـن     ، فَلَم تنشب أَنْ وضعت حملَها بعد وفَاته       ، وهي حاملٌ  ،الْوداعِ

جلٌ من بنِـي    ر( بن بعكَك     فَدخلَ علَيها أَبو السنابِلِ    ،نِفَاسها تجملَت للْخطَّابِ  
ـ عبد الدارِ  إِنك واللَّه ما ؟ لَعلَّك ترجِني النكَاح، ما لي أَراك متجملَةً:فَقَالَ لَها  

    لَيع رمى تتحٍ حاكبِن تأَن   رشعرٍ وهةُ أَشعبأَر ةُ ،  كعيبس ا قَالَ  :قَالَتفَلَم    كي ذَلل 
    تيسأَم نيابِي حيث لَيع تعمج،     ولَ اللَّهسر تيفَأَت    كذَل نع هأَلْتانِي  ؟فَسفَأَفْت 

 قَـالَ ابـن   ، إِنْ بدا لـي ، وأَمرنِي بِالتزوجِ،بِأَني قَد حلَلْت حني وضعت حملي 
  غَيـر أَنْ الَ ، أَنْ تتزوج حني وضعت وإِنْ كَانت في دمها     أَرى بأْسا   فَالَ :شهابٍ

رطْهى تتا حهجوا زهبقْر١٤٨٤/م. (ي(  
پدرم نامه اي به عمر بن عبداهللا بن ارقم : عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبه می گوید: ترجمه

او در مورد سخن  رث اسلمی برود و اززهري نوشت و به او دستور داد تا نزد سبیعه دختر حا
  .  بپرسد هنگامی که از ایشان استفتا نمود،رسول اهللا 
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در نکاح سعد بن من  :سبیعه به من گفت: بن عتبه نوشتعمر بن عبداهللا در پاسخ عبداهللا 
سعد در حجه من حامله بودم که  .م بنی عامر بن لوي و از اهل بدر است، بودله که از قبیلۀخو

 هنگامی که دوران نفاسم. موضع حمل نمود ،اندکی بعد از وفات ایشان. وفات نمودع الودا
 بنام مردي از بنی عبدالدار. م، خود را براي خواستگاران، آرایش نمودمتمام شد و پاك گردید

واهی شاید می خ! چرا خودت را آرایش کرده اي؟:  گفتابو سنابل بن بعکک نزد من آمد
   نگذرد، زمانی که چهار ماه و ده روز از فوت شوهرت تا  خدا،ازدواج کنی؟ سوگند به

  .نمی توانی نکاح کنی
 نزد رسول اهللا  با شنیدن این سخنان، شب آنروز، لباسهایم را پوشیدم و: سبیعه می گوید

 به من فتوا داد که هنگام وضع حمل، عده ام پیامبر اکرم . رفتم و در این باره از ایشان پرسیدم
  .ه است و همچنین به من گفت که اگر خواستی، می توانی ازدواج کنیتمام شد

بعد از وضع حمل، ازدواج کند اگر زن لذا من اشکالی نمی بینم که : ابن شهاب می گوید
  . البته تا زمانی که پاك نشده است، شوهرش نباید با او همبستر شودباشد؛چه در دوران نفاس 

  ) در دوران عده بسر می برد و( زن مطلقه اي که ةدربار): 2(باب 
  براي چیدن خرماهایش بیرون می رود

 ، طُلِّقَـت خـالَتي    :يقُولُ ْهما        اَُهللا عن  رضی بن عبد اللَّه      جابِرٍ ـ عن  ٨٥٩
بلَـى  « :فَقَالَ  فَأَتت النبِي    ، فَزجرها رجلٌ أَنْ تخرج    ،فَأَرادت أَنْ تجد نخلَها   

لَكخي ندوفًا،فَجرعي ملفْعت ي أَوقدصى أَنْ تسع ك١٤٨٣/م. (» فَإِن(  
او تصمیم  ده شد؛طالق دا خاله ام: رضی اهللا عنهما می گویدجابر بن عبداهللا : ترجمه

م خاله ام نزد نبی اکر. ردي او را از بیرون رفتن، برحذر داشت مگرفت که خرماهایش را بچیند؛
آنحضرت . رفت یا کار نیکی، صدقه کنی ؛ چه بسا کهبرو، خرماهایت را بچین«:  فرمود 

  .»انجام دهی

  دحساس خطر نمایبیرون رفتن زن مطلقه از خانه اش در صورتی که ا): 3(باب 

 ،ه يا رسولَ اللَّ   : قُلْت :قَالَت ْهما        اَُهللا عن  رضیعن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ     ـ   ٨٦٠
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  )١٤٨٢/م. ( فَأَمرها فَتحولَت: قَالَ، وأَخاف أَنْ يقْتحم علَي،ثًازوجِي طَلَّقَنِي ثَالَ
! اي رسول خدا: روایت است که گفتفاطمه دختر قیس رضی اهللا عنها از : ترجمه

   :راوي می گوید. مورد تعرض قرار گیرمشوهرم مرا سه طالقه کرد و من می ترسم که 
  . جایش را تغییر دهد به وي دستور داد تا رسول اهللا 

 أَخبره أَنَّ فَاطمةَ بِنـت      : سلَمةَ بن عبد الرحمنِ بنِ عوف      ی أَب ـ عن  ٨٦١
 ،ة أَنها كَانت تحت أَبِي عمرِو بنِ حفْصِ بنِ الْمغري         : أَخبرته ْها    اَُهللا عن  رضی قَيسٍ

تـستفْتيه فـي     فَزعمت أَنها جاَءت رسولَ اللَّه      ،ث تطْليقَات فَطَلَّقَها آخر ثَالَ  
 فَأَبى مـروانُ أَنْ     ، فَأَمرها أَنْ تنتقلَ إِلَى ابنِ أُم مكْتومٍ اَألعمى        ،خروجِها من بيتها  

   وجِ الْمري خف قَهدصا  يهتيب نم ةُ   ،طَلَّقَةورلَى      : و قَالَ عع كذَل تكَرةَ أَنشائإِنَّ ع 
  )١٤٨٠/م( .فَاطمةَ بِنت قَيسٍ

فاطمه دختر قیس به من گفت که : ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف می گوید: ترجمه
بعد از . واقع نمود را سومین طالقشابو عمرو . وي در نکاح ابو عمرو بن حفص بن مغیره بود

 مورد بیرون رفتن از خانه، استفتا رفته و از ایشان در  که نزد رسول اهللا آن، فاطمه ادعا کرد
اما .  به وي دستور داده است که نزد ابن ام مکتوم نابینا، منتقل شودنموده است و آنحضرت 

  .دیق نکردد، تصبروش را که زن مطلقه می تواند از خانه اش بیرون مروان این سخن
  بیرون رفتن زن مطلقه از (عایشه رضی اهللا عنها نیز این مسئله : همچنین عروه می گوید

  .را از فاطمه دختر قیس نپذیرفت) خانه اش

   ازدواج نمودن زن مطلقه بعد از تمام شدن عده اشةدربار): 4(باب 

 ،ثًا إِنَّ زوجها طَلَّقَها ثَالَتقُولُ ْها    اَُهللا عن رضی قَيسٍ  فَاطمةَ بِنت ـ عن ٨٦٢
      ولُ اللَّهسا رلْ لَهعجي فَلَم  َالى وكْنفَقَةً سن ، قَالَت :      ولُ اللَّهسي رقَالَ ل  :» إِذَا

 فَقَـالَ ،   فَخطَبها معاوِيةُ وأَبو جهمٍ وأُسامةُ بن زيد         ، فَآذَنته .»حلَلْت فَآذنِينِي 
   ولُ اللَّهسر: »    َال رِبلٌ تجةُ فَراوِيعا مأَم  الَ لَهم ،      ابرلٌ ضجمٍ فَرهو جا أَبأَمو 
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 فَقَـالَ لَهـا     ، أُسامةُ أُسامةُ  : فَقَالَت بِيدها هكَذَا   .» ولَكن أُسامةُ بن زيد    ،للنساِء
   ولُ اللَّهسر:  » َّةُ اللطَاع    لَك ريخ هولسةُ رطَاعو ه«. قَالَت : طْتبفَاغْت هتجوزفَت  .

  )١٤٨٠/م(
رش او را سه طالقه شوه: رضی اهللا عنها روایت است کهاز فاطمه دختر قیس : ترجمه

 رسول اهللا : وي می گوید.  در نظر نگرفت برایش حق سکونت و نفقه اينمود و رسول اهللا 
  من هم بعد از تمام شدن . »، مرا اطالع بدههر گاه، عده ات تمام شد«: ودخطاب به من فرم

اسامه بن زید رضی اهللا عنهم از آنگاه معاویه، ابو جهم و .  را اطالع دادم آنحضرت عده ام
 قیر است و هیچ سرمایه اي ندارد؛معاویه مردي ف«:  فرمودرسول اهللا .  خواستگاري نمودندمن

فاطمه با دستش ). مرد خوبی است (»ار کتک می زند ولی اسامه بن زید بسیزنان راهم ابو جهم 
اطاعت از خدا و «:  به او فرمودرسول اهللا . اشاره نمود که اسامه، فردي مورد عالقه نیست

 سرانجام، من با اسامه بن زید ازدواج نمودم و: فاطمه می گوید. »پیامبرش، برایت بهتر است
  .بسیار خوشحال شدم

   به سوگ نشستن زن براي میتةدربار): 5(باب 
   و سرمه نکردن در دوران عده

أَنها  ْها        اَُهللا عن  رضی عن زينب بِنت أَبِي سلَمةَ       ،عن حميد بنِ نافعٍ   ـ   ٨٦٣
أُم حبِيبـةَ زوجِ   دخلْت علَـى  : قَالَت زينب  : قَالَ ،ثَةَأَخبرته هذه اَألحاديثَ الثَّالَ   

  بِيالن     َانفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت نيةٌ   ،حفْرص يهيبٍ فةَ بِطبِيبح أُم تعفَد ،  لُـوقخ 
 هرغَي ةً،أَوارِيج هنم تنها، فَدهيارِضبِع تسم ثُم ،قَالَت ثُم :اللَّهي بِالطِّيبِ ، وا لم 

م ةاجح ن،       ولَ اللَّهسر تعمي سأَن رغَي    ِربنلَى الْمقُولُ عالَ« :ي  لُّ الحي   أَةـرم
 أَربعةَ أَشهرٍ   ، علَى زوجٍ   إِالَّ ،ث تحد علَى ميت فَوق ثَالَ     ،تؤمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ   

  )١٤٨٦/م. (»وعشرا
 يز قَالَتبن یضن  را        اَُهللا عْه:   فِّيـوت نيشٍ ححج تبِن بنيلَى زع لْتخد ثُم 

 غَير  ، ثُم قَالَت واللَّه ما لي بِالطِّيبِ من حاجة        ، فَدعت بِطيبٍ فَمست منه    ،أَخوها
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    ولَ اللَّهسر تعمي سأَن نلَى الْمقُولُ عرِيالَ« ،بلُّ الحمِ   يـوالْيو بِاللَّه نمؤت أَةرم
. » علَـى زوجٍ أَربعـةَ أَشـهرٍ وعـشرا          إِالَّ ،ثاآلخرِ تحد علَى ميت فَوق ثَالَ     

  )١٤٨٧/م(
َءت امرأَةٌ إِلَـى     جا :تقُولُ ْها        اَُهللا عن  رضی قَالَت زينب سمعت أُمي أُم سلَمةَ     

   ولِ اللَّهسر فَقَالَت:   ولَ اللَّهسا را     ، يهجوا زهنع فِّيوي تتنإِنَّ اب ،   كَتتاش قَدو 
 : كُلَّ ذَلك يقُولُ،ثًامرتينِ أَو ثَالَ( .»الَ«:  فَقَالَ رسولُ اللَّه ؟ أَفَنكْحلُها،عينها

 وقَد كَانت إِحداكُن في الْجاهليـة       ،إِنما هي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر    « :قَالَثُم  ،  )الَ
  )١٤٨٨/م. (»ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الْحولِ

 ديمف :قَالَ ح بنيزل قُلْت یضن  را        اَُهللا عأْ        :ْهلَـى رع ةرعـي بِـالْبمرا تمسِ  و
 ، دخلَـت حفْـشا  ، إِذَا توفِّي عنها زوجها    ، كَانت الْمرأَةُ  : فَقَالَت زينب  ؟الْحولِ

 ثُم تؤتى بِدابـة     ، حتى تمر بِها سنةٌ    ، شيئًا  ولَم تمس طيبا والَ    ،ولَبِست شر ثيابِها  
 ثُم تخـرج   ، مات  فَقَلَّما تفْتض بِشيٍء إِالَّ    ، فَتفْتض بِه  - يرٍحمارٍ أَو شاة أَو طَ     ـ

.  ما شـاَءت مـن طيـبٍ أَو غَيـرِه          ، بعد ، ثُم تراجِع  ،فَتعطَى بعرةً فَترمي بِها   
  )١٤٨٩/م(

راي من بیان زینب دختر ابو سلمه سه حدیث ذیل را ب: حمید بن نافع می گوید: ترجمه
 فوت  رفتم که پدرش ابوسفیانمن زمانی نزد ام حبیبه همسر گرامی نبی اکرم : او گفت: کرد

ام حبیبه رضی اهللا عنها عطري زرد رنگ که از زعفران یا چیزي دیگر، درست شده . کرده بود
الید و آنگاه مقداري از آن را به گونه هایش م. بود، طلب نمود و دختر بچه اي را خوشبویی زد

 شنیدم که باالي  ولی از رسول اهللا ند که من نیازي به خوشبویی ندارم؛به خدا سوگ: گفت
براي زنی که به خدا و روز قیامت، ایمان دارد، حالل نیست که براي هیچ «: منبر می فرمود

میتی، بیشتر از سه شب، به سوگ بنشیند مگر براي شوهرش که چهار ماه و ده شب، به سوگ 
  .»بنشیند

او . همچنین هنگامی نزد زینب دختر جحش رفتم که برادرش، فوت کرده بود: او گفت
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بخدا سوگند که من : نیز خوشبویی، درخواست نمود و مقداري از آن را استعمال نمود و گفت
براي زنی که به «:  باالي منبر می فرمودولی شنیدم که رسول اهللا . به خوشبویی، نیازي ندارم

امت، ایمان دارد، حالل نیست که براي هیچ میتی بیشتر از سه شب به سوگ خدا و روز قی
  .»ه چهارماه و ده شب به سوگ بنشیندبنشیند مگر براي شوهرش ک
  زنی نزد : شنیدم که می گفترضی اهللا عنها از مادرم ام سلمه : همچنین زینب گفت

ست و چشمان دخترم،  اشوهرِ دخترم فوت نموده! اي رسول خدا:  آمد و گفترسول اهللا 
. »خیر«:  دو یا سه بار فرمود آیا می توانیم چشمانش را سرمه بکشیم؟ رسول اهللا درد می کنند؛

دوران عده فقط چهار ماه و ده شب می باشد در حالی که در دوران جاهلیت، «: سپس فرمود
. »کردیدپرتاب می ) به نشانۀ تمام شدن دوران عده(شما سرگین را بعد از یک سال کامل 

هدف از پرتاب کردن سرگین : به زینب گفتم: می گوید) راوي حدیث از زینب(حمید بن نافع 
 آن شوهر زنی فوت می کرد،) ران جاهلیتدر دو(هر گاه : بعد از یک سال چیست؟ وي گفت

و از  زن، وارد یک خانه بسیار کوچک و محقر می شد، بدترین لباسهایش را می پوشید
اینگونه زندگی اش را سپري  و. خوشبویی یا چیز دیگر، خودداري می نموداستعمال هر گونه 

آنگاه، حیوانی از قبیل االغ، گوسفند یا پرنده اي می آوردند و . می نمود تا یک سال، بگذرد
و کمتر اتفاق می افتاد که زن خودش . آن زن بدنش را با پوست، پشم یا پر آن، تمیز می کرد

آنگاه سرگینی به . پس از آن، از خانه بیرون می رفت. د حیوان نمیررا با آن، تمیز کند و آن
بعد از آن می توانست . آنرا بسوي آن، پرتاب کند)  سگبا عبور یک(دستش می دادند تا 

  . استعمال کندی راخوشبویی و سایر لوازم آرایش

  پوشیدن لباس رنگی براي زن سوگوار ن خوشبویی و عدم استعمال): 6(باب 

 تحد امرأَةٌ الَ« :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه   :ْها        اَُهللا عن  رضین أُم عطيةَ    عـ   ٨٦٤
 تلْـبس ثَوبـا      والَ ، أَربعةَ أَشهرٍ وعـشرا    ، علَى زوجٍ   إِالَّ ،ثعلَى ميت فَوق ثَالَ   

 نبذَةً من   ، إِذَا طَهرت   إِالَّ ، تمس طيبا   والَ ، تكْتحلُ  والَ ، ثَوب عصبٍ  مصبوغًا إِالَّ 
  )١٤٩١/م( .»قُسط أَو أَظْفَارٍ

هیچ زنی بیشتر از سه «:  فرمودرسول اهللا : ام عطیه رضی اهللا عنها می گوید: ترجمه
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شب براي هیچ میتی، به سوگ ننشیند مگر براي شوهرش که چهار ماه و ده شب باید برایش به 
لباس رنگی دیگر نپوشد، سرمه به ) نوعی لباس یمنی خشن(و بجز لباس عصب . بنشیندسوگ 

که می تواند ) و غسل نمودن(استعمال نکند مگر بعد از پاك شدن نیز چشم نکشد و خوشبویی 
  .»اندکی خوشبویی استعمال کند

   کتاب لعانـ19
  ببیند مرد دیگري دربارة مردي که زنش را همره): 1(باب 

نِي جاَء إِلَى    أَخبره أَنَّ عويمرا الْعجالَ    : سعد الساعدي   بنِ  سهلِ نـ ع  ٨٦٥
  فَقَالَ لَه ارِيصاَألن يدنِ عمِ باصع:تأَيالً، أَرجأَنَّ ر لَو ماصا عي  هأَترام عم دجو 

 فَسلْ لي عن ذَلك يا عاصم رسولَ اللَّـه          ؟يف يفْعلُ  أَم كَ  ؟ أَيقْتلُه فَتقْتلُونه  ،رجالً
  ،     ولَ اللَّهسر ماصأَلَ عفَس     ولُ اللَّهسر فَكَرِه  اهابعلَ وائسالْم،   رى كَبتح 

        ولِ اللَّهسر نم عما سمٍ ماصلَى عع ،هلإِلَى أَه ماصع عجا رفَلَم  رميـوع اَءهج 
 ، لَم تأْتنِي بِخيرٍ   :قَالَ عاصم لعويمرٍ  ؟   يا عاصم ماذَا قَالَ لَك رسولُ اللَّه         :فَقَالَ

   ولُ اللَّهسر كَرِه قَد اهنع هأَلْتي سأَلَةَ الَّتسالْم،رميوقَالَ ع :اللَّهى  الَ، وتهِي حتأَن 
   يـا   : فَقَـالَ  ،وسطَ النـاسِ    فَأَقْبلَ عويمر حتى أَتى رسولَ اللَّه        ،سأَلَه عنها أَ

 ولَ اللَّهسالً  ،رجر تأَيالً     أَرجر هأَترام عم دجو ،  هلُونقْتفَت لُهقْتلُ   ؟ أَيفْعي فكَي ؟ أَم 
    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:»   قَد   كتباحي صفو يكلَ فزـا    ،نبِه فَأْت بقَـالَ   .» فَاذْه 

 كَذَبت  :فَلَما فَرغَا قَالَ عويمر  ،    عند رسولِ اللَّه     ، وأَنا مع الناسِ   ،عنا فَتالَ :سهلٌ
   ولَ اللَّهسا را يهلَيا  ،عهكْتسا ثَالَ  ، إِنْ أَمثًا فَطَلَّقَه، قَب        ولُ اللَّـهسر هرأْملَ أَنْ ي، 

  )١٤٩٢/م( .عنينِ فَكَانت سنةَ الْمتالَ:قَالَ ابن شهابٍ
عویمر عجالنی نزد عاصم بن عدي انـصاري  : گوید می  ساعدي  سهل بن سعد  : ترجمه
ا آن ، چیست؟ آیببیندنظر شما در مورد مردي که زنش را با مردي دیگر ! اي عاصم: آمد و گفت

 پس چه کار کند؟ از رسول خدا . مرد را بکشد؟ که در این صورت، شما او را خواهید کشت
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 سـؤال او را  آنحـضرت  . در این باره  پرسـید  عاصم از نبی اکرم . در این مورد برایم بپرس   
وقتـی کـه   .   براي عاصم، دشوار آمـد تا جایی که سخنان رسول اکرم  . ناپسند و عیب دانست   

 به تو چه پاسخی داد؟ عاصم رسول اهللا  : خانه اش برگشت، عویمر نزد او آمد وگفتعاصم به 
. ایـن سـؤال را ناپـسند دانـست      همانا رسول اهللا     براي من خیري به ارمغان نیاوردي؛      تو: گفت

آنگاه، نزد . نشینم نپرسم، از پاي نمی بخدا سوگند، تا در این باره از رسول خدا : عویمر گفت
 مردي با زنـش، مـرد    !اي رسول خدا:  که در میان جمعی از مردم بود، آمد و گفت    نبی اکرم 

پس چـه کـار کنـد؟    . کشید آیا آن مرد را بکشد؟ در این صورت، شما او را می       . دیگري را دید  
بـرو او را همـراه خـود    . خداوند در مورد تو و همسرت، وحی نـازل کـرد      «: فرمود رسول اهللا   

  . »بیاور
بعد .  کردند1مالعنهم که آن دو  بود گروهی از مردم نزد رسول اهللا همراه: سهل می گوید

دروغ گو بودن ، به زندگی با او ادامه دهماگر ! اي رسول خدا: از تمام شدن مالعنه، عویمر گفت
 دستور دهد، سه پس او را قبل از اینکه رسول اهللا . ام ستم کردهمن به اثبات می رسد یا اینکه      

   .طالق داد
  . این روش، سنتی شد براي زن و شوهري که بعد از آن، مالعنه نمایند:  ابن شهاب می گوید

 لَو  ،يا رسولَ اللَّه :    قَالَ سعد بن عبادةَ    :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٨٦٦
 : قَالَ رسولُ اللَّـه  ؟اَء لَم أَمسه حتى آتي بِأَربعة شهد،وجدت مع أَهلي رجالً 

»معكَالَّ : قَالَ .»ن ،   قبِالْح ثَكعي بالَّذو ،       ـكلَ ذَلقَب فيبِالس اجِلُهلَأُع تإِنْ كُن ، 
    ولُ اللَّهسقَالَ ر :» كُمديقُولُ سا يوا إِلَى معماس،وريلَغ هإِن ،هنم را أَغْيأَناللَّ، وو  ه

  )١٤٩٨/م. (»أَغْير مني
اگـر بـا   ! اي رسـول خـدا  :  عـرض کـرد  سعد بن عباده    :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

 رسـول اهللا  ! را دیدم، تا چهار گواه نیاورده ام بااو کاري نداشته باشـم؟  ) بیگانه(همسرم مردي   
 قبل از آن، با شمـشیر   حق، فرستاده است،  سوگند به ذاتی که تو را به      : د گفت سع. »بلی«: فرمود

 او مـرد بـا غیرتـی    به سخنان سردارتان گـوش کنیـد؛  «: ود فرمرسول اهللا  . به حسابش می رسم   
                                                

 . یعنی یکدیگر را لعنت کردن که تفصیل آن در حدیث بعدي خواهد آمد1
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  .»است و بدانید که غیرت من از غیرت او بیشتر است و غیرت اهللا از غیرت من بیشتر است

 فـي إِمـرة     عنـينِ  سئلْت عن الْمتالَ   :قَالَ عن سعيد بنِ جبيرٍ     ـ   ٨٦٧
 فَمضيت إِلَى منزِلِ ابنِ عمـر       ، فَما دريت ما أَقُولُ    : قَالَ ؟ أَيفَرق بينهما  ،مصعبٍ

 ؟ابن جبيرٍ : قَالَ   ، فَسمع صوتي  ، إِنه قَائلٌ  : قَالَ ، استأْذنْ لي  :مِ فَقُلْت للْغالَ  ،بِمكَّةَ
قُلْت: معلْ :الَ قَ ، نخاد ، اللَّهفَو ،   اَء بِكا جةَ  ، ماعالس هذةٌ  إِالَّ ، هاجح ، لْتخفَد ، 

 أَبا عبـد الـرحمنِ      : قُلْت ، متوسد وِسادةً حشوها ليف    ،فَإِذَا هو مفْترِش برذَعةً   
 إِنَّ أَولَ من سأَلَ عن ذَلـك        ، نعم ،نَ اللَّه  سبحا : قَالَ ؟ أَيفَرق بينهما  ،عنانالْمتالَ

 ، أَرأَيت أَنْ لَو وجد أَحدنا امرأَته علَى فَاحشة        ، يا رسولَ اللَّه   : قَالَ ،ننُ بن فُالَ  فُالَ
 عنصي فيمٍ     ؟كَيظرٍ عبِأَم كَلَّمت كَلَّمإِنْ ت ، كَتس كَتإِنْ سو كثْلِ ذَللَى مقَالَ،ع : 

   بِيالن كَتفَس  هجِبي فَقَالَ      ،فَلَم اهأَت كذَل دعا كَانَ بفَلَم :     هنع كأَلْتي سإِنَّ الَّذ 
  بِه يتلتاب الَ     ،قَدؤلَّ هجو زع لَ اللَّهزورِ     فَأَنالن ةوري سف اتِء اآلي: ي ينالَّذونَ ومر

مهاجوأَز َالفَت    هذَكَّرو ظَهعوو هلَيع نذَابِ     ،هع ننُ موا أَهينالد ذَابأَنَّ ع هربأَخو 
ةرا     ، الَ : قَالَ ،اآلخهلَيع تا كَذَبم قبِالْح ثَكعي بالَّذـا    ، وظَهعـا فَواهعد ثُـم 

 ربأَخا وهذَكَّرو       ةرذَابِ اآلخع ننُ موا أَهينالد ذَابا أَنَّ عه، ي   ، الَ : قَالَتالَّـذو 
   بلَكَاذ هإِن قبِالْح ثَكعب،            ـنلَم ـهإِن بِاللَّـه اتادهش عبأَر هِدلِ فَشجأَ بِالردفَب 

 ثُـم ثَنـى بِـالْمرأَة    ،يه إِنْ كَانَ من الْكَاذبِنيالصادقني والْخامسةُ أَنَّ لَعنةَ اللَّه علَ  
      بِنيالْكَاذ نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر تهِدـا       ،فَشهلَيع اللَّه بةُ أَنَّ غَضسامالْخو 

نيقادالص نا،إِنْ كَانَ ممهنيب قفَر ١٤٩٣/م( . ثُم(  
 حکـم دو نفـري   در دوران امارت مصعب از من دربارة      : ید بن جبیر می گوید    سع: ترجمه

دانـستم  آیا باید از یکدیگر، جدا شوند؟ من ن    : که با یکدیگر مالعنه می کنند، پرسیدند و گفتند        
 به همین خاطر به منزل ابن عمر رضی اهللا عنهما در مکه رفـتم و بـه      که چه جوابی به آنها بدهم؛     

عبداهللا بـن عمـر خوابیـده    : او گفت.  ورود بگیر  برایم اجازة : آنجا بود، گفتم  ه در   پسر بچه اي ک   
بیا داخل؛ سوگند به  : گفت. بلی: ابن جبیر هستی؟ گفتم   : ابن عمر صدایم را شنید و گفت      . است
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  .خدا که در این لحظه، نیازي تو را به اینجا کشانده است
را دیدم که بر پاالن شتري نشـسته   بهر حال، من وارد خانه شدم وابن عمر         : سعید می گوید  

ــی ب    ــا، م ــت خرم ــرگ درخ ــوایش ب ــه محت ــشی ک ــر بال ــت و ب ــه داده اس ــد، تکی ــتم. اش   اي : گف
  : زن و شــوهري کــه بــا یکــدیگر، لعــان مــی کننــد، بایــد جــدا شــوند؟ گفــت !  عبــدالرحمنابــو

اي :  او گفـت ره پرسـید، فالنـی فرزنـد فالنـی بـود؛     ین کسی که در این بـا     سبحان اهللا، بله؛ نخست   
، چکار کند؟ اگر حرف بزنـد،   همسرش را در حال ارتکاب عمل زنا دیداگر کسی! رسول خدا 

 و اگر سکوت کند، باز هم بر کار بزرگی سکوت نمـوده      دربارة امر بزرگی، سخن گفته است،     
  . سکوت نمود و به او پاسخی ندادنبی اکرم . است

مسئله اي که در مـورد  : رض کرد آمد و عپس از مدتی، آن مرد دوباره نزد رسول خدا     
  .آن از شما پرسیدم، خودم به آن، مبتال شده ام

ونَ   : اینجا بود که خداونـد عزوجـل ایـن آیـات سـوره نـور را نـازل فرمـود           رْمـینَ یذ والـَّ
مهاجوأَز  یعنی کسانی که همسرانشان را متهم به زنا می کنند...  

آن مرد، تالوت نمود، وي را نـصیحت کـرد و او را       این آیات را بر      آنگاه، پیامبر اکرم    
نه، سوگند به ذاتی : آن مرد گفت. یادآوري نمود که عذاب دنیا از عذاب آخرت، آسانتر است  

  .که تو را به حق، مبعوث نموده است، دروغ نمی گویم
 همـسرش را فـرا خوانـد و او را نیـز نـصیحت کـرد و عـذاب الهـی را            سپس آنحضرت   

  .ي نمودبرایش، یادآور
 لذا آن مرد، چهـار بـار، خـدا را گـواه        آن مرد، آغاز نمود؛   لعان را با     آنگاه پیامبر اکرم    

  نفـرین خـدا بـر مـن بـاد اگـر دروغ       :  و پنجمین بار گفـت در سخنانش، صادق است،گرفت که   
   او نیز چهار بـار، خـدا را گـواه گرفـت کـه شـوهرش، دروغ       سپس، نوبت زن رسید؛. می گویم 

  آنگـاه،  . خشم خـدا بـر مـن بـاد اگـر شـوهرم راسـت مـی گویـد         :  پنجمین بار گفت  می گوید و  
  . آنها را از یکدیگر، جدا ساخترسول خدا 

 :عنينِللْمتالَ  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٨٦٨
»  لَى اللَّها عكُمابسح،ا كَاذكُمدأَح ا،بهلَيع بِيلَ لَكقَالَ.» ال س :ولَ اللَّهسا ري ، 
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 ، إِنْ كُنت صدقْت علَيها فَهو بِما استحلَلْت من فَرجِها         ، مالَ لَك  الَ« : قَالَ ؟مالي
  )١٤٩٣/م( .»وإِنْ كُنت كَذَبت علَيها فَذَاك أَبعد لَك منها

 به دو نفري که با یکـدیگر لعـان   نبی اکرم : رضی اهللا عنهما می گوید   ابن عمر   : ترجمه
پس ) اي شوهر(تو .  حتما یکی از شما دروغ می گوید      حساب شما با خداست؛   «: ردند، فرمود ک

کـه بـه عنـوان    (تکلیـف مـالم   ! اي رسـول خـدا  : مرد گفت. »از این، هیچ حقی بر این زن نداري      
 زیرا اگر تو در مورد او  می  رسد،  چیزي به تو ن   «: ؟ فرمود چه می شود  ) مهریه پرداخت نموده ام   

و اگـر دروغ گفتـه اي، بـه طریـق     . راست گفته اي، مالت در مقابل همبستر شدن، از آنِ اوسـت   
  .»اولی، چیزي به تو نمی رسد

هـد  عن امرأَته علَـى ع  الَأَنَّ رجالً: ْهما    اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٨٦٩
 ولِ اللَّهسر ، ولُ اللَّهسر قفَفَر هبِأُم لَدالْو قأَلْحا ومهني١٤٩٤/م( .ب(  
 بـا همـسرش،   مردي در زمان رسـول خـدا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

  . ود آنان را از یکدیگر، جدا ساخت و فرزند را به مادرش، ملحق نمآنحضرت . مالعنه کرد

ـ  دعن محمـ  ٨٧٠  سريين قَالَ  ـ هو ابن: كالم نب سأَن أَلْتس  ،
لَ بن أُميةَ قَذَف امرأَته بِشرِيك ابـنِ         إِنَّ هالَ  : فَقَالَ ،وأَنا أُرى أَنَّ عنده منه علْما     

 ،مِعن في اِإلسـالَ    وكَانَ أَولَ رجلٍ الَ    ،هم وكَانَ أَخا الْبراِء بنِ مالك ألُِ      ،سحماَء
 فَإِنْ جاَءت بِه أَبيض سبِطًا قَضيَء ،أَبصروها« : فَقَالَ رسولُ اللَّه ،عنها فَالَ :قَالَ

اقَينِ فَهـو  لِ بنِ أُميةَ وإِنْ جاَءت بِه أَكْحلَ جعدا حمـش الـس   الْعينينِ فَهو لهِالَ  
.  فَأُنبِئْت أَنها جاَءت بِه أَكْحلَ جعدا حمش الساقَينِ        : قَالَ .»لشرِيك ابنِ سحماءَ  

  )١٤٩٦/م(
 در مورد لعان که می دانستم در از انس بن مالک : محمد بن سیرین می گوید    : ترجمه

میه همسرش را متهم کرد که با شریک بـن  هالل بن ا : او گفت . این باره، شناخت دارد، پرسیدم    
قابـل یـادآوري   . سـت براء بن مالک مرتکـب زنـا شـده ا      ) از طرف مادر فقط   (سحاء برادر ناتنی    

:  فرمـود رسـول اهللا  .  مردي است که در اسالم، با همسرش، مالعنـه کـرد       است که او نخستین   
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 چـشمان قرمـز، بـدنیا آورد،     ببینید اگر این زن، فرزندي سفید، داراي موهاي نرم و فروهـشته و            «
و اگر فرزنـدي داراي چـشمان سـیاه، موهـاي پیچـان و مجعـد و         . پس از آنِ هالل بن امیه است      

  .»ساقهاي باریک، بدنیا آورد، از آنِ شریک بن سحماء است
آن زن، فرزندي داراي چشمان سیاه،    : سپس مرا اطالع دادند که    : انس بن مالک می گوید    

  .ساقهاي باریک بدنیا آورده استموهاي پیچان و مجعد و 

  انکار فرزند و شباهت به نژاد): 2(باب 

   يـا   :فَقَـالَ  أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ اللَّـه :       أَبِي هريرةَ   عن  ـ   ٨٧١
 ولَ اللَّهسغُالَ    ،ر تلَدي وأَترإِنَّ ام  دوا أَسم،  هتكَري أَنإِنو ،   الن فَقَالَ لَه   بِي: » ْله

فَهلْ فيها مـن    « : قَالَ ، حمر : قَالَ ؟»ما أَلْوانها « : قَالَ ، نعم : قَالَ ؟»لَك من إِبِلٍ  
قرقَالَ ؟»أَو :معن ، ولُ اللَّهسقَالَ ر : »وى هقَالَ.»فَأَن :   ـولَ اللَّـهسا ري لَّهلَع 

   لَه قرع هعزكُونُ نفَ ،ي   بِيالن قَالَ لَه: »   لَـه قـرع ـهعزكُونُ ني لَّهذَا لَعهو«. 
   )١٥٠٠/م(

  اي :  آمـد و گفـت  مـردي بادیـه نـشین نـزد رسـول اهللا          :  می گوید  ه  رابوهری: ترجمه
کـه مـردي سـفید رنـگ     (همسرم پسر بچه اي سیاه رنگ بـدنیا آورده اسـت و مـن              ! رسول خدا 

آیـا شـتر   «:  بـه او فرمـود  نبـی اکـرم     .  من چنین فرزندي بدنیا بیایـد      تعجب کردم که از   ) هستم
آیا در میان آنها شتر     «: فرمود. قرمز هستند : ؟ گفت »چه رنگی دارند  «: فرمود. بلی: ؟ گفت »داري

؟ » از کجـا آمـده اسـت       ایـن شـتر خاکـستري     «: فرمـود . بلـی : ؟ گفت »خاکستري هم وجود دارد   
شاید این فرزند هم بـه یکـی   «: فرمود. ت پیدا کرده است  به یکی از اجدادش، شباه     شاید: گفت

   .»از اجدادش، شباهت پیدا کرده است

  بچه متعلق به صاحب رختخواب است): 3(باب 

 اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ      :أَنها قَالَت  ْها        رضی اَُهللا عن  عن عائشةَ   ـ   ٨٧٢
 عتبةَ بنِ أَبِي    ، ابن أَخي  ، يا رسولَ اللَّه   ، هذَا : فَقَالَ سعد  ،مٍوعبد بن زمعةَ في غُالَ    



  
  

                                                      
٥٧٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

 يـا   ، هذَا أَخـي   : وقَالَ عبد بن زمعةَ    ، انظُر إِلَى شبهِه   ، عهِد إِلَي أَنه ابنه    ،وقَّاصٍ
 ولَ اللَّهساشِ أَبِي    ،ررلَى فع دلو ،  هتيدلو نم ،     ولُ اللَّهسر ظَرفَن     هِهـبإِلَـى ش، 

 ، الْولَد للْفراشِ وللْعـاهرِ الْحجـر  ،هو لَك يا عبد   « : فَقَالَ ،فَرأَى شبها بينا بِعتبةَ   
  )١٤٥٧/م( . فَلَم ير سودةَ قَطُّ: قَالَت.»واحتجِبِي منه يا سودةُ بِنت زمعةَ

  پـسر دربـارة عبد بـن زمعـه   بن ابی وقاص و  سعد : می گوید عایشه رضی اهللا عنها   : ترجمه
پـسر عتبـه   ؛ ن مـ ة برادر زاد، این! اي رسول خدا:سعد گفت بچه اي با یکدیگر اختالف نمودند؛   

شـباهتش را نگـاه    ؛سفارش کرده است برادرم مرا در مورد نگهداري او   است و   ؛بن ابی وقاص  
در رختخـواب   و مـی باشـد  پـدرم  برادر من است زیرا فرزنـد   ،این پسر: عه گفتعبد بن زم  . کن

 شباهتش را نگاه کرد و دید که شباهت بسیار آشـکاري بـا    رسول اهللا   . ه است مدبدنیا آ پدرم  
 ،و بـه زناکـار  اسـت  رختخـواب  صاحب به متعلق  بچه  ! اي عبد «: در عین حال، فرمود   . عتبه دارد 

  . »گیرد سنگ تعلق می
اي سـوده  «: فرمـود  نمـود و  ) خـویش همـسر   (زمعه  دختر  رو به سوده     آنحضرت   ،سپس
   عایـشه رضـی اهللا عنهـا   . بـود شـبیه عتبـه    وا زیـرا    .» حجاب کـن   )پسرکنیز زمعه  (از او !دختر زمعه 
   .را هرگز ندیدسوده به همین خاطر، او  :می گوید

  پذیرفتن سخن قیافه شناسان در مورد فرزند): 4(باب 

ذَات   دخلَ علَي رسولُ اللَّـه  :قَالَت ْها    اَُهللا عن رضی عائشةَ عن ـ  ٨٧٣
يا عائشةُ أَلَم تري أَنَّ مجززا الْمدلجِي دخلَ علَي فَـرأَى           « : فَقَالَ ،يومٍ مسرورا 

      ا رغَطَّي يفَةٌ قَدا قَطهِملَيعا وديزةَ واماأُسمها  ،ُءوسمهامأَقْد تدبفَقَالَ ، و :   هذإِنَّ ه 
  )١٤٥٩/م. (»اَألقْدام بعضها من بعضٍ

 نزد مـن آمـد و    با خوشحالیروزي رسول اهللا  : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه
 خـود  يد و دید که اسـامه و زیـد، چـادري بـاال    خبر داري که مجزز مدلجی نزد من آم      «: فرمود

او بـا دیـدن آنـان    . شان پوشیده و قدم هایـشان، لخـت بـود   انداخته و خوابیده اند طوریکه سرهای    
   .»یکی از این قدمها از دیگري، بوجود آمده است: گفت
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  )شیر خوردن(کتاب رضاع ـ 18
  آنچه را که خویشاوندي نسبی، حرام می کند، ): 1(باب 

   نیز حرام می گرداندشیرخوارگی

 ،كَانَ عندها  أَخبرتها أَنَّ رسولَ اللَّه     : ْها        اَُهللا عن  رضیائشةَ   ع ـ عن  ٨٧٤
 يـا  : فَقُلْـت : قَالَت عائشةُ،وإِنها سمعت صوت رجلٍ يستأْذنُ في بيت حفْصةَ    

 ولَ اللَّهسر،     كتيي بنُ فأْذتسلٌ يجذَا رفَقَالَ ، ه     ولُ اللَّهسر  :» َفُال اهاأُرن«. ) معل
  ةاعضالر نةَ مفْصح(  ُةشائع فَقَالَت :   ولَ اللَّهسا ركَانَ فُالَ   ، ي ا    لَوينٌ ح)  نا مهمعل

ةاعضالر(  لَيلَ عخ؟ د     ولُ اللَّهسقَالَ ر  : »معن، مرحةَ تاعضإِنَّ الر    مـرحـا تم
  )١٤٤٤/م. (»دةُالْوِالَ

  مـن صـداي   در خانـۀ مـن بـود کـه         رسول اهللا   : ی اهللا عنها می گوید    عایشه رض : ترجمه
مرد، این ! اي رسول خدا: گفتم.  حفصه شودمردي را شنیدم که اجازه می خواست تا وارد خانۀ     

  نـام عمـوي    ـ می کنم فالنیفکر «:  فرمودرسول اهللا .  شما شوداجازه می خواهد تا وارد خانۀ
 نام عموي رضاعی ام را گرفتم ـاگر فالنی ! اي رسول خدا: گفتم. » باشدـرضاعی حفصه را برد 

بلی، آنچه را که خویشاوندي «:  فرمودزنده می بود، می توانست به خانه ام بیاید؟ رسول اهللا  ـ  
  .»نسبی، حرام می کند، رضاعت نیز حرام می گرداند

 ؛مت شیرخوارگی، براي شوهر زن شیر دهنده  نیز ثابت می گرددحر): 2(باب 
  زیرا شیر زن از طرف شوهر می باشد

 جاَء عمي من الرضاعة يـستأْذنُ    :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٧٥
لَيولَ اللَّ        ،عسر رأْمتى أَستح أَنْ آذَنَ لَه تيفَأَب   ه،      ـولُ اللَّـهساَء را جفَلَم 
قُلْت:          أَنْ آذَنَ لَه تيفَأَب لَيأْذَنَ عتاس ةاعضالر ني ممإِنَّ ع ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :

»  كمع كلَيع جلفَلْي«. لُ      : قُلْتجنِي الرعضري لَمأَةُ ورنِي الْمتعضا أَرمقَـالَ  ، إِن : 
» كلَيع جلفَلْي كمع ه١٤٤٥/م.(»إِن(  
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آمد واز ) افلح برادر ابوالقیس(عموي رضاعی ام    : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه
   مـن از اجـازه دادن او خـودداري نمـودم تـا اینکـه بـا        اجـازه خواسـت تـا بـه خانـه ام بیایـد؛      من  

عمـوي رضـاعی ام از مـن      :  آمـد، گفـتم     نحضرتآهنگامی که   .  مشورت نمایم   اهللارسول  
عمویت می توانـد  «:  فرمودرسول اهللا . من به او اجازه ندادم. اجازه خواست تا به خانه ام بیاید     

 .)ابـوالقعیس (به من شیر داده است نه شـوهرش  ) همسر ابوالقعیس(زن  :  گفتم .»به خانه ات بیاید   
  .»ت بیایداو عموي توست و می تواند به خانه ا«: فرمود

   رضاعیحرمت برادرزادةة دربار): 3(باب 

 ما لَك تنوق في قُـريشٍ       ، يا رسولَ اللَّه   : قُلْت :قَالَ عن علي   ـ   ٨٧٦
:  فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، بِنت حمزةَ  ، نعم : قُلْت ؟»وعندكُم شيءٌ « : فَقَالَ ؟وتدعنا

  )١٤٤٦/م( .» إِنها ابنةُ أَخي من الرضاعة،حلُّ لي تإِنها الَ«
همیـشه از  ) همـسرانت را (چـرا  ! اي رسول خـدا : عرض کردم:  می گوید علی  : ترجمه

آیـا در میـان شـما هـم کـسی      «: میان قریش، انتخاب می کنی و به ما توجهی نمی نمایی؟ فرمود        
 زیـرا   او بـراي مـن حـالل نمـی باشـد؛          «: رمـود ف رسـول اهللا    . بلی، دختر حمـزه   : ؟ گفتم »هست

  .»برادرزاده رضاعی من است

  حرمت ازدواج نمودن با دختر و خواهر همسر): 4(باب 

 دخـلَ علَـي   :قَالَت ْها    اَُهللا عن  رضیعن أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ       ـ   ٨٧٧
   ولُ اللَّهسر  لَه فَقُلْت:   ف لْ لَكانَ  هفْيأَبِي س تي بِنتاذَا« : فَقَالَ؟ي أُخلُ م؟»أَفْع 

ا :قُلْتهحكنقَالَ ، ت : »  كذَل نيبحت ؟»أَو قُلْت :   ةيلخبِم لَك تلَس ،    ـنم بأَحو 
بِرت أَنـك    فَإِني أُخ  : قُلْت .» تحلُّ لي  فَإِنها الَ « : قَالَ ،شرِكَنِي في الْخيرِ أُختي   

لَو أَنهـا  « : قَالَ، نعم: قُلْت؟»بِنت أُم سلَمةَ« : قَالَ،تخطُب درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ    
 أَرضعتنِي  ، إِنها ابنةُ أَخي من الرضاعة     ، ما حلَّت لي   ،لَم تكُن ربِيبتي في حجرِي    

  )١٤٤٩/م( .» أَخواتكُن تعرِضن علَي بناتكُن والَ فَالَ،وأَباها ثُويبةُ
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.  نـزد مـن آمـد   رسـول اهللا  : گویـد  ام حبیبه دختر ابوسفیان رضی اهللا عنهمـا مـی    : ترجمه
: ؟ گفتم»چکار کنم«: آیا به خواهرم ؛دختر ابوسفیان؛ عالقه داري؟ فرمود    ! اي رسول خدا  : گفتم

من تنها و بدون هوو نیـستم و  : گفتم ؟ »آیا تو این کار را دوست داري    «: ودفرم. با او ازدواج کن   
نبـی اکـرم   . باشـد  ترین کسی که دوست دارم در خیري با من شریک شود، خواهرم می          محبوب
 خواهید با دره دختـر ام      شما می : گویند  مردم می : گفتم. »این کار، برایم حالل نیست    «: فرمود

اگـر او دختـر همـسرم نبـود و     «: فرمـود . بلی: گفتم! ؟»دختر ام سلمه  «: فرمود. سلمه ازدواج کنید  
 باشـد؛  ام مـی   که برادر زادة رضاعیام قرار نداشت، باز هم برایم حالل نبود چرا       تحت سرپرستی 

  .» پس دختران و خواهرانتان را به من پیشنهاد نکنیدداده است؛من و ابوسلمه را ثویبه شیر 

  و بار شیر خوردن یک یا دةدربار): 5(باب 

  دخلَ أَعرابِي علَى نبِي اللَّه       :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن أُم الْفَضلِ    ـ   ٨٧٨
 ، إِني كَانت لي امرأَةٌ فَتزوجت علَيها أُخـرى        ، يا نبِي اللَّه   : فَقَالَ ،وهو في بيتي  

 فَقَالَ نبِي   ،اُألولَى أَنها أَرضعت امرأَتي الْحدثَى رضعةً أَو رضعتينِ       فَزعمت امرأَتي   
 اللَّه :»َالَالاِإلم مرحالَ تاِإلمةُ وجانت١٤٥١/م( .»ج(  

 من بود کـه مـردي بادیـه     در خانۀرسول اهللا : ام فضل رضی اهللا عنها می گوید      : ترجمه
سـپس بعـد از او بـا زنـی دیگـر، ازدواج      . مـن یـک همـسر داشـتم    : ن آمد و گفتنشین نزد ایشا  

 نبی اکرم . همسر اولم مدعی است که همسر دوم مرا یک بار یا دو بار شیر داده است       . نمودم
  .»یک بار شیر خوردن و همچنین دو بار شیر خوردن باعث حرمت نمی شود«: فرمود

   پنج بار شیر خوردنةدربار): 6(باب 

 قَرأْت علَى مالك عن عبد اللَّه بنِ أَبِي         :حدثَنا يحيى بن يحيى قَالَ    ـ   ٨٧٩
 : كَانَ فيما أُنزِلَ من الْقُرآن     :أَنها قَالَت ْها          اَُهللا عن  رضیبكْرٍ عن عمرةَ عن عائشةَ      

)   مرحي اتلُومعم اتعضر رشعن(    اتلُومعسٍ ممبِخ نِسخن ـولُ    ، ثُمسر فِّيوفَت 
 اللَّه آنالْقُر نأُ مقْرا ييمف نه١٤٥٢/م. (و(  

از میان آیاتی که در قران، نازل گردید، این آیـه     : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه
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پـنج بـار شـیر    ( ایـن آیـه بـا     سپس) ده بار شیر خوردن مشخص، باعث حرمت می شود        (بود که   
) و هنوز برخی از مـردم آنـرا  ( فوت نمود  آنگاه، رسول اهللا    . منسوخ گردید ) خوردن مشخص 

  ). چون از منسوخ شدن آن اطالع نداشتند(جزو قرآن می دانستند و تالوت می کردند 

   شیر دادن فرد بزرگسالةدربار): 7(باب 

أَنَّ سالما مولَى أَبِي حذَيفَةَ كَانَ مـع  : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٨٠
هِمتيي بف هلأَهفَةَ وذَيأَبِي ح،تـ  فَأَت  إِنَّ :فَقَالَـت  النبِي ـ تعنِي ابنةَ سهيلٍ    

 وإِني أَظُـن أَنَّ     ،خلُ علَينا  وإِنه يد  ، وعقَلَ ما عقَلُوا   ،سالما قَد بلَغَ ما يبلُغُ الرجالُ     
 ،أَرضعيه تحرمي علَيـه :»    فَقَالَ لَها النبِي     ،في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ من ذَلك شيئًا      
 فَـذَهب  ، إِني قَد أَرضعته: فَرجعت فَقَالَت.»ويذْهب الَّذي في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ   

  )١٤٥٣/م. (الَّذي في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ
  سـالم مـوالي ابوحذیفـه همـراه ابوحذیفـه و           : عایـشه رضـی اهللا عنهـا مـی گویـد          : ترجمه

نزد نبـی اکـرم   ) همسر ابوحذیفه(سهله دختر سهیل .  آنان، زندگی می کرد    خانواده اش در خانۀ   
   ی فهمد، او ر آنچه را که یک مرد م بالغ شده و مانند مردان می باشد و ه  ،سالم:  آمد و گفت

 من فکر می کنم که ابوحذیفه از این چیـز، نگـران     نیز می فهمد و در خانۀ ما رفت و آمد دارد؛          
  او را شیر بده تا بر او حرام شـوي و نگرانـی ابوحذیفـه نیـز برطـرف              «:  فرمود نبی اکرم   . است

او را شـیر دادم و نگرانـی   :  آمـد و گفـت  سپس سهله بـار دیگـر، نـزد رسـول اهللا            . »می گردد 
  . ابوحذیفه برطرف گردید

 همـین خـانواده اسـت و کـسی دیگـر، حـق نـدارد بـه فـرد          باید دانست که این کار، ویژة  (
  ).و همین، اعتقاد جمهور اهل سنت می باشد. بزرگسال شیر دهد

 لَمةَ زوج النبِي     أَخبرته أَنَّ أُمها أُم س     : أَبِي سلَمةَ  زينب بِنت ـ عن    ٨٨١
 ،أَنْ يدخلْن علَيهِن أَحدا بِتلْك الرضـاعة        أَبى سائر أَزواجِ النبِي      :كَانت تقُولُ 
لـسالمٍ    رخصةً أَرخصها رسولُ اللَّـه        ما نرى هذَا إِالَّ    ، واللَّه :وقُلْن لعائشةَ 

  )١٤٥٤/م. ( رائينا والَ،ما هو بِداخلٍ علَينا أَحد بِهذه الرضاعة فَ،خاصةً
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سـایر  :  می گفـت مادرم ام سلمه همسر نبی اکرم : زینب دختر ام سلمه میگوید    : ترجمه
کـسی  ) شیر خوردن فـرد بزرگـسال  ( نمی پذیرفتند که با این نوع رضاعت     همسران نبی اکرم    

  سـوگند بـه خـدا، مـا ایـن کـار را صـرفا        : و به عایشه رضـی اهللا عنهـا مـی گفتنـد           . نزد آنان برود  
   لـذا هـیچ کـس    طور ویـژه بـراي سـالم قایـل شـده اسـت؛           ب اجازه اي می دانیم که رسول اهللا        

  .نمی تواند با این رضاعت نزد ما بیاید و یا ما را ببیند

  ف نمایدرضاعت، زمانی به ثبوت می رسد که گرسنگی را برطر): 8(باب 

وعندي  دخلَ علَي رسولُ اللَّه     : قالت ْها        اَُهللا عن  رضی  عائشةَ ـ عن ٨٨٢
 دلٌ قَاعجر،  هلَيع كذَل دتفَاش ، قَالَـت هِهجي وف بضالْغ تأَيرو ، ـا  : فَقُلْـتي   
 ولَ اللَّهسر،    ةاعضالر ني مأَخ هقَا ، إِن فَقَالَ :لَت : »   ةاعضالر نم كُنتونَ إِخظُران، 

ةاعجالْم نةُ ماعضا الرم١٤٥٥/م( .»فَإِن(  
 وارد مردي نزد من نشسته بـود کـه رسـول اهللا    : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه

 مبارکش، مـشاهده  رة جایی که آثار ناراحتی را در چه   این مسئله برایش سنگین تمام شد تا      . شد
خـوب دقـت   «:  فرمـود آنحـضرت  . او برادر رضاعی مـن اسـت    ! اي رسول خدا  : گفتم. نمودم

 زیـرا رضـاعت، زمـانی بـه ثبـوت مـی رسـد کـه         ه کسانی برادران رضاعی شـما هـستند؛  کنید چ 
  .»گرسنگی را برطرف نماید

  کتاب نفقه هاـ 19
  آغاز کردن از خود و خانواده و خویشاوندان): 1(باب 

 فَبلَغَ  ، أَعتق رجلٌ من بنِي عذْرةَ عبدا لَه عن دبرٍ         :قَالَ عن جابِرٍ   ـ   ٨٨٣
    ولَ اللَّهسر كذَل َفَقَال: »  هرالٌ غَيم فَقَالَ ، الَ : فَقَالَ ؟»أَلَك : »    رِيهتـشي ـنم

 فَجاَء بِها رسولَ اللَّه     ،دوِي بِثَمان مائَة درهمٍ    فَاشتراه نعيم بن عبد اللَّه الْع      ؟»مني
    َقَال ثُم ها إِلَيهفَعا   « :فَدهلَيع قدصفَت فِْسكأْ بِندٌء فَألَِ    ،ابيلَ شفَإِنْ فَض  ـكله، 

      كتابي قَرذٌء فَليش كلأَه نلَ عفَإِنْ فَض،    ذ نلَ عكَذَا     فَإِنْ فَضٌء فَهيش كتابي قَر
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  )٩٩٧/م( . فَبين يديك وعن يمينِك وعن شمالك: يقُولُ.»وهكَذَا
بعد : به او گفت( را مدبر ساخت  ايمردي از بنی عذره، برده:  می گوید  جابر  : ترجمه

آیا بجـز ایـن بـرده،    «:  رسید، فرمود هنگامی که این سخن به رسول اهللا .)از مرگم آزاد هستی   
نعـیم بـن   پـس  ؟ »چـه کـسی او را مـی خـرد    «: فرمـود . نه: ؟ آن مرد گفت»مال دیگري هم داري 

 پولهـا را آورد و بـه آن مـرد داد و    رسـول اهللا    . عبداهللا عدوي او را به هشت صد درهم خرید        
ده ات اضـافه شـد، بـه خـانوا      اگر چیـزي،  بر خودت، انفاق کن؛از کن واز خودت، آغ  «: فرمود

و اگر از خویشاوندانت چیزي . و اگر چیزي از خانواده ات اضافه شد، به خویشاوندانت بده. بده
  .» انفاق کنـ با اشاره به سمت راست و چپ و روبرو ـاضافه شد، اینگونه و اینگونه 

 نفقه نمودن بر برده ها و گناه کسی که آنان را از طعام شان، ةدربار): 2(باب 
  محروم نماید

اَُهللا  رضـی   كُنا جلُوسا مع عبد اللَّه بـنِ عمـرٍو    :عن خيثَمةَ قَالَ  ـ   ٨٨٤
 : قَالَ ، الَ : قَالَ ؟ أَعطَيت الرقيق قُوتهم   : فَقَالَ ، فَدخلَ ، إِذْ جاَءه قَهرمانٌ لَه    ،اْهم        عن

 هِمطفَأَع قطَلولُ ال   : قَالَ ،فَانسقَالَ ر   لَّه: »    بِسحا أَنْ يِء إِثْمركَفَى بِالْم،   ـنمع 
كلمي،ه٩٩٦/م. (» قُوت(  

اهللا بن عمرو رضی اهللا عنهما نشسته بودیم که متـصدي   ما با عبد : خیثمه می گوید  : ترجمه
  آیـا غـذاي بردگـان رابـه آنـان      : عبـداهللا بـن عمـرو رضـی اهللا عنهمـا گفـت      . کارهایش وارد شد  

همـین  «:  فرمـود  رسـول اهللا    . برو و غذایشان را به آنـان بـده        : عبداهللا گفت . نه:  گفت ي؟ه ا داد
  .»گناه براي شخص، کافی است که غذاي زیر دستانش را به آنان ندهد

  فضیلت انفاق بر افراد تحت تکفل و همسر): 3(باب 

 : ينفقُه الرجلُ  أَفْضلُ دينارٍ «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن ثَوبانَ   ـ  ٨٨٥
   هاليلَى عع قُهفني اريند،        بِيلِ اللَّهي سف هتابلَى دلُ عجالر قُهفني اريندو ،   قُهفني اريندو 

بِيلِ اللَّهي سف ابِهحلَى أَصع«.  
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 وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا مـن       :بةَ قالَ  ثُم قَالَ أَبو   ، وبدأَ بِالْعيالِ  :بةَقَالَ أَبو قالَ  
مفُّهعارٍ يغالٍ صيلَى عع قفنلٍ يجر،بِه اللَّه مهفَعني أَو ،نِيهِمغي٩٩٤/م. ( و(  

  بهتـرین دینـاري کـه شـخص، انفـاق          «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  می گوید  ثوبان  : ترجمه
سـپس دینـاري اسـت کـه بـر      . ش انفاق می نمایـد اد تحت تکفلیناري است که بر افر می کند، د  

و بعـد از آن، دینـاري   . حیوانی که براي جهاد در راه خدا نگهداري می نمایـد، انفـاق مـی کنـد      
  .»است که بر دوستان مجاهدش، انفاق می نماید

زن و ( بـا افـراد تحـت تکفـل     آنحـضرت  : می گوید) که یکی از راویان است(ابو قالبه   
  .آغاز نمود) و غیرهفرزند 

 کـسی اسـت کـه بـر فرزنـدان       پاداشبزرگتر ازچه کسی پاداش اش  : س ابوقالبه گفت  سپ
نفع  ،آنانبه  او به وسیلۀ یا خداوند ت نمایدکوچکش انفاق کند و اینگونه آنان را پاکدامن، تربی

  . بی نیاز گرداند و برساند

إِنَّ الْمـسلم إِذَا    « :قَالَ نبِي  عن ال  عن أَبِي مسعود الْبدرِي     ـ   ٨٨٦
  )١٠٠٢/م( .» كَانت لَه صدقَةً، وهو يحتِسبها،أَنفَق علَى أَهله نفَقَةً

  هـر گـاه، مـسلمان، بـر     «:  فرمـود نبـی اکـرم   :  مـی گویـد  ابو مـسعود بـدري      : ترجمه
  .»ساب می آیدخانواده اش به نیت ثواب، انفاق نماید، برایش صدقه به ح

   زن اجازه دارد طبق عرف از مال شوهرش بر فرزندانش انفاق نماید):4(باب 

 :فَقَالَت  جاَءت هند إِلَى النبِي      :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٨٧
  ولَ اللَّهسا ري،        بلُ خضِ أَهرِ اَألرلَى ظَها كَانَ عم اللَّهو       ملَّهذأَنْ ي نم إِلَي باٍء أَح

   كائبلِ خأَه نم اللَّه،             مهـزعأَنْ ي نم إِلَي باٍء أَحبلُ خضِ أَهرِ اَألرلَى ظَها عمو 
   كائبلِ خأَه نم اللَّه،    بِيفَقَالَ الن  :»اضأَيو،هدفِْسي بِيي نالَّذقَ.» و ثُم ـا  :الَتي 

 ولَ اللَّهسر،     ِسكملٌ مجانَ رفْيا سإِنَّ أَب ،         نم هاليلَى عع قفأَنْ أُن جرح لَيلْ عفَه 
  رِ إِذْنِهيبِغ هال؟م    بِيفَقَالَ الن  :»َال       وفرعبِـالْم هِملَيي عقفنأَنْ ت كلَيع جرح « .
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  )١٧١٤/م(
اي :  آمـد وگفـت  هند دختر عتبه نزد نبی اکـرم    : می گوید عنها   اهللا شه رضی عای: ترجمه

در روي زمین، هیچ خانواده اي وجود نداشت که ذلیل شدن آنان را توسط خداوند، ! رسول خدا
 اما امروز، هیچ خانواده اي در روي زمین وجود براي خانوادة تو دوست داشته باشم؛بیشتر از ذلت 

  رسول خدا . راي آنان، بیشتر از عزت براي خانوادة تو دوست داشته باشم    ندارد که عزت را ب    
  شـوهرم :گفـت  بعد از آن،. »سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، همینگونه است    «: فرمود

بر فرزنـدانش انفـاق    ش،از مالاشکال دارد که من بدون اجازه،   آیا  ؛   بخیلی است  مرد ؛ابوسفیان؛
  .»اشکالی ندارد که طبق عرف و به اندازة نیاز بر آنان انفاق نمایی«: مودفر اهللا   ؟ رسولنمایم

  زنی که سه طالقه شد، نفقه به او تعلق نمی گیرد): 5(باب 

ثًا في الْمطَلَّقَة ثَالَ   عن النبِي    ْها        اَُهللا عن  رضیعن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ     ـ   ٨٨٨
  )١٤٨١/م. (» نفَقَةٌ والَ،ىلَيس لَها سكْن« :قَالَ

 زنی که سه طالقه  دربارةنبی اکرم : فاطمه دختر قیس رضی اهللا عنها می گوید : ترجمه
  .»مسکن و نفقه به او تعلق نمی گیرد«: شود، فرمود
  هذَا  ما لفَاطمةَ خير أَنْ تذْكُر  :أَنها قَالَت  ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٨٩

  )١٤٨١/م. ( نفَقَةَ سكْنى والَقَالَ تعنِي قَولَها الَ ـ
براي فاطمه دختر قیس اصالً خوب : از عایشه رضی اهللا عنها روایت است که گفت: ترجمه

  .به زنی که سه طالقه شده است، مسکن و نفقه تعلق نمی گیرد: نیست که بگوید
نت مع اَألسود بنِ يزِيد جالـسا فـي          كُ :قَالَ عن أَبِي إِسحق    ـ   ٨٩٠

 أَنَّ  ، فَحدثَ الشعبِي بِحديث فَاطمةَ بِنت قَيسٍ      ، ومعنا الشعبِي  ،الْمسجِد اَألعظَمِ 
  ولَ اللَّهسر َالى وكْنا سلْ لَهعجي فَقَةًلَمن ، ـنا مكَف دوذَ اَألسأَخ ى   ثُمـصح 
 بِه هبصفَقَالَ ،فَح : لَكيذَا   ، وثْلِ هثُ بِمدحت ،  رمةَ      الَ : قَالَ عنسو اللَّه ابتك كرتن 

 قَالَ  ، لَها السكْنى والنفَقَةُ   ، ندرِي لَعلَّها حفظَت أَو نِسيت      الَ ،لقَولِ امرأَة  نبِينا  
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  و زع لَّاللَّهج: َالَ    الو هِنوتيب نم نوهرِجخإِالَّ   ت نجرخي       ةـشبِفَاح نيـأْتأَنْ ي 
ةنيبم. )١٤٨٠/م(  

شـعبی  . با اسود بن یزید در مسجد بزرگ شهر، نشسته بودم  : ابو اسحاق می گوید   : ترجمه
 بـرایش  ر اینکـه رسـول اهللا   او حدیث فاطمه دختر قیس را بیان کـرد مبنـی بـ   . نیز همراه ما بود 
با شنیدن ایـن سـخن، اسـود یـک مـشت سـنگریزه       . معین نفرمود) در دوران عده(مسکن و نفقه    

 واي بر تو، چرا چنین حدیثی را بیان می کنی؟ عمر : برداشت و به طرف او پرتاب کرد وگفت
 نمـوده یـا   کتاب خدا و سنت پیامبرمان را به خاطر سخن زنی که نمی دانیم خوب حفـظ      : گفت

مـسکن و  ) که سه طالقه شـده باشـد   ( به چنین زنی     ر فراموشی شده است، ترك نمی کنیم؛      دچا
الَ تُخْرِجوهنَّ منْ بیوتهِنَّ والَ یخْرُجنَ إِالَّ أَنْ یأْتینَ : خداوند می فرماید. نفقه، تعلق می گیرد

از خانه هایشان، بیرون نکنید و زنان ) در دوران عدهزنان مطلقه را (یعنی آنان را  بِفَاحشَۀٍ مبینَۀٍ
  .هم نباید بیرون بروند مگر اینکه مرتکب عمل زشت آشکاري شوند

   کتاب آزادي بردگانـ20
   مؤمنی را آزاد نمایدفضیلت کسی که بردة): 1(باب 

عتـق  من أَ« :يقُولُ  سمعت رسولَ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٨٩١
 حتى فَرجـه    ،أَعتق اللَّه بِكُلِّ عضوٍ منها عضوا من أَعضائه من النارِ         مؤمنةً،  رقَبةً  

جِه١٥٠٩/م. (»بِفَر(  
 مؤمنی هر کس، بردة«:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا    :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

ضو آن برده، همان عضو آزاد کننده را از آتش دوزخ، نجات را آزاد کند، خداوند در برابر هر ع
  .»می دهد تا جایی که در برابر شرمگاه برده، شرمگاه آزاد کننده را نجات می دهد

   فرزندي که پدرش را آزاد نمایدةدربار): 2(باب 
الدا  يجزِي ولَد و   الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٨٩٢
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  )١٥١٠/م( .» أَنْ يجِده مملُوكًا فَيشترِيه فَيعتقَهإِالَّ
دي نمـی توانـد پـاداش       هـیچ فرزنـ   «:  فرمـود  رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

  .» او را بخرد و آزاد نمایدش فرزند برده باشد و،پدرش را بدهد مگر اینکه پدر

  ترك، سهم خود را آزاد نمود مشاگر کسی از یک بردة): 3(باب 
من أَعتق»  : قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ ْهما    اَُهللا عن رضیعن ابنِ عمر ـ  ٨٩٣

دبي عف كًا لَهرش،دبالْع نلُغُ ثَمبالٌ يم لِ، فَكَانَ لَهدةَ الْعيمق هلَيع مطَى ، قُوفَأَع 
ح كَاَءهرشمهصص،دبالْع هلَيع قتعإِالَّ، وو قتا عم هنم قتع ١٥٠١/م( .» فَقَد(                          

    غالم یک اگر کسی از «: فرمود   اهللارسول: گوید می رضی اهللا عنهماعمر اهللا بن  عبد: ترجمه
 غالم را عادالنه قیمت ، داشتمال  ،قیمت غالمکرد و به اندازة  سهم خود را آزاد ،مشترك

 قیمت ةاندازه  اگر بو. می شود آزاد ،و غالم خود را بپردازد گذاري کنند و او سهم سایر شرکاي
  .»د، فقط همان سهم خودش، آزاد می گرد مال نداشت،غالم

  تالش برده براي آزادي خودش): 4(باب 
 ،من أَعتق شقْصا لَه في عبد« :الَقَ عن النبِي    عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٨٩٤

 فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ استسعي الْعبد غَير مشقُوقٍ ،صه في ماله إِنْ كَانَ لَه مالٌ فَخالَ
هلَي١٥٠٣/م( .»ع(  

  اي برده  در راخودسهم  ،اگر کسی«:  فرمود نبی اکرم: می گوید ابو هریره : ترجمه 
در بـساط   واگـر مـا لـی    .نماید آزاد ،خود را از مال خود سهم شریک   ، باید   نمود آزاد   ،مشترك
تا براي پرداخت (سپس از او بخواهند . کنندبه قیمت عادالنه اي قیمت گذاري غالم را  ،نداشت

  .»تالش نماید، بگونه اي که برایش دشوار نباشد) سهم شریک

  نقرعه کشی براي آزاد شد): 5(باب 

 أَعتـق سـتةَ     أَنَّ رجـالً  : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن عمرانَ بنِ حصينٍ     ـ   ٨٩٥
   هتوم دنع لَه نيلُوكمم،     مهرالٌ غَيم لَه كُني لَم ،      ولُ اللَّهسر ا بِهِمعفَد   مأَهزفَج
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 . شـديدا  وقَـالَ لَـه قَـوالً   ،عتق اثْنينِ وأَرق أَربعـةً  فَأَ، ثُم أَقْرع بينهم  ،ثًاأَثْالَ
  )١٦٦٨/م(

مردي که فقـط، مالـک شـیش بـرده بـود و مـال       :  می گویدعمران بن حصین  : ترجمه
 بردگان را فرا رسول خدا . دیگري نداشت، هنگام فرا رسیدن مرگش، همۀ آنان را آزاد کرد     

وه، تقسیم نمود و میان آنان، قرعه انـداخت و دو نفـر از آنـان را آزاد    خواند و آنان را به سه گر      
به تنـدي،  ) آزاد کننده( آن مرد ان را همچنان در بردگی گذاشت و با       نمود و چهار نفر دیگر آن     

  .سخن گفت

  )اموال بردة آزاد شده پس از مرگ(والء ): 6(باب 
   از آنِ آزاد کننده است

 إِنَّ  : دخلَت علَي برِيرةُ فَقَالَـت     :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٩٦
       نِنيعِ سسي تاقٍ فعِ أَوسلَى تونِي عبي كَاتلـةٌ     ،أَهيأُوق ةني كُلِّ سينِينِي  ، ففَـأَع ، 

ُء لي   ويكُونَ الْوالَ  ،أُعتقَك و ، إِنْ شاَء أَهلُك أَنْ أَعدها لَهم عدةً واحدةً        :فَقُلْت لَها 
لْتألَِ   ،فَع كذَل تا فَذَكَرهلا إِالََّ  ،هوالَ    فَأَبكُونَ الْوأَنْ ي  مُء لَه،    تنِي فَـذَكَرتفَـأَت 
كذَل، ا : قَالَتهترهتفَان ، إِذَا    الَ : فَقَالَت ا اللَّهه ، قَالَت :       ـولُ اللَّـهسر عمفَس  

 هتربأَلَنِي فَأَخا « : فَقَالَ ،فَسيهقتأَعا ورِيهتالَ   ،»اشالْو مي لَهرِطتاشالَ   ،َء وَء  فَإِنَّ الْـو
 قتأَع نمل«. لْتفَفَع ، قَالَت :      ولُ اللَّهسر طَبخ ثُم  ًةيشـى     ،عأَثْنو اللَّه دمفَح 

   لُهأَه وا هبِم هلَيقَالَ  ،ع ثُم : » دعا بي        ،أَمف تسوطًا لَيررِطُونَ شتشامٍ يالُ أَقْوا بفَم 
 ابِ اللَّهتلٌ            ؟كاطب ولَّ فَهجو زع ابِ اللَّهتي كف سلَي طرش نا كَانَ مإِنْ كَانَ   ، مو 
 طرائَةَ شم،   قأَح اللَّه ابتأَ   ، ك طُ اللَّهرشو ثَققُـولُ         ،وي كُمـنـالٍ مالُ رِجا بم 

مهدفُالَ:أَح قتالَ أَعالْوا وينالَ،ُء لا الْومإِن قتأَع نم١٥٠٤/م( .»ُء ل(  
 بـا مـن   صـاحبانم :  بریـره نـزد مـن آمـد و گفـت        :عایشه رضی اهللا عنها می گویـد      : ترجمه

. یه بمدت نه سال در برابر آزادي ام، پرداخت نمایمقراردادي امضا کرده اند مبنی بر اینکه نه اوق
 موافقـت کننـد، مـن نـه اوقیـه را یکجـا        اگـر مالکـان تـو     : من بـه او گفـتم     . کنیدپس مرا کمک    
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اموالی که بعد از مرگت (تو پرداخت می کنم و تو را آزاد می نمایم که در این صورت، والي              
 اما آنان نپذیرفتنـد  ؛ را به مالکانش، عرضه کردن پیشنهادبریره ای.  به من تعلق می گیرد   ) ماند می

مـن او را  . بریره نزد من آمد و ماجرا را تعریـف کـرد     . حتماً باید والیش از آنِ ما باشد      : و گفتند 
  .به خدا سوگند که در این صورت، کاري انجام نمی شود: او گفت. سرزنش نمودم

 ماجرا را آنحضرت . رسید خبر به گوش رسول خدا     : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     
شرطیکه بریـره را بخـر و آزاد کـن بـ    «: فرمود. من موضوع را برایش تعریف نمودم. از من پرسید 

عایشه رضی . » از آنِ کسی است که او را آزاد می کند   والي او از آنِ آنان باشد؛ همانا حق وال        
  .من همین کار را کردم: اهللا عنها می گوید

نمود و پس از آنکه خداوند را آنگونه کـه  همان روز، سخنرانی     شب   آنگاه، رسول اهللا    
چرا برخی از مردم، شرطهایی می گذارند کـه در     «: ، فرمود شایستۀ اوست، حمد و ستایش نمود     

دا وجـود نـدارد، آن شـرط، باطـل     هر کس، شرطی بگذارد که در کتاب خ! کتاب خدا نیست؟ 
  ت کـه کتـاب خـدا بـراي عمـل نمـودن،       بایـد دانـس   .  اگر چه، صد بار هم شـرط بگـذارد         است؛

  چـرا برخـی از شـما    . را کـه خداونـد بگـذارد، محکـم تـر مـی باشـد           ، و شرطی     است شایسته تر 
، از آنِ کـسی اسـت   فالنی را آزاد کن؛ ولی والي او از آنِ من است؛ همانا حق وال           : می گویند 

   .»که او را آزاد کرده است

  مسرشاختیار کنیز آزاد شده دربارة ه): 7(باب 
 كَانَ في برِيرةَ  :أَنها قَالَت  زوجِ النبِي    ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٨٩٧

 وأُهدي لَها لَحم فَـدخلَ علَـي        ، خيرت علَى زوجِها حني عتقَت     :ثُ سننٍ ثَالَ
   ولُ اللَّهسر   ِارلَى النةُ عمرالْبامٍ  ،وا بِطَععفَد ،       ـتيمِ الْبأُد نمٍ مأُدزٍ وببِخ يفَأُت ، 

 ذَلك لَحم   ، يا رسولَ اللَّه   ، بلَى : فَقَالُوا ؟»أَلَم أَر برمةً علَى النارِ فيها لَحم      « :فَقَالَ
هو علَيها صدقَةٌ وهو منها « :الَ فَقَ ، فَكَرِهنا أَنْ نطْعمك منه    ،تصدق بِه علَى برِيرةَ   

  )١٥٠٤/م. (»ُء لمن أَعتقإِنما الْوالَ« :فيها  وقَالَ النبِي .»لَنا هديةٌ
در مـاجراي بریـره   :  مـی گویـد    عایشه رضی اهللا عنها همسر گرامی نبـی اکـرم           : ترجمه

 یکی اینکـه هنگـام آزاد شـدن بـه وي اختیـار      .رضی اهللا عنها سه سنت، واضح و آشکار گردید     
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ا مقداري گوشت دوم اینکه بریره ر . ، زندگی کند یا خیر    )که برده بود  (داده شد که با شوهرش      
. انۀ من، تـشریف آورد  به خ دیگ گوشت باالي آتش بود که آنحضرت بعنوان هدیه دادند؛  

: فرمـود .  تقـدیم نمودنـد   مقداري نان و خورشت از خورشت هاي خانـه بـه وي    و غذا خواست؛  
 زکاتی  گوشتاین! بلی، اي رسول خدا : نه گفتند ؟ اهل خا  »آیا دیگ گوشت باالي آتش نبود     «

. ما ناپسند دانستیم که از آن گوشـت بـه شـما بـدهیم    به همین خاطر،    به بریره داده اند؛    است که 
 ما، هدیه بشمار براي ایشان، زکات محسوب می شود ولی از طرف او به      «:  فرمود پیامبر اکرم   

 از آنِ کـسی  وال«: بریـره رضـی اهللا عنهـا فرمـود     در ماجراي سوم اینکه پیامبر اکرم . »می رود 
  .»است که او را آزاد کرده است

   و بخشیدن آنممنوعیت فروختن حق وال): 8(باب 

 عـن بيـعِ     نهى أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٨٩٨
  )١٥٠٦/م( .ِء وعن هبتهالْوالَ

 و بخـشیدن   از فروختن حـق وال رسول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  .آن، منع فرمود

 موالیش با دیگران، پیمان دوستی اجازةدربارة برده اي که بدون ): 9(باب 
  ببندد

من تولَّى قَوما بِغيـرِ     « :قَالَ ولَ اللَّه   أَنَّ رس  عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٨٩٩
 يهالوم الَ    ،إِذْنالْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيفَع   كَةعني،   ئاسِ أَمجالنالَ      الَوو فـرص ـهنلُ مقْبي  

  )١٥٠٨/م. (»عدلٌ
 موالیش ازةهر برده اي که بدون اج«: فرمود نبی اکرم :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

فالنی مرا آزاد کرده و موالي من اسـت در حـالی         : یعنی بگوید (با دیگران، پیمان دوستی ببندد      
 نـه فرایـضش، قبـول مـی شـود و نـه       ت خدا، فرشتگان و مردم بـر او بـاد؛        لعن) که اینگونه نیست  
  .»عبادات نفلی اش
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   برده اش را کتک زد، آزاد نمودهنگامی که): 10(باب 
 ،مـا لـي    كُنت أَضرِب غُالَ   :قَالَ بِي مسعود اَألنصارِي    عن أَ ـ   ٩٠٠

 .» لَلَّه أَقْدر علَيـك منـك علَيـه      ، أَبا مسعود  ،اعلَم«فَسمعت من خلْفي صوتا     
      ولُ اللَّهسر وفَإِذَا ه فَتفَالْت فَقُلْت:       رح وه ولَ اللَّهسا ري  اللَّه هجوفَقَـالَ  ،ل : 

»ارالن كتلْ لَلَفَحفْعت لَم ا لَوأَم،ارالن كتسلَم ١٦٥٩/م. (» أَو(  
 بـود کـه صـدایی از    مشغول کتک زدن برده ام  :  می گوید  ابو مسعود انصاري    : ترجمه

  نـایی تـو بـر او    توانـایی خداونـد برتـو، بیـشتر از توا    بدان اي ابـو مـسعود کـه         «: پشت سرم شنیدم  
او را بخاطر خدا، آزاد ! یا رسول اهللا: گفتم.  استنگاه کردم، دیدم که رسول خدا   . »می باشد 

  .»اگر این کار را نمی کردي، آتش جهنم تو را می سوزاند«: فرمود. کردم

 فَرأَى بِظَهرِه ،مٍ لَهدعا بِغالَ ْهما       اَُهللا عن  رضی أَنَّ ابن عمر     :عن زاذَانَ ـ   ٩٠١
 ثُم أَخذَ شيئًا من اَألرضِ : فَأَنت عتيق قَالَ : قَالَ ، الَ : قَالَ ؟ أَوجعتك : فَقَالَ لَه  ،أَثَرا

مـن  « :يقُولُ  إِني سمعت رسولَ اللَّه  ، ما لي فيه من اَألجرِ ما يزِنُ هذَا        :فَقَالَ
  )١٦٥٧/م( .» فَإِنَّ كَفَّارته أَنْ يعتقَه، أَو لَطَمه، حدا لَم يأْته،لَهما ضرب غُالَ

ابن عمر رضی اهللا عنهما غالم اش را صدا نمود و بـر پـشت اش          : زاذان می گوید  : ترجمه
ابـن عمـر   . نـه : باعث اذیت و آزار شما شـدم؟ غـالم گفـت   : پس به او گفت  . آثار کتک را دید   

زة به خـدا سـوگند کـه بـه انـدا     : سپس چیزي از زمین برداشت و گفت      . ا آزاد کردم  تو ر : گفت
هر کـس، غـالم اش   «:  می فرمود زیرا شنیدم که رسول اهللا وزن این، به من پاداش نمی رسد؛      

  را بخــاطر گنــاهی کــه انجــام نــداده اســت، کتــک یــا ســیلی بزنــد، کفــاره اش، آزاد نمــودن او  
  .»می باشد

 فَقَـالَ لَـه     ،أَنَّ جارِيةً لَه لَطَمها إِنسانٌ    : د بنِ مقَرن    عن سوي ـ   ٩٠٢
ديوةٌ     :سمرحةَ مورأَنَّ الص تملا عنِي  : فَقَالَ ؟ أَمتأَير ي    ، لَقَدل ةوإِخ ابِعي لَسإِنو ، 

    ولِ اللَّهسر عم     داحو رغَي مادا خا لَنمو، فَع  ها فَلَطَمندأَح دم، ولُ اللَّهسا رنرفَأَم 
 قَهتع١٦٥٨/م( .أَنْ ن(  
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سوید به او . از سوید بن مقرن روایت است که شخصی، کنیزش را یک سیلی زد: ترجمه
 بودیم مگر نمی دانی که زدن به صورت، حرام است؟ ما هفت برادر همراه رسول اهللا           : گفت

 به مـا دسـتور   پیامبر اکرم . یک نفر از ما آن خادم را یک سیلی زد     . تیمو فقط یک خادم داش    
  .داد تا او را آزاد کنیم

  تهدید کسی که برده اش را متهم به زنا کند): 11(باب 
من قَذَف مملُوكَـه :»     قَالَ أَبو الْقَاسمِ     :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن  ٩٠٣

  )١٦٦٠/م( .» أَنْ يكُونَ كَما قَالَحد يوم الْقيامة إِالَّبِالزنا يقَام علَيه الْ
 زنا به متهم را اش برده هرکس، «:فرمود القاسم  ابو :گوید  می ابوهریره: ترجمه

  .»باشد درست او مورد در سخنش اینکه مگر شد خواهد زده شالق قیامت، روز کند،

  یم، لباس خوببردگان را باید غذاي خوب بده): 12(باب 
   بپوشانیم و به اندازة توان از آنان کار بگیریم

 وعلَيـه بـرد     ، مررنا بِأَبِي ذَر بِالربذَة    :عن الْمعرورِ بنِ سويد قَالَ    ـ   ٩٠٤
 إِنه كَانَ : فَقَالَ ،ةً لَو جمعت بينهما كَانت حلَّ     ، يا أَبا ذَر   : فَقُلْنا ،مه مثْلُه وعلَى غُالَ 

 فَـشكَانِي   ، فَعيرته بِأُمه  ، وكَانت أُمه أَعجميةً   ،مبينِي وبين رجلٍ من إِخوانِي كَالَ     
   بِيإِلَى الن    بِيالن يتفَلَق َفَقَال: »  ا ذَرا أَبةٌ    ،ييلاهج يكف ؤرام كإِن «. قُلْت : 

  ولَ اللَّهسا ري،  هأُمو اهوا أَببالَ سجالر بس نقَالَ، م : »  يـكف ؤرام كإِن ا ذَرا أَبي
 ، فَأَطْعموهم ممـا تـأْكُلُونَ     ، جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم    ، هم إِخوانكُم  ،جاهليةٌ

  لْبا تمم موهأَلْبِسونَوالَ ،سو    مهبلغا يم مكَلِّفُوهت ،    موهينفَـأَع موهمفَإِنْ كَلَّفْت «. 
  )١٦٦١/م(

 خـودش  ، یـک چـادر  گذرمان به ابوذر در ربذه افتـاد؛      : مرور بن سوید می گوید    : ترجمه
ادر اگر این دو چ! اي ابوذر: گفتیم. پوشیده بود و چادري مانند همان چادر، غالم اش پوشیده بود

میـان مـن و یکـی از بـرادرانم        : او گفـت  . مـی شـوند   ) ازار و رداء  (را یکجا کنی، لباسـی کامـل        
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مـن او را بخـاطر مـادرش، تحقیـر       . بود، بگو مگو شـد    ) غیر عرب (که مادرش، عجم    ) بردگانم(
اي «:  را دیدم، فرمودهنگامی که من نبی اکرم .  از من شکایت کرداو نزد نبی اکرم . کردم
هـر کس،دیگـران را   ! اي رسول خـدا : من گفتم. »هنوز عادت جاهلیت در تو وجود دارد     ! ابوذر

اشاره به اینکه او مرا دشنام داده به همین خاطر من . (دشنام دهد، پدر و مادرش را دشنام می دهند
هنوز عادت جاهلیـت در تـو     ! اي ابوذر «:  فرمود رسول اهللا   ). او را بخاطر مادرش تحقیر کردم     

 را در اختیار شما قرار  خداوند آنانبرادران شما هستند که) ن و زیردستانغالما(آنان . دوجود دار
   لذا غذایی را که خودتان می خورید، به آنان نیز بدهیـد و لباسـی را کـه خودتـان را        داده است؛ 

 و ؛کاري نکنید که توان آن را ندارندو آنان را مکلف به انجام       . می پوشید، به آنان نیز بپوشانید     
  .»اگر چنین کردید، با آنان همکاري نمایید

حـدكُم  إِذَا صنع ألَِ  «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٠٥
 بِه اَءهج ثُم هامطَع همادخ،هانخدو هرح يلو قَدو ،هعم هدقْعأْكُـلْ ، فَلْيفَـإِنْ  ، فَلْي 

 يعنِي  : قَالَ داود  .» فَلْيضع في يده منه أُكْلَةً أَو أُكْلَتينِ       ، الطَّعام مشفُوها قَليالً   كَانَ
  )١٦٦٣/م. (لُقْمةً أَو لُقْمتينِ

هــر گــاه، بــراي یکــی از شــما :  فرمــودرســول اهللا :  مــی گویــدابــوهریره : ترجمــه
یی که او گرما و دودش را متحمل شده است، او را با خدمتگزارش، غذایی درست کرد، از آنجا

و اگر با توجه به تعداد افراد، غذا کم بود، حداقل یک یا دو لقمه به او . خود، بنشانید و غذا بدهید
  .»بدهید

  دربارة ثواب و پاداش برده اي که خیرخواه ): 13(باب 
  موالیش باشد و خدا را خوب عبادت کند

إِنَّ الْعبـد   « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        اَُهللا عن  رضیر  عن ابنِ عم  ـ   ٩٠٦
هديسل حصإِذَا ن،ةَ اللَّهادبع نسأَحنِ، ويترم هرأَج ١٦٦٤/م( .» فَلَه(  

اگر بـرده اي خیرخـواه   «:  فرمود رسول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  .»الیش باشد و خدا را هم خوب عبادت کند، دو پاداش به او می رسدمو
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للْعبد الْمملُوك الْمـصلحِ    «: قَالَ رسولُ اللَّه      هريرةَ   ی أَب ـ عن  ٩٠٧
انرالَ      .»أَجلَو هدةَ بِيريرأَبِي ه فْسي نالَّذو    بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه ، جالْحو ،   بِـرو 

 وبلَغنا أَنَّ أَبا هريرةَ لَم يكُـن يحـج       : قَالَ ، َألحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك     ،أُمي
هأُم تاتى متا،حهتبحص١٦٦٥/م( . ل(  

 نیکوکار، دو پـاداش  بردة«: مود فر رسول اهللا   : روایت است که   ابوهریره  از  : ترجمه
سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست اوست، اگر جهاد در :  گفتسپس ابوهریره  .»دارد

  .راه خدا، حج و نیکی به مادرم نمی بود، دوست داشتم که برده باشم و در همین حالت بمیرم
زنده بود، ابوهریره بـه خـاطر    در ابوهریره   گفته اند که تا وقتی ما     ما  به  : راوي می گوید  

  ). ادا کرده بوداو حج فرض را با رسول خدا . (نرفت) نفلی( به حج همراهی با مادرش

  دربارة فروختن غالم مدبر، هنگامی که مالکش مالی دیگر نداشته باشد): 14(باب 
 شمارة» کتاب نفقه ها«نهما در اول در این باره، حدیث جابر بن عبداهللا انصاري رضی اهللا ع

  .بیان گردید) 883(

   کتاب بیوعـ21
  اگر غذا در برابر غذا فروخته شد، باید با هم برابر باشند): 1(باب 

 بِعه ثُم   : فَقَالَ ،مه بِصاعِ قَمحٍ   أَنه أَرسلَ غُالَ   :عن معمرِ بنِ عبد اللَّه    ـ   ٩٠٨
ا جاَء معمـرا     فَلَم ،م فَأَخذَ صاعا وزِيادةَ بعضِ صاعٍ      فَذَهب الْغالَ  ،اشترِ بِه شعريا  
 كبِذَل هربأَخ،   رمعم فَقَالَ لَه :   كذَل لْتفَع م؟ ل  هدفَر قطَلالَ ، انذَنَّ إِالَّ   وأْخـثْالً   تم  

 : قَالَ .» بِمثْلٍ الطَّعام بِالطَّعامِ مثْالً  « :يقُولُ  فَإِني كُنت أَسمع رسولَ اللَّه       ،بِمثْلٍ
 إِنـي أَخـاف أَنْ      : قَالَ ، فَإِنه لَيس بِمثْله   : قيلَ لَه  ، الشعري ، يومئذ ،انَ طَعامنا وكَ

ارِعض١٥٩٢/م. (ي(  
: به غالم اش یک صاع گندم داد و به او گفت: از معمر بن عبداهللا روایت است که: ترجمه
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 هنگامی که معمر .  از یک صاع، جو آوردداري بیشترغالم رفت و مق. گندم را بفروش و جو بخر
 جوها را برگردان و فقط به اندازة چرا این کار را کردي؟ برو: معمر گفت. آمد، او را اطالع داد

اگر طعام در برابر طعام، «:  می فرمود زیرا من شنیدم که رسول اهللا جو بگیر؛) یک صاع(گندم 
: به او گفتند.  جو بود،طعام ما در آن هنگاماست که قابل یادآوري  .»فروخته شد، باید برابر باشند

  .با مشابهت پیدا کندمی ترسم که با ر: او گفت)  می کندجنسش اش فرق(گندم مانند جو نیست 
باید گفت که آنچه بیان گردید، اجتهاد معمر است وگرنه، معاملۀ فوق نزد جمهور علما با (

اضافه گرفتن در صورتی جایز نیـست کـه   . دتوجه به روایات صحیح و صریح هیچ اشکالی ندار      
  ).جنس آنها یکی باشد؛ اما جو و گندم دو جنس متفاوت هستند

تحویل ( ممنوع بودن فروختن طعام قبل از قبض کردن دربارة): 2(باب 
  )گرفتن

ع من ابتا « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضی باسٍبنِ ع اعن  ـ   ٩٠٩
 . وأَحِسب كُـلَّ شـيٍء مثْلَـه       :قَالَ ابن عباسٍ   .» يبِعه حتى يستوفيه   طَعاما فَالَ 

  )١٥٢٥/م(
هر کس، طعامی خرید، «:  فرمودرسول اهللا : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

من فکر می کنم : ی گوید مابن عباس .»آنرا بفروشد) تحویل گرفتن(نباید قبل از قبض کردن 
  ).نباید قبل از تحویل گرفتن، فروخته شود. (که همه چیز، همین حکم را دارد

 : فَقَالَ مروانُ  ؟ أَحلَلْت بيع الربا   :أَنه قَالَ لمروانَ   عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩١٠
 لْتا فَعةَ   ،مريرو هال   : فَقَالَ أَب عيب لَلْتأَح كَاكص،      ولُ اللَّهسى رهن قَدو    ِعيب نع

 :قَالَ سلَيمانُ  ، فَنهى عن بيعها   ، فَخطَب مروانُ الناس   : قَالَ ،الطَّعامِ حتى يستوفَى  
  )١٥٢٨/م. (فَنظَرت إِلَى حرسٍ يأْخذُونها من أَيدي الناسِ

معامالت ربوي را حـالل کـرده   : وایت است که به مروان گفت      ر از ابوهریره   : ترجمه
فروختن قباله ها را حالل نموده اي :  گفتابوهریره . چنین کاري نکرده ام: مروان گفت! اي؟

سپس مروان براي .  از فروختن طعام، قبل از تحویل گرفتن، منع فرموددر حالی که رسول اهللا 
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) راوي از ابوهریره(سلیمان  .باله ها را ممنوع اعالم کرد  د و خرید و فروش ق     مردم، سخنرانی نمو  
  . می گرفت،من پلیس را دیدم که قباله ها را از دست مردم: می گوید

    جا به جا کردن طعام در صورت فروش به طور تخمینی ):3(باب 

من اشترى  « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ  ٩١١
 ، وكُنا نشترِي الطَّعام من الركْبان جِزافًـا       :قَالَ .» يبِعه حتى يستوفيه   طَعاما فَالَ 

 ولُ اللَّهسا رانهفَن هبِيعأَنْ ن ،كَانِهم نم قُلَهنى نت١٥٢٧/م. ( ح(  
هر کس، طعامی خرید، «:  فرمودرسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید: ترجمه

ما از کاروانها : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید .»تا زمانی که آنرا تحویل نگرفته است، نفروشد
 ما را از فروختن آن، تا  رسول خدا بدون وزن و کیل، طعام می خریدیم؛    و  بصورت تخمینی   

  .زمانی که جابجا نکرده ایم، منع فرمود

  طعامی که اندازة آن با پیمانه( فروختن طعام پیمانه اي ):4(باب 
  مین بدون کیل کردنبصورت تخ)  مشخص می شود

عـن    نهى رسـولُ اللَّـه       :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٩١٢
ةنابزالْم:    هطائح رثَم بِيعالً   ، أَنْ يخن تإِنْ كَان ، مالً  بِتـا    ،رٍ كَيمإِنْ كَانَ كَرأَنْ  ، و 

 . نهى عن ذَلك كُلِّـه     ، أَنْ يبِيعه بِكَيلِ طَعامٍ    ، وإِنْ كَانَ زرعا   ،يبِيعه بِزبِيبٍ كَيالً  
  )١٥٤٢/م(

و مزابنـه  .  از مزابنـه، منـع فرمـود   رسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه
خرماهاي نخلـستانش را در برابـر خرمـاي خـشک کـه پیمانـه اي اسـت،              : نکهعبارت است از ای   

 و یـا محـصول  . یمانـه اي اسـت، بفروشـد     یا انگورهاي باغش را در برابر کشمش کـه پ         . بفروشد
ش را در برابر مثل اینکه محصول کشتزار گندم(نه طعام، بفروشد کشتزارش را در برابر چند پیما  

چـون احتمـال ربـا وجـود     . ( از همۀ این موارد، منع فرمود     هللا  رسول ا ) ده پیمانه گندم بفروشد   
   ).دارد
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بطور برابر، فروش خرما در برابر خرما ): 5(باب   
بعثَ  أَنَّ رسولَ اللَّه : ْهما     اَُهللا عن  رضی  سعيد یوأَب  هريرةَ ـ عن أَبی   ٩١٣

    معتفَاس ارِيصاَألن يدنِي عا بأَخ  ربيلَى خع نِيـبٍ    ،لَهرٍ جمبِت مفَقَد ،     فَقَـالَ لَـه   
   ولُ اللَّهسر :»   كَذَاه ربيرِ خمرِي       ، الَ : قَالَ ؟»أَكُلُّ تتشا لَنإِن ولَ اللَّهسا ري اللَّهو 

 ، بِمثْلٍ  ولَكن مثْالً  ،وا تفْعلُ الَ «: فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،الصاع بِالصاعينِ من الْجمعِ   
  )١٥٩٣/م. (» وكَذَلك الْميزانُ،أَو بِيعوا هذَا واشتروا بِثَمنِه من هذَا

   اهللا روایـت اسـت کـه رسـول         ابوسعید خدري رضی اهللا عنهمـا      واز ابو هریره    : ترجمه
. آورد اهللا   رسـول د مرغوب نـز او قدري خرماي  بر خیبر گماشت؛ را  برادر بنی عدي انصاري   

  خیــر اي : ؟ او گفــت»اینگونــه مرغــوب انــدآیــا تمــام خرماهــاي خیبــر، «: رســیدپآنحــضرت 
اي ما یک صاع از این خرما را در مقابل دو صـاع، خرمـ   . چنین نیست بخدا سوگند،   ! رسول خدا 

دازه همان اندازه کـه مـی دهیـد، همـان انـ      ؛چنین نکنید«: فرمود اهللا    رسول. می خریم مخلوط
همین است حکـم  ؛ بخریدمرغوب خرماي  بفروشید و از پول آن، مخلوط را خرماي  یا  ؛بگیرید

  .»اشیایی که وزن می شوند

  فروختن یک من خرما): 6(باب 

  نهى رسولُ اللَّـه  :يقُولُ ْهما    اَُهللا عن رضی عبد اللَّه    بنِ  جابِرِ ـ عن  ٩١٤
ب نعةربعِ الصرِيمالت نـ  م ـ  يعلَم مكيلَتهاالَ    .بِالْكَيلِ الْمـسمى مـن التمـرِ     

  )١٥٣٠/م(
 از فـروش یـک خـرمن    رسـول اهللا  : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گویـد      : ترجمه

  .»خرما که معلوم نیست چند پیمانه است، در برابر چند پیمانۀ معین خرما، منع فرمود

  نهی از فروش میوه تا زمانی که پخته نشده است: )7(باب 
ـ  نهى: قَالَعن جابِرٍـ ٩١٥ ـ أَو نهانا      ولُ اللَّهسر  ِرعِ الثَّميب نع

يبطى يت١٥٣٦/م. (ح(  
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نشده است، منع   پخته  فروش میوه تا زمانی که       از    نبی اکرم : گوید می جابر  : ترجمه
  .فرمود

 نهـى   : فَقَالَ ؟النخلِبيعِ  عن  : أَبِي الْبخترِي سأَلْت ابن عباسٍ    عن  ـ   ٩١٦
  بِيالن       َكَلؤي أْكُلَ أَوى يتلِ حخعِ النيب ننَ  ،عوزى يتحقال  و ،:  ـا   : قُلْـتمو 
  )١٥٣٧/م. ( حتى يحرز:قَالَ رجلٌ عندهف ؟يوزنُ

 حکـم فـروختن خرماهـاي    ز ابـن عبـاس رضـی اهللا عنهمـا    ا: بختري می گوید  ابوال: ترجمه
 از فـروختن خرماهـاي بـاالي نخـل تـا زمـانی کـه             رسـول اهللا    : باالي نخل را پرسیدم؟ گفـت     

زیرا تـا قبـل از   . (دن و تخمین زدن نشده اند، منع فرموخودش از آن نخورده است یا قابل خورد  
  ).د و همچنین مشخص نمی شود که مقدار آنها چقدر استاین، شاید آنها را آفت از بین ببر

  نهی از فروختن میوه تا زمانی که قابل استفاده نشده است): 8(باب 
نهى عـن بيـعِ      أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٩١٧

  وهزى يتلِ حخالن،   تلِ حبنالس نعةَ    واهالْع نأْميو ضيبى ي،   رِيتشالْمو عائى الْبهن  .
  )١٥٣٥/م(

 از فروختن خرماي بـاالي نخـل      رسول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
تا زمانی که زرد و قرمز نشده و همچینین از فروختن خوشه تا زمانی که دانه اش سخت نشده و            

  .و این منع، شامل فروشنده و خریدار هر دو می شود. فته است، منع فرموداز آفت، نجات نیا

  بیع مزابنه): 9(باب 
 أَنَّ رافع بن خديجٍ وسهلَ بن       : يسارٍ مولَى بنِي حارِثَةَ     بنِ بشيرِ ـ عن  ٩١٨

  ثَاهدةَ حثْمأَبِي ح:     ولَ اللَّهسأَنَّ ر    ابزالْم نى عهنةرِ  :نمرِ بِالتإِالَّ ، الثَّم   ابحأَص 
  )١٥٤٠/م. ( فَإِنه قَد أَذنَ لَهم،الْعرايا

رافـع بـن خـدیج و سـهل بـن حثمـه       : بشیر بن یسار موالي بنی حارثـه مـی گویـد     : ترجمه
در و مزابنه عبارت است از فروختن خرماهاي نخلستان .  از مزابنه، منع فرمود  هللا   رسول: گفتند
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 بـاالي درخـت را بـا    خرماي تازة( فرمود و معاملۀ عریه را  البته بعد، استثنا  . برابر چند پیمانه خرما   
  .جایز قرار داد) خرماي کهنه

   عریه با تخمین زدن آنمعاملۀ): 10(باب 
رخص في الْعرِية يأْخذُها     أَنَّ رسولَ اللَّه :     ثَابِت    بنِ  زيد ـ عن  ٩١٩

  )١٥٣٩/م( .هلُ الْبيت بِخرصها تمرا يأْكُلُونها رطَباأَ
 یـک   معاملـۀ عریـه را اجـازه داد تـا     رسـول اهللا :  مـی گویـد    زید بـن ثابـت      : ترجمه

 آنها تخمین رمایی که اندازةخرماهاي باالي درخت را با خ     براي خوردن خرماي تازه،   خانواده،  
  .زده شده است، معامله کنند

   که معاملۀ عریه، صحیح است مقداريةدربار): 11 (باب
رخص فـي بيـعِ الْعرايـا        أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٢٠

         داود كشي ةسمي خف قٍ أَوسأَو ةسمونَ خا ديما فهصرونَ    : قَالَ ،بِخد ةٌ أَوسمخ 
ةسم١٥٤١/م( .خ(  

بـا تخمـین زدن      بیـع عریـه را        اهللا    رسـول روایت مـی کنـد کـه         ابوهریره  : ترجمه
 داوود .جـایز قـرار داد  آن، یـا در کمتـر از   )  صـاع 300واحـد وزن یعنـی   (در پنج وسق خرماها،  

  .دربارة پنج وسق یا کمتر از پنج وسق، شک کرد) یکی از راویان(

 اگر میوه ها دچار آفت شدند): 12(باب 

إِنْ « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : ْهما    اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ   ٩٢١
 بِم تأْخذُ   ، يحلُّ لَك أَنْ تأْخذَ منه شيئًا       فَالَ ،بِعت من أَخيك ثَمرا فَأَصابته جائحةٌ     

قرِ حيبِغ يكالَ أَخ١٥٥٤/م( ؟»م(  
اگـر بـه بـرادر    «:  فرمـود رسـول اهللا  : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید       : رجمهت
ت حالل نیـست کـه از او چیـزي     گردید، برایه اي فروختی و آن میوه، دچار آفت ت میو مسلمان
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  .» در مقابل چه چیزي، مال برادرت را به ناحق می گیريبگیري؛

  ان هر چه یافتند، بگیرنددربارة آفت زدگی و اینکه طلبکار): 13(باب 
 أُصيب رجلٌ في عهد رسولِ اللَّه       :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي     ـ   ٩٢٢
   اهاعتارٍ ابمي ثف،  هنيد فَكَثُر ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :» هلَيقُوا عدصت«.   قدـصفَت 

 هلَيع اسلُغْ ،النبي فَلَم نِهيفَاَء دو كذَل ، ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  هائمرغـا   « :لـذُوا مخ
متدجإِالَّ،و لَكُم سلَيو ك١٥٥٦/م( .» ذَل(  

میوه هایی را که یـک شـخص، خریـده بـود در          :  می گوید  ابو سعید خدري    : ترجمه
بـه  «:  فرمـود رسول اهللا .  لذا بدهکاریش،ز یاد گردید   دچار آفت شدند؛   زمان رسول خدا    

. ، بـدهکاریهایش را کامـل نکـرد    به او صدقه دادنـد؛ امـا ایـن صـدقه       مردم هم . »او صدقه بدهید  
آنچه یافتید، بگیرید و حقی بیشتر از این «:  به کسانی که از او طلب داشتند، فرمود      رسول اهللا   

  . »ندارید

  دربارة کسی که نخل هاي میوه دار را بفروشد): 14(باب 

  سمعت رسولَ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن عبد اللَّه بنِ عمر      ـ   ٩٢٣
 ، أَنْ يشترِطَ الْمبتاع    إِالَّ ، بعد أَنْ تؤبر فَثَمرتها للَّذي باعها      من ابتاع نخالً  « :يقُولُ

  )١٥٤٣/م( .» أَنْ يشترِطَ الْمبتاع إِالَّ،ه للَّذي باعهومن ابتاع عبدا فَمالُ
: فرمـود می  شنیدم که    اهللا    رسولاز  : می گوید  رضی اهللا عنهما  اهللا بن عمر     عبد: ترجمه

خریدار  مال فروشنده است مگر اینکه ،آن، نخلی را بعد از گرد افشانی بخرد، محصول هرکس«
 ی داشته باشد؛مالبرده، آن و خرد ، برده اي بهرکس  و).آنِ او باشدکه محصول، از (نماید شرط 

  .»نمایدشرط خریدار،  مگر اینکه . از آنِ فروشنده است،آن مال

  لهبیع مخابره و محاق): 15(باب 

 وهو جـالس  ،حدثَنا أَبو الْوليد الْمكِّي: قالعن زيد بنِ أَبِي أُنيسةَ   ـ   ٩٢٤
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نع           اللَّه دبنِ عابِرِ بج ناحٍ عبنِ أَبِي رطَاِء بع دیضن  را      اَُهللا عمْه : ولَ اللَّهسأَنَّ ر 
    ةرابخالْمو ةنابزالْمو اقَلَةحالْم نى عهن،   هقشى تتلُ حخى النرتشأَنْ تو . قَاهاِإلشو: 

    أَو رمحءٌ    أَنْ ييش هنكَلَ مؤي أَو فَرصي،         ـنـلٍ مقْلُ بِكَيالْح اعباقَلَةُ أَنْ يحالْمو
والْمخـابرةُ الثُّلُـثُ     ،والْمزابنةُ أَنْ يباع النخلُ بِأَوساقٍ من التمرِ       ،الطَّعامِ معلُومٍ 

  كذَل اهبأَشو عبالرو،  دياحٍ  :قَالَ زبنِ أَبِي رطَاِء بعل قُلْت:  ـدبع نب ابِرج تعمأَس 
 ولِ اللَّهسر نذَا عه ذْكُري اللَّه قَالَ؟:مع١٥٣٦/م. ( ن(  

 بن ابی ربـاح نشـسته بـود، بـه     ابو الولید مکی که نزد عطا    : گویدنیسه می    زید بن ا   :ترجمه
محاقله، :  از معامالت زیر منع کردرسول اهللا : هما گفتروایت از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عن     

   .مزابنه، مخابره و خریدن خرماي باالي نخل قبل از اشقاء
 یعنی یک کشتزار »محاقله«و  .  یعنی اینکه خرما، سرخ یا زرد و قابل خوردن شود»اشقاء«و 

درخـت در برابـر چنـد     یعنی خرماي باالي »مزابنه«و  . مشخص، فروخته شوددر برابر چند پیمانۀ  
 یعنی کرایه دادن زمین در برابر یک »مخابره«و  .خرماي چیده شده، فروخته شود) یا کیلو(وسق 

  .سوم یا یک چهارم و یا اندازه اي مانند اینها از محصول
آیا شنیدي که جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما این :  بن ابی رباح گفتمبه عطا: زید می گوید

  . بلی:  نقل می کند؟ گفتول اهللا حدیث را از رس
قابل یادآوري است که بیع مخابره را بسیاري از علما با توجه به روایات دیگر، جایز دانسته (

  ). اند؛ براي تفصیل بیشتر این موضوع می توانید به کتابهاي شروح حدیث، مراجعه نمایید

  بیع معاومه): 16(باب 
اَُهللا  رضـی يد بنِ ميناَء عن جابِرِ بنِ عبد اللَّـه          عن أَبِي الزبيرِ وسع   ـ  ٩٢٥ 

  والْمخـابرة ، والْمعاومة، والْمزابنة،عن الْمحاقَلَة  نهى رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما        عن
ـ  السنِني هي الْمعاومةُ بيع:قَالَ أَحدهما ـ  .نيا ورخص فـي الْعرايـا  وعن الثُّ  
  )١٥٣٦/م(
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رسول اهللا : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما گفت:  می گویندابو زبیر و جابر بن مینا: ترجمه
،عرایا را جایز قرار دادیا، منع فرمود و معاملۀن معاومه، مخابره و ثُ از بیع محاقله، مزابنه .  

: این است کهاما معاومه عبارت از .  بیان گردیدتوضیح بقیه اصطالحات در حدیث گذشته(
و . این معامله، جایز نیست. ش را به مدت دو یا سه سال به کسی بفروشد       شخصی، میوه هاي باغ   

من این خرمن گندم را به شما فروختم به استثناي : شخصی می گوید: ثُنیا عبارت است از این که
و عریه عبارتـست از  .  مقدار بعض، جایز نیستاین معامله هم بخاطر مجهول بودن     . بعضی از آن  

 جایز قرار معامله کردن خرماي چیده شده با خرماي باالي درخت که این معامله را رسول خدا 
  ).داد

 ةو فی رواي .عن بيعِ السنِني    نهى رسولُ اللَّه     :قَالَ عن جابِرٍ   ـ   ٩٢٦
   )١٥٤٣/م. (سنِنيرِ ثَمعن بيعِ ال: ةَابنِ أَبی شيب

 از معاملـۀ چنـد سـاله    رسـول اهللا  :  مـی گویـد   جابر بـن عبـداهللا رضـی اهللا عنهمـا         : ترجمه
  .منع فرمود) فروختن میوه هاي باغ به مدت دو یا سه سال یا بیشتر(

  فروختن یک برده در برابر دو برده): 17(باب 
 ولَـم   ،علَى الْهِجـرة   النبِي   جاَء عبد فَبايع     :قَالَ  عن جابِرٍ ـ   ٩٢٧

  دبع هأَن رعشي،   هرِيدي هدياَء سفَج ،     بِيالن فَقَالَ لَه :» نِيهنِ     .»بِعيـدببِع اهرـتفَاش 
  )١٦٠٢/م(؟ » حتى يسأَلَه أَعبد هو، ثُم لَم يبايِع أَحدا بعد،أَسودينِ

سـپس  .  بر هجرت، بیعـت کـرد  برده اي آمد و با نبی اکرم       :  می گوید  جابر: مهترج
 او را در آنگاه پیامبر اکرم . »او را به من بفروش«:  فرمود نبی اکرم   . صاحبش بدنبال او آمد   

بعد از آن، تا زمانی که از برده نبودن کسی مطمئن نمی شد، با او بیعت .  سیاه خریدبرابر دو بردة
  .ودنمی نم
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 فروش حیوانی که براي فریب مشتري چند روز، ممنوع بودن): 18(باب 
  دوشیده نشده است

من ابتاع شاةً مصراةً    « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٢٨
 ورد معها صاعا من ، ردها إِنْ شاَء أَمسكَها وإِنْ شاءَ     ،ثَةَ أَيامٍ فَهو فيها بِالْخيارِ ثَالَ   

  )١٥٢٤/م. (»تمرٍ
هر کس، گوسـفندي را خریـد کـه     «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

و .  برگرداندیا می تواند آنرا نگهدارد ؛مدت زیادي، دوشیده نشده است تا سه روز، اختیار دارد    
  .»اع خرما هم با آن، برگرداندیک ص) در مقابل دوشیدن آن(در این صورت 

  حرمت فروش خوردنیهاي حرام): 19(باب 

بـاع    بلَغَ عمر أَنَّ سمرةَ      :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ   ٩٢٩
 ،عن اللَّه الْيهود  لَ« :قَالَ  أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اللَّه       ، قَاتلَ اللَّه سمرةَ   : فَقَالَ ،خمرا

  )١٥٨٢/م( ؟»حرمت علَيهِم الشحوم فَجملُوها فَباعوها
 خبـر رسـید کـه    وقتی به عمر بن خطاب : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید : ترجمه

  مگر اطالع ندارد که رسول اهللا خداوند سمره را نابود کند؛: ، گفتسمره شراب فروخته است
 زیرا وقتی که چربی براي آنان، حرام شد، آنرا ذوب کردند و ود را لعنت کند؛خداوند یه«: دفرمو

  . »فروختند

  حرمت فروختن شراب): 20(باب 
ـ من أَهلِ مصر ـي  ئعن عبد الرحمنِ بنِ وعلَةَ السبـ  ٩٣٠ أَنه سـأَلَ    

 إِنَّ  : فَقَالَ ابن عبـاسٍ    ؟عما يعصر من الْعنبِ    ْهما         عن اَُهللا رضیعبد اللَّه بن عباسٍ     
هلْ علمت أَنَّ   «:  فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه      ،راوِيةَ خمرٍ   أَهدى لرسولِ اللَّه     رجالً

 ؟»بِم سـاررته»  : رسولُ اللَّه  فَقَالَ لَه، فَسار إِنسانا ، الَ : قَالَ ؟»اللَّه قَد حرمها  
 فَفَتح الْمزادةَ : قَالَ.»إِنَّ الَّذي حرم شربها حرم بيعها     « : فَقَالَ ، أَمرته بِبيعها  :فَقَالَ
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  )١٥٧٩/م( .حتى ذَهب ما فيها
ز ابن عباس رضی اهللا  سبئی مصري روایت است که وي ا الرحمن بن وعلۀاز عبد : ترجمه

مردي یک مـشک شـراب بـه    : ابن عباس رضی اهللا عنهما گفت     . عنهما دربارة آب انگور پرسید    
آیا می دانی که خداوند متعـال شـراب را   «:  به او فرمود آنحضرت  .  هدیه نمود  رسول خدا   

 هللا رسول ا.  آنگاه با فردي دیگر، در گوشی صحبت کردنه؛: ؟ آن مرد گفت»حرام نموده است
همان ذاتی کـه  «: فرمود. دستور دادم تا آنرا بفروشد    : ؟ گفت »در گوشی به او چه گفتی     «: فرمود

  .»نوشیدن آن را حرام نموده، فروختن آنرا نیز، حرام ساخته است

  حرمت فروختن حیوان مرده، بت و خنزیر): 21(باب 
 أَنه سمع رسولَ اللَّـه      : هماْ        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ   ٩٣١

إِنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتة والْخنزِيرِ        « : وهو بِمكَّةَ  ، عام الْفَتحِ  ،يقُولُ
ـ    : فَقيلَ .»واَألصنامِ ى بِهـا الـسفُن    يا رسولَ اللَّه أَرأَيت شحوم الْميتة فَإِنه يطْلَ

     اسا النبِه بِحصتسيو لُودا الْجبِه نهديالَ« : فَقَالَ ؟و،  امرح وولُ    .» هسقَالَ ر ثُم 
  اللَّه  كذَل دنع: »  ودهالْي لَ اللَّها  ،قَاتهومـحش هِملَيع مرا حلَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّه 

  )١٥٨١/م( .» فَأَكَلُوا ثَمنه،ه ثُم باعوهأَجملُو
در سال فـتح  شنیدم که  اهللا    رسولاز: می گوید رضی اهللا عنهما    اهللا   جابر بن عبد  : ترجمه
 .»نـد را حـرام کـرده ا  خوك  و  ، خرید و فروش شراب، بت، مردار       و رسولش  خدا«: مکه فرمود 

مـردم  با توجه به اینکـه   انِ مرده، حالل استحیوچربی  و  پی  آیا   !اي رسول خدا  : مردم پرسیدند 
 تها و بـراي روشـنایی چـراغ، از آن اسـتفاده مـی کننـد؟      براي چرب کردن چوب کـشتیها، پوسـ     

کـه  وقتـی   زیـرا  ؛کنـد نـابود   یهود را ،خداوند«: و افزود» خیر، حرام است«:  فرمود آنحضرت  
  .» استفاده کردند، قیمت آنو فروختند و از شد، آنرا ذوب  کردند  حرام ،چربی براي آنان

خوردن قیمت سگ، پول زنا و آنچه از کهانت بدست می آید، ): 22(باب 
  ممنوع می باشد

نهى عن ثَمـنِ    أَنَّ رسولَ اللَّه :   عن أَبِي مسعود اَألنصارِي     ـ   ٩٣٢
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  )١٥٦٧/م( . وحلْوان الْكَاهنِ، ومهرِ الْبغي،الْكَلْبِ
 ،از خوردن قیمت سـگ       اهللا روایت است که رسول     مسعود انصاري    واز اب : رجمهت

  . بدست می آید، منع فرمود) غیب گویی(پول زنا و آنچه از کهانت 

  نهی از خوردن قیمت گربه): 23(باب 

 ؟عن ثَمنِ الْكَلْبِ والـسنورِ      سأَلْت جابِرا    :عن أَبِي الزبيرِ قَالَ   ـ   ٩٣٣
  )١٥٦٩/م. (عن ذَلك  زجر النبِي :قَالَ

 اسـتفاده کـردن از قیمـت سـگ و گربـه          دربـارة  از جـابر    : ابو زبیر می گویـد    : ترجمه
  . منع فرمود، از این کارنبی اکرم : گفت. پرسیدم

   کسب حجام، پلید است):24(باب 

ثَمـن الْكَلْـبِ    « :قَالَ عن رسولِ اللَّه      خديجٍ    بنِ  رافعِ ـ عن  ٩٣٤
  )١٥٦٨( .» وكَسب الْحجامِ خبِيثٌ، ومهر الْبغي خبِيثٌ،خبِيثٌ

قیمت سگ، پلید است؛ پول زنا، «:  فرمودرسول اهللا : رافع بن خدیج می گوید    : ترجمه
  .»پلید است) رگ زن( کسب حجام پلید است؛

 حجامـت نمـود و حجـام را    سـول اهللا  ر: نزد جمهور بدلیل حدیث بعدي که می گوید      (
  نووي در شرح مسلم). ، تنزیهی استبلکه این نهی. پول داد، کسب حجام، حرام نیست

  مباح بودن مزد حجام): 25(باب 
عبـد لبنِـي      حجم النبِي    :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ   ٩٣٥

 ولَو كَـانَ    ، وكَلَّم سيده فَخفَّف عنه من ضرِيبته      ،أَجره نبِي   فَأَعطَاه ال  ،بياضةَ
 بِيالن هطعي ا لَمتحس.) ١٢٠٢/م(  

را  غـالم قبیلـۀ بنـی بیاضـه نبـی اکـرم       : ابن عباس رضـی اهللا عنهمـا مـی گویـد          : ترجمه
د تـا  ن بـا صـاحبش صـحبت کـر    مزدش را پرداخت نمود؛ همچنی     د و آنحضرت    حجامت کر 
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  .به آن غالم، مزد نمی داد اگر مزد حجام، حرام می بود، نبی اکرم . مالیاتش را تخفیف دهد
 ،عن كَـسبِ الْحجـامِ      سئلَ أَنس بن مالك      :عن حميد قَالَ  ـ   ٩٣٦

 وكَلَّم  ،ر لَه بِصاعينِ من طَعامٍ     فَأَم ،حجمه أَبو طَيبةَ    احتجم رسولُ اللَّه     :فَقَالَ
    اجِهرخ نم هنوا ععضفَو لَهقَالَ ،أَهةُ    « : وامجالْح بِه متياودا تلَ مإِنَّ أَفْض،  ـوه أَو 

كُمائوثَلِ دأَم ن١٥٧٧/م( .»م(  
: گفـت . دند کـسب حجـام پرسـی    دربـارة از انس بـن مالـک     : حمید می گوید  : ترجمه

 دسـتور داد تـا او را دو   آنحـضرت  .  را حجامـت نمـود  شخصی بنام ابوطیب رسول خـدا      
همچنین با صـاحبانش صـحبت نمـود و آنـان، مالیـاتش را تخفیـف دادنـد و              . صاع، طعام بدهند  

یـا  . بهترین چیزي که شما بوسیلۀ آن، معالجـه مـی کنیـد، حجامـت اسـت     «: عالوه بر آن، فرمود   
  .»رین داروهاي شماستحجامت، از بهت

  )حمل شتري که در شکم مادر است(فروش حبل الحبله ): 26(باب 
 كَانَ أَهلُ الْجاهلية يتبـايعونَ      :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٩٣٧

    لَةبلِ الْحبورِ إِلَى حزالْج ملَح،    جتنأَنْ ت لَةبلُ الْحبحو      تجتي نلَ الَّتمحت اقَةُ ثُمالن ، 
 ولُ اللَّهسر ماههفَن كذَل ن١٥١٤/م. (ع(  

حبـل    از بیـع  اهللا   رسـول : روایـت اسـت کـه    رضی اهللا عنهمااهللا بن عمر   از عبد : ترجمه
اي  ه شتر مـاد ،شخصیو آن، چنین بود که . منع فرمود ،الحبله که در زمان جاهلیت رواج داشت     

د و وشـ گ  بزر، آن بچه شتر ،اي بزاید و بعد     بچه ،شترهرگاه  خرید و شرط میگذاشت که       را می 
  .آنرا بپردازد قیمت ،اي بزاید، آنگاه بچه

  نهی از بیع مالمسه و منابذه): 27(باب 

عن بيعتـينِ     نهانا رسولُ اللَّه     :قَالَ  سعيد الْخدرِي    ی أَب ـ عن  ٩٣٨
نِويتسبالَ   ،لالْم نى عهعِ    نيي الْبف ذَةابنالْمو ةسالَ ،مالْمو     بلِ ثَـوجالر سةُ لَمسم

والْمنابذَةُ أَنْ ينبِذَ الرجلُ إِلَـى       ، بِذَلك  يقْلبه إِالَّ   والَ ،اآلخرِ بِيده بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ    
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 . تراضٍ  وينبِذَ اآلخر إِلَيه ثَوبه ويكُونُ ذَلك بيعهما من غَيرِ نظَرٍ والَ           ،وبِهالرجلِ بِثَ 
  )١٥١٢/م(

 مـا را از دو معاملـه و دو نـوع لبـاس     رسول اهللا :  می گوید ابو سعید خدري    : ترجمه
مالمـسه بـدین   . سه و منابـذه مالمـ : دو معامله اي که منع فرمـود، عبارتنـد از       . پوشیدن، منع فرمود  

 دیگري را در شب یا روز، دست می زد، بـه محـض دسـت      پارچۀ معنی است که اگر شخصی،    
و منابذه بدین معنی است که فردي بسوي . زدن بدون اینکه آنرا جابجا کند، معامله الزم می شد  

  رتـاب   و آن فـرد دوم هـم پارچـه اش را بـسوي اولـی، پ         دیگري، پارچه اش را پرتاب می کـرد       
   . اینگونه، بدون نگاه کردن و رضایت، معامله انجام می گرفتمی کرد؛ پس

طـوري در   خـود را   شـخص،   کـه   این عنییاشتمال صماء   : ازدن عبارتند   یدو نوع لباس پوش   (
گـري،  یو د.  و بیـرون آوردن آنهـا مـشکل باشـد     بماننـد  داخـل آن   یشهـا  که دست لباس بپیچد 

 بـا  کمـر و زانوهـا  بـستن   احتبـاء یعنـی     و  . شـود ی   مـ  کـه موجـب کـشف عـورت       اسـت    ییاحتبا
گـر وارد شـده   یت دایـ نها در روا ی ا ).یکدیگرکه در صورت پوشیدن ازار، کشف عورت میشود       

  .است

  سنگریزه ه اي که در آن، فریب است و معاملۀمعامل): 28(باب 
حصاة وعن  عن بيعِ الْ    نهى رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٣٩
  )١٥١٣/م. (بيعِ الْغررِ

  . سنگریزه و غرر، منع فرمود از معاملۀرسول اهللا :  می گویدابوهریره : ترجمه
هـر گـاه مـن    :  سنگریزه عبارت از این اسـت کـه فروشـنده یـا خریـدار مـی گویـد                 معاملۀ(

فریـب، شـامل معـامالتی    و معاملۀ . سنگریزه اي بسوي تو پرتاب کردم، باید معامله، انجام بگیرد    
مثل فروختن غالم فراري، چیزي که وجود ندارد، فروختن مرغ در هوا و چیزهایی از ایـن قبیـل     

  ).می شود

  باال بردن قیمت کاال براي فریب دادن دیگران، حرام می باشد): 29(باب 

. هى عن النجشِ  ن أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٩٤٠
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  )١٥١٦/م(
. ش، منـع فرمـود   از معاملـۀ نجـ  رسـول اهللا  : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گویـد   : ترجمه

دیگري را بـدون قـصد خریـد،    شخص شخص، قیمت کاالي یک نجش به این معنی است که  (
  ). باال می برد تا اینکه فرد دیگري، تشویق شود و آنرا بخرد

   دیگران، جایز نیستعاملۀمعامله بر م): 30(باب 
  .بیان گردید) 800 ( در کتاب نکاح، حدیث شمارةدر این باره، روایت عقبه 

  به استقبال کاال رفتن، جایز نیست): 31(باب 

 تلَقَّـوا  الَ« :قَـالَ  يقُولُ إِنَّ رسولَ اللَّـه :   هريرةَ  ی أَب ـ عن  ٩٤١ 
لَبالْج،   تفَاش لَقَّاهت نفَم  هنى مر،      وقالـس هدـيى سـارِ    ، فَإِذَا أَتيبِالْخ ـوفَه « .

  )١٥١٩/م(
بـه اسـتقبال کـاالیی کـه از شـهري           «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

پس اگر کسی، به استقبال رفت و از آن کاال خرید، هنگامی که       . دیگر، آورده می شود، نروید    
  ).که کاالیش را پس بگیرد(» ، اختیار داردصاحبش، وارد بازار شد

  شهري براي روستایی نفروشد): 32(باب 
أَنْ تتلَقَّى    نهى رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ   ٩٤٢

    ادبل راضح بِيعأَنْ يانُ وكْبقَالَ ،الر :ال اسٍ فَقُلْتبنِ عب:م لُها قَو:ادبل راضقَالَ؟ ح : 
  )١٥٢١/م. ( يكُن لَه سمساراالَ

به استقبال کاروانهـا و  رفتن  از  رسول اهللا   : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
  ) رواي از ابـن عبـاس  (طـاووس  . همچنین از فـروختن فـرد شـهري بـراي روسـتایی، منـع فرمـود             

: شهري براي روستایی نفروشد یعنی چـه؟ گفـت      : ی اهللا عنهما گفتم   به ابن عباس رض   : می گوید 
  .دالل او نشود
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  نهی از احتکار): 33(باب 
من احتكَـر »   : قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ  بنِ عبد اهللا      معمرِ ـ عن  ٩٤٣

 معمرا الَّـذي كَـانَ       إِنَّ : قَالَ سعيد  ؟ فَإِنك تحتكر  : فَقيلَ لسعيد  .»فَهو خاطئٌ 
ركتحيثَ كَانَ يدذَا الْحثُ هدح١٦٠٥/م. (ي(  

هـر کـس، احتکـار کنـد،        «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  می گویـد   معمر بن عبداهللا    : ترجمه
  .»گناهکار می شود

معمر که ایـن   : او گفت ! خودت احتکار می کنی؟   : گفتند) راوي حدیث از معمر   (به سعید   
  .ان می کرد نیز احتکار می نمودحدیث را بی

ی جامعه هستند بـویژه مـواد   احتکار عبارت است از خریدن کاالهایی که مورد نیاز عموم         (
و معمر، اما اینکه در روایت آمده است که سعید      .  حرام است  ،و این کار  .  هنگام تورم  خوراکی

ی به آنها شـدید نبـود   آنان، روغن می خریدند که نیاز عمومباید دانست که  احتکار می کردند؛  
  . نووي در شرح مسلم.)و قیمت ها هم باال نبود

   اختیارمعاملۀ): 34(باب 
إِذَا تبايع « :أَنه قَالَ عن رسولِ اللَّه  ْهما    اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ   ٩٤٤

 أَو يخير أَحدهما    ، وكَانا جميعا  ،تفَرقَان فَكُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ ما لَم ي       الرجالَ
راآلخ،       كلَى ذَلا ععايبفَت را اآلخمهدأَح ريفَإِنْ خ ،   عيالْب بجو قَـا    ، فَقَدفَرإِنْ تو 

عيا الْبمهنم داحو كرتي لَما وعايبأَنْ ت دعا،ب بجو فَقَد عي١٥٣١/م. (»لْب(  
هنگـامی کـه دو نفـر بـا     «:  فرمودرسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید   : ترجمه

یکدیگر، معامله کردند تا زمـانی کـه یکجـا هـستند و از یکـدیگر، جـدا نـشده انـد یـا یکـی بـه             
 داد و اما اگر یکی به دیگري، حق انتخاب  . دیگري، حق انتخاب نداده است، اختیار فسخ دارند       

همچنین اگر بعـد  . معامله، الزم می شود   ) حق انتخاب خود را لغو کردند     (اینگونه معامله کردند    
  .»از معامله از یکدیگر جدا شدند و معامله را فسخ نکردند، معامله، الزم می شود
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   اختیار و صداقت در معامله و بیان عیب کاالةدربار): 35(باب 
الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم    « : قَالَ عن النبِي     عن حكيمِ بنِ حزامٍ   ـ   ٩٤٥

 وإِنْ كَذَبا وكَتما محـق بركَـةُ        ، فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما في بيعهِما       ،يتفَرقَا
  )١٥٣٢/م( .»بيعهِما

فروشنده و خریـدار   «: دفرمو  نبی اکرمروایت است که   از حکیم بن حزام     : ترجمه
راسـت بگوینـد و عیـب     پس اگـر  ؛را دارندمعامله اند، اختیار فسخ    تا زمانی که از هم جدا نشده      

  و اگـر دروغ بگوینـد  ؛ امـا  خیر و برکت بوجود خواهـد آمـد  ، آنانۀکنند، در معامل بیان  کاال را   
  .»معاملۀ آنها بی برکت خواهد شدعیب کاال را پنهان کنند، 

  معامالت، فریب می خورد کسی که درة  دربار):36(باب 
أَنـه   ذَكَر رجلٌ لرسولِ اللَّه   : قال ْهما        اَُهللا عن  رضی عمر   عن ابنِ ـ   ٩٤٦

 فَكَانَ إِذَا   .»بةَ خالَ  الَ :من بايعت فَقُلْ  « : فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،يخدع في الْبيوعِ  
  )١٥٣٣/م( . خيابةَ الَ:ولُبايع يقُ

 اهللا    شخـصی نـزد رسـول   :روایت است کـه   رضی اهللا عنهما  اهللا بن عمر     از عبد : ترجمه
 اهللا   رسـول . سـجن بـه میـان آورد   از اینکه در معامالت، او را فریب می دهنـد، سـخن           آمد و   
 بعـد از آن، هرگـاه آن   .»نباشدکار به شرط اینکه فریبی در    : کنی، بگو  هرگاه معامله می  «: فرمود

  .نباشدکار به شرط اینکه فریبی در : مرد معامله می کرد، می گفت

  هر کس، فریب دهد از من نیست): 37(باب 

 فَأَدخلَ  ،مر علَى صبرة طَعامٍ    أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٤٧
 أَصـابته   : قَالَ ؟»ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ    « : فَقَالَ ، فَنالَت أَصابِعه بلَالً   ،يده فيها 

   ولَ اللَّهسا راُء يمأَفَالَ : قَالَ ،الس       اسالن اهري امِ كَيالطَّع قفَو هلْتعج ،     غَـش ـنم 
  )١٠٢/م. (»فَلَيس مني

  تــوده از حبوبــات  کــه از کنــار یــک رســول خــدا :  مــی گویــدابــوهریره : ترجمــه
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اي صـاحب  «: پـس فرمـود  . می گذشت، دسـتش را در آنهـا فـرو بـرد و انگـشتانش خـیس شـد          
چـرا  «: فرمود. باران باریده است  ! اي رسول خدا  : ؟ صاحب حبوبات گفت   »این چیست ! حبوبات

 هـر کـس، فریـب دهـد، از مـن       توده نگذاشته اي تـا مـردم ببیننـد؟    حبوبات خیس شده را روي    
  .»نیست

  رافی و فروش طال در برابر نقره بطور نقديص): 38(باب 
 من يصطَرِف  : أَقْبلْت أَقُولُ  :عن مالك بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَان أَنه قَالَ       ـ   ٩٤٨

ماهرطَّابِ    ؟الدنِ الْخب رمع دنع وهو اللَّه ديبع نةُ بفَقَالَ طَلْح یضن رـا     اَُهللا عمْه :
 كبا ذَها  ،أَرِننائْت ا   ، ثُمنماداَء خإِذَا ج ،  رِقَكو كطعطَّـابِ     ، نالْخ نب رمفَقَالَ ع : 

الْـورِق  « :قَالَ  فَإِنَّ رسولَ اللَّه     ، أَو لَتردنَّ إِلَيه ذَهبه    ، واللَّه لَتعطينه ورِقَه   ،كَالَّ
  والشعري بِالشعريِ رِبا إِالَّ    ، هاَء وهاءَ   والْبر بِالْبر رِبا إِالَّ    ، هاَء وهاءَ  رِبا إِالَّ بِالذَّهبِ  
  )١٥٨٦/م( .» هاَء وهاَء والتمر بِالتمرِ رِبا إِالَّ،هاَء وهاَء

 کـسی درهـم   چـه :  و می گفتم   راه می رفتم  : مالک بن اوس بن حدثان می گوید      : ترجمه
طالیت را بده تا نگـاه  : ، گفت نشسته بود می خرد؟ طلحه بن عبیداهللا که نزد عمر بن خطاب           

هرگز چنین :  گفتعمر بن خطاب  .  هنگامی که خدمتگزار ما آمد، به تو نقره می دهم          کنم؛
  بخدا سوگند، یا نقره هایش را هم اکنـون بـه او مـی دهـی و یـا طالیـش را بـه او بـر                    . نمی شود 

نقره در برابر طال، ربـا اسـت مگـر اینکـه دسـت بدسـت       «:  فرمود زیرا رسول اهللا     می گردانی؛ 
جو در مقابل جو، ربا است . گندم در مقابل گندم، ربا است مگر اینکه دست بدست باشد      . باشد

  .»خرما در مقابل خرما، ربا است مگر اینکه دست بدست باشد. مگر اینکه دست بدست باشد

وش طال در برابر طال؛ نقره در برابر نقره؛ گندم در برابر گندم و فر): 39(باب 
  بطور برابر و دست بدست باشد همه چیزهاي ربوي باید

الـذَّهب»   : قَالَ رسولُ اللَّـه      :قَالَ عن عبادةَ بنِ الصامت     ـ   ٩٤٩
 والْملْـح   ، والتمر بِالتمرِ  ،الشعري بِالشعريِ  و ، والْبر بِالْبر  ، والْفضةُ بِالْفضة  ،بِالذَّهبِ
 فَبِيعـوا   ، فَإِذَا اختلَفَت هذه اَألصناف    ، يدا بِيد  ، سواًء بِسواءٍ  ، بِمثْلٍ  مثْالً ،بِالْملْحِ
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مئْتش فكَي،دا بِيد١٥٨٧/م. (» إِذَا كَانَ ي(  
را در برابر طال، نقـره  را طال «:  فرمودرسول اهللا : گوید می عباده بن صامت   : ترجمه

در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرمـا و نمـک را در   را در برابر نقره، گندم     
مـثالً  ( اگر نوع آنها با هم تفـاوت داشـت   اما. بطور مساوي و دست بدست بفروشید     ،برابر نمک 

بـشرط اینکـه   هر گونه که فروختید، اشکالی ندارد؛ البته  )د بفروشید  خواستی  را در برابر نقره    طال
  .»دست بدست باشد

  فروش طال در برابر نقره بطور نسیه، جایز نیست): 40(باب 

 أَو  ، باع شرِيك لي ورِقًا بِنِسيئَة إِلَى الْموسمِ       :عن أَبِي الْمنهالِ قَالَ   ـ   ٩٥٠
 جاَء إِ  ،إِلَى الْحنِي  فَجربفَأَخ لَي، الَ   : فَقُلْت رذَا أَمه  لُحصـي      : قَالَ ، يف ـهتبِع قَد 

 قَـدم   : فَقَالَ ، فَأَتيت الْبراَء بن عازِبٍ فَسأَلْته     ، فَلَم ينكر ذَلك علَي أَحد     ،السوقِ
  بِيالن     عيذَا الْبه بِيعن نحنةَ ويندفَالَ« : فَقَالَ ،الْم دا بِيدا كَانَ يمبِه أْسـا  ، بمو 

 ، فَأَتيته فَـسأَلْته ، وائْت زيد بن أَرقَم فَإِنه أَعظَم تجارةً مني.»كَانَ نِسيئَةً فَهو رِبا   
كثْلَ ذَل١٥٨٩/م. (فَقَالَ م(  

بطـور نـسیه تـا فـرا     ) در برابـر طـال  (قـره را  شریکم مقـداري ن : منهال می گوید  ابو  : ترجمه
. این، کار درستی نیـست   : گفتم. سپس نزد من آمد و مرا اطالع داد       . رسیدن موسم حج فروخت   

نزد براء بن عـازب  : براء می گوید ابو. من در بازار معامله کردم و کسی اعتراض نکرد   : او گفت 
نبی اکرم که نوع معامله را انجام می دادیم ما این : او گفت. رفتم و در این باره از ایشان پرسیدم       

   اگر بطور نـسیه باشـد،     اما اگر دست بدست باشد، اشکالی ندارد؛     «: پس فرمود .  به مدینه آمد
. کنـد   زیرا او بیشتر از من تجارت می  در عین حال نزد زید بن ارقم برو؛        .»ربا محسوب می شود   

او نیز همین حـرف را  . از ایشان نیز پرسیدم  نزد زید بن ارقم رفتم و  ،پس از آن  : راوي می گوید  
  .زد

  یک دینار در برابر دو دینار، و یک درهم در برابر دو درهم نفروشید): 41(باب 

 تبِيعوا الدينار   الَ« :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ     ـ   ٩٥١
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  )١٥٨٥/م. (»رهمينِ الدرهم بِالدبِالدينارينِ والَ
 ،یک دینار در برابر دو دینـار «:  فرمودرسول اهللا :  می گویدعثمان بن عفان    : ترجمه

  . »و یک درهم در برابر دو درهم نفروشید

  فروش گردنبندي که داراي طال و مهره است در برابر طال): 42(باب 
وهـو    أُتي رسولُ اللَّه     : قال  فَضالَةَ بن عبيد اَألنصارِي      ـ عن  ٩٥٢

ربيالَ ،بِخبِق        اعبانِمِ تغالْم نم يهو بذَهو زرا خيهف ةد،       ـولُ اللَّـهسر رفَأَم  
الـذَّهب »  : ثُم قَالَ لَهم رسولُ اللَّـه        ،دة فَنزِع وحده  بِالذَّهبِ الَّذي في الْقالَ   

بِالذَّهنزا بِونز١٥٩١/م. (»بِ و(  
 در خیبر بود که گردنبندي داراي رسول اهللا : فضاله بن عبید انصاري می گوید   : ترجمه

قابل یادآوري است که این گردنبند از اموال غنیمت بـود و       . طال و مهره، خدمت ایشان آوردند     
 آنگـاه . د کننـ جـدا را  دسـتور داد تـا طـالي گردنبنـد           رسـول اهللا    . به فروش گذاشته شده بود    

  .»طال را در برابر طال با وزن مساوي بفروشید«: فرمود

  حکم ربا در معامالت نقدي): 43(باب 
لَقي  ْهما    اَُهللا عن رضی أَنَّ أَبا سعيد الْخدرِي : أَبِي رباحٍ بنِ  عطَاءِ ـ عن  ٩٥٣

   اسٍ فَقَالَ لَهبع نلَ  :ابقَو تأَيأَر   فري الصف ك،       ولِ اللَّهسر نم هتعمئًا سيأَش   أَم
   أَمـا   ، أَقُـولُ   الَ ، كَـالَّ  : فَقَالَ ابن عباسٍ   ؟شيئًا وجدته في كتابِ اللَّه عز وجلَّ      

   ولُ اللَّهسر     بِه لَمأَع متفَالَ   منی،  فَأَن اللَّه ابتا كأَمو أَع هثَنِي     ،لَمـدح ـنلَكو 
    ديز نةُ بامأُسیضن  را        اَُهللا عمْه     ولَ اللَّهسأَنَّ ر َـي       أَالَ« :قَالـا فبـا الرمإِن 

ِسيئَة١٥٩٦/م. (»الن(  
 با ابـن عبـاس رضـی اهللا عنهمـا     ابو سعید خدري : عطاء بن ابی رباح می گوید   : ترجمه

 معامالت نقدي چیست؟ آیـا در ایـن بـاره چیـزي از      شما دربارة نظر  : و گفت مالقات کرد و به ا    
هرگـز،  : رضـی اهللا عنهمـا گفـت    شنیده اي یا در کتاب خدا دیده اي؟ ابـن عبـاس         رسول اهللا   
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و در . مـن شـناخت بیـشتري داریـد      باید بگویم که شما نسبت به ایـشان از        رسول خدا    دربارة
  بـه مـن گفـت کـه    البته اسامه بن زید .  باره، سراغ ندارممن چیزي در این) قرآن(کتاب خدا  
  .»بدانید که ربا فقط در نسیه است«: ه است فرمودرسول اهللا 

و مسلمانان . احادیث بعدي منسوخ شده است علما بوسیلۀ   باید دانست که این حدیث نزد       (
 .)دن آن اسـت بر عمل نکردن به این حدیث، اتفاق نظر دارند و این خـود، دلیـل بـر منـسوخ شـ      

  مسلم نووي در شرح 

 ْهمـا         اَُهللا عن  رضی سأَلْت ابن عمر وابن عباسٍ       :عن أَبِي نضرةَ قَالَ   ـ   ٩٥٤
 فَإِني لَقَاعد عند أَبِي سعيد الْخدرِي فَسأَلْته عـن          ،عن الصرف فَلَم يريا بِه بأْسا     

فرا    :فَقَالَ ؟الصرِب وفَه ادا زم ،  كذَل تكَرا ، فَأَنهِملقَوفَقَالَ ، ل  : َال   ثُكدأُح 
 ،جاَءه صاحب نخله بِصاعٍ من تمـرٍ طَيـبٍ        ،   ما سمعت من رسولِ اللَّه       إِالَّ

    بِيالن رمكَانَ تو   َنذَا اللَّوه ،   الن فَقَالَ لَه   بِي :»  ذَاه ى لَكقَالَ ؟»أَن :  طَلَقْتان 
    اعذَا الصه بِه تيرتنِ فَاشياعوقِ كَذَا      ،بِصي السذَا فه رعـذَا     ، فَإِنَّ سه رـعسو 

 ثُم  ،ة إِذَا أَردت ذَلك فَبِع تمرك بِِسلْع      ؟ويلَك أَربيت » : فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،كَذَا
    ئْترٍ شمت أَي كترِ بِِسلْعتاش«.   يدعو سقَالَ أَب :    ا أَمكُونَ رِبأَنْ ي قرِ أَحمبِالت رمفَالت 

 ةضةُ بِالْفضقَالَ ؟الْف :   رمع ناب تيفَأَت ، دعـاسٍ      ، ببع ناب آت لَمانِي وهقَـالَ ، فَن : 
ثَنِي أَبدكَّةَفَحبِم هناسٍ عبع نأَلَ ابس هاِء أَنبهو الص،ه١٥٩٤/م. ( فَكَرِه(  

 معـامالت   و ابـن عبـاس رضـی اهللا عـنهم دربـارة      از ابن عمـر   : ابو نضره می گوید   : ترجمه
آنهـا در  . پرسـیدم ) که جنس ثمن و مثمن هر دو یکی باشد و یکی از دیگري بیشتر باشد(نقدي  

 نشـسته بـودم و از ایـشان    بعد از آن، روزي نزد ابو سعید خدري    . شکالی ندیدند این معامله، ا  
اگر یکی از دو چیز معاملـه شـده، بیـشتر باشـد،     : وي گفت. نیز در مورد معامالت نقدي پرسیدم 

: او گفت. من این مطلب را با توجه به سخنان ابن عمر و ابن عباس نپذیرفتم. ربا شمرده می شود   
 یـک  باغبـان آنحـضرت   .  شنیده ام، برایت بیان می کـنم  که از رسول اهللا   من فقط آنچه را   

 از نوع نامرغوب  که خرماهاي پیامبر اکرم     حال آن  اع خرماي مرغوب، خدمت ایشان آورد     ص
دو صـاع  : ؟ او گفـت »ایـن خرمـا را از کجـا آورده اي   «:  به ایشان فرمـود  لذا نبی اکرم   بودند؛
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 اینقدر اسـت  ، زیرا نرخ این خرماي مرغوبع از این خرما خریدم؛ آنها، یک صا   خرما بردم و با   
واي بر تو، آیا معاملۀ ربـوي  «:  فرمودرسول اهللا .  اینقدر می باشد،نرخ این خرماي نامرغوب  و

ت را در برابـر کـاالیی   ؟ هر گاه خواستی، خرمـاي مرغـوب بخـري، خرمـاي خـود       »انجام دادي 
پس خرما در : ابو سعید ادامه داد. »ایی که خواستی، بخر آنگاه با کاالیت هر خرمدیگر بفروش؛

  برابر خرما، سزاوارتر است که ربا باشد یا نقره در برابر نقره؟
  اما نزد؛او نیز مرا از این نوع معامله، منع کرد. بعدها نزد ابن عمر آمدم   : ابو نضره می گوید   

 او نیـز  س در مکه در این باره پرسیدم؛ عبامن از ابن:  به من گفت   البته ابو صهبا  . ابن عباس نرفتم  
  .این معامله را ناپسند دانست

  لعنت شدن گیرنده و دهندة ربا): 44(باب 
 ، ومؤكلَـه  ،آكـلَ الربـا     لَعن رسولُ اللَّه     :قَالَ عن جابِرٍ   ـ   ٩٥٥

هبكَاتو،هيداهشقَالَ، واٌء« : ووس م١٥٩٨/م. (»ه(  
 گیرنده، دهنده، نویسنده و گواهان ربا را لعنـت     رسول اهللا   :  می گوید  بر  جا: ترجمه
  .»با هم برابرند) گناهدر (همه «: کرد و فرمود

  عمل نمودن به حالل آشکار و ترك شبهات): 45(باب 
 سمعت رسولَ اللَّـه     : سمعته يقُولُ  :قَالَ عن النعمان بنِ بشريٍ     ـ   ٩٥٦
 ـ قُولُ ي لَ بين وإِنَّ الْحرام إِنَّ الْحالَ«:  ـ  بِإِصبعيه إِلَى أُذُنيهوأَهوى النعمانُ   

 فَمن اتقَى الـشبهات اسـتبرأَ       ، يعلَمهن كَثري من الناسِ    بين وبينهما مشتبِهات الَ   
 هضرعو ينِهدل، نمامِ       وري الْحف قَعو اتهبي الشف قَعلَ      ، وـوـى حعري ياعكَالر 

 وإِنَّ حمـى اللَّـه       أَالَ ، وإِنَّ لكُلِّ ملك حمـى      أَالَ ، يوشك أَنْ يرتع فيه    ،الْحمى
هارِمحةً     أَالَ ،مغضم دسي الْجإِنَّ فو ،    الْج لَحص تلَحإِذَا ص    تدإِذَا فَسو كُلُّه دس، 

كُلُّه دسالْج دأَالَ،فَس الْقَلْب يه١٥٩٩/م( .» و(  
شـنیدم  : ش به گوشهایش اشاره می کـرد، گفـت  که با دو انگشتنعمان بن بشیر : ترجمه
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و در  .)مـشخص هـستند  (هر دو واضح و آشـکارند       ،حرام و حالل   «:فرمودمی     که رسول اهللا  
. حـرام، امـور مـشتبهی وجـود دارد کـه بـسیاري از مـردم، آنهـا را  را نمـی داننـد             حـالل و    میان  

 خـود را بـا آنهـا     و کسی که.نموده است دین و ایمانش را حفاظت ، پرهیز کندآنها از  ،هرکس
دام  ،راگـاه چ حـریم  مانند کسی که در   . مرتکب حرام می شود    ،)از شبهات پرهیز نکند   ( بیاالید

هـر پادشـاه،    کـه  !آگـاه باشـید  . دن بشوراگاهچوارد دارد،  احتمال  ،هر آن  و   هاي خود را بچراند   
 وجـود  يعـضو ، ید کـه در بـدن  بدان همچنین . محرمات او هستند،خداوندحریمی دارد و حریم   

  .» قلب است، بستگی دارد و آن، به صالح و فساد آن،اعضاسایر دارد که صالح و فساد 

  یرد و بهتر از  کسی که چیزي، قرض بگدربارة): 46(باب 
  آن را پرداخت نماید و بهترین شما، کسی است

  که بدهی هایش را به نحو احسن، بپردازد

 ، حـق   كَانَ لرجلٍ علَى رسولِ اللَّـه        :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٥٧
 فَأَغْلَظَ لَه،      بِيالن ابحأَص بِه مفَه ،    بِيفَقَالَ الن :»ِقَاالً   إم قبِ الْحاحصنَّ ل«. 
 مفَقَالَ لَه: »    اهإِي طُوها فَأَعنس وا لَهرتا الَ  : فَقَالُوا .»اشإِالَّ   إِن جِدن      نم ريخ وا هنس 

هناه« : قَالَ،سإِي طُوهفَأَع وهرتفَاش،ُرِكُميخ نـ  فَإِنَّ م   كُمريخ ـ أَو ـ    أَح كُمنس
  )١٦٠١/م. (»قَضاًء

 بـا   آمد و دینی می خواست، اکرم  نبی   از  که  شخصی : می گوید  ابوهریره  : ترجمه
   امــا .خواسـتند او را تنبیــه کننـد   صــحابه . لحـن تنــدي، دیـن خــود را از ایـشان، مطالبــه کـرد    

ش نـد شـتر  مانتري شـ «:  فرمودسپس، .»، حق سخن گفتن دارد صاحب حق «: فرمود   اهللا رسول
ولـی شـتر بهتـر،      . وجـود نـدارد    ، شـتر او   مثـل شتري  ! خدا ي رسول ا: گفتند صحابه   .»به او بدهید  
 کـسی اسـت   ، زیرا بهترین شـما ؛ به او بدهیدآن را بخرید و   «: فرمود اکرم    رسول. وجود دارد 

  .» بپردازد،هایش را به نحو احسن که بدهی

  هنگام فروش، سوگند نخورید): 47(باب 

 :يقُـولُ  أَنه سمع رسولَ اللَّـه:       عن أَبِي قَتادةَ اَألنصارِي     ـ   ٩٥٨ 



  
  

                                                      
٦١٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

  )١٦٠٧/م. (» فَإِنه ينفِّق ثُم يمحق،إِياكُم وكَثْرةَ الْحلف في الْبيعِ«
از سـوگند  «:  مـی فرمـود  شنیدم که رسـول اهللا     :  می گوید   انصاري   ابو قتادة : ترجمه

فروش کاال می شود ولی خیـر و  باعث   زیرا سوگند زیاد،      زیاد در معامله، پرهیز نمایید؛     دنخور
  .»برکت آنرا از بین می برد

 يكَلِّمهـم   ثٌ الَ ثَالَ« : قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٥٩
 رجلٌ علَى فَـضلِ     :زكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم    ي  ينظُر إِلَيهِم والَ   اللَّه يوم الْقيامة والَ   

 بِِسلْعة بعد الْعصرِ فَحلَف لَه       ورجلٌ بايع رجالً   ،ة يمنعه من ابنِ السبِيلِ    ماٍء بِالْفَالَ 
    قَهدكَذَا فَصا بِكَذَا وذَهَألخ بِاللَّه،    كرِ ذَللَى غَيع وها الَ    ، وامإِم عايلٌ بجرو  هايِعبي 

  )١٠٨/م( .» وإِنْ لَم يعطه منها لَم يف، فَإِنْ أَعطَاه منها وفَى، لدنياإِالَّ
سه نفراند که روز قیامـت، خداونـد   «:  فرمودرسول اهللا   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

ذابی نمـی کنـد، آنـان را پـاك نمـی گردانـد و بـه عـ        با آنان سخن نمی گوید، بسوي آنان نگاه  
  .افه را از مـسافر، دریـغ مـی کنـد     مـردي کـه در بیابـان، آب اضـ          ـ1: دردناك، گرفتار می نماید   

یـن   شخصی که کاالیش را بعد از عصر به شخصی دیگر بفروشد و سوگند یاد کند که من ا     ـ2 
یق کنـد در حـالی کـه حقیقـت، ایـن       ام و مشتري هـم او را تـصد  کاال را اینقدر و آنقدر خریده   

 بـدین معنـی کـه اگـر     رفاً بخاطر منافع مـادي، بیعـت کنـد؛      کسی که با رهبر خود، ص      -3. نیست
  چیزي به او بدهد، به تعهـدش، عمـل مـی کنـد و اگـر چیـزي بـه او ندهـد، بـه تعهـدش، عمـل                

   .»نمی کند

  )تا مسافت معینی(فروختن شتر و استثنا کردن سواري آن ): 48(باب 

 غَزوت مع رسولِ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ   ٩٦٠
 َالبِي  فَت قالَ      ،حا ويأَع ي قَدل حاضي نتحتو   ِسريي كَادي    : قَالَ ، يـا  « فَقَالَ لم

ريِكعب؟»ل  يلٌ : قَالَ قُلْتلقَالَ ، ع : خفَت     ولُ اللَّهسر لَّف   ا لَهعدو هرجالَ   ،فَزا زفَم 
    ِسريا يهاماِإلبِلِ قُد يدي نيي  : قَالَ ،بفَقَالَ ل : »  كريعى برت فقَالَ ؟»كَي :  قُلْـت : 

يكُن لَنـا ناضـح      ولَم   ، فَاستحييت ؟»أَفَتبِيعنِيه« : قَالَ ، قَد أَصابته بركَتك   ،بِخيرٍ
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هرقَالَ ،غَي : فَقُلْت : معن ،  اهإِي هتـةَ         ، فَبِعيندلُغَ الْمى أَبتح رِهظَه ي فَقَارلَى أَنَّ لع ، 
ى  فَتقَدمت الناس إِلَ  ، فَأَذنَ لي  ، يا رسولَ اللَّه إِني عروس فَاستأْذَنته      : فَقُلْت لَه  :قَالَ

ةيندالْم،  تيهتى انتريِ     ، حعالْب نأَلَنِي عي فَسالنِي خيفَلَق ،    يهف تعنا صبِم هتربفَأَخ ، 
 ؟ما تزوجت « :قَالَ لي حني استأْذَنته     وقَد كَانَ رسولُ اللَّه      :قَالَ ،منِي فيه فَالَ

عبـك   تزوجـت بِكْـرا تالَ     أَفَالَ« : قَالَ ، تزوجت ثَيبا  :قُلْت لَه  فَ ؟»أَبِكْرا أَم ثَيبا  
ـ ولَ اللَّه توفِّي والدي يا رس: فَقُلْت لَه؟»عبهاوتالَ   تاس أَوهِدـ ش    اتوي أَخلو

ارغص،     نثْلَهم هِنإِلَي جوزأَنْ أَت تالَ  الَ فَ ، فَكَرِهو نهبدؤت   هِنلَيع قُومت ،  تجوزفَت 
   نهبدؤتو هِنلَيع قُومتا لبقَالَ ،ثَي :      ولُ اللَّهسر ما قَدفَلَم  َةيندالْم،    ـهإِلَي توغَد 

  )]٧١٥(، ب١٥٩٩/م[( . ورده علَي، فَأَعطَانِي ثَمنه،بِالْبعريِ
.  به غزوه اي رفتمهمراه رسول خدا : جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گوید    : ترجمه

شترم به اندازه اي خسته شده بود که نزدیـک بـود تـوان    .  از پشت سر به من رسید   آنحضرت  
: ؟ گفـتم »شـترت را چـه شـده اسـت     «:  به من فرمـود    پیامبراکرم  . راه رفتنش را از دست بدهد     

آنگـاه بـه مـن    .  پشت سر رفت و بر او بانـگ زد و بـرایش دعـا نمـود            رت  آنحض. بیمار است 
: فرمـود .  برکت شما شامل حال او شده است     خوب؛: ؟ گفتم »رت را چگونه می بینی    شت«: فرمود

: ؟ من که شتري غیر از او نداشتم، در عین حال، خجالت کـشیدم و گفـتم  »آیا او را می فروشی  «
  . فروختم به شرط اینکه تا مدینه بر آن، سوار شومخدا و اینگونه شترم را به رسول . بلی

و از ایـشان، اجـازه   . مـن تـازه دامـاد هـستم      ! اي رسـول خـدا    :  گفـتم  آنگاه به رسول اهللا     
 لذا جلوتر از مردم، حرکت کردم تـا .  هم به من اجازه داد    آنحضرت  . خواستم تا جلوتر بروم   

ماجرایم را بـرایش  . ید و از من در مورد شتر پرسیددر آنجا، دایی ام مرا د . ینکه به مدینه رسیدم   
  .او در این مورد، مرا سرزنش نمود. تعریف کردم

با دختـري  «:  اجازه خواستم، به من فرمودهنگامی که از رسول خدا    :  می گوید  جابر  
 چرا با دوشیزه اي ازدواج   «: فرمود. با بیوه زنی ازدواج کردم    : ؟ گفتم »ازدواج کردي یا بیوه زنی    

 یا ـپدرم وفات نمود  ! اي رسول خدا: ؟ گفتم»و تو با او بازي کنیبازي کند نکردي که او با تو 
کـم سـن و   (لذا نخواستم دختر . در حالی که من چند خواهر کوچک داشتمـ به شهادت رسید  
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ا  بـ ،به همـین خـاطر  . مانند آنان، به خانه بیاورم که نتواند آنها را تربیت و سرپرستی نماید          ) سالی
  .بیوه اي ازدواج کردم تا آنان را سرپرستی و تربیت کند

 به مدینه، تشریف آوردند، شتر را نـزد ایـشان   هنگامی که رسول اهللا :  می گویدجابر  
  . قیمتش را به من عنایت فرمود و شتر را نیز به من برگرداندآنحضرت . بردم

   بخشی از دینبخشیدن ةدربار): 49(باب 

أَنه تقَاضى ابن أَبِي حدرد دينا كَانَ لَـه :         بِ بنِ مالك    عـ عن کََ   ٩٦١
هلَيع،      ولِ اللَّهسر دهي عف   جِدسي الْما  ،فمهاتوأَص تفَعتا    ، فَارهعـمى ستح 

   ولُ اللَّهسر   هتيي بف وهو،      ولُ اللَّهسا رهِمإِلَي جرفَخ      فـجس فى كَشتح
هترجح،    كالم نب بى كَعادنفَقَالَ ، و : » با كَعفَقَالَ ،»ي :    ولَ اللَّهسا ري كيلَب ، 

 نِكيد نم طْرالش عأَنْ ض هدبِي هإِلَي ارفَأَش، بقَالَ كَع :لْتفَع قَد، ولَ اللَّـهسا ري ، 
  )١٥٥٨/م( .»قُم فَاقْضه» :لَّه قَالَ رسولُ ال

. کـردم   مطالبه ،ابوحدرد در مسجدطلب خود را از : گوید  میکعب بن مالک   : ترجمه
 حجره ةردپ. شنید  ي ما را و صدا سربود داخل حجره  که  اهللا    رسول؛و صداي ما بلند شد سر
آنحضرت !  خداي رسولفرمانم اگوش به :  گفتم!»اي کعب«: ي بلند ندا کردصدابا و کنار زد را 
    اي معـاف کـردم  : گفـتم  .نصف قرض خود را معاف کن  اشاره کرد که    ) شمبارک( با دست 

  .»ردازپرا بآن نصف دیگر بلند شو و«: گفت به ابوحدرد اهللا    رسول،آنگاه. رسول خدا

  ثروتمند در پرداخت وام، ستم می باشددربارة حواله و اینکه تأخیر ): 50(باب 

 وإِذَا  ،مطْلُ الْغنِي ظُلْم  « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه     عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٦٢
عبتيٍء فَلْيللَى مع كُمدأَح بِع١٥٦٤/م( .»أُت(  

در پرداخـت   ،  ثروتمنداگر  «: فرمود اکرم   نبی  روایت است که     از ابوهریره   : ترجمه
د، بـه او  هر کس، نزد پولداري حوالـه داده شـ      و  . ستا  م شده تأخیر کند، مرتکب ظل   خود،  وام  

  .»مراجعه کند
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  دربارة مهلت دادن انسان تنگدست و آسان گیري): 51(باب 

 فَقيـلَ  ، مات فَدخلَ الْجنةَأَنَّ رجالً «:عن النبِي   عن حذَيفَةَ   ـ   ٩٦٣
لُ:لَهمعت تا كُنا فَ:قَالَ ـ ؟ مإِما ذُكِّرإِمو ـ  ذَكَر  ، إِني كُنت أُبايِع الناس:فَقَالَ  

ـ ر وأَتجوز في السكَّةفَكُنت أُنظر الْمعِس   قْدي النف ـ أَو   لَه رفـو  .»فَغفَقَالَ أَب 
ودعسم: ولِ اللَّهسر نم هتعما سأَنو .) ١٥٦٠/م(  

. مردي، فوت کرد و وارد بهشت شـد     «:  فرمود نبی اکرم   :  می گوید  ه  حذیف: ترجمه
به یـادش آمـد یـا او را یـادآوري     : ؟ راوي می گوید  »چه کاري، انجام می دادي    . به او گفته شد   

شخص تنگدست را مهلت می دادم و در دریافت . با مردم، معامله می کردم: پس گفت . نمودند
ابـو مـسعود   . »بـه همـین خـاطر، خداونـد او را بخـشید     . دمسکه یا پول نقد، آسان گیري می کـر       

  . شنیدممن هم همین مطلب را از رسول خدا : گفت

طَلَب غَرِميا لَه فَتوارى     أَنَّ أَبا قَتادةَ    : عن عبد اللَّه بنِ أَبِي قَتادةَ     ـ   ٩٦٤
هنع،  هدجو فَقَالَ ، ثُم :  ِسرعي مفَقَالَ ، إِن : قَالَ ؟ آللَّه : قَالَ ، آللَّه :   تعـمي سفَـإِن 

   ولَ اللَّهسر ُقُولي: »     ـنع فِّسنفَلْي ةاميمِ الْقوبِ يكُر نم اللَّه هجِينأَنْ ي هرس نم
  )١٥٦٣/م( .» أَو يضع عنه،معِسرٍ

 کـه بـه وي بـدهکار    یه بدنبال شخـص پدرم ابوقتاد: عبداهللا بن ابی قتاده می گوید    : ترجمه
مــن : آن شـخص بــدهکار گفـت  . سـرانجام، او را دیــد . بـود، مـی گــشت و او پنهـان شــده بـود    

: پـدرم گفـت  . سـوگند بـه خـدا   :  آن مـرد گفـت   سوگند به خـدا؟   : پدرم گفت . ست هستم تنگد
ز هاي روهر کس، دوست دارد که خداونـد او را از دشـواری  « می فرمود شنیدم که رسول اهللا     

  .» را مهلت دهد یا بخشی از وام اش را معاف کندقیامت، نجات دهد، شخص تنگدست

  یافت) بی چیز(کسی که عین مالش را نزد فرد مفلس ): 52(باب 
 ،إِذَا أَفْلَـس الرجـلُ  « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ   ـ   ٩٦٥

هتلْعس هدنلُ عجالر دجافَونِهيا، بِعبِه قأَح و١٥٥٩/م. (» فَه(  
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عین  طلبکار، مفلس شد و     اگر شخصی «:  فرمود رسول اهللا   : ابوهریره می گوید  : ترجمه
  .»از سایر طلبکاران، سزاوارتر استنسبت به کاالیش  ،نزد او یافت، این شخصکاالیش را 

   معامله و رهن گذاشتنةدربار): 53(باب 
اشترى من يهودي    أَنَّ رسولَ اللَّه    : ْهما  اَُهللا عن  رضیشةَ  عن عائ ـ   ٩٦٦

  )١٦٠٣/م( . ورهنه درعا لَه من حديد،طَعاما إِلَى أَجلٍ
از یـک نفـر   ) جـو ( مقـداري طعـام   رسـول اهللا  : عایشه رضی اهللا عنها می گوید    : ترجمه

  . پرداخت کند و زره آهنی اش را نزد او رهن گذاشتیهودي خرید تا پولش را مدتی بعد،

  بیع سلَم در میوه ها): 54(باب 

 وهـم   ،الْمدينةَ  قَدم النبِي    :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ   ٩٦٧
 فَلْيسلف في كَيلٍ    ، في تمرٍ  من أَسلَف « : السنةَ والسنتينِ فَقَالَ   ،يسلفُونَ في الثِّمارِ  

  )١٦٠٤/م. ( إِلَى أَجلٍ معلُومٍ،وزن معلُومٍ  و،معلُومٍ
 در بـه مدینـه تـشریف آورد    اهللا   رسـول : گویـد  مـی  رضی اهللا عنهمـا ابن عباس   : ترجمه

لَم مـ  ،ها براي مدت یک سال و دو سال  میوهدر داد و ستد مردم مدینه    حالی که  کردنـد   ی بیع سـ
 بیـع  ، در خرما،هرکس«: فرمود اهللا    رسول). کردند یعنی قبالً قیمت محصول را پرداخت می      (

 وقتهمچنین  و وزن یا کیل ۀ به وسیل را کند، الزم است که مقدار خرماي مورد معامله   سلم می 
  .»کندمشخص را  تحویل آن

  دربارة شفعه): 55(باب 

بِالشفْعة في كُلِّ شركَة لَم      رسولُ اللَّه    قَضى   :قَالَ عن جابِرٍ   ـ   ٩٦٨
مقْست،   طائح أَو ةعبالَ ، ر        رِيكَهنَ شذؤى يتح بِيعأَنْ ي لُّ لَهحإِنْ     ، يذَ واَء أَخفَإِنْ ش 

كراَء تش،بِه قأَح وفَه هنذؤي لَمو اع١٦٠٨/م. ( فَإِذَا ب(  
 در هر چیز مشترکی از قبیـل ملـک و بـاغ کـه     رسول خدا  :  می گوید  جابر  : ترجمه
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، جـایز نیـست کـه بـدون     بـراي شـخص  «: تقسیم نشده است، حق شفعه را ثابت دانست و فرمود        
اما اگر بـدون  .  شریک بعد از اطالع، می تواند آنرا بگیرد یا نگیرداطالع شریکش آنرا بفروشد؛  

  .» تر به آن استمستحق) شریک(اطالع او فروخت، 

  کوبیدن میخ در دیوار همسایه): 56(باب 
 يمنع أَحدكُم جاره الَ« :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه :  عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٦٩

ارِهي جِدةً فبشخ رِزغأَنْ ي«.  
 واللَّه َألرمين بِها بين     ؟رِضني ما لي أَراكُم عنها مع     : ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ    :قَالَ
كُماف١٦٠٩/م( .أَكْت(  

اش   همسایه یک از شما هیچ«: فرمود   اهللاروایت است که رسول از ابوهریره : ترجمه
چرا اکنـون  :  گفتسپس، ابوهریره . »بکوبد، منع ننماید) مشترك(میخی به دیوار   را از اینکه    

 سوگند به خدا که من آن میخ را بـه  !گردانی می کنید؟ن حدیث، روي شما را می بینم که از ای    
  ).بعلت اهمیت حق همسایه چنین فرمود. (شانه هایتان خواهم زد

  هر کس، یک وجب از زمین دیگري را به ناحق، تصاحب): 57(باب 
  کند، آن زمین تا هفت طبق، طوقی در گردن او می شود

أَنَّ أَروى بِنت أُويسٍ ادعت علَى سعيد بنِ  :بنِ الزبريِ   عروةَ   ـ عن  ٩٧٠
ديز :     اهضأَر نئًا ميذَ شأَخ هكَمِ  ، أَننِ الْحانَ بورإِلَى م هتماصفَخ ،يدعفَقَالَ س : 

           ولِ اللَّهسر نم تعمي سالَّذ دعئًا بيا شهضأَر نذُ مآخ تا كُنأَن ـا   : قَالَ ؟مو 
     ولِ اللَّهسر نم تعمس  قَالَ؟:     ولَ اللَّهسر تعمس  ُقُولا    « :يرـبذَ شأَخ نم

      نيضعِ أَربإِلَى س قَها طُوضِ ظُلْماَألر نانُ   .»مورم الَ : فَقَالَ لَه      ـدعةً بنيب أَلُكأَس 
 فَمـا   : قَـالَ  ،نْ كَانت كَاذبةً فَعم بصرها واقْتلْها في أَرضها        اللَّهم إِ  : فَقَالَ ،هذَا

 ثُم بينا هي تمشي في أَرضها إِذْ وقَعت فـي حفْـرة             ،ماتت حتى ذَهب بصرها   
تات١٦١٠/م. (فَم(  
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سعید بن زیـد بخـشی از   شد که اروي دختر اوس مدعی : عروه بن زبیر می گوید    : ترجمه
من زمین : سعید گفت.  لذا نزد مروان بن حکم از او شکایت کردزمینش را تصاحب نموده است؛

از رسول :  مروان گفت!! شنیدم؟ اهللاو را تصاحب می کنم بعد از اینکه آن جمله را از رسول 
ز زمـین  هر کس، یـک وجـب ا  «:  می فرمودشنیدم که رسول اهللا     :  چه شنیدي؟ گفت   خدا  

 مـروان  .»دیگري را به ناحق، تصاحب کند، آن زمین تا هفت طبق، طوقی در گردن او می شود             
اگر این زن، دروغ ! خدایا: سعید بن زید گفت. بعد از این سخنان، از تو گواه نمی خواهم: گفت

ه آن زن ب: عروه می گوید. می گوید، او را نابینا گردان و داخل زمین خودش، به هالکت برسان
اندازه اي زنده ماند که نابینا گردید و روزي، در زمین خودش، راه می رفت که داخل چاهی افتاد 

  . و فوت کرد

  ش باید هفت ذراع شود عرضاگر دربارة اندازة راه، اختالف شد،): 58(باب 
رِيـقِ  إِذَا اختلَفْتم فـي الطَّ    « :قَالَ أَنَّ النبِي :   عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٧١

  )١٦١٣/م. (»جعلَ عرضه سبع أَذْرعٍ
ه بـا یکـدیگر،   اگر دربـارة انـدازة را   «:  فرمود نبی اکرم   :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

  .»ش را هفت ذراع، تعیین کنیداختالف کردید، عرض

   کتاب مزارعهـ22
  منع نمودن از اجاره دادن زمین): 1(باب 

من كَانت «قَالَ  أَنَّ النبِي : ْهما        اَُهللا عن  رضیاللَّه   عبد    بنِ  جابِرِ ـ عن ٩٧٢
  )]١٥٣٦(ب١٥٤٣/م[( . يكْرِها والَ، أَو ليزرِعها أَخاه،لَه أَرض فَلْيزرعها

هر کـس، زمینـی   «:  فرمودنبی اکرم : وید بن عبداهللا رضی اهللا عنهما می گ   جابر: ترجمه
  .»د و اجاره ندهدنماید یا بدهد تا برادرش کشت کن کشت دشدارد، خو
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  اجاره دادن زمین در برابر مواد خوراکی): 2(باب 

   كُنا نحاقـلُ اَألرض علَـى عهـد         :قَالَ عن رافعِ بنِ خديجٍ     ـ   ٩٧٣
   ولِ اللَّهسر     مسامِ الْمالطَّععِ وبالرو ا بِالثُّلُثكْرِيهـلٌ      ،ىفَنجمٍ روي ا ذَاتاَءنفَج 
 وطَواعيـةُ اللَّـه     ،عن أَمرٍ كَانَ لَنا نافعا      نهانا رسولُ اللَّه     : فَقَالَ ،من عمومتي 

عـامِ   نهانا أَنْ نحاقلَ بِاَألرضِ فَنكْرِيها علَى الثُّلُث والربعِ والطَّ         ،ورسوله أَنفَع لَنا  
 ومـا سـوى   ، وكَرِه كراَءها، وأَمر رب اَألرضِ أَنْ يزرعها أَو يزرِعها ،الْمسمى

ك١٥٤٨/م( .ذَل(  
 زمین هایمان را در برابر یک در زمان رسول خدا :  می گویدرافع بن خدیج : ترجمه

.  خوراکی به اجاره مـی دادیـم  مقدار معینی موادهمچنین سوم محصول، یک چهارم محصول و    
 ما را از کاري که براي ما مفید بود، رسول خدا : روزي، یکی از عموهایم نزد من آمد و گفت

 ما را آنحضرت .  اما باید دانست که اطاعت از خدا و رسولش براي ما مفیدتر استمنع فرمود؛
مقـدار  همچنین حصول و از اجاره دادن زمین هایمان در برابر یک سوم محصول، یک چهارم م          

و به صاحب زمین، دستور داد تا آنرا کشت کند یا به دیگـري    . معینی مواد خوراکی، منع فرمود    
  .بدهد تا براي خودش کشت نماید و اجاره دادن و امور دیگر را ناپسند دانست

  اجاره دادن زمین در برابر طال و نقره): 3(باب 
  سأَلْت رافع بن خـديجٍ       :قَالَ  نصارِي قَيسٍ األَ   بنِ  حنظَلَةَ ـ عن  ٩٧٤

 ، إِنما كَانَ الناس يؤاجِرونَ    ، بأْس بِه   الَ : فَقَالَ ؟عن كراِء اَألرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ    
   بِيالن دهلَى عع اتانياذلَى الْمال،ع ناَء ميأَشاوِلِ ودالِ الْجأَقْبعِ ورز،  ـكلهفَي 
 فَلذَلك  ، هذَا  فَلَم يكُن للناسِ كراٌء إِالَّ     ، ويسلَم هذَا ويهلك هذَا    ،هذَا ويسلَم هذَا  

هنع جِرون،زمضم لُومعٌء ميا شفَالٌَ، فَأَم بِه أْس١٥٤٧/م. ( ب(  
 اجاره دادن زمـین در  افع بن خدیج دربارةاز ر:  می گویدحنظله بن قیس انصاري : ترجمه

 مردم زمین هایشان را در  در زمان رسول خدا   اشکالی ندارد؛ : گفت.  نقره پرسیدم  برابر طال و  
برابر محصولی که داخل جوي هاي آب و باالي جدول ها، می روید و همچنین در برابر بخشی   
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 داخل جوي ها و جدول ها نابود  لذا گاهی این محصولره می دادند؛ از محصول، اجا  ) مجهول(
و مردم هم بجز . ، سالم می ماند و گاهی هم بر عکس می شد      )بقیۀ آن (می شود و آن محصول      

 امـا   از آن، منع فرمود؛ به همین خاطر، آنحضرت  اجاره، اجارة دیگري نمی دانستند؛ این نوع 
  .دارداگر اجاره دادن زمین در برابر چیزي معین و تضمینی باشد، اشکالی ن

  دربارة اجاره دادن زمین): 4(باب 
 دخلْنا علَى عبد اللَّه بنِ معقـلٍ        :قَالَ عن عبد اللَّه بنِ السائبِ      ـ   ٩٧٥

  ةعارزالْم نع اهأَلْنفَقَالَ ؟فَس :       ولَ اللَّهسأَنَّ ر ثَابِت معز     ـةعارزالْم نى عهن، 
  )١٥٤٩/م. (» بأْس بِهاالَ« : وقَالَ،لْمؤاجرةوأَمر بِا

عقل رفتیم و از وي دربارة مزارعه منزد عبداهللا بن   :  می گوید  عبداهللا بن سائب    : ترجمه
  ثابـت  : گفـت . پرسـیدیم ) اجاره دادن زمین در برابر مقدار معینـی مثـل یـک سـوم از محـصول               (

در برابـر طـال و   ( دستور داد تا زمینها را اجـاره   از مزارعه، منع فرمود ورسول خدا   : می گوید 
  .»اشکالی ندارد«: بدهند و فرمود) نقره

  به عاریت دادن زمین): 5(باب 

   يـا أَبـا     ، فَقُلْـت لَـه    : قَالَ عمرو  ،سٍ أَنه كَانَ يخابِر   وعن طَاو ـ   ٩٧٦
نهـى عـن     نهم يزعمونَ أَنَّ النبِـي      عبد الرحمنِ لَو تركْت هذه الْمخابرةَ فَإِ      

ةرابخو أَ: فَقَالَ،الْمرمع أَي كبِذَل مهلَمنِي أَعربـ خ اَُهللا  رضـی يعنِي ابن عباسٍ   
خاه خير لَه من أَنْ     يمنح أَحدكُم أَ  « : إِنما قَالَ  ،لَم ينه عنها   أَنَّ النبِي    ـ ْهما        عن

  )١٥٥٠/م( .»يأْخذَ علَيها خرجا معلُوما
عمرو بن دینـار  . از طاووس روایت است که ایشان، زمینهایش را به اجاره می داد : ترجمه

   زیـرا مـردم   د اگـر اجـاره دادن را رهـا مـی کـردي؛        چقدر خـوب بـو    : من به او گفتم   : می گوید 
کسی ! اي عمرو: طاووس گفت . از اجاره دادن زمین، منع فرموده است       نبی اکرم   : می گویند 

 از این کار، منـع  نبی اکرم : که این مسئله را از آنها بهتر می داند یعنی ابن عباس به من گفت             
به عاریت دادن زمین به برادر مسلمان براي شما از گرفتن اجـاره اي معـین،      «: بلکه فرمود ننمود؛  
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  .»بهتر است

و اجاره دادن زمین در برابر بخشی از میوه یا ) آبیاري( دربارة مساقاه ):6(باب 
  محصول کشاورزي

خيبـر    أَعطَى رسولُ اللَّـه  :قَالَ ْهما    اَُهللا عن رضیعن ابنِ عمر  ـ   ٩٧٧ 
 ، سنة مائَـةَ وسـقٍ      فَكَانَ يعطي أَزواجه كُلَّ    ،بِشطْرِ ما يخرج من ثَمرٍ أَو زرعٍ      

 ،قَسم خيبر   فَلَما ولي عمر     ، وعشرِين وسقًا من شعريٍ    ،ثَمانِني وسقًا من تمرٍ   
    بِيالن اجوأَز ريخ     َاءالْمو ضاَألر نلَه عقْطكُـلَّ       ،أَنْ ي اقساَألو نلَه نمضي أَو 

 ومنهن من اختار اَألوساق كُـلَّ  ، فَمنهن من اختار اَألرض والْماَء،ختلَفْن فَا ،عامٍ
 .ممـن اختارتـا اَألرض والْمـاءَ       ْهما        اَُهللا عن  رضی فَكَانت عائشةُ وحفْصةُ     ،عامٍ

  )١٥٥١/م(
خیبر را در ) زمینها و باغ هاي    (رسول خدا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

واحد (و همسرانش را ساالنه از محصوالتش صد وسق . برابر نصف میوه و محصولش، اجاره داد
 بـه  هنگـامی کـه عمـر    . می داد که هشتاد وسق آن، خرما و بیست وسق آن، جو بـود           ) پیمانه

 و زمین یا در گرفتن آبرا  اکرم خالفت رسید و زمین هاي خیبر را تقسیم نمود، همسران نبی 
 بعضی از آنان، آب و زمین آنها با یکدیگر، اختالف نمودند؛.  دادصد وسق در سال، حق انتخاب

 عایشه و حفصه رضی اهللا عنهما از جمله کسانی بودند .دیگر، وسق ها را انتخاب نمودندو برخی 
  .که آب و زمین را انتخاب کردند

  درختی بکارددربارة کسی که ): 7(باب 
ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا     «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن جابِرٍ   ـ   ٩٧٨

 وما أَكَلَ السبع منه فَهو      ، وما سرِق منه لَه صدقَةٌ     ، كَانَ ما أُكلَ منه لَه صدقَةً      إِالَّ
. » كَانَ لَه صـدقَةٌ     يرزؤه أَحد إِالَّ    والَ ،ر فَهو لَه صدقَةٌ    وما أَكَلَت الطَّي   ،لَه صدقَةٌ 

  )١٥٥٢/م(
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 درختی، غرس نماید، آنچه   ر مسلمان که  ه«: رسول اهللا فرمود  :  می گوید  جابر  : ترجمه
 و آنچه که از آن، دزدیـده شـود، بـرایش    ده شود، برایش صدقه محسوب می شود؛از آن، خور 

. آنچه که حیوانات و پرندگان نیز بخورند، برایش صدقه بحساب می آیدو . رودصدقه بشمار می 
  .»و بطور کلی هر کس، از آن، چیزي بکاهد، براي صاحبش، صدقه محسوب می شود

  فروختن آب اضافه): 8(باب 
عن  ه  نهى رسولُ اللَّ:قَالَ ْهما       اَُهللا عن  رضیعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه      ـ   ٩٧٩

  )١٥٦٥/م. (بيعِ فَضلِ الْماِء
 از فروختن آب اضافه، منع رسول اهللا : عبداهللا رضی اهللا عنهما می گویدبن جابر : ترجمه

  .فرمود

   گیاهانجلوگیري آب اضافه  از): 9(باب 
ماِء  تمنعوا فَضلَ الْ   الَ«:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن  ٩٨٠

  )١٥٦٦/م. (»لتمنعوا بِه الْكََأل
نگیریـد تـا   آب اضـافه را  جلـوي   «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه

  .» از گیاهان نشویداینگونه باعث جلوگیري آب

  بخشش و بصورت عمري دادن کتاب وصیت ها، صدقه، ـ23
  تشویق به وصیت کردن براي کسی ): 1(باب 

  اي وصیت نمودن داردبر چیزيکه 
 أَنه سمع رسولَ اللَّـه    : ْهما        اَُهللا عن  رضی ابنِ عمر عن سالمٍ عن    ـ   ٩٨١

 ووصيته عنده ثَ لَيالٍ إِالَّ يبِيت ثَالَ،ما حق امرِئٍ مسلمٍ لَه شيٌء يوصي فيه     « :قَالَ
  ما مرت علَي لَيلَةٌ منذُ سمعت رسولَ اللَّـه           : اللَّه بن عمر    قَالَ عبد  .»مكْتوبةٌ

كي إِالَّ،قَالَ ذَلتيصي ودنع١٦٢٧/م( . و(  
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:  فرمـود شنیدم کـه رسـول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما گفت    : سالم می گوید  : ترجمه
شب بر او بگذرد ن، وصیت کند، جایز نیست که سه براي مسلمانی که مالی دارد و باید دربارة آ«

  .»ش را نوشته باشدبدون اینکه وصیت
 را شنیدم، از هنگامی که این سخن رسول خدا : عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید

  .یک شب هم بر من نگذشت مگر اینکه وصیتم نزدم بود

  وصیت نباید بیشتر از یک سوم مال را شامل شود): 2(باب 

في حجة    عادنِي رسولُ اللَّه     : قَالَ   وقاصٍ  أَبِي نِب عن سعد ـ   ٩٨٢
 يا رسولَ اللَّه بلَغنِي ما تـرى   : فَقُلْت ، من وجعٍ أَشفَيت منه علَى الْموت      ،الْوداعِ

 ؟ أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مـالي    ، لي واحدةٌ   ابنةٌ  يرِثُنِي إِالَّ   والَ ، وأَنا ذُو مالٍ   ،من الْوجعِ 
 إِنك  ، والثُّلُثُ كَثري  ، الثُّلُثُ ،الَ« : قَالَ ؟ أَفَأَتصدق بِشطْرِه  : قُلْت : قَالَ .»الَ« :قَالَ

          اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مهذَرأَنْ ت نم رياَء خأَغْنِي كثَترو ذَرفَقَةً    ،أَنْ تن قفنت تلَسو 
 : قَـالَ  .» حتى اللُّقْمةُ تجعلُها في في امرأَتك      ، أُجِرت بِها  تبتغي بِها وجه اللَّه إِالَّ    

قُلْت:   ولَ اللَّهسا رابِي   ، يحأَص دعب لَّفلًـا      « : قَالَ ؟ أُخملَ عمعفَت لَّفخت لَن كإِن
تبإِالَّ   ت اللَّه هجو ي بِهةًغرِفْعةً وجرد بِه تدداز ، امأَقْو بِك فَعنى يتح لَّفخت لَّكلَعو 

 ، تردهم علَى أَعقَـابِهِم    صحابِي هجرتهم والَ   اللَّهم أَمضِ ألَِ   ،ويضر بِك آخرونَ  
   ب دعس سائالْب نلَةَ لَكوخ قَالَ .»ن :      ولُ اللَّهسر ثَى لَهر      َكَّـةبِم فِّيوأَنْ ت نم. 

  )١٦٢٨/م(
، به شدت بیمار شدم تا جایی  الوداعهحجسال :  می گویدسعد بن ابی وقاص : ترجمه

  همینطـور کـه مـشاهده    : عـرض کـردم  .   به عیادت من آمدرسول خدا . که نزدیک بود بمیرم   
 آیا روت زیادي دارم و بجز تنها دخترم، وارث دیگري ندارم؛به شدت بیمارم و ثید من می فرمای

نصف سرمایه ام : گفتم. »خیر«:  فرمود می توانم دو سوم سرمایه ام را صدقه دهم؟ آنحضرت 
ده گر چه این هم بیک سوم آنرا صدقه «: سپس، فرمود. »خیر«:  فرمود را چطور؟ رسول خدا 

، بهتر است از اینکه بگذاريخود، بی نیاز   ) مرگ(اگر وارثانت را پس از       «:و افزود . »زیاد است 
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تو به خاطر خوشنودي که  هرچه ؛ دراز کنند،تا دست گدایی پیش این و آنآنها را فقیر رها کنی 
 نانی را که در دهـن همـسرت       حتی لقمه  انفاق کنی، اجر خواهی برد    براي زیردستان خود،     خدا

 مـانم؟ رسـول اهللا    می  زنده ، آیا من پس از یارانم!خدا رسول   اي: معرض کرد . »قرار میدهی 
و .  موجب رفع درجات تو خواهد شـد ،دهی اگر چنین بشود، هر عملی را که انجام می    «: فرمود

. متضرر شوند) مشرکان وکافران(شاید اگر زنده بمانی، گروهی از تو نفع ببرند و گروهی دیگر    
بن   اما بیچاره سعد؛ دوباره به کفر وگمراهی برنگردانبپذیر و آنان راهجرت یارانم را ! پروردگارا

زیرا وي در مکه ماند  ؛دنموتأسف  اظهار ، براي سعد بن خوله، با این جملهرسول اهللا . »... خوله
  . هجرت کند که و موفق نشددرگذشتو همانجا 

 لَو أَنَّ الناس غَضوا من الثُّلُث       :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ   ٩٨٣
  )١٦٢٩/م( .» والثُّلُثُ كَثري،الثُّلُثُ« :قَالَ  فَإِنَّ رسولَ اللَّه ،إِلَى الربعِ

م، کـاهش  اگر مردم، یک سوم را به یک چهار: ابن عباس رضی اهللا عنهما گفت    : ترجمه
ت را صدقه کن و یک سوم یک سوم مال«: مود فر زیرا رسول اهللا می دادند، بسیار خوب بود؛ 

  .»هم زیاد است

   براي عمل به کتاب خداوصیت نبی اکرم ): 3(باب 
 رضی سأَلْت عبد اللَّه بن أَبِي أَوفَى :قَالَ عن طَلْحةَ بنِ مصرف    ـ   ٩٨٤

 فَلم كُتب علَى الْمسلمني     : قُلْت ، الَ :فَقَالَ؟  هلْ أَوصى رسولُ اللَّه     : ْهما        اَُهللا عن 
  )١٦٣٤/م( . أَوصى بِكتابِ اللَّه عز وجلَّ: قَالَ؟ فَلم أُمروا بِالْوصية: أَو،الْوصيةُ

 آیـا رسـول اهللا   : پرسیدم اهللا بن ابی اوفی  از عبد: می گوید  طلحه بن مصرّف  : ترجمه
 مردم، وصیت کردن، الزم شده است یا ايچرا برپس : گفتم. خیر: ت بود؟ گفکرده وصیتی 

 براي عمـل بـه کتـاب خـدا، و صـیت        رسول اهللا   : ده اند؟ گفت  دستور دا به آن،   را  چرا مردم   
  .کرده بود

  والَ ،دينارا   ما ترك رسولُ اللَّه    :قَالَت ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ   ٩٨٥
هرادالَ،ماةً والَ، شا وريعالَ، بٍء ويى بِشص١٦٣٥/م( . أَو(  
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 هـیچ دینـار و درهـم و گوسـفند و         رسول اهللا   : عایشه رضی اهللا عنها می گوید     : ترجمه
  .شتري از خودش، بجاي نگذاشت و به چیزي هم وصیت نفرمود

أَنَّ : ْهـا         اَُهللا عن  رضی ائشةَ ذَكَروا عند ع   :عن اَألسود بنِ يزِيد قَالَ    ـ   ٩٨٦
 أَو ، فَقَد كُنت مسنِدته إِلَى صدرِي؟ متى أَوصى إِلَيه: فَقَالَت،كَانَ وصيا عليا  
رِي :قَالَتجح ،  تا بِالطَّسعرِي    ، فَدجي حثَ فنخان فَلَقَد ،    اتم هأَن ترعا شمو ، 

تفَمهى إِلَيص١٦٣٦/م (؟ى أَو(  
 بـراي  پیـامبر اکـرم   : نزد عایشه رضی اهللا عنها گفتنـد      : اسود بن یزید می گوید    : ترجمه

چه وقت بـرایش وصـیت   :  عایشه رضی اهللا عنها گفت.)تا جانشین وي باشد   (علی، وصیت نمود  
 کـه طـشتی    را به سـینه ام تکیـه داده بـودم یـا در آغـوش گرفتـه بـودم          نمود؟ من آنحضرت    

 فـوت  و من نفهمیـدم کـه آنحـضرت    ) و فوت کرد(خواست و گردنش در آغوشم کج شد  
    پس کی برایش وصیت نمود؟؛نمود

   دربارة بیرون کردن وصیت نبی اکرم ): 4(باب 
   العرب و جایزه دادن پیک هاة مشرکین از جزیر

يـوم  : ْهمـا     اَُهللا عـن  رضی  قَالَ ابن عباسٍ  :عن سعيد بنِ جبيرٍ قَالَ    ـ  ٩٨٧
 يا ابن عباسٍ    : فَقُلْت ، ثُم بكَى حتى بلَّ دمعه الْحصى      ،الْخميسِ وما يوم الْخميسِ   

ائْتونِي أَكْتب لَكُم   « : فَقَالَ ،وجعه  اشتد بِرسولِ اللَّه     : قَالَ ؟وما يوم الْخميسِ  
تا الَ كي  ابدعلُّوا بضوا .» تعازنفَت ،     عازنت بِين دني عغبنا يمقَالُوا ، وو :   هـأْنا ش؟ م 

رج؟أَه وهفْهِمتونِي« : قَالَ ، اسعد،    ريخ يها في أَنبِثَالَ  ، فَالَّذ يكُمأُوص وا  :ثرِجأَخ 
 : قَـالَ  .» وأَجِيزوا الْوفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيـزهم       ،الْمشرِكني من جزِيرة الْعربِ   

  )١٦٣٧/م( .وسكَت عن الثَّالثَة أَو قَالَها فَأُنِسيتها
روز پـنج شـنبه؛ روز   : ی اهللا عنهما گفـت رضعباس      ابن : می گوید  سعید بن جبیر  : ترجمه

 . کـرد که اشکهایش، سنگریزه هـا را خـیس  پنج شنبه، چه روزي بود؟ آنگاه، آنقدر گریه نمود     
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 در روز پنج شنبه، شدت بیماري رسول خدا    : گفتروز پنج شنبه چه اتفاقی افتاد؟       : من گفتم 
دفتري بیاورید تا براي شما مطالبی بنویسم که بعـد از آن، هرگـز   «:   فرمود یافت و آنحضرت    

یچ پیـامبري، اخـتالف، شایـسته    مردم، دچار اختالف شدند حاالنکه در حضور ه. »گمراه نشوید 
 هرگـز هـذیان نمـی گویـد؛       ! ( مـی گویـد؟     هـذیان  مگـر رسـول خـدا       : بعـضی گفتنـد   . نیست

؛ زیرا آنچه را کـه  مرا به حال خود، رها کنید«:  فرمود رسول خدا   ). دستورش را اطاعت کنید   
العـرب،   ةمـشرکین را از جزیـر  :  شما را به سه چیز وصیت می نمـایم   من می خواهم، بهتر است؛    

  راوي . » همانگونـه کـه مـن جـایزه مـی دادم       زه دهیـد   به پیـک هـا و قاصـدان، جـای          بیرون کنید، 
  .وصیت سوم را فراموش کردم: می گوید

  صدقه را نباید پس گرفت): 5(باب 
   حملْت علَى فَـرسٍ عتيـقٍ فـي         :قَالَ  الْخطَّابِ   عن عمر بنِ  ـ   ٩٨٨
 بِيلِ اللَّهس، اعفَأَض  هباحص صٍ    ،هخبِر هعائب هأَن تنفَظَن ،     ولَ اللَّهسر أَلْتفَس   نع

كالَ  الَ« : فَقَالَ ؟ذَلو هعتبت   كقَتدي صف دعت ، ودعكَالْكَلْبِ ي هقَتدي صف دائفَإِنَّ الْع 
هئي قَي١٦٢٠/م( .»ف(  

او .  به کسی صدقه دادم، را در راه خدا خوبیاسب: گوید  می بن خطاب عمر: ترجمه
 .فروشـد بآن را بـا قیمـت ارزان   کـردم کـه مـی خواهـد          گمان   ؛کرد به وضع آن رسیدگی نمی    

ــن بــاره . )خواســتم آن را بخــرم(  آن را «:  فرمــودآنحــضرت . پرســیدم رســول اهللا از در ای
 را پس بگیرد، ماننـد سـگی    زیرا کسی که صدقه اشخریداري مکن و صدقه ات را پس مگیر؛       

.»است که استفراغ می کند و دوباره آن را می خورد

الْعائد في  « :قَالَ عن رسولِ اللَّه     ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ   ٩٨٩
  )١٦٢٢/م. (» يقيُء ثُم يعود في قَيئه،هبته كَالْكَلْبِ

را پس اش کسی که هبه «: فرمود  نبی اکرم: گوید می ضی اهللا عنهمارابن عباس : ترجمه
  .»خورد  سپس دوباره استفراغش را می،گیرد، مانند سگی است که استفراغ می کند می
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  کسی که به یکی از فرزندانش عطیه و بخششی): 6(باب 
   فرزندانش، چیزي ندهد بدهد و به بقیۀ

 تصدق علَي أَبِي بِبعضِ ماله فَقَالَت       :قَالَ  عن النعمان بنِ بشريٍ   ـ   ٩٩٠
فَانطَلَق أَبِي إِلَـى    ،   أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّه        الَ :أُمي عمرةُ بِنت رواحةَ   

  بِيالن  يقَتدلَى صع ههِدشيل، ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه :»   ـ ه لْـتأَفَع  كلَـدذَا بِو
الَ    « : قَالَ ، الَ : قَالَ ؟»كُلِّهِمي أَولُوا فداعو قُوا اللَّهاتكُمأَبِي  .»د عجفَر ،   لْكت دفَر 

  )١٦٢٣/م. (الصدقَةَ
عمـره  ؛مـادرم  . پدرم بخشی از مالش را بـه مـن بخـشید          : نعمان بن بشیر می گوید    : ترجمه
پدرم نزد رسول خدا .  را گواه نگیري، من راضی نخواهم شدتا رسول اهللا :  گفت؛دختر رواحه

  رفت تا آنحضرت  ،رسـول اهللا  . گـواه بگیـرد   را بر این هدیه اش بـه سـایر   آیـا  «:  فرمـود
از خدا بترسید و میان فرزنـدانتان بـا    «: فرمود. خیر: ؟ گفت » چنین هدیه اي داده اي     فرزندانت نیز 

  .آنگاه، پدرم برگشت و بخشش خود را پس گرفت: نعمان می گوید. »عدالت، رفتار کنید

   انطَلَق بِـي أَبِـي يحملُنِـي إِلَـى       :قَالَ عن النعمان بنِ بشريٍ     ـ   ٩٩١
   ولِ اللَّهسر  ،َفَقَال:    ـنكَذَا مانَ كَذَا ومعالن لْتحن ي قَدأَن دهاش ولَ اللَّهسا ري 

 : قَـالَ  ، الَ : قَـالَ  ؟»كُلَّ بنِيك قَد نحلْت مثْلَ ما نحلْت النعمانَ       أَ« : فَقَالَ ،مالي
 ؟»أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك في الْبِر سـواءً       « : ثُم قَالَ  .»فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي   «

  )١٦٢٣/م. (» إِذًافَالَ« : قَالَ، بلَى:قَالَ
اي :  بـرد و عـرض کـرد    پدرم مرا نزد رسـول اهللا       :  می گوید  نعمان بن بشیر    : ترجمه

 پیـامبر اکـرم   . شما گواه باشید که من اینقدر از سرمایه ام را به نعمان، هبه کـردم         ! رسول خدا 
. خیر: ؟ گفت»آیا به اندازه اي که به نعمان بخشیده اي به سایر فرزندانت نیز بخشیده اي    «: فرمود
آیا دوست داري که فرزنـدانت  «: سپس افزود. »ین کارت، گواه بگیر کسی دیگر را بر ا    «: فرمود

که به یکی هدیه بدهی (» پس این کار را نکن«: فرمود. بله: ؟ گفت»بطور مساوي به تو نیکی کنند
  ).و دیگران را محروم کنی
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   کسی که چیزي را به دیگري به صورت عمري، هبه دهدةدربار): 7(باب 
 أَيما رجلٍ أَعمر رجـالً    « : قَالَ  رسولَ اللَّه    أَنَّ:  جابِرٍـ عن    ٩٩٢

  بِهقعلو ى لَهرمفَقَالَ ،ع :   دأَح كُمنم يقا بم كبقعا وكَهتطَيأَع قَد ،   ـنمـا لهفَإِن 
ى عطَـاًء وقَعـت فيـه        من أَجلِ أَنه أَعطَ    ، ترجِع إِلَى صاحبِها    وإِنها الَ  ،أُعطيها

  )١٦٢٥/م. (»الْموارِيثُ
دیگري و شخص هر کس، چیزي را به «:  فرمودرسول اهللا  :  می گوید  جابر  : ترجمه

این چیز را به تو و نسل بعد از تو تـا زمـانی کـه    : فرزندانش، بصورت عمري، هبه نماید و بگوید 
ان کسی تعلق می گیرد که به او هبه نمـوده   آن چیز به هم   سی از آنها وجود دارد، هبه نمودم؛      ک

  .» زیرا او هبه اي نموده است که ارث به آن، تعلق می گیرد؛است و به صاحبش بر نمی گردد
:  قَالَ رسـولُ اللَّـه       :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضی بنِ عبداهللاِ عن جابِر   ـ   ٩٩٣

 فَإِنه من أَعمر عمـرى فَهِـي للَّـذي          ،تفِْسدوها أَمِسكُوا علَيكُم أَموالَكُم والَ   «
  )١٦٢٥/م( .» ولعقبِه، حيا وميتا،أُعمرها

 ضـایع  را نگهـداري کنیـد و   مالهایتـان «:  فرمـود رسـول اهللا  :  می گویـد  جابر: ترجمه
 و پس از مـرگ بـه    زیرا هر کس، چیزي را به صورت عمري، هبه کند، در زندگی وي ننمایید؛

  .»ش، تعلق می گیردموهوب له و نسل

   کتاب ارثـ24
  مسلمان از کافر، و کافر از مسلمان، ارث نمی برد): 1(باب 

 يـرِثُ   الَ« :قَالَ أَنَّ النبِي    :ْهما        اَُهللا عن  رضی عن أُسامةَ بنِ زيد   ـ   ٩٩٤ 
رالْكَاف ملسالَ،الْمرِثُ الْ وي ملسالْم ر١٦١٤/م. (»كَاف(  

مسلمان از کـافر، و  «:  فرمودنبی اکرم :  می گویدرضی اهللا عنهما  اسامه بن زید    : ترجمه
  .»کافر از مسلمان، ارث نمی برد
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   بدهیدسهمیه هاي معین شدة ارث را به صاحبانشان): 2(باب 
أَلْحقُـوا  « :قَالَ سولِ اللَّه   عن ر  ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ٩٩٥

  )١٦١٥/م. (»ولَى رجلٍ ذَكَرٍ فَما تركَت الْفَرائض فَألَِ،الْفَرائض بِأَهلها
 هاي سهمیه «:فرمود  اکرم نبی که است روایت عنهما اهللا رضی عباس ابن از: ترجمه

  .»بدهید مرد میت خویشاوند نزدیکترین هب و باقیماندة آنرا بدهید ناشصاحبان به را ارث شدة معین

  میراث کالله): 3(باب 

 دخلَ علَي رسولُ اللَّه     :قَال ْهما        اَُهللا عن  رضی  عبد اللَّه   بنِ  جابِرِ ـ عن  ٩٩٦
   َال رِيضا مأَنلُ وقأَ ، أَعضوفَت ،    هوئضو نم لَيوا عبفَص ، قَلْتفَ ، فَع  ـا   :قُلْـتي 

 : فَقُلْت لمحمد بنِ الْمنكَـدرِ     ، فَنزلَت آيةُ الْمرياث   ،لَةٌرسولَ اللَّه إِنما يرِثُنِي كَالَ    
َي الْكَالف يكُمفْتي قُلْ اللَّه كونفْتتسيلَةَقَال :زِلَتكَذَا أُن١٦١٦/م( . ه(  

 . آمـد  عیـادت مـن  بـه  هوش بودم کـه رسـول اهللا       یبیمار و ب  : گوید می جابر: ترجمه
 بالفاصـله بـه   . مـن پاشـید  )سر و روي(بر را وضویش  آب   ةوضو گرفت و باقیماند    آنحضرت

 ؟ آنگـاه باشد  وارث من تنها یک کالله می!اي رسول گرامی:  عرض کردم  ، آنگاه .هوش آمدم 
یستَفْتُونَک  :خوانـدم ) ز جابرراوي ا( و من آن را براي محمد بن منکدر . نازل شد ث، میرا ۀآی

از تو استفتا می کنند؛ بگو خداوند دربارة کالله به شما فتوا مـی         (لَۀِقُلْ اللَّه یفْتیکُم فی الْکَالَ    
  .اینگونه نازل شده است: او گفت) دهد

  ). باشدمیتی اطالق می شودکه فرزند و پدر نداشته   به:کالله (

خطَـب يـوم      أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ      : أَبِي طَلْحةَ  عن معدانَ بنِ  ـ  ٩٩٧
ةعمج،     اللَّه بِين فَذَكَر      ٍكْرا بأَب ذَكَرو  ، َقَال ي الَ  :ثُمئًا      إِنـيي شدعب عأَد 

اجعتـه فـي    في شيٍء مـا ر      ما راجعت رسولَ اللَّه      ،لَةأَهم عندي من الْكَالَ   
 ، حتى طَعن بِإِصبعه في صدرِي     ، وما أَغْلَظَ لي في شيٍء ما أَغْلَظَ لي فيه         ،لَةالْكَالَ
 وإِنـي إِنْ    ؟» تكْفيك آيةُ الصيف الَّتي في آخرِ سورة النساءِ        يا عمر أَالَ  « :وقَالَ
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   يا بِقَضيهأَقْضِ ف شأَعالَ         ،ة ـنمآنَ وأُ الْقُـرقْري نا مي بِهقْضآنَ     يأُ الْقُـرقْـري . 
  )١٦١٧/م(

  روز جمعه، سـخنرانی نمـود و  عمر بن خطاب : معدان بن ابی طلحه می گوید     : ترجمه
من بعد از خودم، چیزي را کـه نـزد مـن    :  و ابوبکر، سخن به میان آورد و گفتاز پیامبر خدا  
 مراجعـه   به اندازه اي که در مورد کاللـه بـه رسـول خـدا     له باشد، نمی گذارم؛مهم تر از کال  

 در هـیچ مـسئله اي   همچنـین آنحـضرت   .  دیگري، مراجعه ننمـودم کردم در مورد هیچ مسئلۀ    
آیا «: انگشتش به سینه ام زد و فرمود تا جایی که با خن نگفتمانند مسئلۀ کالله با من به تندي س

و اگـر مـن زنـده بمـانم،     . »که در تابستان نازل گردید، برایت کـافی نیـست     نساء   آیۀ آخر سورة  
  فیصله اي در مـورد آن خـواهم نمـود کـه کـسانی کـه قـرآن مـی خواننـد و کـسانی کـه قـرآن              

  . نمی خوانند، به آن، فیصله نمایند

  آخرین آیه اي که نازل شد آیۀ کالله بود): 4(باب 
أَنَّ آخر سورة أُنزِلَت تامـةً      : ْهما        اَُهللا عن  یرضبنِ عازبٍ   عن الْبراِء   ـ   ٩٩٨

ةبوةُ التورةُ الْكَالَ،سآي زِلَتأُن ةآي رأَنَّ آخو ١٦١٨/م( .لَة(  
، آخرین سـوره اي کـه بطـور کامـل، نـازل گردیـد        :  می گوید  براء بن عازب    : ترجمه

  . کالله بود، آیۀود وآخرین آیه اي که نازل شد توبه بسورة

  هر کس، بعد از خودش، مالی بگذارد به ورثه اش تعلق می گیرد): 5(باب 
 ،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميـت  أَنَّ رسولَ اللَّه:  عن أَبِي هريرةَ    ـ   ٩٩٩
 نيالد هلَيأَلُ ،عساءٍ  «: فَيقَض نم نِهيدل كرلْ ت؟» هدـلَّى   فَإِنْ حفَاًء صو كرت هثَ أَن

هلَيإِالَّ ،عقَالَ  و : »  بِكُماحلَى صلُّوا عقَالَ      .»ص وحالْفُت هلَيع اللَّه حا فَتـا  « : فَلَمأَن
   فُِسهِمأَن نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو،   هاؤقَض لَيفَع نيد هلَيعو فِّيوت نفَم ،ت نمـاالً  وم كر 

هثَترول و١٦١/م( .فَه(  
  شخص بـدهکاري را نـزد رسـول خـدا     هر گاه، جنازة:  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
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؟ اگـر  »ش پرداخـت شـود، مـال گذاشـته اسـت     آیا به اندازه اي که دین«: رسیدمی آوردند، می پ 
 در و نماز جنازه می خوانـد؛  است، بر ا کافی، مال گذاشتهن را اطالع می دادند که به اندازة   ایشا

اما هنگامی که خداوند فتح و  . »بر دوست تان، نماز جنازه بخوانید     «: غیر این صورت، می فرمود    
 بنـابراین اگـر کـسی    به مؤمنان از خود آنها نزدیک ترم؛من نسبت «: پیروزي عنایت کرد، فرمود 

 و هر کـس از خـود،   .ت، پرداخت بدهی او به عهدة من اس   در حالی فوت نمود که بدهکار بود      
  .»مالی بجاي گذاشت، به ورثه اش، تعلق می گیرد

  

   کتاب وقفـ25
  وقف اصل زمین و صدقه نمودن درآمد آن): 1(باب 

 ،أَرضا بِخيبر   أَصاب عمر    :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضی  ابنِ عمر  عنِـ  ١٠٠٠
   بِيى النفَأَت  يف هرأْمتسايفَقَالَ ،ه :   ولَ اللَّهسا ري ،    ربيا بِخضأَر تبي أَصإِن ،   لَـم 
إِنْ شئْت حبـست    « : قَالَ ؟ فَما تأْمرنِي بِه   ، قَطُّ هو أَنفَس عندي منه     أُصب ماالً 

  والَ ، يبتاع  والَ ،باع أَصلُها  ي  أَنه الَ  : قَالَ فَتصدق بِها عمر    .»أَصلَها وتصدقْت بِها  
 ، وفي الرقَـابِ   ، وفي الْقُربى  ، فَتصدق عمر في الْفُقَراءِ    : قَالَ ، يوهب  والَ ،يورثُ

  بِيلِ اللَّهي سفبِيلِ  ،ونِ السابو ، فيالضـا          الَ ، وهنأْكُلَ ما أَنْ يهيلو نلَى مع احنج 
وفرعيقًا،بِالْمدص مطْعي أَو ،يهلٍ فومتم ر١٦٣٢/م( . غَي(  

زمینـی از غنـایم خیبـر بـه عمـر بـن       : روایت است کـه ابن عمر رضی اهللا عنهما  از  : ترجمه
اي :  آمـد و گفـت  او براي مشورت نمودن دربارة آن، نزد نبی اکرم   .  تعلق گرفت  خطاب  

شـما  .  من تعلق گرفته است که هرگز زمینی بهتـر از آن نداشـته ام   زمینی در خیبر به   ! رسول خدا 
اگـر مـی خـواهی، اصـل آنـرا وقـف نمـا و        «: در مورد آن به من چه دستوري می دهید؟ فرمـود       

  .»درآمد آنرا صدقه کن
 هم درآمد آنرا صدقه نمود به این صـورت کـه خریـد و فـروش             عمر  : راوي می گوید  
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، خویـشاوندان،  و در آمـد آن، بـراي فقـرا     . م نگـردد  کسی، هبه ه  نشود، به ارث برده نشود و به        
همچنـین بـر کـسی کـه     .  مجاهدان، مسافران و مهمانان، انفاق شـود     ،)براي آزادي آنان  (بردگان  

 ستفاده کند و به دوستانش بخوراند؛مسئولیت آنرا بعهده دارد، گناهی نیست که از آن، بخوبی ا       
  .البته حق ذخیره کردن آنرا ندارد

  اعمالی که ثواب آنها پس از مرگ به انسان می رسد): 2(اب ب
إِذَا مـات اِإلنـسانُ    « :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه     عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠٠١

لَـد   أَو و، أَو علْمٍ ينتفَع بِـه  ، من صدقَة جارِية    إِالَّ :ثَة من ثَالَ  انقَطَع عنه عملُه إِالَّ   
و لَهعدحٍ يال١٦٣١/م. (»ص(  

هـر گـاه، انـسان بمیـرد، ثـواب          «:  فرمـود  رسـول اهللا    :  مـی گویـد    ابـوهریره   : ترجمه
 مـورد  ،ی کـه بعـد از مـرگ   مـ ل ع-2.  صـدقۀ جـاري  -1: طع می شود مگر از سه چیـز اعمالش ق 

  .» فرزند نیکوکاري که برایش دعا کند-3. استفاده قرار گیرد

  دادن از طرف کسی که بدون وصیت، فوت نمایدصدقه ): 3(باب 
  .بیان گردید) 532(شماره » کتاب زکات«در این باره، روایت عایشه رضی اهللا عنها در 

   کتاب نذرهاـ26
  عمل نمودن به نذر وقتی که در جهت طاعت خدا باشد): 1(باب 
سـأَلَ   ن الْخطَّـابِ  أَنَّ عمر ب : ْهما        اَُهللا عن  رضی  عمر بنِا ـ عنِ ١٠٠٢
   ولَ اللَّهسر  ةانربِالْجِع وهو ،فالطَّائ نم عجأَنْ ر دعفَقَالَ، ب : ولَ اللَّـهسا ري ، 

 : قَالَ ؟ فَكَيف ترى  ،إِني نذَرت في الْجاهلية أَنْ أَعتكف يوما في الْمسجِد الْحرامِ         
قَد أَعطَـاه جارِيـةً مـن         وكَانَ رسولُ اللَّه     : قَالَ .»اعتكف يوما اذْهب فَ «

  سمع عمر بـن الْخطَّـابِ        ،سبايا الناسِ   فَلَما أَعتق رسولُ اللَّه      ،الْخمسِ
 أَعتق رسولُ اللَّـه  : فَقَالُوا؟ا ما هذَ:فَقَالَ،  أَعتقَنا رسولُ اللَّه    :أَصواتهم يقُولُونَ 
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  ِاسا النايبس،  رما          : فَقَالَ عـبِيلَهلِّ سفَخ ةارِيالْج لْكإِلَى ت باذْه اللَّه دبا عي . 
  )١٦٥٦/م(

 هنگـام بازگـشت از طـائف، در    رسول اهللا   : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه
مـن در دوران  ! اي رسـول خـدا  :  از ایـشان پرسـید و گفـت   طـاب  جعرانه بود که عمـر بـن خ       

 نظـر شـما در ایـن بـاره     در مسجد الحرام به اعتکـاف بنـشینم؛  جاهلیت، نذر نمودم که یک روز       
 کنیزي قابل یادآوري است که رسول خدا     . »برو، یک روز، اعتکاف بنشین    «: چیست؟ فرمود 

 هنگـامی کـه رسـول خـدا     . فرموده بـود  عنایت خُمس اموال غنیمت به عمر بن خطاب   از  
  اسیرانی را که سهمیۀ سایر مردم بودند، آزاد نمود، عمر بـن خطـاب صـداي آنـان را شـنید کـه                    

ایـن چـه سروصـدایی اسـت؟ مـردم      :  گفـت  عمـر .  ما را آزاد کـرد     رسول خدا   : می گفتند 
بـرو و آن  ! اي عبداهللا: در این هنگام، عمر گفت.  اسیران مردم را آزاد نمود     رسول اهللا   : گفتند

  . کنیز را آزاد کن

  )فوت شده( به عمل کردن به نذر دستور): 2(باب 
 استفْتى سعد بن عبـادةَ      :أَنه قَالَ  ْهما        اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عباسٍ  ـ  ١٠٠٣
   ولَ اللَّهسر      هلَى أُمذْرٍ كَانَ عي نلَ أَ  ، فقَب تفِّيوت هيقْضنْ ت، ولُ اللَّهسقَالَ ر  :

  )١٦٣٨/م( . »فَاقْضه عنها«
 دربـارة   از رسـول اهللا  سعد بـن عبـاده   : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید    : ترجمه

  .  نمـود ودن بـه آن، فـوت کـرده بـود، اسـتفتا     نذري که به عهدة مادرش بـود و قبـل از عمـل نمـ      
  .»درت آن را انجام بدهبجاي ما«:  فرمودرسول اهللا 

   کسی که نذر کند که پیاده به کعبه برودةدربار): 3(باب 
 نذَرت أُختي أَنْ تمشي إِلَى بيت اللَّـه      :قَالَ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ   ـ  ١٠٠٤

لـتمشِ  « :قَـالَ  فَ ،فَاسـتفْتيته   فَأَمرتنِي أَنْ أَستفْتي لَها رسولَ اللَّـه         ،حافيةً
كَبرلْت١٦٤٤/م( .»و(  
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زیـارت  بـه  و پا برهنـه  خواهرم نذر کرده بود که پیاده    : گوید می عقبه بن عامر  : ترجمه
آنحضرت از هم من . کنمسؤال  اهللا   از رسولدر این باره  تا پس از من خواست ؛ برودخانۀ خدا
 ایشان . پرسیدم شودسوار، گاهی، پیاده برود و گاهی«: فرمود «.  

ما « : فَقَالَ،رأَى شيخا يهادى بين ابنيه أَنَّ النبِي : عن أَنسٍ   ـ  ١٠٠٥
 .»إِنَّ اللَّه عن تعذيبِ هذَا نفْسه لَغنِـي       « : قَالَ ، نذَر أَنْ يمشي   : قَالُوا ؟»بالُ هذَا 

كَبرأَنْ ي هرأَم١٦٤٢/م. (و(  
 پیرمردي را دید که به کمـک دو پـسرش، تلـو             نبی اکرم : می گوید  انس  : هترجم

. رودبـ  که پیاده به حـج   استنذر کرده: گفتند ؟»این را چه شده است    «: فرمود. تلو راه می رفت   
و . » نیازي ندارد که این شخص، این همه خود را به زحمت اندازدخداوند«: فرمود اهللا    رسول

  ).و به حج برود( شود دستور داد تا سوار

   هیچ بالیی را بر نمی گرداند؛ و اینکه نذرمنع نمودن از نذر): 4(باب 

أَنه نهى عـن النـذْرِ    : عن النبِي  ْهما    اَُهللا عن  رضی عن ابنِ عمر  ـ  ١٠٠٦
  )١٦٣٩/م( .» من الْبخيلِ وإِنما يستخرج بِه، يأْتي بِخيرٍإِنه الَ« :وقَالَ

 از نـذر کـردن، منـع نمـود و     نبـی اکـرم   : ابن عمر رضی اهللا عنهمـا مـی گویـد        : ترجمه
  .»آن، چیزي از دست بخیل، بیرون می شودفقط بوسیلۀ .  به ارمغان نمی آوردخیري«: فرمود

 يقَرب من ابـنِ  الَإِنَّ النذْر « :قَالَ أَنَّ النبِي  عن أَبِي هريرةَ  ـ  ١٠٠٧
      لَه هرقَد اللَّه كُني ئًا لَميش مآد،    رالْقَد قافوي ذْرالن نلَكو ،      ـنم كبِـذَل جرخفَي 

رِجخأَنْ ي رِيديلُ يخالْب كُني ا لَميلِ مخ١٦٤٠/م( .»الْب(  
ان، چیزي را کـه خداونـد بـراي انـس    «:  فرمودنبی اکرم :  می گویدابوهریره  : ترجمه

 بلکه نذر با تقدیر، مطابقـت پیـدا مـی کنـد و     مقدر ننموده است، بوسیلۀ نذر برآورده نمی شود؛    
  .»اینگونه چیزي را که بخیل نمی خواهد بدهد، از دست او بیرون می شود
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 عمل نکردن به نذري که در جهت معصیت خدا باشد و ةدربار): 5(باب 
  دن به نذري که بنده، مالک آن نیستهمچنین عمل نکر

 ، كَانت ثَقيف حلَفَاَء لبنِى عقَيـلٍ :قَالَ عن عمرانَ بنِ حصينٍ     ـ  ١٠٠٨
        ولِ اللَّهسابِ رحأَص ننِ ملَيجر يفثَق ترفَأَس  ،     ولِ اللَّهسر ابحأَص رأَسو 

وهو فـي      فَأَتى علَيه رسولُ اللَّه      ،ابوا معه الْعضباءَ   وأَص ، من بنِي عقَيلٍ   رجالً
 وبِـم   ؟ بِم أَخـذْتنِي   : فَقَالَ ؟»ما شأْنك « : فَقَالَ ، فَأَتاه ، يا محمد  : قَالَ ،الْوثَاقِ

  اجابِقَةَ الْحس ذْتفَقَالَ ؟أَخ ،  كذَلا لظَامرِ « : إِعبِج كذْتأَخ  يفثَق كلَفَائح ةير«. 
   اهادفَن هنع فرصان فَقَالَ ،ثُم :    دمحا مي دمحا مي ،     ولُ اللَّهسكَانَ رو    ـايمحر

لَو قُلْتها وأَنـت    « : قَالَ ، إِني مسلم  : قَالَ ؟»ما شأْنك « : فَرجع إِلَيه فَقَالَ   ،رقيقًا
 يـا محمـد يـا       : فَقَالَ ، فَناداه ، ثُم انصرف  .»حِمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَالَ   تملك أَ 
دمحفَقَالَ  ،م اهفَأَت : » كأْنا شنِي   : قَالَ ؟»ممفَأَطْع عائي جنِي   ، إِنـقآنُ فَأَسظَمو ، 

 ، وأُسرت امـرأَةٌ مـن اَألنـصارِ       :لَ قَا ، فَفُدي بِالرجلَينِ  .»هذه حاجتك « :قَالَ
 وكَانَ الْقَوم يرِحيونَ نعمهم بين يدي ، فَكَانت الْمرأَةُ في الْوثَاقِ    ،وأُصيبت الْعضباءُ 

هِموتياِإلبِلَ       ،ب تثَاقِ فَأَتالْو نم لَةلَي ذَات تفَلَتفَان ،   إِذَا د لَتعريِ     فَجعالْـب نم تن
 كُهرتغَا فَتاءِ    ،ربضإِلَى الْع هِيتنى تتغُ  ، حرت قَةٌ  : قَالَ ، فَلَموناقَةٌ منـي    ، وف تدفَقَع 

   طَلَقَتا فَانهترجز ا ثُمزِهجع،    مهتزجا فَأَعوها فَطَلَبوا بِهرذنقَالَ ، و :  لَّهل تذَرنو  
 ، الْعضباءُ : فَقَالُوا ، فَلَما قَدمت الْمدينةَ رآها الناس     ،إِنْ نجاها اللَّه علَيها لَتنحرنها    

    ولِ اللَّهساقَةُ رن  ،ـا        :فَقَالَتهنرحنا لَتهلَيع ا اللَّهاهجإِنْ ن تذَرا نها   ، إِنوفَـأَت 
 ولَ اللَّهسر    لَه كوا ذَلا   « : فَقَالَ ،فَذَكَرهتزا جمبِئْس انَ اللَّهحبإِنْ    ،س لَّهل تذَرن 

 .» يملك الْعبـد    فيما الَ   والَ ، وفَاَء لنذْرٍ في معصية     الَ ،نجاها اللَّه علَيها لَتنحرنها   
  )١٦٤١/م(

آنها دو نفـر  .  ثقیف با بنی عقیل هم پیمان بودندقبیلۀ: دعمران بن حصین می گوی  : ترجمه
 بنـی   مردي از قبیلـۀ در عوض، یاران رسول خدا .  را به اسارت گرفتنداز یاران رسول خدا    
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 در بند بود که آن مرد. را به غنیمت گرفتند) اسم شتر(عقیل را اسیر کردند و همراه وي، غصباء 
ش رفـت و   نـزد آنحـضرت  . اي محمـد :  صـدا زد وي.  از کنارش می گذشـت رسول خدا   

 کـرده اي؟ و چـرا شـترم را کـه از همـۀ     چرا مـرا اسـیر   :  مرد گفت؟ آن»چه می خواهی  «: فرمود
ر جنایتی کـه  تو را بخاط«:  فرمود حجاج، سبقت می گیرد، به غنیمت گرفته اي؟ رسول اکرم           

دوباره . سپس برگشت تا برود. »ام ثقیف؛ مرتکب شده اند، به اسارت گرفته هم پیمانان تو؛ قبیلۀ
 مـردي مهربـان    از آنجایی که رسول اهللا .اي محمد ! اي محمد :  صدا زد و گفت    آن مرد او را   

اگـر  «: فرمـود  .من مـسلمان شـدم  : ؟ گفت» می خواهیچه«: و رقیق القلب بود، برگشت و فرمود 
 .» رستگار می شدياین حرف را می زدي، بطور کامل،    ار خودت بودي،  تو هنگامی که به اختی    
رسـول خـدا   . اي محمد، اي محمـد : بار دیگر، آن مرد، صدا زد و گفت   . سپس برگشت تا برود   

   بـه مـن آب و غـذا    مـن گرسـنه و تـشنه هـستم؛    : ؟ گفـت »اهیچه می خو «:  برگشت و فرمود 
 آن سـرانجام : راوي مـی گویـد   ).یعنی به او آب و غذا بدهیـد    . (»این نیاز توست  «: فرمود. بدهید

  .، با همان دو نفر، مبادله شددمر
نیز به تاراج، برده ) ناقۀ رسول خدا ( شدو عضباء ههمچنین زنی از انصار به اسارت گرفت      

آن زن در زنجیر بسر مـی بـرد و اسـیر کننـدگان وي، شترانـشان را جلـوي       گفتنی است که   . شد
شد و بـسوي شـتران    رها  شبی، آن زن از زنجیر    . ا می کردند  خانه هاي خود براي استراحت، ره     

 لذا آن را رها می کـرد تـا اینکـه    نزدیک می شد، آن شتر، بانگ می زد؛   به هر شتري که     . رفت
بهـر حـال آن زن،   . عضباء، شتري آرام بـود : راوي می گوید. عضباء، بانگ نزد. به عضباء رسید 

  .باالي سرین شتر، نشست و آنرا حرکت داد و براه افتاد
  . اما نتوانستند به او برسند؛ لذا بدنبالش حرکت کردند؛آنان، متوجه فرار او شدند

آن زن، نذر کرده بود که اگر خداوند او را به وسیلۀ شـتر، نجـات دهـد،            : راوي می گوید  
ایـن عـضباء   : وقتی که وارد مدینه شد و مـردم او را دیدنـد، گفتنـد      . آنرا در راه خدا، ذبح نماید     

 آن، کرده ام که اگر خداونـد مـرا بوسـیلۀ      من نذر   : آن زن گفت  .  می باشد  ؛ناقۀ رسول خدا    ؛
 آمدنـد و مـاجرا را بـرایش تعریـف     مردم نـزد رسـول اهللا     . نجات دهد، آنرا ذبح خواهم نمود     

ه است کـه   نذر نمودچه پاداش بدي به شتر می دهد؛   سبحان اهللا،   «:  فرمود آنحضرت  . نمودند
 عمل کردن به نذري که در جهت ! نمایدآن، نجات دهد، آنرا ذبح می اگر خداوند او را بوسیلۀ

  .»معصیت باشد و همچنین نذر نمودن چیزي که بنده مالک آن نیست، صحیح نمی باشد
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   نذر کفارةةدربار): 6(باب 

كَفَّـارةُ النـذْرِ    « :قَالَ عن رسولِ اللَّه     عقْبةَ بنِ عامرٍ    عن  ـ  ١٠٠٩
  )١٦٤٥/م. (»كَفَّارةُ الْيمنيِ

 سوگند کفارة نذر همان کفارة«:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  عقبه بن عامر    : جمهتر
  .»می باشد

ر کسی براي انجام معصیتی نذر کرد یا نذري کرد که عمل به آن در توانش نیست، به            اگ(
  ). سوگند، کفاره بدهداندازة کفارة

   کتاب سوگندهاـ27
  ه استاز سوگند خوردن بنام پدران، منع شد): 1(باب 

إِنَّ اللَّه عـز :     قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن عمر بن الْخطَّابِ     ـ  ١٠١٠
    كُمائفُوا بِآبلحأَنْ ت اكُمهنلَّ يجو«.  رمقَالَ ع :    تعـمذُ سنا مبِه لَفْتا حم اللَّهفَو 

 ولَ اللَّهسر اهنى عهالَ،نا ورا آ ذَاكر١٦٤٦/م( .ث(  
خداونـد عزوجـل شـما را از     «:  فرمود رسول اهللا   :  می گوید  عمر بن خطاب    : ترجمه

  .»سوگند خوردن بنام پدرانتان، منع می فرماید
 را شنیدم، نه خودم به پدرم، سـوگند     از هنگامی که منع رسول خدا       :  می گوید  عمر  

  .یاد کردم و نه از دیگران، نقل نمودم
من كَانَ  «:  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ ْهما        اَُهللا عن  رضی عمر   بنِ ا عنِـ  ١٠١١

 تحلفُـوا   الَ« : فَقَالَ ، وكَانت قُريش تحلف بِآبائها    .» بِاللَّه  يحلف إِالَّ  حالفًا فَالَ 
كُمائ١٦٤٦/م. (»بِآب(  

کـسی کـه مـی خواهـد     «:  فرمودرسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه
  و چـون قـریش بنـام پدرانـشان، ســوگند     . »سـوگند یـاد کنـد، فقـط بـه نـام اهللا، سـوگند بخـورد        
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  . »بنام پدرانتان، سوگند نخورید«:  فرمودمی خوردند، پیامبر اکرم 

  نهی از سوگند خوردن به نام بت ها): 2(باب 
 الَ« : قَالَ رسـولُ اللَّـه       :قَالَ مرةَ  عن عبد الرحمنِ بنِ س    ـ  ١٠١٢

  )١٦٤٨/م. (» بِآبائكُمتحلفُوا بِالطَّواغي والَ
بـه نـام بـت هـا و نـام      «:  فرمـود رسـول اهللا  :  می گویدعبدالرحمن بن سمره    : ترجمه

  .»پدرانتان، سوگند یاد نکنید

   ال اله اال اهللا بگویدهر کس، بنام الت و عزي، سوگند یاد کند، باید): 3(باب 
 ،من حلَف مـنكُم :»    قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ  هريرةَ   ی أَب ـ عن ١٠١٣

  هفلي حبِالالَّ :فَقَالَ ف قُلْ ،تإِالَّ   الَ : فَلْي إِلَه  اللَّه ،   بِهاحصقَالَ ل نمو :  كرالَ أُقَامعت ، 
قدصتي .»فَلْيفرواي وبِالالَّ «:ة لَفح نىمزالْعو ١٦٤٧/م( .»ت(  

) اسم بـت (ما به الت هر کس، از ش«:  فرمودرسول اهللا :  می گویدابوهریره  : ترجمه
 کنـیم، بایـد   بیا تـا قمـار  : به دوستش بگویدو هر کس . ، باید ال اله اال اهللا بگوید     سوگند یاد کرد  

  .»صدقه بدهد
کس، به الت و عزي، سوگند یاد کند، باید ال الـه     هر«: رمود ف و در روایتی، پیامبر اکرم      

  .»اال اهللا بگوید

  هنگام سوگند خوردن، ان شاء اهللا گفتن، مستحب است): 4(باب 
قَالَ سلَيمانُ بن داود نبِي     « :قَالَ عن النبِي    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠١٤

الَم اللَّها اَلسلَيهِمأَةًيطُألََ:  عرام نيعبلَى سلَةَ عاللَّي الَ،فَني بِغأْتت نـي   كُلُّهلُ فقَاتمٍ ي
 بِيلِ اللَّهس،     لَكالْم أَو هباحص قُلْ : فَقَالَ لَه :   اَء اللَّهقُلْ  ، إِنْ شي فَلَم ، ِسينو ،   فَلَـم 

ولَـو :»   فَقَالَ رسولُ اللَّه     ،مٍاَءت بِشق غُالَ   واحدةٌ ج  الَّّتأْت واحدةٌ من نِسائه إِ    
  )١٦٥٤/م( .» وكَانَ دركًا لَه في حاجته، لَم يحنثْ، إِنْ شاَء اللَّه:قَالَ
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بخـدا  : (گفتسلیمان بن داود علیهما السالم؛      ؛ پیامبر خدا :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه
مسرم، نزدیکی می نمایم تا هر کدام از آنان، صـاحب پـسري       هفتاد ه  امشب با همۀ  ) سوگند که 

در . او نگفت و فراموش کرد. ان شاء اهللا بگو: فرشته به او گفت. شود که در راه خدا جهاد کند     
  .»نتیجه، هیچ یک از همسرانش، صاحب پسر نشد مگر یکی از آنان که نصف انسانی بدنیا آورد

بـه هـدف اش   (هللا می گفت، سوگندش نمی شکـست  اگر او ان شاء ا«:  افزودرسول اهللا  
  . »و خواسته اش برآورده می شد) می رسید

البته اینگونه نیست که هر کس، ان شاء اهللا بگوید، هدف اش برآورده می شـود بلکـه بـا              (
  فتح الباري). ن هدف، بیشتر می شودگفتن آن، امید برآورده شد

  تبر استدر سوگند خوردن، نیت سوگند دهنده مع): 5(باب 
الْيمني علَـى نِيـة :»      قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠١٥
فلحتس١٦٥٣/م. (»الْم(  
سـوگند بـر اسـاس نیـت سـوگند      «:  فرمـود رسـول اهللا    :  می گویـد   ابوهریره  : ترجمه

  .»دهنده می باشد

 به ناحق بگیرد، جهنم هر کس، با سوگند خوردن، مال مسلمانی را): 6(باب 
  برایش، الزم می گردد

مـن  « :قَـالَ  أَنَّ رسولَ اللَّه  :يعنِي الْحارِثي ـ  عن أَبِي أُمامةَـ ١٠١٦
    ينِهممٍ بِيلسرِئٍ مام قح طَعاقْت،     ارالن لَه اللَّه بجأَو ةَ  ، فَقَدنالْج هلَيع مرحفَقَالَ .» و 

 .»وإِنْ قَـضيبا مـن أَراك     « : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّه   ، وإِنْ كَانَ شيئًا يِسريا    :ه رجلٌ لَ
  )١٣٧/م(

 با سوگند هرکس«:  فرمودرسول اهللا : می گوید رضی اهللا عنه     حارثی   ابو امامۀ : ترجمه
رایش واجـب و  خوردن دروغین، مال مسلمانی را به ناحق، تصاحب کنـد، خداونـد جهـنم را بـ              

اگـر چـه چیـز انـدکی     ! اي رسـول خـدا  : مردي عرض کـرد . »بهشت را برایش حرام می گرداند   
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  .»اگر چه شاخه اي از درخت اراك باشد«: باشد؟ فرمود
 جاَء رجلٌ من حضرموت ورجلٌ من       :قَالَ   بنِ حجرٍ  عن وائلِ ـ  ١٠١٧

    بِيةَ إِلَى الندنك  ، فَقَالَ ايمرضلْح:   ولَ اللَّهسا رضٍ       ، يلَى أَرنِي عغَلَب ذَا قَدإِنَّ ه 
 ، هي أَرضي في يدي أَزرعها لَيس لَه فيها حـق          : فَقَالَ الْكندي  ،بِيلي كَانت ألَِ  

    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر يمرضلْحةٌ « :لنيب الَ قَ ، الَ : قَالَ ؟»أَلَك: » هينمي قَالَ .»فَلَك : 
  ولَ اللَّهسا رالَ    ،ي لَ فَاجِرجإِنَّ الر      هلَيع لَفا حلَى مي عالبي ،     ـنم عروتي سلَيو 

لَما   فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، فَانطَلَق ليحلف  .» ذَلك لَيس لَك منه إِالَّ   « : فَقَالَ ،شيٍء
. »أَما لَئن حلَف علَى ماله ليأْكُلَه ظُلْما لَيلْقَين اللَّه وهـو عنـه معـرِض              « :دبرأَ
  )١٣٩/م(

موت و مـرد دیگـري از کنـده، خـدمت     مردي از حـضر : ائل بن حجر می گوید  و: ترجمه
   بـه ارث  زمینـی را کـه مـن از پـدرم    ! اي رسول خـدا : می گفت مرد حضر .  آمدند رسول خدا   

زمین از آنِ من و در دست مـن  : مرد کنده اي گفت. برده ام، این مرد به زور از من گرفته است        
: می گفت به مرد حضرنبی اکرم . من آنرا کشت می کنم و او هیچ حقی در آن، ندارد   . است

. »تو باید سوگند بخـوري «: آنگاه خطاب به مرد کنده اي فرمود    . خیر: ؟ گفت »آیاد گواه داري  «
 از سوگند خوردن، هیچ باکی نـدارد  ن فاسقی است؛او انسا! اي رسول خدا: مرد حضرمی گفت  

 سـوگند دادن، حـق دیگـري بـر او     تو بجز «:  فرمود رسول اهللا   . و از هیچ چیز، پرهیز نمی کند      
 هنگـامی کـه از   .)ولی در نهایت، منصرف شد (سپس آن مرد، خواست سوگند بخورد       . »نداري

اگر سوگند می خـورد تـا مـال او را بـه     «:  فرمودصرف گردید، رسول اهللا    سوگند خوردن، من  
  .»ناحق، بخورد، در حالی به مالقات اهللا می رفت که اهللا از او روي گردان بود

  کس، سوگند یاد کند و خالف آنرا بهتر بداند،هر): 7(باب 
  را انجام دهد و کفاره بدهد کار  آن

في رهط مـن      أَتيت النبِي    :قَالَ رِي  عن أَبِي موسى اَألشع   ـ  ١٠١٨
 لُهمحتسن نيرِيعالَ « : فَقَالَ ،اَألش اللَّهو لُكُممأَح ،      ـهلَيع لُكُمما أَحي مدنا عمو «. 
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 فَلَما انطَلَقْنا   ،د غُر الذُّرى  ث ذَو  فَأَمر لَنا بِثَالَ   ، ثُم أُتي بِإِبِلٍ   ، فَلَبِثْنا ما شاَء اللَّه    :قَالَ
ـ قُلْنا   ضٍ:أَوعبا لنضعـ  قَالَ ب نستحملُه   أَتينا رسولَ اللَّه ، يبارِك اللَّه لَناالَ:  

 ولَكن  ،لْتكُمما أَنا حم  « : فَقَالَ ،فَأَتوه فَأَخبروه  ، ثُم حملَنا  ، يحملَنا فَحلَف أَنْ الَ  
لَكُممح اللَّه،ي وـ إِن   اَء اللَّهإِنْ ش اللَّهـ و  أَحلف علَى يمنيٍ ثُم أَرى خيـرا  الَ  

  )١٦٤٩/م. (» كَفَّرت عن يمينِي وأَتيت الَّذي هو خير إِالَّ،منها
 اشـعریها خـدمت نبـی اکـرم     بـا گروهـی از     :  مـی گویـد    ابو موسی اشعري    : ترجمه

  ابخد«:  فرمودآنحضرت ). تا در جنگ تبوك شرکت کنیم    (آمدیم و خواستار مرکب شدیم      
سـپس،  : راوي مـی گویـد  . »سوگند، به شما مرکب نمی دهم و مرکبی ندارم که بـه شـما بـدهم       

تا به  دستور داد آنحضرت . مدتی که خواست خدا بود، در آنجا ماندیم تا اینکه شتر آوردند         
ند خیر و برکتی، نصیب خداو:  یکدیگر گفتیمهرکت، بهنگام ح. ما سه شترِ کوهان سفید بدهند  

 سـوگند   آنحـضرت   آمدیم و خواستار مرکب شـدیم؛  زیرا ما نزد رسول اهللا   ما نمی نماید؛  
 رفتـیم و  آنگاه نزد پیامبر اکـرم  . سپس به ما مرکب داد . یاد نمود که به شما مرکب نمی دهم       

من به شما مرکب نـدادم بلکـه ایـن اهللا بـود کـه بـه شـما        «: فرمود.  این زمینه، صحبت نمودیم   در
 هر سوگندي یاد کنم و سپس خـالف  ـ ان شاء اهللا ـو من سوگند به خدا    . مرکب، عنایت فرمود  

  .»آنرا بهتر بدانم، براي سوگندم، کفاره می دهم و همان بهتر را انجام می دهم

ثُم رجع إِلَـى      أَعتم رجلٌ عند النبِي      :قَالَ ريرةَ  عن أَبِي ه  ـ  ١٠١٩
 ، من أَجلِ صبيته   ، يأْكُلُ  فَحلَف الَ  ، فَأَتاه أَهلُه بِطَعامه   ،أَهله فَوجد الصبيةَ قَد ناموا    

مـن :»   فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، ذَلك لَه  فَذَكَر  فَأَتى رسولَ اللَّه     ،ثُم بدا لَه فَأَكَلَ   
. » ولْيكَفِّـر عـن يمينِـه      ، فَلْيأْتهـا  ، فَرأَى غَيرها خيرا منها    ،حلَف علَى يمنيٍ  

  )١٦٥٠/م(
مـد و   آ نزد نبـی اکـرم   مردي، هنگام تاریک شدن هوا:  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

  همـسرش غـذا  .ش، خواب رفته اندش، توجه شد که کودکان خردسالهنگام بازگشت به خانه ا   
ش عوض شد و غذا  سپس تصمیم . بچه هایش، غذا نخورد   او سوگند یاد نمود که بخاطر       . آورد
رسول خدا .  تعریف نمود آمد و داستانش را براي آنحضرت        آنگاه، نزد رسول اهللا     . خورد
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 نرا بهتر بداند، آنرا انجـام دهـد و کفـارة     سپس خالف آ   هرکس، سوگندي یاد کند؛   «:  فرمود
  .»سوگندش را ادا کند

  دربارة کفارة سوگند): 8(باب 
واللَّـه َألنْ يلَـج :»   قَالَ رسولُ اللَّـه  : قَالَ  هريرةَ  أَيبـ عن   ١٠٢٠

   هلي أَهف ينِهمبِي كُمدكَ        ،أَح يطعأَنْ ي نم اللَّه دنع لَه آثَم     اللَّـه ضي فَرالَّت هتفَّار« .
  )١٦٥٥/م(

 اصرار گناه که خدا به سوگند«: فرمود  اهللا رسول :می گوید ابوهریره  :ترجمه
 نزد است، کرده یاد اش به خانواده رساندن براي ضرر شما از یکی که سوگندي بر ورزیدن
 بیشتر قرار داده، فرض او بر خداوند که اي کفاره پرداخت و سوگند شکستن گناه از خداوند

  .»است
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   بحث قصاص و خونبهاـ کتاب حرمت خونها و28
  حرمت خون و مال و آبرو): 1(باب 

إِنَّ الزمانَ قَد اسـتدار     « :أَنه قَالَ  عن النبِي    عن أَبِي بكْرةَ    ـ  ١٠٢١
     ضاَألرو اتاومالس اللَّه لَقخ موي هئَتيا،كَهرهش رشا عةُ اثْننالس ،مرةٌ حعبا أَرهنم ، 

 الَّذي بين   ، شهر مضر  ، ورجب ، ذُو الْقَعدة وذُو الْحجة والْمحرم     :ثَةٌ متواليات ثَالَ
 : قَـالَ  ،سولُه أَعلَـم   اللَّه ور  : قُلْنا ؟»أَي شهرٍ هذَا  « : ثُم قَالَ  .»جمادى وشعبانَ 

      همرِ اسيبِغ يهمسيس ها أَننى ظَنتح كَتقَالَ ،فَس : » ةجذَا الْح سا؟»أَلَيلَـى : قُلْنب ، 
 فَسكَت حتى ظَننـا أَنـه       : قَالَ ، اللَّه ورسولُه أَعلَم   : قُلْنا ؟»فَأَي بلَد هذَا  « :قَالَ

مسيس  همرِ اسيبِغ ةَ « : قَالَ ،يهلْدالْب سا ؟»أَلَيلَى : قُلْنـذَا   « : قَالَ ، بمٍ هوي ؟فَأَي«. 
 : قَـالَ  ، فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه       : قَالَ ، اللَّه ورسولُه أَعلَم   :قُلْنا
ـ نَّ دماَءكُم وأَمـوالَكُم فَإِ« : يا رسولَ اللَّه قَالَ، بلَى: قُلْنا؟»أَلَيس يوم النحرِ«   

دمحقَالَ:قَالَ م هِسبأَحو : كُماضرأَعـ و   كُملَيع امرذَا،حه كُمموي ةمري ، كَحف 
  فَـالَ ،لُكُم عـن أَعمـالكُم   وستلْقَونَ ربكُم فَيسأَ، في شهرِكُم هذَا ،بلَدكُم هذَا 

 أَال ليبلِّغْ الـشاهد     ، يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ    الًترجِعن بعدي كُفَّارا أَو ضالَّ    
           هعمس نضِ معب نم ى لَهعكُونُ أَوي هلِّغبي نم ضعلَّ بفَلَع بائقَالَ  .»الْغ أَالَ« : ثُم 

تلَّغلْ ب١٦٧٩/م( ؟»ه(  
زمان به وضـع اولـش کـه خداونـد،        «:  فرمود  نبی اکرم   :  می گوید  ه  ابوبکر: ترجمه

سال، دوازده مـاه اسـت   . را آفرید، بر گشته است   ) هفت آسمان و هفت زمین    (آسمانها  و زمین     
 پشت سر هـم  حرم کهسه ماه ذوالعقده، ذوالحجه و م. که چهار ماه از آنها، ماههاي حرام هستند    

: سـپس افـزود  . »مضر که میان جمادي الثانی و شـعبان، قـرار دارد       ) قبیلۀ( و ماه رجب     قرار دارند 
بـه   رسـول اهللا  : گویـد   راوي مـی . خدا ورسولش بهتر مـی داننـد  :؟ گفتیم »این کدام ماه است   «

 بعد .اردنام دیگري سواي این نام، برایش در نظر د کردیم    تصور    که ما  دنمو سکوت   اندازه اي   
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 خـدا   :؟ گفتیم »این، چه شهري است   « : فرمود .بلی: ؟ گفتیم »یستنآیا این ماه، ذوالحجه     «: فرمود
 تـصور   که مـا دنمو سکوت به اندازه اي     رسول اهللا   : گوید  راوي می  .ورسولش بهتر می دانند   

: فتـیم گ؟ » شـهر مکـه نیـست   آیـا «:  فرمود.نام دیگري سواي این نام، برایش در نظر دارد      کردیم   
: گویـد   راوي مـی . خدا ورسولش بهتـر مـی داننـد     : گفتیم ؟» چه روزي است   ،امروز«:  فرمود .بلی

نام دیگري سواي این نـام، بـرایش   کردیم   تصور   که ما  دنمو سکوت   به اندازه اي     رسول اهللا   
نـا  هما«:  فرمـود . بلی اي رسول خـدا  :؟ گفتیم »یستن روز قربانی    ،آیا امروز «: فرمود. در نظر دارد  
بـزودي بـه    محتـرم هـستند و  ، این ماه و ایـن سـرزمین     و  مانند این روز   ،شماو آبروي   مال و جان    

 از مـن  پـس بعـد   ما در مورد اعمالتان خواهد پرسید؛     مالقات پروردگارتان خواهید رفت و از ش      
ایـن  هـر یـک از شـما حاضـرین،       . را نـابود سـازید    دیگر  کـ جنگ وخونریزي ی  با  تا  کافر نشوید   

چه بسا فرد غایـب از شـخص حاضـر، مطلـب را      ؛کسانی که حضور ندارند، برسانده باحکام را   
  ؟»آیا رساندم«: س افزودپ س.»بهتر دریابد

   روز قیامت، در مورد قتلها استنخستین فیصلۀ): 2(باب 

أَولُ مـا   « :  قَالَ رسولُ اللَّه   :قَالَ بنِ مسعود   عن عبد اللَّه    ـ  ١٠٢٢
يى بقْضاسِيالن ن،ةاميالْق مواِء، يمي الد١٦٧٨/م( .» ف(  

 که روز اي فیصله نخستین،« :فرمود  رسول اهللا: گوید می  مسعود بن عبداهللا: ترجمه
و اولین پرسش از حقوق  (.»است) قتلها (خونها مورد در گیرد، می صورت انسانها میان ،قیامت

  ).الهی در مورد نماز است

  مواردي که کشتن مسلمان را حالل می گردانند): 3(باب 

 يحـلُّ   الَ« : قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ بنِ مسعود   عن عبد اللَّه    ـ  ١٠٢٣
ـ دم امرِئٍ مسلمٍ ـ  وأَني رسولُ اللَّـه ، اللَّه إِلَه إِالَّيشهد أَنْ الَ    بِإِحـدى  إِالَّ  

 .» الْمفَـارِق للْجماعـة  ، والتارِك لدينِـه ، والنفْس بِالنفْسِ ،لزانِي الثَّيب ا  :ثثَالَ
  )١٦٧٦/م(

 گواهی مسلمانی، هر«:  فرمود اهللا رسول: گوید  می مسعود بن عبد اهللا: ترجمه
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 نیست خونش جایز ریختن هستم، خدا فرستادة من و ندارد وجود اهللا، بجز معبودي هیچ دهدکه
. شود زنا مرتکب آن، از بعد و باشد کرده ازدواج که  فردي-1  :مورد این سه از یکی بخاطر مگر

 جماعت و شود خارج دین از که  کسی-3 .بکشد،کشته می شود را دیگري  اگر انسان- 2
  .»کند رها را مسلمانان

  حکم کسی که مرتد شود و مسلمانان را بکشد و با آنان، بجنگد): 4(باب 

 قَدموا علَـى    ، ثَمانِيةً ،أَنَّ نفَرا من عكْلٍ   :   بنِ مالک  أَنسِعن  ـ  ١٠٢٤
   ولِ اللَّهسر   َاللَى اِإلسع وهعايمِفَب،     مهامـسأَج تمقسو ضوا اَألرمخوتفَاس ، 

      ولِ اللَّهسإِلَى ر كا ذَلكَوفَش َأَالَ« :فَقَال   اعر عونَ مجرخونَ     تيبصفَت هي إِبِلا فين
 ، فَـصحوا  ، فَخرجوا فَشرِبوا من أَبوالها وأَلْبانِها     ، بلَى : فَقَالُوا ؟من أَبوالها وأَلْبانِها  

 ،فَبعـثَ فـي آثَـارِهم       فَبلَغَ ذَلك رسولَ اللَّه      ،فَقَتلُوا الراعي وطَردوا اِإلبِلَ   
 ثُـم   ، فَأَمر بِهِم فَقُطعت أَيديهِم وأَرجلُهم وسمر أَعيـنهم        ، فَجِيَء بِهِم  ،درِكُوافَأُ

  )١٦٧١/م( .نبِذُوا في الشمسِ حتى ماتوا
 آمدند و با  عکل نزد رسول اهللا هشت نفر از طایفۀ:  می گویدانس بن مالک : ترجمه

سپس بعلت ناسازگاري آب و هـواي مدینـه، بیمـار شـدند و نـزد      . نمودندایشان بر اسالم، بیعت   
آیا همراه چوپان ما با شتران، بیرون نمی شوید «:  فرمودآنحضرت .  شکایت بردندرسول اهللا 

. و رفتند واز ادرار و شیر آنها نوشیدند و شفا یافتند    . چرا: ؟ گفتند »تا از ادرار و شیر آنها بخورید      
بالفاصله دستور داد تا آنان .  رسیدخبر به رسول خدا . ا کشتند وشتران را بردندآنگاه، چوپان ر

ا دست و پایشان  دستور داد تپیامبر اکرم . صحابه آنها را پیدا کردند و آوردند. دنرا تعقیب کن
  .ندازند تا بمیرند را کور کنند؛ سپس جلوي آفتاب بیشانرا قطع، و چشمان

  ل را بنا نهادگناه کسی که قت): 5(باب 

 تقْتـلُ   الَ« : قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ بنِ مسعود   عن عبد اللَّه    ـ  ١٠٢٥
نه كَانَ أَولَ من سـن   ألَِ، كَانَ علَى ابنِ آدم اَألولِ كفْلٌ من دمها    إِالَّ ،نفْس ظُلْما 

  )١٦٧٧/م( .»الْقَتلَ
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انسانی که به ناحق، هر «:  فرموداهللارسول : می گوید  ود بن مسعاهللا عبد: ترجمه
 که با گناهش، شریک است؛ زیرا او نخستین کسی بود) قابیل( آدم کشته شود، نخستین فرزند

  .»سنت قتل را بنا نهاد

 همان چیز در جهنم، عذاب ر کس، با چیزي خودکشی کند، بوسیلۀه): 6(باب 
  داده می شود

مـن قَتـلَ نفْـسه :»       قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ يرةَ  عن أَبِي هر  ـ  ١٠٢٦
 ومن  ،بِحديدة فَحديدته في يده يتوجأُ بِها في بطْنِه في نارِ جهنم خالدا فيها أَبدا             

          منهارِ جي نف اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبا   شدا أَبيها فلَّدخا مدالخ،   ـنمو 
 .»تردى من جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى في نارِ جهنم خالدا مخلَّدا فيها أَبـدا              

  )١٠٩/م(
کشی  خودهرکس با آهنی،«:  فرمودروایت است که نبی اکرم  از ابوهریره : ترجمه

 بدست خواهد داشت و در شـکمش   آن آهن را در آتش جهنم بطور دایم،کند، براي همیشه و   
م آن زهر را خود کشی کند، براي همیشه و بطور دای, و هرکس، با خوردن زهر. فرو خواهد برد

و هرکس، خودش .  آن را خواهد نوشید،در آتش جهنم در دست خواهد داشت و جرعه جرعه
  م در آتـش جهـنم، سـقوط     براي همیشه و بطور دای ودکشی کند، را از باالي کوهی بیندازد و خ      

  .»می کند
الْتقَـى هـو    أَنَّ رسولَ اللَّه:  الساعدي عن سهلِ بنِ سعد ـ  ١٠٢٧

 ومالَ اآلخرونَ إِلَـى  ،إِلَى عسكَرِه   فَلَما مالَ رسولُ اللَّه      ،والْمشرِكُونَ فَاقْتتلُوا 
مكَرِهسع،      ولِ اللَّهسابِ رحي أَصفو  َلٌ الجـاذَّةً إِالَّ  رش ـملَه عدـا   يهعبات 

 هفيا بِسهرِبضأَ فُالَ  : فَقَالُوا ،يزا أَجكَم دأَح موا الْينأَ مزا أَجنٌ م،  ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر 
: »    ِارلِ النأَه نم ها إِنمِ   فَقَا. »أَمالْقَو نلٌ مجلَ ر:       جـرا قَالَ فَخدأَب هباحا صأَن 
هعم،    هعم قَفو قَفا وكُلَّم ،    هعم عرأَس عرإِذَا أَسـا      ، وحرلُ ججالر رِحقَالَ فَج 

 ثُـم   ،ين ثَدييـه   وذُبابه ب  ، فَاستعجلَ الْموت فَوضع نصلَ سيفه بِاَألرضِ      ،شديدا
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    هفْسلَ نفَقَت هفيلَى سلَ عامحت،       ولِ اللَّهسلُ إِلَى رجالر جرفَخ  َفَقَال:  كأَن دهأَش 
 ولُ اللَّهسقَالَ ،ر : » ا ذَاكمارِ        : قَالَ ؟»ولِ النأَه نم هآنِفًا أَن تي ذَكَرلُ الَّذجالر ، 

ظَمفَأَع  كذَل اسالن ، فَقُلْت :   بِه ا لَكُمـا      ، أَنحرج ـرِحى جتح ي طَلَبِهف تجرفَخ 
 ثُـم   ، فَوضع نصلَ سيفه بِاَألرضِ وذُبابه بين ثَدييـه        ، فَاستعجلَ الْموت  ،شديدا

   هفْسلَ نفَقَت هلَيلَ عامحولُ ا   ،تسفَقَالَ ر   للَّه  ، كذَل دنلَ    « :عملُ عمعيلَ لجإِنَّ الر
 وإِنَّ الرجلَ ليعملُ عملَ أَهلِ النارِ  ، وهو من أَهلِ النارِ    ،أَهلِ الْجنة فيما يبدو للناسِ    

ةنلِ الْجأَه نم وهاسِ ولنو لدبا ييم١١٢/م. (»ف(  
 و مشرکین در یکی از غـزوات    رسول اهللا   : گوید  می  سهل بن سعد ساعدي    :ترجمه

در . سپس، هر یک از آنها به پایگاههایشان برگـشتند . در برابر هم قرار گرفتند و با هم جنگیدند    
میان مسلمانان، مردي وجود داشت که هر مشرکی را که یکه و تنها می یافت، دنبال می کـرد و   

هیچ کس به اندازة فالنی نجنگیده است؟ آنحضرت ! یا رسول اهللا: م گفتندمرد. با شمشیر می زد   
 پـس در  . من به تعقیب او می پردازم: مردي از آن میان، گفت . »او از دوزخیان است   «:  فرمود

همراه او بود تا اینکه آن شخص، به شدت، زخمی شـد و بـراي   ) بهرحال(تند رفتن و کند رفتن    
پس دستۀ شمـشیرش را بـر زمـین نهـاد و لبـۀ تیـزش را       ).  تحمل نکرددرد را(مردن، عجله نمود  

آن مرد، نزد نبی اکرم . وسط سینه اش قرار داد و بر آن فشار وارد کرد و اینگونه خود را کشت        
گواهی می دهم که تو رسول خدا هستی:  آمد و گفت.  

ما هم اکنون مردي را که ش: ؟ آن مرد، گفت»چه اتفاقی افتاده است «:  فرمود آنحضرت  
خبـر او را بـراي شـما    : گفتمبا خود از دوزخیان معرفی کردید و براي مردم گران تمام شد، من           

ردن، عجلـه نمـود       . می آورم  آنگاه او را تعقیب نمودم تا اینکه به شدت، زخمـی شـد و بـراي مـ
رار پس دستۀ شمشیرش را بر زمین نهاد و لبۀ تیزش را وسـط سـینه اش قـ           ). درد را تحمل نکرد   (

بعضی از مردم، ظـاهراً  «:  فرمودرسول خدا .  و اینگونه خود را کشت  آورد فشار   ،داد و بر آن   
و گروهـی از مـردم، ظـاهراً رفتـار     . اعمال بهشتی انجام می دهند ولی در واقـع، دوزخـی هـستند    

  .» اهل بهشت انددر حقیقت، ولی ؛دوزخی دارند
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   سنگ، کشته می شود سنگ به قتل برساند باکسی که بوسیلۀ): 7(باب 

أَنَّ جارِيةً وجِد رأْسها قَـد رض بـين :         عن أَنسِ بنِ مالك     ـ  ١٠٢٨
 فَأَومت  ، حتى ذَكَروا يهوديا   ؟نٌ فُالَ ؟نٌ فُالَ ؟ من صنع هذَا بِك    : فَسأَلُوها ،حجرينِ
. أَنْ يرض رأْسه بِالْحجـارة      فَأَمر بِه رسولُ اللَّه      ، فَأُخذَ الْيهودي فَأَقَر   ،بِرأْسها

  )١٦٧٢/م(
دختر بچه اي را یافتند کـه سـرش، میـان دو سـنگ     :  می گویدانس بن مالک  : ترجمه

از او پرسیدند که چه کسی تو را به این روز انداخته است؟ فالنی؟ فالنـی؟ تـا      . کوبیده شده بود  
سـپس آن  ). بلـی  ( کـه در این هنگام، او با سرش اشاره نمود    . دي را نام بردند   اینکه یک نفر یهو   

 دسـتور داد تـا سـرش    آنگاه رسول خدا . مرد یهودي را دستگیر کردند و او نیز اعتراف نمود       
  ).و قصاص گردد( کوبیده شود ،با سنگ

کسی که دست دیگري را گاز می گیرد و او دندانهاي پیشین اش را ): 8(باب 
  ن می آوردبیرو

 فَانتزع يـده  ، عض يد رجلٍأَنَّ رجالً: عن عمرانَ بنِ حصينٍ ـ  ١٠٢٩
   اهايثَن أَو هتثَنِي قَطَتفَس،     ولَ اللَّهسى ردعتفَاس        ـولُ اللَّـهسفَقَالَ ر :»  ـام

 ادفَع  ؟ه في فيك تقْضمها كَما يقْضم الْفَحلُ       تأْمرنِي أَنْ آمره أَنْ يدع يد      ؟تأْمرنِي
  )١٦٧٣/م. (»يدك حتى يعضها ثُم انتزِعها

نفر دوم دسـتش را از  . مردي دست دیگري را گزید: عمران بن حصین می گوید    : ترجمه
 خواسـت  رسـول خـدا   او از . دهان اولی، بیرون کشید و در نتیجه، دندانهاي جلویی او افتادند  

چه دستوري می دهـی؟ مـی خـواهی بـه او بگـویم تـا         «:  فرمود رسول اهللا   . که به دادش برسد   
ت، بجـوي؟ اگـر راسـت مـی گـویی،      دستش را در اختیار تو قرار دهد و تو آنرا مانند شـتر مـس           

ار را یعنی هیچ کـس، ایـن کـ    (»ت را در اختیار او قرار بده تا آنرا بجود و سپس بیرون بیاور   دست
  ).ش را بجوند پس دست شما دیه نداردنمی کند و اجازه نمی دهد که دست
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  زخم به دیه، راضی شوند در زخمها، قصاص است مگر اینکه صاحبان): 9(باب 

 ،جرحت إِنـسانا    أُم حارِثَةَ    ،أَنَّ أُخت الربيعِ  : عن أَنسٍ   ـ  ١٠٣٠
    بِيوا إِلَى النمصتفَاخ     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :»اصصالْق، اصصالْق «.    أُم فَقَالَـت 

:  فَقَـالَ النبِـي      ، يقْتص منها   واللَّه الَ  ؟نةَ يا رسولَ اللَّه أَيقْتص من فُالَ      :الربِيعِ
»     اللَّه ابتك اصصبِيعِ الْقالر ا أُمي انَ اللَّهحبقَ.»س الَ، الَ:الَت اللَّهـا   وهنم صقْتي 

إِنَّ من عباد اللَّه من»      : فَقَالَ رسولُ اللَّه     ، فَما زالَت حتى قَبِلُوا الديةَ     : قَالَ ،أَبدا
هرَألب لَى اللَّهع مأَقْس ١٦٧٥/م. (»لَو(  

رضـی اهللا عنهـا؛ فـردي را مجـروح     خواهر ربیع؛ مادر حارثـه     :  می گوید  انس  : ترجمه
باید قصاص شود، باید قصاص  «:  فرمود رسول هللا   .  بردند اختالف را نزد نبی اکرم      . ساخت

 بخدا سوگند کـه قـصاص   !آیا فالنی، قصاص می شود؟   ! اي رسول خدا  : مادر ربیع گفت  . »شود
) قـرآن (ب خـدا  سبحان اهللا، قـصاص، حکـم کتـا      ! اي مادر ربیع  «:  فرمود نبی اکرم   . نمی شود 

  .نه، سوگند به خدا که او  هرگز قصاص نمی شود: گفت. »است
در . این گفتگو همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه آنان به دیه، راضی شـدند       : راوي می گوید  

در میان بندگان خدا، کسانی هستند که اگر به خدا سوگند یاد «:  فرمود این هنگام، رسول اهللا     
  .»ان را راست می گرداندکنند، خداوند، سوگندش

 کسی که به قتل، اعتراف کند و به ولی مقتول سپرده شود و ةدربار): 10(باب 
  ولی او را ببخشد

 إِني لَقَاعد مع النبِـي      :حدثَه قَالَ   أَنَّ أَباه    : وائلٍ علْقَمةَ بنِ ـ عن   ١٠٣١
   ةعبِنِس رآخ قُودلٌ يجاَء رفَقَالَ ،إِذْ ج:ولَ اللَّهسا رـي ، يلَ أَخذَا قَتفَقَـالَ  ، ه 

   ولُ اللَّهسر : »هلْتةَ       : فَقَالَ ؟»أَقَتنيالْب هلَيع تأَقَم رِفتعي لَم لَو هقَالَ ، إِن :   ـمعن 
هلْتقَالَ ،قَت : » هلْتقَت فبِطُ      : قَالَ ؟»كَيتخن وها وأَن تكُن    ةرـجش ـننِي   ،مبفَـس 

هلْ لَك من شيٍء    «:  فَقَالَ لَه النبِي     ، فَضربته بِالْفَأْسِ علَى قَرنِه فَقَتلْته     ،فَأَغْضبنِي
  فِْسكن نع يهدؤالٌ إِالَّ    : قَالَ ؟»تي ما لي   مفَأْسي وائسقَالَ ، ك : »   ـكمى قَورفَت
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ونرتشيقَالَ ؟»ك :      ذَاك ني مملَى قَونُ عوا أَهقَالَ    ، أَنو هتعبِنِس هى إِلَيمفَر : » كوند
كباحلُ   .»صجالر بِه طَلَقفَان ،       ولُ اللَّهسلَّى قَالَ را وفَلَم  :»   ثْلُهم وفَه لَهإِنْ قَت«. 

عجإِ    : فَقَالَ ،فَر ولَ اللَّهسا ري    قُلْت كنِي أَنلَغب هن: »   ثْلُهم وفَه لَهإِنْ قَت«.   ـهذْتأَخو 
رِكبِأَم،    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :»بِكاحإِثْمِ صو كوَء بِإِثْمبأَنْ ي رِيدا تـا  : قَالَ؟»أَمي 

اللَّه بِيـ ن  فَرمى بِنِسعته وخلَّى : قَالَ.»اكفَإِنَّ ذَاك كَذَ« : قَالَ، بلَىـ لَعلَّه قَالَ  
بِيلَه١٦٨٠/م. (س(  

 نشـسته بـودم کـه    من همراه نبـی اکـرم     : پدرم گفت : علقمه بن وائل می گوید    : ترجمه
پـس  . مردي آمد در حالی که مرد دیگري را با ریسمان چرمینی بسته بود و بـا خـود مـی کـشید         

  آیــا بــرادرش را «:  فرمــودرســول اهللا . اســتایــن، بــرادرم را کــشته ! اي رســول خــدا: گفــت
بله، برادرش را : مرد دیگر گفت. اگر اعتراف نکند، گواه می آورم: ؟ مرد اولی گفت  »کشته اي 

ا یکدیگر درختـی  من و او ب   : ؟ گفت »چگونه او را کشتی   «:  فرمود پیامبر اکرم   . به قتل رساندم  
به همین خاطر، من . م داد و خشمگین ساخت او مرا دشنارا با عصا می زدیم تا برگهایش بریزد؛     

آیا چیزي داري کـه در  «:  فرمودنبی اکرم  . با تبر به فرق سرش کوبیدم و او را به قتل رساندم           
  ت تـو را  آیـا قومـ   «: فرمـود . ز دیگـري نـدارم    بجز چادر و تبرم، چی    : ؟ گفت »قبال خودت، بدهی  

 پیـامبر اکـرم   . این هستماز ارزش تر من نزد قوم ام بی : گفت) و آزاد می کنند؟ (؟  »می خرند 
اما هنگـامی کـه   . آن مرد او را برد. »ت را بگیرهمراه«:  آن مرد انداخت و فرمودطناب را بسوي  

هیچ کـس بـر دیگـري منتـی      . (»اگر قاتل را بکشد، مثل او می شود       «:  فرمود رفت، رسول اهللا    
   کـه شـما     اطـالع دادنـد   بـه مـن     ! اي رسـول خـدا    : سپس ولـی مقتـول برگـشت و گفـت         ). ندارد

 او را به دستور شما دستگیر  در صورتی که من»بکشد، مثل او می شوداگر قاتل را    «: فرموده اید 
  !کردم

اي : ؟ گفت»آیا نمی خواهی که او گناه تو و برادرت را متحمل شود«:  فرمودرسول اهللا   
پس از این گفـت  : ی گویدراوي م. »پس اینگونه می شود«:  فرمودرسول اهللا . بلی! پیامبر خدا 

   .را آزاد ساخت) قاتل(و شنود، ولی مقتول ریسمانش را انداخت و او 
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ین نماید و  سقط جن،ش زنی که بر اثر ضربه زدن به شکم جنین ودیۀ): 11(باب 
  ش بمیرندخودش و جنین

ـ  ، اقْتتلَت امرأَتان مـن هـذَيلٍ      :قَالَ  هريرةَ   یعن أَب ـ  ١٠٣٢ مفَر  ت
  فَاختصموا إِلَى رسولِ اللَّـه       ، وما في بطْنِها   ،إِحداهما اُألخرى بِحجرٍ فَقَتلَتها   

    ولُ اللَّهسى رفَقَض   ٌةيدلو أَو دبةٌ عا غُرنِينِهةَ جيلَـى  ،أَنَّ دع أَةرالْم ةيى بِدقَضو 
 ، يا رسولَ اللَّه   : فَقَالَ حملُ بن النابِغة الْهذَلي     ،دها ومن معهم   وورثَها ولَ  ،عاقلَتها

 فَمثْلُ ذَلك يطَلُّ فَقَـالَ      ؟ استهلَّ  نطَق والَ   والَ ، أَكَلَ  شرِب والَ  كَيف أَغْرم من الًَ   
   ولُ اللَّهسر: »    ُالْك انوإِخ نذَا ما همإِنانه«.      عـجي سالَّذ هعجلِ سأَج نم . 

  )١٦٨١/م(
یکـی  پس  دو زن از قبیلۀ هذیل با یکدیگر درگیر شدند؛        :  می گوید  ابوهریره  : ترجمه

اخـتالف را نـزد   . ش را به قتل رسـاند یگري، پرتاب کرد و آن زن و جنین   از آنها سنگی بسوي د    
 یک بـرده یـا یـک    ،ود که خون بهاي جنین     چنین داوري فرم   آنحضرت  .  بردند رسول اهللا   

قاتل گذاشـت و آنـرا بعنـوان    ) خویشاوندان پدري ( عاقله   کنیز می باشد و دیۀ مقتول را به عهدة        
ــذلی گفــت . دادقــرار  ،ارث فرزنــدان مقتــول و ســایر وارثــانش ــل بــن نابغــه ه ماي : آنگــاه، ح  

فتـه و حیـات نداشـته اسـت،     چگونه براي کسی که نخورده و نیاشامیده و سـخن نگ ! رسول خدا 
 بخاطر سـخن مـوزونی کـه بکـار     رسول اهللا . جریمه پرداخت کنم؟ چنین کسی خونبها ندارد      

  )حرف می زندمثل آنها (» این شخص، برادر کاهنان است«: برد، فرمود

  چیز تلف شده اي که دیه ندارد): 12(باب 

الْبِئْـر جرحهـا    « :نه قَالَ أَ عن رسولِ اللَّه     عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠٣٣
اربج،   اربج هحرنُ جدعالْمو ،   اربا جهحراُء جمجالْعو ،    ـسمكَازِ الْخي الرفو «. 

  )١٧١٠/م(
، در چـاه کـسی     کسهـر «:  فرمـود   روایت است که رسول اهللا       از ابو هریره    : ترجمه

 ، آسـیب ببینـد و نـابود شـود،     و کـسی کـه در معـدن       . حقش به هدر می رود و دیه ندارد        بیفتد،
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 حقـش  تلف کنـد، ) بدون هدایت کسی (حیوانی  و آنچه را    . حقش به هدر می رود و دیه ندارد       
  .»و زکات گنج، یک پنجم آن است. به هدر می رود و دیه ندارد
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  1 کتاب قسامتـ29
  چه کسانی باید سوگند بخورند؟): 1(باب 

 عن رِجالٍ من كُبراِء قَومه أَنَّ عبد اللَّه بن       ،بِي حثْمةَ عن سهلِ بنِ أَ   ـ  ١٠٣٤
    ربيا إِلَى خجرةَ خصيحملٍ وهس،   مهابأَص دهج نأَنَّ       ، م ربةُ فَـأَخـصيحى مفَأَت   

 أَنتم واللَّـه    : فَأَتى يهود فَقَالَ   ،عبد اللَّه بن سهلٍ قَد قُتلَ وطُرِح في عينٍ أَو فَقريٍ          
وهملْتقَالُوا ،قَت :   اهلْنا قَتم اللَّهو ،      هملَى قَوع مى قَدتلَ حأَقْب ثُم ،   كذَل ملَه فَذَكَر ،  ثُم

ـ وهو أَكْبر منه ـأَقْبلَ هو وأَخوه حويصةُ    فَـذَهب  ،بن سهلٍوعبد الرحمنِ   
 كَلَّمتيةُ لصيحم،    ربيي كَانَ بِخالَّذ وهو ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :َةصيحمل: »  ـركَب

،ركَب«.  نالس رِيدةُ  ، يصيوح كَلَّمةُ   ، فَتصيحم كَلَّمت ثُم ،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :» اإِم
 ،إِلَيهِم في ذَلك  فَكَتب رسولُ اللَّه  ؟»يدوا صاحبكُم وإِما أَنْ يؤذنوا بِحربٍ     أَنْ  

    اهلْنا قَتم اللَّها ووا إِنبفَكَت،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر     ِنمحالر دبعةَ وصيحمةَ وصيوحل: 
 ؟»فَتحلف لَكُم يهـود   « :قَالَ،   الَ : قَالُوا ؟» دم صاحبِكُم  أَتحلفُونَ وتستحقُّونَ «

 فَبعثَ إِلَيهِم رسولُ اللَّـه      ،من عنده   فَواداه رسولُ اللَّه     ، لَيسوا بِمسلمني  :قَالُوا
      ارالد هِملَيع لَتخى أُدتح اقَةائَةَ نلٌ  ،مهاقَـةٌ       : فَقَالَ سـا نهننِي متكَضر فَلَقَد 

  )١٦٦٩/م. (حمراُء
عبـداهللا بـن   : ش مـی گویـد   به روایت از جمعی از بزرگان قوم      سهل بن ابی حثمه     : ترجمه

 سـپس محیـصه آمـد و اطـالع داد کـه     . سهل و محیصه از شدت فقر و تنگدستی به خیبـر رفتنـد    
آنگاه محیصه نزد یهود رفـت  . ی انداخته اند آب یا چاه چشمۀرعبداهللا بن سهل را کشته اند و د 

                                                
به این معنی اسـت کـه اگـر کـسی در محلـه اي      : د دارد، برخی می گویندبر اساس اختالفی که میان فقها وجو 1

: بعضی دیگر می گوینـد .  خون سوگند بخورند و دیه آنرا از اهل محله بگیرندکشته شده بود پنجاه نفر از اولیاي 
را پنجاه نفر از اهل همان محله، سوگند بخورند که ما نکشته ایم و نمی دانیم چه کـسی کـشته اسـت و دیـه اش         

 .پرداخت نمایند
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. سوگند به خدا، ما او را نکشته ایم  : آنان گفتند . سوگند به خدا که شما او را کشته اید        : و گفت 
آنگـاه  .  کـرد ش رسـید و مـاجرا را بـراي آنـان، تعریـف     آمد تا اینکه به قـوم بعد از آن، محیصه    

پس محیصه که .  رفتندنزد نبی اکرم  حویصه و عبدالرحمن بن سهل      محیصه و برادر بزرگش   
 خطـاب بـه   رسـول اهللا  . دبر رفته بود، شروع به سـخن گفـتن نمـو   همراه عبداهللا بن سهل به خی     

پـس  . »ویـد  بگذار تا بزرگتر از تو سخن بگ    ر از تو سخن بگوید؛    بگذار تا بزرگت  «: محیصه فرمود 
ن خـو یـا  یهـود بایـد   «: ود فرمـ  رسول اهللا   .  صحبت کرد  نخست، حویصه و بعد از آن، محیصه      

 نامه اي در ایـن بـاره بـه    ؟ آنگاه رسول خدا » اعالن جنگ کنندبهاي دوست شما را بدهند یا     
 بـه  رسـول اهللا  . بخـدا سـوگند،  مـا او را نکـشته ایـم     : آنها در پاسـخ نوشـتند کـه    . آنان نوشت 

؟ »ی خوریـد تان سـوگند مـ  آیا براي اثبات خـون دوسـت  «: فرمودحویصه و محیصه و عبدالرحمن   
  آنگـاه  . آنـان، مـسلمان نیـستند   : گفتنـد . »پـس یهـود، سـوگند مـی خورنـد        «: فرمـود . خیر: گفتند

 صد شـتر بـراي آنـان فرسـتاد و در       ف خودش به آنان، دیه پرداخت نمود؛       از طر  رسول خدا   
  .یک شتر سرخ از میان آن شتران، مرا لگد زد: سهل می گوید. منزلشان به آنها تحویل داد

  باقی گذاشتن قسامت به حالت قبلی): 2(باب 
 أَنَّ رسولَ اللَّه    :من اَألنصارِ  عن رجلٍ من أَصحابِ رسولِ اللَّه       ـ  ١٠٣٥

 ةيلاهي الْجف هلَيع تا كَانلَى مةَ عامالْقَس ١٦٧٠/م( .أَقَر(  
  قسامت را به همـان    خدا  رسول  :  فرمود مردي انصاري از یاران رسول خدا       : ترجمه

  .حالت و دوران جاهلیت، باقی گذاشت

   کتاب حدودـ30
  حد زنا

  حد دوشیزه و زنی که مرتکب زنا شوند): 1(باب 

إِذَا أُنزِلَ علَيـه      كَانَ نبِي اللَّه     :قَالَ عن عبادةَ بنِ الصامت     ـ  ١٠٣٦
    ههجو لَه دبرتو كذَلل مٍ    : قَالَ ،كُرِبوي ذَات هلَيزِلَ عفَأُن ،  ككَـذَل يـا  ، فَلُقفَلَم 
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 الثَّيب بِالثَّيـبِ والْبِكْـر   ، فَقَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيالً،خذُوا عني « :سري عنه قَالَ  
 .»الْبِكْر جلْد مائَة ثُم نفْي سـنة       و ، ثُم رجم بِالْحجارة   ، الثَّيب جلْد مائَة   ،بِالْبِكْرِ

  )١٦٩٠/م(
 وحی نـازل مـی شـد، کـار     گاه بر نبی اکرم   هر:  می گوید  عباده بن صامت    : ترجمه

 وحی نـازل شـد   روزي بر آنحضرت . برایش دشوار می شد و چهره اش دگرگون می گشت   
احکـام را  «: مـود  گردید، فر هنگامی که این حالت، برطرف     .و همین حالت به ایشان، دست داد      

 اگر مـردي کـه ازدواج نمـوده     تکلیف زنان زناکار را مشخص نمود؛   خداوند از من یاد بگیرید؛   
با زنی که ازدواج نموده، مرتکـب زنـا شـدند، بایـد صـد ضـربه شـالق زده شـده و بعـد از آن،                 

باید صد ضـربه  و اگر دوشیزه اي با پسري که ازدواج نکرده، مرتکب زنا شدند،  . سنگسار شوند 
  .»شالق زده شوند و یک سال، تبعید گردند

  سنگسار زن و مردي که بعد از ازدواج، مرتکب زنا شوند): 2(باب 
 سمع عبد اللَّه بن عباسٍ أَنه : عبد اللَّه بنِ عتبةَ اللَّه بنِعن عبيدـ ١٠٣٧

یضن را    اَُهللا عمقُولُ ْهطَّابِ قَ: يالْخ نب رمالَ ع : ِربنلَى مع سالج وهو  
 ولِ اللَّهسر:  ادمحثَ معب قَد إِنَّ اللَّه  َفَكَان ،ابتالْك  هلَيلَ عزأَنو ،قبِالْح

 ا، فَرجم رسولُ اللَّه علَيه آيةُ الرجمِ، قَرأْناها ووعيناها وعقَلْناه مما أُنزِلَ
ورجمنا بعده، فَأَخشى، إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ، أَنْ يقُولَ قَائلٌ، ما نجِد الرجم في 

ع قح ابِ اللَّهتي كف مجإِنَّ الرو ،ا اللَّهلَهزأَن ةفَرِيض كرلُّوا بِتضفَي ،ابِ اللَّهتلَى ك
 من الرجالِ والنساِء، إِذَا قَامت الْبينةُ، أَو كَانَ الْحبلُ أَو ـ إِذَا أَحصن  ـمن زنى

افرتع١٦٩١/م. (اال(  
شنیدم که عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهمـا       : عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبه می گوید      : ترجمه

خداوند عزوجـل  :  نشسته بود، گفت ي منبر رسول خدا      که باال  عمر بن خطاب    : می گوید 
یکی از مواردي که بروي نازل .  حق، مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل فرمود را بهمحمد 

. این آیه را ما تالوت کردیم، حفظ کردیم و خـوب فهمیـدیم    . بود) سنگسار( رجم   یۀگردید، آ 
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البتـه  . ( هم بعـد از ایـشان، سنگـسار نمـودیم     سنگسار نمود و مابر اساس این آیه، رسول خدا     
من از آن می ترسم که گذشت زمان باعـث  ). تالوت آن، نسخ گردید ولی حکم آن، باقی ماند 

نمی بینیم و اینگونـه بـا تـرك     ) قرآن(ما حکم سنگسار را در کتاب خدا        : شود تا بعضی بگویند   
د که سنگسار در قرآن کریم براي باید بدانی. فرضی که خداوند نازل فرموده است، گمراه شوند       

زن و مردي که بعد از ازدواج، مرتکب زنا شوند و گواه بر زنا وجود داشته باشد یـا زن، حاملـه         
  .شود و یا اعتراف کنند، ثابت و حق است

  حد کسی که به زنا اعتراف کند): 3(باب 
 ،بِرجـلٍ قَـصريٍ    أُتي رسولُ اللَّه : قَالَ سمرةَ    بنِ عن جابِرِ ـ  ١٠٣٨

 فَقَالَ  ، ثُم أَمر بِه فَرجِم    ، فَرده مرتينِ  ، وقَد زنى  ، علَيه إِزار  ،ت ذي عضالَ  ،أَشعثَ
   ولُ اللَّهسر :»     بِيلِ اللَّهي سف ا غَازِيننفَرا نكُلَّم،       بِيـبن نِـبي كُمدأَح لَّفخت 

 .» جعلْته نكَاالً   يمكني من أَحد منهم إِالَّ      إِنَّ اللَّه الَ   ،نح إِحداهن الْكُثْبةَ   يم ،التيسِ
 هكَّلْتن رٍ فَقَالَ : قَالَ ،أَويبج نب يدعس هثْتدفَح :اترم عبأَر هدر هي ، إِنفـ  و : ةرِواَی

  )١٦٩٢/م. (ثًاو ثَالَفَرده مرتينِ أَ
 يی ژولیـده کـه ازار  یبـا موهـا  را مـردي قـد کوتـاه    :  می گوید  جابر بن سمره    : ترجمه

او . (آوردندنزد رسول اهللا  و مرتکب زنا شده بود،    ده بود و عضله هاي نیرومندي داشت      پوشی
رد، آن مـ سـرانجام، دسـتور داد و    .  از او نپـذیرفت     دو بـار    آنحـضرت    .)اعتراف بـه زنـا کـرد      

گاه، ما براي جهـاد در راه خـدا بیـرون مـی شـویم،        هر«:  فرمود آنگاه رسول اهللا    . سنگسار شد 
بعضی از شما در خانه می مانند و صداي بز نر مست، در می آورنـد و زنـان را بـا شـیر انـدکی،               

خداوند مرا مسلط گرداند، او را چنـان تنبیهـی مـی کـنم     که  به هر یکی از آنها      . فریب می دهند  
  .» باعث عبرت دیگران شودکه

 پیـامبر اکـرم    : وي گفت . این حدیث را براي سعید بن جبیر بیان کردم        : راوي می گوید  
دو یـا سـه بـار او را    : و در روایتـی آمـده اسـت کـه    . او را چهار بـار برگردانـد و از او نپـذیرفت          

  .برگرداند
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براي  کندن و چاله عدم پذیرش اعتراف به زنا تا چهار مرتبه ةدربار): 4(باب 
کسی که سنگسار می شود و فرصت دادن به زن باردار تا هنگام وضع حمل، و 

  نماز خواندن بر کسی که سنگسار می گردد

، أَنَّ ماعز بن مالك اَألسلَمي أَتى رسولَ اللَّـه :          عن بريدةَ   ـ  ١٠٣٩
 ، فَرده ،نفِْسي وزنيت وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي      إِني قَد ظَلَمت     ، يا رسولَ اللَّه   :فَقَالَ

 فَأَرسـلَ   ، فَرده الثَّانِيةَ  ، يا رسولَ اللَّه إِني قَد زنيت      :فَلَما كَانَ من الْغد أَتاه فَقَالَ     
   ولُ اللَّهسر    َفَقَال همإِلَى قَو : » هقْلونَ بِعلَمعئًا    أَتيش هنونَ مركنا تأْسفَقَالُوا ؟» ب : 
 فَأَرسلَ إِلَيهِم أَيضا    ، فَأَتاه الثَّالثَةَ  ، من صالحينا فيما نرى    ، وفي الْعقْلِ  ما نعلَمه إِالَّ  

كَانَ الرابِعةَ حفَر لَه حفْرةً ثُـم        فَلَما   ، بِعقْله  بأْس بِه والَ   فَسأَلَ عنه فَأَخبروه أَنه الَ    
  جِمفَر بِه رأَم  ،   ةُ فَقَالَتيدامالْغ اَءتنِي       :قَالَ فَجرفَطَه تينز ي قَدإِن ولَ اللَّهسا ري ، 

علَّك أَنْ تردنِي كَمـا   لَ؟ يا رسولَ اللَّه لم تردنِي: فَلَما كَانَ الْغد قَالَت  ،وإِنه ردها 
 فَلَما ولَدت .» فَاذْهبِي حتى تلدي،إِما الَ« : قَالَ ، فَواللَّه إِني لَحبلَى   ،رددت ماعزا 

   قَةري خف بِيبِالص هتأَت، قَالَت :   هتلَدو ذَا قَدـى      « : قَالَ ، هتح يهـعضبِـي فَأَراذْه
 يا نبِي اللَّه قَد     ، فَلَما فَطَمته أَتته بِالصبِي في يده كسرةُ خبزٍ فَقَالَت هذَا          .»طميهتفْ

هتفَطَم،   امأَكَلَ الطَّع قَدو ،      نيملسالْم نلٍ مجإِلَى ر بِيالص فَعفَد ،     رفا فَحبِه رأَم ثُم 
  دا إِلَى صالَها   ،رِهوهمجفَر اسالن رأَمـرٍ      ، وجبِح يدلالْو نب دالقْبِلُ خـى   ، فَيمفَر 

 :سبه إِياها فَقَالَ    فَسمع نبِي اللَّه     ، فَسبها ، فَتنضح الدم علَى وجه خالد     ،رأْسها
يده لَقَد تابت توبةً لَو تابها صاحب مكْسٍ لَغفر          فَوالَّذي نفِْسي بِ   ، يا خالد  مهالً«
لَه« .تنفدا وهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ١٦٩٥/م. (ثُم(  

اي :  آمـد و گفـت  مالک بن ماعز اسـلمی نـزد رسـول اهللا    :  می گوید  بریده  : ترجمه
از شـما مـی خـواهم کـه مـرا پـاك       من به خودم، ستم کردم ومرتکـب زنـا شـدم و    ! رسول خدا 

:  فرداي آن روز، دوبـاره آمـد و گفـت   .)از او نپذیرفت(د  او را برگردانرسول خدا   . دبگردانی
 ،آنگـاه .  او را بازگردانیـد بـار دوم هـم پیـامبر اکـرم     . من مرتکب زنا شـده ام     ! اي رسول خدا  
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شکلی سـراغ داریـد کـه    آیا در عقل او م«: ش فرستاد و فرمود شخصی را نزد قوم    رسول خدا   
 منـد  خردافـراد خرد و اندیشه جـزو  نظر  به اعتقاد ما، او از: ؟ گفتند»دهدکارهاي ناپسندي انجام    

 شخـصی  بار دیگر رسول خدا ). و اعتراف کرد(ماعز براي سومین بار آمد     . بشمار می رود  ما  
یعی است و از نظر عقلی، باز هم خبر آوردند که او انسانی طب. ندرا فرستاد تا دربارة او تحقیق ک    

 دستور داد تـا چالـه اي حفـر کردنـد و او را سنگـسار      چهارمین بار، رسول اهللا . مشکلی ندارد 
  .نمودند

مـن  ! ي رسـول خـدا  ا:  بنی غامد آمد و گفـت بعد از آن، یک زن از قبیلۀ      : راوي می گوید  
اي آن روز، زن فـرد .  او را برگردانیـد  رسـول اکـرم     .  مـرا پـاك گـردان      مرتکب زنا شـده ام؛    

بخـدا  . چرا مرا بر می گردانی؟ شاید مانند ماعز مرا بر می گردانی ! اي رسول خدا  : غامدي گفت 
هم اکنون که بر اعترافت، اصـرار مـی ورزي،   «:  فرمودنبی اکرم   . سوگند که من حامله هستم    

بچـه را  سرانجام، هنگامی کـه آن زن، وضـع حمـل نمـود،     ). آنگاه بیا(» برو تا وضع حمل نمایی 
. ایـن بچـه، بـدنیا آمـده اسـت     :  آمـد و گفـت  داخل کهنه اي پیچیده بود و خدمت نبی اکرم          

  .»برو تا هنگامی که او را از شیر نگرفته اي، به او شیر بده«:  فرمودرسول خدا 
آن زن، هنگامی که کودك را از شیر گرفت، او را که قطعه نـانی در دسـت داشـت، نـزد       

  ایـن کـودك اسـت کـه از شـیر گرفتـه ام و غـذا             ! اي رسول خدا  :  آورد و گفت   رسول خدا   
 کودك را به مردي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا چاله اي بـه   آنگاه رسول اهللا    . می خورد 

 خالد بن ولیـد سـنگی آورد و بـه    در آن اثنا،. ر نمایند و او را سنگسار کنندارتفاع سینه اش، حف   
. خالد آن زن را بد و بی راه گفت.  او ریختهاي خونی بر چهرة در نتیجه، قطره .سر آن زن زد

سوگند به ذاتـی کـه جـانم در دسـت        ! آهسته اي خالد  «:  سخنانش را شنید و فرمود     نبی اکرم   
 توبه می کرد، مورد مغفـرت،  1اوست، این زن چنان توبه اي نموده است که اگر صاحب مکس     

  .نازه خواند و طبق دستور وي، دفن گردید بر او نماز جسپس آنحضرت . »قرار می گرفت

                                                
ت را جمع آوري می نماید یا گمرکی می گیرد و در حق مـردم، سـتم مـی کنـد و     ابه کسی می گویند که مالی 1

  پس معلوم می شود که خوردن مال مردم، گناه بسیار بزرگی است. پول اضافی از آنان می گیرد
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  سنگسار کردن یهودي ذمی در صورتی که مرتکب زنا شود): 5(باب 

أُتـي   أَنَّ رسولَ اللَّـه     : ْهما        اَُهللا عن  رضی عمر    اللَّه بنِ  عن عبد ـ  ١٠٤٠
مـا  « : فَقَـالَ  ،حتى جاَء يهود   للَّه   فَانطَلَق رسولُ ا   ،بِيهودي ويهودية قَد زنيا   

 ونخالف  ، نسود وجوههما ونحملُهما   : قَالُوا ؟»تجِدونَ في التوراة علَى من زنى     
ـ  .»فَأْتوا بِالتوراة إِنْ كُنتم صادقني    « : قَالَ ، ويطَاف بِهِما  ،بين وجوههِما  اُءوا  فَج

 يده علَى آيـة     ، الَّذي يقْرأُ  ، وضع الْفَتى  ، حتى إِذَا مروا بِآية الرجمِ     ،بِها فَقَرُءوها 
 وهـو مـع     ،مٍ فَقَالَ لَه عبد اللَّه بن سالَ      ، وقَرأَ ما بين يديها وما وراَءها      ،الرجمِ

   ولِ اللَّهسر :رم  هدي فَعرفَلْي ا ،ههفَعمِ     ، فَرجةُ الـرا آيهتحـا     ، فَإِذَا تبِهِم رفَـأَم   
   ولُ اللَّهسر اجِمفَر،       رمع نب اللَّه دبقَالَ ع یضن  رـا         اَُهللا عمْه:     نـيمف ـتكُن 

  )١٦٩٩/م( .بِنفِْسه فَلَقَد رأَيته يقيها من الْحجارة ،رجمهما
 را کـه مرتکـب   یـان مرد و زنی از یهود: عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهما می گوید   : ترجمه

 دربـارة «: نـزد یهودیـان رفـت و فرمـود     آنحـضرت  .  آوردند زنا شده بودند، نزد رسول اهللا       
ا مـا چهـره هـاي آنـان ر    : ؟ گفتند»کسی که مرتکب زنا شود، در تورات چه حکمی آمده است         

  . سـوار مـی نمـاییم و داخـل شـهر مـی گـردانیم       ) بـر االغـی  (سیاه می کنیم و پشت بـه یکـدیگر     
آنـان تـورات را آوردنـد و    . »اگر راسـت مـی گوییـد، تـورات را بیاوریـد           «:  فرمود رسول اهللا   

ورات را می خواند، همین که به آیۀ سنگسار رسید، دسـتش را بـاالي آن          جوانی که ت  . خواندند
 بود، خطـاب بـه   عبداهللا بن سالم که همراه رسول خدا     . آن را خواند  از  بعد  و  گذاشت و قبل    

او دستش را برداشـت و آیـۀ سنگـسار را      .  بردارد ش را دستور دهید تا دست   :  گفت آنحضرت  
  . ش دیدندزیر دست

عبداهللا بن عمر رضـی اهللا عنهمـا     .  آن دو، سنگسار شدند    آنگاه، طبق دستور رسول خدا      
لـذا آن مـرد یهـودي را دیـدم کـه      . جزو کسانی بودم که آنها را سنگسار کردنـد       من  : می گوید 

  .خودش را سپر قرار می دهد تا سنگها به زن برخورد نکنند
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  شالق زدن کنیز در صورتی که مرتکب زنا شود): 6(باب 
ت ولَم سئلَ عن اَألمة إِذَا زن   أَنَّ رسولَ اللَّه:     عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠٤١

نصحا  « : قَالَ ؟توهدلفَاج تنا     ،إِنْ زوهـدلفَاج تنإِنْ ز ثُم ،      ـتنإِنْ ز ثُـم 
 أَبعد الثَّالثَـة أَو     ، أَدرِي  الَ :قَالَ ابن شهابٍ   .» ثُم بِيعوها ولَو بِضفريٍ    ،فَاجلدوها

ةابِع١٧٠٣/م( .الر(  
 قبــل از ازدواج،  کنیــزي کــه دربــارةاز رســول اهللا :  مــی گویــدابــوهریره : ترجمــه

دوباره هـم  اگر . اگر مرتکب زنا شد، او را شالق بزنید      «: فرمود. د، پرسیدند مرتکب زنا شده شو   
او را ایـن بـار نیـز    مرتکب زنا شد، اگر براي بار سوم، . او را شالق بزنید باز هم   مرتکب زنا شد،    

   گر، مرتکب زنا شـد، او را بفروشـید اگـر چـه در برابـر یـک ریـسمان            و اگر بار دی   . شالق بزنید 
  .»باشد

نمی دانم که دستور فـروش را پیـامبر اکـرم    : می گوید) یکی از راویان حدیث(ابن شهاب   
بعد از سومین مرتبه یا چهارمین مرتبه، مطرح نمود .  

  صاحب برده بر برده اش، حد را جاري کند): 7(باب 
 يا أَيها النـاس     : خطَب علي فَقَالَ   :قَالَ عبد الرحمنِ   عن أَبِي   ـ  ١٠٤٢

   دالْح كُملَى أَرِقَّائوا عيمأَق،      نصحي لَم نمو مهنم نصأَح نم ،    ولِ اللَّهسرةً لفَإِنَّ أَم  
 تنا   ،زهدلنِي أَنْ أَجرفَأَم ،    يثُ عدح يبِنِفَاسٍ  فَإِذَا ه ده، يتـشـا  ، فَخإِنْ أَن 

ـ وزاد في  .»أَحسنت« :فَقَالَ  فَذَكَرت ذَلك للنبِي     ، أَنْ أَقْتلَها  ،جلَدتها  :ةرواي
  )١٧٠٥/م. (»اتركْها حتى تماثَلَ«

 حـد را ! اي مـردم :  سخنرانی نمود و گفت   علی  :  می گوید  ابو عبدالرحمن   : ترجمه
 رسـول خـدا   رده اند چه نکرده اند، اجرا کنید؛ زیرا یک بار، کنیـز  بر برده هایتان، چه ازدواج ک     

 آنحضرت  مرتکب زنا شد؛ دم کـه او  مـن متوجـه شـ   .  به من دستور داد تا او را شالق بزنم
بـه همـین   . ش بـزنم، بدسـتم کـشته شـود       تازه وضع حمل نموده است؛ لذا ترسیدم که اگر شالق         

 و در .)که شالق نزده اي(» کار خوبی کردي«: فرمود.  را در جریان گذاشتماکرم خاطر، نبی 
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  ).  بزنشآنگاه شالق (»بگذار تا شفا یابد«: ت که فرمودروایتی آمده اس

  حد دزدي
   که قطع کردن دست را واجب می گرداندمقدار مالی): 1(باب 

 تقْطَع يـد    الَ« :قَالَ ولِ اللَّه   عن رس  ْها    اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ١٠٤٣
  )١٦٨٤/م. (» في ربعِ دينارٍ فَصاعداالسارِقِ إِالَّ
دست دزد تنها در صـورتی  «:  فرمودرسول اهللا : عایشه رضی اهللا عنها می گوید   : ترجمه

  .»قطع می شود که یک چهارم دینار یا بیشتر از آن، دزدیده باشد

  ش سه درهم استست بخاطر چیزي که قیمتطع کردن دق): 2(باب 
قَطَع سارِقًا فـي   أَنَّ رسولَ اللَّه  :ْهما       اَُهللا عن  رضی ابنِ عمر    عنِـ  ١٠٤٤

  )١٦٨٦/م( .ثَةُ دراهممجن قيمته ثَالَ
 دسـت دزدي را بخـاطر سـپري    رسـول اهللا  : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه

  . قیمتش سه درهم بود، قطع نمودکه

  قطع شدن دست بخاطر دزدیدن تخم مرغ): 3(باب 
 ،لَعن اللَّه الـسارِق » : قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠٤٥

هدي قْطَعةَ فَتضيالْب رِقسي،هدي قْطَعلَ فَتبالْح رِقسي١٦٨٧/م( .» و(  
 دزد را لعنت کند ،خداوند« :فرمود روایت است که نبی اکرم  از ابوهریره : هترجم

نخست، تخم مرغ  (.»گرددش قطع  باعث می شود تا دست، دزدیدن تخم مرغ و ریسماناکه ب
  ).سرقت می کند و بعد چیزهاي بزرگتر، و اینگونه باعث می شود که دستش قطع گردد

  ودمنع کردن از شفاعت در حد): 4(باب 
أَنَّ قُريشا أَهمهم شـأْنُ  : زوجِ النبِي    ْها        اَُهللا عن  رضیعن عائشةَ   ـ  ١٠٤٦
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       بِيالن دهي عف قَتري سالَّت أَةرالْم   ِحالْفَت ةوي غَزـا      : فَقَالُوا ،فيهف كَلِّـمي نم 
   ولَ اللَّهسر  فَقَالُوا؟: جي نمإِالَّ و هلَيع رِئتديز نةُ بامأُس ، ولِ اللَّهسر بح  ؟

     ولُ اللَّهسا ربِه يفَأُت      ديز نةُ باما أُسيهف هفَكَلَّم،       ولِ اللَّـهسر هجنَ ولَوفَت  
ـ    ؟»أَتشفَع في حد من حدود اللَّه     « :فَقَالَ أُس ةُ فَقَالَ لَهـا       :امـي يل رفغـتاس   

 ولَ اللَّهسر،        ولُ اللَّهسر قَام يشا كَانَ الْعفَلَم        وا هبِم لَى اللَّهى عفَأَثْن طَبتفَاخ
لُهقَالَ  ،أَه ثُم : » دعا بأَم،     كُملقَب نم ينالَّذ لَكا أَهمفَإِن ،    روا إِذَا سكَان مهأَن   يهِمف ق

 كُوهرت رِيفالش،       دالْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سفِْسي    ، وي نالَّذي وإِنو 
ثُم أَمر بِتلْك الْمرأَة الَّتـي      . »بِيده لَو أَنَّ فَاطمةَ بِنت محمد سرقَت لَقَطَعت يدها        

 فَقُط قَترا سهدي تةُ  ،عشائع قَالَت یضن  را    اَُهللا عمْه:     ـدعـا بهتبوت تنسفَح ، 
     ـكذَل دعينِي بأتت تكَانو تجوزتو،           ـولِ اللَّـهسـا إِلَـى رهتاجح فَعفَـأَر 

.)١٦٨٨/م(  
زن مخزومـی  ک یـ : ؛ می گویـد عایشه رضی اهللا عنها؛ همسر گرامی نبی اکرم        : ترجمه

: لـذا گفتنـد  . گردیـد قـریش  باعث نگرانی  در فتح مکه، دزدي کرد، که در دوران رسول اهللا    
چه کسی بجز اسامه : جواب دادندعده اي ؟ صحبت می کند  او با رسول اهللا  چه کسی دربارة  

رضـی اهللا   اسـامه بـن زیـد      دارد؟ اینجـا بـود کـه       یجسارتچنین  ؛  بن زید؛ محبوب رسول خدا    
 تغییـر   رسـول اهللا  چهـرة .  صـحبت کـرد   آن زن، با پیامبر اکـرم  او دربارة. ا را آوردند  عنهم

  اي : ؟ اســامه گفــت» حــدي از حــدود خــدا، شــفاعت مــی کنــیآیــا در مــورد«: نمــود و فرمــود
 برخاسـت و بـه   ، رسـول خـدا     سـپس، هنگـام عـشا     . من طلب مغفـرت کـن      براي! رسول خدا 

 اوست، حمد و ثنا گفت و   ونه که شایستۀ  خدا را آنگ   آنحضرت  نخست،  . سخنرانی پرداخت 
اما بعد، آنچه باعث هالك امتهاي گذشـته گردیـد، ایـن بـود کـه اگـر فـرد مـشهوري،           «: فرمود

شد، حـد را  و اگر فرد ضعیفی، مرتکب دزدي می . مرتکب دزدي می شد، او را رها می کردند   
ند که اگر فاطمه دختر محمد هم بخدا سوگ) دستش را قطع می کردند(بر او جاري می ساختند   

  .آنگاه دستور داد و دست آن زن، قطع گردید. »دزدي می کرد دستش را قطع می نمودم
:  و ابن شهاب ازعروه روایت می کند که عایشه رضی اهللا عنها گفـت   ن شهاب،  از اب  یونس
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 بـه   نیـازش را مـن  نـزد مـن مـی آمـد و      گـاهی  وآن زن، خوب توبه کرد و ازدواج نمودبعدها،  
  .  می گفتمرسول خدا 

  حد شراب خواري
  شراب خوار را چند ضربه شالق بزنند؟): 1(باب 

 شهِدت عثْمانَ بن عفَّـانَ  : ساسانَ قَالَ   الْمنذرِ أَيب   بنِ ينِص ح ـ عن ١٠٤٧
  يدلبِالْو يأُتنِ    ،ويتكْعر حبلَّى الصص قَالَ ، قَد ثُم :كُمالَ؟ أَزِيدجر هلَيع هِدفَش ن 
ـ حمرانُ  أَحدهماـ    هأَن رآخ هِدشو رمالْخ رِبش هأَن،انُقَاَءهثْمفَقَالَ ع : لَم هإِن 

 ،ده يا حسن فَاجل   ، قُم : فَقَالَ علي  ، قُم فَاجلده  ، يا علي  : فَقَالَ ،يتقَيأْ حتى شرِبها  
 نسا     :فَقَالَ الْحهلَّى قَاروت نا مهارلِّ حو ،   هلَيع دجو هفَكَأَن ،      نب اللَّه دبا عفَقَالَ ي 

 ثُـم   ، أَمِسك : فَقَالَ ،يعد حتى بلَغَ أَربعني     وعلي   ، فَجلَده ، قُم فَاجلده  ،جعفَرٍ
 وكُلٌّ  ،ثَمانِني  وعمر   ،أَربعني  وجلَد أَبو بكْرٍ     ، أَربعني نبِي   جلَد ال  :قَالَ
  )١٧٠٧/م( . وهذَا أَحب إِلَي،سنةٌ

 بودم که ولیـد  من نزد عثمان بن عفان :  می گوید؛حصین بن منذر ؛ابو ساسان   : ترجمه
 آیـا  :د و بعد از آن، به مردم گفته بـود وانده بواو نماز صبح را دو رکعت، خ. بن عقبه را آوردند   

بـه   بنام حمـران  نا سپس دو نفر علیه او گواهی دادند؛ یکی از آن    بیشتر از این براي شما بخوانم؟     
اگـر  :  گفـت  عثمان  . او شراب، استفراغ نمود   : و دیگري گفت  شراب خوردن او گواهی داد      

 علـی  .بلند شو و او را شالق بزن !  اي علی  :افزود و.  استفراغ نمی کرد   شراب نمی خورد، شراب   
مشکالت خالفت را : حسن که گویا، ناراحت شد، گفت. ش بزنبرخیز و شالق! اي حسن: گفت

! عبداهللا بن جعفراي : علی گفت. باید همان کسی، متحمل شود که از لذتهایش، استفاده می کند
 نها را می شـمرد تـا اینکـه چهـل    لی آ پس عبداهللا او را شالق می زد و ع        . ش بزن بلند شد وشالق  

 زدنـد و  ه و ابوبکر چهل تازیانـ نبی اکرم : سپس گفت. بس کن: علی گفت آنگاه  . تازیانه زد 
  .ولی چهل تازیانه نزد من بهتر است. ، سنت اندي اینهاعمر هشتاد تازیانه زد و هر دو
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 فَأَجِد ،فَيموت فيه ما كُنت أُقيم علَى أَحد حدا     :قَالَ عن علي   ـ  ١٠٤٨
لَـم   نَّ رسولَ اللَّه     ألَِ ،نه إِنْ مات وديته    ألَِ ، صاحب الْخمرِ   إِالَّ ،منه في نفِْسي  

هنس١٧٠٧/م( .ي(  
  کس، حـدي جـاري سـازم و  از آن، بمیـرد، ناراحـت              بر هـر  :  می گوید  علی  : ترجمه

 حدي  زیرا رسول اهللا میرد، دیه اش را پرداخت می نمایم؛نمی شوم مگر شراب خوار که اگر ب
  .را برایش معین نفرمود

  )تنبیهی( تعزیري تازیانۀ): 2(باب 
 الَ« :يقُولُ أَنه سمع رسولَ اللَّه:      عن أَبِي بردةَ اَألنصارِي     ـ  ١٠٤٩

اطوأَس ةرشع قفَو دأَح لَدجإِالَّ،ي ي حف اللَّه وددح نم ١٧٠٨/م. (»د(  
تعداد  که حدودي بجز «:فرمود  می شنیدم که رسول اهللا: گوید  می ابوبرده: ترجمه

  .»زد شالق ده از بیشتر  نبایديدیگر کس به هیچ است، شده معین حدیث، و قرآن در شالقهایشان

مجازات خاطر آن،  و به  کس، مرتکب گناهی شود که حد داردهر): 3(باب 
   گناهش می شودشد، باعث کفارة

كَمـا    أَخذَ علَينا رسولُ اللَّه      :قَالَ عن عبادةَ بنِ الصامت     ـ  ١٠٥٠
 نقْتـلَ   والَ ، نزنِـي   والَ ، نـسرِق   والَ ، نشرِك بِاللَّه شيئًا    أَنْ الَ  :أَخذَ علَى النساءِ  

 ومن أَتى منكُم ،فَمن وفَى منكُم فَأَجره علَى اللَّه«ه بعضنا بعضا     يعض  والَ ،دناأَوالَ
    هتكَفَّار وفَه هلَيع يما فَأُقدح،       إِلَى اللَّه هرفَأَم هلَيع اللَّه هرتس نمو ، ـهذَّباَء عإِنْ ش ، 

لَه اَء غَفَرإِنْ ش١٧٠٩/م. (»و(  
 همان گونه که از زنان، بیعت گرفت رسول اهللا :  می گویدعباده بن صامت : ترجمه

با خداوند، چیزي را شریک قـرار نـدهیم، دزدي نکنـیم، زنـا نکنـیم،             : از ما نیز بیعت گرفت که     
پس هر کس از شـما بـه ایـن     «: و فرمود . فرزندانمان را به قتل نرسانیم و یکدیگر را تهمت نزنیم         

و هر کس، مرتکب عملـی از اعمـال   . فا کند، خداوند پاداش اعمالش را خواهد داد      وعده ها، و  
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ند گنـاهش را  و اگر خداو.  گناهش خواهد شد در دنیا مجازات گردد، باعث کفارةفوق شود و 
 و اگر نخواهد، او را مغفرت ؛ش می دهدپنهان نمود، سرنوشتش با خدا است؛ اگر بخواهد، عذاب

  . »می نماید

  قضاوت و گواهی ها کتاب ـ31
  شریعت به ظاهر و چگونگی بیان دلیل، حکم می نماید): 1(باب 
 أَنَّ رسولَ اللَّـه :     زوجِ النبِي    ْها،  اَُهللا عن  رضیعن أُم سلَمةَ    ـ  ١٠٥١

    هترجابِ حمٍ بِبصةَ خلَبج عمس،  هِمإِلَي جرا « : فَقَالَ ، فَخا أَنمإِن رشينِي   ، بأْتي هإِنو 
مصضٍ       ،الْخعب نلَغَ مكُونَ أَبأَنْ ي مهضعلَّ بفَلَع ،   قادص هأَن ِسبفَأَح ،  ي لَهفَأَقْض ، 

 .» فَلْيحملْهـا أَو يـذَرها     ، فَإِنما هي قطْعةٌ من النارِ     ،فَمن قَضيت لَه بِحق مسلمٍ    
  )١٧١٣/م(

روزي، روایت است کـه     ؛   اهللا    رسولگرامی   همسر   ؛عنها  اهللا  از ام سلمه رضی   : ترجمه
بشري هم من «: به آنها گفتو رفت بیرون پس  .شنیدجلوي خانه شان سروصدایی  آنحضرت 

 ،در نطقبراي حل خصومتی نزد من می آیید، ممکن است یکی از شما  ، هرگاه).مانند شما (هستم
ن هر کسی که مبه پس  ؛کنم به نفع او قضاوت ،گوید اشد و من به خیال اینکه راست میماهرتر ب

 حال او آزاد است که  به او داده ام؛ قطعه اي از آتش را؛بدهم، در واقعحق مسلمانی را ) اینگونه(
  .» کندیشآنرا بردارد یا رها

   شخص ستیزه جو و لجوجةدربار): 2(باب 

إِنَّ «:  قَالَ رسـولُ اللَّـه       :قَالَت،  ْهما        اَُهللا عن  یرضعن عائشةَ   ـ  ١٠٥٢
مصالْخ اَأللَد الِ إِلَى اللَّهجالر ضغ٢٦٦٨/م.(»أَب(  

اشـخاص،  بدترین  «: فرمود رسول اهللا   است که   روایت  عنها    اهللا  از عایشه رضی  : ترجمه
  .»نزد خداوند، شخص ستیزه جو و لجوج است

  سوگند خوردن مدعی علیهفیصله با): 3(باب 

لَو يعطَى الناس « :قَالَ أَنَّ النبِي  :ْهما  اَُهللا عن رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ١٠٥٣
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. » ولَكن الْيمني علَى الْمدعى علَيـه      ،دعى ناس دماَء رِجالٍ وأَموالَهم    بِدعواهم الَ 
  )١٧١١/م(

اگـر بـه محـض ادعـا     «:  فرمـود  نبی اکرم   : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : رجمهت
 ولـی  مـی کردنـد؛  کردن، چیزي به مردم، تعلق می گرفت، بسیاري خون و مال دیگران را ادعـا    

مدعی علیه می تواند با سوگند خوردن، دعواي مدعی را باطل . (»سوگند بر مدعی علیه می باشد
  ).کند

  وت نمودن با سوگند و یک گواهقضا): 4(باب 
قَضى بِـيمنيٍ    أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عباسٍ    ـ  ١٠٥٤

داهش١٧١٢/م. (و(  
و ) مـدعی ( با سوگند خـوردن  رسول اهللا : ابن عباس رضی اهللا عنهما می گوید      : ترجمه

  .یک گواه، قضاوت نمود
  اید در حالت خشم، قضاوت کندقاضی نب): 5(باب 

 كَتب أَبِي وكَتبت لَه إِلَى عبيد :عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ قَالَ   ـ عن   ١٠٥٥
 ، تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَـضبانُ       أَنْ الَ  :اللَّه بنِ أَبِي بكْرةَ وهو قَاضٍ بِِسجِستانَ      

   تعمي سفَإِن   ولَ اللَّهسر ُقُولانُ        الَ« :يبغَـض ـوهنِ وياثْن نيب دأَح كُمحي «. 
  )١٧١٧/م(

پدرم نامه اي را که من بـرایش نوشـتم بـراي          : عبدالرحمن بن ابی بکره می گوید     : ترجمه
و الت خـشم، میـان د  در ح:  مبنی بر اینکه که در سیستان، قاضی بود، فرستادعبیداهللا بن ابی بکره 
هیچ کس، در حالت خشم، میان «:  می فرمود زیرا من شنیدم که رسول اهللا نفر، قضاوت نکن؛

  .»دو نفر، داوري نکند
  دکم صحیح یا اشتباهی صادر کراگر حاکم، اجتهاد نمود و ح): 6(باب 

إِذَا « :قَـالَ  أَنه سمع رسولَ اللَّـه :      عن عمرِو بنِ الْعاصِ     ـ  ١٠٥٦
كَمح    ابأَص ثُم دهتفَاج ماكالْح ،  انرأَج فَلَه ،   دهتفَاج كَمإِذَا حطَأَ  ، وأَخ ثُم ،  فَلَه 



  
 
٦٧١ )1 (مختصر صحیح مسلم  

ر١٧١٦/م( .»أَج(  
 اگر «:می فرمود که  شنید اکرم نبی از  عاص بن عمرو که است روایت: ترجمه

 اگر و .رسد می او به شپادا دو باشد، درست که نماید صادر را حکمی و کند اجتهاد حاکم،
   .»رسد می او به پاداش شود، یک اشتباه دچار آن، در ولی ؛نماید صادر را حکمی و کند اجتهاد

   دو مجتهداختالف فیصلۀ): 7(باب 
بينمـا امرأَتـان معهمـا     « :قَالَ عن النبِي    عن أَبِي هريرةَ    ـ  ١٠٥٧

 إِنما ذَهـب    : فَقَالَت هذه لصاحبتها   ، فَذَهب بِابنِ إِحداهما    جاَء الذِّئْب  ،ابناهما
 تأَن نِكى  ،بِابراُألخ قَالَتو :   نِكبِاب با ذَهمإِن ،داوا إِلَى دتاكَمحفَت ،  ى بِـهفَقَض 

 ائْتونِي  : فَقَالَ ، فَأَخبرتاه ،ما السالَ  فَخرجتا علَى سلَيمانَ بنِ داود علَيهِم      ،للْكُبرى
 فَقَضى بِـه    ، يرحمك اللَّه هو ابنها    ، الَ : فَقَالَت الصغرى  ،بِالسكِّنيِ أَشقُّه بينكُما  

  .»للصغرى
 ما كُنا نقُولُ    ، يومئذ  واللَّه إِنْ سمعت بِالسكِّنيِ قَطُّ إِالَّ      : قَالَ أَبو هريرةَ   :قَالَ

  )١٧٢٠/م( . الْمديةَإِالَّ
روزي، دو زن همراه دو فرزند خود «:  فرمودنبی اکرم : می گوید ابوهریره : ترجمه

. گرگ، فرزند تو را برده است: دیگري گفت. بودند که گرگ آمد و فرزند یکی از آنها را برد
او به نفع .  سپس براي داوري نزد داود علیه السالم رفتند.فرزند تو را برده است: آن یکی گفت و

آنگاه، نزد سلیمان علیه السالم فرزند ). در حالی که حق با دیگري بود. (زن بزرگتر قضاوت کرد
کاردي بیاورید تا این فرزند را دو نیم : سلیمان گفت. داوود رفتند و ماجرا را برایش بازگو نمودند

 این، خدا بر تو رحم کند؛ این کار را نکن؛: ن کوچکتر گفتز. ایمکنم و بین آنها تقسیم نم
  . »در نتیجه، سلیمان به نفع زن کوچکتر قضاوت کرد و کودك را به او داد. فرزند اوست

 ما چاقو  قبل از آنروز، هرگز نشنیده بودم؛را) چاقو( سکین من کلمۀ:  می گویدابوهریره 
  .می نامیدیم» المدیه«را فقط 
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  داوري که میان دو نفر متخاصم، صلح و آشتی برقرار می نماید): 8(باب 
اشترى رجلٌ مـن: »     رسولِ اللَّه    قَالَ : قَالَ  هريرةَ   یعن أَب ـ  ١٠٥٨

  ا لَهقَارلٍ عجر،  ـبـا ذَهيهةً فرج قَارِهي عف قَارى الْعرتي اشلُ الَّذجالر دجفَو ، 
 ولَـم   ، إِنما اشتريت منك اَألرض    ، خذْ ذَهبك مني   :لَه الَّذي اشترى الْعقَار   فَقَالَ  

 بالذَّه كنم عتأَب،ضى اَألرري شا: فَقَالَ الَّذيها فمو ضاَألر كتا بِعمقَـالَ ، إِن : 
 لـي  : فَقَالَ أَحـدهما ؟ أَلَكُما ولَد:كَما إِلَيه  فَقَالَ الَّذي تحا   ،فَتحاكَما إِلَى رجلٍ  

 وأَنفقُـوا علَـى     ،م الْجارِيـةَ   أَنكحوا الْغالَ  : قَالَ ، لي جارِيةٌ  : وقَالَ اآلخر  ،مغُالَ
هنا مفُِسكُمقَا،أَندصت١٧٢١/م. (» و(  

مردي از مردي دیگر، زمینی «: ود فرممی کند که نبی اکرم  روایت ابوهریره : ترجمه
طالهایت را از : فت به فروشنده گ پس.مرد خریدار در آن زمین، کوزه اي پر از طال یافت. خرید

من : صاحب زمین گفت.  زیرا من از تو فقط زمین را خریده ام نه طالي آنرامن تحویل بگیر؛
. وري نزد مردي دیگر رفتندي داسرانجام، برا. زمین و آنچه را که در آن است، به تو فروخته ام

من :  دیگري گفت. دارممن یک پسر:  گفتنا آیا شما فرزند دارید؟ یکی از آن: گفتآن مرد
پسر و دختر را به نکاح یکدیگر درآورید و از این طالها براي این : آن مرد گفت. یک دختر دارم

  .» انفاق کنید و صدقه دهیدخودتان،
  بهترین گواه): 9(باب 

 أُخبِـركُم  أَالَ« :قَـالَ  أَنَّ النبِي   عن زيد بنِ خالد الْجهنِي      ـ  ١٠٥٩
  )١٧١٩/م. (»بِخيرِ الشهداِء الَّذي يأْتي بِشهادته قَبلَ أَنْ يسأَلَها

آیا بهترین گـواه را بـراي   «:  فرمودنبی اکرم :  می گویدزید بن خالد جهنی   : ترجمه
  .»معرفی ننمایم؟ بهترین گواه، کسی است که بدون اینکه از او درخواست شود، گواهی دهدشما 

  )اشیاي پیدا شده( کتاب لقطه ـ32
  حکم اشیاي پیدا شده): 1(باب 

 سـئلَ  :قَالَ  رسولِ اللَّه صاحبِ  خالد الْجهنِي  بنِ عن زيد ـ  ١٠٦٠
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   ولُ اللَّهسر  َاللُّقَط نرِقِ   عالْو بِ أَوالذَّه ا  « : فَقَالَ ؟ةـهفَاصعا ووِكَاَءه رِفاع، 
 فَإِنْ جاَء طَالبهـا     ، ولْتكُن وديعةً عندك   ، فَإِنْ لَم تعرِف فَاستنفقْها    ،ثُم عرفْها سنةً  

    ها إِلَيهرِ فَأَدهالد نا مموا   .»يض نع أَلَهساِإلبِلِ و ا   : فَقَالَ ؟لَّةلَهو ا لَكـا  ؟ مهعد ، 
 وسأَلَه .» حتى يجِدها ربها، ترِد الْماَء وتأْكُلُ الشجر  ،فَإِنَّ معها حذَاَءها وسقَاَءها   

اةالش نا« : فَقَالَ؟عذْهألَِ،خ أَو لَك يا هملذِّئْبِ فَإِنل أَو يك١٧٢٢/م( .»خ(  
 در مـورد  از رسول خدا :  می گوید؛زید بن خالد جهنی؛ صحابی رسول اهللا   : ترجمه

برخی از مشخصات آنرا مانند ظرف «: فرمود. طال و نقرة گم شده اي که پیدا شده است، پرسیدند
 اگر صاحبش مدت یک سال، براي مردم، اعالم کن؛و چیزي را که دور آن، بسته شده است، به 

 اگر روزي، صاحبشان پیدا شد، آنها و اینها حکم ودیعه را دارند؛.  کنشناختی، آنها را مصرفن را
  .»را به او برگردان

تـو بـا شـتر چـه کـار      «: فرمـود .  شتر گم شده اي که پیدا شود، پرسید  همچنین سائل دربارة  
 گاه، تـشنه   آب و مقاومتی که دارد، هرداري؟ شتر را به حال خودش بگذار؛ زیرا شتر با ذخیرة          

ه صاحبش او را  آب پیدا می کند و هر گاه، گرسنه شود، از درختان، تغذیه می کند تا اینک،شود
 زیرا گوسفند از آنِ آنرا بگیر؛«: فرمود. دا شده پرسید گوسفند پیهمچنین سائل دربارة. »مایدنپیدا 

  »تو یا از آنِ برادرت یا از آنِ گرگ خواهد بود
  )در مکه( حاجی دةدر مورد گم ش): 2(باب 

نهـى   أَنَّ رسولَ اللَّه :    عن عبد الرحمنِ بنِ عثْمانَ التيمي       ـ  ١٠٦١
اجالْح لُقَطَة ن١٧٢٤/م. (ع(  

 از برداشتن چیزي کـه از   رسول اهللا   :  می گوید  عبدالرحمن بن عثمان تیمی     : ترجمه
   . گم شده است، منع فرمودئران بیت اهللازا

اگر کسی بـه قـصد     اماعالن و معرفی باشد، اشکالی ندارد؛  البته اگر این برداشتن به نیت ا      (
  .)مالک شدن بردارد، جائز نیست
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گمراه خودش  نگهداري کند، )رفیبدون مع(هر کس، گم شده اي را ): 3(باب 
  می باشد

مـن آوى  « :نه قَالَأَ عن زيد بنِ خالد الْجهنِي عن رسولِ اللَّه ـ  ١٠٦٢
  )١٧٢٥/م. (» ما لَم يعرفْها،ضالَّةً فَهو ضالٌّ

کس، گم شـده اي را  هر«:  فرمودرسول اهللا :  می گوید زید بن خالد جهنی     : ترجمه
  .»گمراه می باشدخودش بدون اینکه به مردم، اعالم نماید، نگهداري کند، 

  ن اجازه، ممنوع می باشددوشیدن حیوانهاي مردم بدو): 4(باب 
 يحلُبن  الَ« :قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّه     :ْهما        اَُهللا عن  رضیعن ابنِ عمر    ـ  ١٠٦٣

 ، فَتكْـسر خزانتـه    ، أَيحب أَحدكُم أَنْ تؤتى مشربته     ، بِإِذْنِه أَحد ماشيةَ أَحد إِالَّ   
 قَلَ طَعتنفَيه؟ام      مهتمأَطْع يهِماشوم وعرض منُ لَهزخا تمةَ     فَالَ ، إِنياشم دأَح نلُبحي 

  )١٧٢٦/م( .» بِإِذْنِهأَحد إِالَّ
هیچ کـس، حـق نـدارد    «:  فرمودرسول اهللا : ابن عمر رضی اهللا عنهما می گوید     : ترجمه

 آیا یکی از شما دوست دارد که  اجازه بگیرد؛شد مگر اینکه از او    دیگري را بدو  شخص  حیوان  
، غذاي آنـان را  باید بدانید که پستان حیوانهاي مردمانبار غذایش را بشکنند و غذایش را ببرند؟        

دیگري را بدوشد مگر اینکه از او اجـازه  شخص  لذا هیچ کس، حق ندارد حیوان      می کند؛  انبار
  .»بگیرد

   کتاب ضیافتـ33
  حق ضیافت را ادا نمی کندحکم کسی که ): 1(باب 

 يا رسولَ اللَّه إِنـك تبعثُنـا        : قُلْنا :أَنه قَالَ  عن عقْبةَ بنِ عامرٍ     ـ  ١٠٦٤
إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا    «:  فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّه      ؟ فَما ترى  ، يقْروننا فَننزِلُ بِقَومٍ فَالَ  

 بِم لَكُم  فيلضي لغبنلُوا ،ا يي          ، فَاقْبالَّـذ فيالض قح مهنذُوا ملُوا فَخفْعي فَإِنْ لَم 
مي لَهغبن١٧٢٧/م. (»ي(  



  
 
٦٧٥ )1 (مختصر صحیح مسلم  

شما ما را ! اهللا  رسول  یا:عرض کردیم اهللا    به رسول : گوید  می عقبه بن عامر    : ترجمه
اهللا   چه باید کرد؟ رسولم، ما را پذیرایی نکردند    آن مرد  اگر   ؛کنید اعزام می ) به مناطق مختلف  (
 و اگـر نـه، حـق     .پذیریـد با شما آنطور که شایستۀ مهمان است برخورد کردند، ب    اگر  «: فرمود

  .»مهمان را از آنان بگیرید
 دستور دادن به ضیافت): 2(باب 

الـضيافَةُ  «:   قَالَ رسولُ اللَّه   :قَالَ عن أَبِي شريحٍ الْخزاعي     ـ  ١٠٦٥
 يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أَنْ يقيم عند أَخيـه حتـى           والَ ، وجائزته يوم ولَيلَةٌ   ،ثَةُ أَيامٍ ثَالَ

همثؤقَالُوا :»ي :     همثؤي فكَيو ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي : » هدنع يمقالَ ،يو     قْرِيهي َء لَهيش 
  )]٤٨(، ب١٧٢٦/م[( .»هبِ

و عطیه و مهمانی، سه روز است «:  فرمودرسول اهللا : ابو شریح خزاعی می گوید: ترجمه
یا اینکه یک شبانه روز باید براي مهمان، ( یک شبانه روز می باشد بخشش به مهمان به اندازة نفقۀ

 و بـراي مـسلمان،   .)غذاي ویژه، درست کرد و بعد از آن، هر چه خودش خورد به او هم بدهـد     
اي : صحابه عرض کردنـد . »جایز نیست که به اندازه اي نزد برادرش بماند تا او را گناهکار کند       

بدین صورت که نزد او می ماند در حالی که «: چگونه او را گناهکار می کند؟ فرمود! رسول خدا
  .»او چیزي ندارد تا مهمانی اش کند

   اضافههمدردي نمودن با انفاق اموال): 3(باب 
  بينما نحن في سفَرٍ مع النبِي        :قَالَ عن أَبِي سعيد الْخدرِي     ـ  ١٠٦٦

     لَه لَةاحلَى رلٌ عجاَء راالً      : قَالَ ،إِذْ جـمشا وينمي هرصب رِفصلَ يعفَقَـالَ   ، فَج 
   ولُ اللَّهسر: »     َرٍ فلُ ظَهفَض هعكَانَ م نالَ  م نلَى مع بِه دعلْيلَه ركَانَ ، ظَه نمو 

 فَذَكَر من أَصناف الْمالِ مـا      :قَالَ. » زاد لَه  لَه فَضلٌ من زاد فَلْيعد بِه علَى من الَ        
الَ،ذَكَر ها أَننأَيى رتألَِ ح قلٍ حي فَضا فنم د١٧٢٨/م. (ح(  

تی بودیم که مردي،  در مسافرما همراه نبی اکرم :  می گویدو سعید خدري اب: ترجمه
 .)اشاره به اینکه مـن نیازمنـدم   (روع کرد به چپ و راست، نگاه کردنش آمد و ش سوار بر مرکب  

 و هر کـس،  دارد، به کسی بدهد که مرکب نداردکس، مرکب اضافی  هر«:  فرمود رسول اهللا   



  
  

                                                      
٦٧٦  )1(مختصر صحیح مسلم                                                                                         

 چیزهاي آنحضرت : راوي می گوید. » کسی بدهد که غذا ندارد دارد، بهتوشه و غذاي اضافی
 چیـز اضـافه اي    برد تا جایی که ما فکر کردیم هیچ کس از ما حق نـدارد   زیاد دیگري را نیز نام    

  .داشته باشد
  که کم باشند همدردي نمودن و جمع کردن توشه ها در صورتی): 4(باب 

   خرجنا مع رسولِ اللَّـه  :قَالَ  يه أَبعن،  سلَمةَ بنِعن إِياسِـ  ١٠٦٧
 ةوي غَزف،  دها جنابا      ، فَأَصرِنظَه ضعب رحنا أَنْ ننممى هتح ،      اللَّـه بِين رفَأَم  

 فَتطَاولْت  :الَ قَ ، فَاجتمع زاد الْقَومِ علَى النطَعِ     ، فَبسطْنا لَه نِطَعا   ،فَجمعنا مزاوِدنا 
 فَأَكَلْنـا  : قَـالَ ، ونحن أَربع عشرةَ مائَةً    ، فَحزرته كَربضة الْعنزِ   ؟حزِره كَم هو  ألَِ

 : قَالَ .»فَهلْ من وضوءٍ  «:  فَقَالَ نبِي اللَّه     ، ثُم حشونا جربنا   ،حتى شبِعنا جميعا  
 جاَء رطْفَةٌ    فَجا نيهف لَه ةاوحٍ   ،لٌ بِإِدي قَدا فغَهغْفَقَةً    ، فَأَفْرد قُهغْفدا نا كُلُّنأْنضوفَت ، 

 فَقَـالَ  ؟ هلْ من طَهـورٍ : فَقَالُوا، ثُم جاَء بعد ذَلك ثَمانِيةٌ: قَالَ ،أَربع عشرةَ مائَةً  
 ولُ اللَّهسر: »وُءفَرِغَ الْو١٧٢٩/م. (»ض(  
  همراه رسول اهللا در یکی از غزوات که : پدرم گفت : گویدایاس بن سلمه می     : ترجمه

 . ذبح کنیمتیم شتران سواري مان را و گرسنگی شدیم که تصمیم گرف آنقدر دچار مشکلبودیم،
 فره اي چرمـی، پهـن   سـ  لـذا مـا  . دستور داد تا خرجین هاي غذایمان را جمع کنیم   پیامبر خدا   

 هـستند؟ آن غـذا،    من سر کشیدم تا ببینم چقـدر .و توشۀ همه مردم، روي آن، جمع شد     نمودیم  
 قابل یادآوري است که ما هزار و .ت خوابیدن یک بز را اشغال کرده بود مساحمساحتی به اندازة

 .نیز پر کـردیم شدیم و خرجین هایمان را خوردیم و سیر از آن غذا  ما   همۀ .چهارصد نفر بودیم  
شک کوچکی ؟ مردي، م»آیا آبی براي وضو گرفتن، وجود دارد«:  فرمود، نبی اکرم  از آنبعد

 آن آب را داخل ظرفی ریخت و همگی مـا از آن،      آنحضرت   .آورد که اندکی، آب داشت    
آیا آبی براي :  بعد از آن، هشت نفر دیگر آمدند و گفتند. و پاش نمودیمختوضو گرفتیم و ری   

  . »آب وضو، تمام شد«:  فرمودد؟ رسول اهللا وضو گرفتن، وجود دار
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