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 نمازش بخواند، نماز تصویر یا صلیب داراي لباس در کسی اگر): 12( باب
 209 ............................................................................................... میشود؟ فاسد

 209 ........................... آن درآوردن و ابریشمی عباي در خواندن نماز): 13( باب

 210 ............................................... رنگ سرخ عباي در خواندن نماز): 14( باب

 210 ........................ چوبین جایگاه و منبر سقف، باالي خواندن نماز): 15( باب

 211 ................................................................ حصیر بر خواندن نماز): 16(باب

 211 ......................................................... رختخواب بر خواندن نماز): 17( باب

 211 ............................. گرما شدت از پارچه و لباس بر کردن سجده): 18( باب

 212 ................................................................. کفش با خواندن نماز): 19( باب

 212 ...................................................................موزه با خواندن نماز): 20( باب

 212 .......................................... سجده هنگام بازوها اشتن نگهد دور): 21( باب

 212 ........................................................... نمودن قبله به رو فضیلت): 22( باب

 213 ............. دهید قرار نماز جاي را ابراهیم مقام: فرماید یم خداوند): 23( باب

 213 ..................................................... نمود قبله به رو باید جا هر از): 24(باب

 هرکس گویند یم که کسانی ونظر است آمده قبله بارة در آنچه): 25(باب
 214 .............................. نکند اعاده را نمازش نخواند، نماز قبله سوي به اشتباهاً

 215 ....................................... دست با مسجد از بینی آب کردن پاك): 26( باب
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 215 ......................................................... مسجد در کردن تف کفارة): 27( باب

 216 ........ قبله ذکر و نماز کردن کامل دربارة مردم به امام اندرز و پند): 28(باب

 216 ..................................... شود؟ گفته فالنی مسجد است جایز آیا): 29( باب

 216 ................. مسجد در خرما خوشۀ نمودن آویزان و کردن تقسیم): 30( باب

 217 ........................................................ منزل در نمازخانه یا مسجد): 31( باب

 جاي و شود خراب جاهلیت، زمان مشرکین قبرهاي است جایز آیا): 32(باب
 218 ................................................................................... گردد؟ بنا مسجد آن،

 220 ................................................... شتران جایگاه در خواندن نماز): 33( باب

 عبادت که دیگري چیز هر یا و آتش یا تنور سوي به رو که کسی): 34( باب
 220 ................................. باشد خدا عبادت فقط هدفش و بخواند نماز شود،می

 220 ............................................. قبرستانها در خواندن نماز کراهیت): 35( باب

 220 ..................................................................................................... )36(باب

 221 ............................................................. مسجد در انزن خوابیدن): 37( باب

 222 ........................................................... مسجد در مردان خوابیدن): 38( باب

 222 ................ بخواند نماز رکعت دو شود، یم مسجد وارد که کسی): 39( باب

 222 ................................................................................ مسجد بناي): 40( باب

 223 ........................................................ مسجد ساخت در همکاري): 41( باب

 223 ........................................................... کند بنا مسجدي که کسی): 42( باب

 224 ........................ مسجد از عبور هنگام ها نیزه سر گرفتن و کنترل): 43( باب

 224 ...................................................... مسجد داخل از نمودن عبور): 44( باب

 224 ..................................................... مسجد در سرودن شعر حکم): 45( باب

 224 ................................................................... مسجد در بازي نیزه): 46( باب

 225 ................................. مسجد در وام درخواست و مدیون تعقیب): 47( باب
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 225 ..................... آن خاشاك و خار آوري جمع و مسجد زدن جارو): 48( باب

 225 .......................... مسجد در شراب تجارت تحریم) حکم( اعالم): 49( باب

 225 ................................................... مسجد در مدیون و اسیر بستن): 50( باب

 226 ..................... غیره و بیماران مداواي براي مسجد در زدن خیمه): 51( باب

 226 ....................................... ضرورت هنگام مسجد، در شتر آوردن): 52( باب

 227 .................................................................................................... )53( باب

 227 .............................................. مسجد به پنجره و درب کردن باز): 54( باب

 228 .................................... دیگر مساجد و کعبه خانه دروازة و قفل): 55( باب

 228 ...................................... مسجد در جلسه تشکیل و درس حلقه): 56( باب

 229 ............................................................... مسجد در کشیدن دراز): 57( باب

 229 ....................................................... بازار مسجد در خواندن نماز): 58(باب

 230 ... مسجد از بیرون و مسجد در یکدیگر در انگشتان کردن داخل): 59( باب

  اهللا رسول که اماکنی و دارند قرار مدینه و مکه راه در که مساجدي): 60(باب
 231 ........................................................................... است خوانده نماز آنجا در

 235 ........................................................................................ نمازگزار ستره ابواب

 235 ................................................. هست نیز مقتدي سترة امام، سترة): 1( باب

 235 ......................................................... ستره و گزار نماز بین فاصلۀ): 2( باب

 236 ............................................................ نیزه سوي به خواندن نماز): 3( باب

 236 ............................................................ ستون بسوي خواندن نماز): 4( باب

 236 .................................................. ستونها بین انفرادي خواندن نماز): 5( باب

 237 ............... شتر زین و درخت شتر، سواري، سوي به خواندن نماز): 6( باب

 237 ............................................................ تخت بسوي خواندن نماز): 7( باب

 237 ..........................شود جلویش از دیگران عبور مانع باید نمازگزار): 8( باب
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 238 ............................................. گزار نماز جلوي از کردن عبور گناه): 9( باب

 238 ................................. است خواب که کسی بسوي خواندن نماز): 10( باب

 238 کند حمل خود با را سالی خرد بچه دختر نماز، هنگام که کسی): 11( باب

 239 ........................... دارد یم بر گزار نماز روي از را پلیدي که زنی): 12( باب

 241 ........................................................................................... نماز اوقات) 9(کتاب

 241 ............................................................... نمازها فضیلت و اوقات): 1( باب

 241 .............................................. شود یم گناهان آمرزش باعث نماز،): 2( باب

 242 ....................................................... موقع به خواندن نماز فضیلت): 3( باب

 243 ............................. شود یم گناهان کفارة باعث پنجگانه، نمازهاي): 4( باب

 243 ..................................... کند یم مناجات پروردگارش با گزار نماز): 5( باب

 243 .... شود کاسته گرما، شدت از اینکه تا بستان درتا ظهر نماز تأخیر): 6( باب

 244 ...................................... است آفتاب زوال هنگام ظهر، نماز وقت): 7( باب

 245 .......................................................عصر وقت تا ظهر نماز تأخیر): 8( باب

 245 ............................................................................ عصر نماز وقت): 9( باب

 246 ...................................... گردد فوت عصرش نماز که کسی گناه): 10( باب

 246 ................................................. کند ترك را عصر نماز که کسی): 11( باب

 246 ...................................................................... عصر نماز فضیلت): 12( باب

دریابد آفتاب، غروب از پیش را عصر نماز از رکعت یک که کسی): 13( باب
 ................................................................................................................... 247 

 248 ........................................................................ مغرب نماز وقت): 14( باب

 249 ............................. بنامد عشاء را مغرب نماز خواهد ینم کسیکه): 15( باب

 249 ..................................................................... عشاء نماز فضیلت): 16( باب

 250 ................... بگیرد خوابش عشاء، نماز از قبل که کسی خوابیدن): 17( باب
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 250 .......................................................................... صبح نماز وقت): 18( باب

 251 ....................................................................... فجر نماز فضیلت): 19( باب

 251 ............................ آفتاب طلوع تا فجر نماز از پس خواندن نماز): 20( ببا

 252 .......................... شود خوانده نمازي آفتاب، غروب از قبل نباید): 21( باب

 252 ............ خواند عصر، از بعد میتوان را آن ومانند قضایی نمازهاي): 22(باب

 252 ............................................................. وقتش از پس گفتن اذان): 23( باب

 253 ........................................ وقت از پس جماعت، با نماز خواندن): 24( باب

 253 . بخواند آنرا آمد، بیادش هرگاه کرد، فراموش را نمازي که کسی): 25( باب

 254 .................................................................................................... )26( باب

 254 .................................................................................................... )27( باب

 254 .......................................... خود خانواده و مهمان با نشینی شب): 28( باب

 257 ............................................................................................................. اذان کتاب

 257 ..................................................................... اذان مشروعیت آغاز): 1( باب

 257 ................................................... میشود گفته بار، دو اذان کلمات): 2( باب

 257 ........................................................................ گفتن اذان فضیلت): 3( باب

 258 ................................................................... بلند آواز با گفتن اذان): 4( ببا

 258 .............................................. کند یم جلوگیري خونریزي از اذان): 5( باب

 258 ............................................... گفت؟ باید چه اذان، شنیدن هنگام): 6( باب

 259 .................................................................................... اذان دعاي): 7( باب

 259 ........................................................... گفتن اذان براي کشی قرعه): 8( باب

بگوید او به را اذان وقت کسی که صورتی در نابینا شخص گفتن اذان): 9( باب
 ................................................................................................................... 260 

 260 ...................................................... فجر طلوع از پس گفتن اذان): 10( باب
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 260 ...................................................... فجر طلوع از قبل گفتن اذان): 11( باب

 261 ................................... خواند نماز میتوان اي اقامه و اذان هر بین) 12( باب

 261 ............ داند یم کافی را مؤذن یک اذان سفر، حالت در که کسی): 13( باب

 261 ........................ بگویند واقامه اذان بودند، جماعتی مسافران، اگر): 14( باب

 262 ................................... است شده فوت نمازمان: بگوید که کسی): 15( باب

 262 ................................. شد بلند خواندن، نماز براي باید وقت چه): 16( باب

 262 ....................... آمد پیش کاري امام براي گفتن، اقامه از پس اگر): 17( باب

 262 ................................................................. جماعت نماز وجوب): 18( باب

 263 ................................................................. جماعت نماز فضیلت): 19( ببا

 263 .................................................... جماعت با صبح نماز فضیلت): 20( باب

 264 ............................. گرما شدت در ظهر، نماز در حضور فضیلت): 21( باب

 264 ................................................... خدا راه در برداشتن گام پاداش):22( باب

 264 .................................................... جماعت با عشاء نماز فضیلت): 23( باب

 ومنتظر نشسته مسجد در که کسی پاداش و اجر و مساجد فضیلت): 24( باب
 265 .................................................................................................... باشد نماز

 265 .............................................................. مسجد به رفتن فضیلت): 25( باب

 265 ......... . نیست صحیح دیگري نماز هیچ فرض، نماز اقامه هنگام): 26( باب

 266 ... شود حاضر جماعت نماز براي باید وقت چه تا بیمار شخص): 27( باب

 روزهاي در آیا و بخواند؟ نماز اند، شده حاضر کسانیکه با امام آیا): 28( باب
 267 ................................................................ شود؟ خوانده جمعه خطبۀ بارانی

 268 ... )کرد؟ باید چه( رسید فرا نیز نماز وقت و شد حاضر غذا اگر): 29( باب

 وقت رسیدن فرار وهنگام بوده کاري مشغول اش خانه در که کسی): 30( باب
 268 ............................................................................ است رفته مسجد به نماز،
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  ........................ 268 پیامبر نماز کیفیت آموزش براي مردم، امامت): 31( باب

 269 ................. ترند شایسته دیگران از امامت براي فضل، و علم اهل): 32( باب

آمد اصلی امام ولی کند اقامه مردم براي را نماز خواست کسی اگر): 33( باب
 ................................................................................................................... 270 

 270 ....................... کنند اقتدا او به که است شده تعیین آن براي امام): 34( باب

 271 .............................................. کند؟ سجده باید وقت چه مقتدي): 35( باب

 272 ............................ نماید بلند امام، از قبل را سرش که کسی گناه): 36( باب

 272 ................................. نابالغ کودك و شده آزاد غالم برده، امامت): 37( باب

 272 ......کردند کامل را نماز مقتدیان ولی نکرد کامل را نماز امام اگر): 38( باب

 مساوي و امام راست سمت دوم، نفر بخوانند، جماعت نفر، دو اگر): 39( باب
 272 ............................................................................................... بایستد امام با

 داشته عجله کاري براي که کسی شدن خارج و نماز شدن طوالنی): 40( باب
 273 ............................................................................................................ باشد

 273 .................. نماید کامل را سجده و رکوع و کوتاه را قراءت امام): 41( باب

 274 ..................................................... باشد کامل ولی مختصر، نماز): 42( باب

 274 ................ کودك گریۀ صداي شنیدن هنگام نماز، کردن مختصر): 43( باب

 274 ........................................... نماز اقامه هنگام صفها، نمودن برابر): 44( باب

 274 .......... صفها کردن برابر هنگام گزاران، نماز بسوي امام روکردن): 45( باب

 275 ............................. باشد دیوار یا پرده مقتدیانش و امام میان اگر): 46( باب

 275 ................................................................................... شب نماز): 47( باب

 277 ................................................................................................ نماز صفت ابواب

 277 .................................. نماز شروع هنگام اولی تکبیر در یدین رفع): 1( باب

 277 ............................ )نماز در( چپ دست بر راست دست گذاشتن): 2( باب
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 277 ......................................... خواند؟ باید چه تحریمه، تکبیر از بعد): 3( باب

 278 ...................................................................................................... )4( باب

 279 ................................................... نماز در امام سوي به کردن نگاه): 5( باب

 279 .............................................. نماز در آسمان، سوي به کردن نگاه): 6( باب

 279 .............................................................................. نماز در التفات): 7( باب

 279 ........................ نمازها تمام در مقتدي و امام براي قرائت وجوب): 8( باب

 281 ...................................................................... ظهر نماز در قرائت): 9( باب

 282 ................................................................. مغرب نماز در قرائت): 10( باب

 282 ........................................... مغرب نماز در بلند صداي با قرائت): 11( باب

 282 ................................ عشاء نماز در سجده، داراي سوره خواندن): 12( باب

 282 .................................................................. عشاء نماز در قرائت): 13( باب

 283 .................................................................... فجر نماز در قرائت): 14( باب

 283 .............................................. فجر نماز در بلند صداي با قرائت): 15( باب

 284 ............................................ نماز در مختلف هاي سوره خواندن): 16( باب

 285 ....................................... نماز آخر رکعت دو در فاتحه خواندن): 17( باب

 285 ..................................................... بلند صداي با امام گفتن آمین): 18( باب

 285 ..................................................................... گفتن آمین فضیلت): 19( باب

 285 .......................................... صف به رسیدن از قبل نمودن رکوع): 20( باب

 286 ................................................................ رکوع براي تکبیرگفتن): 21( باب

 286 ....................................... سجده از شدن بلند هنگام گفتن تکبیر): 22( باب

 286 ...................................... رکوع در زانوها بر دستها کف گذاشتن): 23( باب

 287 ....................... آن در آرامش و رکوع در کمر و سر نمودن برابر): 24( باب

 287 .............................................................................. رکوع در دعا): 25( باب
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 287 ......................................... )الْحمد لَک ربنَا اللَّهم( گفتن فضیلت): 26( باب

 288 ......................................................................................... قنوت): 27( باب

 288 .......................................... رکوع از پس آرامش، و اعتدال ظحف): 28( باب

 289 ..................................................... میرفت سجده به گویان تکبیر): 29( باب

 289 ........................................................................... سجده فضیلت): 30( باب

 292 .................................................................. عضو هفت با سجده): 31( باب

 292 ................................................................... سجده دو بین مکث): 32( باب

 292 ....... بگذارد زمین روي را ساعدهایش سجده، در نباید نمازگزار): 33( باب

 293 .......... آن از برخاستن وسپس، وسوم اول رکعت از بعد نشستن): 34( باب

 293 ...................................... سجده از شدن بلند هنگام گفتن، تکبیر): 35( باب

 293 ............................................... تشهد در سنت، طریقه به نشستن): 36( باب

 294 ......................................... نمیداند واجب را اول تشهد که کسی): 37( باب

 294 ..................................................... آخر جلسه در تشهد خواندن): 38( باب

 295 ..................................................... گفتن سالم از قبل نمودن دعا): 39( باب

 296 ................................................... تشهد از پس اختیاري دعاهاي): 40( باب

 296 ................................................................................. گفتن سالم): 41( باب

 296 ........................... دهد سالم امام که گوید سالم وقتی گزار نماز): 42( باب

 296 .......................................................................... نماز از بعد ذکر): 43( باب

 298 ...................... نماز اتمام از پس مردم، سوي به امام روگردانیدن): 44( باب

نماید عبور مردم، هاي شانه باالي از نیاز صورت در تواند یم امام): 45( باب
 ................................................................................................................... 298 

 اتمام از پس چپ، و راست از رفتن و برخاستن یا گردانیدن روي): 46( باب
 299 ............................................................................................................. نماز
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 299 .............................................. خام ترة و پیاز سیر، خوردن حکم): 47( باب

 300 .......................................................................... کودکان وضوي): 48( باب

 301 ...................................... تاریکی و شب در مسجد به زنان رفتن): 49( باب

 303 ......................................................................................... جمعه نماز کتاب -11

 303 ................................................................ جمعه نماز بودن فرض): 1( باب

 303 ............................... جمعه روز در خوشبو مواد و عطر از استفاده): 2( باب

 303 ....................................................................... جمعه روز فضیلت): 3( باب

 304 .......................................... جمعه روز در خوشبو روغن استعمال): 4( باب

 305 ................................................................... لباس بهترین پوشیدن): 5( باب

 305 ........................................................... جمعه روز در زدن مسواك): 6( باب

 305 ................................ میشود خوانده جمعه روز فجر نماز در آنچه): 7( باب

 306 .................................................. شهرها و روستاها در جمعه نماز): 8( باب

است؟ واجب جمعه غسل نیست واجب جمعه نماز که کسی بر آیا): 9( باب
 ................................................................................................................... 306 

 306 ........... است؟ فرض اي فاصله چه تا و کسی چه بر جمعه نماز): 10( باب

 307 ....................................................... بود گرم هوا جمعه روز اگر): 11( باب

 307 .................................................................... جمعه نماز به رفتن): 12( باب

 308 .................... نماید بلند جایش از را مسلمانش برادر کسی نباید): 13( باب

 308 .......................................................................... جمعه روز اذان): 14( باب

 308 ............................................................ جمعه روز در مؤذن یک): 15( باب

 308 ................... دهد پاسخ اذان صداي به منبر باالي جمعه روز امام،): 16(باب

 309 ............................................................. منبر باالي خواندن خطبه): 17(باب

 309 ................................................. ایستاده حالت در خواندن خطبه): 18( باب
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 310 ............... خطبه در خداوند ثناي و حمد از پس "بعد اما" گفتن): 19( باب

 تا نماید امر شود یم مسجد وارد که شخصی به خطبه، اثناي در امام): 20( باب
 311 ................................................................................. بخواند نماز رکعت دو

 311 ................................................. جمعه روز خطبه در باران طلب): 21( باب

 312 .... جمعه روز در امام خطبه به دادن فرا وگوش نشستن خاموش): 22( باب

 312 ................................................. جمعه روز در دعا اجابت لحظه): 23( باب

 312 ................... .بروند و بگذارند تنها را امام جمعه، روز مردم، اگر): 24( باب

 313 ..................................... جمعه نماز از بعد و قبل سنت نمازهاي): 25( باب

 315 ................................................................................................ خوف نماز احکام

 315 ................................................................................... خوف نماز): 1( باب

 315 .............................................. پیاده و سواره حالت در خوف مازن): 2( باب

 نماز اشاره، با و سواره توان یم جنگ، در دفاع و هجوم حالت در): 3( باب
 316 .......................................................................................................... خواند

 317 ....................................................................................................... عیدین ابواب

 317 .............................................................. عید روز جشن و نمازعیدین آداب

 317 ....................................................... عید روز در نیزه و سپر حمل): 1( باب

 317 ................................ فطر عید نماز به رفتن از قبل چیزي خوردن): 2( باب

 318 ............................................................ قربان عید روز در خوردن): 3( باب

 318 ............................................................ منبر بدون عیدگاه به رفتن): 4( باب

 319 .. اقامه و اذان بدون خواندن نماز و عیدگاه به رفتن سواره و پیاده): 5( باب

 319 ..................................................... است نماز از بعد عیدین خطبه): 6( باب

 320 ............................................... تشریق ایام در نیک اعمال فضیلت): 7( باب

 320 ........................ عرفات به رفتن هنگام و) منا( ایام در گفتن تکبیر): 8( باب
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 320 ...................... عیدگاه در عید روز وگاو، گوسفند ذبح و شتر نحر): 9( باب

 320 ........................ عید روز در عیدگاه به برگشت و رفت راه تغییر): 10( باب

 323 ................................................................................................... وتر نماز ابواب

 323 ................................................... است آمده وتر نماز درباره آنچه): 1( باب

 323 ............................................................................ وتر نماز اوقات): 2( باب

 324 .......................................................... باشد نماز آخرین وتر، نماز): 3( باب

 324 ......................................................... سواري بر وتر نماز خواندن): 4( باب

 324 ................................................ رکوع از بعد و قبل قنوت خواندن): 5( باب

 327 ........................................................................................... استسقاء کتاب ـ 15

 327 ................................................................... )باران طلب( استسقاء): 1( باب

 یوسف، زمان مانند سالی قحط به را آنان: «فرمود که  پیامبر نفرین): 2( باب
 327 ................................................................................................ »گردان مبتال

 329 ............................................... جامع مسجد در باران، طلب دعاي): 3( باب

 329 ...................... قبله به نمودن رو بدون جمعه خطبه در باران طلب): 4( باب

 330 ............................................ استسقاء نماز در قرائت خواندن بلند): 5( باب

 330 ...................................... نماید بلند استسقاء، در را دستهایش امام): 6( باب

 330 .............................................. گفت باید باران باریدن هنگام آنچه): 7( باب

 330 ................................................... شدید باد و طوفان وزش هنگام): 8( باب

 331 ............... »شدم یاري و نصرت صبا، باد بوسیلۀ: «فرمود  پیامبر): 9( باب

 331 ........................... میشود گفته مصائب، ودیگر زلزله هنگام آنچه): 10( باب

 331 ...................... بارد یم باران زمانی چه که نمیداند خدا جز کسی): 11( باب

 333 ............................................................. )گرفتگی خورشید( کسوف کتاب -16

 333 .................................................................... کسوف نماز خواندن): 1( باب
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 334 ............................................................ کسوف هنگام دادن صدقه): 2( باب

 334 ............................ گرفتگی خورشید هنگام نماز، براي فراخواندن): 3( باب

 335 ...................................... کسوف نماز در قبر عذاب از جستن پناه): 4( باب

 335 ..................................................جماعت با کسوف نماز برگزاري): 5( باب

 336 ........................................... آفتاب کسوف هنگام برده، کردن آزاد): 6( باب

 336 ................................. گرفتگی خورشید هنگام خداوند، یاد و ذکر): 7( باب

 336 .................................. کسوف نماز در بلند آواز با قرائت خواندن): 8( باب

 337 .................................................................................... تالوت سجدة کتاب -17

 337 ................ است آمده آن، بودن وسنت تالوت سجده دربارة آنچه): 1( باب

 337 ....................................................................... »ص« سورة سجدة): 2( باب

 وضو و است نجس مشرك که حالی در مشرکان با مسلمانان سجده): 3( باب
 337 ........................................................................................................... ندارد

 338 ................................. نکرد سجده و خواند را سجده آیۀ که کسی): 4( باب

 338 ..................................................................... انشقاق سورة سجدة): 5( باب

 338 .......................... نیابد سجده براي جایی شلوغی، هنگام که کسی): 6( ببا

 339 .......................................................................... نماز خواندن کوتاه کتاب -18

 میتوان که اقامتی ومدت است آمده نماز خواندن کوتاه باره در آنچه): 1( باب
 339 .......................................................................... خواند کوتاه را نماز آن، در

 339 ...................................................................... منا در خواندن نماز): 2( باب

 340 .............................. شود؟ یم خوانده شکسته نماز، مسافتی چه در): 3( باب

 340 .................... شود می خوانده رکعت سه هم، سفر در مغرب، نماز): 4( باب

 341 ................................................... االغ بر سوار نافله، نماز خواندن]: 5[ باب

 341 ................................. سفر در فرض، نماز از پس سنت نماز ترك): 6( باب
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 341 ............................................................ سفر در نفل، نماز خواندن): 7( باب

 341 ......................................... سفر در عشا، و مغرب نماز میان جمع): 8( باب

 خوابیده، پهلو بر تواندمی بخواند، نماز نشسته نتوانست کسی اگر): 9( باب
 342 ................................................................................................. بخواند نماز

 نماز، اثناي در و کرد شروع نشسته را نماز عذري، بخاطر کسی اگر): 10( باب
 342 ............ بخواند ایستاده را نماز بقیۀ است، شده بهتر حالش که کرد احساس

 343 ..........................................................................................تهجد نماز کتاب ـ 19

 343 ...................................................................درشب خواندن تهجد): 1( باب

 344 .......................................................................... نمازشب فضیلت): 2( باب

 344 .............................................نماید ترك را تهجد تواندمی مریض): 3( باب

 کردن واجب بدون نوافل، و شب نماز خواندن به  پیامبر تشویق): 4( باب
 345 ................................................................................................................آن

 345 .. .کرد یم ورم پاهایش که خواند یم نماز آنقدر شب، در  پیامبر): 5( باب

 346 ................................................................ سحر وقت در خوابیدن): 6( باب

 346 ................................................ شب نماز در قرائت کردن طوالنی): 7( باب

 347 ........................................... درشب  اهللا رسول نماز کیف و کم): 8( باب

 آن، از که آنچه و  آنحضرت شب قیام و خواب از شدن بیدار): 9( باب
 347 ........................................................................................است شده منسوخ

 347 ... خواند ینم شب نماز که کسی گردن پشت بر شیطان زدن گره): 10( باب

کند یم ادرار گوشش در شیطان نخواند، نماز و بخوابد که شخصی): 11( باب
 ................................................................................................................... 348 

 348 ............................................................. شب آخر در نماز و دعا): 12( باب

 348 ....................... بیدارشود شب، آخر و بخوابد شب اول که کسی): 13( باب
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 348 .............................. رمضان غیر و رمضان در  پیامبر شبِ نماز): 14( باب

 349 ............................ است مکروه عبادت، در ومبالغه گیري سخت): 15( باب

است بوده بند پاي آن، به که کسی براي شب، نماز ترك کراهیت): 16( باب
 ................................................................................................................... 349 

 350 ....................... بخواند نماز و شود بیدار شب، که کسی فضیلت): 17( باب

 351 ............................ نفل نماز خواندن رکعتی دو و استخاره دعاي): 18( باب

 351 ......... آن نامیدن نفل و صبح) سنت( رکعت دو به بودن بند پاي): 19( باب

 352 ............................شود یم خوانده فجر سنت رکعت دو در آنچه): 20( باب

 352 ................................. بودن مقیم حالت در) چاشت( ضحی نماز): 21( باب

 352 ......................................................... ظهر نماز از قبل هاي سنت): 22( باب

 352 .......................................... مغرب نماز از قبل نفل نماز خواندن): 23( باب

 353 ................................................ مدینه مسجد و مکه مسجد در نماز کتاب -20

 353 ................................. مدینه مسجد و مکه مسجد در نماز فضیلت): 1( باب

 353 ..................................................................................... قبا مسجد): 2( باب

  ............................... 354 اهللا رسول منبر و قبر میان) مکان( فضیلت): 3( باب

 355 ................................................................ نماز در کاري دادن انجام کتاب -21

 355 ..................................... است شده ممنوع نماز در سخن، از آنچه): 1( باب

 355 ................................................. نماز در ها ریزه سنگ هموارکردن): 2( باب

 356 ................................... کرد فرار خواندن، نماز هنگام سواري، اگر): 3( باب

 356 ........................................................... نماز در سالم ندادن جواب): 4( باب

 357 ..................................................... نماز در ایستادن، کمر به دست): 5( باب

 359 ....................................................................................... سهو سجدة کتاب -22

 359 .................................................. خواند نماز رکعت پنج کسی اگر): 1( باب
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 نماید اشاره دست، با او و شود صحبت وي با نماز، در که کسی): 2( باب
 359 .......................................................................................... .دهد فرا وگوش

 361 ................................................................................................. جنائز کتاب -23

 361 ............................... باشد »اهللا إال إله ال« سخنش آخرین کس، هر): 1( باب

 361 ................................................................................. جنازه تشییع): 2( باب

 362 ..................................................... شدن کفن از بعد میت، زیارت): 3( باب

 363 .............................. دهد یم را او مرگ خبر میت، اهل به که کسی) 4( باب

 363 ............. بخواهد خدا از را اجرش و کند فوت فرزندش که کسی): 5( باب

 363 ............................... .باشد فرد میت، غسلهاي عدد است مستحب): 6( باب

 364 ....................................... شود شروع راست سمت از میت، غسل): 7( باب

 364 ................................................ کفن براي سفید، پارچۀ از استفاده): 8( باب

 364 ............................................................... پارچه دو در کردن کفن): 9( باب

 365 ................................................................................... میت کفن): 10( باب

 365 ................................. شود پوشانده میت سر بود، کوتاه کفن اگر): 11( باب

 او به و کرد آماده قبالً را اش کفن ، اکرم رسول زمان در که کسی): 12( باب
 366 ................................................................................................ نشد اعتراض

 366 ...................................................... جنازه تشییع در زنان شرکت): 13( باب

 367 ............................................... شوهر غیر براي زن، نشتن سوگ): 14( باب

 367 ................................................................................ قبور زیارت): 15( باب

 »میشود داده عذاب اش، خانه اهل گریۀ بسبب میت«  پیامبر گفتۀ): 16( باب
 367 ........................................................................ باشد کرده وصیت آن به اگر

 369 ..................................................... میت بر خوانی نوحه کراهیت): 17( باب

 369 ....................... نیست ما از بزند، خود صورت و سر بر که کسی): 18( باب
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 369 ............................................. خوله بن سعد براي  پیامبر رثاي): 19( باب

 370 ............................................. مصیبت هنگام مو، کندن ممنوعیت): 20( باب

باشد نمایان اش، چهره از اندوه و بنشیند مصیبت، هنگام که کسی): 21( باب
 ................................................................................................................... 371 

 371 ....................................... مصیبت هنگام اندوه، و غم اظهار عدم): 22( باب

 372 ................................ هستیم غمگین تو، براي ما: فرمود  پیامبر): 23( باب

 372 .............................................................. مریض نزد کردن، گریه): 24( باب

 373 ..................................................................... خوانینوحه از نهی): 25( باب

 373 ..................................................................جنازه براي برخاستن): 26( باب

 373 ........................................ بنشیند؟ وقت چه جنازه، کنندة تشییع): 27( باب

 374 ..................................................... یهودي جنازة براي شدن بلند): 28( باب

 374 ......................................... زنان نه است مردان کار جنازه، حمل): 29( باب

 374 ............................... شود برده گورستان، به زودتر چه هر جنازه): 30( باب

 375 .................................................................. جنازه تشییع فضیلت): 31( باب

 375 ............................................. قبور دادن قرار گاه سجده کراهیت): 32( باب

 375 .......... است گذشته در نفاس، دوران در که زنی بر خواندن نماز): 33( باب

 375 ............................................ جنازه نماز در فاتحه سوره خواندن): 34( باب

 376 ...................... شنود یم را) کنندگان تشییع( پاي صداي مردگان،): 35( باب

 376 .................................... مقدس سرزمینهاي در شدن دفن آرزوي): 36( باب

 377 ....................................................... شهید بر جنازه نماز خواندن): 37( باب

 377 .............................................................................. شهید بر نماز): 38( باب

 380 ............................. بگوید اهللا اال اله ال مرگ، هنگام مشرکی، اگر): 39( باب

 381 ..................... وي اطراف نشستن و قبر سر مردم، نمودن موعظه): 40( باب
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 381 .............................................. است آمده خودکشی بارة در آنچه): 41( باب

 382 ............................................................ میت از تمجید و تعریف): 42( باب

 383 ................................................................................... قبر عذاب): 43( باب

 384 .......................................................... قبر عذاب از خواستن پناه: )44( باب

 384 ..........................شود یم عرضه وي به وشام صبح مرده، جایگاه): 45( باب

 384 .................................. است آمده مسلمانان فرزندان دربارة آنچه): 46( باب

 385 .................................... است آمده مشرکین فرزندان دربارة آنچه): 47( باب

 385 .................................................................................................... )48( باب

 387 ............................................................................. ناگهانی مرگ): 48( باب

 388 .................................. است آمده  اکرم رسول قبر دربارة آنچه): 49( باب

 388 ........................................................... نشود گفته بد مردگان، به): 50( باب

 389 .................................................................................................. زکات کتاب -24

 389 .............................................................................. زکات وجوب): 1( باب

 390 ........................................................ دهدنمی زکات که کسی گناه): 2( باب

 391 ................ آید ینم بحساب کنز گردد، پرداخت آن زکات که مالی): 3( باب

 392 ................................................... است وپاك حالل مال در زکات): 4( باب

 392 ............................... نکند قبول آنرا کسی آنکه از قبل دهید صدقه): 5( باب

 صدقه اندکی و خرما نصف با چه اگر دهید نجات آتش، از را خود): 6(باب
 393 ............................................................................................................ باشد

 394 .................................................... است؟ کدام صدقه، نوع بهترین): 7( باب

 395 ...................................................................................................... )8( باب

 395 ............................. بدهد ثروتمندي به را زکات ندانسته کسی اگر): 9( باب

 396 ................... بدهد فرزندش به را مالش زکات ندانسته کسی اگر): 10( باب
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 396 ......................................... صدقه دادن براي خادم به دادن اجازه): 11( باب

 397 ................................. باشد نیازي بی روي از که است آن صدقه): 12( باب

 397 ............ آن براي کردن وسفارش صدقه دادن براي کردن تشویق): 13( باب

 398 ....................................................... استطاعت باندازة دادن صدقه): 14(باب

 398 ................................ است بوده اسالم از قبل که اي صدقه حکم): 15( باب

 وخیانت بدهد صدقه صاحبش، اجازه با که خدمتگزاري پاداش): 16( باب
 398 ............................................................................................................ نکند

ا﴿: فرماید یم خداوند): 17( باب مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
 یعنی]. ٥: لیالل[﴾ ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ

 398 .......................................................... نمود پرهیزگاري و داد صدقه کسیکه

 399 ........................................................... دهنده وصدقه بخیل مثال): 18( باب

 نیافت، صدقه براي چیزي اگر است واجب مسلمان، هر بر صدقه): 19( باب
 399 .................................................................................... دهد انجام نیکی کار

 400 .................................................. داد؟ صدقه و زکات باید چقدر): 20( باب

 400 .................................................................. زکات در مال گرفتن): 21( باب

 400 ........... گردد متفرق نباید مجموعه ویک شود جمع نباید متفرق،): 22( باب

 مساوي بطور آنها بین زکات، بود، مخلوط هم با نفر دو اموال اگر): 23( باب
 401 .............................................................................................. شود یم تقسیم

 401 .................................................................................. شتر زکات): 24( باب

 مخاض بنت و گردد واجب مخاض بنت مالش، زکات در که کسی: )25( باب
 401 ................................................................................................. باشد نداشته

 402 ........................................................................... گوسفند زکات): 26( باب

 403 ........................................................... باشد عیب بی باید زکات): 27( باب

 404 ............................. شود انتخاب مردم مال بهترین نباید زکات در) 28( باب
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 404 ........................................................ خویشاوندان به دادن زکات): 29( باب

 405 .................................................... نیست واجب زکات اسب، بر): 30( باب

 406 .................................................................. یتیمان به زکات دادن): 31( باب

 406 ........................ خود تکفل تحت یتیمان و شوهر به زکات دادن): 32( باب

 و بدهکاران به و بردگان کردن آزاد براي زکات: فرماید یم خداوند): 33( باب
 407 ................................................................................... شود داده خدا راه در

 408 .................................................. مردم کردن سؤال از داري خود): 34( باب

 409 ....... کرد عنایت چیزي طمع و سؤال بدون کسی به خداوند اگر): 35( باب

 409 ........................................... کند سؤال ضرورت، بدون که کسی): 36( باب

 410 ............................................................................. نیازي بی مرز): 37( باب

 410 ............................................................. خرما مقدار زدن تخمین): 38( باب

 411 ....................................... کشاورزي محصوالت در زکات مقدار): 39( باب

 کودك به باید وآیا. است محصول آوريجمع هنگام خرما، زکات): 40( باب
 411 ......................................................... بخورد؟ صدقه خرماي از تا داد اجازه

 زکات دنیخر بخرد؟ دوباره را خود مال زکات تواند یم شخص آیا): 41( باب
 412 ................................................................................. ندارد یاشکال گران،ید

  ..................... 412 پیامبر همسران شدة آزاد بردگان به دادن صدقه): 42( باب

 412 ...................................................................... زکات حالت تغییر): 43( باب

 413 .................................. شود داده فقرا به و گرفته اغنیاء از زکات،): 44( باب

 413 ..................................................... دهنده صدقه براي خیر دعاي): 45( باب

 413 .......................................... شودمی استخراج دریا از آنچه حکم): 46( باب

 414 .................................................. است آن پنجم یک گنج، زکات): 47( باب

 414 ...............................زکات آوريجمع مأموران از گرفتن حساب): 48( باب
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 414 ........................................ المال بیت و صدقه شترهاي کردن داغ): 49( باب

 415 ......................................................................................... فطر صدقۀ کتاب -25

 415 ................................................................. فطر صدقۀ بودن فرض): 1( باب

 415 ........................... شود پرداخت عید، نماز از قبل باید فطر، صدقه): 2( باب

 415 ............................. است فرض آزاد و برده فرد هر بر فطر، صدقۀ): 3( باب

 417 ..................................................................................................... حج کتاب -26

 417 ............................................................ آن فضیلت و حج وجوب): 1( باب

 417 ................ ...بیایند حج به تا کن اعالم مردم به: فرماید یم خداوند): 2( باب

 417 ............................................ سواري حالت در حج، مناسک انجام): 3( باب

 418 ....................................................................... مقبول حج فضیلت): 4( باب

 418 ............................................................................. حج هاي میقات): 5( باب

 418 ...................................................................................................... )6( باب

 419 ........................................ شجره راه از حج به  اهللا  رسول رفتن): 7( باب

 419 ........................ »است مبارکی وادي عقیق: «فرمود  اکرم رسول): 8( باب

 419 .............................................. لباس از خوشبو مواد شستن بار سه): 9( باب

 لباسی نوع چه محرِم و احرام، بستن هنگام خوشبو مواد از استفاده): 10( باب
 420 .......................................................................................................... بپوشد

 420 ................................................ حنا از پوشیده سرِ با بستن احرام): 11( باب

 420 ............................................... الحلیفه ذو مسجد از بستن احرام): 12( باب

 421 .................................. حج در سواري یک بر نفر دو شدن سوار): 13( باب

 421 ............................................ بپوشد تواندمی محرِم شخص آنچه): 14( باب

 422 .................................................................................. گفتن تلبیه): 15( باب

 از قبل سواري بر سوارشدن هنگام گفتن، وتکبیر وتسبیح تحمید): 16( باب
 422 ............................................................................... عمره یا حج کردن نیت
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 422 .................................. عمره یا حج نیت هنگام. نمودن قبله روبه): 17( باب

 423 ...................................... وادي در رفتن پایین هنگام گفتن، تلبیه): 18( باب

 کرده نیت عمره یا حج به ایشان مانند  پیامبر زمان در کسیکه): 19( باب
 423 ............................................................................................................ است

 424 ........................ است خاصی ماههاي در حج: فرماید یم خداوند): 20( باب

 هدي خود، با که کسی براي حج فسخ و افراد و قران تمتع، حج): 21( باب
 424 ............................................................................................... .است نیاورده

 427 ....................................................................................تمتع حج): 22( باب

 427 ........................................................... شد مکه وارد باید کجا از): 23( باب

 427 ........................................................... کعبه خانۀ و مکه فضیلت): 24( باب

 در مردم اینکه و آن فروش و خرید و مکه هاي خانه بردن ارث به): 25( باب
 428 ................................................................. .برابرند یکدیگر با الحرام مسجد

 428 .................................................. مکه در  پیامبر گزیدن اقامت): 26( باب

 429 ................................................................................. کعبه انهدام): 27( باب

 اي وسیله را حرام ماههاي و کعبه خانۀ خداوند: (فرماید یم خداوند): 28( باب
 429 .............................................................. )است داده قرار دین، پایی بر براي

 429 ................................................................................. کعبه انهدام): 29( باب

 430 ......................................... است آمده االسود حجر بارة در آنچه): 30( باب

 430 ......................................................... نرفت کعبه داخل که کسی): 31( باب

 430 ........................................ گفت تکبیر کعبه، اطراف در که کسی): 32( باب

 431 ............................................................. بود؟ چگونه"رمل" آغاز): 33( باب

اول شوط سه در نمودن رمل و االسود حجر استالم با طواف آغاز): 34( باب
 ................................................................................................................... 431 
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 431 ........................................................ عمره و حج در نمودن رمل): 35( باب

 432 ........................................................ عصا با االسود حجر استالم): 36( باب

 432 ................................................................. االسود حجر بوسیدن): 37( باب

 432 ............... خانه به رفتن از قبل مکه، به ورود هنگام کعبه، طواف): 38( باب

 433 ........................................................ طواف هنگام کردن صحبت): 39( باب

 433 ..................... مشرکین حج و عریان شخص طواف از جلوگیري): 40( باب

 ننموده طواف عرفات، از بازگشت تا اول طواف از بعد که کسی): 41( باب
 433 ............................................................................................................ است

 433 .................................................. حجاج براي آشامیدنی آب تهیۀ): 42( باب

 434 .................................................... مروه و صفا بین سعی وجوب): 43( باب

 435 ........................... .است آمده مروه و صفا بین سعی دربارة آنچه): 44( باب

 435 ... دهد انجام را حج اعمال همه طواف، بجز تواند یم حائضه زن): 45( باب

 436 ... بخوانند؟ کجا را) ذوالحجه هشتم(ترویه روز ظهر نماز حجاج): 46( باب

 436 .......................................................... عرفه روز در گرفتن روزه): 47( باب

 436 ................................. عرفه روز در هوا، گرمی هنگام افتادن براه): 48( باب

 437 ........................................................ موقف به رفتن براي شتاب): 49( باب

 437 ........................................................................ عرفات در وقوف): 50(باب

 437 ........... مزدلفه بسوي عرفات از  اهللا  رسول برگشتن چگونگی): 51( باب

نمود دعوت آرامش به عرفات، از بازگشت هنگام را مردم  پیامبر): 52( باب
 ................................................................................................................... 438 

 در خود و بفرستد درشب را خود ضعیف و ناتوان افراد که کسی): 53( باب
 438 ................................ بیفتد براه ماه، غروب از بعد و کند دعا و بماند مزدلفه

 439 ............................. شود؟ خوانده وقت چه مزدلفه در صبح نماز): 54( باب
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 439 .........................................کرد؟ حرکت باید مردلفه از وقت چه): 55( باب

 440 ............................................................. هدي شتر بر شدن سوار): 56( باب

 440 .............................................. ببرد خود با) هدي( شتر که کسی): 57( باب

 440 .................. بستن احرام سپس، الحلیفه، ذو در هدي کردن قالده): 58( باب

 441 ................................. نمود قالده را هدي خود، بدست که کسی): 59( باب

 441 .............................................. گوسفندان گردن بر انداختن قالده): 60( باب

 441 ............................................................................... پشمی قالدة): 61( باب

 442 ........................................................ آن دادن صدقه و شتر پاالن): 62( باب

 442 ...... آنها درخواست بدون خود، همسران براي گاو کردن قربانی): 63( باب

 442 .................. است نموده قربانی  پیامبر که جایی در کردن ذبح): 64( باب

 442 ......................... )پاها بودن بسته( قید حالت در شتر) ذبح( نحر): 65( باب

 443 .......... نشود داده هدي، گوشت از چیزي) قصاب( کننده ذبح به): 66( باب

 را مقدار چه و کنیم استفاد خودمان را قربانی گوشت از مقدار چه): 67( باب
 443 .............................................................................................. نماییم؟ صدقه

 443 ..... احرام از شدن خارج هنگام سر، موي کردن وکوتاه تراشیدن): 67( باب

 444 ......................................... )شیطانها به زدن سنگ( جمرات رمی): 68( باب

 444 ................................................................ دره ته از جمرات رمی) 69( باب

 444 ................................................ ریزه سنگ هفت با جمرات رمی): 70( باب

 قبله به رو هموار، مکانی در) دوم و اول( جمره دو رمی از پس): 71( باب
 445 .......................................................................................................... ایستاد

 445 ................................................................................ وداع طواف): 72( باب

 445 ...................... شود قاعدگی دچار افاضه، طواف از پس زنی اگر): 73( باب

 446 ................................................ محصب در) کردن توقف حکم): (74( باب
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 ذو( دشت در و مکه به ورود از پیش) طوي ذي( در کردن توقف): 75( باب
 446 .................................................................. مکه از بازگشت از پس) الحلیفه

 447 ................................................................................................. عمره کتاب ـ 27

 447 ............................................................ آن وفضیلت عمره وجوب): 1( باب

 447 .................................................. نماید عمره حج، از قبل که کسی): 2( باب

  ......................................................... 447 اهللا رسول هاي عمره تعداد): 3( باب

 448 ................................................................................... تنعیم عمرة): 4( باب

 449 ........................................... هدي بدون حج، از پس نمودن عمره): 5( باب

 449 ............................. است شخص هر زحمت با برابر عمره، پاداش): 6( باب

 449 ...................... میشود خارج احرام حالت از وقت چه کننده عمره): 7( باب

 450 .................گفت باید جهاد یا و عمره یا حج از بازگشت در آنچه): 8( باب

 450 ......................................................................... حجاج از استقبال): 9( باب

 450 ...................................................... ظهر از بعد خانه به بازگشت): 10( ببا

 451 ...............................مدینه به شدن نزدیک هنگام شتر، راندن تیز): 11( باب

 451 .................................................... است عذاب از اي قطعه سفر،): 12( باب

 453 ............................................................................................... محصر کتاب ـ 28

 453 ................................................ شود مانعی دچار کننده، عمره اگر): 1( باب

 453 ................................................................ حج در مانع به برخورد): 2( باب

گردد ذبح سر، موي تراشیدن از قبل باید هدي مانع، با برخورد هنگام): 3( باب
 ................................................................................................................... 453 

 شش به دادن طعام یعنی» صدقه أو: «فرماید یم بقره سورة در خداوند): 4( باب
 454 .................................................................................................. مسکین نفر

 454 ......................................... است صاع نصف فدیه، در طعام مقدار): 5( باب
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 455 ........................................................................... کردن شکار جریمۀ کتاب -29

 455 ... کند استفاده محرِم، غیر شخص شکار از تواند یم محرِم شخص): 1( باب

 456 ...................... کند یاري کردن، شکار در را محرِم غیر نباید محرِم): 2( باب

 456 ..................... کند یاري شکار، کشتن در را محرِم غیر نباید محرِم): 3( باب

 456 ......................................... احرام حالت در زنده گورخر نپذیرفتن): 4( باب

شود کشته حرم در است مجاز آنچه و بکُشد تواند یم محرِم را آنچه): 5( باب
 ................................................................................................................... 457 

 457 ........................................... نیست جائز مکه در درگیري و جنگ): 6( باب

 458 ............................................................ محرِم براي حجامت حکم): 7( باب

 458 ............................................................... محرِم براي نکاح) حکم): (8( اب

 458 .................................................................. محرِم نمودن استحمام): 9( باب

 458 ................................................ احرام بدون مکه و حرم به ورود): 10( باب

 459 ..................................................... میت از نیابت به گزاردن حج): 11( باب

 459 ............................................................................... کودکان حج): 12( باب

 459 .................................................................................... زنان حج: )13( باب

 460 ............................ برود کعبه خانۀ به پیاده تا نماید نذر که کسی): 14( باب

 461 ........................................................................ منوره مدینۀ فضایل کتاب -30

 461 .................................................................................... مدینه حرم): 1( باب

 462 ..................راند می خود، از را بد انسانهاي اینکه و مدینه فضیلت): 2( باب

 462 ........................................................... است پاکی سرزمین مدینه،): 3( باب

 462 ................................................... بگرداند روي مدینه، از که کسی): 4( باب

 463 .................................................... گشت برخواهد مدینه به ایمان،): 5( باب

 463 ................................................................ مدینه اهالی با مکر گناه): 6( باب
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 464 ............................................................................. مدینه هاي قلعه): 7( باب

 464 ....................................................... شد نخواهد مدینه وارد دجال): 8( باب

 465 ............................................. میکند دفع خود، از را پلیدي مدینه،): 9( باب

 465 .................................................................................................... )10( باب

 465 .................................................................................................... )11( باب

 467 ....................................................................................... روزه احکام کتاب -31

 467 ................................................................................ روزه فضیلت): 1( باب

باشد یم داران روزه مخصوص که است بهشت از اي دروازه ریان،): 2( باب
 ................................................................................................................... 467 

 468 ........................... دو؟ هر یا و رمضان ماه یا شود گفته رمضان آیا): 3( باب

 469 ......... نکند ترك رمضان، در را آن به وعمل گفتن دروغ که کسی): 4( باب

 روزه من: بگوید دهد، یم دشنام او به که کسی جواب در دار روزه آیا): 5( باب
 469 ......................................................................................................... هستم؟

 469 ..................... بگیرد روزه ترسد، یم خود، بودن مجرد از که کسی): 6( باب

 عید هالل، دیدن با و بگیرد روزه ماه، هالل دیدن با: «فرمود  پیامبر): 7( باب
 469 ......................................................................................................... »نمایید

 470 .............................شوند ینم ناقص) ضحی و فطر( عیدین ماه دو): 8( باب

»دانیم ینم را کردن حساب و نوشتن ما: « اکرم رسول فرمایش این): 9( باب
 ................................................................................................................... 470 

گرفت روزه رمضان، از قبل روز دو یا یک) احتیاط بخاطر( نباید): 10( باب
 ................................................................................................................... 470 

ِحلَّ ﴿: فرماید یم خداوند): 11( باب
ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَُث ٱ لّصِ ٓ  إَِ�ٰ  لرَّ  �ُِ�مۚۡ �َِسا

نُتمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنَّ 
َ
َُّهنَّ  ِ�َاٞس  َوأ  471 ......................................... ].١٨٧: البقرة[﴾ ل
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ْ ﴿: فرماید یم خداوند): 12( باب ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ٰ  ُ�وا َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
 َيُض �ۡ ۡ�

 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ 
َ
 نخ اینکه تا شامید بیا و بخورید]. ١٨٧: البقرة[﴾ رِ َفجۡ لۡ ٱ ِمنَ  َودِ سۡ ۡ�

 472 ....... .شود نمایان شما، براي) شب تاریکی( سیاه نخ از) فجر روشنی( سفید

 472 ................................................ فجر طلوع و سحري میان فاصله): 13( باب

 472 ...................................... نیست واجب ولی دارد برکت سحري،): 14( باب

 472 ................................................... روز اثناي در گرفتن روزه نیت): 15( باب

 473 ............................کند یم صبح جنابت، حالت در که داري روزه): 16( باب

 473 .......................................... دار روزه براي همسر، با آغوشی هم): 17( باب

 473 ..... بیاشامد یا و بخورد چیزي فراموشی، حالت در دار روزه اگر): 18( باب

 کفاره براي چیزي و کرد همبستري رمضان، ماه روز در که کسی): 19( باب
 473 ........................................................................................................ نداشت

 474 .............................. دار روزه نمودن استفراغ یا و کردن حجامت): 20( باب

 474 ..................................... سفر هنگام نمودن، افطار و گرفتن روزه): 21( باب

برود مسافرت به سپس،. بگیرد روزه را رمضان از بخشی کسی اگر): 22( باب
 ................................................................................................................... 475 

 475 .................................................................................................... )23( باب

 محسوب نیکی عمل سفر، در گرفتن روزه: «فرمود  پیامبر): 24( باب
 475 ..................................................................................................... »شود ینم

 نکوهش سفر، در نگرفتن و گرفتن روزه بخاطر را یکدیگر صحابه،): 25( باب
 476 ..................................................................................................... نمیکردند

 476 ..............................باشد اشذمه بر روزه و نماید فوت که کسی): 26( باب

 476 ........................................ کند افطار تواند یم وقت چه دار روزه): 27( باب

 477 ......................................................................... افطار در تعجیل): 28( باب
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 آفتاب، که شود مشخص سپس،. کند افطار رمضان، در کسی اگر): 29( باب
 477 ....................................................................................... است نکرده غروب

 477 .............................................................................. کودکان روزة): 30( باب

 478 .................................................... سحر وقت تا روزه دادن ادامه): 31( باب

 478 ................. ورزد اصرار وصال روزه بر که کسی نمودن سرزنش): 32( باب

 478 ...... بخورد را اش نفلی روزة برادرش تا کند یاد سوگند که کسی): 33( باب

 479 .......................................................... شعبان ماه در گرفتن روزه): 34( باب

است شده گفته  پیامبر نمودن افطار و گرفتن روزه دربارة آنچه): 35( باب
 ................................................................................................................... 480 

 480 ..................................................................... روزه در جسم حق): 36( باب

 481 ........... نکرد افطار آنها نزد ولی رفت، گروهی دیدن به که کسی): 38( ببا

 481 ............................................................. ماه آخر در گرفتن روزه): 39( باب

 482 ......................................................................... جمعه روز روزة): 40( باب

 482 ............گرفت؟می روزه را بخصوصی روزهاي  اهللا رسول آیا): 41( باب

 482 ................................................................... تشریق ایام در روزه): 42( باب

 482 ....................................................................... عاشورا روز روزة): 43( باب

 485 ................................................................................ التراویح صالة کتاب ـ 32

 485 ............................................ رمضان ماه) شبهاي( در قیام فضیلت): 1( باب

 485 .......................... رمضان آخر شب هفت در قدر، شب جستجوي): 2( باب

 486 ................................ آخر دهۀ فرد شبهاي در قدر شب جستجوي): 3( باب

 486 ...................... رمضان ماه آخر دهۀ در نیک کار انجام یا و عبادت): 4( باب

 487 .............................................................................................. اعتکاف کتاب -33

 487 ............... مساجد همۀ در اعتکاف و رمضان آخر دهۀ در اعتکاف): 1( باب
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 487 ........................... برود خانه به تواند نمی ضرورت، بدون معتکف): 2( باب

 487 ........................................................................... شب در اعتکاف): 3( باب

 488 .................................................................... مسجد در زدن خیمه): 4( باب

 488 ........... بیاید تواند می مسجد دروازة تا نیاز صورت در معتکف آیا): 5( باب

 489 ......................................................... رمضان دوم دهۀ در اعتکاف): 6( باب

 491 .................................................................................................. بیوع کتاب ـ 34

 قُِضَيِت  فَإَِذا﴿: فرماید یم که است آمده خداوند گفتۀ این دربارة آنچه): 1( باب
لَوٰ ٱ ْ ٱفَ  ةُ لصَّ وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ

َ
 زمین در شد، خوانده نماز که آنگاه( ].١٠: الجمعة[﴾ ِض �ۡ�

 491 .......................................................................................... )…شوید پراکند

 492 .. دارد وجود مشتبهی امور آنها، میان در و آشکارند حرام و حالل): 2( باب

 492 ................................................ )مشکوك امور( مشتبهات توضیح): 3( باب

 493 ................................... داند ینم مشتبه امور از را وسوسه که کسی): 4( باب

 493 .... آورد یم بدست راهی چه از را مال که دهد ینم اهمیت کسیکه): 5( باب

 493 ....................................................................... منسوجات تجارت): 6( باب

 493 ............................................................. تجارت براي رفتن بیرون): 7( باب

 494 ........................................ باشد روزي، گشایش خواهان که کسی): 8( باب

  ....................................... 494 خدا رسول توسط نسیه کاالي خرید): 9( باب

 495 ..................................................... خویش رنج دست از خوردن): 10( باب

 495 ..............خویش حق طلب در و فروش و خرید در گیري  سهل): 11( باب

 495 ............................................................... ثروتمند به دادن مهلت): 12( باب

 495 .......................... است برکت موجب تجارت، در کاال عیب بیان): 13( باب

 496 ............................................................ مخلوط خرماي فروختن): 14( باب

 496 ..................................................................................... خوار ربا): 15( باب
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 496 ...........دهد یم برکت را صدقات و برد یم بین از را ربا خداوند،: )16( باب

 496 ............................................................. صنعتگر و آهنگر دربارة): 17( باب

 497 ............................................................................... خیاط دربارة): 18( باب

 497 .............................................................. االغ و چارپایان خریدن): 19( باب

 498 .................................................................... بیمار شتران خریدن): 20( باب

 499 .............................................................................. حجام درباره): 21( باب

 499 ......... است زنان و مردان براي آن پوشیدن که چیزي ستد و داد): 22( باب

 500 ......................... کند هبه را آن بالفاصله و بخرد چیزي که کسی): 23( باب

 500 ...................................... است ناپسند معامالت، در کاري فریب): 24( باب

 500 .................................................... است آمده بازارها دربارة آنچه): 25( باب

 502 ............................... بازار در وجنجال جار انداختن براه کراهیت): 26( باب

 502 ..................... است فروشنده عهدة بر کاال کردن پیمانه یا و وزن): 27( باب

 503 ..................................... است مستحب اش وپیمانه وزن که آنچه): 28( باب

  ...................................... 503 پیامبر) وزن واحد( مد و صاع برکت): 29( اب

 503 ...............است آمده خوراکی مواد احتکار و فروش دربارة آنچه): 30( باب

 کند معامله خود، تا زند بهم را مسلمانش برادر معامله نباید مسلمان): 31( باب
 504 ................................................... کند نظر صرف یا دهد اجازه او اینکه مگر

 504 ............................................................................. مزایده فروش): 32( باب

 505 ..................... مادرش درشکم حیوان فروش و فریبکارانه معاملۀ): 33( باب

پستان در را گوسفند یا گاو یا شتر شیر اینکه از فروشنده کردن منع): 34( باب
 505 ....................................................................................... کند ذخیره هایشان

 505 .................................................................. زناکار غالم فروختن): 35( باب

 در( وي به و بفروشد؟ اجر بدون را نشین بادیه کاالي شهرنشین آیا): 36( باب
 506 ................................................... نماید؟ نصیحت یا و کند کمک) مورد این



 مختصر صحیح بخاري          42

 

 506 ........................................ تجاري کاروان پیشباز به رفتن از نهی): 37( باب

 مواد مقابل در خوراکی مواد و کشمش مقابل در کشمش فروش): 38( باب
 506 ...................................................................................................... خوراکی

 506 ............................................................ جو مقابل در جو فروش): 39( باب

 507 ................................................................... طال به طال فروختن): 40( باب

 507 .......................................................... نقره مقابل در نقره فروش): 41( باب

 507 ................................................. نسیه بطور دینار به دینار فروش): 42( باب

 508 ...................................... نسیه به طال مقابل در نقره نسیه فروش): 43( باب

 508 ................................................................................... مزابنه بیع): 44( باب

 509 ........................... نقره و طال مقابل در درخت روي میوه فروش): 45( باب

 509 ............................ شوند استفاده قابل اینکه از قبل میوه فروختن): 46( باب

 آفت دچار میوه، آن سپس، و بفروشد رسیدن، از قبل را میوه اگر): 47( باب
 509 ............................................................................................................. شود

 510 .................................. خراب خرماي برابر در خوب خرماي بیع): 48( باب

 510 ....................................................... )نرسیده( کال میوة فروختن): 49( باب

 اجاره، فروش، خرید، در شهر هر وعادات عرف دادن قرار معتبر): 50( باب
 510 ................................................................................................. وپیمانه وزن

 511 ..................... دیگر شریک طرف از شریک توسط کاال فروختن): 51( باب

 511 ........او کردن آزاد و بخشیدن سپس، حربی کافر از برده خریدن): 52( باب

 512 ............................................................................... خوك کشتن): 53( باب

 512 ............................................. جان بی موجودات تصویرِ فروختن: )54( باب

 513 ........................................................ آزاد انسانهاي فروختنِ گناه): 55( باب

 513 ........................................................ بت و مرده حیوانِ فروختن): 56( باب
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 514 ................................... آید بدست سگ فروش از که پولی حکم): 57( باب

 515 .................................................................................................... سلَم کتاب -35

 515 ................................................................ مشخص پیمانۀ در سلَم): 1( باب

 515 ....................................... ندارد وجود آن، اصل که چیزي در سلَم): 2( باب

 517 ................................................................................................. شفعه کتاب -36

 517 .............................. است آن مستحق که کسی براي شفعه پیشنهاد): 1( باب

 517 ...................................................... تراست؟نزدیک همسایه، کدام): 2( باب

 519 ................................................................................................. اجاره کتاب -37

 519 ................................................................................. اجاره دربارة): 1( باب

 519 ........................................... قیراط چند برابر در گوسفند چرانیدن): 2( باب

 519 .............................................................. شب تا عصر از کارگري،): 3( باب

 را مزدش کار، صاحب و باشد نکرده دریافت را خود مزد که کارگري): 4( باب
 520 ......................................................................... بیفزاید آن، بر و اندازد بکار

 522 ............. بخواند را حمد سورة شخصی، عالج براي که کسی مزد): 5( باب

 523 ....................... ماده و نر حیوان کردن  جفت برابر در مزد دریافت): 6( باب

 525 ...................................................................................... حواله احکام کتاب -38

 525 ... کند مراجعه او به شود، داده حواله ثروتمندى نزد شخصی، اگر): 1( باب

 525 ............................. است جائز دیگري، به میت وام ساختن محول): 2( باب

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید یم خداوند): 3( باب يۡ  َ�َقَدۡت  �َّ
َ
﴾ نَِصيَبُهمۡ  اتُوُهمۡ  َٔ َ�  ُنُ�مۡ َ�ٰ �

 526 ........... بدهید را شان سهمیه اید، بسته پیمان که کسانی با یعنی ].٣٣: النساء[

بازگردد خود تعهد از تواند ینم بشود، میتی وام اداي ضامن که کسی): 4( باب
 ................................................................................................................... 526 
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 527 ................................................................................................ وکالت کتاب ـ 39

 527 .................................................................. شریک وکالت بارة در): 1( باب

 حال در را چیزي یا مردن حال در را گوسفندي وکیل یا چوپان اگر): 2( باب
 527 ....... شود چیز آن شدن فاسد مانع و نماید ذبح را گوسفند دید، شدن فاسد

 528 ......................................................... ها بدهی پرداخت در وکالت): 3( باب

 528 ........ است شده سفارش برایش که کسی به یا وکیل به کردن هبه): 4( باب

 529 ......... بدهد چیزي کسی به تواند می وکیل باشد، راضی موکل اگر): 5( باب

 531 ..... نیست صحیح اش معامله بفروشد، را معیوبی کاالي وکیل، اگر): 6( باب

 531 ............................................................... حدود اجراي در وکالت): 7( باب

 533 ................................................................................. زراعت و کشت کتاب ـ 40

 533 ................................................................... زرع و کشت فضیلت): 1( باب

 به که حدي از تجاوز یا و کشاورزي آالت به شدن سرگرم از اجتناب): 2( باب
 533 ......................................................................................... است شده امر آن

 533 ..................................................... کشاورزي براي سگ نگهداري): 3( باب

 534 ..................................................... کشاورزي براي گاو از استفاده): 4( باب

 محصول شریک و بده انجام را نخلستان کارهاي: بگوید کسی اگر): 5( باب
 534 ...................................................................................................... باش آن،

 535 .................................................... محصول نصف برابر در مزارعه): 6( باب

  .................. 535 خدا رسول اصحاب ومعاملۀ مزارعه خراج، وقف،): 7( باب

 535 ......................... شود می آن مالک کند، آباد کسی را بایر زمین اگر): 8( باب

 536 .....زراعت و کشت در بکدیگر با  اهللا رسول اصحاب همکاري): 9( باب

 537 .................................................................................................... )10( باب

 539 ............................................................................... )آبیاري( ةمساقا کتاب -14

 539 ................................... داند یم جایز را آب هبۀ و صدقه که کسی): 1( باب
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 540 ..... است تر مستحق دیگران از شود، سیر که زمانی تا آب صاحب): 2( باب

 540 .......................................................... چاهها بارة در اختالف حل): 3( باب

 541 ......................................است گناه موجب مسافران، به ندادن آب): 4( باب

 541 .......................................................................... دادن آب فضیلت): 5( باب

 542 .... داند یم تر مستحق آبش به را مشک و حوض صاحب که کسی): 6( باب

 542 ...................... است  خدا رسول و خدا حق فقط چراگاه تعیین): 7( باب

 543 ................................ ها خانه رود آب از چارپان و انسانها نوشیدن): 8( باب

 543 .................................................................. علف و هیزم فروختن): 9( باب

 544 ............................................... اشخاص به زمین دادن اختصاص): 10( باب

گذرد یم دیگر، کسی نخلستان یا و باغ از او راه و گذرگاه که کسی): 11( باب
 ................................................................................................................... 545 

 547 ........................................................ قرض پرداخت و گرفتن قرض کتاب ـ 42

 نیب از ای و بازگرداند آنرا که بردارد نیت این به را شخصی مال که کسی): 1( باب

 547 .............................................................................................................. ببرد

 547 ................................................................................ دین پرداخت): 2( باب

 548 .................................................................. وام پرداختن خوبی به): 3( باب

 548 ......................................... بدهکار شخص بر خواندن جناره نماز): 4( باب

 549 ...........................اموال دادن هدر به ویا کردن ضایع از جلوگیري): 5( باب

 551 ........................................................................ اختالفات و مشاجره کتاب -43

 آمده یهود و مسلمان بین خصومت و مدیون احضار دربارة که آنچه): 1( باب
 551 ............................................................................................................ است

 553 ............................................................................... شده یافته اموال کتاب -44

 داده وي به چیز، آن بگوید، را هایش نشانه شده، پیدا چیزِ صاحبِ اگر): 1( باب
 553 ........................................................................................................ شود یم
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 553 ....................................................... یافت راه در خرمایی دانه اگر): 2( باب

 555 ......................................................................................... خواهی داد کتاب -45

 555 ....................................................................... وستم ظلم قصاص): 1( باب

 555 ............................. باد ستمکاران بر خدا لعنت: فرماید یم خداوند): 2( باب

 556 نماید ینم ظالمان تسلیم را او و کند ینم ظلم مسلمان به مسلمان،): 3( باب

 556 ........................ کن کمک مظلوم، چه و باشد ظالم چه برادرت به): 4( باب

 556 .................................. گردد یم قیامت روز در تاریکی باعث ظلم،): 5( باب

 عذر هنگام است الزم آیا باشد، کرده ظلم کسی حق در شخصی اگر): 6( باب
 557 ................................................................................... کند بیان آنرا خواهی،

 557 ................................. کند  تصاحب را دیگران زمین که کسی گناه): 7( باب

 557 ..... دهد انجام را کار آن تواند یم دهد، اجازه دیگري به کسی اگر): 8( باب

زهیست ن،یبدتر او و: (فرمود) شخصی مورد در که( خداوند گفتۀ این): 9( باب
 558 ............................................................................................... )است انیجو

 558 .............. بکند را چیزي ادعاي ناحق، به و آگاهانه که کسی گناه): 10( باب

 558 ............................ بیافتد بدستش اگر ظالم، مال از مظلوم تقاص): 11( باب

 558 .کند منع دیوارش به میخ کوبیدن از را اشهمسایه نباید همسایه): 12( باب

 559 .................................... معابر برسر نشستن و خانه جلوي تجمع): 13( باب

 559 ........................................ عمومی راههاي مورد در نظر اختالف): 14( باب

 559 ........................................................ کردن مثله و چپاول از نهی): 15( باب

 560 ............................................... شود کشته مالش بخاطر که کسی): 16( باب

 560 ......................................... مردم کاالهاي سایر یا ظرف شکستن): 17( باب

 561 ............................................................................................... شراکت کتاب -46

 561 .................................................. وکاال خوردنی طعام، در شراکت): 1( باب
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 562 .......................................................................... گوسفندان تقسیم): 2( باب

 562 ............................... عادالنه بصورت شُرکا بین کاال گذاري قیمت): 3( باب

 563 .......................................................... کشی قرعه با نمودن تقسیم): 4( باب

 563 ............................................................... غیره و طعام در شراکت): 5( باب

 565 ............................................................................. سفر غیر در رهن کتاب -47

 565 ...................................................................................................... )1( باب

 565 ...................... کنند اختالف هم با گیرنده رهن و دهنده رهن اگر): 2( باب

 567 ......................................................... آن فضیلت و برده کردن آزاد کتاب -48

 567 ................................................... است؟ بهتر برده کدام کردن آزاد): 1( باب

 567 ............. باشد مشترك نفر، چند میان که کنیزي یا غالم کردن آزاد): 2( باب

 568 ....................... غیره و دادن طالق ن،کرد آزاد در فراموشی و خطا): 3( باب

 کردن آزاد اش نیت و» خداست آن از او: «بگوید غالمش به کسی اگر): 4( باب
 568 .......................................................... کردن آزاد هنگام گرفتن گواه و. باشد

 569 .................................................... را خود بردة مشرك، کردن آزاد): 5( باب

 569 ....................................................بشود عربی بردة مالک که کسی): 6( باب

 570 .......................................................... بردگان با زبانی بد کراهیت): 7( باب

 570 .............................................آورد غذا برایتان شما خادم که وقتی): 8( باب

 خودداري اش چهره به زدن از کند تنبیه را غالمش خواست کسی اگر): 9( باب
 570 ........................................................................................................... نماید

 570 ........................................................... مکاتب براي جایز شروط): 10( باب

 573 .................................................. آن به وتشویق آن فضیلت و هبه کتاب -49

 573 ............................................................................ بخشش فضیلت): 1( باب

 574 ..................................................................... هدیه شکار پذیرفتن): 2( باب
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 574 ............................................................................... هدیه پذیرفتن): 3( باب

 از بعضی نزد او که وقتی ببخشد، چیزي دوستش به که کسی): 4( باب
 575 ........................................................................................... باشد همسرانش

 576 ......................................................... شود ینم مسترد که اي هدیه): 5( باب

 576 ...........................................................هدیه مقابل در دادن پاداش): 6( باب

 577 ................................................................. بخشش بر گرفتن گواه): 7( باب

 577 ...................................................................... بخشش گرفتن پس): 8( باب

او اجازة بدون برده کردن آزاد و شوهر از غیر کسی به زن بخشش): 9( باب
 ................................................................................................................... 577 

 578 ..................... شود یم وصول چگونه شده، بخشیده متاع و غالم): 10( باب

 578 ............................. است مکروه آن، پوشیدن که چیزي بخشیدن): 11( باب

 579 ........................................................... مشرکان از هدیه پذیرفتن): 12( باب

 580 .................................................................. مشرك به دادن هدیه): 13( باب

 580 .................................................................................................... )14( باب

 580 ........................................................................ عمري کردن هبه): 15( باب

 580 ................... عروسی هنگام عروس، براي وسایل گرفتن عاریت): 16( باب

 581 ......................................................................... بخشش فضیلت): 17( باب

 583 ........................................................................................... الشهادات کتاب ـ 50

 583 ................ ندهد گواهی شد، گرفته گواه ستم، و ظلم بر کسی اگر): 1( باب

 583 ............................................................................... دروغ شهادت): 2( باب

 584 .................................. معامالتش و کارها سایر و نابینا فرد گواهی ):3( باب

 584 .......................................... نمایند تأیید را یکدیگر توانند یم زنان): 4( باب

 591 ........................................ است کافی شخص، براي نفر یک تایید): 5( باب
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 591 .............................................. آنها دادن گواهی و اطفال شدن بالغ): 6( باب

 591 ..... بگیرند سبقت یکدیگر، از خوردن سوگند براي مردم که وقتی): 7( باب

 592 ............................................................. خوردن سوگند چگونگی): 8( باب

 592 ........... نیست دروغگو کند، یم قرار بر آشتی مردم، میان که کسی): 9( باب

 592 .......................................... صلح براي پیروانش همراه امام رفتن): 10( باب

 فالن و فالن بن فالن وآشتی صلح سند این شود؟می نوشته چگونه): 11( باب
 592 ......................................................... نسب و قبیله ذکر بدون است فالن بن

: فرمود ب علی بن حسن مورد در که  اکرم پیامبر گفتۀ این): 12( باب
 594 ....................................................................... »است سردار من، فرزند این«

 594 .................................. بدهد نظر صلح، مورد در تواند یم امام آیا): 13( باب

 595 .............................................................................................الشروط کتاب -51

 595 ....................................................... نکاح عقد هنگام مهر، شروط): 1( باب

 595 ............................................ نیست صحیح حدود، در که شروطی): 2( باب

 596 .......................................... کشاورزي معامالت در گذاشتن شرط): 3( باب

 597 ........................ شروط ونوشتن دشمن با صلح و جهاد در شروط): 4( باب

 606 ................................................. اقرار در جائز استثناهاي و شروط): 5( باب

 607 .......................................................................................... ها وصیت کتاب - 52

 607 ...................................................................................... ها وصیت): 1( باب

 608 ....................................................... مرگ هنگام خیرات، و صدقه): 2( باب

 608 ................................ هستند خویشاوندان جزو وفرزندان، زنان آیا): 3( باب

 608 .................................................... ایتام اموال دربارة خداوند حکم): 4( باب

 حقیقت، در خورند یم را یتیمان اموال که کسانی: «فرماید یم خداوند) 5( باب
 609 ...................... »شوند یم واصل دوزخ، به و کنند یم شکمهایشان وارد آتش،
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 609 ..................................................................... وقف سرپرست نفقۀ): 6( باب

) وقف در( ام  حصه: بگوید و کند وقف چاهی، یا زمین که کسی): 7( باب
 610 ........................................................................ است مسلمانان دیگر باندازة

 610 ................................. گیرد انجام گواه، دو حضور در باید وصیت): 8( باب

 611 ................................................................................................... جهاد کتاب -53

  ........................... 611 اکرم پیامبر سیرت از پیروي و جهاد فضیلت): 1( باب

 جهاد خدا راه در خود، وجان مال با که است مؤمنی مردم، بهترین): 2( باب
 611 .............................................................................................................. کند

 612 ............................................ اهللا سبیل فی مجاهدین رفیع درجات): 3( باب

 612 .......... است بهتر فیها ما و دنیا از رفتن، خدا راه در شامی و صبح): 4( باب

 613 .............................................................................. بهشتی حوران): 5( باب

 613 .................................................. شود زخمی خدا راه در که کسی): 6( باب

 614 ................................................................. اهللا راه در شدن زخمی): 7( باب

 کسانی مؤمنان، میان از: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 8( باب
..»و اند گذشته در بعضی اند، کرده وفا اند بسته خدا با که عهدي به که هستند

 ................................................................................................................... 614 

 616 ...................................................جهاد از قبل صالح، وعمل ایمان): 9( باب

 616 ............................... شود کشته ناشناسی، فرد تیر اثر بر که کسی): 10( باب

 617 ......................................... است؟ کسی چه اهللا سبیل فی مجاهد): 11( باب

 617 ...................................... جنگ غبار و جهاد از بعد نمودن غسل): 12( باب

 دین، بر و آورد یم ایمان سپس کشته، را مسلمانی که کافري): 13( باب
 617 ................................................................. شود یم کشته و کند یم استقامت

 618 ......................................................... روزه بر جهاد دادن ترجیح): 14( باب
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 618 ........................ دارد وجود شهادت، نوع هفت شدن، کشته بجز): 15( باب

 619 .................... ].٩٥: النساء[﴾ ...عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ نزول شأن): 16( باب

 619 ...................................................................... جهاد براي تشویق): 17( باب

 620 ............................................................................... خندق کندن): 18( باب

 621 ............................................................ عذر خاطر به جهاد ترك: )19( باب

 621 .............................................................. اهللا راه در روزه فضیلت): 20( باب

شایسته بطور اشخانوده سرپرستی یا و مجاهد کردن مجهز فضیلت): 21( باب
 ................................................................................................................... 621 

 621 .................................... جهاد به رفتن هنگام مرگ، براي آمادگی): 22( باب

 622 .............. دشمن از اطالعات آوريجمع و شدن پیشگام فضیلت): 23( باب

 622 ..................... دارد ادامه بدکار، و نیکوکار انسان معیت در جهاد،): 24( باب

 623 .................................................. جهاد براي اسب پرورش ثواب): 25( باب

 623 .............................................................. االغ و اسب گذاري نام): 26( باب

 623 .......................................... است آمده اسب بدیمنی دربارة آنچه): 27( باب

 624 ........................................................... غنیمت مال از اسب سهم): 28( باب

  ...................................................................... 624 اکرم پیامبر شتر): 29( باب

 625 ......................... مردم براي آب حمل با جنگ در زنان مشارکت): 30( باب

 625 ......................................... زنان توسط جنگ، مجروحان مداواي): 31( باب

 625 ............................................................. جهاد میادین در نگهبانی): 32( باب

 626 ............................................................ جهاد در خدمت فضیلت): 33( باب

 626 ......................................... خدا راه در نگهبانی روز یک فضیلت): 34( باب

 627 ........................... جنگ در نیکوکاران، و ضعفاء از گرفتن کمک): 35( باب

 627 ..................................................................... تیاندازي به تشویق): 36( باب
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 628 ............................................................. دیگران سپر به بردن پناه): 37( باب

 628 ...................................... است آمده شمشیر آراستن دربارة آنچه): 38( باب

 628 .......... است آمده  اکرم پیامبر جنگی لباس و زره دربارة آنچه): 39( باب

 629 ........................................... جنگ در ابریشمی پارچۀ از استفاده): 40( باب

 629 ........................ است شده گفته رومیان، با جنگ دربارة که آنچه): 41( باب

 629 .............................................................................. یهود با جهاد): 42( باب

 630 ............................................................................ ترکها با جنگ): 43( باب

 630 ........................................................................... مشرکین نفرین): 44( باب

 631 ..................... آنان از دلجویی قصد به مشرکین هدایت براي دعا): 45( باب

 631 ................ نبوت و اسالم سوي به  اکرم پیامبر توسط مردم، دعوت): 46(

پنجشنبه روز در سفر وترجیح دیگران از جنگ نیت نمودن پنهان): 47( باب
 ................................................................................................................... 632 

 632 ................................................................................. کردن وداع): 48( باب

 632 ..............................................................رهبر و پیشوا از اطاعت): 49( باب

 632 ....................................... اش اندیشه به بردن پناه و رهبر از دفاع): 50( باب

 633 ............................................... جنگ میدان از فرار عدم بر بیعت): 51( باب

 داشته آنرا توانایی نمایدکه امر کاري به را پیروانش رهبر، و امام): 52( باب
 634 ........................................................................................................... باشند

 به آفتاب، زوال از پس جنگید، نمی روز آغاز در اگر  اکرم پیامبر): 53( باب
 635 ........................................................................................ پرداخت می جنگ

 635 ......................................................................... مزدبگیر شخص): 54( باب

 635 ................................ است آمده  اهللا رسول پرچم دربارة آنچه): 55( باب

 وحشت دچار دشمنانم راه، ماه یک مسافت از: فرمود  اکرم پیامبر): 56( باب
 636 ...................................................................................................... شوند می
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 636 .......................................... )سفر یا( جنگ توشۀ و زاد برداشتن): 57( باب

 636 ............................................ شدن سوار االغ، بر کسی سر پشت): 58( باب

 637 ........................................ دشمن سرزمین به قرآن بردن کراهیت): 59( باب

 637 ............................................. بلند صداي با گفتن تکبیر کراهیت): 60( باب

 637 ................. بلندیها از آمدن پایین و رفتن باال هنگام گفتن تسبیح): 61( باب

 638 .................. رسید خواهد اقامت، دوران عبادات ثواب مسافر، به): 62( باب

 638 ................................................................. مسافرت به رفتن تنها): 63( باب

 638 ................................................................ والدین اجازة با جهاد،): 64( باب

 638 ..................................... شتر گردن به آن، مشابه و زنگوله بستن): 65( باب

 639 ............................................................ محرم بدون زن، مسافرت) 66( باب

 639 ................................................................ اسیران بستن زنجیر به): 67( باب

 639 .............................................................................. زدن شبیخون): 68( باب

 639 ................................................. جنگ در کودکان، و زنان کشتن): 69( باب

 640 ................................ نسوزانید آتش، یعنی خدا عذاب با را مردم): 70( باب

 640 .................................................................................................... )71( باب

 640 ..................................................... نخلستانها و ها خانه سوزاندن): 72( باب

 641 ............................................................... است فریبکاري جنگ،): 73( باب

 641 .............................................. جنگ در اختالف و تنازع کراهیت): 74(باب

 643 ............................... دشمن دیدن هنگام مردم، از خواستن کمک): 75( باب

 644 .............................................................. جنگی اسیران کردن آزاد): 76(باب

 644 ............................................................... مشرکین از گرفتن فدیه): 77(باب

 645 شود مسلمانان سرزمین وارد خواستن، امان بدون حربی کافر اگر): 78(باب

 645 ...................................................... نماینده و سفیر به دادن جایزه): 79(باب
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 645 آنان با رفتار چگونگی و نمود؟ شفاعت ذمه، اهل براي میتوان آیا) 80(باب

 646 .......................................... شود؟ عرضه کودك، بر اسالم چگونه): 81(باب

 646 .......................................................... امام توسط مردم، شمارش): 82( باب

 646 .......... دشمن بر پیروزي از پس جنگ میدان در توقف شب سه): 83( باب

 مسلمانان دست به دوباره دشمن، غلبۀ از بعد مسلمانان، اموال اگر): 84( باب
 647 ............................................................................................................افتد؟

 647 ..................... بگوید سخن عربی، غیر و فارسی زبان به که کسی): 85(باب

 648 ................................................................ غنیمت مال در خیانت): 86( باب

 648 ................................................................ امانت در اندك خیانت): 87(باب

 649 .................................................................... مجاهدین از استقبال): 88(باب

 649 ................................................................ جهاد از برگشتن دعاي): 89(باب

 650 .......................................... سفر از بازگشت هنگام خواندن، نماز): 90(باب

 650 ....................................................................... خُمس اداي فرض) :91(باب

 آنها به جستن تبرك و  خدا رسول از باقیمانده آثار دربارة آنچه): 92(باب
 651 ....................................................................................................است آمده

هستم) کننده تقسیم و نگهدارنده( قاسم و خازن من، و دهد یم خدا): 93(باب
 ................................................................................................................... 651 

 652 ....................................... است شده حالل شما براي غنیمت مال): 94(باب

 657 .................................... آید یم بدست جنگ در که هایی خوردنی): 95(باب

 657 ......................... آنان از جزیه گرفتن و ها حربی و ها ذمی با صلح): 96(باب

 بحساب نیز رعیتش با صلح آیا کند، صلح پادشاهی با امام اگر): 97(باب
 659 ........................................................................................................ آید؟ می

 660 ............................... بکشد ناحق به را معاهدي فرد که کسی گناه): 98(باب
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شوند؟ یم بخشوده کنند، خیانت مسلمانان، حق در که مشرکانی آیا): 99(باب
 ................................................................................................................... 660 

 به که کسی گناه و دیگر چیزهاي و مال مقابل در مشرکین با صلح): 100(باب
 661 ................................................................................... نباشد پایبند پیمانش،

 662 ................................ شود؟ یم  معاف کند، جادو که اي ذمی آیا): 101( باب

 662 ......................................................................... خیانت از ترس): 102(باب

 662 ........................... کند خیانت سپس، و ببندد عهد که کسی گناه): 103(باب

 663 ................................ کند یم خیانت بد، و نیک به که کسی گناه): 104(باب

 665 .................................................................................... آفرینش آغاز کتاب -54

 و است کرده آغاز را آفرینش که اوست: فرماید یم متعال خداوند): 1(باب
 665 .................................................................................... گرداند یم باز سپس،

 666 ................................................ است آمده زمین هفت دربارة آنچه): 2(باب

 666 .................................... است نظم اساس بر خورشید و ماه گردش): 3(باب

 براي را ابرها که است ذاتی او: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 4(باب
 667 ............................ )57:اعراف( فرستد یم خود رحمت پیشاپیش دادن، مژده

 668 ........................................................................... فرشتگان از یادي): 5(باب

 672 .................................. دارد وجود اکنون هم اینکه و بهشت وصف): 6(باب

 675 ................................... دارد وجود اکنون هم اینکه و دوزخ وصف): 7(باب

 675 ........................................................... لشکریانش و شیطان وصف): 8(باب

 روي را جنبندگان انواع و: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 9(باب
 678 ................................................................................... ساخت پراکنده زمین

 چرا به کوهها فراز بر را آنها که است گوسفند مسلمان، مال بهترین): 10(باب
 678 .......................................................................................................... برد یم
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 از یکی در زیرا دهید غوطه آنرا افتاد، شما آب ظرف در مگسی اگر): 11(باب
 679 ....................................... دارد وجود شفا دیگرش، بال ودر مرض بالهایش،

 681 ................................................................................... انبیاء حکایات کتاب -55

 681 .............................................................. فرزندانش و آدم آفرینش): 1( باب

می القرنین ذو دربارة تو از« :فرماید می که متعال خداوند سخن این): 2( باب
 در او به ما. کرد خواهم بازگو برایتان را او سرگذشت از ايگوشه: بگو. پرسند
 683 »گذاشتیم دراختیارش را چیزي هر وسایل و دادیم وحکومت قدرت زمین،

 دوست، بعنوان را ابراهیم خداوند: فرماید می که تعالی حق سخن این): 3( باب
 684 ................................................................................................. کرد انتخاب

 آنان براي ابراهیم مهمانان از: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 4( باب      
 693 .............................................................................................................. بگو

 اسماعیل از) قرآن( کتاب در و: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 5( باب
 693 ........................................... بود صادق هایش،وعده در که کسی آن. کن یاد

 برادرشان ثمود، قوم سوي به و: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 6( باب
 694 ....................................................................................... فرستادیم را صالح

 یعقوب وفات که هنگامی آیا: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 7( باب
 694 ................... آیه: ...گفت فرزندانش به که آنگاه بودید حاضر شما رسید، فرا

 694 ............................................ السالم علیهما موسی با خضر داستان): 8( باب

 695 ...................................................................................................... )9( باب

 فرعون همسر مؤمنان، از خداوند و: فرماید می که خداوند گفتۀ این): 10( باب
 695 ....................................... بود فرمانبرداران زمرة از او و...  است زده مثال را

 695 . بود پیامبران از یونس و: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 11( باب

 عنایت را زبور داود، به و: فرماید که متعال خداوند سخن این): 12( باب
 695 .......................................................................................................... کردیم
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 عطا داوود، به را سلیمان ما: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 13( باب
 696 ................................. کرد می توبه زیاد زیرا بود خوبی بسیار بندة او. کردیم

! مریم اي: گفتند فرشتگان وقتیکه: فرماید می که خداوند گفتۀ این): 14( باب
 696 .... بگیرد؟ بعهده را مریم سرپرستی کسی چه...  است گزیده بر ترا خداوند

 خود، دین در! کتاب اهل اي: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 15( باب
697 .................................................................................................... نکنید غُلو 

 یاد مریم از) قرآن( کتاب در: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 16( باب
 697 .................................................... گرفت کناره اش،خانواده از که آنگاه کن،

 700 ............................................. السالم علیهما مریم بن عیسی نزول): 17(باب

 700 ....................................... است آمده اسرائیل بنی دربارة که آنچه): 18( باب

 706 ........................................................................................ فضایل): 19( باب

 707 .............................................................................. قریش مناقب): 20( باب

 708 .................................................................................................... )21( باب

 708 .............................. اشجع و جهینه مزینه، غفار، اسلم، قبایل ذکر): 22( باب

 709 ........................................................................ قحطان قبیلۀ ذکر): 23( باب

 709 .................................................... جاهلی عادات و افکار از نهی): 24( باب

 710 ............................................................................. خزاعه داستان): 25( باب

  .................................................... 711 ذر ابو آوردن اسالم داستان): 26( باب

 713 است شده داده نسبت نیاکانش به جاهلیت و اسالم در که کسی): 27( باب

 713 ................ دهند دشنام نسبش، و اصل به ندارد دوست که کسی): 28( باب

  ......................................................... 713 اکرم رسول نامهاي ذکر): 29( باب

 714 ............................................................................   پیامبران خاتم): 30( باب

  .................................................................... 714 اهللا رسول وفات): 31( باب
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 714 .................................................................................................... )32( باب

  .............................................................. 715 خدا رسول توصیف): 33( باب

 719 ................... بود بیدار قلبش ولی خوابید یم  اکرم پیامبر چشم): 34( باب

 719 ............................................................ اسالم در نبوت، عالمات): 35( باب

 که شناسند یم آنگونه را او: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 36( باب
 725 .......................................................................... شناسندمی را خود فرزندان

 نشان اي معجزه آنها به تا  اکرم پیامبر از مشرکین خواست در): 37( باب
 726 ..................................... داد نشان آنان به را القمر شق  آنحضرت و دهد،

 727 ................................... اجمعین علیهم اهللا رضوان صحابه فضایل) 56( کتاب

 دوست عنوان به را کسی اگر: فرمود که  اکرم رسول سخن این) 1( باب
 727 ......................................... گزیدم یم بر را ابوبکر کردم، می انتخاب صمیمی

  ............................................................ 731 خطاب بن عمر مناقب): 2( باب

  ............................................................ 732 عفان بن عثمان مناقب): 3( باب

  ........................................................ 733 طالب ابی بن علی مناقب): 4( باب

  ................................................ 734 اکرم پیامبر خویشاوندان مناقب): 5( باب

  ............................................................ 734 اهللا عبید بن طلحه ذکر): 6( باب

  ...................................................... 734 وقاص ابی بن سعد مناقب): 7( باب

  ......................................................... 735 خدا پیامبر دامادهاي ذکر): 8( باب

  ............................................................... 735 حارثه بن زید مناقب): 9( باب

 736 ............................................................ ب زید بن اسامه ذکر): 10( باب

 737 ...................................................... ب عمر بن عبداهللا مناقب): 11( باب

 737 ....................................................... ب حذیفه و عمار مناقب): 12( باب

 ..................................................... 737 جراح بن عبیده ابو مناقب): 13( باب
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 738 ....................................................... ب وحسین حسن مناقب): 14( باب

 738 .................................................. ب عباس بن اهللا عبد مناقب): 15( باب

  ............................................................. 738 ولید بن خالد مناقب): 16( باب

  .................................... 739 ابوحذیفه شدة آزاد غالم سالم؛ مناقب): 17( باب

 739 .................................................................... ل عایشه مناقب): 18( باب

 739 ..................................... اجمعین علیهم اهللا رضوان انصار مناقب): 19( باب

 یکی من بود، ینم هجرت اگر: «فرمود که  اکرم پیامبر سخن این): 20( باب
 740 ............................................................................................. »بودم انصار از

 740 ...................................................... است ایمان از انصار، دوستی): 21( باب

 شما: «فرمود انصار به خطاب که  اکرم پیامبر سخن این): 22( باب
 740 ................................................................. »هستید من نزد مردم، محبوبترین

 741 ............................................................... انصار هاي تیره فضیلت): 23( باب

 با تا کنید صبر: «فرمود انصار به خطاب که  اکرم پیامبر سخن این): 24( باب
 741 .................................................. »نمایید مالقات) کوثر( حوض کنار در من

 چیز، آن به خودشان آنکه با: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 25( باب
 742 ....................................... دهند یم ترجیح خود، بر را دیگران ولی نیازمندند

 از و بپذیرید نیکانشان از: «فرمود که  اکرم پیامبر سخن این): 26( باب
 743 ................................................................................ »کنید گذشت بدانشان،

  ............................................................. 744 معاذ بن سعد مناقب): 27( باب

  .............................................................. 744 کعب بن اُبی مناقب): 28( باب

  .............................................................. 744 ثابت بن زید مناقب): 29( باب

  ...................................................................... 744 ابوطلحه مناقب) 30( باب

  ......................................................... 745 سالم بن عبداهللا مناقب): 31( باب
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 746 ............. ل خدیجه فضیلت و خدیجه با  اکرم نبی ازدواج): 32( باب

 747 .................................................................... عتبه دختر هند ذکر): 33( باب

 747 .................................................. نفیل بن عمرو بن زید از سخن): 34( باب

 748 .......................................................................... جاهلیت دوران): 35( باب

  .................................................................. 748 اکرم رسول بعثت): 36( باب

 متحمل مکه، مشرکین از یارانش، و  اکرم پیامبر که مشکالتی): 37( باب
 749 ........................................................................................................... شدند

 749 ..................................................................................... جن ذکر): 38( باب

 750 ........................................................................ حبشه به هجرت): 39( باب

 750 ....................................................................... طالب ابو حکایت): 40( باب

 751 .............................................................................. اسراء حدیث): 41( باب

 751 ........................................................................................ معراج): 42( باب

 وعروسی مدینه به عایشه وآمدن ل عایشه با  اکرم نبی نکاح): 43( باب
 755 ..................................................................................... وي با  آنحضرت

 756 ................................... مدینه به یارانش و  اکرم پیامبر هجرت): 44( باب

 764 ...................................... مدینه به یارانش و  اکرم پیامبر ورود): 45( باب

 765 .......................... حج مناسک اداي از پس مکه در مهاجر، ماندن): 46( باب

 765 ................ مدینه به هجرت از پس  اکرم پیامبر نزد یهود آمدن): 47( باب

  .................................................................... 767 اکرم پیامبر غروات) 57( کتاب

 767 ................................................................................. عشَیره ةغزو): 1( باب

 طلب پروردگارتان از که آنگاه: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 2( باب
 767 ........................................................................................ ...کردیدمی کمک

 768 ........................................................................بدر اصحاب تعداد): 3( باب
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 768 ..................................................................... جهل ابو شدن کشته): 4( ببا

 769 ...................................................... بدر غزوة در فرشتگان حضور): 5( باب

 769 ...................................................................................................... )6( باب

  .......................... 772 اکرم پیامبر به شان خیانت و نضیر بنی داستان): 7( باب

 773 ..................................................................... اشرف بن کعب قتل): 8( باب

 775 .................................. الحقیق ابی بن اهللا عبد ابورافع قتل ماجراي): 9( باب

 777 ................................................................................... احد ةغزو): 10( باب

 گروه دو که را زمانی آور بیاد: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 11( باب
 777 ........ بود آنان یار خداوند ولی بکشند، نبرد از دست گرفتند تصمیم شما از

 در) بندگان( کار از چیزي: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 12( باب
 دهد می عذاب را آنان یا و پذیرد می را آنها توبۀ یا خداوند. نیست تو دست
 778 .................................................................................. ستمگرند آنان، چراکه

  .............................. 778 عبدالمطلب بن حمزه رسیدن شهادت به): 13( باب

 780 ................................. احد جنگ در  اکرم پیامبر شدن مجروح): 14( باب

 780 ............................... گفتند لبیک را رسولش و خدا نداي که آنان): 15( باب

 780 ................................................................ احزاب یا خندق غزوة): 16( باب

 781 ...... قریظهبنی سوي به رفتن و خندق از  اکرم پیامبر بازگشت): 17( باب

 781 ..........................................................................الرقاع ذات غزوة):18( باب

 783 ................... باشد می مریسیع هغزو همان که المصطلق بنی غزوة): 19( باب

 783 .................................................................................. انمار غزوة): 20( باب

 خداوند بدرستیکه: فرماید می متعال خداوند که این و حدیبیه غزوة): 21( باب
 784 .......... کردند بیعت تو با درخت زیر در که آنگاه گردید، خشنود مؤمنان، از

 787 ............................................................................. قرد ذي ةغزو): 22( باب
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 787 .................................................................................. خیبر غزوة): 23( باب

 793 ............................................................................... القضاءة عمر): 24( باب

 793 ........................................................ شام سرزمین در موته ةغزو): 25( باب

 794 ....... جهینه قبیلۀ از حرَقات تیرة سوي به زید بن اسامه فرستادن): 26( باب

 794 ........................................... رمضان مبارك ماه در مکه فتحة غزو): 27( باب

 795 ....... کرد؟ نصب کجا را اسالم پرچم مکه، فتح روز  اکرم نبی): 28( باب

 797 .................................................................................................... )29( باب

 که هنگامی حنین روز و: فرماید می که متعال خداوند گفتۀ این): 30( باب
 798 ....... است مهربان و آمرزنده خداوند و... ساخت مغرور را شما شما، کثرت

 799 .............................................................................. اوطاس ةغزو): 31( باب

 800 ................................... هجري هشتم سال شوال در طایف ةغزو): 32( باب

 802 جذیمه بنی بسوي  خدا رسول توسط  ولید بن خالد اعزام): 33( باب

 آن به که مدلجی مجزَّر بن علقمه و سهمی حذافۀ بن عبداهللا سریۀ): 34( باب
 802 .......................................................................... گویند می نیز انصاري سریۀ

 803 .............. الوداع حجۀ از قبل یمن، به معاذ و موسی ابو فرستادن): 35( باب

 804 .............................. یمن به ب ولید بن خالد و علی فرستادن): 36( باب

 805 ........................................................................ الخلصه ذو ةغزو): 37( باب

 806 ..................................................................... یمن به جریر رفتن): 38( باب

 807 ....................................................................... البحر سیف ةغزو): 39( باب

 808 ................................................................. حصن بن عیینَه ةغزو): 40( باب

 808 ..................................... اُثال بن ثمامه حکایت و حنیفه بنی وفد): 41( باب

 810 ...................................................................... نجران اهل داستان): 42( باب
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 811 ........................................................ یمن اهالی و اشعریها آمدن): 43( باب

 812 ................................................................................ الوداع حجۀ): 44( باب

 813 .................................................... مشقت پر هغزو یا تبوك هغزو): 45( باب

: فرماید می که متعال خداوند سخن این و  مالک بن کعب حدیث): 46( باب
 815 ............................................... شدند انداخته تأخیر به که نفري سه آن بر و

 824 ...................................... قیصر و کسري به  اکرم نبی هاي نامه): 47( باب

  .................................................. 824 اکرم  رسول وفات و بیماري): 48( باب

  ...................................................................... 828 اکرم نبی وفات): 49( باب

 829 ........................................................................................... تفســـیر کتاب -58

 829 ................................................................................................. فاتحه سورة

 829 ........................................... است آمده الکتاب فاتحه درباره آنچه): 1( باب

 830 .................................................................................................... بقره سورة

 و شریک خداوند، با آگاهانه،: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 2( باب
 830 ..................................................................... ]22:بقره» [ندهید قرار همتایی

 و دادیم قرار سایه شما بر را ابر« :فرماید یم که متعال گفتۀخداوند این): 3( باب
 830 .............................................. ]57: بقره» [فرستادیم سلوي، و منّ شما براي

 این به: گفتیم که هنگامی و: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 4( باب
 830 ....................................................................... ]58 :بقره» [شوید وارد قریه،

 فراموش و نکرده نسخ را اي آیه هیچ: «فرمود که خداوند گفتۀ این): 5( باب
: بقره» [کنیم یم جایگزینش آن، همانند یا بهتري چیز آنکه مگر سازیم، ینم

108[ ........................................................................................................... 831 

 فرزندي خداوند،: وگفتند: «فرماید یم که وجل عز خداي گفتۀ این): 6( باب
 831 .................. ]116 :بقره» [است پاك او آنکه حال است، برگزیده خود، براي
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 خود، براي ابراهیم مقام از: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 7( باب
 831 ................................................................. ]125 :بقره» [برگیرید نماز، جاي

 که آنچه و خداوند به: بگویید: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 8( باب
 832 ................................. ]136 :بقره» [داریم ایمان است، شده نازل ما سوي به

 رو میانه ملت یک را شما: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 9( باب
 832 ......................... ]143 :بقره» [باشید گواه مردم، بر قیامت روز تا دادیم قرار

 مردم همانجاکه از سپس،: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 10( باب
 833 .............................................................. ]199: بقره» [بروید شوند، یم روان

: گویند یم آنان از برخی و: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 11( باب
 833 ................... ]201: بقره» [فرما عطا نیکی آخرت، و دنیا در ما به! پروردگارا

 از ـ چیزي ـ اصرار، با آنان: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 12( باب
 834 .................................................................... ]273 :بقره» [خواهند ینم مردم

 834 ........................................................................................... عمران آل سورة

 آیات آیات، از بعضی: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 13( باب
 آل[ »اند متشابهات آیات دیگر، برخی و هستند قران اساس که اند، محکمات

 834 ..................................................................................................... ]7:عمران

 و عهد که کسانی همانا: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 14( باب
 آل» [فروشند یم اندکی بهاي به را هایشان سوگند و خداوند با خود پیمان

 835 ................................................................................................... ]77:عمران

 جمع شما علیه مردم،«: فرماید یم که جل و عز خداوند گفتۀ این): 15( باب
 836 ............................................................................ ]173:عمران آل[ »اند شده

 و کتاب اهل از شما یقینا«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 16( باب
 836 ....................... ]186: عمران آل» [دید خواهید زیادي وآزار اذیت مشرکین،
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 از که آنان مبر گمان«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 17( باب
 838 ..................................... ]188: عمران آل[» ...شوند یم خوشحال کارهایشان

 839 ................................................................................................... نساء سورة

 ازدواج در که ترسیدید  اگر و«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 18( باب
 839 .................... ]3: نساء[ »...کنید رعایت را عدالت توانیدنمی یتیم، دختران با

 درباره را شما خداوند،: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 19( باب
 840 ........................................................ ]11:نساء» [کند می سفارش تان فرزندان

 اي ذره اندازة به خداوند«: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 20( باب
 841 ........................................................................ ]40:نساء» [کند ینم ظلم هم

 آنگاه بود خواهد چگونه«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 21( باب
 842 ................................................]41:نساء[ »...بیاوریم گواهی ملتی، هر از که

 که را کسانی گمان بی«: فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 22( باب
]97نساء[» ...اند کرده ستم خود، بر که حالی در کنند یم روح قبض فرشتگان،

 ................................................................................................................... 842 

 فرستادیم وحی تو بر ما«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 23( باب
 843 .................................... ]163: نساء[» ...فرستادیم وحی نوح، بر که همچنان

 843 .................................................................................................. مائده سورة

 از که را آنچه! پیامبر اي«: فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 24( باب
 843 ..................... ]67: مائده[ »…کن ابالغ شده، نازل تو بر پروردگارت سوي

 را اي پاکیزه چیزهاي! مؤمنان اي«: فرماید یم که خداوند گفتۀ این): 25( باب
 844 ........... ]87:مائده[ »مکنید حرام خود بر ساخته حالل شما براي خداوند که

 و بتها قمار، شراب،«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 26( باب
 844 ................................... ]90:مائده[ »هستند شیطان ناپاك اعمال فال، تیرهاي
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 نکنید سؤال چیزهایی از«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 27( باب
 844 ....................... ]101: مائده[ »کنند یم ناراحت را شما گردند، آشکار اگر که

 845 ................................................................................................... انعام سورة

 قادر اهللا: بگو! پیامبر اي«: فرماید یم که جل و عز خداوند سخن این): 28( باب
 845 ................................. ]65: انعام[ »بفرستد عذاب شما سر باالي از که است

 خداوند که اند کسانی اینها«: فرماید یم که وجل عز خداوند قول این): 29( باب
 846 ............. ]90: انعام[ »کن پیروي ایشان هدایت از پس، نموده، هدایت آنهارا

 خواه بد، کارهاي به«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 30( باب
 846 .................................. ]151: انعام[ »نشوید نزدیک پنهان، خواه باشد آشکار

 847 ................................................................................................ اعراف سورة

 کار به و ساز پیشه را عفو«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 31( باب
 847 ....................................................................... ]199: اعراف[ »کن امر نیک،

 847 .................................................................................................. انفال سورة

 اي فتنه تا بجنگید آنان با«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 32( باب
 847 ...................................... ]39:انفال[ »شود خدا آنِ از دین همۀ و نماند باقی

 847 ..................................................................................... )توبه( براءت سورة

 گناهان به دیگر گروه وآن«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 33( باب
 847 .................................................................. ]102:توبه[ »کردند اعتراف خود

 848 ....................................................................................................هود سورة

 روي) خداوند( او عرش«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 34( باب
 848 ........................................................................... ]7:هود[ »داشت قرار آب،

 پروردگارت مؤاخذة«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 35( باب
 848 .............. ]102:هود[ »...کند مؤاخذه را آبادیهایی بخواهد هرگاه است چنین

 849 .................................................................................................. حجر سورة
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 استراق که آنهائى مگر...«: فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 36( باب
 849 ........................................................................... ]18: حجر[ »کنند یم سمع

 850 ................................................................................................... نحل سورة

 به شما از بعضی و«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 37( باب
 850 ................................................ ]70:نحل[ »رسندمی عمر مراحل ترین پست

 850 .................................................................................................. اسراء سورة

 که کسانی فرزندان اي«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 38( باب
 850 ........ ]3: اسراء» [بود سپاسگزاري بسیار بندة او! کردیم سوار نوح، با را آنها

 به را تو خداوند که باشد«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 39( باب
 853 ................................................................. ]79: اسراء[ »برساند محمود مقام

 بلند باصداي نه را نمازت«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 40( باب
 853 .................................................. ]110:اسراء[ »بخوان آهسته، صداي با نه و

 854 ................................................................................................. کهف سورة

 که هستند کسانی اینها«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 41( باب
 854 ................ ]105: کهف[ »کردند انکار را پروردگارشان مالقات و خدا آیات

 854 .................................................................................................. مریم سورة

 حسرت، روز از را آنان«: فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 42( باب
 854 ...................................................................................... ]39:مریم[ »بترسان

 855 .................................................................................................... نور ةرسو

 را خود همسران که آنانی: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 43( باب
 855 .......................... ]6:نور» [ندارند گواهی خود، بجز و کنند می) زنا به( متهم

 را خدا بار چهار زن، اگر: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 44( باب
 856 ....................................... ]8 :نور...» [دروغگواست شوهرش که بگیرد گواه

 858 ................................................................................................. فرقان سورة
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 هایشان چهره بر که کسانی: «فرماید یم که وجل عز خداوند تۀگف این): 45( باب
 858 ................................................... ]34:فرقان» [شوند یم برده دوزخ سوي به

 858 .................................................................................................... روم سورة

» گردید مغلوب روم، الم،: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 46( باب
 858 ....................................................................................................... ]1:روم[

 859 ................................................................................................ سجده سورة

 چه که داند نمی کس هیچ: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 47( باب
 859 ............................ ]17:سجده» [است نهفته برایش بخشی شادي هاي نعمت

 860 ............................................................................................... احزاب سورة

 خواستی، که را کدام هر: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 48( باب
]51:احزاب» [بده جاي خود، نزد خواستی، که را کدام هر و کن دوري او از
 ................................................................................................................... 860 

 خانۀ وارد اجازه، بدون: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 49( باب
 861 .......................................................................... ]53:احزاب» [نشوید پیامبر

 یا پنهان را چیزي شما اگر: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 50( باب
 861 ......................................... ]54: احزاب» [داند می را آن خداوند کنید، ظاهر

 بر فرشتگانش و خدا: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 51( باب
 862 ......................................................... ]56:احزاب...» [میفرستند درود پیامبر،

 که نباشید کسانی مانند: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 52( باب
 863 ............... ]69:احزاب» [نمود تبرئه را او خداوند پس.کردند اذیت را موسی

 863 .....................................................................................................سبأ سورة

 از شما دهندة بیم او: «فرماید یم که وجل عز خداوند گفتۀ این): 53( باب
 863 ........................................ ]46: سبأ» [است پیش در که است سختی عذاب

 864 .................................................................................................... زمر سورة
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 کسانی اي! بندگانم اي: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 54( باب
 864 ............................... ]53:زمر» [اید کرده) ظلم( روي زیاده خود، حق در که

 شایسته که آنطور آنان: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 55( باب
 864 ................................................................ ]67:زمر» [نشناختند را خدا است

 زمین تمام قیامت، روز: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 56( باب
 865 ........................................................... ]67:زمر» [بود خواهد خدا مشت در

 دمیده صور، در و: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 57( باب
]68:زمر» [میرند یم هستند زمین و آسمانها در که کسانی تمام پس شد خواهد

 ................................................................................................................... 865 

 866 ................................................................................................ شوري سورة

 جز چیزي شما از: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 58( باب
 866 ....................................... ]23: شوري» [خواهمینم خویشاوندان، با محبت

 866 ................................................................................................. دخان سورة

 را عذاب این! پروردگارا: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 59( باب
 866 ................................................. ]12: دخان» [آوریم یم ایمان ما. بردار ما از

 866 .................................................................................................. جاثیه سورة

 مگر برد نمی بین از را ما: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 60( باب
 866 .................................................................................... ]24: جاثیه» [روزگار

 867 ............................................................................................... احقاف سورة

 را ابري که هنگامی: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 61( باب
]24:احقاف» [آید یم هایشان سرزمین سوي به و است نمودار افق در که دیدند

 ................................................................................................................... 867 

 867 .................................................................................................محمد سورة
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 خویشاوندي پیوند و: «...فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 62( باب
 867 ........................................................... ]22:محمد» [بگسلید را خویش میان

 868 ....................................................................................................... ق سورة

 بیشتر آیا: گوید یم دوزخ: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 63( باب
 868 ......................................................................... ]30:ق» [هست؟ هم این از

 869 ................................................................................................... طور سورة

 کتاب و طور به سوگند: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 64( باب
 869 ............................................................................... ]2و1:طور» [شده نوشته

 869 ................................................................................................... نجم سورة

 را عزّي و الت آیا: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 65( باب
 869 .................................................................................... ]19:نجم» [اید؟ دیده

 869 .................................................................................................... قمر سورة

 قیامت میعادگاهشان بلکه: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 66( باب
 869 ............................. ]46: قمر» [تراست وتلخ تر عظیم قیامت، مصیبت و است

 870 ................................................................................................ رحمن سورة

 دو باغ، دو این از غیر: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 67( باب
 870 ...............................................................]62:رحمن» [دارد وجود دیگر باغ

 در همواره که حورهایی: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 68( باب
 870 ....................................................................... ]72:رحمن» [هستند ها خیمه

 870 ............................................................................................... ممتحنه سورة

 دشمنان با و من دشمنان با: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 69( باب
 870 ................................................................ ]1: ممتحنه» [نکنید دوستی خود،

 مؤمن، زنان که هنگامی: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 70( باب
 871 .................................................... ]12:ممتحنه...» [بیایند تو نزد بیعت، براي



 71 فهرست مطالب

 

 871 ................................................................................................. جمعه سورة

 به هنوز که دیگر وگروهی: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 71( باب
 871 .................................................................... ]3:جمعه» [اند نشده ملحق اینها

 872 ............................................................................................... منافقین سورة

 تو نزد منافقان که هنگامی: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 72( باب
 872 ... ]1:منافقون» [هستی خدا فرستادة تو که میدهیم گواهی:ومیگویند آیند، یم

 873 ................................................................................................ تحریم سورة

 که را آنچه چرا! پیامبر اي: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 73( باب
 873 ........... ]1:تحریم» [گردانی یم حرام خود بر ساخته، حالل تو براي خداوند

 873 ..................................................................................................... قلم سورة

 ام آن، بر عالوه و سرکش: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 74( باب
 873 ................................................................................. ]13:قلم» [است الفساد

 آشکار ساق، که روزي: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این): 75( باب
 874 ........................ ]42: قلم...» [شوند فراخوانده کردن سجده به مردم و گردد

 874 .............................................................................................. نازعات سورة

 874 .................................................................................................. عبس سورة

 875 .............................................................................................. مطففین سورة

 در انسانها که روزي: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 76( باب
 875 ............................. )6:مطففین» (شوند یم حاضر جهانیان، پروردگار پیشگاه

 875 ............................................................................................... انشقاق سورة

 آسانی، به و بزودي: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 77( باب
 875 ...................................................................... )8: انشقاق» (شود یم محاسبه

 طی را مختلفی حاالت: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 78( باب
 875 .......................................................................... )19: انشقاق» (کرد خواهی
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 875 ................................................................................................ شمس سورة

 875 .................................................................................................... )79( باب

 876 ................................................................................................... علق سورة

 اگر نیست، چنین هرگز: «فرماید یم که وجل عز خداوند سخن این): 80( باب
 876 ............................................................................. )15: علق...» (نیاید باز او

 876 ................................................................................................... کوثر سورة

 876 .................................................................................................... )81( باب

 877 .................................................................................................... فلق سورة

 879 ...................................................................................... قرآن فضایل کتاب -59

 879 .........................شد نازل که چیزي اولین و وحی نزول چگونگی ):1( باب

 879 .............................................. است شده نازل وجه هفت بر قرآن): 2( باب

 880 ............................ کرد می عرضه  اکرم رسول به را قرآن جبرئیل): 3( باب

 881 ................................................................. اخالص سورة فضیلت): 4( باب

 881 ........................................................................... معوذات فضیلت): 5( باب

 882 .................... شود یم فرشتگان نزول و آرامش باعث قرآن تالوت): 6( باب

 883 .......................................................... قرآن قاري به خوردن غبطه): 7( باب

 دیگران به و گیرند یم یاد را قرآن که هستند کسانی شما بهترین): 8( باب
 883 .................................................................................................... آموزند می

 883 ............................................................ آن نگهداري و قرآن حفظ): 9( باب

 884 ....................................................... تالوت هنگام حرف کشیدن): 10( باب

 884 ...................................................... خوب صداي با قران تالوت): 11( باب

 884 ............................. )شود ختم( شود؟ خوانده مدتی چه در قرآن): 12( باب

 886 ............................. بخواند قرآن مال، یا ریا بخاطر که کسی گناه): 13( باب
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 887 ................................................................................................... نکاح کتاب -60

 887 .......................................................................... ازدواج به تشویق): 1( باب

 887 ................................................. کردن اخته و نگرفتن زن کراهیت): 2( باب

 888 ...................................................................... ها دوشیزه با ازدواج): 3( باب

 888 .............................................. بزرگساالن به خردساالن دادن نکاح): 4( باب

 889 ................................................................... است دین در برابري،): 5( باب

: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این و زنان، شومی از نمودن پرهیز): 6( باب
 890 ........................ »هستند شما دشمنان فرزندانتان، و همسران از برخی همانا«

 شود، یم حرام نسب، از آنچه و» اند داده شیر شما به که مادرهایتان و): «7( باب
 890 .................................................. شود یم حرام نیز) شیرخوردن( رضاعت از

 892 ........ شود ینم ثابت دوسال، از بعد رضاع: گوید یم که کسی قول): 8( باب

 892 ................................................................................... شغار نکاح): 9( باب

 892 ....................... فرمود منع متعه، نکاح از  اکرم پیامبر سرانجام،): 10( باب

 892 ............................... نیکوکار مرد به زن طرف از ازدواج پیشنهاد): 11( باب

 893 .................................................. ازدواج از قبل زن به کردن نگاه): 12( باب

 894 ........... نیست جایز ولی، حضور بدون نکاح،: گوید یم که کسی): 13( باب

است ضروري بیوه، زن هم و دختر رضایت هم نکاح، صحت براي): 14( باب
 ................................................................................................................... 894 

 اش نکاح دهد، نکاح او رضایت بدون را دخترش شخصی، اگر): 15( باب
 894 ................................................................................................. است مردود

 خواستگاریش، از یا و نکرده ازدواج اول، خواستگار که زمانی تا): 16( باب
 895 ........................................... کرد خواستگاري نباید است ننموده نظر صرف

 895 ...................................................................... نکاح باطل شروط): 17( باب
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 برکت دعاي و دهند یم تحویل شوهرش به را عروس که زنانی): 18( ببا
 895 ........................................................................................................ کنند یم

 896 .......................... بگوید؟ چه همسرش، با همبستري هنگام مرد،): 19( باب

 896 .................................................... گوسفند یک با عروسی جشن): 20( باب

 896 .........................گوسفند یک از کمتر با عروسی جشن برگزاري): 21( باب

 896 .............................. شود پذیرفته باید مهمانی، و عروسی دعوت): 22( باب

 897 .......................................................... زنان دربارة کردن سفارش): 23( باب

 897 ............................................................ خانواده با رفتاري خوش): 24( باب

 900 .................................... باشد شوهر اجازة با باید زن، نفلی روزة): 25( باب

 900 .................................................................................................... )26( باب

 901 .........................................سفر هنگام همسران، میان کشی قرعه): 27( باب

 901 ........................................ بیوه با ازدواج از پس دوشیزه با نکاح): 28( باب

 901 ................. یکدیگر به هووها فروشی فخر و نمایی خود از نهی): 29( باب

 902 .........................................................................................غیرت): 30( باب

 903 .................................................................... زنان خشم و رتغی): 31( باب

 که زنی نزد یا و بنشیند تنها نامحرمی، زن با نباید مردي هیچ): 32( باب
 903 .................................................................... برود نیست، خانه در شوهرش

 904 ................. کند بیان را دیگر زنان صفات شوهرش، نزد نباید زن): 33( باب

 خانه وارد نباید اطالع، بدون و هنگام شب طوالنی، غیبت از پس): 34( باب
 904 .............................................................................................................. شد

 905 .................................................................................................. طالق کتاب -61

 905 ............................ گردد یم محسوب طالق قاعدگی، دوران طالق): 1( باب

 طالق رویش پیش باید دهد، طالق را همسرش خواست کسی اگر): 2( باب
 905 ........................................................................................................... دهد؟
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 906 ............................................... داند یم جائز را طالق سه که کسی): 3( باب

»نمایی؟ یم حرام است ساخته حالل برایت خداوند که را آنچه چرا): «4( باب
 ................................................................................................................... 906 

 که متعال خداوند گفتۀ این و آن، در طالق چگونگی و خُلع): 5( باب
 908 ...... »بگیرید پس اید، داده همسرانتان به که را آنچه نیست جایز: «فرماید یم

 908 .................................... بریره شوهر دربارة  اکرم پیامبر سفارش): 6( باب

 908 .............................................................................................. لعان): 7( باب

 909 ........................... نیست من فرزند این،: بگوید کنایه، با کسی اگر): 8( باب

 909 ................................................. اند کرده لعان که کسانی دادن توبه): 9( باب

 909 ......... است نشسته شوهر، سوگ به که زنی براي سرمه استعمال): 10( باب

 911 ................................................. خانواده بر انفاق فضیلت و انفاق کتاب -62

 911 ............................................. خانواده سال یک قوت کردن ذخیره): 1( باب

 913 .............................................................................. خوردن غذا آداب کتاب -63

 914 ............................... خوردن غذا راست، دست با و گفتن اهللا بسم): 1( باب

 914 ..................................................................... شدن سیر تا خوردن): 2( باب

 914 .................................................... سفره روي خوردن و لواش نان): 3( باب

 915 ........................................ است کافی نفر، دو براي نفر یک غذاي): 4( باب

 915 ................................................ خورد یم غذا معده، یک در مؤمن): 5( باب

 915 .............................................................. خوردن غذا و دادن تکیه): 6( باب

 915 ................................... نگرفت ایراد غذایی، هیچ از  اکرم پیامبر): 7( باب

 916 ............................................................................. جو کردنِ فُوت): 8( باب

 916 ................................... خوردند یم یارانش و  اکرم نبی که آنچه): 9( باب

 916 .......................................................................................... تلبینه): 10( باب
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 917 .................................................. اي نقره ظروف در خوردن غذا): 11( باب

 917 .............................. کند یم تهیه غذا برادرانش، براي که شخصی): 12( باب

 918 ....................................................... خیار با تازه خرماي خوردن): 13( باب

 918 .................................................... خشک خرماي و تازه خرماي): 14( باب

 919 ............................................................................. عجوه خرماي): 15( باب

 919 ......................................................................... انگشتان لیسیدن): 16( باب

 919 ........................................................................ غذا از بعد دعاي): 17( باب

 پراکنده خوردید، غذا که وقتی: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 18( ببا
 920 ......................................................................................................... »شوید

 921 ........................................................................................ عقیقه آداب کتاب -64

 921 .......................................................................... مولود گذاري نام): 1( باب

 921 ......................................... عقیقه ذبح هنگام کودك، کردن نظافت): 2( ببا

 922 .............................................................................................. فَرَع): 3( باب

 923 ...................................................................................... شکار و ذبح کتاب -56

 923 ................................................ کردن شکار هنگام اهللا، بسم گفتن): 1( باب

 923 ................................................... وکمان تیر وسیلۀ به کردن شکار): 2( باب

 924 ............................................................ سنگ با کردن شکار حکم): 3( باب

 924 ................................ گله غیر و شکاري غیر سگ نگهداري حکم): 4( باب

 925 .................. ماند پنهان شکارچی، دید از روز سه یا دو شکار، اگر): 5( باب

 925 .................................................................................. ملخ خوردن): 6( باب

 925 ............................................................... نمودن ذبح و کردن نحر): 7( باب

 925 ............................................. حیوان دادن قرار هدف و کردن مثله): 8( باب

 926 .................................................................................. مرغ گوشت): 9( باب
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 926 ..................................................درنده حیوانات گوشت خوردن): 10( باب

 926 ......................................................................................... مشک): 11( باب

 926 .............................................................. صورت بر گذارينشانه): 12( باب

 927 ...................................................................................... قربانی آداب کتاب -66

 927 .......................................... قربانی گوشت کردن ذخیره و خوردن): 1( باب

 929 ......................................................................................... نوشیدنیها کتاب -67

 929 ................................................ شود یم ساخته عسل از که شرابی): 1( باب

 930 .............................. سنگی و عادي ظرفهاي در خرما شیرة گرفتن): 2( باب

 930 ........ بود شده منع آنها، از استفادة قبال که ظروفی از استفاده اجازة): 3(باب

 که صورتی در را نرسیده و رسیده خرماي نباید: گوید یم که کسی): 4( باب
 هم، با را خورش دو نباید همچنین و کرد مخلوط هم با باشند، کننده مست

 931 ................................................................................................. کرد مخلوط

 931 ................................................................................. شیر نوشیدن): 5( باب

 931 ....................................................................... آب با شیر نوشیدن): 6( باب

 932 ...................................................................... نوشیدن آب ایستاده): 7( باب

 932 .......................................................... مشک دهانۀ از نوشیدن آب): 8( باب

نفس سه یا دو با آب نوشیدن و آب، ظرف در تنفس از کردن نهی): 9( باب
 ................................................................................................................... 932 

 932 ......................................................................... اي نقره ظرفهاي): 10( باب

 933 ....................................................................... لیوان در آشامیدن): 11( باب

 935 ........................................................................................... ها مریض کتاب -68

 935 .................................. است آمده بیمار، گناهان کفارة دربارة آنچه): 1( باب

 936 ............................................................................... بیماري شدت): 2( باب
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 936 ...................................................... شود بیهوش که کسی فضیلت ):3( باب

 936 ............................... بدهد دست از را اش بینایی که کسی فضیلت): 4( باب

 937 ................................................................................. بیمار عیادت): 5( باب

 937 ......................................... است جایز بیمار، براي که اي ناله و آه): 6( باب

 937 ............................................. کند؟ مرگ آرزوي تواند می بیمار آیا): 7( باب

 938 ....................................................................... بیمار عیادت دعاي): 8( باب

 939 ..................................................................................................... طب کتاب -69

 939 .............................. است آفریده دارویی مرضی، هر براي خداوند): 1( باب

 939 ................................................................... است چیز سه در شفا): 2( باب

 براي عسل در: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این و عسل با مداوا): 3( باب
 939 .................................................................................»دارد وجود شفا مردم،

 940 ......................................................................... )شونیز( دانه  سیاه): 4( باب

 940 ......................................... دریایی عود و هندي عود از بینی قطرة): 5( باب

 940 ....................................................................... بیماري از حجامت): 6( باب

 941 ................................. است نکرده استفاده) تعویذ( رقیه از کسیکه): 7( باب

 941 ............................................................................................ جذام): 8( باب

 942 .........................................................................ندارد تاثیري صفَر): 9( باب

 942 ....................................................................... پهلو سینه بیماري): 10( باب

 943 ................................................... است آمده طاعون دربارة آنچه): 12( باب

 943 ........................................... زخم چشم از نجات براي کردن دم): 13( باب

 944 ................. است گزیده را او عقرب یا مار که شخصی کردن دم): 14( باب

 944 ................................................ کرد یم دم چگونه  اکرم پیامبر): 15( باب

 944 .................................................................................. گرفتن فال): 16( باب



 79 فهرست مطالب

 

 944 .................................................................................... پیشگویی): 17( باب

 945 ................................... دارند تأثیر سحر، مانند سخنان، از بعضی): 18( باب

 945 ...............................................ندارد اصالتی بیماري، بودن واگیر): 19( باب

 945 ............................................ مداوا براي آن مانند و زهر نوشیدن): 20( باب

 946 ......................................................... بیفتد ظرف در مگسی، اگر): 21( باب

 947 ........................................................................ پوشیدن لباس آداب کتاب -70

 947 ........ بود خواهد دوزخ در باشد، پا قوزکهاي از تر پایین که لباسی): 1( باب

 947 ......................................................... عبا و دار نقش گُلدار، لباس): 2( باب

 947 ................................................................................... سفید لباس): 3( باب

 948 ................................................. آن روي نشستن و حریر پوشیدن): 4( باب

 948 ..................................................................... ابریشم روي نشستن): 5( باب

 949 ................................باشد یم ممنوع مردان، براي زعفران استعمال): 6( باب

 949 ............................................................... غیره و چرمی هايکفش): 7( باب

 949 ............................................................. چپ پاي کفش آوردن در): 8( باب

 949 ........ بسازد  اکرم پیامبر انگشتر نقش مانند نقشی نباید کس هیچ): 9( باب

 بیرون ها خانه از باید آورند، می در زنان صورت به را خود که مردانی): 10( باب
 950 ................................................................................................... شوند رانده

 950 ............................................................................ ریش گذاشتن): 11( باب

 950 .................................................. سر موي و محاسن کردن رنگ): 12( باب

 950 ................................................................................. مجعد موي): 13( باب

 951 .............. دیگر بخشی کردن ترك و سر موي از بخشی تراشیدن): 14( باب

 951 .......................................................... شوهر به زن زدن شبو خو): 15( باب

 951 ....................................................خوشبو مواد و عطر نکردن رد): 16( باب
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 951 ............................................................................... مخلوط عطر): 17( باب

 952 .......................................... قیامت روز در سازان مجسمه عذاب): 18( باب

 952 ................................................................... تصاویر بردن بین از): 19( باب

 953 ..................................................................................................... ادب کتاب -71

 دیگران از خوب، برخورد و سلوك حسن براي کسی چه): 1( باب
 953 ........................................................................................... تراست؟ مستحق

 953 ............................................. دهد دشنام را اش والدین کسی نباید): 2( باب

 953 ..................................... )خویشاوندي پیوند( رحم صلۀ قطع گناه): 3( باب

 او با را اش رابطه خداوند، کند، حفظ را خویشاوندي پیوند که کسی): 4( باب
 954 ......................................................................................... کرد خواهد حفظ

 954 ....................................................گردد رعایت خویشاوندي، حق): 5( باب

 954 ......................... نیست دیگران هاي نیکی جبران بخاطر رحم صلۀ): 6( باب

 954 ...................... ودکانک گرفتن درآغوش و بوسیدن داشتن، دوست): 7( باب

 955 ................ است نموده تقسیم قسمت، صد به را رحمت خداوند،): 8( باب

 955 ............................................................. زانو روي کودك گذاشتن): 9( باب

 956 ............................................... چارپایان و انسانها بر کردن رحم): 10( باب

 956 ........................................................... همسایه مورد در سفارش): 11( باب

 957 ............. نباشند امان در وي دست از همسایگانش که کسی گناه): 12( باب

 و اذیت را اش همسایه دارد، ایمان قیامت، روز و خدا به هرکس): 13( باب
 957 ..................................................................................................... نکند آزار

 957 ............................................... رود یم بشمار صدقه نیک، هرکار): 14( باب

 957 ............................................................... کارها همۀ در مالیمت): 15( باب

 958 ........................................................ یکدیگر با مؤمنان همکاري): 16( باب
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 958 ..... نبود هم زبان بد و آورد ینم زبان به بد سخن  خدا رسول): 17( باب

 958 ................................. بخل کراهت و سخاوت، و اخالقی خوش): 18( باب

 958 ................................................................ دشنام و نفرین از نهی): 19( باب

 959 ................................................................................. چینی سخن): 20( باب

 959 ........................................................... تمجید و تعریف کراهیت): 21( باب

 960 .................................. یکدیگر به کردن پشت و حسادت از نهی): 22( باب

 960 ....................................................................... جایز گمان و ظن): 23( باب

 960 .......................................... نماید پنهان را اش گناهان باید مؤمن،): 24( ببا

 961 ................................................................................... کردن قهر): 25( باب

 و بترسید خدا از! مؤمنان اي«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این: )26( باب
 961 ....... است آمده دروغگویی از نهی مورد در که آنچه و» باشید راستگویان با

 962 ......................................................... ها ناسزاگویی برابر در صبر): 27( باب

 962 ......................................................................... خشم از اجتناب): 28( باب

 962 ................................................................................. حیا و شرم): 29( باب

 962 ............................................ کن خواهی چه هر نداري، حیا اگر): 30( باب

 963 ........................خانواده افراد با شوخی و مردم با اخالقی خوش): 31( باب

 963 ............................... شود ینم گزیده بار دو سوراخ، ازیک مؤمن): 32( باب

 963 ........................................ مکروه و جایز رجزخوانیهاي و اشعار): 33( باب

 963 .. قرآن تالوت و خدا یاد ترك و شعر با گذراندن وقت کراهیت): 34( باب

 964 ...................................... تو بر واي: بگوید کسی به شخصی اگر): 35( باب

 964 .................................... شوند یم داده نسبت پدرانشان به انسانها): 36( باب

 964 ............................................................. »است مؤمن قلب کَرْم،): «37( باب

 965 ........................باشد آن از بهتر که اسمی به اسم یک دادن تغییر): 38( باب
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 965 ..کند کم اسمش، از حرف یک و بزند صدا را شخصی که کسی): 39( باب

 965 ................................................ متعال خداوند نزد اسمها بدترین): 40( باب

 965 .................................... بگوید هللا الحمد زند، یم عطسه که کسی): 41( باب

 966 .......................... است بد کشیدن، خمیازه و خوب، زدن، عطسه): 42( باب

 967 ..................................................................................خواستن اجازه کتاب -72

 967 ............................................ بیشتر افراد به کمتر افراد گفتن سالم): 1( باب

 967 ............................................ نشسته شخص به رهگذر دادن سالم): 2( باب

 967 ........................................................... بیگانه و آشنا به دادن سالم): 3( باب

 968 .................................................. است نگاه بخاطر خواستن اجازه): 4( باب

 968 ......................................................................... بدن اعضاي زناي): 5( باب

 968 .................................................................... ها بچه به کردن سالم): 6( باب

 968 .................... منم: بگوید جواب در او و کیستی؟ بگوید کسی اگر): 7( باب

 969 ............................................................... مجالس در جا کردن باز): 8( باب

 969 .................................. نشستن هنگام زانوها دور دستها زدن حلقه): 9( باب

 آن در نفر سه از بیش که جمعی در کردن صحبت درگوشی جواز): 10( باب
 969 ............................................................................................................ باشد

 969 ........................ بماند روشن خانه، در آتشی نباید خواب، هنگام): 11( باب

 970 .......................................... است آمده  خانه ساختن دربارة آنچه): 12( باب

 971 ..................................................................................................... دعا کتاب -73

 971 ................................................. دارد مستجابی دعاي پیامبري، هر): 1( باب

 971 ............................................................................. استغفار بهترین): 2( باب

 972 ........................................... شب و روز در  اکرم پیامبر استغفار): 3( باب

 972 .............................................................................................. توبه): 4( باب
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 973 ....................................................................... خواب وقت دعاي ):5( باب

 973 ............................................................. راست پهلوي بر خوابیدن): 6( باب

 973 .................................. شب هنگام در خواب، از شدن بیدار دعاي): 7( باب

 974 ...................................................................................................... )8( باب

 974 .......................................... بخواهید یقین و قطع بطور خداوند از): 9( باب

 974 ......... شود یم قبول دعایش است، نکرده عجله که زمانی تا بنده): 10( باب

 975 ................................................................. پریشانی هنگام دعاي): 11( باب

 975 ....................................... گرفتاریها شر از خداوند به جستن پناه): 12( باب

 من که را اي بنده! پروردگارا: فرمود که  اهللا  رسول سخن این): 13( باب
 975 ............ بگردان رحمت نزول و گناهان کفارة باعث برایش آنرا کردم، اذیت

 976 ................................................................... بخل از خواستن پناه): 14( باب

 976 ................................................ گناه و بدهکاري از خواستن پناه): 15( باب

 977 .... حسنَۀً الدنْیا فی آتنَا ربنَا: فرمود یم که  اکرم پیامبر گفتۀ این): 16( باب

 ام  وآینده گذشته گناهان! خدایا: «فرمود یم که  اکرم پیامبر دعاي این): 17( باب
 977 ...................................................................................................... »بیامرز را

 977 ........................................................... اهللا اال اله ال کلمۀ فضیلت): 18( باب

 978 ............................................................ گفتن اهللا سبحان فضیلت): 19( باب

 978 .................................................................... خداوند یاد فضیلت): 20( باب

 981 ................................................................ قلب رقت و خاطر آرامش کتاب -74

 981 .......................................................................... فراغت و صحت): 1( باب

 981 ............................................ کرد زندگی مسافر، مانند باید دنیا در): 2( باب

 981 .................................................................... دراز و دور آرزوهاي): 3( باب

است شده تمام او بر خداوند حجت برسد، سالگی شصت به هرکس): 4( باب
 ................................................................................................................... 982 
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 982 ................................................... باشد خدا رضاي براي که کاري): 5( باب

 983 ................................................. نیکوکاران و صالحان رفتن بین از): 6( باب

 983 .......................................................................... مال فتنۀ از پرهیز): 7( باب

 983 ............................. است فرستاده جلوتر که است همان انسان مال): 8( باب

 984 ....... دنیا از آنها روگردانی و یارانش و  پیامبر زندگی چگونگی): 9( باب

 986 ........................................................ کارها در اعتدال و مداومت): 10( باب

 986 ........................................................................ ترس با توأم امید): 11( باب

 دارد ایمان قیامت، روز و خدا به هرکس، اینکه و زبان حفظ دربارة): 12( باب
 987 .................................................. نماید سکوت یا بگوید شایسته سخن باید

 987 ....................................................................... گناهان از اجتناب): 13( باب

 988 ................................ است شده احاطه نفسانی، هواهاي با دوزخ): 14( باب

 988 ................. تراند نزدیک شما به کفشهایتان بند از دوزخ و بهشت): 15( باب

خود از باالتر نه کرد نگاه خود، از تر پایین اشخاص به باید همیشه): 16( باب
 ................................................................................................................... 988 

 988 ..................................................................... بد و نیک کار ارادة): 17( باب

 989 .............................................................داري امانت رفتن بین از): 18( باب

 990 ............................................................. طلبی شهرت و ریاکاري): 19( باب

 990 ........................................................................ فروتنی و تواضع): 20( باب

 دیدارش مشتاق نیز خدا باشد، داشته را خدا دیدار آرزوي هرکس،): 21( باب
 991 .................................................................................................. بود خواهد

 991 ............................................................................. موت سکرات): 22( باب

 992 .................. گیرد می خود قبضۀ در را زمین خداوند قیامت، روز): 23( باب

 992 ................................................................................. محشر روز): 24( باب
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 در که کنند ینم فکر آنان آیا: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 25( باب
 حاضر پروردگارشان پیشگاه در مردم که روزي شوند، یم برانگیخته بزرگی روز

 993 ..................................................................................................... »شوند یم

 993 ............................................................... قیامت روز در قصاص): 26( باب

 994 ...................................................... دوزخیان و بهشتیان توصیف): 27( باب

 995 ................................................................. )کوثر( حوض دربارة): 28( باب

 999 ......................................................................................... قدر و قضا کتاب -75

 999 ................ اند شده خشک ها قلم خداوند، علم شدن نوشته از پس ):1( باب

 999 .................................................. است شدنی و مقدر خداوند، امر): 2( باب

 1000 ............................. دهد یم سوق قدر، و قضا بسوي را بنده نذر،): 3( باب

 1000 ....................... نماید حفظ را او خداوند که است کسی معصوم،): 4( باب

 1000 ..... اندازد یم فاصله) آرزوهایش( اش قلب و انسان میان خداوند،): 5( باب

 1001 ......................................................................... نذرها و سوگندها کتاب -76

 را شما خداوند،: «فرماید یم که متعال خداوند سخن این دربارة): 1( ببا
 1001 ................................... »کند ینم مؤاخذه تان ارادي غیر سوگندهاي بخاطر

 1002 ................................... کرد؟ یم یاد سوگند چگونه  خدا پیامبر): 2( باب

 با و خود توان همۀ با مشرکین: «فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این): 3( باب
 1002 .................................................... »خوردند یم سوگند بیشتر، چه هر تأکید

 1003 ............................ بشکند را سوگندش و کند فراموش کسی اگر): 4( باب

 1003 ..................................... است خداوند از اطاعت براي کردن نذر): 5( باب

 1003 .................................... باشد اش ذمه بر نذري و بمیرد کسی اگر): 6( باب

 1003 ............... ندارد آنرا توان که چیزي و گناه انجام براي کردن نذر): 7( باب

 1005 ................................................................................. سوگند کفارة کتاب -77
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  ...................................................... 1005 اکرم نبی مد و مدینه صاع): 1( باب

 1005 .............................................................................................. میراث کتاب -78

 1005 .................................................... مادرش و پدر از فرزند میراث): 1( باب

 1006 ......................................................... خواهر با پسر دختر میراث): 2( باب

 بشمار قوم همان جزو دخترشان، فرزند و قوم هر شده آزاده بردة): 3( باب
 1006 ..................................................................................................... روند یم

 1006 ............................... دهد  نسبت پدرش، غیر به را خود که کسی): 4( باب

 1009 ............................................................................................... حدود کتاب -79

 1009 .............................................. وکفش خرما درخت شاخۀ با زدن): 1( باب

 1010 .......................................................................... دزد کردن لعنت): 2( باب

 1010 .......................................... شود؟ یم بریده وقت چه دزد، دست): 3( باب

 1011 .................................................................. محارب مرتدین و کفار کتاب -80

 1011 .................................................... است؟ اندازه چه تنبیه و تعزیر): 1( باب

 1011 ............................................................ زنا به بردگان کردن متهم): 2( باب

 1011 .......................................................................................... بها خون کتاب -81

 نگه زنده را انسانها همۀ گویا شود، انسانی ماندن زنده سبب هرکس،): «1(باب
 1012 ............................................................................................... »است داشته

 و فرد، مقابل در فرد«: فرماید یم که متعال خداوند گفتۀ این دربارة): 2( باب
 1012 ...................................................... »شود یم قصاص چشم، برابر در چشم

 1012 ................. باشد دیگري خون ریختن دنبال به ناحق به که کسی): 3( باب

 قصاص یا و بگیرد کسی از حاکم اجازة بدون را خود حق که کسی): 4( باب
 1013 ......................................................................................................... نماید

 1013 ....................................................................... انگشتان خونبهاي): 5( باب
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 1013 ......... آنها با جنگیدن و معاندین و مرتدین از توبه درخواست کتاب -82

 1013 ............................................... ورزد شرك خدا به که کسی گناه): 1( باب

 1015 ................................................................................... خواب تعبیر کتاب -83

 1015 ........................................................................ نیکوکاران رؤیاي): 1( باب

 1015 ................................................. است اهللا جانب از خوب خواب): 2( باب

 1015 ........................................................................... دهندها بشارت): 3( باب

 1016 ..................................... ببیند خواب در را  اکرم نبی که کسی): 4( باب

 1016 ................................................................... روز در دیدن خواب): 5( باب

 1017 .................................... است بند در که ببیند خواب در که کسی): 6( باب

 1017 ............................................ خواب عالم در چیزي کردن جابجا): 7( باب

 1017 ..............................................کند بیان دروغین، خواب که کسی): 8( باب

 آن تعبیر دیگري از نکند، تعبیر خوب را خواب اولی، کنندة تعبیر اگر): 9( باب
 1018 .................................................................................................. بخواهد را

 1021 ............................................................................................. ها فتنه کتاب -84

 بینید یم را چیزهایی من از پس: «فرمود که  اکرم پیامبر سخن این): 1( باب
 1021 ....................................................................... »است ناخوشایند برایتان که

 1021 ................................................................................ها فتنه ظهور): 2( باب

 1022 ...................................... بود خواهد بدتر قبلی، زمان از زمان هر): 3( باب

 از بردارد اسلحه ما علیه هرکس،: «فرمود که  اکرم پیامبر سخن این): 4( باب
 1022 ................................................................................................... »نیست ما

 بگیرد، فاصله بیشتر آنها از کس هر که کرد خواهد بروز هایی  فتنه): 5( باب
 1022 .................................................................................................. است بهتر

 1023 .............................. فساد و فتنه دوران در نشینان بادیه با زندگی): 6( باب
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 1023 .................................فرماید نازل عذاب ملتی بر خداوند هرگاه،): 7( باب

 آنرا خالف دیگران، نزد و بگوید سخنی ایی، عده نزد کسی اگر): 8( باب
 1023 ........................................................................................................ بگوید

 1023 ........................................................................ آتش آمدن بیرون): 9( باب

 1024 .................................................................................................. )10( باب

 1027 ............................................................................................... احکام کتاب -85

 1027 ........ نباشد معصیت و گناه دستورش، که وقتی تا امیر از اطاعت): 1( باب

 1027 ........................................ امارت به رسیدن براي تالش کراهیت): 2( باب

 1027 ....... نکند ادا را حقش ولی بگیرد عهده به را مسئولیتی که کسی): 3( باب

کرد خواهد گیري سخت او بر خداوند کند، گیري سخت که کسی): 4( باب
 ................................................................................................................. 1028 

 1028 .............................. خشم حالت در دادن فتوي و کردن قضاوت): 5( باب

 1028 ................................................ است مستحب کاتب، براي آنچه): 6( باب

 1029 ............................................................... مردم با امام بیعت شیوة) 7( باب

 1029 ............................................................................. جانشین تعیین) 8( باب

 1029 .................................................................................................... )9( باب

 1031 ..................................................................................... کردن آرزو کتاب -86

 1031 ......................................................................... ناپسند آرزوهاي): 1( باب

 1031 ..................................................... سنت و قران به جستن تمسک کتاب -87

  ................................................. 1031 اکرم پیامبر هاي سنت به اقتدا): 1( باب

بیهوده کارهاي در خود انداختن زحمت به و سؤال کثرت کراهیت): 2( باب
 ................................................................................................................. 1032 

 1033 ............................. قیاس در تکلف و رأي به کردن حکم مذمت): 3( باب
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 1033 ................................................... گذشته امتهاي عادات از تقلید): 4( باب 

 1033 ........................................................................ متأهل زانی رجم): 5( باب

 درست، یا و شود اشتباه دچار و نماید اجتهاد که حاکمی پاداش): 6( ببا
 1033 ............................................................................................ نماید قضاوت

 سکوت نه داند یم حجت را  اکرم پیامبر سکوت فقط که کسی): 7( باب
 1034 .................................................................................................. را دیگران
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه مترجم

املنا من سيئات اعان احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور انفسنا و

ك له نشهد أن ال اله اال اهللا وحده ال رشيدی له ومن يضلل فال هامن هيده اهللا فال مضل له و

 خري اهلدی هدی حممد  ورسوله، فان أصدق احلديث كتاب اهللاونشهد أن حممداً عبده و

 النار أما بعد: كل ضاللة يفورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة و
است که پس از قرآن مجید، تردید، سنت، دومین مصدر از مصادر قانون گذاری اسالمی  بی

را واجب و   مرتبه دوم اهمیت را به خود اختصاص داده است. و قرآن، پیروی از سنت رسول الله

ْ ﴿ فرماید: داند و می الزم می ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ۚ ٱ َوأ از خدا و  و«یعنی:  .]١٢التغابن: [ ﴾لرَُّسوَل

 . »رسول او اطاعت کنید

را بعنوان داور در اختالفات خود  خداوند از کسانی که سنت رسول اللهو در جایی دیگر، 

 َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ فرماید: کند و می شوند، نفی ایمان می پذیرند و با طیب خاطر تسلیم آن نمی نمی
ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا

َ
ا اَحرَجٗ  أ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ

 ْ نه! سوگند به پروردگارت که آنان تا زمانی که تو را در «. ]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

م و داور قرار ندهند، مؤمن بشمار نمی
َ
آیند. (و نیز) پس از داوری تو، هیچگونه ماللی به  اختالفاتشان، َحک

 تسلیم تو 
ً
ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ دهد که: و در جایی دیگر، خداوند هشدار می »باشنددل راه نداده و کامال َّ� 

مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ 
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  تُِصيبَُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 .]٦٣النور: [ ﴾ أ

رود که گرفتار فتنه یا عذابی  مخالفت کنید! زیرا بیم آن می  مبادا با سنت و دستورات رسول الله

 فرماید: داند و می را واجب االطاعه می  دردناک شوید. بطور کلی قرآن کریم سنت رسول اکرم
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﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ چیزهایی را که «یعنی: . ]٧[الحشر: ﴾ نَتُهوا

 .»آورده است، بگیرید و از آنچه شما را بازداشته، دست بردارید –از احکام الهی  -مبر برای شما پیغ
 بدین جهت، مسلمانان درباره حجت بودن سنت، هیچگونه اختالفی ندارند زیرا:

پردازد. مانند حرمت خوردن مال حرام، نهی از  بخشی از سنت به تأیید مطالب قرآن می -١

 مادر، شهادت دروغ و ...زنا، نافرمانی پدر و 

کند. مانند نماز و زکات و غیره  بخشی دیگر از آن، مطالب مجمل قرآن را به تفصیل بیان می -٢

که در قرآن بصورت مجمل ذکر شده است و سنت، تعداد رکعات و کیفیت نماز خواندن و 

 چگونگی پرداخت زکات را روشن ساخته است.

 در قرآن بطور مطلق آمده که  می و نوعی دیگر از سنت، مطلق قرآن را مقید -٣
ً
سازد. مثال

دست دزد باید قطع شود. و توضیح بیشتری در قرآن نیامده است. ولی سنت، روشن کرده 

 که دست دزد باید از قسمت مچ، قطع گردد.

پردازد که در قرآن نیامده است مثل وجوب خون  قسمتی از سنت، به بیان احکام جدید می -٤

 یگر.بها بر قبیله و احکام د

گفتنی است که این بخش از سنت نیز مانند انواع دیگر آن، واجب االطاعه است زیرا آن 

گاه باشید که قرآن و مثل آن « :. یعنی»مثله معهوتيت القرآن وأال ا� أ«: اند فرموده  حضرت آ

 .»(یعنی سنت) به من داده شده است که هر دو واجب االطاعه هستند
ممکن   ه تصور کامل و فهم اسالم، بدون سنت رسول اکرمتوان گفت ک در یک کالم، می

 نیست.

، مسلمانان توجه خاصی به آن نشان  با توجه به مطالب فوق و اهمیت سنت رسول خدا

شد و کاتبانی برای این  آنطور که قرآن نوشته می  دادند. ولی در زمان حیات آن حضرت می

 منظور، تعیین شده بودند، سنت تدوین نشد.

در آغاز رسالت خویش، از نوشتن احادیث بخاطر اینکه با قرآن مخلوط   حتی آن حضرتو 

از من چیزی ننویسید. و هر کس به جز قرآن، «نشود و التباس پیش نیاید، منع کرده، فرمودند: 

 ».چیزی نوشته است، باید آنرا از بین ببرد

در آخر حیات   یث، رسول اکرماما با گذشت زمان واز بین رفتن احتمالی التباس قرآن با حد

خویش به صحابه اجازه دادند تا احادیث را یادداشت کنند. چنانچه طبق روایت دارمی به عبدالله بن 
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 باجازه نوشتن داد. و طبق روایت صحیح بخاری، عبدالله بن عمر  بعمرو بن عاص 
می که فردی یمنی کرد. همچنین در بخاری آمده است: هنگا را یادداشت می  احادیث آن حضرت

را بعد از فتح مکه، برای وی   بنام ابوشاه در فتح مکه از صحابه خواست تا سخنرانی آن حضرت

 ».برای ابوشاه بنویسید«خطاب به صحابه فرمود:   بنویسد، آن حضرت

به نوشتن حدیث، مبادرت ورزیدند. بطوریکه   بسیاری از صحابه  پس از اجازه رسول اکرم

 کردند. یی داشتند که احادیث را در آنها یادداشت میها نها صحیفهتعدادی از آ

ی علی بن ابی طالب، سعد بن عباده انصاری، ابو موسی ها توان از صحیفه به عنوان نمونه می

 اشعری، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن عمرو بن عاص و سمره بن جندب نام برد.

ی بعد، یعنی تابعین و تبع تابعین نیز همچنان ادامه ها جریان تدوین و نوشتن حدیث در نسل

نوشتند. از میان آنها میتوان  یی داشتند که در آنها حدیث میها داشت. و بسیاری از آنها نیز صحیفه

محمد بن مسلم اسدی، زبیر بن عدی همدانی، ایوب سختیانی، یونس بن عبید عبدی و هشام بن 

 عروه را بر شمرد.

ی فردی برای جمع حدیث، عمر بن عبدالعزیز، خلیفه عادل اموی هم به ها  عالوه بر تالش

را   نوشت و از وی خواست تا احادیث رسول اکرمای  فرماندارش در مدینه ابوبکر بن حزم، نامه

یی به علمای سایر بالد اسالمی فرستاد و از آنها خواست تا ها جمع آوری نماید. همچنین، نامه

 و شامل احادیث نبوی، اقدام کنند.نسبت به جمع آوری کامل 

از خود نشان  /چنانچه تالش بیشتر را در این راستا، امام بزرگوار، محمد بن شهاب زهری 

داد. بدین صورت که وی احادیث مدینه را جمع آوری کرد و برای عمر بن عبدالعزیز فرستاد. او هم 

 به نوبه خود، احادیث جمع آوری شده را به مناطق مختلف جهان اسالم فرستاد.

این کار، در واقع زمینه را برای سایر علما و محدثین قرن دوم هجری فراهم نمود. و جریان 

وین حدیث در آن قرن، از پویایی خاصی برخوردار شد. باید گفت یکی از دالیل آن، پخش و تد

 نشر احادیث ساختگی میان مردم بود.

در این قرن (دوم)، علمای زیادی در شهرهای مختلف به جمع آوری حدیث مبادرت ورزیدند. 

ینیه در مکه، و محمد بن توان از عبدالملک بن عبدالعزیز، جریح و سفیان بن ع بعنوان نمونه می

اسحاق، محمد بن عبدالرحمن و امام مالک بن انس در مدینه، و سعید بن عروبه و شعبه بن حجاج 

در بصره، و معمر بن راشد در یمن، و اوزاعی در شام، و عبدالله بن مبارک در خراسان، و افراد دیگر 

 آوری احادیث، همت گماشتند. نام برد که به جمع
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تدوین حدیث به کمال خود رسید. زیرا در این قرن، علمای بزرگ حدیث، مانند در قرن سوم، 

محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوداود سجستانی، محمد بن عیسی ترمذی، 

 ابوعبدالرحمن نسائی، و ابن ماجه قزوینی، ظهور نمودند و کتب سته (شش گانه) را تألیف کردند.

 دانند. لمای اسالم، قرن سوم را درخشانترین عصر حدیث میبدین جهت است که ع

ین کتابی است که در عصر طالیی سنت (قرن سوم) توسط تر بهر حال، کتاب حاضر، صحیح

امیر المؤمنین در حدیث، امام محمد بن اسماعیل بخاری، به رشته تحریر در آمده است. و جا دارد 

 یات وی بطور مختصر آشنا شویم.که قبل از مطالعه کتاب، با مؤلف آن و خصوص

 زندگی امام بخاري
 ه۱۹۴امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن بردزبه بخاری در سیزدهم شوال 

متدین و ای  ق پس از نماز جمعه در شهر بخارا (یکی از شهرهای ازبکستان فعلی) در خانواده

(مغیره) توسط حاکم بخارا، مسلمان شده و در آنجا سکنی مذهبی دیده به جهان گشود. جد پدریش 

 .١یده بود. وی فردی فارسی زبان بودگز

 »ثقات«پدرش، اسماعیل، یکی از علمای حدیث، در آن زمان بود. چنانکه ابن حبان در کتاب 

 کردند. کرد و علمای عراق از وی روایت می اسماعیل از حماد بن زید و مالک روایت می گوید: می

اسماعیل بن ابراهیم از حماد بن زید و امام  گوید: می »تاریخ کبیر«خود امام بخاری در کتاب  و

 مالک علم را فرا گرفته و با عبدالله بن مبارک همراه بوده است.

اسماعیل عالوه بر اینکه عالم و دانشمند بود، از تقوا و پرهیزگاری زیادی برخوردار بود. احمد بن 

ظات وفات اسماعیل، نزد وی رفتم. ایشان فرمود: در میان اموالم درهمی حرام در لح گوید: می حفص

یا درهمی که در آن شبهه وجود داشته باشد، سراغ ندارم. امام بخاری در همان دوران کودکی، پدرش را 

 از دست داد و مادرش که بانویی عابد، زاهد و دارای کرامت بود، سرپرستی او را بعهده گرفت.

در همان زمان، به علت نوعی بیماری، نابینا شد و پزشکان از  /امام بخاری  گوید: می تاریخ

را در خواب دید که به او فرمود: خداوند   معالجه او ناتوان شدند. شبی، مادرش حضرت ابراهیم

هنگامی که بیدار  گوید: می چشمان فرزندت را بخاطر دعاهای زیاد تو روشن گردانیده است. مادرش

 هایش را به وی بازگردانیده است. دم که خداوند فرزندم را شفا داده و بینایی چشمشدم، دی

                                           
مردانی از  ،است که فرمود: اگر دین در ثریا باشد  حدیث رسول اکرمبدین ترتیب امام بخاری مصداق بارز  -١

 فارس به آن دست خواهند یافت.
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از همان آغاز کودکی، شیفته علم حدیث بود. و ذکاوت و تیزهوشی، همت واال  /امام بخاری 

 کرد. و ثروت زیادی که از پدرش به ارث برده بود، او را در این امر، یاری می

 سنتی شهر بخارا آغاز کرد.وی تحصیالت خود را از مکاتب 

در مکتب بودم  گوید: می و در آغاز تحصیل، حفظ حدیث به وی الهام گردید. چنانکه خودش

 که حفظ حدیث به من الهام شد در حالی که در آن زمان، ده ساله بودم.

امام بخاری پس از تحصیالت ابتدایی در مکاتب سنتی، خیلی زود به حلقه دروس علمای 

 را مانند عالمه داخلی روی آورد.بزرگ شهر بخا

روزی، عالمه داخلی مشغول تدریس بود و امام بخاری که یازده سال بیشتر نداشت در آنجا 

». کند سفیان از ابوزبیر و او از ابراهیم روایت می«حضور داشت. عالمه داخلی در سند حدیثی گفت: 

عالمه داخلی از شنیدن این سخن، بر  ».ابوزبیر از ابراهیم روایت نکرده است«امام بخاری فرمود: 

 با آرامش تمام، فرمود: به اصل کتاب، مراجعه کن. /آشفت و خشمگین شد. امام بخاری 

عالمه داخلی، پس از مراجعه به اصل کتاب، به اشتباه خود پی برد و از امام بخاری پرسید: سند 

 این حدیث، چگونه است؟

 کند نه ابوزبیر. روایت میامام فرمود: زبیر بن عدی از ابراهیم 

همچنین امام محمد بن اسماعیل بخاری از سایر علمای شهر بخارا مانند محمد بن سالم، 

عبدالله بن محمد مسندی، ابراهیم بن اشعث و محمد بن یوسف، کسب فیض نمود و تا شانزده 

 سالگی، حدود هفتاد هزار حدیث، حفظ کرد.

 سفرهاي امام بخاري
. ق در سن شانزده سالگی، همراه مادر و برادرش به قصد حج، ه ۲۱۰ال در س /امام بخاری 

راهی مکه شد. مادر و برادرش بعد از ادای مناسک حج، به موطن خویش بازگشتند، ولی امام بخاری 

برای کسب علم و ادامه تحصیل، در مکه باقی ماند و از ائمه حدیث آن زمان، مثل ابوالولید، احمد بن 

 ماعیل بن سالم، عالمه حمیدی و علمای دیگر، احادیث و علوم شرعی را فرا گرفت.محمد ازرقی، اس

هـ ق برای کسب  ٢١٢سالگی یعنی در سال  ١٨وی بعد از اینکه دو سال در مکه ماند، در سن 

 فیض از محضر علمای مدینه، بدانجا رفت.

ی کسب علم و دانش داد و برا از این رهگذر، هیچگونه خستگی به خود راه نمی /امام بخاری 

به شهرهای مختلف مانند بصره، کوفه، بغداد، شام، مصر، مرو، بلخ، واسط، نیشابور و ری که مراکز 

 آمدند، سفر نمود. علمی آن زمان به شمار می
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 اساتید و شاگردان امام بخاري
ار از محضر اساتید زیادی حدیث فرا گرفته است که تعداد آنها را مورخین یکهز /امام بخاری 

. ما به تعدادی از آنها در مباحث گذشته اشاره کردیم. و چون ذکر تمام آنها اند و هشتاد نفر ذکر کرده

کنیم. و آنها عبارتند از:  گنجد، به ذکر اسامی تعدادی از معروفترین آنها اکتفا می در این مختصر نمی

نبل، اسحاق بن راهویه، محمد بن عبدالله انصاری، مکی بن ابراهیم، علی بن مدینی، احمد بن ح

 ابوبکر و عثمان فرزندان ابوشیبه و ابوحاتم رازی.

بسیار زیاد است و هیچگونه آماری از آنها در دست نیست. چنانکه  /اما تعداد شاگردان امام 

. آنچه مسلم است اند صحیح بخاری را از زبان خود مؤلف، نود هزار نفر شنیده گوید: می فربری

بخاری چنان درخشید که بسیاری از شیوخ و استادانش در برابر او زانوی تلمذ زدند اینکه ستاره امام 

توان از میان آنها به عبدالله بن محمد مسندی، ابوحاتم  ی درس او حاضر شدند که میها و در حلقه

 رازی، ابوزرعه رازی ودیگران، اشاره کرد.

و محور علم حدیث و فقه قرار  که به درجه شهرت رسیدند /معروفترین شاگردان امام بخاری 

گرفتند، عبارتند از: امام مسلم بن حجاج نیشابوری، مؤلف صحیح مسلم؛ و ابوعبدالرحمن نسائی؛ 

مؤلف سنن نسائی؛ و ابوعیسی ترمذی، مؤلف جامع ترمذی؛ امام محمد بن نصر مروزی، امام 

 دارمی و ابن ماجه.

 یی از فضایل اخالقی امام بخاريها گوشه
نظیر بود، از اخالق و صفات اخالقی  بی در عین حال که عالم و دانشمندی /ری امام بخا

 برخوردار بود.ای  برجسته

 وی فردی خوش اخالق، جوانمرد، سخاوتمند و خوش زبان بود.

 آشکار بود.اش  زهد، پرهیزگاری و اخالص در زندگی
ً
 کامال

 کرد. از وقتش را صرف عبادت میای  بخش عمده

 ، وی با بسیاری از آالت ووسایل جنگی آنروز آشنایی داشت و تیرانداز ماهری بود.عالوه بر اینها

پردازیم: امام بخاری  می» فتح الباری«یی از صفات وی به نقل از مقدمه ها اکنون به ذکر نمونه

داد و خود مشغول فراگیری دانش و  ثروت هنگفتی از پدر به ارث برده بود. او مالش را به مضاربه می

ت به حدیث نبوی بود. نقل است که یکی از بدهکارانش، از پرداخت بیست و پنج هزار درهم خدم

از مالهای امام، خودداری نمود. مردم به امام گفتند که از حاکم وقت برای وصول مال خود، کمک 
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 دوزد و من حاضر نیستم دینم را در مقابل دنیا بگیرد. امام فرمود: آنگاه حاکم به من چشم طمع می

بفروشم. و سرانجام با بدهکارش مصالحه کرد که هر ماه، ده درهم بپردازد ولی او همان مقدار را نیز 

 پرداخت نکرد.

روزی، ابوحفص مقداری کاال نزد امام بخاری فرستاد. شب هنگام، گروهی تاجر  گوید: می راوی

آمدند و آن کاال را در مقابل پنج هزار درهم سود از او خواستند. امام به آنها قول داد و فرمود: فردا 

سود  بیایید. صبح روز بعد، قبل از آمدن آنها، گروهی دیگر آمد و همان کاال را در مقابل ده هزار درهم

 خواهم وعده خالفی نمایم. و نمیام   خواستند. امام فرمود: من دیشب، قول آنها را به کسانی دیگر داده

فرمود: دوست دارم در حالی با خدا روبرو شوم که غیبت کسی را نکرده باشم و  امام بخاری می

 کرد. در این باره بسیار احتیاط می

علما در مورد این راوی سکوت  گوید: می م کهبینی حتی در جرح و تعدیل راویان حدیث، می

 ...اند یا او را ترک کرده اند کرده

در مورد کسی بگوید: دروغگو است یا حدیث  /و بسیار کم اتفاق افتاده که امام بخاری 

یا این شخص، به دروغگویی  اند علما او را دروغگو دانسته گوید: می کند؛ بلکه ساختگی نقل می

 متهم است و ...

کرد. بطوریکه ماهانه پانصد درهم از  از مال تجارتش به دیگران کمک می /ام بخاری ام

 کرد. درآمدش را بین فقراء و مساکین و بویژه طالبان علم، تقسیم می

گویند در ماه  که داشت، فردی بسیار عابد بود؛ چنانکه میای  ی علمیها وی در کنار مشغله

کرد و نیز در نمازهای شب خود  رمضان، قرآن را ختم می مبارک رمضان در نماز تراویح تا پایان

 کرد. خواند. یعنی در هر سه شب، یک بار، قرآن را ختم می (تهجد)، حدود یک سوم قرآن را می

 امام و حکّام
کرد  از مجالست و همنشینی با حکام و تملق و چاپلوسی نزد آنها بسیار پرهیز می /امام بخاری 

گفت: بسیاری  در دین در صورت همراهی با حکام، بسیار مشکل است و می و معتقد بود که استقامت

کنند و چه بسا انسانهای نیکوکاری که  از کسانی که با حکام، مرافقت دارند، حق و باطل را رعایت نمی

 دهند. بر اثر همراهی با حکام، به انحراف کشیده شده و باطل را حق، جلوه می

مصاحبت و همراهی حکام، خوار کردن دین است و نزدیکی «فرمود:  همچنین در این زمینه می

نقل است هنگامی که امیر شهر بخارا، خالد بن احمد ». با حکام، ضرر رسانیدن به دین است
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ذهلی، از وی خواست تا به قصرش برود و کتاب صحیح بخاری و تاریخ کبیر را به فرزندانش 

کنم و به ابواب  من علم را خوار و ذلیل نمی«نپذیرفت و در پاسخ، فرمود:  /خاری بیاموزد، امام ب

و از آنها خواست که در صورت تمایل، به مسجد بیایند و همراه سایر مسلمانها ». روم سالطین نمی

 به تفصیل، پیرامون این موضوع، صحبت خواهیم کرد.
ً
 در درس حاضر شوند که بعدا

 ري فقه و اجتهاد امام بخا
فقیهی بزرگ و مجتهدی توانا بود، هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد.  /در اینکه امام بخاری 

یش و همچنین آرای ها توان از نوشته را می فهم عمیق ایشان نسبت به کتاب الله و سنت رسول الله

 م بخاری:یی از اقوال علما درباره فقه و اجتهاد اماها علماء درباره وی دانست. و اینک نمونه

محمد بن اسماعیل، امامی است. پس هر کس او را امام  گوید: می عبدالله بن محمد مسندی

 نداند، خودش متهم است.

محمد بن اسماعیل بخاری، دانشمندترین شخصی است که وارد عراق شده «ابو حاتم رازی: 

 ».است

 .»ام  اسماعیل ندیدهاز محمد بن  تر هیچ انسانی در خراسان، فهمیده«صالح بن محمد جزره: 

، پرهیزگارتر و زاهدتر از محمد بن تر مدت شصت سال است که فردی فقیه«سلیم بن مجاهد: 

 .»ام  اسماعیل ندیده

با فقهاء، زاهدان و عابدان، مجالست نمودم. از وقتیکه بیاد دارم شخصی مثل محمد «قتیبه بن سعید: 

 ».در میان صحابه بود  محمد بن اسماعیل در زمان خودش، مانند عمر ام.  بن اسماعیل ندیده

از  تر اما در میان آنان، فردی جامع ام، من علمای حرمین، حجاز، شام و عراق را دیده«دارمی: 

است و بیشتر از  تر و فقیه تر محمد بن اسماعیل سراغ ندارم. محمد بن اسماعیل از همه ما، عالم

 ».رود و دانش میهمه ما بدنبال علم 

به بصره، شام و حجاز و کوفه رفتم و با علمای این شهرها مالقات «محمد بن نصر شافعی: 

 ».دادند آمد، او را بر خود ترجیح می کردم. هرگاه ذکر محمد بن اسماعیل به میان می

 ».محمد بن اسماعیل، فقیه این امت است«نعیم بن حماد خزاعی: 

 ».ین شخص زمان ماستتر فقیهمحمد بن اسماعیل، «بندار: 

در بصره بودم که خبر آمدن محمد بن اسماعیل را شنیدم. هنگامی که «حاشد بن اسماعیل: 

 ».امروز سردار فقهاء آمد«آمد، محمد بن بشار گفت: 
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 هویدا و  /عالوه بر این، فقه و اجتهاد امام بخاری 
ً
از عناوین ابواب صحیح بخاری کامال

عناوین ابواب صحیح بخاری دقت کنیم، به قدرت استدالل وی، بصیرت، آشکار است. اگر ما به 

توان استنباط و استخراج احکام فقهی توسط ایشان پی خواهیم برد و متوجه خواهیم شد که رتبه او 

 در فقه، کمتر از رتبه او در علم حدیث نیست.

ار بوده است و در برخوردای  در انواع علوم از توانایی ویژه /: امام بخاری /امام نووی 

رسد. و بدون تردید هر کس با خواندن  استخراج و اثبات نکات ریز حدیث، کسی به پای او نمی

 کتابش، به این نکته پی خواهد برد.

 تعالی /قدرت حافظه امام بخاري 
، قدرت حافظه او است که مورد توجه خاص همه سیره نگاران /ین ویژگی امام بخاری تر مهم

 است و او را در این زمینه، زبانزد خاص و عام نموده است.قرار گرفته 

را در سیمایش ای  از همان دوران کودکی، ضریب هوشی خارق العاده /اساتید امام بخاری 

روزی احمد ». این شخص، بزودی به مقام و منزلتی واال دست خواهد یافت«گفتند:  دیدند و می می

 ».ن شخص، به شهرت خواهد رسیدای«بن حفص، نگاهی به وی انداخت و گفت: 

هنگامی که در بصره از محضر اساتید آنجا کسب فیض  گوید: می حاشد بن اسماعیل

نوشت. پس از  خواند، ولی چیزی نمی کردیم، امام بخاری کودکی بیش نبود. همراه ما درس می می

اد سرزنش نویسید؟ در جواب گفت: مرا زی گذشت شانزده روز به او گفتم: چرا شما چیزی نمی

یتان را بیاورید تا ببینم که چه نوشته اید؟ ما دفاترمان را بیرون آوردیم و دیدیم ها نکنید. اکنون نوشته

که همه آن احادیث را حفظ کرده  /امام بخاری  ایم. که حدود پانزده هزار حدیث در آنها نوشته

 کردیم. حفظ ایشان، تصحیح می یمان را از رویها که ما نوشتهای  بود، شروع به خواندن نمود بگونه

هنگامی که امام بخاری در ضریب هوشی و نیروی حافظه در جهان اسالم معروف شد و زبانزد 

خاص و عام گردید، علمای بغداد که مرکز علم و دانش آن روز و پایتخت خلفای عباسی بود، تصمیم 

دی از علما را گرد آوردند و برای را آزمایش نمایند. آنها تعداد زیا /گرفتند تا حافظه امام بخاری 

آزمایش امام بخاری، برنامه ریزی نمودند و در این راستا، یکصد حدیث انتخاب کردند و متن و سند 

احادیث را وارونه نمودند و متن هر حدیث را با سند حدیث دیگر، مخلوط کردند و برعکس. و برای 

ده حدیث دادند که آنها را برای امام بخاری بخوانند. این منظور، ده نفر را انتخاب کردند و به هر کدام، 

 و امام بخاری را بر اساس وقتی که از قبل تعیین کرده بودند، به این مجلس دعوت نمودند.
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هنگامی که امام بخاری آمد و مجلس کامل شد، یکی از آن ده نفر، سخن را آغاز کرد و حدیثی از 

مام بخاری درباره آن حدیث پرسید. آن شخص، همچنان احادیث یاد شده را خواند و سؤاالتی از ا

احادیثی را که در اختیار داشت، یکی پس از دیگری، مطرح کرد تا اینکه ده حدیثش، به پایان رسید و 

 ».شناسم این حدیث را نمی«گفت:  همچنان پس از خواندن هر حدیث، می /امام بخاری 

گفتند: وی متوجه موضوع  کردند و می یکدیگر نگاه میدر آن اثنا، بعضی از حاضران در جلسه به 

 شده است.

آن نه نفر دیگر نیز، یکی پس از دیگری احادیث خود را قرائت کردند و امام بخاری همچنان 

 دانم تا زمانی که سؤاالتشان به پایان رسید. فرمود که نمی می

واندی، درستش چنین است و متن هر آنگاه، امام بخاری به نفر اول فرمود: حدیث اولی را که برایم خ

حدیث و سند آنرا بیان کرد. و اینگونه همه احادیث او را اصالح کرد. آنگاه، همه احادیث نه نفر دیگر را 

نیز درست خواند و متن و سند هر حدیث را به آن برگرداند. و آنها را تصحیح نمود و اشتباهاتشان را 

 حفظ و ذکاوت شگفت انگیز او اعتراف کردند. متذکر شد. و سرانجام همه حضار به قدرت

 /تألیفات امام بخاري 
آثار زیادی از خود بجای گذاشت و در این زمینه، علم، ضریب هوشی باال و  /امام بخاری 

کرد. و همانگونه که  خواند، فوری از بر می ذکاوت وی کمک شایانی به او کرد. وی هر چه را که می

و دانش به شهرهای زیادی مسافرت کرد. این عوامل، دست به  شرح آن گذشت، برای کسب علم

 دست هم داد و از وی نویسنده و محققی توانا ساخت.

قضايا «ایشان خیلی زود به تألیف و تصنیف روی آورد. وی در سن هجده سالگی تألیف کتاب 

های  شب را در» التاريخ الكبري«را آغاز نمود و سپس کتاب » أقاويلهمالصحابه والتابعني و

به رشته تحریر در آورد. و بعد از آن، کتابهای زیادی نوشت   مهتابی میان قبر و روضه رسول اکرم

، برالوالدين، التاريخ ة، كتاب االرشبةمفرد، اسامی الصحابـاألدب الکه برخی عبارتند از: 

رسول ـمسند من حديث الكبري، التاريخ األوسط، التاريخ الصغري، اجلامع الصحيح من ال

 .، خلق افعال العباد، القراءه خلف االمام و ...معروف به صحیح بخاریايامه اهللا وسننه و
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 /امام بخاري  تدریس
هنگامیکه آوازه امام بخاری در جهان اسالم منتشر شد، دانشجویان از هر طرف برای فراگیری 

شد، هزاران نفر به  ارد میکردند. امام به هر شهری که و علوم دینی بویژه حدیث به وی مراجعه می

زدند حتی بسیاری از استادانش برای  آوردند و زانوی تلمذ در برابر ایشان می سوی او هجوم می

 کردند چنانکه ذکر بعضی از آنها گذشت. فراگیری حدیث به وی مراجعه می

 به آن
ً
 وی در عنفوان جوانی به صورت غیر رسمی تدریس خود را آغاز کرد و هنگامیکه رسما

روی آورد و آوازه تدریسش به گوش مردم رسید، جمعیت زیادی به سوی او روی آوردند و در 

 هایش شرکت کردند. درس

در  /. امام بخاری اند نودهزار نفر فقط احادیث صحیح بخاری را از خود ایشان شنیده

شهرهای مختلف بصره، بغداد، حجاز، طرطوس و بلخ به تدریس پرداخت و در پایان عمر به 

کرد. تا اینکه با  زادگاهش بخارا بازگشت و در آنجا تا مدت طوالنی کتاب صحیحش را تدریس می

توطئه امیر بخارا و درباریان وی، از شهر، اخراج گردید و بعد از آن، مدت زیادی زنده نماند که 

 شرح آن خواهد آمد.

 /وفات امام بخاري 
به درخواست امیر بخارا خالد بن احمد  /در مباحث گذشته یادآور شدیم که امام بخاری 

ذهلی مبنی بر تدریس خصوصی صحیح بخاری و کتاب تاریخ کبیر در قصر امیر به فرزندان وی، 

ای  آن به دنبال بهانه جواب رد داد. این مسئله، امیر بخارا را بشدت خشمگین ساخت. پس از

 گشت تا از او انتقام بگیرد. می

ولی از آنجا که امام بخاری در قلب مردم جای داشت و برخورد با او، باعث تحریک افکار عمومی 

که ای  شهر بیرون کنند. حربه امام بخاری را ازای  شد، امیر و علمای دربار درصدد برآمدند تا با توطئه می

 کنند. ور و قدرت برای خارج کردن مخالفان خود از صحنه، از آن استفاده میهمیشه صاحبان زر و ز

اینجا بود که امیر بخارا تعدادی از درباریان خود را تحریک کرد تا مذهب امام بخاری را زیر 

 سؤال ببرند و سخنانی به وی نسبت دهند که نگفته بود.

کردند و عموم مردم را علیه امام  آنها نیز برای حفظ جاه و مقام خود از حاکم وقت، اطاعت

بخاری شوراندند و اینگونه شرایط را برای برخورد با ایشان فراهم ساختند. حاکم بخارا که در رأس 

 توطئه گران قرار داشت، فرصت را مناسب دید و دستور داد تا امام بخاری شهر را ترک گوید.
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را که ای  خدایا! توطئه«هنگام خروج از شهر، دست به دعا برداشت و فرمود:  /امام بخاری 

 به خودشان، خانواده و فرزندانشان بر گردان. اند علیه من تدارک دیده

 و چند روزی نگذشته بود که دعای امام بخاری تحقق عینی یافت.

احمد ذهلی را بر االغی زیرا طاهریان که حکام آنروز خراسان بودند، دستور دادند تا خالد بن 

سوار کنند و در خیابانهای شهر در برابر چشمان مردم، بگردانند و به زندان اندازند. سرانجام، وی در 

همان زندان درگذشت و سایر کسانی که در این توطئه وی را همراهی کرده بودند، به مصایب و 

 مشکالت زیادی گرفتار شدند.

کند، ترک کرد، ولی قبل از اینکه به آنجا برسد، دشمنان بخارا را به قصد بی /امام بخاری 

توطئه گر، مردم بیکند را نیز علیه او شورانیده بودند. امام وقتی بدانجا رسید، متوجه شد که مردم در 

 .اند برخورد با او به دو گروه، تقسیم شده

درباری کنند و گروهی همچنان طرفدار حاکم بخارا و مالهای  از وی حمایت میای  عده

هستند. مردم سمرقند که از جریان امام بخاری مطلع شده بودند، پیغام فرستادند و از او دعوت 

کردند تا به سمرقند برود و در آنجا خدمات علمی خود را ارائه دهد. امام به درخواست آنها پاسخ 

رسید و به خانه مثبت داد و راهی سمرقند شد و در مسیر راه به روستای خرتنگ (در نزدیک سمرقند) 

یکی از خویشاوندان خود بنام غالب ابن جبریل رفت و چون بیمار بود، چند روزی در آنجا 

استراحت کرد. مردم سمرقند، قاصدی نزد او فرستادند و درخواست نمودند که هر چه زودتر بدانجا 

گرفته و آنها هم  ی فتنه، سمرقند را هم فراها متوجه شد که شعله /برود. اما دیری نگذشت که امام 

خدایا! زمین با تمام وسعتش برایم «. اینجا بود که دست به دعا برداشت و فرمود: اند دچار فتنه شده

 ».تنگ شده است مرا به سوی خودت فرا خوان

هـ. ق  ٢٥٦سالگی در سال  ٦٢خداوند هم دعایش را اجابت کرد و شب عید فطر در سن 

، دار فانی را وداع گفت و خورشیدی که سالها  پیامبر اکرم امیرالمؤمنین حدیث، این وارث راستین

جهانیان را مدیون خود ساخت، سرانجام، در روستای  اش، نور افشانی کرد و با خدمات ارزنده

 )انا هللا و انا اليه راجعون(خرتنگ، غروب کرد و همانجا به خاک سپرده شد 

 صحیح بخاري
کتاب بعد از قرآن کریم است. امام بخاری آن را  ینتر صحیح بخاری باتفاق مسلمانان، صحیح

هر  گوید: می سال از میان ششصد هزار حدیثی که حفظ داشت، تألیف نمود. او ۱۶در مدت 
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کردم و دو رکعت نماز  خواستم در کتاب صحیح بخاری بنویسم، ابتدا غسل می حدیثی را که می

ت آن حدیث، آنرا در صحیح بخاری نمودم و پس از یقین از صح خواندم. سپس، استخاره می می

 کردم. ثبت می

صحیح بخاری بخاطر اهمیتی که دارد، در طول قرون گذشته، مورد توجه علمای مسلمین قرار کتاب 

توان به  گرفته است؛ بطوریکه بیش از صد شرح، تعلیق و حاشیه بر آن نوشته شده است که از میان آنها می

تألیف عالمه بدر الدینی عینی » القاری ةعمد«حجر عسقالنی و تألیف عالمه ابن » فتح الباری«شرح 

 آیند. ی صحیح بخاری به شمار میها نظیر هستند و بهترین شرح بی اشاره کرد که در نوع خود

 ي تألیف صحیح بخاريها انگیزه
های مختلفی در متن حدیث تألیف گردید، اما چون همه  کتاب /در عصر امام بخاری  -١

تصمیم گرفت کتابی تألیف نماید  /حادیث صحیح و ضعیف بود، امام آن کتابها شامل ا

باشد. خداوند نیز او را در این کار یاری نمود   که فقط حاوی احادیث صحیح رسول الله

 و سرانجام موفق به تألیف آن شد.

روزی امام اسحاق بن راهویه حنظلی، استاد امام بخاری، خطاب به شاگردانش گفت:  -٢

این ». شد در کتابی مختصر، جمع آوری می  اگر احادیث رسول اللهچه خوب بود «

آوری  شد تا ایشان به جمعای  را به خود جلب کرد و انگیزه /سخن، توجه امام بخاری 

 احادیث، همت گمارد.

را خواب دیدم و گویا من روبرویش   شبی، رسول الله« گوید: می /خود امام بخاری  -٣

کنم. این خواب را برای تعبیر کنندگان  زن، حشرات را از او دور میو با یک باد بام   ایستاده

دور   بازگو کردم؛ آنها نیز چنین تعبیر کردند که: شما احادیث جعلی را از رسول الله

 ».سازید می

 ی تألیف صحیح بخاری گردید.ها این خواب هم یکی از انگیزه

 مختصر صحیح بخاري
تألیف حافظ ابوالعباس زین الدین » ید الصحیحالتجر«مختصر صحیح بخاری معروف به 

ث یمن بشمار 
ِّ

احمد بن احمد بن عبداللطیف شرجی زبیدی است. وی در عصر خودش، محد

گویند، زیرا ابتدا در یکی از شهرهای  رفت. او دانشمند و ادیبی بزرگوار بود. به ایشان، شرجی می می
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. ق در شهری بنام زبید، دار فانی را وداع ه ۸۹۳کرد و سرانجام در سال  یمن بنام شرجه زندگی می

 گفت.

نزهه  –الفوائد والصالت والعوائد  –ترین تألیفات وی عبارتند از: طبقات الخواص  معروف

 حلظ األحلاظ والتجريد الرصيح للجامع الصحيح –أهل الصدق واالخالص  –األحباب 

 (کتاب حاضر)

را تألیف حسین بن مبارک، احمد » التجرید«کتاب قابل یادآوری است که برخی به خطا رفته و 

. ق فوت نموده است، ه ٦٢٩؛ در صورتی که حسین بن مبارک در سال اند بن عمر زبیدی، دانسته

 . ق دار فانی را وداع گفت.ه ٨٩٣در سال » التجرید«اما مؤلف کتاب 

این اثر گرانمایه را ترجمه  گویم که این توفیق را به بنده عنایت نمود تا در پایان، خدا را سپاس می

، نهایت اند نمایم و از تمامی دوستان و اساتیدی که در ترجمه و ویرایش این اثر مرا یاری نموده

 باشم. تشکر و قدردانی را دارم و از تمامی خوانندگان محترم خواهان دعای خیر می
 

 عبدالقادر ترشابی

 . قه ۱۴۲۳ربیع الثانی ۱

 شارجه –امارات 



 

 
 

 

 

 

 
 کتاب وحی -1

   وحی بر رسول اهللاگی آغاز گونچ): 1باب (

 دندار یبستگ ها اعمال به نیت

طاِب « -۱
ْ
ِ  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َما األ إِ�َّ

ٍة َ�نِْكُحَها فَهِ 
َ
 اْمَرأ

َ
ْو إِىل

َ
 ُدْ�يَا يُِصيبَُها أ

َ
َما لِلُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل ْجَرتُُه َو�ِ�َّ

 َما َهاَجَر إيَِلْهِ 
َ

 )۱ (بخاری: .»»إِىل
 یبستگ ها تیبه ن اعمال«فرمود: دم که یشن  الله رسولاز  گوید: می عمربن خطاب « ترجمه:

، یا ازدواج با زنی یویکس، به خاطر مقاصد دن رپس ه شود. تش رفتار مییو با هر کس، مطابق ن دندار

جه، دستاورد هجرت هر کس، همان یکند. در نت ابد و با آن زن، ازدواج میی ا دست میید، به دنیهجرت نما

  .»ن، هجرت نموده استآاست که به خاطر  یزیچ

مِّ الُْمُوِمِنَ�  ةَ شَ �َ�ْن اَع « -۲
ُ
َارِ لأ

ْ
نَّ احل

َ
ِ  ْ�َن ِهَشاٍم  ْث : أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َقاَل:  َسأ

 ِ ؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ�يَك الَْويْحُ
ْ
ِ َكيَْف يَأ تِيِ� ِمثَل َصلَْصلَ : « يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ْحيَانًا يَأ

َ
َرَِس  ةأ

ْ
اجل

َّ َ�يُْفَصُم َ��ِّ  هُ يلَعَ َشدُّ
َ
ْحيَانًا َ�تَمثَّ َوُهَو أ

َ
 ُل يِلَ الَْملَُك رَُجالً  َوقَْد َوَ�يُْت َ�نُْه َما قَاَل، َوأ

يِع َما َ�ُقوُل 
َ
ِديِد ل ةشَ �قَالَْت اَع » َ�يلَُكُِّمِ� فَأ َْوِم الشَّ

ْ
ُل َعلَيِْه الَْويْحُ يِف ايل ْ�تُُه َ�ْ�ِ

َ
: َولََقْد َرأ

رَبِْد َ�يَْفِصُم َ�نُْه َو�ِنَّ َجِبينَهُ 
ْ
ُد َعَرقًا ال  )۲بخاری:. (»يَلَتََفصَّ
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د و یپرس ت است که حارث ابن هشام از رسول الله یروا ؛لشه یعا ؛نیاز ام المُومن« ترجمه: 

 یعنی( زنگ یمانند صدا یگاه«فرمود:  شود؟ رسول الله  گونه نازل میچ یوح !ا رسول اللهی: گفت

خاتمه  ،تیفین کیا، یپس از فراگرفتن وحو  آنست.ن نوع یتر ن، سختیو ا شود نازل میبصورت زمزمه) 

ش را حفظ یها د و من گفتهیگو با من سخن می د ویآ یبصورت انسان م ،یوح هفرشت هم یگاه .کند دا مییپ

. بودم بر آنحضرت  یشاهد نزول وح ،در فصل زمستان و شدت سرما گوید: می لشه یعا .»کنم می

 .دیکچ می عرق ،شد و از آن س عرق مییخ رسول الله  یشانیپ ،شد تمام می یوحچون  ن هنگام،یو در ا

ُل َما بُِدَئ بِِه  لَ�ْن اَع�َشَة « -۳ وَّ
َ
َها قَالَْت: أ َّ�

َ
�  احِلَُة يِف ْؤَ�ا الصَّ ِمَن الَْويْحِ الرُّ

َالُء، َوَ�َن َ�ْلُو بِ 
ْ
بِْح، ُ�مَّ ُحبَِّب إيَِلِْه اخل َغاِر انلَّْوِم، فاََكَن ال يََرى ُرْؤَ�ا إِال َجاَءْت ِمثَْل فَلَِق الصُّ

َعَدِد �َ 
ْ
لَِك ِحَراٍء َ�يَتََحنَّْت ِ�يِه َوُهَو اتلََّعبُُّد اللَّيَايِلَ َذَواِت ال وَُّد ذِلَ ْهِلِه َوَ�زَتَ

َ
 أ

َ
ْن َ�ْ�َِع إِىل

َ
مَّ �ْ بَْل أ

 َخِد�َ 
َ

  ةيَرِْجُع إِىل
ْ
َقُّ َوُهَو يِف اَغِر ِحَراٍء، فََجاَءُه الَْملَُك َ�َقاَل: اقَْرأ

ْ
وَُّد لِِمثِْلَها َحىتَّ َجاَءُه احل َ�يزََتَ

نَا بَِقاِرئٍ «قَاَل: 
َ
َخَذِ� َ�َغطَّ «قَاَل: » َما أ

َ
َْهَد فَأ

ْ
 قُلُْت: �ُ ِ� َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل

ْ
رَْسلَِ� َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
مَّ أ

ِ� اثلْ  َخَذِ� َ�َغطَّ
َ
نَا بَِقاِرٍئ فَأ

َ
 َ�ُقلُْت: َما  ةاِ�يَ َما أ

ْ
رَْسلَِ� َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
َْهَد ُ�مَّ أ

ْ
َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجل

ِ� اثلَ  َخَذِ� َ�َغطَّ
َ
نَا بَِقاِرٍئ، فَأ

َ
رَْسلَِ� َ�َقاَل:  ةَ اثِلَ أ

َ
 قۡ ٱ﴿ُ�مَّ أ

ۡ
ِ  َرأ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  �َّ

ِ » ﴾٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ بِنِْت  ةَ يَرُْجُف فُُواُدُه فََدَخَل ىلَعَ َخِد�َ  فَرََجَع بَِها رَُسوُل ا�َّ
لُوِ� «َ�َقاَل:  لُخَو�ِْ�ٍ  لُوِ� َزمِّ ْوُع َ�َقاَل خِلَِد�َ » َزمِّ لُوُه َحىتَّ َذَهَب َ�نُْه الرَّ ْخرَبََها  ةَ فََزمَّ

َ
َوأ

رََبَ 
ْ
بًَدا، إِنََّك تَلَِصُل  : الَكَّ ةُ َ�َقالَْت َخِد�َ » لََقْد َخِشيُت ىلَعَ َ�ْفيِس «اخل

َ
ُ أ ِ َما ُ�ِْز�َك ا�َّ َوا�َّ

 ْ
َ

. الرَِّحَم، َوحت َقِّ
ْ
يَْف، َوتُِعُ� ىلَعَ نََوائِِب احل ، َوتَْ�ِسُب الَْمْعُدوَم، َوَ�ْقِري الضَّ لَكَّ

ْ
ِمُل ال

ُعزَّى اْ�َن َ�مِّ َخِد�َ  ةُ فَاْ�َطلََقْت بِِه َخِد�َ 
ْ
َسِد بِْن َ�بِْدال

َ
تَْت بِِه َوَرقََة ْ�َن نَْوفَِل بِْن أ

َ
، ةَ َحىتَّ أ

 َ  قَْد َ�نرَصَّ
ً
َاِهِليَّ  َوَ�َن اْمَرأ

ْ
يِل َما ةيِف اجل ِ

ْ
، َ�يَْكتُُب ِمَن اِإل� ِعرْبَاِ�َّ

ْ
ِكتَاَب ال

ْ
، َوَ�َن يَْ�تُُب ال

ُ َخِد�َ 
َ

، َ�َقالَْت هل ْن يَْ�تَُب، َوَ�َن َشيًْخا َكِبً�ا قَْد َعِ�َ
َ
ُ أ : يَا اْ�َن َ�مِّ اْسَمْع ِمِن ةُ َشاَء ا�َّ

ُ َوَرقَ 
َ

ِخيَك َ�َقاَل هل
َ
ِ  :ةُ ابِْن أ ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ

َ
يِخ َماَذا تََرى؟ فَأ

َ
ُ  يَا اْ�َن أ

َ
ى َ�َقاَل هل

َ
َخرَبَ َما َرأ

ُ�وُن َحيًّا إِذْ 
َ
ُ ىلَعَ ُموىَس، يَا يَلْتَِ� ِ�يَها َجَذاًع، يَلْتَِ� أ َل ا�َّ ي نَزَّ ِ

َّ
 َوَرقَُة: َهَذا انلَّاُموُس اذل

ِ ُ�ْرُِجَك قَْوُمَك. َ�َقاَل رَُسوُل ا َّ�: »َوُ�ِْريِجَّ ُهْم؟
َ
ِت رَُجٌل َ�طُّ بِم» أ

ْ
ِل َما ثْ قَاَل: َ�َعْم، لَْم يَأ

ًرا، ُ�مَّ لَْم يَنَْشْب َوَرقَ  ا ُمَؤزَّ نرُْصَْك نرَْصً
َ
ِ� يَْوُمَك أ

ْ
َ  ةُ ِجئَْت بِِه إِال ُعوِدَي َو�ِْن يُْدِر� ْن تُُو�ِّ

َ
أ

 )۳:یبخار( .»َوَ�رَتَ الَْويْحُ 
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 ،نیراست یاهایبها و رو خوا هلیوس به بر رسول الله  یوحنزول  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

بعدها  .کرد دا مییتحقق پ صبح، یمانند روشن ،دید ا مییدر عالم رو رسول الله  را که هچو آن .شروع شد

ن شبانه روز یندچو  .ن شدینش  و در غار حراء گوشهد یعالقه مند گرد ینیبه عزلت و گوشه نش رسول الله 

و رفت  به خانه میشد،  تمام میاش  توشهکه  یهنگامو کرد  در آنجا عبادت مید، یاینکه به خانه بیبدون ا

عبادت از روزها که در غار حراء مشغول  یکیکرد. در  او را آماده می هتوش لجه یخد .داشت می توشه بر

من خواندن «فرمود:   بخوان. رسول اللهگفت:  یوخطاب به نزد او آمد و ای  بود، فرشته شپروردگار

فشرد و بعد مرا رها  اشتم،دکه تحمل  ییاجتا  : فرشته مرا در بغل گرفت ودیفرما یم رسول الله .»نماد نمی

فشرد که ای  و به اندازه بار دوم مرا در بغل گرفت یفرشته برا». دانم نمی خواندن«م: گفتکرد و گفت: بخوان. 

 رسول الله ». دانم خواندن نمی«بود. بعد مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم:  توان منش از حد یب

(بخوان بنام پروردگارت، او که انسان را  :بار سوم مرا در بغل گرفت، فشرد و رها کرد و گفت یبرا :دیفرما می

 رفت و ل جهید نزد خدیلرز می شکه قلب یدر حال  رسول اللهبعد از آن، د ...) یاز خون بسته آفر

طرف  بر شو وحشت نکه ترسیدند تا ایرا پوشان  ن رسول اللهیحاضر». دیمرا بپوشان ،دیمرابپوشان: «گفت

». کنم می احساس خطر ،من نسبت به جان خود« :و فرمود جه بازگو نمودیخد یماجرا را برا سپس، .شد

 ،یهست صله رحمبند  یپارا شما یع و نابود نخواهد کرد، زیگفت: خداوند هرگز تو را ضا ل جهیخد

از . بعد یکن را تحمل می مشکالت ،و در راه حق یینما می ییرایاز مهمانان پذ ،یکن میک مستمندان را کم

ل را به لغت یانج بود، یحیمس یمردورقه  .ورقه بن نوفل برد ،خود یاو را نزد پسر عمو ل جهیخد ،آن

 بشنو که )حمد(م ات از برادرزاده پسر عمو! یاگفت:  یوجه به یبود. خد نایبزرگسال و نابو  نوشت. می یعبر

ه را که چآن  ؟ رسول اللهیه ادیه دچبگو  برادر زاده! یا گفت:  د. ورقه خطاب به رسول اللهیگو ه میچ

کاش!  یافرو فرستاد.  یاست که خداوند بر موسای  ن همان فرشتهی. ورقه بن نوفل گفت: اشرح دادده بود ید

مگر آنان مرا از «فرمود:   . رسول اللهبودم ، من زنده و جوان میدکنن رون مییکه قومت تو را از شهر ب یروز

نکه با او یمگر ااست اورده ین یامبریپ چیه ای، آورده را که تو یامیپ .ی؟ ورقه گفت: آر»کنند یرون میب شهرم

خواهم ک تو را کم ،مانم، با تمام وجودبزنده  ،زمان. اگر من تا آن اند اخراج کردهاز شهر او را ه و کرد یدشمن

 .متوقف شد ینیمدت مع یبراز ین یان وحیجر هو سلسل در گذشتورقه  ،یاز مدت کوتاه پسکرد. متأسفانه 

٤- » ِ
ْ  ةِ رْتَ �َ  نْ �َ  ُث دِّ ُ�َ  وَ هُ وَ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ نَا «: هِ ثِ يْ دِ حَ  يِفْ  اَل قَ �َ  يْحِ وَ ال

َ
بَيْنَا أ

َراٍء  ِي َجاَءِ� حِبِ
َّ

َماِء فَإَِذا الَْملَُك اذل َماِء فََرَ�ْعُت برََصِي قِبََل السَّ ْميِش َسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ
َ
أ

رِْض، 
َ
َماِء َواأل لُوْ  فرُِعبُت قَاِعٌد ىلَعَ ُكريِْسٍّ َ�ْ�َ السَّ ، َزمِّ لُْوِ�ْ ْهِ� َ�ُقلُْت َزمِّ

َ
، ِمنُْه فَِجئُْت أ ْ�ِ

 
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َهاَ�ٰٓ ﴿: فَأ ُّ�

َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ ُمدَّ

َ
: ﴾ ٢ فَأ  قَْوهِلِ

َ
 فََحِ�َ ﴾ ٥ ُجرۡ هۡ ٱفَ  زَ لرُّجۡ ٱوَ ﴿إِىل

 ْ  )۴بخاری:( .»»عَ ا�َ تَ �َ وَ  يْحُ وَ ال
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ترت  هکه دربار یحالدر  ت است که رسول الله یروا ل یله انصارلاز جابر بن عبدا« ترجمه:
َ
ف

بلند  را مد، سریگوشم رسه ب ییصدا ،ر راهیدر مس ،یروز«فرمود:  ،گفت یسخن م یوح (زمان انقطاع)

سمان آن و یان زمیکه مای  یکرس یاو رو .که در غار حرا نزد من آمده بوداست ای  همان فرشته دمیم، دکرد

من  یرو یادرچگفتم: و مشدم. به خانه برگشت ترسدچار  ،صحنه آندن ینشسته بود. با د ،قرار داشت

 نازل شد: ،ات از طرف پروردگارین آیآنگاه ا». دیندازیب

و  یبزرگ ودار  برحذرخدا)، ت یمردم را از معص(و  زی! برخییا دهیچیپادر خود چکه بر  یکس ی(ا

ن، یبعد از ا .را رها کن) ها و بت ها یدیپل .دار زه نگاهیت را پاکیان کن و لباسهایرا بپروردگارت  ییایکبر

 .»نازل گشت ی، وحیدر پ یپ افت ویادامه  یسلسله وح
۵- » 

َ
 .]۱۶القیامة: [﴾ ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس يِف قَْوهِلِ َ�َعاىل

 ِ �ِل ِشدَّ  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ا ُ�َرُِّك َشَفتَيِْه َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: ةً ُ�َعالُِج ِمَن اتلَّْ�ِ ، َوَ�َن ِممَّ
 ِ ُكُهَما لَُ�ْم َكَما اَكَن رَُسوُل ا�َّ َحرِّ

ُ
نَا أ

َ
  فَأ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
ُكُهَما فَأ  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿ :ُ�َرِّ

قَاَل: مَجُْعُه لََك يِف  .]۱۷-۱۶القیامة: [﴾ ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك 
ُه 

َ
  فَإَِذا﴿َصْدرَِك َوَ�ْقَرأ

ۡ
نِْصْت  .]۱۸القیامة: [﴾ ١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ  هُ َ�ٰ قََرأ

َ
ُ َوأ

َ
 ُ�مَّ ﴿قَاَل: فَاْستِمْع هل

ْن  .]۱۹القیامة: [﴾ ١٩ ۥَ�َيانَهُ  َناَعلَيۡ  إِنَّ 
َ
هُ ُ�مَّ إِنَّ َعلَيْنَا أ

َ
ِ  ،َ�ْقَرأ َ�ْعَد َذلَِك إَِذا  فاََكَن رَُسوُل ا�َّ

ُه انلَّيِبُّ 
َ
�ُل قََرأ �ُل اْستََمَع فَإَِذا اْ�َطلََق ِجرْبِ تَاُه ِجرْبِ

َ
هُ  أ

َ
 )۵بخاری:( .»َكَما قََرأ

 .]۱۶ القیامة:[﴾ ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿ هیدر مورد آ بابن عباس « ترجمه:
  آنحضرتشد. منجمله  را متحمل می یراوانفمشقت  ،ینزول وح هنگام رسول الله  گو�د: �

تکان  رسول الله طورکه مانهم را یها ز لبیمن ن گوید: می بابن عباس  .داد را تکان می شیها لب

 ،. آنگاه)داد میرا تکان ش یها گونه لبچ شما نشان دهم که رسول الله به تا دهم ( تکان می داد، می

فراگرفتن آن) تکان  یت را (برایشتابزده لبها )قرآنهنگام نزول محمد،  یا(: فرمودت را نازل این آیخداوند ا

م، یکه ما قرآن را خواند یپس هنگاماست.  ام هبعهدآن،  اد دادنی و حفاظتقرآن و  یرا جمع آوریز، مده

 .ما است هز به عهدیان قرآن نیح و بیکن.سپس، توض یروی(بعد) تو خواندن آنرا پ

ما است.  هبه عهدآن  یآوراد ینه و ین در سآحفظ قر گوید: می ات،یآن یر ایدر تفس بابن عباس  

خواندن آنرا به شما  یین به عهده ما است که توانایان، اید. در پاید و به آن، گوش فرا دهیپس شما سکوت کن

 .مییت نمایعنا

از  پسداد و  فرا مینخست گوش  رسول الله  ،آورد می یل وحییجبر ت، هرگاهاین آیبعد از نزول ا

 .کرد ، تالوت میآنگونه که نازل شده بود ات رایآ ،لییگشت جبرازب



 109 کتاب وحی

 

ِ  بَ�نُْه وَ « -۶ ْجوَُد َما يَُ�وُن يِف َرَمَضاَن  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْجوََد انلَّاِس َوَ�َن أ

َ
أ

�ُل َوَ�َن يَلَْقاُه يِف لُكِّ يَلْلَ  ِ  ةٍ ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ ُقْرآَن فَلَرَُسوُل ا�َّ
ْ
 ِمْن َرَمَضاَن َ�ُيَدارُِسُه ال

�ِح الُْمرَْسلَ  َْ�ِ ِمَن الرِّ
ْ
ْجوَُد بِاخل

َ
 )۶بخاری:. (»ةِ أ

ن انسانها بود. و یسخاوتمندتر  رسول الله گوید: می بابن عباس  نیهمچن« ترجمه:

 یها تمام شبل در یجبرئآمد.  می شانیل نزد ایئجبر ،در ماه رمضان هک بود یزمان ،هر وقت زسخاوتمندتر ا

 زین وزنده یاز بادها ،یکیو ن ریخدر پخش  آنحضرت  نمود. و تکرار می خدا  قرآن را با رسول ،رمضان

 .گرفتیسبقت م

ٍب ِمْن ب هُ نْ �َ وَ « -۷
ْ
رَْسَل إيَِلِْه يِف َر�

َ
نَّ ِهَرقَْل أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
بَا ُسْفيَاَن ْ�َن َحْرٍب أ

َ
نَّ أ

َ
: أ

اِم يِف الُْمدَّ  َّاًرا بِالشَّ
ُ

ِ  ةِ قَُر�ٍْش َوَ�نُوا جت اَر  الَّيِت اَكَن رَُسوُل ا�َّ بَا ُسْفيَاَن َوُ�فَّ
َ
َمادَّ ِ�يَها أ

وِم قُرَ  ُ ُ�َظَماُء الرُّ تَوُْه وَُهْم بِإِيِليَاَء فََداَعُهْم وََحْوهلَ
َ
مَّ َداَعُهْم وََداَع برَِتمُْجَانِِه َ�َقاَل: �ُ �ٍْش، فَأ

قَْر�ُُهْم 
َ
نَا أ

َ
بُو ُسْفيَاَن: َ�ُقلُْت: أ

َ
، َ�َقاَل أ نَُّه نيَِبٌّ

َ
ِي يَْزُ�ُم �

َّ
قَْرُب بَِهَذا الرَُّجِل اذل

َ
يُُّ�ْم أ

َ
�ََسبًا �

ْصَحابَُه فَاْجَعلُوُهْم ِعنَْد َظهْ 
َ
ُ�وا أ ْدنُوُه ِم�ِّ َوقَرِّ

َ
مَّ قَاَل ِلرَتمُْجَانِِه: قُْل لَُهْم إِ�ِّ َسائٌِل �ُ ِرهِ َ�َقاَل: أ

ْن يَأ
َ
َيَاُء ِمْن أ

ْ
ِ لَْوال احل

بُوُه، فََوا�َّ َّ َكِذبًا ثْ َهَذا َ�ْن َهَذا الرَُّجِل، فَإِْن َكَذبَِ� فََكذِّ ُروا يلَعَ
ْن قَاَل �ُ لََكَذبُْت َ�نُْه. 

َ
لَِ� َ�نُْه أ

َ
َل َما َسأ وَّ

َ
: َكيَْف �ََسبُُه ِ�يُ�ْم؟ قُلُْت: ُهَو ِ�ينَا ُذو مَّ اَكَن أ

َحٌد َ�طُّ َ�بْلَُه؟ قُلُْت: ال. قَاَل: َ�َهْل اَكَن ِمْن آبَائِِه 
َ
َقْوَل ِمنُْ�ْم أ

ْ
�ََسٍب. قَاَل: َ�َهْل قَاَل َهَذا ال

اُف انلَّاِس  رْشَ
َ
ْم ُضَعَفاُوُهمْ اِمْن َمِلٍك؟ قُلُْت: ال. قَاَل: فَأ

َ
؟ َ�ُقلُْت: بَْل ُضَعَفاُوُهْم. قَاَل: �َّبَُعوُه أ

َحٌد ِمنُْهْم َسْخَط 
َ
ْم َ�نُْقُصوَن؟ قُلُْت: بَْل يَِز�ُدوَن. قَاَل: َ�َهْل يَْرتَدُّ أ

َ
يَِز�ُدوَن أ

َ
يِنهِ  ةً أ ْن  دِلِ

َ
َ�ْعَد أ

نْ 
َ
َكِذِب َ�بَْل أ

ْ
َ�ُقوَل َما قَاَل؟ قُلُْت: ال.  يَْدُخَل ِ�يِه؟ قُلُْت: ال. قَاَل: َ�َهْل ُكنْتُْم َ�تَِّهُمونَُه بِال

ُْن ِمنُْه يِف ُمدَّ 
َ

ال نَْدرِي َما ُهَو فَاِعٌل ِ�يَها. قَاَل: َولَْم ُ�ْمِك�ِّ  ةٍ قَاَل: َ�َهْل َ�ْغِدُر؟ قُلُْت: ال َو�
لَكِمَ  ةٌ لَكِمَ 

ْ
ْدِخُل ِ�يَها َشيْئًا َ�ْ�ُ َهِذهِ ال

ُ
ْم. قَاَل: فََكيَْف اَكَن قَاَل: َ�َهْل قَاتَلْتُُموهُ؟ قُلُْت: َ�عَ  ةأ

ُمرُ 
ْ
َْرُب بَيْنَنَا َوَ�يْنَُه ِسَجاٌل، َ�نَاُل ِمنَّا َوَ�نَاُل ِمنُْه. قَاَل: َماَذا يَأ

ْ
ُ�ْم؟ قِتَالُُ�ْم إِيَّاهُ؟ قُلُْت: احل

ُ�وا بِِه َشيْئًا، َواتُْرُكوا َما َ�ُقوُل آبَ  َ وَْحَدُه َوال �رُْشِ ُمُرنَا قُلُْت: َ�ُقوُل اْ�بُُدوا ا�َّ
ْ
اُؤُ�ْم، َوَ�أ

ال اكَ  ةِ بِالصَّ لَ  ةِ َوالزَّ َعَفاِف َوالصِّ
ْ
ْدِق َوال َُك َ�ْن �ََسبِِه ةِ َوالصِّ تلْ

َ
ُ: َسأ

َ
مُْجَاِن: قُْل هل ، َ�َقاَل لِلرتَّ

نَُّه ِ�يُ�ْم ُذو �ََسٍب، فََكَذلَِك الرُُّسُل ُ�بْعَ 
َ
َُك: َهْل  ُث فََذَكْرَت � تلْ

َ
َحٌد  يِف �ََسِب قَْوِمَها، وََسأ

َ
قَاَل أ

َقْوَل َ�بْلَُه، لَُقلُْت: رَُجٌل 
ْ
َحٌد قَاَل َهَذا ال

َ
ْن ال. َ�ُقلُْت: لَْو اَكَن أ

َ
َقْوَل؟ فََذَكْرَت أ

ْ
ِمنُْ�ْم َهَذا ال
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َُك: َهْل اَكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك  تلْ
َ
�يَِس بَِقْوٍل ِ�يَل َ�بْلَُه، وََسأ

ْ
ْن ال، قُلُْت: فَلَ  ؟يَأ

َ
ْو فََذَكْرَت أ

َكِذِب 
ْ
َُك: َهْل ُكنْتُْم َ�تَِّهُمونَُه بِال تلْ

َ
�ِيِه، وََسأ

َ
 اَكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك قُلُْت: رَُجٌل َ�ْطلُُب ُملَْك أ

َكِذَب ىلَعَ انلَّاِس 
ْ
نَُّه لَْم يَُ�ْن يِلََذَر ال

َ
ْعرُِف �

َ
ْن ال، َ�َقْد أ

َ
ْن َ�ُقوَل َما قَاَل؟ فََذَكْرَت أ

َ
َ�بَْل أ

نَّ ُضَعَفاَءُهِم َو�َ 
َ
ْم ُضَعَفاُوُهْم؟ فََذَكْرَت أ

َ
اُف انلَّاِس ا�َّبَُعوُه أ رْشَ

َ
َُك: أ تلْ

َ
، وََسأ ِ ْ�ِذَب ىلَعَ ا�َّ

ُهْم يَِز�ُدوَن، َوَ�ذَ  َّ�
َ
ْم َ�نُْقُصوَن؟ فََذَكْرَت �

َ
يَِز�ُدوَن أ

َ
َُك: أ تلْ

َ
ْ�بَاُع الرُُّسِل، وََسأ

َ
لَِك ا�َّبَُعوُه، َوُهْم أ

ْمُر ا
َ
َحٌد َسْخَط أ

َ
يَْرتَدُّ أ

َ
َُك: أ تلْ

َ
، وََسأ ْن  ةً ِإليَماِن َحىتَّ يَتِمَّ

َ
ْن يَْدُخَل ِ�يِه؟ فََذَكْرَت أ

َ
ينِِه َ�ْعَد أ دِلِ

ْن ال، 
َ
َُك: َهْل َ�ْغِدُر؟ فََذَكْرَت أ تلْ

َ
ُقلُوَب، وََسأ

ْ
َاِلُط �ََشاَشتُُه ال

ُ
ال، َوَ�َذلَِك اِإليَماُن ِحَ� خت

َ  َوَ�َذلَِك الرُُّسُل  ْن َ�ْعبُُدوا ا�َّ
َ
ُمُرُ�ْم أ

ْ
نَُّه يَأ

َ
ُمُرُ�ْم؟ فََذَكْرَت �

ْ
َُك: بَِما يَأ تلْ

َ
ال َ�ْغِدُر، وََسأ

ُ�وا بِِه َشيْئًا، َوَ�نَْهاُ�ْم َ�ْن ِعبَادَ  هُ دَ حْ وَ  ال ةِ َوال �رُْشِ ُمُرُ�ْم بِالصَّ
ْ
ْوثَاِن، َوَ�أ

َ
ْدِق  ةاأل َوالصِّ

َعَفاِف، فَإِْن اَكَن َما �َ 
ْ
نَُّه َخاِرٌج َوال

َ
ْعلَُم �

َ
، َوقَْد ُكنُْت أ ا فََسيَْمِلُك َموِْضَع قََدَ�َّ َهاَ�ْ�ِ ُقوُل َحقًّ

ْمُت لَِقاَءُه َولَْو ُكنُْت ِعنَْدهُ  ْخلُُص إيَِلِْه تَلََجشَّ
َ
�ِّ أ

َ
ْعلَُم �

َ
نَُّه ِمنُْ�ْم، فَلَْو أ

َ
ُظنُّ �

َ
ُ�ْن أ

َ
 لَْم أ

ِ لََغَسلُْت َ�ْن قََدِمِه، ْ�مَّ دَ  ي َ�عَ   اَع بِِ�تَاِب رَُسوِل ا�َّ ِ
َّ

 َعِظيِم برُْصَى  ةُ بِِه ِدْحيَ  َث اذل
َ

إِىل
ُه فَإَِذا ِ�يِْه: 

َ
 ِهَرقَْل َ�َقَرأ

َ
 فََدَ�َعُه إِىل

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   � ا�َّ
وِم َسالٌم   ِهَرقَْل َعِظيِم الرُّ

َ
ِ َورَُسوهِلِ إىِل ٍد َ�بِْد ا�َّ ا َ�ْعُد ِمْن ُ�َمَّ مَّ

َ
بََع الُْهَدى أ ىلَعَ َمِن ا�َّ

ْدُعوَك بِِداَعيَ 
َ
َْت فَإِنَّ َعلَيَْك إ ةِ فَإِ�ِّ أ

َّ
َ�ْ�ِ فَإِْن تََويل ْجَرَك َمرَّ

َ
ُ أ ْسِلْم �َْسلَْم يُُوتَِك ا�َّ

َ
َم �ْ اإلِْسالِم أ

ِر�ِسيَِّ� َو 
َ
هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿األ

َ
ْ َ�َعالَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا �َّ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء

َ
َ ٱ إِ�َّ  بُدَ َ�عۡ  � َّ� 

رۡ  ًضاَ�عۡ  ُضَناَ�عۡ  َ�تَِّخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�ِ  َوَ� 
َ
ِۚ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ ْ تََولَّوۡ  فَإِن �َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َ�ُقولُوا  َهُدوا

نَّا
َ
 .]۶۴عمران:  آل[﴾ ٦٤ لُِمونَ ُمسۡ  بِ�

بُو 
َ
 ِمْن قَِراءَ قَاَل أ

َ
ا قَاَل َما قَاَل، َوفََرغ ِكتَاِب، ك ةِ ُسْفيَاَن: فَلَمَّ

ْ
َخُب، رُثَ ال  ِعنَْدُه الصَّ

يِب َكبْشَ 
َ
ْمُر ابِْن أ

َ
ِمَر أ

َ
ْخرِْجنَا: لََقْد أ

ُ
ْصَحايِب ِحَ� أ

َ
ْخرِْجنَا، َ�ُقلُْت أل

ُ
ْصَواُت، َوأ

َ
 ةَ َواْرَ�َفَعِت األ

 
َ
َّ اإلِْسالَم، َوَ�َن إِنَُّه َ�َافُُه َمِلُك بَِ� األ ُ يلَعَ ْدَخَل ا�َّ

َ
نَُّه َسيَْظَهُر َحىتَّ أ

َ
ُت ُموقِنًا �

ْ
ْصَفِر، َ�َما ِزل

نَّ ِهَرقَْل ِحَ� قَِدَم 
َ
ْث أ ِم ُ�َدِّ

ْ
أ ا ىلَعَ نََصارَى الشَّ اْ�ُن انلَّاُطوِر َصاِحُب إِيِليَاَء، َوِهَرقَْل أسُقفًّ

ْصبََح يَْوًما َخبِ 
َ
يَث انلَّْفِس، َ�َقاَل َ�ْعُض َ�َطاِرقَِتِه: قَِد اْستَنَْكْرنَا َهيْئَتََك. قَاَل اْ�ُن إِيِليَاَء أ

يُْت اللَّيْلَ 
َ
لُوُه: إِ�ِّ َرأ

َ
اًء َ�نُْظُر يِف انلُُّجوِم َ�َقاَل لَُهْم ِحَ� َسأ ِحَ�  ةانلَّاُطوِر: َوَ�َن ِهَرقُْل َحزَّ
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ِتَ 
ْ
مَّ َ�َظْرُت يِف انلُُّجوِم، َمِلَك اخل

ُ
؟ قَالُوا: لَيَْس َ�ْتنَِتُ إِالَّ ةِ اِن قَْد َظَهَر، َ�َمْن َ�ْتنَِتُ ِمْن َهِذهِ األ

َُهوِد، َ�بَيْ 
ْ

 َمَدايِِن ُملِْكَك َ�يَْقتُلُوا َمْن ِ�يِهْم ِمَن ايل
َ

ُ�ُهْم، َواْكتُْب إِىل
ْ
نََّك َشأ َُهوُد، فَال يُِهمَّ

ْ
نََما ايل

يِتَ ِهرَ 
ُ
ْمِرِهْم أ

َ
ِ ُهْم ىلَعَ أ اَن، ُ�ْرِبُ َ�ْن َخرَبِ رَُسوِل ا�َّ رَْسَل بِِه َمِلُك َغسَّ

َ
ا  قُْل بِرَُجٍل أ فَلَمَّ

ْم ال َ�نََظُروا إيَِلِْه فََحدَّ 
َ
ُ�ْتَنِتٌ ُهَو أ

َ
ُ اْستَْخرَبَُه ِهَرقُْل قَاَل: اْذَهبُوا فَاْ�ُظُروا أ

َ
هل

َ
، وََسأ نَُّه ُ�ْتنَِتٌ

َ
ثوُه �

َعَرِب َ�َقاَل 
ْ
مَّ َعِن ال

ُ
مَّ َكتََب ِهَرقُْل �ْ قَْد َظَهَر،  ةِ : ُهْم َ�ْتَتِنُوَن. َ�َقاَل ِهَرقُْل: َهَذا ُملُْك َهِذهِ األ

ُ بُِروِميَ 
َ

 َصاِحٍب هل
َ

 مِحَْص فَلَْم يَِرْم مِحَْص، َحىتَّ ةإِىل
َ

ِعلِْم، وََساَر ِهَرقُْل إىِل
ْ
، َوَ�َن نَِظَ�ُه يِف ال

َي ِهَرقَْل ىلَعَ ُخُروِج انلَّيِبِّ 
ْ
تَاُه ِكتَاٌب ِمْن َصاِحِبِه يَُوافُِق َرأ

َ
ِذَن ِهَرقُْل ِلُعَظَماِء أ

َ
نَُّه نيَِبٌّ فَأ

َ
، َو�

وِم يِف َدْسَكرَ  ُ  ةٍ الرُّ ْمَص، هلَ وِم َهْل �ُ حِبِ لََع َ�َقاَل: يَا َمْعرَشَ الرُّ بَْوابَِها َ�ُغلَِّقْت، ُ�مَّ اطَّ
َ
َمَر بِأ

َ
مَّ أ

ْن يَثْبَُت ُملُْكُ�ْم، َ�تُبَايُِعوا َهَذا انلَّيِبَّ فََحاُصوا َحيَْص 
َ
َفالِح َوالرُّْشِد، َوأ

ْ
مُحُِر  ةَ لَُ�ْم يِف ال

بَْواِب فَوََجدُ 
َ
 األ

َ
�َِس ِمَن اِإليَماِن، قَاَل: الْوَْحِش إِىل

َ
ى ِهَرقُْل َ�ْفَرَ�ُهْم َوأ

َ
ا َرأ وَها قَْد ُغلَِّقْت فَلَمَّ

يُْت 
َ
تَُ�ْم ىلَعَ ِديِنُ�ْم، َ�َقْد َرأ ْخترَِبُ بَِها ِشدَّ

َ
َّ َوقَاَل: إِ�ِّ قُلُْت َمَقاليَِت آنًِفا أ رُدُّوُهْم يلَعَ

 ِ ُ َورَُضوا َ�نُْه فاََكَن َذل
َ

ِن ِهَرقَْل فََسَجُدوا هل
ْ
  )۷ :یبخار. (»َك آِخَر َشأ

که با یهنگامکرد:  تیحکان ینچمن  یبرا ب،ان بن حریسف ابو گوید: می بابن عباس « ترجمه:

فرستاد و مرا به دربار  را نزد من یریسف ؛شاه رومپاد ؛رقلِه بردم،  ش، در شام بسر مییاز تجار قر یکاروان

ای  ش معاهدهیان و کفار قریبا ابوسف است که رسول الله  یدوران ان متعلق بهین جریا( ش، فراخواند.یخو

ز آنجا حضور داشتند. هرقل، یکه همه بزرگان وسراِن روم نیم در حالیدیا به دربار هرقل رسیلیدر ا. بسته بود)

نبوت  یکه مدع یکساز شما با یک کدام گفت:  ،شیمترجِم خود را احضار نمود و خطاب به سرداران قر

ار یمن از بستگان بس :گفتم گوید: می انی؟ ابوسفباشد تر می كینزد یشاوندیخواز لحاظ امبر خدا) ی(پاست 

پشت سر او  را شنهاند و همراید، تا در کنار من بنشییان را بگویاو هستم. هرقل گفت: ابوسفیک نزد

 یادعا ،در حجاز که یخواهم در مورد کس یمبه همراهان او بگو: به مترجم خود گفت:  سپس، .دیبنشان

ب ی، او را تکذگفتبا من دروغ  )انیابوسف(اگر او  .منکسب ک یان اطالعاتیاز ابوسف ،استکرده نبوت 

 علینما یدم که مرا متهم به دروغگوئیترس اگر از همراهانم نمی گوید: می انید. ابوسفیکن
ً
ه یند، حتما

برخوردار  یینسب با ال از ،ان مایدر م ؟گفتم: اودیپرسنسبش هر قل از  ،نخستگفتم.  دروغ می آنحضرت

ا یآ :گفتر. یگفتم: خنبوت کرده است؟  یان شما ادعایگر از مید یکساو، ر از یا غید: آیپرس سپس،است. 

شراف و
َ
 زا یگفت: کس .نا؟ جواب دادم: مستضعفا فقراء ومستضعفانیکنند  می یرویپ یاز وبزرگان  ا

ا کمتر؟ گفتم: یشوند  شتر مییروانش روز بروز بیا پیآ :دی. پرسری، پادشاه بوده است؟ گفتم: خیاکان وین

دوباره نش، یبخاطر ناپسند شمردن د ،رفتهین محمد را پذیکه د یا کسیآ د:یهرقل پرس .شوند شتر مییب
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 یو در حال حاضر ما با و ر،یخکند؟ گفتم:  می یمان شکنیپا او ید: آیپرس ر.ی: خمنحرف شده است؟ گفتم

نتوانستم  یگریز دیچ، فوق هجز جمل گوید: می انیه خواهد کرد؟ ابوسفچم یدان و نمیایم  بسته یمان صلحیپ

جنگ  هجیحاصل و نت :دی. پرسید؟ گفتم: آریه ادیجنگ یا شما با ویآ د:یهرقل پرس .میبگو  امبریه پیعل

شما  یام او برایپ :دیهرقل پرس ایم. شده روزیما پ یروز شده و گاهیاو پ یگونه بوده است؟ گفتم: گاهچ

اعمال و  و از د،یمان داشته باشیاو ا یگانگیت و ید، و به وحدانیرا عبادت کنخدا ن است که یست؟ گفتم: ایچ

صله  ،یی، راستگونماز هما را به اقام ،نید. عالوه بر ایبردار  دست ،اند هاکان شما داشتیکه ن یزیآم کد شریعقا

ان بگو: من یهرقل به مترجم خود گفت: به ابوسف ،نیبعد از ا گوید: می انیکند. ابوسف امر می یپاکدامن و رحم

از (که مبعوث شده)  یامبریهر پ ،یآر .یکرد یلحاظ نسب از خود بهتر معرفاز تو او را دم، یپرساز نسب او 

 یاز م :دمیپرس برخوردار بوده است. د،قوم خوان یدر م ،نسب ِن یواالتر
ً
نبوت کرده  یادعا یکس ان شما قبال

 از شما ادعا یاگر کس .یداد ینفماست؟ جواب 
ً
 یم او از همان مدعیبگو توا نستم می بود،نبوت کرده  یقبال

بود  ن میینچ. اگر ریخ یگفت ؟اکان او سلطان و پادشاه بوده استیاز ن یسدم: کیکند. پرس د مییتقل یقبل

 عادت  دمیپرسش است. یراث پدران خویم یاو مدع که میبگوتوانستم  می
ً
دروغ گفتن داشته به که او قبال

دروغ  ،الله هتواند دربار ی، نماستکه با مردم دروغ نگفته  یکه کس نمودمن یقی. ریخ :یجواب داد ؟است

 یایروان انبی، پیضعفا هستند. آراز  :یگفت ؟تکبرانسماز ا یروان او از ضعفا هستند ید. سؤال شد: که پیگوب

اد یکه روزبروز ز یگفت کاهش؟ا ی اند شیافز ابه  روان او رویودند. سؤال شد: که پن قشر بیز از همیگذشته ن

منحرف شده  نش،ی، بخاطر ناپسند شمردن دده است دوبارهیین او گرایکه به د یسؤال شد: کس شوند. می

 یقی .بود یمنف ،است؟ جواب
ً
سؤال  .رود ین نمیگر از بید ،که نور آن کامل شد ین است وقتینچمان یاصل ا نا

به کند. سؤال شد: شما را  نمی یعهد شکن یامبریپ چی، هیبود. آر یمنف ،کرده است؟ جواب یعهد شکنشد: 

دارد و به  ، باز مییو بت پرستک خواند و از شر را میفش الله، تما را به پرسکه  :ی. گفتخواند ز فرا مییچه چ

هرقل گفت: اگر  ،ان گفتگویدر پا گوید: می انیابوسف دهد. دعوت می یدامنکو پا  ی، درستکاریینماز، راستگو

من . همانا ندمرا تصرف ک یپا ین جایرسد که هم فرا می ی، روزداشته باشدقت یحق، یآنچه را که گفت

دانستم که  شما خواهد بود. اگر میان یمدانستم که او از  ظهور خواهد کرد. اما نمی یامبرین پینچکه دانستم  می

ابم یدادم. اگر بتوانم او را در ب مییترتدار او ید یبراامور الزم را  ،مالقات کنم، از هم اکنون اوبا توانم  می

 پاها
ً
به حاکم  یبه کلیدح هلیبه وس را که رسول اللهای  هرقل نامه ،را خواهم شست. بعد ش)مبارک( یشخصا

 ن نوشته شده بود:ینچت نمود. در آن نامه ئو قراخواست و مخاطب آن هرقل بود،  فرستاده بود هبصر

 میبسم الله الرحمن الرح

 اما بعد: ند.یت را برگزیکه هدا یکسسالم بر  :به هرقل پادشاه روم خداامبر یاز جانب محمد بنده و پ

نزد خداوند بود و  ی، در امان خواهیریپذباگر دعوت اسالم را  .مکن د که من به اسالم دعوت مییبدان

 ردستانتیو زت ی، گناه رعیگردانب یرو )من از قبول دعوت(اگر و  .داشت یدو چندان خواه یپاداش
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: نکهیا یعنی .استک ان من و شما مشتریکه م یزیچ ید بسوییایب !اهل کتاب یگردن تو خواهد بود. (ارب

 ،خداوند یاجرا ب یگریاز ما دیک چ یم. و هینگردانیک شر یبا و یزیم وچیرا نپرست یکتا، کسی یبجز خدا

 ).مید که ما مسلمانیباش هگوا )اهل کتاب! ید: (ایینمودند، بگو یپروردگار خود قرار ندهد. اگر روگردان

ای  د، شلوغ شد و همهمهیان رسینامه را قرائت کرد و سخنانش به پا ،نکه هرقلیاز ا پس گوید: می انیابوسف

 )کبشه (محمد یابابن ن ید دیهمراهانم گفتم: توجه کردبه  . من خطابندرون کردیاز آنجا برا و ما  د.یگرد بپا

مطمئن  گوید: می انیز از آن به وحشت افتاده است. ابوسفین )رومزرد پوستان (شرفت کرده که پادشاه ینان پچ

 اسالم کرد.ه نکه خداوند مرا مشرف بید، تا اشبر هرقل غالب خواهد   شدم که رسول الله

، یکند که: روز ت مییان شام؛ که از دوستان هرقل بود، حکایحیو رهبر مسا یلیابن ناطور؛ فرماندار ا 

کش، یاز دوستان نزد یشان از خواب برخاست. برخیآشفته و پر ییا آمده بود، صبحدم با چهره ایلیهرقل به ا

هانتکه هرقل  گوید: می م؟ ابن ناطورینیب و ناراحت میشان یپرما تو را  گفتند: یبه و
َ
مهارت داشت و  ،در ک

جه ین نتیاه ب نظر انداختم، ها شب که به ستارهیدگفت:  در پاسخ آنها ،دانست خوب میرا  یشناس علم ستاره

ن امت، یاز ا د:یپرس ،و بعد .گران برده استیرا از د یو بازظهور کرده  ،کند یکه ختنه م یدم که پادشاهیرس

چ یه ،و از آنان .کند گر ختنه نمیید یهود، کسی بجزکنند؟ حاضران جواب دادند:  یختنه م یه کسانچ

و از  ندکشرا بها  یهودیفرمان صادر کن تا خود مملکت  یتمام شهرهاو به نداشته باش.  یخوف و هراس

به دربار هرقل آورده شد.  ،از طرف پادشاه غسان یو گفتگو بودند که شخص بحثن یبرند.آنها در همبن یب

ر؟ یا خیختنه شده است او د که کنن یخبر داد. هرقل دستور داد تا بررس رسول الله  هدربار ،ن شخصیا

ا عربها ختنه ید: آیپرس ،هرقل از آن شخص ، ختنه شده است.یبل: گفتندالزم،  یمأموران پس از بررس

که  است ن امتیاهرقل بال فاصله گفت: محمد پادشاه  سخن،ن یدن ای. با شنیپاسخ داد: بل یکنند؟ و می

ف او قرار یرد هم ،نجومدانستن علم ه بود و از نظر یاز دوستان خود که در روم یکیو به  .ظهور کرده است 

گاه کرد. و خودش به طرف حمص او او را از تمام ماجرنوشت ای  داشت، نامه براه افتاد. اما هنوز از  ،آ

با اظهارات  نبوت رسول الله هدربار ید. ویرون نرفته بود که پاسخ نامه از طرف دوستش رسیحمص ب

آن را  یجمع کرد و دستور داد که درها ،حمص هقلعاتفاق نظر داشت. هرقل سرداران روم را در  ،هرقل

د یخواه ا مییآ !روم یاهال یاراد سخن پرداخت و گفت: یهرقل آمد و به اسپس،  .. درها بسته شدببندند

. سرداران دیکنعت یبامبر، یپن یبا اپس ؟ بماندجاودان  سلطنت شماو د یداشته باش یابیو کامرشد در  ینقش

 یبود. وقتبسته شده  ها دروازهفرار کردند اما  ها دروازه یبسو یوحش یها االغمانند  ،ن خبریدن ایروم با شن

 ی. وقتکننداحضار را آنان  هموس شد، دستور داد تا هیمان آوردن مشاهده کرد و مأیتنفرآنان را از ا ،هرقل

 هشما دربار یداریو پا یاستوارش ی، آزمان کاریاحاضر شدند، هرقل خطاب به آنان گفت: منظورم از 

ن سخن، مردم هرقل را سجده یدن ایبا شن گوید: می انی. ابوسفکردمرا مالحظه  که هم اکنون آنمذهب بود. 

  .»ان داستان هرقلین بود پایکردند و از او خشنود شدند. ا





 

 
 

 

 

 

 کتاب ایمان -2

 که اسالم بر پنج چیز بنا شده است ): این قول پیامبر 1باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸ ْن ال  ةِ َشَهادَ  :بُِ�َ اإلِْسالُم ىلَعَ مَخٍْس : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

نَّ 
َ
ُ َوأ َ إِال ا�َّ الإِهلَ ، َو�ِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ اكَ ةِ ُ�َمَّ ، وََصْوِم َرَمَضانَ ةِ ، َو�ِيتَاِء الزَّ َجِّ

ْ
 .»»، َواحل

 )۸بخاری:(

 :ز بنا شده استیچاسالم بر پنج «فرمود:  ت است که رسول الله یروا ب ابن عمر از« ترجمه:

رسول   وجود ندارد و محمد یبرحق معبود ،او جزاست و  یکی، نکه خداوندیدادن برا یگواه ،نخست

 .»رمضانک حج، پنجم: روزه گرفتن ماه مبار یاداهارم: چزکات،  دادنسوم:  ،نماز هدوم: اقام خداست.

 ي ایمانها اخهش): 2باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۹
َ
ََياُء «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُشْعبٌَة ِمَن اِإليَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن ُشْعبًَة َواحل

 )۹بخاری:( .»»اِإليَمانِ 
شعبه دارد و  یمان شصت و اندیا: «ندفرمود اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابو هر« ترجمه:

 .»ها است از آن شعبه یکیاء یح

 سلمان و مهاجرم: )3(باب  

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۱۰
َمْن َسِلَم الُْمْسِلُموَن ِمْن الُْمْسِلُم «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

ُ َ�نْهُ   )۱۰بخاری:( .»»لَِسانِِه َوَ�ِدهِ، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َ�َ� ا�َّ
ر یاست که سا یکس مسلمان«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا ب از عبدالله بن عمر« ترجمه:

، از آنچه خدا منع کرده استاست که  یکس )یواقع(مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند. و مهاجر 

 .)کندک آنها را تر یعنی( .»»دیهجرت نما
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 ): بهترین اسالم4باب (

يِب ُموىَس « -۱۱
َ
فَْضُل؟ قَاَل:  َ�ْن أ

َ
يُّ اإلِْسالِم أ

َ
ِ أ َمْن َسِلَم «قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

 )۱۱بخاری:( .»»الُْمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َو�َِدهِ 
بهتر  خدا)نزد( یه کسچاسالم رسول خدا!  ی: ادندیپرس )صحابه( گوید: می  یموس واب« ترجمه:

 .»»که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند یاسالم کس«است؟ فرمود: 

 ): طعام دادن از اسالم است5باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۱۲
َل انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
؟ قَاَل: أ يُّ اإلِْسالِم َخْ�ٌ

َ
: أ

الَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف «  السَّ
ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  ) ۱۲بخاری:( .»»ُ�ْطِعُم الطَّ

بهتر  یه کسچد: اسالم یپرس اکرم ینباز  یشخص :ت است کهیروا ب از عبدالله بن عمر« ترجمه:

 .»»طعام دهدد و یسالم گوگانه یبکه به آشنا و  یاسالم کس«فرمود:   ل خدااست؟ رسو

 براي برادرت نیز بپسند، پسندي می آنچه براي خودکه ): جزو ایمان است 6باب (

�ٍَس « -۱۳
َ
ِخيِه َما «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
ُ�ِبُّ ال يُْؤِمُن أ

 ) ۱۳بخاری:( .»»نِلَْفِسهِ 
خود  یآنچه برا ست کها یکسمن ؤم«فرمود:   اکرم  ینبت است که یروا  از انس« ترجمه:

 .»»ز بپسنددیبرادر (مسلمان) خود ن ی، براپسندد می

 از ایمان است  ): محبت و دوستی با پیامبر7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم «قَاَل:   أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال يُْؤِمُن أ ِ

َّ
فََواذل

هِ  ِ
َ

هِ َوَودل َحبَّ إيَِلِْه ِمْن َوادِلِ
َ
ُ�وَن أ

َ
 ) ۱۴بخاری:( .»»َحىتَّ أ

اوست،  جانم در دستکه  یه ذاتسوگند ب«فرمود: ت است که رسول الله یروا  رهیاز ابو هر« ترجمه:

 .»نباشم تر نزد او از پدر و فرزندش محبوب ) امبری(پ که من یزمانتا  ،باشد مؤمنتواند  از شما نمی یکس

�ٍَس « -١٥
َ
َحبَّ إيَِلِْه ِمْن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ أ

َ
ال يُْؤِمُن أ

مْجَِع�َ 
َ
هِ َوانلَّاِس أ ِ

َ
هِ َوَودل  ) ١٥خبارى:( .»»َوادِلِ
) یواقع(مومن تواند  از شما، نمی یکس«فرمود:  اکرم ت است که رسولیروا از انس « ترجمه:

 .»»نباشم تر محبوب ،مردمه همامبر) نزد او از پدر، فرزند و یمن (پ نکهیتا اباشد، 
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 ): لذت ایمان8باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۶
َ
َوةَ َمْن ُ�نَّ ِ�يِه وََجَد َحالثَالٌث «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

 ِ بُُّه إِال ِ�َّ ْن ُ�ِبَّ الَْمرَْء ال ُ�ِ
َ
ا ِسَواُهَما، َوأ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
، اِإليَماِن: أ

ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ 
َ
ُ�ْفِر َكَما يَْ�َرُه أ

ْ
ْن َ�ُعوَد يِف ال

َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
 .)۱۶بخاری:( .»»َوأ

ن سه خصلت را داشته باشد، یکه ا یکس« :فرمود  اکرم ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

نکه: یا مدو .ت داشته باشدسشتر دوینکه: الله و رسولش را از همه بیا یکی چشد. مان را مییا ینیریش

رفتن در  مانندش یبرا ،کفر یسوبه نکه: برگشتن یالله باشد. سوم ا یبخاطر خوشنود ،محبتش با هر کس

 .»»ناگوار باشد ،آتش

 ایمان است ۀنشان ،): دوست داشتن اَنصار9باب (

�ٍَس « -۱۷
َ
نَْصاِر، َوآيَُة انلَِّفاِق ُ�ْغُض «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
آيَُة اِإليَماِن ُحبُّ األ

نَْصارِ 
َ
 ) ۱۷بخاری:( .»»األ

نفاق،  هبا انصار و نشان یدوست ،مانیا هنشان«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

 .»»با انصار است یدشمن

اِمِت « -۱۸ ِ  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْصَحابِِه:   أ

َ
ُ ِعَصابٌَة ِمْن أ قَاَل وََحْوهلَ

ِ َشيْئًا، َوال « ُ�وا بِا�َّ ْن ال �رُْشِ
َ
تُوا بَايُِعوِ� ىلَعَ أ

ْ
ْوالَدُ�ْم، َوال تَأ

َ
قُوا، َوال تَْزنُوا، َوال َ�ْقتُلُوا أ �رَْسِ
رُْجِلُ�ْم، َوال َ�ْعُصوا يِف َمْعُروٍف، َ�َمْن َو�َّ 

َ
يِْديُ�ْم وَأ

َ
ْجُرُه ىلَعَ  بِبُْهتَاٍن َ�ْفرَتُونَُه َ�ْ�َ أ

َ
 ِمنُْ�ْم فَأ

َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا َ�ُعوقَِب يِف 
َ
، َوَمْن أ ِ َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا ُ�مَّ ا�َّ

َ
ُ، َوَمْن أ

َ
اَرٌة هل ْ�يَا َ�ُهَو َكفَّ  ادلُّ

ِ إِْن َشاَء َ�َفا َ�نُْه َو�ِْن َشاَء اَعَ�بَهُ   ا�َّ
َ

ُ َ�ُهَو إىِل  )۱۸ بخاری:( .»َذلِك َ�بَاَ�ْعنَاهُ ىلَعَ ». َسرَتَهُ ا�َّ
با من « ارانش فرمود:یاز  یدر جمع  الله ت است که رسولیروا از عباده بن صامت « ترجمه:

 .دینگردانیک شر اورا با  یکس ،و در عبادت .دیگر را عبادت نکنید یر از الله کسینکه غیبر ا دیعت کنیب

ر از الله و یخ ید، و در کارهاینتهمت و بهتان نز ی، به کسدیتان را نکش د، فرزندانیکند، زنا نیکنن یدزد

هر و واهد داد. خ پاداش اعمالش راخداوند  ،وفا کند ها ن وعدهیاه ب از شما هرکس. دینکن ینافرمانرسول او 

 شگناهان هکفارباعث ن مجازات، ید، اگردا مجازات ید و در دنوشفوق باعمال از  یعمل مرتکب س،ک

او موکول پس را پنهان کند،  شا مجازات نشود و خداوند گناهانیدر دن ،اگر مرتکب اعمال بدو خواهد شد. 

 گوید: می عباده ». کند مجازات میو اگر نخواهد  بخشد او را میبخواهد  خدااگر  یعنیبه الله است، 

 .میعت کردیب  رسول الله فوق باما بر امور  ههم
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 جزو دین است ،هفتن): فرار از 10باب (

ُْدرِيِّ « -۱۹
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ نَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
�» : َ�ْْن يَُ�وَن َخ

َ
يُوِشُك أ
ِفنَتِ 

ْ
َقْطِر يَِفرُّ بِِديِنِه ِمَن ال

ْ
بَاِل َوَمَواقَِع ال ِ

ْ
  )۱۹بخاری:( .»»َماِل الُْمْسِلِم َ�نٌَم يَتْبَُع بَِها َشَعَف اجل

فرا  یزمان ک،ینزد هندیدر آ«فرمود:   الله ت است که رسولیروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

 هو قل مناطق نزول بارانبه  آنهابه دنبال  یو انش هستند کهگوسفند ،مسلمان یین مال و دارایبهترکه  رسد می

 .»»محفوظ نگه دارد ،ها فتنهخطر را از  شنید تاد ور کوهها می

 ): عبادت در حد توان11باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠ ْ�َماِل بَِما   قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َمَرُهْم ِمَن األ

َ
َمَرُهْم، أ

َ
إَِذا أ

َم ِمْن َذنْبِ  َ قَْد َ�َفَر لََك َما َ�َقدَّ ، إِنَّ ا�َّ ِ َك َوَما يُِطيُقوَن، قَالُوا: إِنَّا لَْسنَا َكَهيْئَتَِك يَا رَُسوَل ا�َّ
َر، َ�يَْغَضُب َحىتَّ ُ�ْعرَ  خَّ

َ
َغَضُب يِف وَْجِهِه، ُ�مَّ َ�ُقوُل: تَأ

ْ
ِ «َف ال ْعلََمُ�ْم بِا�َّ

َ
ْ�َقاُ�ْم َوأ

َ
إِنَّ أ

نَا
َ
 )٢٠خبارى:( .»»أ

انجام ه داد، آنها را ب مردم را دستور می  رسول الله ،هرگاه: که کند ت مییروا لشه یعا« ترجمه:

 خداوند ! امبر خدایپ یعرض کردند: ا داد که توان آن را داشته باشند. صحابه  دستور می یکار
ً
مطمئنا

 گوید: می لشه یم. عایبرابر باش م با شمایتوان یهرگز ما نمپس است،  ده یبخش گناهان اول و آخر شما را

 ت.شگ آشکار میمبارکش  هخشم بر چهر آثار وشد  ار ناراحت مییبس ،ن سخنیدن ایاز شن رسول الله 

از  ینداریدر د یعنی( .»»ترسم می شتریو از او ب شناسم شما خدا را بهتر می همن از هم«فرمود:  سپس می

 . است) رسول الله)من ( دستورات اطاعت از ،نیرا دیز د.یریسبقت نگمن 

 ): برتري میان اهل ایمان در اعمال است12باب (

ُْدرِيِّ « -۲۱
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ْهُل يَْدُخُل «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َنََّة، َوأ

ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
أ

ْخرُِجوا ِمَن انلَّاِر َمْن اَكَن يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبٍَّة ِمْن خَ 
َ
: أ

َ
ُ َ�َعاىل رَْدٍل انلَّاِر انلَّاَر، ُ�مَّ َ�ُقوُل ا�َّ

َيَا
ْ
َيَاةِ  ِمْن إِيَماٍن، َ�يُْخرَُجوَن ِمنَْها قَِد اْسوَدُّوا َ�يُلَْقْوَن يِف َ�َهِر احل

ْ
ِو احل

َ
َ�يَنْبُتُوَن «َمالٌِك  كَّ شَ » أ

ُْرُج َصْفَراَء ُملْتَِوَ�ةً  �ََّها ختَ
َ
لَْم تََر �

َ
يِْل، أ ِبَُّة يِف َجانِِب السَّ

ْ
 ) ۲۲بخاری:( .»»َكَما تَنْبُُت احل

نکه اهل بهشت، به یبعد از ا«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

مان یا ،ارزن هدانیک  هاندازه را که ب ید: کسانیافرم شوند، خداوند می اهل دوزخ به دوزخ برده میو  بهشت

اند، و  هتشاه گیسکه سوخته و  یرون آورده خواهند شد در حالید. آنان از دوزخ بیاوریرون بیاز دوزخ ب ،دارند
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خواهند شد. درست همانگونه که سرسبز و شاداب  ،آنگاه شوند. انداخته می یات و زندگیح یجودر بعد 

مانند سرعت  ،سوخته یسرعت رشد و نمو آن انسانها یعنیالب انداخته شود. یس یرسوبک در خاای  دانه

زرد  ،نخست ،که آن دانه و جوانهاید  دهیا ندیسبز شده باشد. آ ،لیس یرسوب یها کاست که در خا یا جوانه

 .»»شود و شاداب میسبز  ،و بعد

ِ   نهُ عَ وَ « -۲۲ َّ وََعلَيِْهْم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يُْت انلَّاَس ُ�ْعَرُضوَن يلَعَ
َ
نَا نَائٌِم َرأ

َ
بَيْنَا أ

اِب وََعلَيِْه  َطَّ
ْ
َّ ُ�َمُر ْ�ُن اخل ، َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك، وَُعرَِض يلَعَ ُ�ُمٌص، ِمنَْها َما َ�بْلُُغ اثلُِّديَّ

هُ  ؟ قَاَل: ». قَِميٌص َ�ُرُّ ِ َت َذلَِك يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل وَّ

َ
ينَ «قَالُوا: َ�َما أ   )۲۳بخاری:( .»»ادلِّ

در عالم خواب، مردم در «فرمود:   الله ت است که رسولیروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

 یبر خ راهنیپ و آنان بود هنیها تا س یبعض راهنیپ .به من نشان داده شدندبه تن داشتند راهن یکه پ یحال

صحابه ». شد ده میین کشیزم یکه رو بودراهن عمر بن خطاب چنان بلند یاز آن، و پ تر گر، کوتاهید

 ،راهنیپ یو کوتاه یبلند یعنی(. »»یندارید«؟ فرمود: ستین خواب چیر ای! تعبالله ا رسولیدند: یپرس

  ).ن آنان استیکمال و نقص د هنشان

 یاء بخشی از ایمان استح): 13باب (

ِ بَعِن ابِن ُ�َمَر « -۲۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َخاُه   : أ

َ
نَْصاِر، َوُهَو يَِعُظ أ

َ
َمرَّ ىلَعَ رَُجٍل ِمَن األ

 ِ َيَاِء، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َيَاَء ِمَن اِإليَمانِ : «يِف احل

ْ
 )۲۴بخاری:( .»»َدْعُه فَإِنَّ احل

که  گذشت می یمرد انصاریک  کناراز   الله رسول ،یروز گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

  اات را کمتر کن).آنحضرتیگفت که شرم و ح (و می کرد حت میینص اءیبرادرش را در مورد شرم و ح

 .»»مان استیاز ا یاء بخشیرا حیا او را پند مده، زیکم کردن شرم و ح هدربار«فرمود: 
همان عامل کم  ،داده شده استمان قرار یاز ا یبخش ،ث مذکوریاء که در حدیح همنظور از واژ(

 باشد). مترجم. یانجام و ارتکاب گناه م هدربار ییرو

 کاري با آنها نداشته باشید ): اگر توبه کردند، نماز خواندند، وزکات دادند،14باب (

ِ  :بوَ�نُْه « -۲۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا «قَاَل:   أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ْن ال أ

َ
أ

 ِ اَكَة، فَإَِذا َ�َعلُوا َذل الَة، َوُ�ُوتُوا الزَّ ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ُ َوأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َك َعَصُموا إِهل

 ِ ْمَوالَُهْم إِال حِبَقِّ اإلِْسالِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ ا�َّ
َ
  )۲۵بخاری:( .»»ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ

به من امر خدا  از جانب« فرمود:  الله ت است که رسولیروا ب از ابن عمرن یهمچن« ترجمه:

نماز را اقامه و شهادت ندهند   ت رسالت محمدیالله و به حقان یگانگیکه مردم به  یشده است تا زمان
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در برابر  مال و جان شان ن کارها را انجام دادند،یکه ا یهنگام یولبا آنان جهاد کنم.  ندهند، زکاتو  نکنند

در (آنان  سرانجام کارو  .ن کرده استییاسالم تع که یمگر در حقمحفوظ خواهد ماند  یهرگونه تعرض

 .»»ا خداستب )جهان آخرت

 گوید: ایمان یعنی عمل کردن می که ): کسی15باب (

۲۵- » ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب ُهَر�َْرةَ أ

َ
َعَمِل   َ�ْن أ

ْ
يُّ ال

َ
فَْضُل؟ َ�َقاَل:  ُسئَِل: أ

َ
ِ َورَُسوهِلِ «أ  ».إِيَماٌن بِا�َّ

ِ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل:  َهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ ِ
ْ
  )۲۶بخاری:( .»»َحجٌّ َمرْبُورٌ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: ». اجل

بهتر  ،سؤال شد: کدام عمل  الله از رسول گوید: می ت است کهیروا ره یهر واز اب« ترجمه:

. سؤال شد: »جهاد در راه الله«فرمود: ؟ یدند: سپس چه کاریپرس خدا و رسولش.مان به یاست؟ فرمود: ا

 .»»قبولحج م«؟ فرمود: یآن، چه کاربعد از 

 واقعی نباشد ،): هرگاه که اسالم16باب (

يِب َوقَّاٍص  نع« -۲۶
َ
ِ َسْعِد بِْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�َطى رَْهًطا   : أ

َ
وََسْعٌد َجالٌِس، َ�رَتََك أ

 ِ ِ إِ�ِّ   رَُسوُل ا�َّ
ِ َما لََك َ�ْن فُالٍن؟ فََوا�َّ ، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ َّ ْعَجبُُهْم إِيلَ

َ
رَُجًال ُهَو أ

َراُه ُمؤِمنًا، َ�َقاَل: 
َ
ْو ُمْسِلًما؟«أل

َ
ْعلَُم ِمنُْه، َ�عُ » أ

َ
ْدُت لَِمَقاليَِت فََسَكتُّ قَِليًال ُ�مَّ َغلَبَِ� َما أ

َراُه ُمؤِمنًا، َ�َقاَل: 
َ
ِ إِ�ِّ أل

ْو ُمْسِلًما؟«َ�ُقلُْت: َما لََك َ�ْن فُالٍن؟ فََوا�َّ
َ
ْعلَُم » أ

َ
ُ�مَّ َغلَبَِ� َما أ

 ِ ْعِطي الرَُّجَل، َو�َ «ُ�مَّ قَاَل:   ِمنُْه َ�ُعْدُت لَِمَقاليَِت واََعَد رَُسوُل ا�َّ
ُ
َحبُّ يَا َسْعُد إِ�ِّ أل

َ
ْ�ُُه أ

ُ يِف انلَّارِ  ْن يَُ�بَُّه ا�َّ
َ
َّ ِمنُْه، َخْشيََة أ  )۲۷بخاری:( .»»إِيلَ

ع یتوزاز مسلمانان  یان گروهیرا م یاموال  رسول الله گوید: می وقاص  یبن اب سعد« ترجمه:

ن شخص، یبهتر ،منبه نظر ن، که یحاضراز  یکیبه  که من آنجا نشسته بودم. آنحضرت  یکرد در حال

به سوگند،  خدا ؟ بهیرا محروم کرد یفالنچرا  !رسول خدا یعرض کردم: ا .نداد یزیان آنان بود، چیدر م

سکوت نمودم.  یاندک؟ »ا مسلمانیمؤمن است «فرمود:  مؤمن است. رسول الله  یفرد اونظر من، 

ا ی: وگفتم متکرار نمودکه از او داشتم، کنترلم را از دست دادم و دوباره همان سؤال را  یسپس بخاطر شناخت

؟ »ا مسلمانیمؤمن «فرمود:   دانم. رسول الله من او را مؤمن می ؟یرا محروم کرد یفالنچرا  !رسول الله

ادم و دوباره همان که از او داشتم، کنترلم را از دست د یسپس، بخاطر شناخت سکوت نمودم. یباز هم اندک

 یمن به کسان !سعد یا«فرمود:  ،آنگاه نمود.تکرار همان سخنش را  خدا و رسول  متکرار نمودسؤال را 

 ا صورت،خداوند آنان را ب ،و بخاطر انصراف از اسالمبرگردند ترسم از اسالم  که میم ینما مال عطا می

 .»»وجود دارند ،تر از آنان بهتر و محبوب یدانم کسان اندازد، و حال آنکه می دوزخ
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 یخال عمل رسول الله  چینکه هیا یکیآموزد:  ار مهم به ما مییث مذکور دو مطلب بسی(حد

 یز قلبیچیک  ،مانینکه ایدوم ا م.یببر یپآن به راز  مینتوانند که ما چهر  نبوداز حکمت و مصلحت 

من ؤنکه میا هاما دربار .توان قضاوت نمود مسلمان است می ،ینکه فالنیا هدربار. است یو پنهان

 .١مشکل استاریبس ،اوت نمودنضصد در صد ق ،است

 درجاتی دارد ،اینکه ناسپاسی ): ناسپاسی از شوهران، و17باب (

ْهِلَها : « قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۲۷
َ
ْ�رَثُ أ

َ
ِر�ُت انلَّاَر فَإَِذا أ

ُ
النَِّساُء أ

؟ قَاَل: ». يَْ�ُفْرنَ  ِ يَْ�ُفْرَن بِا�َّ
َ
ْحَسنَْت «ِ�يَل: أ

َ
َعِشَ�، َوَ�ْ�ُفْرَن اإلِْحَساَن، لَْو أ

ْ
يَْ�ُفْرَن ال

يُْت ِمنَْك َخْ�ًا َ�طُّ 
َ
ْت ِمنَْك َشيْئًا، قَالَْت: َما َرأ

َ
ْهَر ُ�مَّ َرأ  إِْحَداُهنَّ ادلَّ

َ
 ) ۲۹بخاری:( .»»إِىل

دوزخ به من نشان داده «فرمود:   اکرم  ینبت است که یروا بالله ابن عباس  عبداز « ترجمه:

 یناسپاس ا از خدایآال شد: سؤ». کنند می یسپاسرا نایزنان هستند. ز ،اهل دوزخ شتریبدم که یشد، د

شوهران محبت خدمت و  یعنی(. »کنند یم یاز شوهرانشان ناسپاس .ریخ« :فرمود کنند؟ رسول الله  می

خالف ( یزیچ ،بار از شمایک  ی، ولیخدمت کن تاگر تمام عمر به همسر ).رندیگ ده مییرا نادخود 

 .»»ام  هدیند یریاز تو خهرگز من  گوید: می مشاهده کند، )لشیم

 کفر نیست ،هیچ گناهی ،و بجز شرك اند از امور جاهلیت ،):گناهان18باب (

يِبْ َذرٍّ « -۲۸
َ
ِه، َ�َقاَل يِلَ انلَّيِبُّ  َ�ْن أ مِّ

ُ
تُُه بِأ ْ ، : «قَاَل: إِ�ِّ َساَ�بُْت رَُجًال َ�َع�َّ بَا َذرٍّ

َ
يَا أ

يِْديُ�ْم،
َ
َْت أ

َ
ُ حت ِه؟ إِنََّك اْمُرٌؤ ِ�يَك َجاِهِليٌَّة، إِْخَوانُُ�ْم َخَولُُ�ْم، َجَعلَُهُم ا�َّ مِّ

ُ
تَُه بِأ ْ َّ��َ

َ
 أ

َْت 
َ

ُخوُه حت
َ
ا يَلْبَُس، َوال تَُ�لُِّفوُهْم َما  َ�َمْن اَكَن أ ُلِْبْسُه ِممَّ

ْ
ُ�ُل، َويل

ْ
ا يَأ يَِدهِ، فَلْيُْطِعْمُه ِممَّ

ِ�ينُوُهمْ 
َ
 ) ۳۰بخاری:( .»»َ�ْغِلبُُهْم، فَإِْن لَكَّْفتُُموُهْم فَأ

 یزینکه مادرش کنیبخاطر ا(و او را  مر شدیبا غالمم درگ یروز گوید: می  یابوذر غفار« ترجمه:

معلوم  !؟یر نمودین غالم را بخاطر مادرش تحقیا !ابوذر یا«فرمود:  . رسول الله مر نمودیتحق )،بود

برادران شما هستند. خداوند  ،ردستان شمای. غالمان و زت در شما وجود داردیاست که هنوز عادات جاهل

که  یغذا و لباسهمان د از یدارد، با یخدمتگذار ای غالمکه  یار شما قرار داده است. هر کسیآنان را در اخت

خارج  شانکه از توانرا  ید کاریبه آنان دستور ندهن، یز بدهد و عالوه بر ایاو نه کند ب یخودش استفاده م

 .»»دیکن ید، با آنان همکاریصادر کرد یدستور نینچاگر و  دهند.است، انجام 
                                           

 مترجم. -١
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 یانجیگري کنید): اگر دو گروه از مسلمانان با هم نزاع کردند، میان آنها م19باب (

۲۹- » ِ يِبْ بَْ�َرَة قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
َىَق الُْمْسِلَماِن �َِسيَْفيِْهَما «َ�ُقوُل:   عن أ إَِذا اتلْ

َقاتُِل َوالَْمْقتُوُل يِف انلَّارِ 
ْ
َقاتُِل، َ�َما بَاُل الَْمْقتُوِل؟ قَاَل: » فَال

ْ
، َهَذا ال ِ إِنَُّه «َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ) ۳۱بخاری:( .»»اَكَن َحِر�ًصا ىلَعَ َ�تِْل َصاِحِبهِ 
بقصد کشتن (مسلمان فرد دو  ،هرگاه« :فرمود  الله رسول دم کهیشن گوید: می بکره  واب« ترجمه:

ا رسول ی :گفتم». رند، قاتل و مقتول هر دو به دوزخ خواهند رفتیدر برابر هم قرار گر، یبا شمش )گریکدی

 زین نکه اویل ایبدل«را به دوزخ خواهد رفت؟ فرمود: چاما مقتول  .معلوم است ،بودن قاتل یل دوزخیدل الله!

 .»»پروراْند در سر میکشتن برادر مسلمانش را  یآروز

 ): مراتب ظلم وستم20باب (

ِ بِْن َمْسُعوٍد « -۳۰ ا نََزلَْت:  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِينَ ٱ﴿قَاَل: لَمَّ َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  َنُهمإِيَ�ٰ  ا
ِ  ،]۸۲األنعام: [﴾ �ٍ بُِظلۡ  ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
: قَاَل أ ُ َعزَّ وََجلَّ نَْزَل ا�َّ

َ
نَا لَْم َ�ْظِلْم؟ فَأ ُّ�

َ
 إِنَّ ﴿: �

ۡ ٱ  ) ۳۲بخاری:( .»]۱۳لقمان: [﴾ َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
ِينَ ٱ﴿ :هیآکه  یهنگام گوید: می ه بن مسعود لال عبد« ترجمه: َّ�  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا  َنُهمإِيَ�ٰ  ا

اران ینازل شد، ، آلوده نکردند ،را با ستمشان  مانیو ا مان آوردندیاکه  یکسان یعنی ،]۸۲األنعام: [﴾ �ٍ بُِظلۡ 

ۡ ٱ إِنَّ ﴿ :هین آیاز ما ظلم نکرده است؟ آنگاه خداوند ا یه کسچگفتند: ،) شان شدهیپر(  رسول الله  كَ لّ�ِ
 .»)است یظلم بزرگ ک،(همانا شریعنیفرمود.  را نازل ]۱۳لقمان: [﴾ َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ 

 هاي منافق ه): نشان21باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۱
َ
َث َكَذَب، َو�َِذا «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ آيَُة الُْمنَافِِق ثَالٌث: إَِذا َحدَّ

ْخلََف، َو�َِذا 
َ
 ) ۳۳بخاری:( .»»اْؤتُِمَن َخانَ وََعَد أ

نکه یز است: اول ایچسه  ،منافق هنشان«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

انت یخ ،نکه در امانتیسوم ا .کند عمل می ،نکه خالف وعدهیدوم ا .دیگو دروغ می ،خود یها در صحبت

 .»»کند می
ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۳۲ نَّ انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا «قَاَل:   أ

َ
أ

َخالًِصا، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها: إَِذا اْؤتُِمَن 
َث   )۳۴بخاری:( .»»َكَذَب، َو�َِذا اَعَهَد َغَدَر، َو�َِذا َخاَصَم فََجرَ َخاَن، َو�َِذا َحدَّ
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هار چن یاکه هر کس «فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا بو ه بن عمرلال از عبد« ترجمه:

نفاق  خصلت ازیک  ،ده شودید از آنها یکیدر او  ،و هر کس .منافق خالص است ،ده شودیدر او د خصلت

انت یخبه او سپرده شود،  یـ هرگاه، امانت۱ هار خصلت عبارتند از:چ. آن کندک که آن را تر یمگر زمان دارد

ـ  ۴. شکند مانش را مییببندد، پ یمانیـ اگر عهد وپ۳ .دیگو دروغ میهنگام صحبت کردن،  ـ۲ کند. می

 .»»دیگو یناسزا مو  دهدیا، دشنام مدعو هنگام

 است ): شب بیداري در شب قدر از ایمان22باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۳
َ
ِ  َ�ْن أ َقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمْن َ�ُقْم يَلْلََة ال

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

  )۳۵بخاری:( .»»ُغِفَر هل
 ،شب قدر را بقصد ثواب ،هر کس«فرمود:   الله ت است که رسولیروا  رهیهر واز اب« ترجمه:

قرار عفو  مورد اش، گناهان گذشته ههم )،دبر بسر یآن شب را در عبادت و بندگ یعنی(زنده نگاه دارد، 

 .»»خواهند گرفت

 ): جهاد از ایمان است23باب (

ُ لَِمْن َخَرَج يِف َسِبيِلِه ال «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ   هُ نْ �َ وَ « -۳۴  إِيَماٌن اْ�تََدَب ا�َّ
ُ�ْرُِجُه إِالَّ

 
َ
ْن أ

َ
َنََّة. َولَْوال أ

ْ
ْدِخلَُه اجل

ُ
ْو أ

َ
ْو َغِنيَمٍة، أ

َ
ْجٍر أ

َ
رِْجَعُه بَِما نَاَل ِمْن أ

ُ
ْن أ

َ
ُشقَّ ىلَعَ يِب َوتَْصِديٌق بِرُُسِ� أ

 ُ� ، ِ ْ�تَُل يِف َسِبيِل ا�َّ
ُ
�ِّ أ

َ
�ٍَّة، َولَوَِدْدُت � يِت َما َ�َعْدُت َخلَْف رَسِ مَّ

ُ
ْحيَا، أ

ُ
ْ�تَُل، ُ�مَّ أ

ُ
ْحيَا، ُ�مَّ أ

ُ
مَّ أ

ْ�تَُل 
ُ
 )۳۶بخاری:( .»»ُ�مَّ أ

خدا،  یخشنود یهر کس که برا«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا ره یاز ابوهرن یهمچن« ترجمه:

فرموده امبرانش باشد، خداوند وعده یق پیمان به خدا و تصدیااش  زهیبقصد جهاد از خانه خارج شود و تنها انگ

د شدن)، او را یمت، به خانه برگرداند. و (در صورت شهیاست که او را (در صورت زنده ماندن) با پاداش غن

چگاه از رفتن به یه ،شد امتم مشکل نمی یاگر برا« فرمود:  اکرم رسول ،نیعالوه بر ا ».وارد بهشت گرداند

 .»»د شده و دوباره زنده شومیشهخدا را من دوست دارم که بارها در راه یز ستادمیا نمی جهاد باز

 ): عبادت در ماه مبارك رمضان24باب (

  َوَ�نُْه « -٣٥
َ
ِ يْ أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َما «قَاَل:   ضاً أ

َ
َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هل

َم ِمْن َذنِْبهِ   )۳۷بخاری:( .»»َ�َقدَّ
رمضان ک ماه مبار س،هر ک«فرمود:   اللهت است که رسول یروا ه ریاز ابوهرن یهمچن« ترجمه:
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 ».قرار خواهند گرفتعفو مورد  اش، هتمام گناهان گذشت ،در عبادت بگذراند ،را بقصد حصول ثواب

 پاداش رمضان بقصد حصول اجر و ة): روز25باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۶
َ
ِ  َ�ْن أ َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا َمْن َصاَم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 )۳۸بخاری: ( .»»ُغِفَر هل
 مان ویا یکه ماه رمضان را از رو یکس«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابو هر« ترجمه:

 .»»شوند ده مییآمرز اش، هرد، گناهان گذشتیروزه بگ ،پاداش حصول اجر و یبرا

 آسان است ،): دین26(باب 

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۷
َ
َحٌد إِال «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  وَ�ْن أ

َ
يَن أ ، َولَْن �َُشادَّ ادلِّ يَن �رُْسٌ إِنَّ ادلِّ

َةِ 
ْ
جل ٍء ِمَن ادلُّ وَْحِة ويََشْ َغْدَوةِ َوالرَّ

ْ
وا، َواْستَِعينُوا بِال �رِْشُ

َ
ُدوا، َوقَاِر�ُوا، وَأ   )۳۹ (بخاری: .»»َغلَبَُه، فََسدِّ

آنرا  یو اگر کس .ستاآسان  ،نید«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا  هریاز ابوهر« ترجمه:

 د،یریش گیدر پ انه راین، راه راست و میرد، سرانجام، خسته و مستأصل خواهد شد. بنابرایبرخود سخت بگ

 .»»دیریبگک کم ،از شب یعبادت صبح و شام و پاساز د و یخوشحال باش

 : نماز از ایمان است)27(باب

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۳۸
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  َعِن ال

َ
ْجَداِدهِ  أ

َ
َل َما قَِدَم الَْمِدينََة نََزَل ىلَعَ أ وَّ

َ
ْو  -اَكَن أ

َ
أ

ْخَواهِلِ 
َ
ْو َسبَْعَة َعرَشَ  -قَاَل: أ

َ
نَُّه َص�َّ قِبََل َ�يِْت الَْمْقِدِس ِستََّة َعرَشَ َشْهًرا، أ

َ
نَْصاِر، َو�

َ
ِمَن األ

 َ
ْ

ْن تَُ�وَن قِبْلَتُُه قِبََل ابل
َ
َل َصالٍة َصالَها َصالةَ َشْهًرا، َوَ�َن ُ�ْعِجبُُه أ وَّ

َ
نَُّه َص�َّ أ

َ
يِْت، َو�

ْهِل َمْسِجٍد وَُهْم َراِكُعوَن، 
َ
ْن َص�َّ َمَعُه َ�َمرَّ ىلَعَ أ ، وََص�َّ َمَعُه قَْوٌم، فََخَرَج رَُجٌل ِممَّ َعرْصِ

ْ
ال

 ِ ِ لََقْد َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ ْشَهُد بِا�َّ
َ
َيِْت، كَّ قِبََل مَ  َ�َقاَل: أ

ْ
َة، فََداُرْوا َكَما ُهْم قِبََل ابل
 وَ 

َّ
ا َو� ِكتَاِب، فَلَمَّ

ْ
ْهُل ال

َ
ْعَجبَُهْم إِْذ اَكَن يَُص�ِّ قِبََل َ�يِْت الَْمْقِدِس، َوأ

َ
َُهوُد قَْد أ

ْ
ْجَهُه َوَ�نَِت ايل

نَْ�ُروا َذلَِك 
َ
َيِْت أ

ْ
 )۴۰بخاری:( .»قِبََل ابل

ف یتشرنه یبه مد(در سفر هجرت)   اکرم یکه نب ین باریاول گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

شانزده حدود  ،نهیمدبه از ورود  و پس. اجالِل نزول فرمود )نجار یبن(خود  یشاوندان انصاری، نزد خوآورد

دوست داشت که بطرف کعبه نماز  ،ن حالیو در ع .خواند المقدس نماز می  تیب یبسو ،ماههفده  یال

ن ینخست افت).یر ییکعبه تغت المقدس به یبرآورده شد و قبله از ب ،ن آرزوینگذشت که ا یرید( .خواندب

نماز  شانیز با ایاز صحابه ن یبرگزار نمود، نماز عصر بود که جمع کعبه) ی(بسو  آنحضرت که ینماز
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و از کنار  .رون رفتیب خوانده بود، از مسجد نماز  که با رسول خدا یکساناز  یکیسپس، . خواندند

خدا  بالفاصله گفت: .نددخوان نماز می )المقدس تیبطرف ب( ،مسجد گذشت که نماز گزاران آن یمسجد

ن سخن، یدن ایکعبه نماز خواندم. با شن یبسو  رم که (چند لحظه قبل) من با رسول اللهیگ را گواه می

ت المقدس نماز یطرف ب به  که رسول اکرم یکعبه نمودند. زمان ین نماز، رو به سویمردم در ح

ن یا افت،یر ییتغت الله یت المقدس به بیکه قبله از ب یهنگاماما  .خشنود بودند ،تمام اهل کتابخواند،  می

 .»دندیامر را نپسند

 ): اسالم واقعی28باب (

ُْدرِيَّ « -۳۹
ْ
يِبْ َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�   :َعبُْد فََحُسَن إَِذا «َ�ُقوُل

ْ
ْسلََم ال

َ
أ

ِقَصاُص 
ْ
ُ َ�نُْه لُكَّ َسيِّئٍَة اَكَن َزلََفَها، َوَ�َن َ�ْعَد َذلَِك ال ُر ا�َّ ََسنَُة بَِعرْشِ  :إِْسالُمُه يَُ�فِّ

ْ
احل

ُ َ�نْ  ْن َ�تََجاَوَز ا�َّ
َ
يِّئَُة بِِمثِْلَها، إِال أ  َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف، َوالسَّ

َ
ْمثَالَِها إِىل

َ
 ) ۴۱بخاری:( .»»َهاأ

ف به مشّر ای  بنده ،هرگاه«رمود: دم که فیشن  الله رسول از گوید: می  یخدر دیابوسع« ترجمه:

 رسد. نوبت به پاداش می ،بخشد و بعد را میاش  ، خداوند گناهان گذشتهگردد یمسلمان خوبسالم شود و ا

ه بتنها  ،بدفر عمل یک یبرا یلو کند. میافت یدرپاداش  ،صد برابر هفت یده ال ،یکیهر ن یازادر  یعنی

و مرتکب آن را  (آنرا ببخشد .»»از آن درگذرد نکه خداوندیمگر ا شود. ، مؤاخذه میعملیک همان  هانداز

 .)قرار دهدعفو مورد 

 ین آنهاستتر با دوام ،): بهترین عبادات نزد خداوند29باب (

نَّ انلَّيِبَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۴۰
َ
ٌة، قَاَل: َدَخَل   أ

َ
قَالَْت: » َمْن َهِذهِ؟«َعلَيَْها وَِعنَْدَها اْمَرأ

ُ َحىتَّ َ�َملُّوا، «فُالنَُة تَْذُكُر ِمْن َصالتَِها، قَاَل:  ِ ال َ�َملُّ ا�َّ
َمْه َعلَيُْ�ْم بَِما تُِطيُقوَن فََوا�َّ

يِن إيَِلِْه َماَداَم َعلَيِْه َصاِحبُهُ  َحبَّ ادلِّ
َ
 )۴۳اری:بخ( .»»َوَ�َن أ

 یکه زن یآمد در حالمن  هخان به  اکرم ینب ،یروز گوید: می ؛لشه یعا؛ن یالمومن ام« ترجمه:

 شان رایات او کثرت عباداست،  یفالن: گفتم؟ »ستین زن کیا« فرمود:   اکرم نزد من نشسته بود. رسول

 ییاعمال را که توانا ازهمان قدر  دست نگهدار.«فرمود:   آنحضرتبازگو کردم.   رسول الله یبرا

نکه شما از انجام طاعت و یمگر اشود،  ه نمیرا خداوند از دادن پاداش اعمال خستی. زدید، انجام دهیدار

 .»»دکنمداومت  ،آنانجام بر صاحبش آن است که  خدا،ن عمل نزد یو بهتر .دیخسته شو یبندگ
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 زیاد شدن ایمان ): کم و30باب (

�ٍَس « -۴۱
َ
ُ َوِ� قَلِْبِه «قَاَل:   انلَّيِبِّ ، َعِن َ�ْن أ َ إِال ا�َّ

َ
َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل: ال إِهل

ٍة ِمْن  ُ َوِ� قَلِْبِه َوْزُن بُرَّ َ إِال ا�َّ
َ

، َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل: ال إِهل ، َوْزُن َشِعَ�ٍة ِمْن َخْ�ٍ َخْ�ٍ
ٍة ِمْن َخْ�ٍ  َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمنْ  ُ َوِ� قَلِْبِه َوْزُن َذرَّ َ إِال ا�َّ

َ
 )۴۴بخاری:( .»»قَاَل: ال إِهل

 هبه انداز د ویگوبالله  اله اال الس که هرک«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

 الله را بر زبان آورد و االاله  الکه  سک و هر .شود رون آورده مییاز دوزخ ب ،مان در دل او باشدیجو ا هدانیک 

الله  اله اال الکه  سک و هر .شود رون آورده مییاز دوزخ ب، مان در دل او باشدیگندم ا هدانیک  هبه انداز

 .»»شود رون آورده مییاز دوزخ ب ،مان در دل او باشدیت اذر هدانیک  هبه انداز و دیبگو

اِب « -۴۲ َطَّ
ْ
ِمَ� الُْمُوِمنَِ�، آيٌَة يِف َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل

َ
ُ: يَا أ

َ
َُهوِد قَاَل هل

ْ
نَّ رَُجًال ِمَن ايل

َ
: أ

يُّ آيَ 
َ
َْوَم ِ�يًدا. قَاَل: أ َْذنَا َذلَِك ايلْ َُهوِد نََزلَْت الختَّ

ْ
ٍة؟ ِكتَابُِ�ْم َ�ْقَرُءوَ�َها لَْو َعلَيْنَا َمْعرَشَ ايل

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿قَاَل: 
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ي نََزلَْت ِ�يِه ىلَعَ انلَّيِبِّ  .]۳المائدة: [﴾ ادِينٗ  ِ
َّ

َْوَم َوالَْماَكَن اذل   قَاَل ُ�َمُر: قَْد َعَرْ�نَا َذلَِك ايلْ
 )۴۵بخاری:( .»َوُهَو قَائٌِم بَِعَرفََة يَْوَم مُجَُعةٍ 

 ریام یفت: اگ شان،یبه اخطاب  ،یهودینفر یک ت است که یروا از عمر بن خطاب « ترجمه:

 ،د قرار دادهیما آن روز را ع ،شدینازل م انیهودیهست که اگر بر ما ای  هیآ ،در کتاب شما (قرآن) !نیالمومن

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ گفت: کدام است؟ هین فرمود: آن آیمنؤالم ریم. امیگرفت جشن می
َ
 دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ۡ�
َ
ن شما را یامروز، د یعنی .]۳المائدة: [﴾ ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

دم. عمر بن یشما پسند ین، برایل کردم و اسالم را به عنوان دیشما کامل نمودم و نعمتم را بر شما تکم یبرا

نازل شد. آن   اکرم یه بر نبین آیم که ایاد داریبه و آن مکان را م یشناس میرا آن روز ما فرمود:  خطاب 

 . »ستاده بودیا ،در عرفات بود و آنحضرت جمعه  ،روز

 ): زکات از اسالم است31باب (

٤٣- » ِ ِ  َ�ْن َطلَْحَة بِْن ُ�بَيِْد ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ٍْد ثَائَِر   َ�ُقوُل: َجاَء رَُجٌل إىِل
َ

ْهِل �
َ
ِمْن أ

ُل َعِن اإلِْسالِم، َ�َقاَل رَسُ 
َ
ِس �ُْسَمُع َدوِيُّ َصْوتِِه َوال ُ�ْفَقُه َما َ�ُقوُل َحىتَّ َدنَا فَإَِذا ُهَو �َْسأ

ْ
أ وُل الرَّ

 ِ َْوِم َواللَّيْلَةِ : «ا�َّ
ْ

 ». مَخُْس َصلََواٍت يِف ايل
َ

ق
َ
 اف

َ
َّ َ�ْ�َُها؟ قَاَل: ل ْن َ�َطوَّعَ «: َهْل يلَعَ

َ
قَاَل ». ال إِال أ

 ِ َّ َ�ْ�ُهُ؟ قَاَل: ». وَِصيَاُم َرَمَضانَ : «رَُسوُل ا�َّ ْن َ�َطوَّعَ «قَاَل: َهْل يلَعَ
َ
ُ ». ال إِال أ

َ
قَاَل: وََذَكَر هل
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 ِ اَكةَ : «رَُسوُل ا�َّ َّ َ�ْ�َُها؟ قَاَل: ». الزَّ ْن َ�َطوَّعَ «قَاَل: َهْل يلَعَ
َ
ْدبََر الرَُّجُل وَُهَو قَ ». ال إِال أ

َ
اَل: فَأ

 ِ ْ�ُقُص. قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِز�ُد ىلَعَ َهَذا َوال أ

َ
ِ ال أ فْلََح إِْن َصَدَق : «َ�ُقوُل: َوا�َّ

َ
  )٤٦بخاری:( .»»أ

 رسول یآشفته بسو ییبا موهانجد  یاز اهال یشخص :ت است کهیروا ه لدالیاز طلحه بن عب« ترجمه:

م که در یآمد. آنگاه متوجه شدیک نکه نزدیقابل فهم نبود تا ا یشد ول ده مییاو شن یصدا هزمزمآمد.   الله

آن ». است فرض نموده یپنج وعده نماز را الله تعال ،در شبانه روز«فرمود:   پرسد. رسول الله اسالم می هبار

البته  ،ریخ«فرمود:  اکرم بر من فرض است؟ رسول یگرینماز د ،ن پنج نمازیر از ایا غید: آیپرس ،شخص

ز فرض یرمضان ن هروز«فرمود:   و بعد رسول الله». یفل بخوانننماز  ،ن پنج نمازیه بر عالو یتوان می

فرمود:   فرض است؟ رسول الله بر من یگرید هرمضان، روز ها عالوه بر روزید: آیآن شخص پرس». است

او  یزکات را برا بودن فرض  بعد از آن، رسول الله گوید: می یراو». یریل بگفن هنکه روزیر، مگر ایخ«

در جواب   ست؟ رسول اللهاز فرض ین یگرید هر از زکات، صدقیا غید: آیآن شخص پرسو. بر شمرد

ض و واجبات، ین فرایدن ایآن شخص با شن گوید: می یراو». یبده ینفل هنکه صدقیر، مگر ایخ«فرمود: 

، هام ونه از آنیافزا می یزینها (واجبات) چینه بر ا ،به خدا سوگندگفت:  ن میینچ ،گشت می که بر یدر حال

 .»»شود ، رستگار میدیگو اگر راست می«فرمود:   الله رسول کنم. کم می یزیچ

 ): تشییع جنازه از ایمان است32باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۴
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َجنَاَزَة ُمْسِلٍم إِيَمانًا َواْحتَِسابًا َمِن ا�َّبََع «قَاَل:   أ

، لُكُّ ِ��َ  ْجِر بِِقَ�اَطْ�ِ
َ
 ِمْن َدفِْنَها، فَإِنَّه يَرِْجُع ِمَن األ

َ
اٍط َوَ�َن َمَعُه َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيَْها َوَ�ْفُرغ

ْن تُْدَ�َن فَإِنَّهُ 
َ
ُحٍد، َوَمْن َص�َّ َعلَيَْها ُ�مَّ رََجَع َ�بَْل أ

ُ
 )۴۷بخاری:. (»»يَرِْجُع بِِقَ�اٍط  ِمثُْل أ

 ،ت اجریمان و به نیبحکم ا ،هر کس«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابو هر« ترجمه:

راط اجر، یبا دو ق گردد، دفن نکه بر او نماز خوانده شود ویتا ا شرکت کند ،برادر مسلمانش هجنازع ییتشدر 

 ،تیتا دفن م یعنی(بر گردد،  ت،یم است. و هر کس بعد از نماز بر کوه احد هبانداز ،راطیهر ق و گردد. یبرم

 .»»دگرد یمبر ،راط اجریقیک با  )صبر نکند

 من از اینکه عملش نابود شود بدون اینکه خودش بداندؤ): ترس م33باب (

ِ بِْن َمَسُعوٍْد « -۴۵ نَّ انلَّيِبَّ :عن َ�بِْد ا�َّ
َ
ُ ِسبَاُب «قَاَل:   أ

ُ
الُْمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَاهل

 ) ۴۸بخاری:( .»»ُ�ْفرٌ 
ناسزا گفتن به  فحش و«فرمود:   اکرم یکند که نب ت مییروا  عبدالله بن مسعود« ترجمه:

 .»»باشد کفر می او،ا ب دنیاست و جنگ ، فسقمسلمان
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اِمِت  بِْن  َ�ْن ُ�بَاَدةَ « -۴۶ ِ   الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َقْدرِ  أ

ْ
َ�تَالىَح  ،َخَرَج ُ�رِْبُ بِلَيْلَِة ال

َقْدرِ « :رَُجالِن ِمَن الُْمْسِلِمَ� َ�َقاَل 
ْ
ُ�ْم بِلَيْلَِة ال ْخرِبَ

ُ
 ،َو�ِنَُّه تَالىَح فُالٌن َوفُالنٌ  ،إِ�ِّ َخرَْجُت أل

ْن يَُ�وَن َخْ�ًا لَُ�مْ  ،فَُرفَِعْت 
َ
بِْع َوال ،وََعىَس أ َِمُسوَها يِف السَّ

ْ
َْمِس اتل

ْ
 )۴۹ بخاری:( .»»تِّْسِع َواخل

ف آورد که شب قدر را یتشر  ، رسول اللهی: روزکهت است یروا  بن صامت هاز عباد« ترجمه:

فرمود:   گر بودند. آنحضرتیکدین اثنا، دو تن از مسلمانان سرگرم منازعه باید. درایمشخص نماما  یبرا

د یفراموش کردم. شا ن دو نفر، مطلب رایا یدن دعوایتا شما را از شب قدر با خبر سازم. با د مرون آمدیب«

نجا ی(البته ا .»»دیپنجم جستجوکن در هفتم، نهم و ن، شب قدر رایشما بهتر باشد. با وجود ا ین برایا

 رمضان است) مترجم. یانیپا ههدمنظور در 

 ایمان، اسالم واحسان.. ةدربار ): پرسش جبریل از پیامبر 34باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۷
َ
�ُل   قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ تَاُه ِجرْبِ

َ
 بَاِرًزا يَْوًما لِلنَّاِس فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
: َما ف

َْعِث «اِإليَماُن؟ قَاَل:  ِ َوَمالئَِ�تِِه َوُ�تُِبِه َو�ِِلَقائِِه َورُُسِلِه، َوتُؤِمَن بِابلْ ْن تُؤِمَن بِا�َّ
َ
». اِإليَماُن أ

الةَ، َوتُؤَدِّ «قَاَل: َما اإلِْسالُم؟ قَاَل:  َ َوال �رُْشَِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيَم الصَّ ْن َ�ْعبَُد ا�َّ
َ
اَكةَ اإلِْسالُم أ َي الزَّ

نََّك تََراهُ، فَإِْن لَْم تَُ�ْن «قَاَل: َما اإلِْحَساُن؟ قَاَل: ». الَْمْفُروَضَة، َوتَُصوَم َرَمَضانَ 
َ
َ َك� ْن َ�ْعُبَد ا�َّ

َ
أ

اَعُة؟ ». تََراهُ، فَإِنَُّه يََراكَ   قَاَل: َمىَت السَّ
َ

ال
َ
ائِ : «ق ْعلََم ِمَن السَّ

َ
ْخرِبَُك َ�ْن َما الَْمْسئُوُل َ�نَْها بِأ

ُ
ِل، وََسأ

ُنْيَاِن، يِف مَخٍْس ال 
ْ

ُْهُم يِف ابل
ْ

َمُة َر�ََّها، َو�َِذا َ�َطاَوَل راَُعُة اِإلبِِل ابل
َ
ِت األ َ اِطَها: إَِذا َودلَ رْشَ

َ
َ�ْعلَُمُهنَّ أ

 ُ َ ٱ إِنَّ ﴿ : ُ�مَّ تَال انلَّيِبُّ ». إِال ا�َّ اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ ْدبََر َ�َقاَل: . ]۳۴لقمان: [﴾ لسَّ
َ
». رُدُّوهُ «ُ�مَّ أ

�ُل َجاَء ُ�َعلُِّم انلَّاَس ِدينَُهمْ «فَلَْم يََرْوا َشيْئًا. َ�َقاَل:   )۵۰بخاری:( .»»َهَذا ِجرْبِ
 .اران نشسته بودیدر جمع اصحاب و   اکرم رسول ،یروز :ت است کهیروا ه ریاز ابوهر« ترجمه:

اعتقاد «فرمود:   ه؟ رسول اللهچ یعنیمان ید: ایپرس  سرزده وارد مجلس شد و از رسول الله یشخص

امت، و به یدار با الله در روز قیت معاد و به دیت الله، و بر وجود فرشتگان و به حقانیداشتن به وحدان

که تنها خداوند  نیا یعنی«فرمود:   اکرم ه؟ رسولچ یعنید: اسالم یپرس ،آن شخص». امبرانیت پیحقان

آن ». یریبگ هو رمضان را روز یرا بپرداز ت، زکات اموالی، نماز بخوانینورزک ، شریعالم را پرستش کن

 او را یینان عبادت کن که گوچخداوند را «فرمود:   ه؟ رسول اللهچ یعنید: احسان یپرس ،شخص

که او تو را  ،ن تصور عبادت کنی، با اینیبب او راتو که  )ستین ینان قوچمان و استحضار تو یا(و اگر  ینیب می

ن مورد من داناتر از یدر ا« فرمود:  خواهد آمد؟ رسول الله یامت کیال کرد: قؤس ،آن شخص». ندیب می

(خاتون)  یب یز بینکه کنیا -۱ن قرارند: یخواهم گفت که بد شما یامت را برایالبته عالمات ق ستمیشما ن
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و ساربانان شتران  ها وپانچنکه ی. اکنند) یکه دختران، مادران خود را امر و نه یاورد (زمانیا بیخود را بدن

چه امت یخ وقوع قینکه تاریا«. و فرمود: »رندیگبگر سبقت یکدیار مجلل از یدر ساختن منازل بس ،اهیس

را  هیآن یا  رسول الله سپس ».داند آنرا نمیگر ید یکس ،ر از اللهیاست که غ یزیچ، از آن پنج وقت است

َ ٱ إِنَّ ﴿ تالوت فرمود: اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  �َّ که خداوند عز وجل دانا به روز ی(بدرست .]۳۴[لقمان: ﴾ لسَّ

مردم ». د تا برگرددیاو را صدا کن«فرمود:   اکرم رسول برخاست و رفت. ،آن شخص یامت است). وقتیق

ن آمده بود یاخاطر و بل بود یئاو جبر«فرمود:   اکرم رسول ،. آنگاهدندیند یاز و یبه دنبالش رفتند اما نشان

 .»»اموزدین را بیکه به مردم، احکام د

 ):فضیلت پرهیز از شبهات35باب (

ِ  َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ� « -۴۸ ٌ «َ�ُقوُل:   َ�ُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َالُل َ��ِّ
ْ
احل

ٌ َوَ�يْنَُهَما  ََراُم َ��ِّ
ْ
 َواحل

َ
ُمَشبََّهاٌت ال َ�ْعلَُمَها َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس، َ�َمِن ا�َّىَق الُْمَشبََّهاِت اْسترَْبَأ

ال َو�ِنَّ 
َ
ْن يَُواقَِعُه، أ

َ
َِ� يُوِشُك أ

ْ
بَُهاِت َكَراٍع يَْرىَع َحْوَل احل يِنِه وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَ�َع يِف الشُّ دِلِ

ال إِنَّ ِحَ� 
َ
ََسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصلََحْت  ِللُكِّ َمِلٍك ِحً�، أ

ْ
ال َو�ِنَّ يِف اجل

َ
رِْضِه َ�َاِرُمُه، أ

َ
ِ يِف أ ا�َّ

َقلُْب 
ْ
ال َوِ�َ ال

َ
ََسُد لُكُُّه، أ

ْ
ََسُد لُكُُّه، َو�َِذا فََسَدْت فََسَد اجل

ْ
 . »»َصلََح اجل

هر دو واضح و  ،حرام و حالل« :فرمود ه لکه رسول الدم یشن گوید: می  رینعمان بن بش« ترجمه:

را  از مردم، آنها را یاریوجود دارد که بس یحالل و حرام، امور مشتبهان یمو در  .(مشخص هستند)آشکارند 

 دیاالیخود را با آنها ب که یو کس نموده است.مانش را حفاظت ین و اید ،ز کندیپره آنهااز  ،هرکسدانند.  نمی

 ،و هر آن خود را بچراند یها دام ،راگاه سلطانچ میحرکه در  است یمانند کس )،ز نکندیاز شبهات پره(

گاه باشنراگاه سلطان بشوچوارد دارد، احتمال   یدر رو خداوندم یدارد و حر یمیهر پادشاه، حرکه  !دید. آ

 محرمات او هستند. ن،یزم

دارد و  یبستگ ،به صالح و فساد آن ،اعضار یساوجود دارد که صالح و فساد  یعضو، د که در بدنیبدان

 .»»قلب است ،آن

 از ایمان است  ،مس غنیمت): پرداختن خ36ُباب (

تَُوا انلَّيِبَّ  بعن ابِْن َ�بَّاٍس « -۴۹
َ
ا أ َقيِْس لَمَّ

ْ
َقْوُم « :قَاَل  قَاَل: إِنَّ َوفَْد َ�بِْد ال

ْ
َمِن ال

ْو َمِن الَْوفْدُ 
َ
ْو بِالَْوفِْد َ�ْ�َ َخَزايَا َوال نََداَ� «؟ قَالُوا: َر�ِيَعُة. قَاَل: »أ

َ
َقْوِم أ

ْ
َ�َقالُوا: يَا » َمرَْحبًا بِال

يَحُّ مِ 
ْ
ََراِم، َو�َيْنَنَا َوَ�يْنََك َهَذا ال

ْ
ْهِر احل ِ�يَك إِال يِف الشَّ

ْ
ْن نَأ

َ
، إِنَّا ال �َْستَِطيُع أ ِ اِر رَُسوَل ا�َّ ْن ُكفَّ

ْمٍر فَْصٍل 
َ
، َ�ُمْرنَا بِأ َمَرُهْم ُمرَضَ

َ
َ�ِة. فَأ رْشِ

َ
لُوُه َعِن األ

َ
َنََّة، وََسأ

ْ
رِْبْ بِِه َمْن َوَراَءنَا، َونَْدُخْل بِِه اجل

ُ
�
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ِ وَْحَدهُ قَاَل:  َمَرُهْم بِاِإليَماِن بِا�َّ
َ
ْرَ�ٍع. أ

َ
ْرَ�ٍع َوَ�َهاُهْم َ�ْن أ

َ
ِ وَْحَدهُ؟«بِأ تَْدُروَن َما اِإليَماُن بِا�َّ

َ
» أ

 ُ ْعلَُم. قَاَل:  قَالُوا: ا�َّ
َ
ُ أ

ُ
الةِ، «َورَُسوهل ، َو�ِقَاُم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ َ ِإال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
َشَهاَدُة أ

ُُمَس 
ْ
ْن ُ�ْعُطوا ِمَن الَْمْغنَِم اخل

َ
اَكِة، وَِصيَاُم َرَمَضاَن، َوأ ْرَ�ٍع: َعِن »َو�ِيتَاُء الزَّ

َ
، َوَ�َهاُهْم َ�ْن أ

َنْتَ 
ْ
بَّاِء، َوانلَِّقِ�، َوالُْمَزفَِّت، َوُر�ََّما قَاَل: احل ِ «ِم، َوادلُّ ْخرِبُوا بِِهنَّ َمْن «َوقَاَل: » الُْمَق�َّ

َ
اْحَفُظوُهنَّ َوأ

 ) ۵۳بخاری:( .»»َوَراَءُ�مْ 
 آمد،  الله س نزد رسولیعبدق هلیقبکه وفد  یهنگام گوید: می به بن عباس لال عبد« ترجمه:

فرمود:  عه. رسول الله یرب هطائف: از تندگف ؟»دیهستای  فهیطا قوم وه چشما از «د: یپرس اکرم  رسول

چون  !امبر خدایپ یاعرض کردند: ». دیمان نشویدوارم از آمدنتان ناراحت و پشیام ،دیار خوش آمدیبس«

 ُم  هفیطاکفار 
َ

 ،نیبنابرا م.یشما برسخدمت  میتوان نمی ،حرام یماههاجز در دارند، ما قرار ر ما یر در مسض

ز ینما  یو موجب رستگار مییاگران ابالغ نمیتا ما آنها را به د دیار ما قرار دهیدر اختالزم را  یرهنمودها

رسول  در مورد سؤال اول، .سؤال کردند از رسول الله  حالل و حرام یهایدنینوشدر مورد  سپسشوند. ب

 دعوتگانه ی یآوردن به خدامان یاه د. آنان را بمورفز امر یچهار چز منع کرد و به یچهار چآنها را از  الله 

؟ حاضران در جواب گفتند: الله و »هچ یعنی گانهی یخدامان آوردن به ید که ایدان ا مییآ«و فرمود:  نمود

خداوند  یگگانیدادن به  یگواهمان به الله عبارت است از:یا«فرمود:   رسول الله .دانند رسولش بهتر می

و پرداخت خمس  رمضانک ماه مبار گرفتن ، و روزهداختن زکاترپو  برپاداشتن نمازو و به رسالت محمد 

خم، ظرف «کرد که عبارتند از:  ینه(ظرف) ز یچ هارچ هدر مورد سؤال دوم، آنها را از استفادو  ».متیغن

ه کردن شراب یمخصوص ته ن ظرفهایا ،(در آن زمان». ر اندودیو، ظرف تنه درخت خرما و ظرف قدک

  .»»دیگران برسانید و به اطالع دیآنچه گفتم بخاطر بسپار«فرمود: آنحضرت  ،انیبودند). در پا

 دبستگی دار ها اعمال به نیت پاداش):37باب (

ِ  َ�ْن ُ�َمرَ « -۵۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت «قَاَل:  : أ

َ
ِل »إنَّما األ وَّ

َ
َم يِفْ أ ، َوقَْد َ�َقدَّ

 : ِكتَاِب َوَزاَد ُهنَا َ�ْعَد قَْوهِلِ
ْ
ِ َورَُسوهِلِ «ال  ا�َّ

َ
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل إ�َّ

ِ َورَُسوهِلِ   ا�َّ
َ

َِديِْث ورَسََد بَايِقَ » فَِهْجَرتُُه إىِل
ْ
 ) ۵۴بخاری:( .» احل

. »دارد یبستگ ها تیبه ن ،اعمالپاداش « فرمود:   الله ت است که رسولیروا  از عمر« ترجمه:

تش رفتار یمطابق ن ،با هر کس« هث، بعد از جملین حدیدر االبته  د.یذکر گرد ،کتابآغاز در  ،ثین حدیا

، باشدالله و رسولش  یخوشنود یس، درپهر کپس «: که است ن عبارت افزوده شدهیا ،»شود می

 .»»ب او خواهد شدینص ،الله و رسول یخوشنود
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يِب َمْسُعوٍد « -۵۱
َ
ُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْهِلِه َ�ْتَِسبَُها َ�ُهَو هل

َ
ْ�َفَق الرَُّجُل ىلَعَ أ

َ
إَِذا أ

 )۵۵بخاری:( .»»َصَدقَةٌ 
ال یواب بر اهل و عثت ین به یاگر شخص«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا از ابو مسعود« ترجمه:

 .»»شود او صدقه محسوب می هخود انفاق کند، نفق

 خیر خواهی است ،فرمود: دین پیامبر  ):38باب (

۵۲- » ِ ِ  َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ الِة، َو�ِيتَاِء  قَاَل: بَاَ�ْعُت رَُسوَل ا�َّ  إِقَاِم الصَّ
ىلَعَ

اَكِة، َوانلُّْصِح لِلُكِّ ُمْسِلٍم    )۵۷بخاری:( .»الزَّ
 یخواه رینماز، پرداخت زکات و خ هبر اقام  با رسول الله گوید: می بن عبدالله  ریجر« ترجمه:

 .»عت کردمیب ،هر مسلمان یبرا

ِ  نْ �َ « -۵۳ َ�يُْت انلَّيِبَّ  َجِر�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
ا َ�ْعُد فَإِ�ِّ أ مَّ

َ
بَايُِعَك ىلَعَ  قَاَل: أ

ُ
قُلُْت: أ

 : َّ َط يلَعَ  )۵۸بخاری:( .»َ�بَاَ�ْعتُُه ىلَعَ َهَذا» َوانلُّْصِح لِلُكِّ ُمْسِلمٍ «اإلِْسالِم، فرََشَ
امبر یپ ی، عرض کردم: ااب شدهیشرف اکرم  ینب خدمت گوید: می الله  بن عبد ریجر« ترجمه:

ر یخعت بر اسالم، یدر کار ب عت کنم. رسول الله یب ،بر اسالم ،شماک دست مبارا خواهم ب می !یگرام

 .»عت نمودمیب ،طیطبق آن شراهم . و من قرار دادز شرط یحت مسلمانان را نیو نص یخواه





 

 
 

 

 

 

 کتاب علم -3

 شنفضیلت علم و دا): 1باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۵۴
َ
ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل:  قَاَل: بَيْنََما انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
َقْوَم َجاَءُه أ

ْ
ُث ال يِف َ�ِْلٍس ُ�َدِّ

 ِ اَعُة؟ َ�َمىَض رَُسوُل ا�َّ َقْوِم: َسِمَع َما قَاَل فََكِرَه َما قَاَل،  َمىَت السَّ
ْ
ُث َ�َقاَل َ�ْعُض ال ُ�َدِّ

 َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: بَْل لَْم �َْسَمْع َحىتَّ إَِذا قىََض َحِديثَُه، 
َ
 اق

َ
ْ�َن : «ل

َ
َراهُ أ

ُ
اَعةِ  -أ ائُِل َعِن السَّ ؟ »السَّ

، قَاَل:  ِ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
اَعةَ فَإَِذا ُضيِّعَ «قَاَل: َها أ َمانَُة فَاْ�تَِظِر السَّ

َ
قَاَل: َكيَْف إَِضاَ�تَُها؟ ». ِت األ

اَعةَ «قَاَل:  ْهِلِه فَاْ�تَِظِر السَّ
َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
ْمُر إِىل

َ
َد األ  )۵۹ بخاری:( .»»إَِذا وُسِّ

کرد  مردم را وعظ و ارشاد می ای، در جلسه اکرم  ینب ،یروز :ت است کهیروا  هریاز ابو هر« ترجمه:

 خواهد آمد؟ رسول الله یامت کیال کرد و گفت: قؤس ،امتیق هوارد مجلس شد و دربار ،نینشه یباد مردیک که 

 )اکرم ها فکر کردند که رسول  یبه صحبت خود ادامه داد. بعض )نکه پاسخ بدهدیبدون ا د اما یال را شنسؤ

 اکرمده است. رسول یال را نشنؤس ها گفتند: رسول الله  ینداد. بعض یجواب ،امدیخوشش ن ،ن سؤالیون از اچ

 من حاضرم.  !ا رسول اللهیل عرض کرد: ئ؟ سا»ل کجا استئسا«د: ینکه به سخنش خاتمه داد، پرسیبعد از ا

ع ید: امانت چگونه ضایپرس یو». امت باشیمنتظر ق ،ع شودیهرگاه که امانت ضا«فرمود:   رسول الله

 .»»دیامت باشیشوند، منتظر ق اهالن سپرده هرگاه کارها بدست نا«رمود: ف  شود؟ آنحضرت می

 ): آموختن با صداي بلند2باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۵۵ َلََّف َ�نَّا انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ يِف َسْفَرةٍ َسافَْرنَاَها  قَاَل: ختَ
ىلْعَ َص 

َ
رُْجِلنَا َ�نَاَدى بِأ

َ
 فََجَعلْنَا َ�ْمَسُح ىلَعَ أ

ُ
أ ُْن َ�تَوَضَّ

َ
الُة َو� رَْهَقتْنَا الصَّ

َ
ْدَرَ�نَا َوقَْد أ

َ
ْوتِِه: فَأ
ْ�َقاِب ِمَن انلَّارِ «

َ
ْو ثَالثًا» َو�ٌْل لِأل

َ
َ�ْ�ِ أ  )۶۰(بخاری: .»َمرَّ

 یاز ما عقب ماند و وقت اکرم  رسول ،ها مسافرت از یکیدر  گوید: می ب عمرالله بن  عبد« ترجمه:

، تر  پاها را با دست گرفته،ر نماز، ما با سرعت وضو یل تأخیدله ب. ر شده بودینماز تأخ د،یما رسکه به 
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در معرض رفتن و سوختن در آتش  ها کقوز«ا سه بار فرمود: یدو  ،بلند یبا صدا م. رسول الله یکرد یم

پاها خوب شسته ک که قوز یسرعت بخرج داده شود به نحو ،اگر در وضو یعنی(. »»دوزخ هستند

 ار سخت است).یعذاب آن بس ،نشوند

 پیشوا رهبر و ۀ): امتحان پیروان به وسیل3باب (

۵۶- » ِ َجِر َشَجَرًة ال �َْسُقُط َوَرُ�َها، َو�ِ�ََّها « : َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ِمَن الشَّ
ثُوِ� َما ِ�َ  ََواِدي، »َمثَُل الُْمْسِلِم فََحدِّ

ْ
 ؟ فََوَ�َع انلَّاُس يِف َشَجِر ابل

َ
ال

َ
�ََّها  ق

َ
: َوَوَ�َع يِف َ�ْفيِس � ِ َ�بُْد ا�َّ

 ْ� ؟ قَاَل: انلَّْخلَُة، فَاْستَْحيَيُْت، ُ�مَّ قَالُوا: َحدِّ ِ   )۶۱بخاری:( .»»ِ�َ انلَّْخلَةُ «نَا َما ِ�َ يَا رَُسوَل ا�َّ
ها وجود  ان درختیم در یدرخت«فرمود:  الله   ت است که رسولیروا ب از ابن عمر« ترجمه:

 ؟»کدام است ،رختدد آن یئاست. بگومانند آن درخت ز یمن نؤزند و میر یش نمیبرگهاچگاه یهدارد که 

درخت د ی، باد که آنیبنظرم رس گوید: می ب الله بن عمر عبد .درختان جنگل را برشمردند ،حاضران

 یاظهار کنم، تا آنکه حاضران عرض کردند: ا یزیا نتوانستم چیاما بخاطر کثرت شرم و ح باشدخرما 

 .»»آن درخت، درخت خرما است«فرمود:  . رسول الله کن یما معرف هآن درخت را ب امبر خدا یپ

 محدث  ): خواندن حدیث بر عالم و4باب ( 

�َِس بِْن َمالٍِك  نْ �َ « -۵۷
َ
ُْن ُجلُوٌس َمَع انلَّيِبِّ  أ

َ
يِف الَْمْسِجِد َدَخَل  قال: بَيْنََما �

ٌد؟ َوانلَّيِبُّ  يُُّ�ْم ُ�َمَّ
َ
نَاَخُه يِف الَْمْسِجِد، ُ�مَّ َ�َقلَُه، ُ�مَّ قَاَل لَُهْم: �

َ
ُمتَِّكٌئ  رَُجٌل ىلَعَ مَجٍَل، فَأ

ْ�يَُض الُْمتَِّكُئ، 
َ
 َ�ْ�َ َظْهَراَ�يِْهْم، َ�ُقلْنَا: َهَذا الرَُّجُل األ

َ
ال

َ
ق

َ
ُ الرَُّجُل:  ف ِلِب، هلَ يَا اْ�َن َ�بِْدالُْمطَّ

ُ انلَّيِبُّ 
َ

َجبْتَُك : «َ�َقاَل هل
َ
َّ » قَْد أ ْد يلَعَ ِ

َ
لَِة، فَال جت

َ
ٌد َعلَيَْك يِف الَْمْسأ َ�َقاَل: إِ�ِّ َسائِلَُك َ�ُمَشدِّ

ا بََدا لََك «يِف َ�ْفِسَك، َ�َقاَل:  لَُك بَِر�َِّك َورَبِّ َمْن َ�بْ ». َسْل َ�مَّ
َ
ْسأ

َ
 َ�َقاَل: أ

َ
رَْسلََك إىِل

َ
ُ أ لََك آ�َّ

َْمَس ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «انلَّاِس لُكِِّهْم؟ َ�َقاَل: 
ْ
لََواِت اخل َ الصَّ ْن نَُص�ِّ

َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
قَاَل: أ

َْوِم َواللَّيْلَِة؟ قَاَل:  ُ ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «يِف ايلْ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ
َ
ْهَر ِمَن قَاَل: أ ْن نَُصوَم َهَذا الشَّ

َ
َمَرَك أ

َ
 أ

نَِة؟ قَاَل:  ْغِنيَائِنَا ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «السَّ
َ
َدقََة ِمْن أ ُخَذ َهِذهِ الصَّ

ْ
ْن تَأ

َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
قَاَل: أ

نَا ». مْ اللَُّهمَّ َ�عَ : «َ�تَْقِسَمَها ىلَعَ ُ�َقَرائِنَا؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
َ�َقاَل الرَُّجُل: آَمنُْت بَِما ِجئَْت بِِه، َوأ

ُخو بَِ� َسْعِد بِْن بَْ�رٍ 
َ
نَا ِضَماُم ْ�ُن َ�ْعلَبََة، أ

َ
 )۶۳بخاری:( .»رَُسوُل َمْن َوَرايِئ ِمْن قَْوِ�، َوأ

شتر م. ینشسته بوددر مسجد  اکرم   رسولخدمت  ،یروز گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

از یک د: کدام ین پرسیش را بست و از حاضرید و پاهایخوابان ،و شترش را در مسجد دیاز راه رس یسوار
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ه زده ین گفتند: او که تکیه زده و نشسته بود. حاضریتک در جمع صحابه  شما محمد است؟ رسول الله 

بگو چه « فرمود:  فرزند عبدالمطلب! رسول الله  یاگفت:  ،است. آن شخص تازه وارد  محمد ،است

. رسول دیریدل نگه شما ب یدهم ول بخرج می یریسختگ آنها؟ گفت: من چند سؤال دارم و در »یخواه یم

گفت: تو را به پروردگارت و پروردگار  ،آن شخص .»سؤال کن ،خواهد یهر چه دلت م«فرمود:  الله 

ت تمام مردم فرستاده است؟ رسول یهدا یراا خداوند تو را بیدهم، آ یسوگند م ،اند که قبل از تو بوده یکسان

ا خداوند به تو امر یآ آن شخص گفت: تو را به خدا سوگند،». ن استیچن سوگند، خدابه «فرمود:  الله 

آن شخص ». ن استیچن ،به خدا سوگند«فرمود:  الله م؟ رسول یفرموده که ما، روزانه پنج بار نماز بخوان

فرمود:  ؟ رسول الله میریرمضان را روزه بگماه  خدا به تو دستور داده که ماا یآگفت: تو را به خدا سوگند، 

زکات ما  یایا الله دستور داده است که از اغنید: تو را به خدا سوگند، آیباز پرس». ، به خدا سوگندیآر«

 ن یبو آن را  یریبگ
ُ
 یکامتمام اح هآن شخص گفت: ب .»یآر«فرمود:  ؟ رسول الله یم کنیتقسما  یقراف

سعد  یبن هلیضمام بن ثعلبه است و از قب ،. نام منستا  مرا فرستادهام   لهیمان آوردم. قبی، ایا که شما آورده

 .»بن بکر هستم

ِ بَعن ابِْن َ�بَّاٍس « -٥٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن يَْدَ�َعُه  : أ

َ
َمَرُه أ

َ
َ�َعَث بِِ�تَابِِه رَُجًال، َوأ

قَُه، ُه َمزَّ
َ
ا قََرأ  ِكرْسَى، فَلَمَّ

َ
َْحَر�ِْن إىِل َْحَر�ِْن، فََدَ�َعُه َعِظيُم ابلْ  َعِظيِم ابلْ

َ
قَاَل: فََداَع َعلَيِْهْم  إِىل

 ِ قٍ  رَُسوُل ا�َّ قُوا لُكَّ ُمَمزَّ ْن ُ�َمزَّ
َ
 )٦٤بخاری:( .»أ

ر یامبه  یتوسط شخصرا  شا نامه ت است که رسول الله یروا باز عبدالله بن عباس « ترجمه:

 یآن را پاره کرد. راو خواند،نامه را  یکسر یران) برساند. وقتی(شاه ا یآن را به کسر ین فرستاد تا ویبحر

 .»شودتکه پاره  آنهامملکت  دعا کرد تاو ن کرد یرا نفر آنها رسول الله گوید: می

�َِس بِْن َمالٍِك « -۵۹
َ
ُ  قَاَل: َكتََب انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ْن يَْ�تَُب فَِقيَل هل

َ
َراَد أ

َ
ْو أ

َ
ِكتَابًا أ

 
َ
ِ َك� ٌد رَُسوُل ا�َّ ٍة، َ�ْقُشُه: ُ�َمَّ ََذ َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ �ِّ إِ�َُّهْم ال َ�ْقَرُءوَن ِكتَابًا إِال َ�ْتُوًما، فَاختَّ

 َ�يَاِضِه يِف يَِدهِ 
َ

ْ�ُظُر إِىل
َ
 )۶۵بخاری:( .»أ

ای  خواست نامهیا مینوشت  یا نامه  اکرم ینبت است که یروا ک بن مال از انس« ترجمه:

 یبرا پس آنحضرت .خوانند یبدون مهر را نم هنام )اهل فارسآنها (د که ن. به حضرتش اطالع دادسدیبنو

 ایگو گوید: می انس شده بود.ک آن ح یبر رو )(محمد رسول الله هاز نقره ساخت که جمل یخود انگشتر

 .»مینما مشاهده می رسول خدا  ک)دست (مباردر را  آن انگشتر یو درخشندگ یدیسفاکنون هم 

يِب َواقٍِد اللَّييِْثِّ « -٦٠
َ
ِ :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَيْنََما ُهَو َجالٌِس يِف الَْمْسِجِد َوانلَّاُس  أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْ�بََل اْ�نَاِن إِىل
َ
ْ�بََل ثَالثَُة َ�َفٍر، فَأ

َ
 وََذَهَب َواِحٌد،  َمَعُه إِْذ أ

َ
ال

َ
: فََوَ�َفا ىلَعَ رَُسوِل ق
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 ِ َلَْقِة فََجلََس �ِ ،ا�َّ
ْ
ى فُرَْجًة يِف احل

َ
َحُدُهَما فََرأ

َ
ا أ مَّ

َ
ا فَأ مَّ

َ
َخُر فََجلََس َخلَْفُهْم، َوأ

ْ
ا اآل مَّ

َ
يَها، َوأ

 ِ  رَُسوُل ا�َّ
َ
ا فََرغ ْدبََر َذاِهبًا، فَلَمَّ

َ
ا «قَاَل:  اثلَّاِلُث فَأ مَّ

َ
ُ�ْم َعِن انلََّفِر اثلَّالثَِة أ ْخرِبُ

ُ
ال أ

َ
أ

ا اآلَخُر فَاْستَ  مَّ
َ
ُ َوأ ، فَآَواُه ا�َّ ِ  ا�َّ

َ
َوى إِىل

َ
َحُدُهْم فَأ

َ
ا اآلَخُر أ مَّ

َ
ُ ِمنُْه، َوأ ْحيَا، َفاْستَْحيَا ا�َّ

ُ َ�نْهُ  ْعَرَض ا�َّ
َ
ْعَرَض، فَأ

َ
 )٦٦بخاری:( .»»فَأ

مسجد حابه در از ص یبا جمع رسول الله  ،یروز :ت است کهیروا  یثیاز ابو واقد ل« ترجمه:

برگشت.  یوارد مسجد شدند. دو نفر توقف کردند و سوم ،که سه نفر )ارشاد بود مشغول وعظ ونشسته و (

نشست. رسول  ،پشت سر جمع یدا کرد و نشست. دومیخود پ یبرا ییجا ،دو از آن یکی گوید: می یراو

گاه سازم؟ید شما را در مورد ایخواه ا مییآ«فرمود:  پس از اتمام وعظ، الله خاطر ب ،از آنان یکی ن سه نفر، آ

از آن بنده، شرم آمد (او را ز از ینرا شرم کرد، خداوند  یداد. دوم یخدا آمده بود. خداوند او را جا یرضا

 ».نموداعراض ز از او یکرد، خداوند ن یرو گردان ی. سومد)یبخش

 باشد تر فهمیده ،غاز خود مبلِّ فرماید: چه بسا کسی که تبلیغ به او میرسد می ): پیامبر 5باب (

يِب بَْ�َرةَ « -۶۱
َ
ْو:  قال: َ�َعَد انلَّيِبَّ  ْعن أ

َ
َطاِمِه ـ أ ْمَسَك إِ�َْساٌن خِبِ

َ
ىلَعَ بَِعِ�هِ َوأ

يُّ يَْوٍم َهَذا«بِِزَماِمِه ـ قَاَل: 
َ
يِه ِسَوى اْسِمِه. قَاَل: »أ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
لَيَْس يَْوَم «؟ فََسَكتْنَا َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
أ

يُّ َشْهٍر َهَذا«َ�. قَاَل: ؟ قُلْنَا بَ »انلَّْحرِ 
َ
يِه بَِغْ�ِ اْسِمِه. َ�َقاَل: »فَأ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
؟ فََسَكتْنَا َحىتَّ َظنَنَّا �

ةِ « ِجَّ
ْ
لَيَْس بِِذي احل

َ
ْعَراَضُ�ْم بَيْنَُ�ْم «قَاَل: ». بََ� «؟ قُلْنَا: »أ

َ
ْمَوالَُ�ْم َوأ

َ
فَإِنَّ ِدَماَءُ�ْم َوأ

َغائَِب فَإِنَّ َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِم�ُ 
ْ
اِهُد ال ُ�ْم َهَذا، يِلُبَلِِّغ الشَّ ْم َهَذا، يِف َشْهِرُ�ْم َهَذا، يِف بََ�ِ

ُ ِمنْهُ 
َ

ْوىَع هل
َ
ْن ُ�بَلَِّغ َمْن ُهَو أ

َ
اِهَد َعىَس أ  )۶۷بخاری:. (»»الشَّ

مهار آن را در دست  یبود و شخص سوار شتر رسول الله  ،یروز گوید: می ابوبکره « ترجمه:

ما سکوت  ههم گوید: می ی؟ راو»است یچه روز ،امروز«فرمود:  ،خطاب به صحابه . رسول الله داشت

فرمود:  . آنحضرت ش در نظر داردین نام، برایا یسوا یگرینام د ،ه م که رسول اللیکرد تصور  ه،دنمو

و م یکردسکوت  ههم؟ »ن کدام ماه استیا«. بعد فرمود: یم: آری؟ گفت»ستین یروز قربان ،ا امروزیآ«

ن ماه، یا ایآ«کند. بعد فرمود:  نییتع ،ن ماهیا یبرا یگریاسم د ممکن است رسول الله م یتصور نمود

ن ماه یا و ن روزیمانند ا ،همانا مال و جان شما«فرمود:  بعد رسول الله  .یم: آری؟ گفت»ستینذوالحجه 

حرمت مال و جان برادر مسلمان خود را  ،حق ندارد که به ناحق یمحترم هستند و کس ،نین سرزمیو ا

ب یچه بسا فرد غاکه حضور ندارند، برساند.  یکسانبه ن احکام را یان، یاز شما حاضریک . هر مال کندیپا

 .»»ابدیاز شخص حاضر، مطلب را بهتر در
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 ): تعیین اوقات براي هدایت و ارشاد6باب (

آَمِة  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد « -٦٢ يَّاِم َكَراَهَة السَّ
َ
نُلَا بِالَْموِْعَظِة يِف األ َ�تََخوَّ

  )۶۸ بخاری:. (»َعلَيْنَا
در نظر کبار را یچند روز هر ما  ارشادت و یهدا یبرا  اکرم ینب گوید: می ابن مسعود « ترجمه:

 ،از وعظ گفتن روزانه ،ما نشود یودلسرد یموجب خستگ شان،یاحت ینکه وعظ و نصیو بخاطر ا .گرفته بود

 .»دیزور اجتناب می

�ٍَس « -۶۳
َ
ُروا«قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ وا َو ال ُ�نَفِّ ُ وا َو�رَشِّ ُ وا َوال ُ�َعرسِّ ُ  .»»�رَسِّ

 )۶۹ بخاری:(
ر ید و سخت گیریآسان بگ ،نیدر امور د«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

 .»»دیزار نکنید و بید. مژده دهینباش

 گرداند می او خوبی کسی را بخواهد، علم دین نصیب ،): هرگاه خداوند7باب (

ْهُه يِف «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن ُمَعاِوَ�َة « -۶۴ ُ بِِه َخْ�ًا ُ�َفقِّ َمْن يُرِِد ا�َّ
ِ ال يرَُضُّ  ْمِر ا�َّ

َ
ُة قَائَِمًة ىلَعَ أ مَّ

ُ
ُ ُ�ْعِطي، َولَْن تََزاَل َهِذهِ األ نَا قَاِسٌم َوا�َّ

َ
َما أ يِن، َو�ِ�َّ ُهْم َمْن ادلِّ

 ِ ْمُر ا�َّ
َ
يِتَ أ

ْ
  )۷۱بخاری:( .»»َخالََفُهْم َحىتَّ يَأ

 هخداوند در حق او ارادکه هر کس « د: وفرم دم که یشن اکرم   ینباز  گوید: می  هیمعاو« رجمه:ت

 )عتیعلوم و معارف شر( کنندهم یقستب خواهد کرد. من (رسول الله) ینص ،نیفهم د یبه و، دینمار یخ

ومخالفت  ماندن خدا استوار خواهد یبر دهمچنان ن امت یخداوند است. و ا ،یاصل هعطا کنند هستم. اما

 .»»امت فرا رسدینکه قینخواهد رساند تا ا یمخالفان به آنها ضرر

 ): درك وفهم علم8باب (

اٍر َ�َقاَل:  قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٦۵ يِتَ جِبُمَّ
ُ
َجِر «فَأ إِنَّ ِمَن الشَّ

، » َشَجَرًة َمثَلَُها َكَمثَِل الُْمْسِلمِ  َقْوِم فََسَكتُّ
ْ
ْصَغُر ال

َ
نَا أ

َ
قُوَل: ِ�َ انلَّْخلَُة، فَإَِذا أ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
فَأ

 )۷۲بخاری:( .»»ِ�َ انلَّْخلَةُ : «قَاَل انلَّيِبُّ 
 .دنه درخت خرما) آوردی(پ یم که جمارینشسته بود  اکرم ینبنزد  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

اما  م درخت خرماست.یمن خواستم بگو». ه مسلمان استیشب یان درختان، درختیدر م«فرمود:  آنحضرت 

 .»»درخت خرما است«فرمود:  سکوت نمودم. رسول الله  ن آنها هستمیدم کوچکتریچون د
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 در علم وحکمت ): غبطه خوردن9( باب

ِ بِْن َمْسُعوٍد « -۶۶ : رَُجٌل آتَاهُ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ال َحَسَد إِال يِف اثْنَتَْ�ِ
ِْكَمَة َ�ُهَو َ�ْقيِض بَِها َوُ�َعلُِّمهَ 

ْ
ُ احل ، َورَُجٌل آتَاهُ ا�َّ َقِّ

ْ
ُ َماًال فَُسلَِّط ىلَعَ َهلََكتِِه يِف احل  .»»اا�َّ

 ) ۷۳بخاری:(
دو ست مگر در یز نیغبطه جا« فرمود:   اکرم ینبت است که یروا از عبدالله بن مسعود « ترجمه:

راه خدا خرج ده است تا آن را در یکه خداوند به او مال و ثروت داده و به او همت بخش ی، شخصیکیمورد. 

مند  گران را بهرهید ،وده و او از علم خودفرم تیعنا یاو علم و معارف شرعبه که خداوند  یکند. دوم، کس

  .»»کند یقضاوت مسازد و با عدالت،  می

 ): دعا براي فهم و درك قرآن10باب (

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۶۷ ِ� رَُسوُل ا�َّ ِكتَاَب «َوقَاَل:  قَاَل: َضمَّ
ْ
 .»»اللَُّهمَّ َعلِّْمُه ال

 )۷۵بخاری:(
 یپروردگارا! به و«مرا در آغوش گرفت و فرمود:   رسول الله گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

 .»»ت فرمایعنا ،قرآنک فهم و در

 علم حدیث بنشیند؟ هتواند در حلق می ): کودك چه وقت11باب (

  َوَ�نُْه « -۶۸
َ

ال
َ
نَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاَهْزُت اإلِْحِتالَم، ق

َ
تَاٍن، َوأ

َ
ْ�بَلُْت َراِكبًا ىلَعَ مِحَاٍر أ

َ
: أ

 ِ تَاَن  َورَُسوُل ا�َّ
َ
رَْسلُْت األ

َ
، َوأ فِّ  َ�ْ�ِ ِجَداٍر، َ�َمَررُْت َ�ْ�َ يََدْي َ�ْعِض الصَّ

َ
يَُص�ِّ بِِمً� إىِل
، فَلَ  فِّ َّ تَْرَ�ُع، فََدَخلُْت يِف الصَّ  )۷۶بخاری:( .»ْم ُ�نَْكْر َذلَِك يلَعَ

و بودم  یده االغماسوار بر ، یدر دوران نوجوان ،یروز گوید: می باز عبدالله بن عباس « ترجمه:

مشغول نماز بود.  ،گذاشته باشد یا نکه سترهیبدون ا» امن«در  . رسول الله رفتم می» منا«ن یسرزم یبسو

 یخود را به صف نماز رساندم. کسگزاران عبور کردم و نماز از  یبعض یاز جلو ،چرا رها کرده یاالغم را برا

 .»سرزنش نکرد ،ن کاریمرا بر ا

�ِيِع « -۶۹ نَا اْ�ُن  قَاَل: َ�َقلُْت ِمَن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�ُْموِد بِْن الرَّ
َ
َ�ًَّة َ�ََّها يِف وَْجِ� َوأ

 )۷۷بخاری:( .»مَخِْس ِسنَِ� ِمْن َدلْوٍ 
 رسول الله  ،که من پنج ساله بودم یاد دارم زمانی یبخوب گوید: می ع یمحمود بن رب« ترجمه:

 .»دیمن پاش هها را برچهر برداشت و پس از مضمضه، آب یآب از دلو یاندک
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 آموزاند می به دیگران آموزد و می ): فضیلت کسی که خود12باب (

يِب ُموىَس « -۷۰
َ
ِعلِْم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ

ْ
ُ بِِه ِمَن الُْهَدى َوال َمثَُل َما َ�َعَثِ� ا�َّ

ُعْشَب 
ْ
 َوال

َ
ألَك

ْ
نْبَتَِت ال

َ
رًْضا، فاََكَن ِمنَْها نَِقيٌَّة، قَِبلَِت الَْماَء، فَأ

َ
َصاَب أ

َ
َكِثِ� أ

ْ
َغيِْث ال

ْ
 َكَمثَِل ال

ْمَسَكِت الَْماءَ 
َ
َجاِدُب، أ

َ
َكِثَ�، َوَ�نَْت ِمنَْها أ

ْ
ُ�وا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، ال ُ بَِها انلَّاَس، فرََشِ ، َ�نََفَع ا�َّ

، فََذلَِك َمثَُل َمْن 
ً
َما ِ�َ ِ�يَعاٌن ال ُ�ْمِسُك َماًء َوال تُنِْبُت ألَك ْخَرى، إِ�َّ

ُ
َصابَْت ِمنَْها َطائَِفًة أ

َ
َوأ

ُ بِِه َ�عَ  ِ َوَ�َفَعُه َما َ�َعثَِ� ا�َّ ًسا َولَْم َ�ُقَه يِف ِديِن ا�َّ
ْ
ِلَم وََعلََّم، َوَمَثُل َمْن لَْم يَْرَ�ْع بَِذلَِك َرأ

رِْسلُْت بِهِ 
ُ
ِي أ

َّ
ِ اذل  )۷۹بخاری:. (»»َ�ْقبَْل ُهَدى ا�َّ

که  یمثال علم و دانش«فرمود:   ت است که رسول اللهیروا  یاشعر یاز ابو موس« ترجمه:

 ،باشدهموار که صاف و  ینیبارد. زم یز میاست که تند و ت یمانند باران ده،یمرا با آن مبعوث گردانخداوند 

که سخت است، آب را بر  ینید. و زمیرو یاه و دانه میگ ،نیدر آن زم سپس .کند یآن آب را در خود جذب م

رساند و بندگان الله از آن آب  یآن آب به بندگانش نفع م هلیبوس ،دارد. و خداوند یخود نگاه م یرو

شوره زار که در  یکنند. و باران یم یاریز آبینوشانند و کشت و زرع خود را ن یز میگران نینوشند و به د یم

، یاست که به احکام اله یمثال کس ،نین زمیا .اندیرو می یاهیدارد و نه گ ینه آب را در خود نگه م ببارد،

 .»»ده استکرقبول ن ،ام آوردهبه ارمغان را که من  ییهات و رهنمودینداده است. و هدا یتیماه نکرده و یتوجه

 ): از بین رفتن علم و بروز جهل و نادانی13باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۷۱
َ
ِ  َ�ْن أ ْن يُْرَ�َع : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
اَعِة: أ اِط السَّ رْشَ

َ
إِنَّ ِمْن أ

َْمُر َوَ�ْظَهَر 
ْ
َْهُل َو�رُْشََب اخل

ْ
ِعلُْم َو�َثْبَُت اجل

ْ
نَاال  )۸۰بخاری:( .»»الزِّ

ن یامت ایق یها هاز جمله نشان«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ک بن مال از انس« ترجمه:

آشکار و  یخوارزنا و شراب  . ون خواهد رفتیر خواهد شد و علم و دانش از بیفراگ یاست که جهل و نادان

 .»»گرفت انجام خواهد یعلن

ِ  َوَ�نُْه « -۷۲ َحٌد َ�ْعِدي، َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ثُُ�ْم أ َ�نَُّ�ْم َحِديثًا ال ُ�َدِّ َحدِّ

ُ
 قَاَل: أل

نَا، َوتَْ�رُثَ النَِّساُء، «َ�ُقوُل:  َْهُل، َوَ�ْظَهَر الزِّ
ْ
ِعلُْم َوَ�ْظَهَر اجل

ْ
ْن يَِقلَّ ال

َ
اَعِة: أ اِط السَّ رْشَ

َ
ِمْن أ

َقيُِّم الَْواِحدُ  َوَ�ِقلَّ الرَِّجاُل، َحىتَّ يَُ�ونَ 
ْ
ًة ال

َ
 )۸۱بخاری:. (»»خِلَْمِسَ� اْمَرأ

گر ید یکنم که کس یان میشما ب یرا برا یثی: حدفرمودت است که یروا  از انسن یهمچن« ترجمه:

از  اند ، عبارتامتیق یها هنشاناز  یبرخ«فرمود:  یدم که میشن  : از رسول اللهکردخواهد ان نیبشما  یبرا
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 ،تعداد مردان اد ویز ،تعداد زنانو  ابدی زنا رواج می کند، دا مییغلبه پ یشود، جهل و نادان یکم معلم ن که یا

 .»»عهده خواهد گرفت بهپنجاه زن را  یسرپرست ،مردیک که  ییشود تا جا یکم م

 ): فضیلت علم14باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۳ ِ�يُت بَِقَدِح «قَاَل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ُ
نَا نَائٌِم أ

َ
بَيْنَا أ

اِب  َطَّ
ْ
ْ�َطيُْت فَْضِ� ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
ْظَفارِي، ُ�مَّ أ

َ
رَى الرِّيَّ َ�ُْرُج يِف أ

َ
�ُْت َحىتَّ إِ�ِّ أل ». لنََبٍ فرََشِ

؟ قَاَل:  ِ َُه يَا رَُسوَل ا�َّ تلْ وَّ
َ
ِعلْمَ «قَالُوا: َ�َما أ

ْ
 ) ۸۲بخاری:( .»»ال

ا و یدر عالم رو«فرمود:  یدم که میشن  الله  از رسول گوید: می ب الله بن عمر عبد« مه:ترج

از  یریکه س یتا جائر شدم یدم تا آنکه خوب سیر را نوشیر به من داده شد. شیوان شیلیک  ،خواب

! رسول اللها یصحابه عرض کردند: ». را به عمر بن خطاب دادم آن هماندیباقسپس آمد.  یرون میم بیها ناخن

 . »»ر نمودمیتعب علمآن را به «فرمود:  رسول الله ؟دیر فرمودین خواب را چگونه تعبیا

 در حال سوار بودن بر چیزي ): فتوا دادن15( باب

َعاِص « -۷۴
ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال ِ بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِة  : أ َوَ�َف يِف َحجَّ

ْذبََح؟ َ�َقاَل:
َ
ْن أ

َ
ْشُعْر فََحلَْقُت َ�بَْل أ

َ
لُونَُه، فََجاَءهُ رَُجٌل َ�َقاَل: لَْم أ

َ
 الْوََداِع بِِمً� لِلنَّاِس �َْسأ

؟ قَاَل: ». اْذبَْح َوال َحَرجَ « ْرِ�َ
َ
ْن أ

َ
ْشُعْر َ�نََحْرُت َ�بَْل أ

َ
».  َحَرجَ اْرِم َوال«فََجاَء آَخُر َ�َقاَل: لَْم أ

َر إِال قَاَل:  َ�َما ُسئَِل انلَّيِبُّ  خِّ
ُ
َم َوال أ ٍء قُدِّ  )۸۳بخاری:( .»»اْ�َعْل َوال َحَرجَ «َ�ْن يَشْ

 یبرا» امن«الوداع در ة در مراسم حج  الله  رسول گوید: می بعبدالله بن عمرو بن عاص « ترجمه:

، یو عدم آگاه یل فراموشیدله من ب! امبر خدایپ یآمد و گفت: ا یتوقف کرده بود. شخص ،مردم پاسخ به سؤاالت

آمد  یگریدبعد شخص ». ندارد یاشکال«فرمود:  م؟ رسول الله ه ادیسرم را تراش یها مو نکه ذبح کنمیقبل از ا

گاهیبدل! امبر خدایپ یاو گفت:   م؟ رسول الله ه اذبح کرد ،جمره کنم ینکه َرمیقبل از ا ،یل غفلت و ناآ

ش نموده بود و از یپ را پس و یهر کس هر حکم ،آن روز گوید: می (ابن عمرو) یراو». ندارد یمانع«فرمود: 

 »».ندارد یاشکال انجام بده و«فرمود:  در جواب می کرد، رسول الله  آن سؤال می هدر بار رسول الله 

 ): جواب دادن به فتوا با تکان دادن سر یا دست16باب (

يِبْ ُهَر�َْرَة « -۷۵
َ
ِفنَتُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َْهُل َوال

ْ
ِعلُْم َوَ�ْظَهُر اجل

ْ
ُ�ْقبَُض ال

نَّه يُِر�ُد ». َوَ�ْ�رُثُ الَْهْرجُ 
َ
َ�َها َك� ، َوَما الَْهْرُج؟ َ�َقاَل َهَكَذا �ِيَِدهِ فََحرَّ ِ ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َقتَْل 
ْ
  )۸۵ بخاری:( .»ال
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ان یاز مد که علم یخواهد رس یروز«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ره یاز ابو هر« ترجمه:

 ی. سؤال شد: ا»دیاد خواهد گردیو فتنه آشکار خواهد شد و هرج و مرج ز یو جهل و نادان، رفتخواهد 

 ،به قتل وکشتار حرکت داد کهای  خود را بگونهک دست مبار چه؟ رسول الله  یعنیو مرج هرج  !رسول الله

 .»کرد داللت می

ْسَماَء « -۷۶
َ
َشارَْت  لَ�ْن أ

َ
ُن انلَّاِس؟ فَأ

ْ
َ�يُْت اَع�َِشَة َوِ�َ تَُص�ِّ َ�ُقلُْت: َما َشأ

َ
قَالَْت: أ

ْي َ�َعْم،
َ
ِسَها أ

ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
، قُلُْت: آيٌَة؟ فَأ ِ َماِء، فَإَِذا انلَّاُس ِ�يَاٌم، َ�َقالَْت: ُسبَْحاَن ا�َّ  السَّ

َ
 إىِل

، فَجَ  َغيْشُ
ْ
َالَِّ� ال

َ
َ َعزَّ وََجلَّ انلَّيِبُّ َ�ُقْمُت َحىتَّ جت يِس الَْماَء، فََحِمَد ا�َّ

ْ
ُصبُّ ىلَعَ َرأ

َ
 َعلُْت أ

�َْ� َعلَيِْه ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ويِحَ «َوأ

ُ
َنَُّة َوانلَّاُر، فَأ

ْ
ْ�تُُه يِف َمَقاِ� َحىتَّ اجل

َ
ِر�تُُه إِالَّ َرأ

ُ
ُ�ْن أ

َ
ٍء لَْم أ َما ِمْن يَشْ

نَُّ�ْم ُ�ْفتَنُوَن 
َ
� َّ ْو قَِر�َب إيِلَ

َ
ْسَماءُ  -يِف ُ�بُوِرُ�ْم ِمثَْل أ

َ
يَّ َذلَِك قَالَْت أ

َ
ْدرِي أ

َ
ِمْن فِتْنَِة  -ال أ

ِو الُْموقِنُ 
َ
ا الُْمْؤِمُن أ مَّ

َ
اِل. ُ�َقاُل: َما ِعلُْمَك بَِهَذا الرَُّجِل؟ فَأ جَّ ِهَما قَالَْت  -الَْمِسيِح ادلَّ ِّ�

َ
ْدرِي بِ�

َ
ال أ

ْسَماءُ 
َ
ٌد ثَالثًا. َ�يَُقوُل: ُهَو  -أ َجبْنَا َوا�َّبَْعنَا، ُهَو ُ�َمَّ

َ
َيِّنَاِت َوالُْهَدى، فَأ

ْ
ِ َجاَءنَا بِابل ٌد رَُسوُل ا�َّ ُ�َمَّ

ِو الُْمْرتَاُب 
َ
ا الُْمنَافُِق أ مَّ

َ
يَّ َذلَِك  -َ�يَُقاُل: َ�ْم َصاحِلًا، قَْد َعِلْمنَا إِْن ُكنَْت لَُموقِنًا بِِه. َوأ

َ
ْدرِي أ

َ
ال أ

ْسَماءُ  قَالَْت 
َ
ْدرِي َسِمْعُت انلَّاَس َ�ُقولُوَن َشيْئًا َ�ُقلْتُهُ  -أ

َ
 )۸۶بخاری:( .»َ�يَُقوُل: ال أ

نزد  دم)یشان دیکه مردم را مضطرب و پر ی(هنگام گوید: می بابوبکر دختر اسماء « ترجمه:

. آسمان اشاره کرد یبه سوشان یاگفتم: مردم را چه شده است؟  دم.یدنماز  لدر حاو او را رفتم  لشه یعا

 افتاده یا اتفاقیآدم: یمن پرس». سبحانه الله«گفت: شه یعا خواندند. می دم که نمازیده مردم را یسپس بق

و صورت خود آب برسر  یهوش شوم، مقداریبود بیک نزد ،مبرخاست. من یبل فرمود:اشاره  ،است؟ با سر

 به آنچه را ق« فرمود: ،خداوند عز وجل یثنا حمد وپس از  امبر ی(سپس مشاهده کردم که) پختم. یر
ً
بال

تان یهارشد که: شما در قب ی. و به من وحرا دوزخ بهشت و ید، حتناکنون نشان داد بودند،من نشان نداده 

 )امبر یپ(ن مرد یا در مورد پرسند که و از شما مید. یریگ ش قرار مییآزماابتال و مورد  ،ح دجالیمس همانند فتن

ما  یخداست که برا هاو محمد، فرستاد گوید: می ،که اعتقادش راسخ است یمن و کسؤمفرد ؟ یدان چه می

ند: آسوده یگو کند. بعد به او می ن جمله را تکرار مییو سه بار ا ه استآوردبه ارمغان  یروشن ت ویهدا

 متزلزل بوده،مانش، یکه ا یمنافق و کس ی. ولیمان و اعتقاد داریم که شما به او ایدانست بخواب. می

 .»»کردم ز همان را تکرار مییگفتند، من ن می ییزهایدم که مردم چیدانم، شن نمی گوید: می
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 اهل خودآن به تعلیم  له وئ): سفر براي دانستن یک مس17باب (

َارِِث « -۷۷
ْ
ةٌ َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن احل

َ
َ�تُْه اْمَرأ

َ
يِب إَِهاِب بِْن َعِز�ٍز، فَأ

َ
َج اْ�نًَة أل نَُّه تََزوَّ

َ
� :

رَْضْعِتِ� وَ 
َ
نَِّك أ

َ
ْعلَُم �

َ
َج، َ�َقاَل لََها ُ�ْقبَُة: َما أ رَْضْعُت ُ�ْقبََة َوالَّيِت تََزوَّ

َ
ال َ�َقالَْت: إِ�ِّ قَْد أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

تِِ� فََر�َِب إِىل ْخرَبْ
َ
ِ بِا أ ُ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
هل

َ
» َكيَْف َوقَْد ِ�يَل : «لَْمِدينَِة فََسأ

 )۸۸بخاری:. (»َ�َفاَرَ�َها ُ�ْقبَُة َونََ�َحْت َزوًْجا َ�ْ�َهُ 
من آمد و گفت:  یازدواج کرده بودم. زن زیبن عز با دختر ابواهاب گوید: می عقبه بن حارث« ترجمه:

و تو هم به دانستم  ی: من نممگفتهستند).  یآنها برادر و خواهر رضاع یعنی(ام   ر دادهیرا ش همسرشعقبه و 

چگونه «فرمود:  . رسول الله مرفت رسول الله نه نزد یسپس، سوار بر شتر شدم و در مد .یما نگفته بود

ا از او جدعقبه  گوید: می ی؟ راو»ان آمده استیبه م ین سخنیکه چن یدر حال یکن یزندگ با او یخواه می

 .»ازدواج کرد ،گرید یبا کسشد و آن زن، 

 علم تناوب در فراگیري): 18باب (

َميََّة ابِْن َز�ٍْد َوِ�َ ِمْن  َ�ْن ُ�َمَر « -۷۸
ُ
نَْصاِر يِف بَِ� أ

َ
نَا وََجاٌر يِل ِمَن األ

َ
قَاَل: ُكنُْت أ

 ِ ُوَل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ُت  َعَوايِل الَْمِدينَِة، َوُ�نَّا نَتَنَاوَُب ال�ُّ
ْ
نِْزُل يَْوًما، فَإَِذا نََزل

َ
ُل يَْوًما، َوأ ِ�ْ�َ

نَْص 
َ
َل َصاِحيِب األ َْوِم ِمَن الَْويْحِ َوَ�ْ�ِهِ، َو�َِذا نََزَل َ�َعَل ِمثَْل َذلَِك، َ�َ�َ رَبِ َذلَِك ايلْ

ارِيُّ ِجئْتُُه خِبَ
ً�ا َشِديًدا،   يَْوَم نَْوَ�ِتِه فرََضََب بَايِب رَضْ

َ
ال

َ
ق

َ
َ�مَّ ف

َ
ُهَو، َ�َفزِْعُت فََخرَْجُت إيَِلِْه، َ�َقاَل: قَْد َحَدَث  : أ

ْمٌر َعِظيٌم، 
َ
 أ

َ
ال

َ
ِ ق ؟ : فََدَخلُْت ىلَعَ َحْفَصَة، فَإَِذا ِ�َ َ�بيِْك، َ�ُقلُْت: أَطلََّقُ�نَّ رَُسوُل ا�َّ

ْدرِي، ُ�مَّ َدَخلُْت ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َ
نَا َقائٌِم:  قَالَْت: ال أ

َ
َطلَّْقَت �َِساَءَك؟ قَاَل: َ�ُقلُْت َوأ

َ
». ال«أ

ْ�رَبُ 
َ
ُ أ  )۸۹بخاری:( .»َ�ُقلُْت: ا�َّ

در  هیام یبن هدر محلام   یگان انصاریاز همسا یکیمن و  گوید: می عمر بن خطاب « ترجمه:

که نوبت من  یروزم. یشد یحاضر م در محضر رسول الله  ،به نوبتو م ینه سکونت داشتیمد اطراف

گر یو د یکه نوبت او بود، اخبار وح یرساندم و روز شان مییع آنروز را به اطالع ایو وقا یبود، اخبار وح

برگشته  من از محضر رسول اکرم  یاز روزها که دوست انصار یکید. در یرسان ع را به اطالع من مییوقا

دن یرون آمدم. او با دیمه بینجاست؟ من سراسیبود، با شدت درب خان، مرا به صدا در آورد و گفت: عمر ا

 همسران خود را طالق داده است). عمر افتاده است (رسول اکرم یار مهمیمن گفت: امروز اتفاق بس

شما را طالق  ا رسول خدا یآ :دمیکند. پرس ه مییدم که گریمن بالفاصله نزد حفصه رفتم و د گوید: می
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درنگ، همانطور که  بی اب شدم ویشرف  ه خدمت آنحضرتداده است؟ حفصه گفت: خبر ندارم. آنگا

 .»الله اکبر :اد زدمیفر )یر. (من از خوشحالی؟ فرمود: خیهمسرانت را طالق داده ا :دمیستاده بودم، پرسیا

 چیز ناخوشایند ةناراحتی هنگام تعلیم بسبب مشاهد اظهار خشم و :)19باب (

نَْصارِيِّ « -۷۹
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
الَة  َ�ْن أ ْدرُِك الصَّ

ُ
َ�اُد أ

َ
، ال أ ِ قَاَل: قَاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
ُل بِنَا فُالٌن، َ�َما َرأ ا ُ�َطوِّ َشدَّ َغَضبًا ِمْن يَْوِمئٍِذ،  ِممَّ

َ
 يِف َموِْعَظٍة أ

َ
ال

َ
ق

َ
َها « :ف ُّ�

َ
�

ُروَن، َ�َمْن َص�َّ بِانلَّا ِعيَف وََذا انلَّاُس، إِنَُّ�ْم ُمنَفِّ ْف، فَإِنَّ ِ�يِهُم الَْمِر�َض َوالضَّ ِس فَلْيَُخفِّ
َاَجةِ 

ْ
 ) ۹۰بخاری:( .»»احل

(امام) فالن  رسول خدا! چون یاگفت:  یشخص :ت است کهیروا  یاز ابو مسعود انصار« ترجمه:

را  رسول الله  گوید: می . ابومسعود کنمک را ترممکن است نماز جماعت  ،کند یم یار طوالنینمازش را بس

 دم که ین دیچنان خشمگآنروز  هدر خطاب
ً
مردم  ،ماش«فرمود:  آنحضرت  .ده بودمیحال ندبه آن او را  قبال

گاه باشدیکن یم ن متنفریرا از د  یرد و طوالنیکوتاه بگآنرا  دارد، هعهدرا به ، هر کس که امامت نماز دی. آ

 .»»وجود دارد دارند، یورفکار که  یکسان و فیضع مار،یب افراد ،ارانزان نماز گیرا در میزنکند. 

َُهِ�ِّ « -۸۰
ْ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
ُ رَُجٌل َعِن اللَُّقَطِة، َ�َقاَل:  : أ

َ
هل

َ
اْعرِْف «َسأ

ْو قَاَل: » ِوَ�َءَها
َ
َها «أ دِّ

َ
ْ�َها َسنًَة، ُ�مَّ اْستَْمِتْع بَِها، فَإِْن َجاَء َر�َُّها فَأ واَِعَءَها وَِعَفاَصَها، ُ�مَّ َعرِّ

ْو قَاَل: امْحَرَّ وَْجُهُه، َ�َقاَل: قَاَل: فََضالَُّة اِإلبِِل؟ َ�َغِضَب َحىتَّ امْحَرَّْت وَجْ ». إيَِلْهِ 
َ
َوَما لََك «نَتَاُه، أ

َجَر، فََذرَْها َحىتَّ يَلَْقاَها َر�َُّها قَاَل: ». َولََها َمَعَها ِسَقاُؤَها وَِحَذاُؤَها، تَرُِد الَْماَء َوتَْرىَع الشَّ
َغنَِم؟ قَاَل: 

ْ
ئِْب «فََضالَُّة ال ْو لِ�ِّ

َ
ِخيَك أ

َ
ْو أل

َ
  )۹۱اری:بخ( .»»لََك أ

دا یکه پای  گم شدهز یچ هدربار از رسول الله  یمرد :که کند ت مییروا خالد   د بنیز« ترجمه:

که دور آن  یزیا چی(مانند نوع ظرف مشخصات آن  از یبرخ«فرمود:  سؤال نمود. رسول الله  شده است

اگر  و .از آن استفاده کن ،دا نشدیاگر صاحبش پمردم اعالم کن.  یبراسال، یک تا را  بسته شده است)

(از  د کرد؟ رسول الله یچه با ،دا شودیپای  د: اگر شتر گم شدهیسائل پرس». آنرا به او برگرداندا شد یصاحبش پ

؟ یتو با شتر چه کار دار«و فرمود:  تشگخسار مبارکش سرخ که رن شد یخشمگای  دن آن) به اندازهیشن

رود و  می یدرخت یپا ،هرگاه گرسنه شود ،داردکه  یره آب و مقاومتیبا ذخشتر را یز شود) یشتر گم نم یعنی(

د: اگر یسائل پرس». شود دایکه صاحبش پیزمانکند تا  یدا میآب پ ،کند و هرگاه تشنه شود یه میتغذ

برادرت خواهد  ا از آِن یو  تو از آِن ا یگوسفند آن «فرمود:  د کرد؟ رسول الله یچه با ،شود دایپ یگوسفند

 .»»دشخواهد  گگراز آِن  ،ینکن یاگر نگهدارو بود. 
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يِب ُموىَس « -۸۱
َ
ْ�رِثَ َعلَيِْه َغِضَب،  قَاَل: ُسئَِل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ُ
ا أ ْشيَاَء َكرَِهَها، فَلَمَّ

َ
َ�ْن أ

ا ِشئْتُمْ «ُ�مَّ قَاَل لِلنَّاِس:  يِب؟ قَاَل: ». َسلُوِ� َ�مَّ
َ
بُوَك ُحَذافَةُ «قَاَل رَُجٌل: َمْن أ

َ
َ�َقاَم آَخُر َ�َقاَل: ». أ

؟ َ�َقاَل:  ِ يِب يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 «َمْن أ

َ
بُوَك َسالٌِم َمْو�

َ
ى ُ�َمُر َما يِف وَْجِهِه قَاَل: يَا ». َشيْبَةَ أ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

ِ َعزَّ وََجلَّ   ا�َّ
َ

ِ إِنَّا َ�تُوُب إِىل  )۹۲بخاری:( .»رَُسوَل ا�َّ
سؤال آمد،  که خوشش نمی ییزهایچ هدربار اکرم  ینباز  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

هر چه «خطاب به مردم فرمود:  ن شد ویخشمگ آنحضرت  کرد،دا یش پیافزان پرسشها آکه  یکردند. وقت

 و برخاست یگرید». پدرت حذافه است«ست؟ فرمود: یگفت: پدر من ک یمرد». دید بپرسیخواه می

 عمر ». به استیش هشدپدرت سالم غالم آزاد «فرمود:  امبر یست؟ پیپدر من ک !رسول الله یگفت: ا

 م.یبر ما به خداوند عز وجل پناه می خدا!رسول  یشد، گفت: ا آنحضرت  یکه متوجه خشم وناراحت

 .»م)یشما شد یرا باعث ناراحتی(ز

 کند می ): کسی که یک سخن را براي اینکه مردم بفهمند سه بار تکرار20باب (

�ٍَس « -۸۲
َ
نَُّه اَكَن إَِذا َسلََّم َسلََّم ثَالثًا، َو�َِذا َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
تََ�لََّم بَِ�ِلَمٍة : �

اَعَدَها ثَالثًا، َحىتَّ ُ�ْفَهْم َ�نْهُ 
َ
 )۹۴بخاری:( .»أ

و  نمود. آنرا تکرار می سه بار ،کرد که سالم می یوقت امبر یکند که پیت میروا نس ا« ترجمه:

 . »خوب بفهمندآنرا  ،کرد تا مردمیگفت، آنرا سه بار تکرار م می یسخن ،هرگاه

 فرزندان و زیردستان و): تعلیم زن 21باب (

يِب موىس « -۸۳
َ
ِكتَاِب : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل  َ�ْن أ

ْ
ْهِل ال

َ
ْجَراِن: رَُجٌل ِمْن أ

َ
ثَالثٌَة لَُهْم أ

ٍد  ِ وََحقَّ َمَوايِلِه، َورَُجٌل اَكنَْت آَمَن بِنَِبيِِّه َوآَمَن بُِمَحمَّ دَّى َحقَّ ا�َّ
َ
َعبُْد الَْمْملُوُك إَِذا أ

ْ
، َوال

ْحَسـنَ 
َ
ِديبََها وََعلََّمَهـا فَأ

ْ
ْحَسَن تَأ

َ
َ�َها فَأ دَّ

َ
َمٌة فَأ

َ
وََّجَها فَلَُه  ِعنَْدُه أ ْ�تََقَها َ�زَتَ

َ
َ�ْعِليَمَها، ُ�مَّ أ

ْجَرانِ 
َ
 )۹۷بخاری: ( .»»أ

دو اجر نزد خدا  که اند سه شخص«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

که حق خدا و صاحبش را ادا  یغالم :ورد. دومایبمان یا به محمد  امبرش ویکه به پ یاهل کتاب اول: .دارند

 ید و با وینمارا آزاد  سپس اواموزد. یبدانش  لم وع د ویات نمیترب یرا بخوب شزیکه کن یمرد :کند. سوم

 .»»نها دو پاداش دارندیاز ایک . هرکندازدواج 
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 را امام زنانکردن نصیحت  ): پند و22باب (

ِ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
نَُّه لَْم �ُْسِمِع  : أ

َ
َخَرَج َوَمَعُه بِالٌل، َ�َظنَّ �

ُخذُ 
ْ
َاَ�َم، َو�ِالٌل يَأ

ْ
ُقْرَط َواخل

ْ
ُة تُليِْق ال

َ
َدقَِة، فََجَعلَِت الَْمْرأ َمَرُهنَّ بِالصَّ

َ
 يِف النَِّساَء فََوَ�َظُهنَّ َوأ

 )۹۸بخاری: ( .»َطَرِف ثَْو�ِهِ 
گمان  و رون شدیباز مسجد بالل  همراه : رسول الله کند که ت مییروا بابن عباس « ترجمه:

به  امر آنها را آنان پرداخت و ییراهنما وعظ وگر به یبار د .اند دهیرا نشن  اوارشاد  عظ وو زنهاکه  نمود

در دامنش آنها را بالل و  .شان نمودندیها انگشتر و ها گوشواره زنان شروع به انداختن .صدقه دادن نمود

 .»نمود می یجمع آور

 حدیثفتن فراگر برايآزمندي ): 23باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۸۵
َ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعِتَك يَْوَم  َ�ْن أ

َ
، َمْن أ ِ نَُّه قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
�

 ِ ِقيَاَمِة؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن ال : «ال

َ
بَا ُهَر�َْرَة أ

َ
َحٌد لََقْد َظنَنُْت يَا أ

َ
َِديِث أ

ْ
لُِ� َ�ْن َهَذا احل

َ
�َْسأ

ِقيَاَمِة، َمْن 
ْ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعـيِت يَْوَم ال

َ
َِديِث، أ

ْ
يُْت ِمْن ِحرِْصَك ىلَعَ احل

َ
ُل ِمنَْك، لَِما َرأ وَّ

َ
أ

ْو َ�ْفِسهِ 
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبـِه، أ َ إِالَّ ا�َّ

َ
 )۹۹بخاری:( .»»قَاَل: ال إِهل
شفاعت شما  یامت برایروز ق یچه کسان !رسول خدا یعرض کردم: ا گوید: می ره یبوهرا« ترجمه:

دم، یث دیچون عشق و عالقه تو را نسبت به حد !رهیابوهر یا«فرمود:  ؟ رسول الله دارند یشتریسعادت ب

شفاعت من  یامت برایروز ق ید. کسانین سؤال را از من نخواهد پرسیقبل از تو، ا یدانستم که کس می

 .»»دنیال إله إال الله بگو ب،لقم یاز صم اخالص و که با دارند یشتریسعادت ب

 رود؟ ): علم چگونه از بین می24باب (

َعاِص « -۷۷
ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال ِ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ َ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ُعلََماِء، َحىتَّ إِ 
ْ
ِعلَْم بَِقبِْض ال

ْ
ِعبَاِد، َولَِ�ْن َ�ْقبُِض ال

ْ
ِعلَْم انزِْتَااًع يَنزَْتُِعُه ِمَن ال

ْ
 َ�ْقبُِض ال

َ
َذا لَْم ال

ْ�تَْوا بَِغْ�ِ ِعلٍْم، فَ 
َ
اًال، فَُسئِلُوا، فَأ ََذ انلَّاُس رُُءوًسا ُجهَّ

َّ
َضلُّواُ�بِْق اَعلًِما اخت

َ
 )۱۰۰:بخاری( .»»َضلُّوا َوأ

خداوند علم «دم که فرمود: یشن از رسول الله  گوید: می ب و بن عاصعبدالله بن عمر« ترجمه:

ن رفتند، یعلما از بکه  یو وقت .برد ن مییب آنرا ازعلما با وفات ، بلکه کند خود محو نمیبندگان  هنیرا از س

جهالت،  یز از رویپرسند. رهبرانشان ن دهند و مسائل خود را از آنها می میخود قرار جاهالن را رهبر ، مردم

 .»»ندشک می یگمراهبه گران را یشوند وهم دیکه هم خود گمراه م دهند می افتو
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 براي تعلیم زنان اختصاص داده شود؟جداگانه اي ): آیا روز 25باب (

ُْدرِيِّ « -۸۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
: َغلَبََنا َعلَيَْك الرَِّجاُل قَاَل: قَالَِت النَِّساُء لِلنَّيِبِّ  َ�ْن أ

، فاََكَن ِ�يَما قَ  َمَرُهنَّ
َ
اَل فَاْجَعْل نَلَا يَْوًما ِمْن َ�ْفِسَك، فَوََعَدُهنَّ يَْوًما لَِقيَُهنَّ ِ�يِه، فََوَ�َظُهنَّ َوأ

 : ُم ثَالثًَة مِ «لَُهنَّ ٌة ُ�َقدِّ
َ
َها إِالَّ اَكَن لََها ِحَجابًا ِمَن انلَّارِ َما ِمنُْ�نَّ اْمَرأ ِ

َ
ةٌ: ». ْن َودل

َ
َ�َقالَِت اْمَرأ

؟ َ�َقاَل:    )۱۰۲بخاری:( .»»َواثْنَتَْ�ِ «َواثْنَتَْ�ِ
تو را تصاحب نموده گفتند: مردان  اکرم  ینبزنان خطاب به  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 رسول الله  .مینزد شما حاضر شوتا ده باختصاص به ما  یفرصت .اند نگذاشته یباق یوقت )ما ی(و برا

آنان، در که سه فرزند خود را از دست بدهد،  یهر زن«(و در آنروز) فرمود:  مود.ن نییآنان تع یرا برا یروز

ش را از گفت: اگر دو فرزند یزن». در برابر آتش دوزخ خواهند شد یمادرانشان حجاب یامت برایروز ق

 .»»یبل«فرمود:   آنحضرتشوند؟  از هم آنها حجاب میدست بدهد ب

يِب ُهَر�َْرةَ  ةٍ ايَ وَ َوِ�ْ رِ 
َ
ِنَْث : «قَاَل  َ�ْن أ

ْ
 ).۱۰۲بخاری: ( .»»ثَالثًَة لَْم َ�بْلُُغوا احل

که به سن بلوغ  یسه فرزند«فرمود:  آمده است که رسول الله  ره یابوهر از تیروایک در  و«

 .»»ده باشندینرس

 پرسدبدوباره  ن آندیبراي فهم د ووشنب ): کسی که چیزي را26(باب 

نَّ انلَّيِبَّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۸
َ
َب «قَاَل:  : أ قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت: ». َمْن ُحوِسَب ُعذِّ

 :
َ

ُ َ�َعاىل َولَيَْس َ�ُقوُل ا�َّ
َ
 ؟ قَالَْت: ]۸االنشقاق: [﴾ ٨ ��َِس�ٗ  اِحَسا�ٗ  ُ�َاَسُب  َف فََسوۡ ﴿أ

َ
ال

َ
ق

َ
: ف

َِساَب َ�ْهِلْك «
ْ
َعْرُض َولَِ�ْن َمْن نُوقَِش احل

ْ
َما َذلِِك ال  )۱۰۳بخاری: ( .»»إِ�َّ

عذاب گرفتار شود، محاسبه  هکهر کس «فرمود:   اکرم ینبکند که  یت میروا لشه یعا« ترجمه:

 ». دگرد می

خواهد شد؟  یآسان همحاسب یبزود د:یفرما نست که خداوند مییگفتم: مگر نه ا گوید: می شهیعا 

 .»»گردد یمک هالد، یق به عمل آیحساب دقاگر  یاعمال است وله َعرضن یا«فرمود:  آنحضرت 

 بان ابالغ نمایندئ): حاضران به غا27باب (

�ٍْح « -۸۹ يِب رُشَ
َ
ِ  َ�ْن أ َفتِْح، َ�ُقْوُل قَْوًال،  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوِل ا�َّ

ْ
َغَد ِمْن يَْوِم ال

ْ
ال

ْ�َ� َعلَيِْه ُ�مَّ 
َ
َ َوأ َد ا�َّ تُْه َ�يْنَاَي ِحَ� تََ�لََّم بِِه مَحِ برَْصَ

َ
ُذنَاَي َوواََعُه قَليِْب َوأ

ُ
إِنَّ «قَاَل: َسِمَعتُْه أ

لُّ  ْمَها انلَّاُس فَال َ�ِ ُ َولَْم ُ�َرِّ َمَها ا�َّ َة َحرَّ ْن �َْسِفَك بَِها  َمكَّ
َ
َْوِم اآلِخِر أ ِ َوايلْ الْمِرٍئ يُْؤِمُن بِا�َّ
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 ِ َص ِلِقتَاِل رَُسوِل ا�َّ َحٌد تَرَخَّ
َ
َ قَْد  َدًما، َوال َ�ْعِضَد بَِها َشَجَرًة، فَإِْن أ ِ�يَها، َ�ُقولُوا: إِنَّ ا�َّ

ِذنَ 
َ
َما أ َذْن لَُ�ْم، َو�ِ�َّ

ْ
ِذَن لِرَُسوهِلِ َولَْم يَأ

َ
َْوَم  أ

ْ
يِل ِ�يَها َساَعًة ِمْن َ�َهاٍر، ُ�مَّ اَعَدْت ُحْرَمتَُها ايل

َغائَِب 
ْ
اِهُد ال ُبَلِِّغ الشَّ

ْ
ْمِس، َويل

َ
 )۱۰۴بخاری: ( .»»َكُحْرَمِتَها بِاأل

و با چشمانم دم یبا قلبم فهم دم ویم شنیگوشها با مکه روز فتح یفردا گوید: می ح یابوشر« ترجمه:

است که خداوند  ییمکه جا«فرمود:  ،خداوند متعال یثنا پس از حمد و آنحضرت نظاره گر آن بودم که 

نکند  یزیدر آن خون ر ،مان داردیامت ایبه خدا و روز قکه  یپس هر کس .نه مردم ،م قرار داده استاآنرا حر

به او  ،امبر کرده استید که پیکند و بگو یرن کایو چند بخود اجازه ده یاگر کس .دینمانقطع را  یدرختو 

داده نه به شما. از امروز، حرمت ای  ن اجازهیاز روز،چن یآنهم در بخشامبرش ید: خداوند فقط به پییبگو

 .»»ابالغ کنند ،د به غائبانیحاضران با )(آنچه را گفتم باشد.یمروز یدآن، مانند 

 نسبت دهد چیزي به پیامبر ،): گناه کسی که به دروغ28باب (

۹۰- » ٍّ َّ فَلْيَِلِج : «قال: قَاَل انلَّيِبُّ  عن يلَعِ َّ فَإِنَُّه َمْن َكَذَب يلَعَ ال تَْ�ِذبُوا يلَعَ
 )۱۰۶بخاری:( .»»انلَّارَ 

که  یرا کسیز .دیرا به دروغ به من نسبت نده یسخن«فرمود:   اکرم ینب گوید: می  یعل« ترجمه:

 .»»شود می وارد آتش را به من نسبت دهد، یسخن ،به دروغ

 َمْقَعَدهُ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َسلََمَة « -۹۱
ْ
قُْل فَلْيَتَبَوَّأ

َ
َّ َما لَْم أ َمْن َ�ُقْل يلَعَ

 )۱۰۹بخاری: ( .»»ِمَن انلَّارِ 
را  یکه به من سخن یکس«د: ودم که فرمیشن از رسول الله  گوید: می سلمه بن اکوع « ترجمه:

 .»»آماده کند ،خود را در آتش ید جایآنرا نگفته باشم، باو من نسبت دهد 

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۲
َ
ْوا بِاْسِ� َوال تَْ�تَنُوا بُِ�نْييَِت َوَمْن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ �ََسمَّ

ًدا فَلْ  َّ ُمتََعمِّ يَْطاَن ال َ�تََمثَُّل يِف ُصوَرِ�، َوَمْن َكَذَب يلَعَ  َرآِ� يِف الَْمنَاِم َ�َقْد َرآِ�، فَإِنَّ الشَّ
ْ
يَتَبَوَّأ

 )۱۱۰بخاری: ( .»»َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ 
 ید ولیانتخاب کن ،اسم مرا بعنوان اسم«فرمود:  اکرم  ینبکند که  ت مییروا  رهیابوهر« ترجمه:

طان یرا شیز .ده استیخواب د مرا اقتیحق ،ندید. هرکس مرا در خواب ببینکن استفاده(ابو القاسم) ه من یکناز 

گاهش ید جایرا به من نسبت دهد، پس با یزیچ ،هرکس به دروغ و .تواند خود را به صورت من در آَوَرد نمی

 .»»آماده کند ،را در جهنم
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 ): نوشتن علم29باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۳
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ِفيَل، «قَاَل:  أ

ْ
ِو ال

َ
َقتَْل أ

ْ
َة ال َ َحبََس َ�ْن َمكَّ إِنَّ ا�َّ

 ِ َحٍد َ�ْعِدي،  وََسلََّط َعلَيِْهْم رَُسوَل ا�َّ
َ
ِلَّ أل

َ
َحٍد َ�بِْ� َولَْم حت

َ
لَّ أل ِ

َ
َها لَْم حت ال َو�ِ�َّ

َ
َوالُْمْؤِمِنَ�، أ

َها َساَعيِت َهِذهِ؛ َحَراٌم ال ُ�ْتََ� َشْوُكَها، َوال ُ�ْعَض  ال َو�ِ�َّ
َ
َها َحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َ�َهاٍر، أ ال َو�ِ�َّ

َ
ُد أ

ا َشَجُرَها، َوال تُلْتََقُط َساقِ  ْن ُ�ْعَقَل، َو�ِمَّ
َ
ا أ َطتَُها إِالَّ لُِمنِْشٍد، َ�َمْن قُِتَل َ�ُهَو خِبَْ�ِ انلََّظَر�ِْن؛ إِمَّ

َقِتيِل 
ْ
ْهُل ال

َ
ْن ُ�َقاَد أ

َ
. َ�َقاَل: ». أ ِ ََمِن َ�َقاَل: اْكتُْب يِل يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ْهِل ايل

َ
فََجاَء رَُجٌل ِمْن أ

يِب فُالنٍ «
َ
َْعلُُه يِف ُ�يُوتِنَا َ�َقا» اْكتُبُوا أل

َ
، فَإِنَّا � ِ َل رَُجٌل ِمْن قَُر�ٍْش: إِالَّ اإلِْذِخَر يَا رَُسوَل ا�َّ

 َوُ�بُوِرنَا، 
َ

ال
َ

ق
َ
 )۱۱۲:بخاری( .»»إِالَّ اإلِْذِخَر إِالَّ اإلِّْذِخر: «انلَّيِبُّ  ف

ا حمله ی یزیوقوع خونرمانع خداوند «فرمود:  کند که رسول اکرم  ت مییروا ره یابو هر« ترجمه:

از قبل  یکس ید که مکه نه برایبدان .دیمؤمنان را بر اهل مکه غالب گردان و  رسول الله و به مکه شد ها لیف

و  .من حالل قرار داده شد یروز برایک از  یبخشفقط  و قرار داده شده استحالل  ،نه بعد از من من و

نه خار آن کنده شود ونه درخت ن، یبنابرا .حرام قرار داده شد شه)یهم ی(برا ،به بعدلحظه ن ید که از ایبدان

در آن  یاگر کس و ده شود.یبرگردانبه صاحبش نکه یاآن برداشته شود مگر  هنه مال گم شد وگردد قطع آن 

 آمد و یمنی یمرد». ا قاتل را قصاص کنندی رند ویه (خون بها) بگیا دی: مختارند که دم یایکشته شود، اول

 یبرا«(خطاب به همراهانش) فرمود:  س. رسول اکرم یمن بنو ین سخنان را برایا !رسول خدا یگفت: ا

را ما ید زیاستثناء کن اه سبز) رایگ یاذخر (نوع !رسول الله یش گفت: ایقر هلیاز قب ی. مرد»دیسیابو فالن بنو

بجز ، بجز اذخر«فرمود: رفت و یپذ م. رسول الله یدهیمان مورد استفاده قرار میدر قبرها و ها آنرا درخانه

 . )است امستثن ،حرمت هاذخر از قاعدکردن قطع  کندن و یعنی( .»»اذخر

ا اْشتَدَّ بِانلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۴  وََجُعُه  قَاَل: لَمَّ
َ

ال
َ
ْ�تُْب : «ق

َ
اْ�تُوِ� بِِ�تَاٍب أ

ِ َحْسبُنَا،  قَاَل ُ�َمُر: إِنَّ انلَّيِبَّ ». لَُ�ْم ِكتَابًا ال تَِضلُّوا َ�ْعَدهُ  َغلَبَُه الْوََجُع وَِعنَْدنَا ِكتَاُب ا�َّ
. فََخَرَج اْ�ُن َ�بَّاٍس »قُوُموا َ��ِّ َوال يَنْبيَِغ ِعنِْدي اتلَّنَاُزعُ «فَاْختَلَُفوا َوَ�رُثَ اللََّغُط، قَاَل: 

 ِ ِز�َِّة َما َحاَل َ�ْ�َ رَُسوِل ا�َّ ِز�ََّة لُكَّ الرَّ  )۱۱۴بخاری:( .»َو�َْ�َ ِكتَابِهِ  َ�ُقوُل: إِنَّ الرَّ
فرمود:  آنحضرت  شدت گرفت، امبر یپ یماریکه ب یوقت گوید: می بابن عباس « ترجمه:

بر  یماریب گفت: دردِ  عمر ». دیوشنگمراه آن، سم که بعد از یبنو یمطالبشما  ید تا برایاوریب یدفتر«

دا کردند وسر ین باره اختالف نظر پیدر ا ،ست. مردمیما کاف یره شده است، کتاب خدا برایچ امبر یپ

 .»»دید و برویزی، برخستیسته نینزد من اختالف ومنازعه شا«فرمود:  رسول الله  .اد شدیوصدا ز



 149 کتاب علم

 

 ارشاد درشب وعظ و، ): تعلیم30باب (

مِّ َسلََمَة « -۹۵
ُ
 َذاَت يَلْلٍَة  قَالَْت: اْستَيَْقَظ انلَّيِبُّ  لَ�ْن أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ َماَذا : «ف ُسبَْحاَن ا�َّ

َُجِر، فَُربَّ اَكِسيٍَة 
ْ
يِْقُظوا َصَواِحبَاِت احل

َ
ََزائِِن، أ

ْ
، َوَماَذا فُِتَح ِمَن اخل ِفنَتِ

ْ
نِْزَل اللَّيْلََة ِمَن ال

ُ
 يِف أ

ْ�يَا اَعِر�ٍَة يِف اآلِخَرةِ   )۱۱۵بخاری: ( .»»ادلُّ
 :فرمود شد و داریب رسول الله  یکند که: شبیت میروا ؛لام سلمه ؛ن یام المؤمن« ترجمه:

را که در  ییآنها .شده استگشوده  ییگنجهادروازه چه  نازل شده است و ییها سبحان الله! امشب چه فتنه«

 لخت و ،در آخرت یول اند دهیا پوشیکه در دن ید چه بسا کسانیدار کنیخوابند (ازواج مطهرات را) ب ها اتاق

 .»»شوند می انیعر

 دانش شب بیداري براي فراگیري علم و :)31باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۹۶ ا  قَاَل: َص�َّ بِنَا انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِعَشاَء يِف آِخِر َحيَاتِِه، فَلَمَّ
ْ
ال

ْن ُهَو ىلَعَ َظْهِر «َسلََّم قَاَم َ�َقاَل:  َس ِمائَِة َسنٍَة ِمنَْها ال َ�بىَْق ِممَّ
ْ
ْ�تَُ�ْم يَلْلَتَُ�ْم َهِذهِ فَإِنَّ َرأ

َ
َرأ

َ
أ

َحدٌ 
َ
رِْض أ

َ
 )۱۱۶بخاری: ( .»»األ

پس از مبارکشان عمر  ین روزهایآخراز  یکیدر  امبر یپ گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

خ، ین تاریرا پس از گذشت صد سال از اید. زیبخاطر بسپار امشب را«فرمود:  وبرخاست  ،نماز عشا یادا

 .»»نخواهد ماند ین قرار دارند، باقیزم یکه رو یاز کسان یاحد

َارِِث  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۷
ْ
َزْوِج  لقَاَل: بِتُّ يِف َ�يِْت َخاليَِت َميُْمونََة بِنِْت احل

هِلِ فََص�َّ  ِعنَْدَها يِف يَلْلَِتَها. فََص�َّ انلَّيِبُّ  ، َوَ�َن انلَّيِبُّ انلَّيِبِّ   َمْ�ِ
َ

ِعَشاَء، ُ�مَّ َجاَء إِىل
ْ
ال

ْرَ�َع َرَ�َعاٍت، ُ�مَّ نَاَم، ُ�مَّ قَاَم، ُ�مَّ 
َ
ُغلَيِّمُ «قَاَل:  أ

ْ
ْو لَكَِمًة �ُْشِبُهَها -».نَاَم ال

َ
ُ�مَّ قَاَم، َ�ُقْمُت َ�ْن  -أ

، ُ�مَّ نَاَم، َحىتَّ َسِمْعُت  َعتَْ�ِ
ْ
�ََسارِهِ، فََجَعلَِ� َ�ْن يَِميِنِه، فََص�َّ مَخَْس َرَ�َعاٍت، ُ�مَّ َص�َّ َر�

 ال
َ

ْو َخِطيَطُه، ُ�مَّ َخَرَج إِىل
َ
الةِ َغِطيَطُه أ  )١١٧خبارى: ( .»صَّ

 ؛  امبریهمسر پ؛ مونه بنت حارثیم ؛خاله ام هدر خان یشب گوید: می بالله بن عباس  عبد« ترجمه:

پس از خواندن نماز عشاء به خانه   حضرتآن .بودام   ز در آن شب نزد خالهین امبر اکرم یپ دم ویخواب

 یا سخنی ؟ و»دیپسر بچه خواب«د: یپرس وبرخاست پس س .دیخواب چهار رکعت نماز خواند و برگشت و

مرا سمت راست خود  رسول خدااما  .ستادمیشان ایستاد. من هم سمت چپ ایابعد از آن به نماز ن. یمانند ا

شان ینفس ا یکه صدا یطور دیو خوابگر ادا کرد یددو رکعت  ،بعد از آن .پنج رکعت نماز خواند قرار داد و

 .»رون رفتیببرخاست و  ،نماز یادا یبرا. سرانجام دمیشن را می



 مختصر صحیح بخاري          150

 

 ): حفظ علم32باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۸
َ
بُو ُهَر�َْرَة َولَْوال آَ�تَاِن يِف ِكتَاِب  َ�ْن أ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
قَاَل: إِنَّ انلَّاَس َ�ُقولُوَن: أ

ثُْت َحِديثًا، ُ�مَّ َ�تْلُو:  ِ َما َحدَّ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ا�َّ ٓ  تُُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ ﴾ ُهَدىٰ ل

 قَْوهِلِ  .]۱۵۹البقرة: [
َ

ْفُق ﴾لرَِّحيمُ ٱ﴿إىِل  إِْخَواَ�نَا ِمَن الُْمَهاِجِر�َن اَكَن �َْشَغلُُهُم الصَّ
، إِنَّ

ْمَوالِِهْم،
َ
َعَمُل يِف أ

ْ
نَْصاِر اَكَن �َْشَغلُُهُم ال

َ
 إِْخَواَ�نَا ِمَن األ

ْسَواِق، َو�ِنَّ
َ
بَا ُهَر�َْرَة اَكَن يَلَْزُم  بِاأل

َ
َو�ِنَّ أ

 ِ وَن، َوَ�َْفُظ َما ال َ�َْفُظونَ  رَُسوَل ا�َّ  )۱۱۸بخاری: ( .»�ِِشبَِع َ�ْطِنِه َوَ�رُْضُ َما ال َ�رُْضُ
م ید بگویبا .کندیت میروا یاریث بسیره احادید: ابوهرنیگو مردم می گوید: می ره یابو هر« ترجمه:

 تالوت کرد:آنها را سپس . کردم ت نمییشما روا یبرا یثیچ حدیبود ه نمی ه در کتاب خدایدو آن یاگر اکه 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ که پنهان  یگمان کسانی(ب ﴾لرَِّحيمُ ٱ﴿ تا ﴾ُهَدىٰ ل

ان ین کتاب بیمردم در ا یبعد از آنکه آنرا براایم  ت فرو فرستادهیهدا ل روشن ویدارند آنچه را که از دال می

آنها را ز ینگر (مردم و فرشته) یدن کنندگان ینفر ن کرده ویکه خداوند آنها را نفر اند ینها کسانیم، اینمود

داشتند)  ی(آنچه را که پنهان م پرداخته،به اصالح حال خود  که توبه کنند و یمگر کسان ،کنند ن میینفر

مهربانم). برادران مهاجر در بازار مشغول تجارت  ر ویتوبه پذ یمن بس رم ویپذ آنان را می هتوب ،آشکار سازند

به فقط  امبر بود ویشه همراه پیهم نداشت و یره کاریاما ابوهر .یکشاورزهم مشغول  ربرادران انصا بودند و

 وحاضر نبودند، او حضور داشت ه یکه بق ییجا. بودو دانش دنبال علم  کرد و رشدن شکمش بسنده مییس

 .»کرد یاو حفظ م ،کردند گران حفظ نمییآنچه را که د

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۹
َ
�َْساهُ،  َ�ْن أ

َ
ْسَمُع ِمنَْك َحِديثًا َكِثً�ا أ

َ
، إِ�ِّ أ ِ قَاَل: قُلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

 
َ

ال
َ
هُ «�ِيََديِْه، ُ�مَّ قَاَل: فَبََسْطتُُه، قَاَل: َ�َغَرَف ». ا�ُْسْط رَِداَءكَ : «ق فََضَمْمتُُه، َ�َما �َِسيُت ». ُضمَّ

 )۱۱۹بخاری:( .»َشيْئًا َ�ْعَدهُ 
شنوم،  را که از شما می یاز سخنان یاریبس !رسول خدا ی: اعرض کردم گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

شان دو مشت در آن یا من چادرم را پهن کردم و». چادرت را پهن کن«فرمود:  کنم. آنحضرت  فراموش می

 .»را فراموش نکردم یزیچ ،بعد از آن .من آنرا جمع کردم». آنرا جمع کن«سپس فرمود:  گذاشت و

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۰
َ
ِ  َ�ْن أ َحُدُهَما َ�بَثَثْتُُه،  قَاَل: َحِفْظُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ا أ مَّ

َ
واَِعَءيِْن، فَأ

ُلُْعومُ  ا اآلَخُر فَلَْو بَثَثْتُُه قُِطَع َهَذا ابلْ مَّ
َ
 )۱۲۰بخاری: ( .»َوأ

که آنها را  یثینخست، احاد .حفظ کردم امبر یاز پث یدو نوع حد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»ده خواهد شدیم برین گلویا ،کنمت یکه اگر آنها را روا یثیدوم، احاد .نشر کردم و تیروا
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 ): گوش فرادادن به علما33باب (

نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن َجِر�ٍر « -۱۰۱
َ
ِة الْوََداِع:  : أ ُ يِف َحجَّ

َ
 ». اْستَنِْصِت انلَّاَس «قَاَل هل

َ
ال

َ
ق

َ
ال : «ف

اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب   )۱۲۱ بخاری:( .»»َ�ْعٍض تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
». مردم را ساکت کن«فرمود:  منالوداع خطاب به  ةدر حج  اکرم ینب گوید: می ریجر« ترجمه:

 .»»دیرا نابود سازگر یدکی یزیجنگ وخونربا تا د یکافر نشواز من  بعد«رمود: سپس، ف

 است، چه بگوید؟تر کدام یک از مردم داناکه د نپرسب: اگر از عالمی 34باب 

يَبِّ ابِْن َكْعٍب « -۱۰۲
ُ
اِ�يَل « :َعِن انلَّيِبِّ  عن أ قَاَم ُموىَس انلَّيِبُّ َخِطيبًا يِف بَِ� إرِْسَ

ِعلَْم إيَِلِْه، فَ 
ْ
ُ َعلَيِْه إِْذ لَْم يَُردَّ ال ْعلَم،ُ َ�َعتََب ا�َّ

َ
نَا أ

َ
ْعلَُم؟ َ�َقاَل: أ

َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
ُ فَُسئَِل: أ ْوىَح ا�َّ

َ
أ

َْحرَ  نَّ َ�بًْدا ِمْن ِعبَاِدي بَِمْجَمِع ابلْ
َ
ُ: إيَِلِْه أ

َ
ْعلَُم ِمنَْك، قَاَل: يَا رَبِّ َوَ�يَْف بِِه؟ فَِقيَل هل

َ
�ِْن ُهَو أ

، فَاْ�َطلََق َواْ�َطلََق بَِفتَاُه يُوَشَع بِْن نُوٍن ومََحَال حُ  ْل ُحوتًا يِف ِمْكتٍَل، فَإَِذا َ�َقْدتَُه َ�ُهَو َ�مَّ وتًا امْحِ
ْخَرةِ وََض  ُوُت ِمَن الِْمْكتَِل يِف ِمْكتٍَل، َحىتَّ اَكنَا ِعنَْد الصَّ

ْ
َذَ ٱفَ ﴿َعا رُُءوَسُهَما َونَاَما، فَا�َْسلَّ احل َّ� 

�ٗ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ۥَسبِيلَهُ  ، َوَ�َن لُِموىَس َوَ�تَاُه َعَجبًا، فَاْ�َطلََقا بَِقيََّة يَلْلَِتِهَما ]۶۱الکهف: [﴾ اَ�َ
ْصبََح قَاَل ُموىَس ِلَفتَاهُ: 

َ
ا أ ٓ  اتَِناءَ ﴿َوَ�ْوَمُهَما، فَلَمَّ ﴾ انََصبٗ  َذاَ�ٰ  َسَفرِنَا ِمن لَقِيَنا لََقدۡ  َءنَاَغَدا

ُ  .]۶۲الکهف: [
َ

ِمَر بِِه، َ�َقاَل هل
ُ
ي أ ِ

َّ
ا ِمَن انلََّصِب َحىتَّ َجاَوَز الَْماَكَن اذل ْد ُموىَس َمسًّ َولَْم َ�ِ

رََءيۡ ﴿َ�تَاُه: 
َ
َو�ۡ  إِذۡ  َت أ

َ
ٓ أ خۡ ٱ إَِ�  َنا ٓ  وَت �ُۡ ٱ �َِسيُت  فَإِّ�ِ  َرةِ لصَّ ٰ  َوَما �َسى

َ
يۡ ٱ إِ�َّ  نِيهُ أ الکهف: [﴾ نُ َ�ٰ لشَّ

ٰ ﴿قَاَل ُموىَس:  .]۶۳ ارۡ ٱفَ  ِغ� َ�بۡ  ُكنَّا َما لَِك َ� ٰٓ  تَدَّ ا  .]۶۴الکهف: [﴾ ٦٤ اقََصٗص  َءاثَارِهَِما َ�َ فَلَمَّ
ْو قَاَل: �ََسىجَّ 

َ
ْخَرِة، إَِذا رَُجٌل ُمَسىجًّ بِثَوٍْب أ  الصَّ

َ
:  ،بِثَْو�ِِه، فََسلََّم ُموىَس اْ�تََهيَا إِىل رَِضُ

ْ
َ�َقاَل اخل

الُم  رِْضَك السَّ
َ
�َّ بِأ

َ
 َو�

َ
ال

َ
ق

َ
اِ�يَل؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: ف نَا ُموىَس. َ�َقاَل: ُموىَس بَِ� إرِْسَ

َ
 َهۡل ﴿: أ

تَّبُِعَك 
َ
�  ٰٓ ن َ�َ

َ
ا ُ�َعّلَِمنِ  أ  َمِ�َ  َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك ﴿قَاَل:  .]۶۶الکهف: [﴾ ادٗ رُشۡ  َت ُعّلِمۡ  ِممَّ

نَْت ىلَعَ  .]۶۷الکهف: [﴾ �َصۡ�ٗ 
َ
نَْت، َوأ

َ
ِ َعلََّمِنيِه ال َ�ْعلَُمُه أ يَا ُموىَس إِ�ِّ ىلَعَ ِعلٍْم ِمْن ِعلِْم ا�َّ

ْعلَُمُه، 
َ
ٓ  إِن َسَتِجُدِ�ٓ  قَاَل ﴿ِعلٍْم َعلََّمَكُه ال أ ُ ٱ ءَ َشا عۡ  َوَ�ٓ  �َصابِرٗ  �َّ

َ
مۡ  لََك  ِ� أ

َ
﴾ ٦٩ �رٗ أ

َْحِر لَيَْس لَُهَما َسِفينٌَة، َ�َمرَّْت بِِهَما َسِفينٌَة،  .]۶۹الکهف: [ فَاْ�َطلََقا َ�ْمِشيَاِن ىلَعَ َساِحِل ابلْ
، فََحَملُوُهَما بَِغْ�ِ نَْوٍل، فََجاَء ُعْصُفوٌر، فََوَ�َع ىلَعَ  رَِضُ

ْ
ْن َ�ِْملُوُهَما، َ�ُعرَِف اخل

َ
فلََكَُّموُهْم أ
: يَا ُموىَس َما َ�َقَص ِعلِْ� َحْرِف السَّ  رَِضُ

ْ
َْحِر، َ�َقاَل اخل ْو َ�ْقَرَ�ْ�ِ يِف ابلْ

َ
ِفينَِة، َ�نََقَر َ�ْقَرًة أ
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لْوَ 
َ
 لَْوٍح ِمْن أ

َ
رَِضُ إِىل

ْ
َْحِر، َ�َعَمَد اخل ُعْصُفوِر يِف ابلْ

ْ
ِ إِالَّ َكنَْقَرِة َهَذا ال اِح وَِعلُْمَك ِمْن ِعلِْم ا�َّ

ِفينَِة َ�َ�َ   َسِفينَِتِهْم فََخَرْ�تََها تِلُْغِرَق السَّ
َ

َعُه، َ�َقاَل ُموىَس: قَْوٌم مَحَلُونَا بَِغْ�ِ نَْوٍل، َ�َمْدَت إِىل
ْهلََها؟ 

َ
لَمۡ  قَاَل ﴿أ

َ
قُۡل  �

َ
 َوَ�  �َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ�  قَاَل  ٧٢ �َصۡ�ٗ  َمِ�َ  َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك  أ

مۡ  ِمنۡ  ِ� هِقۡ تُرۡ 
َ
 ِمْن ُموىَس �ِْسيَانًا فَاْ�َطلََقا  .]۷۳-۷۲الکهف: [﴾ ٧٣ �ُعۡ�ٗ  رِيأ

َ
و�

ُ ْ
فاََكنَِت األ

َسُه �ِيَِدهِ، َ�َقاَل 
ْ
ْعالُه فَاْ�تَلََع َرأ

َ
ِسِه ِمْن أ

ْ
رَِضُ بَِرأ

ْ
َخَذ اخل

َ
ِغلَْماِن، فَأ

ْ
 فَإَِذا ُغالٌم يَلَْعُب َمَع ال

َ�َتلۡ ﴿ ُموىَس:
َ
لَمۡ  قَاَل ﴿ .]۷۴الکهف: [﴾ ٖس َ�فۡ  بَِغۡ�ِ  َز�ِيَّ� اٗس َ�فۡ  َت أ

َ
قُل �

َ
 َتِطيعَ �َسۡ  لَن إِنََّك  لََّك  أ

ٰٓ  نَطلََقاٱفَ ﴿ .]۷۵الکهف: [﴾ ٧٥ �َصۡ�ٗ  َمِ�َ  ٓ  َح�َّ ٓ  إَِذا َ�َيا
َ
هۡ  �

َ
ٓ َتطۡ سۡ ٱ �َةٍ قَرۡ  َل أ هۡ  َعَما

َ
بَوۡ  لََهاأ

َ
ْ فَ� ن ا

َ
 أ

ن يُرِ�دُ  �ِجَدارٗ  �ِيَها فَوََجَدا يَُضّيُِفوُهَما
َ
قَاَمهُ  يَنَقضَّ  أ

َ
رَِضُ �ِيَِدهِ،  .]۷۷الکهف: [﴾ فَأ

ْ
قَاَل اخل

ُ ُموىَس:
َ

قَاَمُه، َ�َقاَل هل
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  َت َ�ََّخذۡ  َت ِشئۡ  لَوۡ ﴿ فَأ

َ
﴾ نَِك َو�َيۡ  ِ� بَيۡ  فَِراُق  َذاَ�ٰ  قَاَل  ٧٧ �رٗ أ

ُ ُموىَس لَوَِدْدنَا : «قَاَل انلَّيِبُّ » ]۷۸-۷۷الکهف: [ لَْو َصرَبَ َحىتَّ ُ�َقصَّ َعلَيْنَا ِمْن يَرَْحُم ا�َّ
ْمِرِهَما

َ
 )۱۲۲بخاری: ( .»»أ

 ستاده بود ویکه ا یدر حال  یموس« کند که فرمود: ت مییروا امبر یبن کعب از پ یاب« ترجمه:

گفت: من   یداناتراست؟ موس یاز انسانها چه کس :نددیپرس ید، از وکر ه میوعظمل را یئاسرا یبن

مورد عتاب قرار  ،به او (خداوند) نسبت نداده بود نکه علم رایرا بخاطر ااو هستم. خداوند انسانها ن یداناتر

 باشد. است از تو داناتر می »نیمجمع البحر«که در  نم از بندگان ییا که: بنده کرد یبه او وح داد و

 قرار ده و یلیدر زنب راای  ید: ماهنگفت یم؟ به ووتوانم نزد او بریچگونه م !: پروردگاراگفت  یموس

وشع بن نون ی همراه  ی. موسدید یاو را آنجا خواه ،د شدیناپد یهر جا که ماه .با خود حمل کن

ن گذاشتند یسر برزم ،دندیرس ییکه کنار صخره ا یوقت .و آنرا برداشت و براه افتادنهاد  یلیرا در زنبای  یماه

هنگاه شبانه روز را راه رفتند.  هیآنها بق .دیبه آب رسان ود یکش رونیل بیخود را از زنب ،یماه .به خواب رفتند و

تا   یموس ایم. شدهو گرسنه خسته  کهمان را حاضر کن یبه همراهش گفت: غذا  یموس ،صبح

گفت: آن صخره را که  اوهمراهش به  کرد. نمی یعادگاه را پشت سر نگذاشته بود، احساس خستگیمکه یزمان

 یکه ما در جستجو یمکان گفت:  یرا همانجا فراموش کردم. موس ی؟ ماهیدار ادیب ،میدیکنار آن خواب

دند، یصخره رسبه آن که  یشتند. وقتباز گ ،که آمده بودند یراه از همان آنهام، همانجا است. یآن هست

 ،نین سرزمیسالم نمود. خضر گفت: در ا  یده است. موسیچیپ یلباس دند که خود را دریرا د یمرد

ا یآ ،یگفت: آر یل؟ موسیئاسرا یبن یهستم. خضر گفت: موس یگفت: من موس یسالم از کجاست؟ موس

 !یموس یا؟ گفت: یاموزیز بیبه من ن ،همراه تو باشم تا از آنچه که خداوند به تو آموخته است یدهیاجازه م
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 در و یدان را نمی هاآموخته است که تو آن ییها زیخداوند عز وجل به من چرا یز. یبا من صبرکن یتوان نمی تو

از دستورات تو سر  وکنم  صبر میگفت: انشاء الله  یدانم. موس آموخته که من نمی ییزهایتو چعوض، به 

از  یکشتیک ، یپس از مدت .براه افتادند یبدون کشت، ایساحل در آنها درب، ین ترتیبدنخواهم کرد.  یچیپ

 خود سوار کنند.آنها را همراه خواستند تا  یاز صاحبان کشت آنها .کنار آنها عبورکرد

 یکشت هبر کنار یگنجشکدر آن اثنا،  را سوار کردند. ها ه آنیبدون کرا خضر را شناختند و ،یصاحبان کشت

علم در برابر گفت: علم من و تو  یخضر خطاب به موس .ا برداشتی، دو منقار از آب دریکی نشست و

 یکشت یها تخته از یکی ا برداشت. سپس خضر یاز درک ن گنجشیکه ااست  یآبکمتر از مقدار  ،خداوند

 یکشت یحاال تو دار ه سوار کردند ویرا بدون کرا آنها ما (با تعجب) گفت:  ی. موسدر آوردش یرا از جا

؟ یبا من صبر کن یتوان که نمی؟ خضر گفت: مگر به تو نگفتم یتا همه را غرق ساز یکن آنها را سوراخ می

 یبود. (سپس از کشت یموس ین فراموشین نخستیبازخواست مکن. اام   یگفت: مرا بخاطر فراموش  یموس

ک خضر آن کود .بود یگر مشغول بازید یها بچه دند که بایرا دای  اده شدند) و براه افتادند. (در راه) پسر بچهیپ

را  یگناهیفرد بچرا ن شده بود) گفت: یکه خشمگی(در حال  یاز تن جدا کرد. موس سرش را را گرفت و

  یبدون آنکه مرتکب قتل
ُ
را  ییبای؟ خضر گفت: مگر به تو نگفتم که تو با من توان شکیشتشده باشد، ک

آنها از  یذا خواستند. ولغروستا  یاز اهال .دندیرس ییداشت؟ باز به راه خود ادامه دادند تا به روستا ینخواه

دست  هخضر با اشار .ختیر دند که داشت فرو مییرس یواریروستا به دن یدند. در همیزدادن غذا امتناع و ر

. خضر یریمزد بگ ،ن کاریدر مقابل ا یتوانست می ،یخواست گفت: اگر می  یوار را راست کرد. موسیآن د

را رحمت کند دوست  یخداوند موس«فرمود:  امبر اکرم ی. پ»من و تو است ییوقت جداک نیگفت: ا

 .»»کشد به کجا میداستانش با خضر م ینیکرد تا بب م که صبر مییداشت

 پرسیدن از عالمی که نشسته است ): ایستاده35باب (

يِب ُموىَس « -۱۰۳
َ
  َ�ْن أ

َ
ال

َ
 انلَّيِبِّ ق

َ
ِقتَاُل يِف  : َجاَء رَُجٌل إِىل

ْ
، َما ال ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َسُه، قَاَل: َوَما َرَ�َع 
ْ
يًَّة، فََرَ�َع إيَِلِْه َرأ َحَدنَا ُ�َقاتُِل َغَضبًا، َوُ�َقاتُِل مَحِ

َ
؟ فَإِنَّ أ ِ َسُه َسِبيِل ا�َّ

ْ
إيَِلِْه َرأ

نَُّه اَكَن قَائًِما، َ�َقاَل: 
َ
ِ َعزَّ  َمْن قَاتََل تِلَُكونَ «إِالَّ � ُعلْيَا َ�ُهَو يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ِ ِ�َ ال لَكَِمُة ا�َّ

 )۱۲۳بخاری:( .»»وََجلَّ 
جهاد در  !رسول خدا یگفت: ا آمد و اکرم  ینزد نب ،یمرد گوید: می  یاشعر یابو موس« ترجمه:

تعصب  یهم از رو یبرخ جنگند و انتقام می یبرا بخاطر خشم واز ما  یرا بعضی؟ زستیراه خدا چ

ن ین خدا بجنگد، اید یهرکس بخاطر سرافراز«فرمود: ش نگاه کرد و یبه سو جنگند. رسول الله  می

 .»»جهاد در راه خداست، جنگ
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ٓ ﴿فرماید:  می ): خداوند36باب ( وتِيتُم َوَما
ُ
(از  .]۸۵اإلسراء: [﴾ قَلِيٗ�  إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 شده است) دانش فقط مقدار اندکی به شما داده علم و

۱۰۴- » ِ ْميِش َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
نَا أ

َ
 ىلَعَ  قَاَل: بَيْنَا أ

ُ
أ يِف َخرِِب الَْمِدينَِة وَُهَو َ�تََو�َّ

وِح، َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: ال  َُهوِد، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض: َسلُوُه َعِن الرُّ
ْ

َعِسيٍب َمَعُه، َ�َمرَّ بِنََفٍر ِمَن ايل
 
َ
ٍء تَْ�َرُهونَُه، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: لَنَْسأ لُوُه ال ييَِجُء ِ�يِه �يَِشْ

َ
بَا �َْسأ

َ
نَلَُّه، َ�َقاَم رَُجٌل ِمنُْهْم َ�َقاَل: يَا أ

ََ� َ�نُْه، قَاَل: 
ْ

ا ا� وُح؟ فََسَكَت، َ�ُقلُْت: إِنَُّه يُوىَح إيَِلِْه، َ�ُقْمُت، فَلَمَّ َقاِسِم، َما الرُّ
ْ
 لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ال

وِح� ٱ َعنِ  وحُ ٱ قُلِ  لرُّ مۡ  مِنۡ  لرُّ
َ
ٓ  َرّ�ِ  رِ أ وتِيتُم َوَما

ُ
 .]۸۵اإلسراء: [﴾ ٨٥ قَلِيٗ�  إِ�َّ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ّمِنَ  أ

 رفتم وینه میمد یها در خرابه  خداامبریمن همراه پ گوید: می الله بن مسعود  عبد« ترجمه:

از آنجا  یهودیچند نفر از قضا زد.  ه مییدر دست داشت که بر آن تک ییچوب درخت خرما  آنحضرت

گر گفتند: سؤال ید یبرخ .دیروح بپرس هدربار(محمد)  گفتند: از اوگر ید یاز آنان به برخ یبرخ ند.گذشت می

 م.یکن گفتند: سؤال می یند نباشد. بعضیشما خوش آ ید که برایبگو یزیرا ممکن است در جواب چید، زینکن

 یساکت ماند. (راو ست؟ رسول الله یروح چ !ابوالقاسم یا و گفت: ستادیاز آنها ا یکی ،جهیدر نت

که آن حالت از  یبر خاستم. وقتپس شود.  نازل می بر آنحضرت  یوحاکنون خود گفتم من به د): یگویم

است که  یزیپرسند، بگو: روح چیروح م هه را تالوت فرمود: (از تو دربارین آیا بر طرف شد، رسول الله 

گاه است،   .»داده شده است) ،دانش از علم و یبه شما فقط اندکو تنها پروردگارم از آن آ

بخاطر اینکه شاید همه  تعلیم به گروهی از مردم ): اختصاص دادن درس و37باب (
 آنرا نفهمند

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۵
َ
نَّ انلَّيِبَّ   َ�ْن أ

َ
 َوُمعاٌذ رَِديُفُه ىلَعَ الرَّْحِل  أ

َ
ال

َ
يَا ُمَعاَذ ْ�َن : «ق

ِ وََسْعَديَْك، قَاَل: »! َجبٍَل  ِ »! يَا ُمَعاذُ «قَاَل: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ قَاَل: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ
ِ «وََسْعَديَْك، ثَالثًا قَاَل:  ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
َحٍد �َْشَهُد أ

َ
 ِصْدقًا ِمْن َما ِمْن أ

ُ ىلَعَ انلَّارِ  َمُه ا�َّ  ». قَلِْبِه إِالَّ َحرَّ
َ

ال
َ
وا؟ قَاَل: ق ْخرِبُ بِِه انلَّاَس فَيَْستَبرِْشُ

ُ
فَال أ

َ
، أ ِ ِإًذا «: يَا رَُسوَل ا�َّ

�ًُّما». َ�تَّلِكُوا
َ
ْخرَبَ بَِها ُمَعاٌذ ِعنَْد َمْوتِِه تَ�

َ
 )۱۲۸بخاری:( .»َوأ
سوار بود که  یبر شتر پشت سر رسول الله  معاذ  گوید: می  کانس بن مال« ترجمه:

 یا«. باز فرمود: دییبفرما ه!ا رسول اللی یلب: معاذ گفت»! معاذ یا«فرمود:  یخطاب به و آنحضرت 

فرمود:  ،آنگاه .سه بار آنرا تکرار کرد در خدمتم.آنحضرت  !ا رسول اللهیک یمعاذ جواب داد: لب»! معاذ

ًدا رَُسوُل اهللا م قلبیهرکس از صم« د، خداوند آتش یبگو أْشَهُد أْن ال �َ إالَّ اُهللا وأْشَهُد أنَّ ُ�ّمَّ
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ن سخن با خبر سازم تا یا مردم را از ایآ ! رسول خدا یمعاذ گفت: ا ».گرداند یجهنم را بر او حرام م

». ندیمانک توکل کنند وعمل را تر ،ن سخنیبر ا کهرودیم آن میب«فرمود:  خوشحال شوند؟ آنحضرت 

گناهکار  ،ثین حدینکه مبادا بخاطر کتمان ایل ایبدل د،یگورا وداع  یبود دارفانیک که نزدیمعاذ هنگام

 .»ت کردیمردم روا یآنرا برا،شود

 ): حیا در علم38باب (

مِّ َسلََمَة « -۱۰۶
ُ
ِ  لَ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
مُّ ُسلَيٍْم إىِل

ُ
َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل  قَالَْت: َجاَءْت أ

ِة ِمْن ُغْسٍل إَِذا اْحتَلََمْت؟ قَاَل انلَّيِبُّ 
َ
، َ�َهْل ىلَعَ الَْمْرأ َقِّ

ْ
َ ال �َْستَْحِي ِمَن احل ، إِنَّ ا�َّ ِ :  ا�َّ

ِت الَْماءَ «
َ
مُّ َسلَمَ ». إَِذا َرأ

ُ
ْت أ ُة؟ قَاَل: َ�َغطَّ

َ
َْتِلُم الَْمْرأ

َ
َوحت

َ
، أ ِ َة َ�ْعِ� وَْجَهَها َوَقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َها« ُ  )۱۳۰بخاری: ( .»»َ�َعْم تَِر�َْت يَِمينُِك، فَِبَم �ُْشِبُهَها َودلَ
خداوند از  رسول خدا! یا و گفت: آمد م نزد رسول الله یام سل گوید: می لام سلمه « ترجمه:

، یبل«فرمود:  واجب است؟ رسول الله  یغسل بر و ،شوداحتالم  یاگر زن .کند ا نمییشرم و ح ،ان حقیب

شود؟  مگر زن هم احتالم می !رسول الله یا و گفت: دیام سلمه صورتش را پوش». ندی) را ببیاگر آب (من

 .»»کرد دا مییبا مادرش شباهت پ ،فرزند ، وگرنه چگونهیبل«فرمود:  رسول الله 

 ال کندؤبه دیگري بگوید که س ): کسی که از سؤال کردن شرم کند و39(باب 

يِب َطالٍِب « -۱۰۷
َ
ِّ بِْن أ ْن  َ�ْن يلَعِ

َ
ْسوَِد أ

َ
َمْرُت الِْمْقَداَد ْ�َن األ

َ
اًء، فَأ قَاَل: ُكنُْت رَُجًال َمذَّ

َل انلَّيِبَّ 
َ
ُ، َ�َقاَل:  �َْسأ

َ
هل

َ
 )۱۳۲بخاری: ( .»»ِ�يِه الْوُُضوءُ «فََسأ

به  .شدیاز من خارج م یادیز یبودم که مذ ید: من فردیفرما می  طالب یبن اب یعل« ترجمه:

 ،در جواب رسول الله د. یز پرسیاو ن .سؤال کند از رسول الله آن، حکم  همقداد بن اسود گفتم که دربار

 .»»د وضو گرفتیبا ین صورتیدر چن«فرمود: 

 فتوي در مسجد ): تعلیم و40باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۸ نَّ رَُجًال قَاَم يِف الَْمْسِجِد، بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
 : أ

َ
ال

َ
ق

َ
ْ�َن ف

َ
، ِمْن أ ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ ؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْن نُِهلَّ
َ
ُمُرنَا أ

ْ
ِم ِمَن : «تَأ

ْ
أ ْهُل الشَّ

َ
ُلَيَْفِة، َو�ُِهلُّ أ

ْ
ْهُل الَْمِدينَِة ِمْن ِذي احل

َ
يُِهلُّ أ

ٍْد ِمْن قَْرنٍ 
َ

ْهُل �
َ
ُْحَفِة، َو�ُِهلُّ أ

ْ
ِ ». اجل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َو�ُِهلُّ «قَاَل:  َوقَاَل اْ�ُن ُ�َمَر: َوَ�ْزُ�ُموَن أ

ََمِن ِمْن يَلَْملَمَ 
ْ

ْهُل ايل
َ
ِ َو�َ ». أ ْ�َقْه َهِذهِ ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
 )۱۳۳بخاری: ( .»َن اْ�ُن ُ�َمَر َ�ُقوُل: لَْم أ
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از کجا  !رسول الله یا و گفت: برخاستدر مسجد  یمرد گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

واهل شام از جحفه، واهل نجد از قرن  ،فهینه از ذوالحلیاهل مد«فرمود:  م؟ رسول الله یاحرام ببند

 یول». لملم احرام ببندندیاز  منیاهل و «فرمود:   ند: رسول اللهیگو مردم میافزود که  ابن عمر ».منازل

 .»ام  دهینشن از رسول الله ن سخن را یمن ا

 ): کسیکه سؤال کننده را بیش از آنچه سؤال کرده جواب دهد41باب (

ُ: َما يَلْبَُس الُْمْحِرُم؟ َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۹
َ

هل
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
 : أ

َ
ال

َ
ق

َ
ال : «ف

ِو 
َ
ُه الَْورُْس أ �َُس، َوال ثَْوً�ا َمسَّ رُبْ

ْ
اِو�َل، َوال ال َ ِعَماَمَة، َوال الرسَّ

ْ
َقِميَص، َوال ال

ْ
يَلْبَُس ال

ِد انلَّ  ْ�َفَراُن، فَإِْن لَْم َ�ِ َكْعبَْ�ِ الزَّ
ْ
َْت ال

َ
َْقَطْعُهَما َحىتَّ يَُ�ونَا حت ، َويلْ ِ�ْ

ُفَّ
ْ
 .»»ْعلَْ�ِ فَلْيَلْبَِس اخل

 )۱۳۴بخاری: (

د یبا یزیچه چ ،حرمد: مُ یپرس از رسول الله  یشخص گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

ا زعفران یکه به عطر  یلباسن یهمچن راهن، عمامه، شلوار، عبا ویپد ینبا«فرمود:  رسول الله  بپوشد؟

 .»»، قطع کندپاک ر استخوان قوزیآنها را از ز پوشد وبافت، موزه ین یاگر کفش و .پوشدباشد، بآغشته شده 



 

 
 

 

 

 

 کتاب وضو -4

 آداب وضو

 صحیح نیست ،وضو دون): نماز ب1باب (

يَب ُهَر�َْرَة « -۱۱۰
َ
ِ  َ�ْن أ  : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ ْحَدَث َحىتَّ َ�تَوَضَّ

َ
». ال ُ�ْقبَُل َصالُة َمْن أ

اٌط  ْو رُضَ
َ
بَا ُهَر�َْرةَ؟ قَاَل: فَُساٌء أ

َ
ََدُث يَا أ

ْ
َموَْت: َما احل   )۱۳۵ بخاری:( .»قَاَل رَُجٌل ِمْن َحرْضَ

 یزمانتا بشکند  شیوضو هرکس که«فرمود:   للها  که رسولت است یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 !رهیابوهر ید: ایحضرموت پرس یاهالاز  یکی». شود یرفته نمیپذ یاز و یچ نمازیه ،ردیدوباره وضو نگکه 

 .»صدا بی خواهه با صدا باشد و خواد یرون آیکه از شکم ب ی: بادگفتچه؟  یعنیشکستن وضو 

 ): فضیلت وضو2باب (

ا « َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسْوَل اِهللا  َوَ�نُْه « -۱۱۱ ِقيَاَمِة ُغرًّ
ْ
يِت يُْدَعْوَن يَْوَم ال مَّ

ُ
إِنَّ أ

تَُه فَلْيَْفَعْل  ْن يُِطيَل ُغرَّ
َ
ِلَ� ِمْن آثاِر الْوُُضوِء، َ�َمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ   )۱۳۶ بخاری:( .»»ُ�َجَّ

امت فرا یامت من روز ق«فرمود: دم که یشن رسول الله  از گوید: می  رهیابوهر نیهمچن« ترجمه:

شتر ین نور بیدرخشد. لذا هرکس خواست ا آنها بر اثر وضو می یوضو یکه اعضا یشوند در حال خوانده می

 .»»شتر کندیگردد، آن را ب

 ناقض وضو نیست ،): وسوسه3باب (

نَْصارِيِّ « -۱۱۲
َ
ِ َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن يَِز�ِْد األ  رَُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه َشاَك إِىل

َ
� :  ِي

َّ
الرَُّجَل اذل

الِة، َ�َقاَل:  َء يِف الصَّ ْ ُد اليشَّ نَُّه َ�ِ
َ
ْو «ُ�َيَُّل إيَِلِْه �

َ
ْو ال َ�نرَْصِْف َحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا أ

َ
ال َ�نَْفِتْل أ

َد ِر�اً   )۱۳۷خاری:ب( .»»َ�ِ
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خواندن هنگام  ،یدم: اگر شخصیپرس از رسول الله  گوید: می ید انصاریزیعبدالله بن « ترجمه:

د بکند؟ یبا از شکمش خارج شده است) چه کار ی(بادش شکسته است یفتد که وضویبک نماز به ش

 .»»نکندک تررا  شنمازباشد، احساس نکرده  ییا بویده وینشن ییکه صدا یتا وقت«فرمود:   آنحضرت

 ): تخفیف در وضو4باب (

نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۳
َ
، َوُر�ََّما قَاَل  : أ

ْ
نَاَم َحىتَّ َ�َفَخ، ُ�مَّ َص�َّ َو لَْم َ�تَوََضأ

 )۱۳۸بخاری:( .» َ�َفَخ ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ اْضَطَجَع َحىتَّ 

بعد  .شد ده مییشن سشنف یکه صدایطورد یخواب  اکرم ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

و بخواب د یبر پهلو دراز کش : رسول الله گفت می یوگاهرد، نماز خواند. یبگ نکه وضویبلند شد و بدون ا

 شد. سپس بر خاست و نماز خواند. (چشم آنحضرت ده میینفسش شن یکه صدا یرفت طور

 .»دار بود)یقلبش ب ید ولیخواب می

 وضو ): کامل کردن 5باب (

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۱۱۴
ُ
ِ  بَ�ْن أ ِمْن َعَرفََة َحىتَّ إَِذا اَكَن  قَاَل: َدَ�َع رَُسوُل ا�َّ

، َ�َقاَل:  ِ الَة يَا رَُسوَل ا�َّ  َولَْم �ُْسِبِغ الْوُُضوَء. َ�ُقلُْت: الصَّ
َ
أ ْعِب نََزَل َ�بَاَل، ُ�مَّ تَوَضَّ بِالشِّ

َماَمَك «
َ
الُة أ ْسبََغ الْوُُض ». الصَّ

َ
، فَأ

َ
أ ا َجاَء الُْمزَْدِلَفَة نََزَل َ�تَوَضَّ الةُ، فََرِ�َب فَلَمَّ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
وَء، ُ�مَّ أ

، َولَْم يَُص  ِعَشاُء فََص�َّ
ْ
ِ�يَمِت ال

ُ
هِلِ، ُ�مَّ أ  إِ�َْساٍن بَِعَ�ُه يِف َمْ�ِ

نَاَخ لُكُّ
َ
لِّ فََص�َّ الَْمْغرَِب، ُ�مَّ أ

 )۱۳۹بخاری:( .»بَيْنَُهَما
به محل شعب  یوقت ،هنگام بازگشت از عرفات رسول الله  گوید: می بد یاسامه بن ز« ترجمه:

 !رسول خدا  یمن عرض کردم: ا گوید: می کامل. اسامهنه بطورحاجت نمود و وضو گرفت، اما  ید، قضایرس

 یدر مزدلفه) ـ وقت یعنی، (»م خواندیخواهرا جلوتر نماز «فرمود: ده است. رسول الله یوقت نماز فرا رس

شترش را در محل  ،هر شخص مغرب را خواند و بعدکامل گرفت و نماز  یاده شد و وضویپ ،دیبه مزدلفه رس

 .ندنبخوا یگری(مغرب وعشاء) نماز د دوآن ان ینکه مید بدون اینماز عشا اقامه گرد ،خواباند. سپس یمناسب

 بایک مشت آب ): شستن صورت با دو دست و6باب(

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء َ�َمْضَمَض بَِها بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۵
َ
 َ�َغَسَل وَْجَهُه أ

َ
أ نَُّه تَوَضَّ

َ
� :

ْخَرى َ�َغَسَل بَِها 
ُ
 يَِدهِ األ

َ
َضاَ�َها إِىل

َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء فََجَعَل بَِها َهَكَذا، أ

َ
َواْستَنَْشَق، ُ�مَّ أ

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء َ�َغَسَل بِ 
َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء َ�َغَسَل بَِها يََدهُ وَْجَهُه، ثمَّ أ

َ
ُْمَ�، ثمَّ أ َها يََدهُ ايلْ
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ُْمَ� َحىتَّ َغَسلََها، ثمَّ  َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء فََرشَّ ىلَعَ رِْجِلِه ايلْ
َ
ِسِه، ثمَّ أ

ْ
يرُْسَى ثمَّ َمَسَح بَِرأ

ْ
ال

ْخَرى َ�َغَسَل بَِها رِْجلَُه َ�ْعِ� 
ُ
َخَذ َغْرفًَة أ

َ
يرُْسَى، ثمَّ  أ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ِ  :ق يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 َهَكَذا َرأ

 
ُ
أ  )۱۴۰بخاری:( .»َ�تَوَضَّ

از)  یمیکف آب برداشت و با (نیک ن، وضو گرفت: یت است که چنیروا باز ابن عباس « ترجمه:

کف آب برداشت و صورت خود را با هر دو دست، یک گر)، استنشاق نمود. سپس، یم دیآن، مضمضه و (با ن

گر، برداشت و دست چپ یکف دیک کف آب، برداشت و دست راست خود را شست. و یک شست. بعد، 

د و آن را شست. یراستش پاش یکف آب برداشته، بر پایک خود را شست. آنگاه، سرش را مسح نمود. سپس، 

 .»گرفت ن وضو مییدم که چنیرا د گفت: رسول الله  ان،یچپش را شست. و در پا یگر، پایکف دیک و با 

 ): دعاي داخل شدن به بیت الخال7باب (
�ٍَس « -١١٦

َ
َالَء قَاَل:   قال: اَكَن انلَّيِبُّ  عن أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن «إَِذا َدَخَل اخل

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َبَائِِث 
ْ
ُبُِث َواخل

ْ
 )١٤٢بخاری:( .»»اخل

اللَُّهمَّ « فرمود: یم ،ت الخال (توالت)یهنگام داخل شدن به ب  اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:
َبَائِِث 

ْ
ُبُِث َواخل

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اخل

َ
به گر، ید یونا پاک یدیا هر پلین نر وماده، یطایا از شر شی(خدا ».إِ�ِّ أ

 .»برم) توپناه می

 ):گذاشتن آب در توالت (دستشویی)8باب (
نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۷

َ
ُ وَُضوًءا، َ�َقاَل:  : أ

َ
َالَء، قَاَل: فَوََضْعُت هل

ْ
َدَخَل اخل

، َ�َقاَل: »َمْن وََضَع َهَذا« ْخرِبَ
ُ
يِن «؟ فَأ ْهُه يِف ادلِّ  )۱۴۳بخاری:( .»»اللَُّهمَّ َ�قِّ

پس از  ،ه کرده و نهاده بودمیرفت .من آب ته یبه دستشوئ رسول الله  گوید: می ابن عباس« ترجمه:

ن دعا کرد: یم چنیبرا ابن عباس. آنگاه رسول اکرم  :گفتند ؟م آب آورده بودیبرا ید: چه کسیآن، پرس

.»»ن، عطا فرماینش در دیخداوندا! به ابن عباس، ب«

 ): هنگام قضاي حاجت نباید رو به قبله نمود9باب (
يُّوِب االنَْصارِيِّ « -۱۱۸

َ
يِب �

َ
ِ  َ�ْن أ َغائَِط : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َحُدُ�ُم ال

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

ُ�وا ْو َغرِّ
َ
قُوا أ َِّها َظْهَرُه، رَشِّ ِقبْلََة َوال يَُول

ْ
  )۱۴۴بخاری:( .»»فَال �َْستَْقِبِل ال

 پشت ایرو  ،حاجت یهنگام قضا«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یوب انصاریابو ا« ترجمه:

 .»»دیرو کن ا مغربیبه طرف مشرق بلکه د. یبه طرف قبله نکن خود را
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ا یا شمال باشد واگر در جهت مشرق ویست که قبله در جهت جنوب ین زمانیالبته ا مالحظه: 

 نشست. ،ا جنوبیشمال و ید رو به سویبا ،حاجت یمغرب باشد هنگام قضا

 ): قضاي حاجت روي دو خشت 10باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۱۹ قَاَل: إِنَّ نَاًسا َ�ُقولُوَن: إَِذا َ�َعْدَت ىلَعَ َحاَجِتَك فَال  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ِقبْلََة َوال َ�يَْت الَْمْقِدِس، لََقِد اْرَ�َقيُْت يَْوًما ىلَعَ َظْهِر َ�يٍْت نَلَا فََرأ

ْ
  �َْستَْقبِِل ال

 )۱۴۵بخاری:( .»ىلَعَ بَلِنَتَْ�ِ ُمْستَْقِبال َ�يَْت الَْمْقِدِس 
د رو به طرف ینبا ،حاجت یند: که موقع قضایگویمردم م گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

بر دو  دم که رسول الله یبر پشت بام رفته بودم. د یالمقدس نشست. حال آنکه من روز تیبا ی قبله و

 .»بود نشسته ،المقدس تیخشت و رو به ب

 ): بیرون رفتن زنان براي قضاي حاجت11باب (

ْزَواَج انلَّيِبِّ َ�ْن اَع�َِشَة « -۱۲۰
َ
نَّ أ

َ
 الَْمنَاِصِع،  : أ

َ
ْزَن إِىل ُ�نَّ َ�ْرُْجَن بِاللَّيِْل إَِذا َ�رَبَّ

ْ�يَُح، فاََكَن ُ�َمُر َ�ُقوُل لِلنَّيِبِّ 
َ
ِ َوُهَو َصِعيٌد أ  : اْحُجْب �َِساَءَك، فَلَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ

ًة  َ�ْفَعُل، فََخرََجْت َسوَْدُة بِنُْت َزْمَعَة، َزْوُج انلَّيِبِّ 
َ
يَلْلًَة ِمَن اللَّيَايِل ِعَشاًء، َوَ�نَِت اْمَرأ

ال قَْد َعَرْ�نَاِك يَا َسوَْدةُ، ِحرًْصا ىلَعَ 
َ
ُ آيََة َطِو�لًَة، َ�نَاَداَها ُ�َمُر: أ نَْزَل ا�َّ

َ
َِجاُب، فَأ

ْ
َل احل ْن َ�ْ�ِ

َ
أ

َِجاِب 
ْ
 )۱۴۶بخاری:( .»احل

حاجت به  یقضا ی، براها شب د: همسران رسول الله یفرما یم لشه ین عایام المومن« ترجمه:

دستور همسران خود به  !رسول الله  یعرض کرد: ا  عمر د.فتنر می ،ع بودیوس یدانیطرف مناصع که م

 همسر رسول الله  ؛سوده بنت زمعه ،ینکه شبین نکردند تا ایچن اّما رسول الله  .تا در حجاب باشندد یده

نازل  یحجاب حکم ینکه براید ایام هب . عمررفت رونیب حاجت یقضا یبلند قامت بود، برا یکه خانم

خداوند حکم حجاب را  ،بعد از آن .میسوده! ما تو را شناخت یگفت: ا )سوده را متوجه سازدز ین ، (وشود

 .»نازل فرمود

 ): استنجا با آب12باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۱
َ
نَا وَُغالٌم َمَعنَا  قال: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
يِجُء أ

َ
إَِذا َخَرَج حِلَاَجِتِه أ

ٍة، �َْستَنيِْجْ بِالَْماءِ   )۱۵۰،۱۵۲اری:بخ( .»إَِداَوٌة ِمْن َماٍء و يف روايٍة: ِمْن َماٍء َو َ�َ�َ
 و منرفت،  رون مییب ،حاجت یقضا یبرا رسول الله  ،هرگاه گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:
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 یتیو در روا گرفت.یم کرد و وضویاستنجا م ،با آن آب م و رسول الله یبرد او آب می یبرا ،گرید یپسر

 .»میبرد می یآمده است که آب و چوبدستگر ید

 با دست راست ): نهی از استنجا13باب (

يِب َ�تَاَدَة  َ�نْ « -۱۲۲
َ
ِ  أ ْس يِف : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُ�ْم فَال يَتَنَفَّ

َ
إَِذا رَشَِب أ

ْح �ِيَِميِنهِ  َالَء فَال َ�َمسَّ َذَكَرُه �ِيَِميِنِه َوال َ�تََمسَّ
ْ
ىَت اخل

َ
 )۱۵۳بخاری:( .»»االنَاِء، َو�َِذا أ

 ،در ظرف آب ،هنگام آب خوردن«فرمود:  ت است که رسول الله یروا از ابو قتاده « ترجمه:

، آن هلیه وسنه ب د ویریرا بگخود  یآلت تناسل ،نه با دست راست ،دیت الخال رفتید و هرگاه به بیتنفس نکن

 .»»دیاستنجا کن

 ): استنجا با سنگ14باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۳
َ
وََخَرَج حِلَاَجِتِه فاََكَن ال يَلْتَِفُت، فََدنَوُْت  قَاَل: ا�َّبَْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

تِِ� بَِعْظٍم َوال َروْث«ِمنُْه، َ�َقاَل: 
ْ
َْوُه َوال تَأ

َ
ْو �

َ
ْستَنِْفْض بَِها أ

َ
ْحَجاًرا أ

َ
ْحَجاٍر ». ابِْغِ� أ

َ
تَيْتُُه بِأ

َ
فَأ

 
َ

ْ�بََعُه بِِهنَّ بَِطَرِف ثيَايِب، فَوََضْعتَُها إِىل
َ
ا قَىَض أ ْعَرْضُت َ�نُْه، فَلَمَّ

َ
 )۱۵۵بخاری:( .» َجنِْبِه َوأ

شان براه یرون رفت. من هم دنبال ایحاجت، ب یقضا یبرا اکرم  ینب گوید: می رهیابو هر« ترجمه:

چند تا سنگ «د) فرمود: یشدم (و مرا دیک به او نزد یکرد. وقت به اطراف خود نگاه نمی افتادم. آنحضرت 

سنگ در دامنم  یمن تعداد». وان نباشدین حیاور تا استنجا کنم. البته استخوان و سرگیم بیا مانند آن، برای

 . »با آنها استنجا نمود بردم و از آنجا دور شدم. رسول اکرم  آنحضرت  یجمع نموده، برا

 ): نهی از استنجا با سرگین حیوانات15باب(
ىَت انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َمْسُعوٍد « -۱۲۴

َ
َغائَِط  قَاَل: أ

ْ
ْن آِ�يَُه بِثالثِة  ،ال

َ
َمَرِ� أ

َ
فَأ

َخَذ 
َ
تَيْتُُه بَِها، فَأ

َ
َخْذُت َرْوثًة فَأ

َ
ِجْدُه، فَأ

َ
ََمْسُت اثلاِلث فَلَْم أ ْحَجاٍر، فَوََجْدُت َحَجَر�ِْن، َواتلْ

َ
أ

ىَق الرَّ 
ْ
ل
َ
ََجَر�ِْن َوأ

ْ
ٌس «ْوثَة، َوقَاَل: احل

ْ
 )۱۵۶بخاری:( .»»َهَذا ِر�

و به من دستور داد تا  رون رفتی، بحاجت یقضا یبرا اکرم  ینب گوید: می ابن مسعود « ترجمه:

، دا کردن سنگ سومیکردم موفق به پ یدا کردم و هر چه سعیش ببرم. من دو سنگ پیبرا ،سنگ عدد سه

دو سنگ را برداشت و  دم. رسول الله یرا برداشته، به خدمت رس یوانیحک ن خشیسرگ ،آنگاه .نشدم

 .»»نجس است ،نیا«انداخت و فرمود: دور ن را یسرگ
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 وضو ي): یک بار شستن اعضا16باب (

ةً  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۲۵ ًة َمرَّ  انلَّيِبُّ َمرَّ
َ
أ  )۱۵۷ :یبخار( .»قَاَل: تَوَضَّ

 .»بار شستیک وضو را  و هر عضو گرفتوضو   اکرم ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 وضو يبار شستن اعضا ): دو17باب (

ِ بِْن َز�ٍْد األنصاري « -۱۲۶
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َ�ْ�ِ  : أ َ�ْ�ِ َمرَّ  َمرَّ

َ
أ  :یبخار( .»تَوَضَّ

۱۵۸(  
 .»وضو گرفت و هر عضو وضو را دو بار شست  اکرم ینب گوید: می  ید انصاریعبدالله بن ز« ترجمه:

 وضو ي): سه بار شستن اعضا18باب (

اَن « -۱۲۷ يِْه ثالث ِمَراٍر َ�َغَسلَُهَما،  عن ُعثَماَن بِْن َ�فَّ  ىلَعَ َكفَّ
َ
فَْرغ

َ
نَُّه َداَع بِإِنَاٍء فَأ

َ
�

 الِْمْرَ�َقْ�ِ 
َ

ْدَخَل يَِمينَُه يِف االنَاِء َ�َمْضَمَض َواْستَنَْشَق، ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثالثاً َوَ�َديِْه إِىل
َ
 ُ�مَّ أ

ِسِه، ُ�مَّ َغَسَل 
ْ
، ُ�مَّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل  ثالث ِمَراٍر، ُ�مَّ َمَسَح بَِرأ َكْعبَْ�ِ

ْ
 ال

َ
رِْجلَيِْه ثَالَث ِمَراٍر إِىل

 ِ َم : «ا�َّ ُ َما َ�َقدَّ
َ

ث ِ�يِهَما َ�ْفَسُه ُغِفَر هل َعتَْ�ِ ال ُ�َدِّ
ْ
َْو وُُضوِ� َهَذا ُ�مَّ َص�َّ َر�

َ
� 

َ
أ َمْن تَوَضَّ

 )۱۵۹بخاری:( .»»ِمْن َذنِْبهِ 
سه بار  ،شان آب خواست و وضو گرفت. نخستیاست که ا تیروا  بن عفان از عثمان« ترجمه:

و مضمضه سپس با دست راستش از ظرف، آب برداشت و  .شست )تا مچ(ها را  دستخت و یآب ر

دو آنگاه، صورتش را شست.  سه بار ،و بعد .ز کردیرا تمخود  ینیبآب در دهان نمود و  یعنی .کرداستنشاق 

و بعد  ،سه بار شست ک،تا قوزرا ش یهاپاو را مسح نمود  شسر، و در آخر .ه بار شستس ،را تا آرنج شدست

دو رکعت نماز  ،و با اخالصرد یبگوضو  من، ین وضوی، مانند اهرکس«فرموده است:  گفت: رسول الله 

 . »»قرار خواهد داد عفورا مورد اش  بخواند، خداوند تمام گناهان گذشته

نَّ ُ�ثَْمان ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ 
َ
�ْتُُكُموهُ، َسِمْعُت انلَّيِبَّ   أ ثُُ�ْم َحِديثًا لَْوال آيٌَة َما َحدَّ َحدِّ

ُ
ال أ

َ
 قَاَل: أ

الِة َحىتَّ «َ�ُقوُل:  ُ َما بَيْنَُه َو�َْ�َ الصَّ
َ

الَة إِال ُغِفَر هل  رَُجٌل فيُْحِسُن وُُضوَءُه َو�َُص�ِّ الصَّ
ُ
أ ال َ�تَوَضَّ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿اَل ُعْرَوُة: اآليََة: قَ  .»يَُصلِّيََها ٓ  تُُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
 .»]۱۵۹البقرة: [﴾ ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ

 یبرا  الله رسول را از یثیحد! مردم ی: اگفت عثمان  ت آمده است کهیروایک و در « ترجمه:

  اکرم یمن از نب .کردم ینمشما بازگو  یآنرا برا، بود ینم م)ی(در قران کرای  هیاگر آ که کنم می انیشما ب

بخشوده ، ندهینماز بخواند، تمام گناهانش تا نماز آ رد ویبگ وضو کاملخوب و  س،هرک«فرمود: دم که یشن
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ه است:ین آیمورد اشاره، ا هیآ گوید: می عروه ».د شدنخواه ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
 مِنَ  اأ

دارند بعد از آنکه آن  پنهان می ایم، را که ما فرو فرستاده یتیل روشن و هدایکه دال یکسان یعنی﴾ ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ

  .»کنند ن میین کنندگان، آنان را نفریخدا و نفر ایم، ان و روشن نمودهیمردم در کتاب، ب یرا برا

 ): استنشاق در وضو19باب (

يَب ُهَر�َْرَة « -۱۲۸
َ
نَُّه قَا َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
 فَلْيَْستَنرِْثْ َوَمِن اْستَْجَمَر َل: �

َ
أ َمْن تَوَضَّ

 )۱۶۱ بحاری:( .»فَلْيُوتِرْ 
 کنداش  ینیبآب در  ،ردیگ وضو می ،هر کس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ت کندیرا رعا فردعدد  ،کند یبا سنگ استنجا م ،و هرکس د.یز نمایوآنرا تم

 رعایت گردد، هاي استنجا در سنگ، ): عدد فرد20(باب 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۲۹
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نِْفِه «قَاَل:  : أ

َ
َحُدُ�ْم فَلْيَْجَعْل يِف أ

َ
 أ

َ
أ إَِذا تَوَضَّ

َحُدُ�ْم ِمْن نَْوِمِه فَلْيَْغِسْل يََدهُ َ�بَْل 
َ
ْن  َماًء ُ�مَّ يِلَنرُْثْ َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِْر َو�َِذا اْستَيَْقَظ أ

َ
أ

ْ�َن 
َ
َحَدُ�ْم ال يَْدرِي أ

َ
 )۱۶۲بخاری:( .»»بَاتَْت يَُدهُ يُْدِخلََها يِف وَُضوئِِه فَإِنَّ أ

آب  ،دریگ یوضو ماز شما  یکی ،هرگاه«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

وهرگاه از د. یمات نیکند، عدد فرد را رعا یسنگ استنجا م ابکه و هر کس  .دیز کنیآن را تمد وینما ینیدر ب

را شما ید. زییبشو ،ها را قبل از داخل کردن در ظرف آب دست د)یرید وضو بگید (و خواستیدار شدیخواب ب

 .»»دا کرده استیکجا تماس پ ز ویبا چه چ ،دیکه خواب بود یدر حال تاند که دستیدان ینم

 درست نیست ،): مسح برکفش21باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۳۰ ُ ـ  ـ وقد ِ�يَل  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ

ْ�تَُك تَْصنَُع هل
َ
بَا َ�بِْدالرَّمْحَن!ِ َرأ

َ
يَا أ

ْصَحابَِك يَْصنَُعَها، قَال:َ َوَما ِ�؟َ 
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
َر أ

َ
ْرَ�ًعا لَْم أ

َ
 أ

َ
ال

َ
ْ�تَُك ال َ�َمسُّ ِمَن األْراَكِن إِال : ق

َ
َرأ

ْ�تَُك 
َ
بِْتيََّة، َوَرأ ْ�تَُك تَلْبَُس انلَِّعاَل السِّ

َ
، َوَرأ ََمانِيَّْ�ِ َة  ايلْ ْ�تَُك إَِذا ُكنَْت بَِمكَّ

َ
ْفَرِة، َوَرأ تَْصبُُغ بِالصُّ

ُوا 
َ
َهلَّ انلَّاُس إَِذا َرأ

َ
 أ

َ
ِهالل

ْ
ْراَكُن: فَإِ�ِّ لَْم  ال

َ
ا األ مَّ

َ
ِْوَ�ِة، فَقاَل: أ نَْت َحىتَّ اَكَن يَْوُم الرتَّ

َ
َولَْم تُِهلَّ أ

 ِ َر رَُسوَل ا�َّ
َ
،  أ ََمانِيَّْ�ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ َ�َمسُّ إِال ايلْ

َ
بِْتيَُّة: فَإِ�ِّ َرأ ا انلَِّعاُل السِّ مَّ

َ
يَلْبَُس  �ِ  َوأ

ْفَرُة: فَإِ�ِّ  ا الصُّ مَّ
َ
بََسَها، َوأ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
 ِ�يَها، فَأ

ُ
أ يُْت انلَّْعَل الَّيِت لَيَْس ِ�يَها َشَعٌر، َوَ�تَوَضَّ

َ
 َرأ
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 ِ نَ   رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ يَْصبُُغ بَِها، فَأ َر رَُسوَل ا�َّ

َ
ا اِإلْهالُل: فَإِ�ِّ لَْم أ مَّ

َ
ْصبَُغ بَِها، َوأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
 ا أ

  )۱۶۶بخاری:( .»يُِهلُّ َحىتَّ تَنْبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ 
تو چهار عمل  ابو عبدالرحمن! ی: ادندیاو پرس است که از تیروا بازعبدالله بن عمر « ترجمه:

گفت: آن چهار عمل  ب؟ عبدالله بن عمر دهند از همراهانت انجام نمییک چ یهکه  یهد انجام می

 یکن گر را استالم نمییارکان د ،سوداالوحجر یمانیبجز رکن ، نکه در طوافیگفت: اول اآن فرد کدامند؟ 

 .)یزن (دست نمی

نکه: یا چهارم. یکن زرد استفاده می گرناز نکه یسوم: ا .یپوش شده) می ی(دباغ یپوستنکه: کفش یدوم ا

 ،ه)یپوشند اما تو قبل از روز هشتم (روز ترو یاحرام م ،حجه یاول ذ یعنیت هالل، یؤبا ر، تمام حجاج

 .یپوش نمی احرام

چگاه رسول یرا هیکنم ز ) من فقط دو رکن را استالم میدرست است(گفت:  ،در جواب عبدالله  

دم که رسول یرا من دیپوشم ز می یرا استالم کند. و کفش چرم یگریدم که بجز آنها، رکن دیرا ند  خدا

ن نوع کفش، استفاده کنم. یز دوست دارم از همیگرفت. من ن د و با آنها وضو مییپوش می یکفش چرم الله 

کرد. و روز هشتم، احرام  دمکه از رنگ زرد، استفاده مییرا د را رسول خدایکنم ز و از رنگ زرد استفاده می

 .»(قبل از روز هشتم) احرام ببندد» منا« یدم که قبل از حرکت به سویرا ند را هرگز رسول الله یپوشم ز می

 از سمت راست باید شروع کرد ،): در وضو و غسل22باب (

ِلِه، َوُطُهورِهِ،  قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۱ ِلِه، َوتَرَجُّ ُن يِف َ�نَعُّ ُ�ْعِجبُُه اتلَّيَمُّ
نِِه لُكِّهِ 

ْ
  )۱۶۸بخاری:( .»َوِ� َشأ

 هدن کفش، شانه کردن موها، وضو گرفتن و همیدر پوش  اکرم ینبد: یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»دیپسند یش، شروع کردن از سمت راست را میکارها

 هنگام فرا رسیدن نماز ،آب براي وضو): جستجوي 23باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۳۲
َ
ِ  َ�ْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ََمَس قَاَل: َرأ ، فَاتلْ َعرْصِ

ْ
، وََحانَْت َصالُة ال

 ِ يِتَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
ُدوُه، فَأ ِ  انلَّاُس الْوَُضوَء فَلَْم َ�ِ نَاِء إليِف َذلَِك ا بِوَُضوٍء، فَوََضَع رَُسوُل ا�َّ

َصابِِعِه، َحىتَّ تَوَ 
َ
ِْت أ

َ
يُْت الَْماَء يَنْبُُع ِمْن حت

َ
ئُوا ِمنُْه، قَاَل: فََرأ ْن َ�تَوَضَّ

َ
َمَر انلَّاَس أ

َ
ئُوا يََدُه، َوأ ضَّ

 )۱۶۹بخاری:( .»ِمْن ِعنِْد آِخرِِهمْ 

 یلآب برآمدند، و یجستجود، مردم در یوقت نماز عصر فرا رس گوید: می  کانس بن مال« ترجمه:

 ش)مبارک(دست  آوردند. رسول الله  را نزد رسول الله  یدم که ظرف آبیمن د .نشدند آن نافتیموفق به 
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دم که آب از بند ید گوید: می انس  .رندیوضو بگ از آن، را در آن ظرف آب گذاشت و دستور داد تا مردم

 .»وضو گرفتند ،با آن آب ،نید و تمام حاضریآ یرون می(مانند فواره) ب انگشتان رسول الله 

 ): حکم آبی که با آن موي انسان شسته شده باشد24باب (

ِ َوَ�نُْه « -۱۳۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َخَذ ِمْن  : أ

َ
َل َمْن أ وَّ

َ
بُو َطلَْحَة أ

َ
َسُه، اَكَن أ

ْ
ا َحلََق َرأ لَمَّ

  )۱۷۱بخاری:( .»َشَعِرهِ 
سرش را  یموهاالوداع)  (در حجه که رسول الله  یهنگام گوید: می انس ن یهمچن« ترجمه:

 .»برداشت ک)را (بقصد تبر رسول الله  ک)مبار( یبود که موها ین کسید، ابوطلحه نخستیتراش

 آب خورده باشد،سگ در آن ): ظرفی که25باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۴
َ
ِ  َ�ْن أ َحِدُ�ْم «قَاَل:  أنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُب يِف إِنَاِء أ

ْ
لَك

ْ
إَِذا رَشَِب ال

 )۱۷۲بخاری:( .»»فَلْيَْغِسلُْه َسبًْعا
سگ در ظرف شما آب خورد، آن را  ،هرگاه« فرمود:  رسول الله گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»دییهفت بار بشو

ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۵ الِكُب َ�بُوُل َوُ�ْقِبُل َوتُْدبُِر يِف  :قَاَل  ب ُ�َمرَ بِْن ا�َّ
ْ
اَكنَِت ال

 ِ وَن َشيْئًا ِمْن َذلَِك  ،الَْمْسِجِد يِف َزَماِن رَُسوِل ا�َّ  .»فَلَْم يَُ�ونُوا يَرُشُّ
سگها در مسجد رفت وآمد  ، رسول اللهک در عهد مبار گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»دیپاش آب نمی،آن یرو یوکسکردند یشاب میپ ،زین یوگاه

 ): کسیکه فقط هنگام خارج شدن چیزي 26باب (
 داند یوضو را الزم م ،نیلیاز سب

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۶
َ
َعبُْد يِف َصالةٍ َما اَكَن يِف « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ

ْ
ال يََزاُل ال

الَة َما لَْم ُ�ِْدْث   )۱۷۶بخاری:( .»»الَْمْسِجِد يَنْتَِظُر الصَّ
ند یدر مسجد بنشانسان که  یتا زمان«فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا ره یابو هر« ترجمه:

 .»»رود می بشمار ،ال نمازح درش نشکند، یو وضود، نامومنتظر نماز ب

اَن  :قال  َخادِلٍ  بِْن  َ�ْن َز�ْدِ « -۱۳۷ لُت ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
َ
يَْت إَِذا َجاَمَع  :قُلُْت  َسأ

َ
َرأ

َ
أ

الةِ  :قَاَل ُ�ثَْمانُ  ؟فَلَْم ُ�ْمِن   لِلصَّ
ُ
أ  َكَما َ�تَوَضَّ

ُ
أ َسِمْعتُُه ِمْن  :قَاَل ُ�ثَْمانُ  .َوَ�ْغِسُل َذَكَرهُ  ،َ�تَوَضَّ



 مختصر صحیح بخاري          166

 

 ِ ُت َ�ْن َذلَِك َعِليًّا .رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
َ�ْ�َ  ،فََسأ يَبَّ ْ�َن َكْعٍب  ،َوَطلَْحةَ  ،َوالزُّ

ُ
َمُرو� بَِذلَِك  ،َوأ

َ
 .»فَأ

 )۱۷۹بخاری:(
، خارج نشود یمن، دم: اگر هنگام جماعیپرس  بن عفان از عثمان گوید: می د بن خالد یز« ترجمه:

رند، یگ نماز، وضو می ید. سپس، همانطور که برایرا بشو ینخست، عضو تناسل ست؟ فرمود:یحکم آن چ

ن یا گوید: می دبن خالد)یز یعنی( یدم. راوین شنیچن گفت: من از رسول الله  . عثمان ردیوضو بگ

 .»ن پاسخ را به من دادندیهم هم،دم، آنها یپرسز ین بن کعب  یو اب ری، طلحه، زبیعل مسأله را از

ُْدرِيِّ « -۱۳۸
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصارِ  أ

َ
 رَُجٍل ِمَن األ

َ
رَْسَل إِىل

َ
فََجاَء  ،أ

ُسُه َ�ْقُطرُ 
ْ
ْعَجلْنَاكَ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َوَرأ

َ
ِ  ،َ�َعمْ  :؟ َ�َقاَل »لََعلَّنَا أ إَِذا « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْو قُِحْطَت َ�َعلَيَْك الْوُُضوءُ 
َ
ْعِجلَْت أ

ُ
 )۱۸۰بخاری:( .»»أ

د. آن مرد یطلببه حضور را  یمرد انصاریک   رسول الله گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

شما  هد ما باعث عجلیشا«فرمود:  آمد. رسول الله  ،دیچک یآب مصورتش) و (که از سر  یدر حال یانصار

صورت ، بدون انزال ا مجامعتیدر کار بود  یا هرگاه عجله«فرمود:   . رسول اللهی؟ گفت: آر»میشد

ث التقاء یبا حد یث قبلیث وحدین حدیاست که ا یاد آوری. (قابل »»است ی، کافتنها وضو ،گرفت

 د).یمراجعه کن )۲۹۳ث شماره (یحد یبه فتح البار .ستندیو قابل عمل ن اند شده ن منسوخیختان

 گرفتنشخص در وضو به): کمک 27باب (

ِ  : َعِن الُْمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ « -۱۳۹ نَُّه اَكَن َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�  نَُّه َذَهَب

َ
حِلَاَجٍة  يِف َسَفٍر َو�

 ُ
َ

  ،هل
ُ
أ نَّ ُمِغَ�َة َجَعَل يَُصبُّ الَْماَء َعلَيِْه َوُهَو َ�تَوَضَّ

َ
ِسِه  ،َ�َغَسَل وَْجَهُه َو�ََديْهِ  ،َوأ

ْ
َوَمَسَح بَِرأ

 ِ�ْ ُفَّ
ْ
 )۱۸۲بخاری:( .»َوَمَسَح ىلَعَ اخل

  اکرم ل رسو .بودم همراه رسول الله  ،ها مسافرتاز  یکیدر  گوید: می ره بن شعبه یمغ« ترجمه:

 یها دستو بر  مآب وضو آماده کرد رسول الله  یبرا ،و من در برگشت رون رفت.ی، بحاجت یقضا یبرا

سر و برو شست را  شیها چهره و دست آنحضرت  .گرفت یوضو م شانیاختم و یر یآب م آنحضرت 

.»دیشمسح ک ش،یها موزه

 بدون وضو ،قرآنخواندن ): 28باب (

نَُّه بَاَت يَلْلًَة ِعنَْد َميُْمونََة َزْوِج انلَّيِبِّ  :ب َ�بَّاٍس  ابِْن َ�ْن « -۱۴۰
َ
�،  َُوِ�َ َخاتَلُه، 

ِ  ،فَاْضَطَجْعُت يِف َعْرِض الْوَِساَدةِ  ْهلُُه يِف ُطولَِها  َواْضَطَجَع رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ  ،َوأ  َ�نَاَم رَُسوُل ا�َّ
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وْ 
َ
ْو َ�ْعَدُه بَِقِليٍل  َحىتَّ إَِذا اْ�تََصَف اللَّيُْل أ

َ
ِ  ،َ�بْلَُه بَِقِليٍل أ فََجلََس  اْستَيَْقَظ رَُسوُل ا�َّ

ََواتَِم ِمْن ُسوَرةِ آِل ِعْمَرانَ  ،َ�ْمَسُح انلَّْوَم َ�ْن وَْجِهِه �ِيَِدهِ 
ْ
َعرْشَ اآليَاِت اخل

ْ
 ال

َ
  ،ُ�مَّ قََرأ

َ
ُ�مَّ قَاَم إىِل

 ِمنَْها ،َشنٍّ ُمَعلََّقةٍ 
َ
أ ْحَسَن وُُضوءَ  ،َ�تَوَضَّ

َ
 ،َ�ُقْمُت فََصنَْعُت ِمثَْل َما َصنَعَ  :قَاَل  ،ُ�مَّ قَاَم يَُص�ِّ  ،هُ فَأ
 َجنِْبهِ 

َ
يِس  ،ُ�مَّ َذَهبُْت َ�ُقْمُت إِىل

ْ
ُْمَ� ىلَعَ َرأ

ْ
ُْمَ� َ�ْفِتلَُها ،فَوََضَع يََدُه ايل ُذِ� ايلْ

ُ
َخَذ بِأ

َ
فََص�َّ  ،َوأ

َعتَْ�ِ 
ْ
َعتَْ�ِ  ،َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
َعتَْ�ِ  ،ُ�مَّ َر�

ْ
ْوتَرَ  ،ُ�مَّ َر�

َ
 ،ُ�مَّ اْضَطَجعَ  ،ُ�مَّ أ

تَاُه الُْمؤَذِّنُ 
َ
َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ  ،َحىتَّ أ

ْ
بْحَ  ،َ�َقاَم فََص�َّ َر�  )۱۸۳بخاری:( .»ُ�مَّ َخَرَج فََص�َّ الصُّ

 همسر رسول الله  ؛لمونه یم؛ام  در خانه خاله ،یشب گوید: می به بن عباس لعبدال« ترجمه:

 م. رسول الله ی، سر نهاددر طول بالش و من در عرض آن ،مونهیم ،و همسرش  خدا . رسولدمیخواب

 ،شیخو هها بر چهر دن دستیدار شد و با کشیبآن، ا کمتر ازیپس از گذشت نصف شب  یلخواب رفت و

، زان بودیکه آو یآبک مش یو بعد بسو تالوت نمودآل عمران را  هر سوریاخ هیخود دور کرد و ده آخواب را از 

 ستاد.یوضو گرفت و به نماز او خوب و کامل،  رفت

ستادم. ینماز اشان به یاکنار  ،وضو گرفته ز مانند رسول الله یمن ن گوید: می بابن عباس 

 رسول الله پس از آن، فشرد.  یگوش راست مرا اندکدست راستش را بر سر من گذاشت و  آنحضرت 

که اذان  یو هنگام د.یدراز کشوتر خواند و رکعت نماز یک  ،انیو در پا .خواند یدوازده رکعت نماز دو رکعت

 .»به مسجد رفت ،نماز فجر یادا یدو رکعت سنت فجر را بصورت مختصر خواند و برا، گفته شدصبح 

 سر ۀ): مسح نمودن هم29باب (

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۱ ْن تُِرَ�ِ�ْ َكيَْف اَكَن رَُسْوُل  قَ أنَّ رجالً  :َز�ْدٍ  ا�َّ
َ
ُ: َهْل �َْستَِطيُْع أ

َ
اَل هل

  اهللا 
ُ
أ  ىلَعَ يََديِْه ُ�مَّ َغَسلَُهَما ثَالثًا ،قَاَل: َ�َعْم. فََداَع بَماءٍ  ؟َ�تَوَضَّ

َ
ْدَخَل يََدهُ يِف  ،فأفرغ

َ
ُ�مَّ أ

َ�ْ�ِ إىل اِإلنَاِء َ�َمْضَمَض َواْستَنَْشَق ثَالثً  َ�ْ�ِ َمرَّ ا، ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثالثاً، ُ�مَّ َغَسَل يََديِْه َمرَّ
ِم َرأِسِه  ، ُ�مَّ َمَسَح َرأَسُه �ِيََديِْه، فَأْ�بََل بِِهَما َوأْدبََر، بََدأ بُِمَقدَّ َحىتَّ َذَهَب بِِهَما إىل الِْمْرَ�َقْ�ِ

ِي بََدأ ِمنُْه ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَيْهِ 
َّ

ُهما إىل املاكِن اذل  )۱۸۵بخاری:( .»َ�َفاُه، ُ�مَّ رَدَّ

رسول گرفتن  وضو یچگونگ یتوان یم اید: آیاز من پرس یکی گوید: می د یله بن زلعبدا« ترجمه:

خت یش، آب ریها دست و بر خواست آب یمقدار ،آنگاه. ی؟ عبدالله گفت: آریده نشانمن  بهرا   الله

کرد و سه بار، استنشاق سه بار مضمضه با دستش از ظرف آب برداشت و  ،بعد .شست و آنها را سه بار

  را دو بار تا آرنج شیها دست ،و بعدرا سه بار شست. اش  سپس، صورت .را شست)اش  ینیو بن اده یعنی(

شروع نمود و  ،سر یاز ابتدا یعنی یشانیرا مسح نمود. مسح را از پ شسر، با هر دو دستآنگاه،  .شست
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و در  .برگرداند ،که شروع کرده بود ییاز جا یعنیسر  یو سپس به طرف ابتدا .ها را تا پشت سر کشاند دست

.»را شست شیان، پاهایپا

 آب وضو ةباقیمانداستفاده از ): 30باب (

يِب  نْ �َ « -۱۴۲
َ
ِ  قال:   ُجَحيَْفةَ أ يِتَ بِوَُضوٍء  ،بِالَْهاِجَرةِ  َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ

ُ
فَأ

 
َ
أ ُحوَن بِهِ  ،َ�تَوَضَّ ُخُذوَن ِمْن فَْضِل وَُضوئِِه َ�يَتََمسَّ

ْ
ْهَر   فََص�َّ انلَّيِبُّ  ،فََجَعَل انلَّاُس يَأ الظُّ

َعتَْ�ِ َو�َْ�َ يََديْهِ 
ْ
َعرْصَ َر�

ْ
َعتَْ�ِ َوال

ْ
ةٌ  َر�  )۱۸۷ بخاری:( .»َ�َ�َ

 یف آورد. آب براینزد ما تشر ،اول ظهر رسول الله  ،یروز گوید: می فه یابو جح« ترجمه:

و به  ندرا برداشتش یآب وضو هماندیمردم، باقوضو گرفت و   . رسول اللهه شدآورد آنحضرت  یوضو

، هر نصب کرده بود) بعنوان ستره(را ای  زهین ،خود یکه جلو یدر حال دند. رسول الله یمالشان یصورتها

  .»خواند یدو رکعتظهر و عصر را  یهانمازاز یک 

ائِِب  نْ �َ « -۱۴۳  انلَّيِبِّ  :قال  يَِز�دَ  بِْن  السَّ
َ

يَا رَُسوَل  :َ�َقالَْت  َذَهبَْت يِب َخاليَِت إِىل
 ِ َ�ةِ  ،ا�َّ رَبَ

ْ
يِس وََداَع يِل بِال

ْ
ْخيِت وَِجٌع َ�َمَسَح َرأ

ُ
�ُْت ِمْن وَُضوئِهِ  ،إِنَّ اْ�َن أ  فرََشِ

َ
أ ُ�مَّ  ،ُ�مَّ تَوَضَّ

ََجلَةِ 
ْ
ِة َ�ْ�َ َكِتَفيِْه ِمثَْل ِزرِّ احل  َخاتَِم انلُّبُوَّ

َ
 )۱۹۰بخاری:( .»ُ�ْمُت َخلَْف َظْهِرهِ َ�نََظْرُت إىِل

 امبرد و عرض کرد که خواهرزاد  اکرم ینبمرا نزد ام   خاله گوید: می د یزیب بن یسا« ترجمه:

وضو آنگاه، مود. نبرکت  یمن دعا ید و برایرا بر سر من کش )مبارکش(دست مار است. رسول الله یب

به مهر نبوت  ستادم ویا دم و پشت سر آنحضرت یرا نوش  خدا رسول یآب وضو هماندیباقمن گرفت و 

 .»نگاه کردم ،قرار داشت رسول الله  یها ان شانهیم بود وای  مانند دکمهکه 

 ): وضو گرفتن مرد با همسرش31باب (

ِ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۴ ئُوَن يِف َزَماِن اَكَن الرَِّجاُل َوالنِّسَ  :قَاَل  با�َّ اُء َ�تَوَضَّ
 ِ يًعا رَُسوِل ا�َّ  )۱۹۳بخاری:( .»مَجِ
 )ظرفیک و همسرانشان با هم (از مردان در زمان رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»گرفتند یوضو م

 ختیآب وضو ي خود را روي شخص بیهوش ر ): رسول اکرم 32باب (
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ِ   َ�ْن َجابِرٍ « -۱۴۵ ْعِقُل  قَاَل: َجاَء رَُسوُل ا�َّ
َ
نَا َمِر�ٌض ال أ

َ
  ،َ�ُعوُدِ� َوأ

َ
أ َ�تَوَضَّ

َّ ِمْن وَُضوئِهِ  ِ  :َ�ُقلُْت  ،َ�َعَقلُْت  ،وََصبَّ يلَعَ  ،إِ�ََّما يَِرثُِ� الَكلَةٌ  ،لَِمِن الِْمَ�اُث  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َفَرائِِض 

ْ
لَْت آيَُة ال  )۱۹۴بخاری:( .»َ�َ�َ

  آنحضرت آمد. ادت منیع به هوش بودم که رسول الله  یمار و بیب گوید: می  جابر« ترجمه:

عرض  ،آنگاه .بالفاصله به هوش آمدم .دیمن پاش )یسر و رو(بر را ش یوضوآب  هماندیوضو گرفت و باق

ن یباشد. ایکالله میک را وارث من تنها یزم کنم؟ یتقس یچه کسان نیراث خود را بیم !یرسول گرام یکردم: ا

 .»نازل شود ث،رایم هیشد که آباعث سؤال 
 ). باشدشودکه فرزند و پدر نداشته  اطالق می یتیم به کالله:(

 ): غسل کردن و وضو گرفتن از یک طشت33باب (
�ٍَس « -۱۴۶

َ
الةُ  :قَاَل  َ�ْن أ ْهِلِه َو�يَِقَ  ،َحرَضَِت الصَّ

َ
 أ

َ
اِر إِىل َ�َقاَم َمْن اَكَن قَِر�َب ادلَّ

ِ  ،قَْومٌ  يِتَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
ْن يَبُْسَط ِ�يِه  ،بِِمْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة ِ�يِه َماءٌ  فَأ

َ
فََصُغَر الِْمْخَضُب أ

هُ  َقْوُم لُكُُّهمْ  ،َكفَّ
ْ
 ال

َ
أ  )۱۹۵بخاری:( .»َ�َماِ�َ� َوِز�َاَدةً  :قَاَل  ؟َ�ْم ُكنْتُمْ  :قُلْنَا ،َ�تَوَضَّ

وضو گرفتن) به  یبود (برایک . آنها که منازلشان نزددیوقت نماز فرا رس گوید: می انس « ترجمه:

 یآب وجود داشت، برا یکه در آن، مقدارای  یه ماندند. در آن هنگام، ظرف سنگیشان رفتند و بقیها خانه

شد.  در آن، باز نمی بود که کف دست آنحضرت ک کوچای  آوردند. آن ظرف به اندازه امبر یپ

 . »ش از هشتاد نفریب :د؟ گفتیند نفر بودشما چ :میدیحاضران، همه از آن وضو گرفتند. ما از انس پرس

يِبْ « -۱۴۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : ُموىَس  َ�ْن أ

َ
 ،َ�َغَسَل يََديِْه َووَْجَهُه ِ�يهِ  ،َداَع بَِقَدٍح ِ�يِه َماءٌ   أ

 )۱۹۶بخاری:( .»َوَمجَّ ِ�يهِ 
و  را که پر از آب بود، طلب کرد یوان بزرگیل رسول الله  گوید: می  یاشعر یبوموسا« ترجمه:

 آنحضرت  هژیو وک تبر ین کار، برای(ا .»دست و صورت خود را شست و مضمضه نمود ن آب،آ در

 کند). مترجم ین کاریست چنیشان، مجاز نیر از ایغ یبود. و کس

ا َ�ُقَل انلَّيِبُّ  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ « -۱۴۸ ْزَواَجُه يِف  ،َواْشتَدَّ بِِه وََجُعهُ  لَمَّ
َ
َذَن أ

ْ
اْستَأ

ْن ُ�َمرََّض يِف بَييِْت 
َ
ُ  ،أ

َ
ِذنَّ هل

َ
رِْض  ،َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ  فََخَرَج انلَّيِبُّ  ،فَأ

َ
ُطُّ رِْجالُه يِف األ َ�ْ�َ  ،ختَ

ُث  لفاََكنَْت اَع�َِشُة  .َ�بَّاٍس َورَُجٍل آَخرَ  َدِّ نَّ انلَّيِبَّ  :حتُ
َ
تَُه َواْشتَدَّ قَاَل َ�ْعَدَما َدَخَل بَيْ  أ

 انلَّاِس « :وََجُعهُ 
َ

ْ�َهُد إىِل
َ
ْوِكيَتُُهنَّ لََع�ِّ أ

َ
ْلَْل أ

ُ
َّ ِمْن َسبِْع قَِرٍب لَْم حت ْجِلَس يِف  ».َهِر�ُقوا يلَعَ

ُ
َوأ

ْن قَْد « :اُ�مَّ َطِفْقنَا نَُصبُّ َعلَيِْه تِلَْك َحىتَّ َطِفَق �ُِشُ� إيَِلْنَ  ،َزْوِج انلَّيِبِّ  ،ِ�َْضٍب حِلَْفَصةَ 
َ
أ
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 انلَّاِس ». َ�َعلنُْتَّ 
َ

 )۱۹۸بخاری:( .»ُ�مَّ َخَرَج إِىل
 تشد شیماریمار شد و بی) بن باریآخر یرا(ب رسول الله  یوقت گوید: می لشه یعا« ترجمه:

. شود یپرستار )لشه یمن (عا هرا در خان یماریام بیاجازه خواست تا ا ،، از تمام همسران خودافتی

ش به یپاهاو او را گرفته بودند  یها شانه ،که دو نفر یدر حال موافقت کردند. رسول الله همسران،  ههم

 لشه یگر بود. عاینفر دیک و  ف آورد. آن دو نفر، عباسیمن تشر هبه خان ،دش می دهین کشیزم
هفت «، فرمود: افتیش شدت یماریف آورد و بیمن تشر هبه خان که آنحضرت  یهنگامد: یفرما یم

 شانیا. ما »ت کنمیوص را مردم ،د تا بتوانمیزیمن بر یروپر از آب که از آنها آب برداشته نشده باشد، ک مش

نکه یم تا اینمود  ختن آب بر آنحضرتیو شروع به ر مینشاند ،که متعلق به حفصه بود یرا در طشت بزرگ

 .»رون رفتیب ،مردم یبسو ،از خانه رسول الله  ،سپس». است یکاف« که: اشاره فرمود

�ٍَس « -۱۴۹
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
يِتَ بَِقَدٍح رَْحَراٍح  ،َداَع بِإِنَاٍء ِمْن َماءٍ  أ

ُ
ٌء ِمْن  ،فَأ ِ�يِه يَشْ

َصابَِعُه ِ�يهِ ،َماءٍ 
َ
�ٌَس  ،فَوََضَع أ

َ
َصابِِعهِ  :قَاَل أ

َ
 الَْماِء يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
فََحَزرُْت  ،فََجَعلُْت أ

 اثلََّماِ��َ 
َ

بِْعَ� إِىل  َما َ�ْ�َ السَّ
َ
أ  )۲۰۰بخاری:( .»َمْن تَوَضَّ

 یکه اندک یپهن هکاس آنحضرت  یخواست. برا یظرف آب  اکرم ینب گوید: می نس ا« ترجمه:

ان یدم که آب از مید گوید: می شان انگشتان دست خود را در آن قرار داد. انسیآب داشت، آوردند. ا

را که از آن آب، وضو گرفتند، من شمردم. حدود  یبود. کسان یمانند چشمه، جار ،انگشتان رسول خدا 

. »هشتاد نفر بودند یهفتاد ال

 )١( ): وضو گرفتن با یک مد34باب (

  : اَكَن انلَّيِبُّ اَل قَ  هُ نْ �َ وَ « -۱۵۰
ُ
أ ْمَداٍد َوَ�تَوَضَّ

َ
 مَخَْسِة أ

َ
اِع إِىل ْو اَكَن َ�ْغتَِسُل بِالصَّ

َ
َ�ْغِسُل أ

  )۲۰۱بخاری:( .»بِالُْمدِّ 
 ،مد آبیک و با کرد  غسل می، پنج مد آبا یصاع یک با   اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:

 .»گرفت وضو می

 ): مسح بر موزه و عمامه35باب (

                                           
ل و نزد امام ابوحنیفه و اهل طبرابر با دو ر ،ها چهارم صاع است و نزد امام شافعی و حجازیک مد در اصل ی -١

  انسته اند.ری دو کِف دست دپ هاندازسوم آن است و برخی آنرا به ک رطل ویک راق برابر با یع
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يِب َوقَّاٍص َ�ْن َسْعِد « -۱۵۱
َ
نَّ َ�بْدَ  :َعِن انلَّيِبِّ   بِْن أ

َ
ْ�ِ َوأ

ُفَّ
ْ
نَُّه َمَسَح ىلَعَ اخل

َ
�  ِ ا�َّ

َل ُ�َمَر َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل 
َ
ثََك َشيْئًا َسْعٌد َعِن انلَّيِبّ  :ْ�َن ُ�َمَر َسأ ْل َ�نُْه  ،َ�َعْم إَِذا َحدَّ

َ
فَال �َْسأ

 )۲۰۲بخاری:( .»َ�ْ�َهُ 
له لا عبد .نمود ش مسح مییها بر موزه ت است که رسول الله یروا وقاص  یسعد بن اباز « ترجمه:

 سعد از رسول الله  ،هرگاه. و افزود: یبلفرمود:   سؤال کرد. عمر ؛عمر ؛ن باره از پدرشیبن عمر در ا

 .»د)یبه او اعتمادکن( د.یسؤال نکن ،گرید یآن از کس هد، دربارران کیشما ب یرا برا یزیچ

ْمِريِّ « -۱۵۲ َميََّة الضَّ
ُ
ى انلَّيِبَّ  :َ�ْن َ�ْمِرو بِْن أ

َ
نَُّه َرأ

َ
�  ِ�ْ ُفَّ

ْ
 .»َ�ْمَسُح ىلَعَ اخل

 )۲۰۴ بخاری:(
 .کرد یش مسح میها دم که بر موزهیرا د اکرم  ینبمن  گوید: می  یه ضمریعمرو بن ام« ترجمه:

   هُ نْ �َ وَ « -١٥٣
َ

ال
َ
يُْت انلَّيِب َّ :ق

َ
يْهِ  َرأ  )٢٠٥بخاری:( .»َ�ْمَسُح ىلَعَ ِعَماَمِتِه وَُخفَّ

 .»کرد یش مسح میها دم که بر عمامه و موزهیرا د رسول الله  گوید: می یه ضمریعمرو بن ام« ترجمه:

 ): پوشیدن موزه در حالت طهارت36باب (

نِْزَع  ،يِف َسَفرٍ  ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   ةَ بَ عْ شُ  ِن الُْمِغَ�ِة بْ  َعِن « -۱۵۴
َ
ْهَو�ُْت أل

َ
فَأ

يِْه، َ�َقاَل  ْدَخلْتُُهَما َطاِهَرَ�ْ�ِ : «ُخفَّ
َ
 )۲۰۶بخاری:( .»، َ�َمَسَح َعلَيِْهَما»َدْ�ُهَما فَإِ�ِّ أ

هنگام بودم.( از سفرها، همراه رسول خدا یکیدر گوید: می ره بن شعبه یمغ« ترجمه:

آنها را پس از من چون ، اوریرون نیآنها را ب«اورم، فرمود:یرون بیب را  رسول الله یها خواستم موزه  )وضو

 . »مسح نمود ،شیبر موزه ها رسول الله  . سپس»ام  دهیپوش وضو و طهارت

 وضو نگرفته است. )١(،): کسیکه پس از تناول نمودن گوشت گوسفند و سویق37باب (

َميََّة « -۱۵۵
ُ
ِ  :َ�ْن َ�ْمِرو بِْن أ ى رَُسوَل ا�َّ

َ
نَُّه َرأ

َ
�  ٍزَْتُّ ِمْن َكِتِف َشاة�َ،  

َ
فَُديِعَ إىِل

الةِ  �َ  ،الصَّ كِّ ىَق السِّ
ْ
ل
َ
  ،فَأ

ْ
أ  )۲۰۸بخاری:( .»فََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

 و دیگوسفند را با کارد بر هشان دم که گوشِت یرا د  رسول الله گوید: می  یه ضمریعمرو بن ام« ترجمه:

.»نماز خواند ،ردینکه وضو بگیبدون اکارد را دور انداخت و  ،که اذان گفته شد یسپس هنگامو  .تناول فرمود

                                           
 شود.می ساخته  ،سرخ شده ةوست کندپ که با آرد جو و یا جوِ است  نوعی غذا -١
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 به مضمضه کردن اکتفا کند و وضو نگیرد  ،سویقنمودن ): کسیکه پس از تناول 38باب (

ِ  : انلُّْعَمانِ  بِْن  َ�ْن ُسَو�ْدِ « -۱۵۶ نَُّه َخَرَج َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�  ََحىتَّ إَِذا اَكنُوا  ،اَعَم َخيرَْب

ْهبَاءِ  ْدَ� َخيرَْبَ  ،بِالصَّ
َ
َعرْصَ  ،َوِ�َ أ

ْ
ْزَوادِ  ،فََص�َّ ال

َ
ِو�ِق  ،ُ�مَّ َداَع بِاأل َمَر بِِه  ،فَلَْم يُؤَْت إِال بِالسَّ

َ
فَأ

ِ  ،َ�رُثَِّي  َ�َل رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�لْنَا  فَأ

َ
 الَْمْغرِِب  ،َوأ

َ
ُ�مَّ َص�َّ َولَْم  ،َ�َمْضَمَض َوَمْضَمْضنَا ،ُ�مَّ قَاَم إىِل

 
ْ
أ  )۲۰۹بخاری:( .»َ�تَوَضَّ

 یوقت  خدابودم. رسول   همراه رسول الله ،بریدر فتح خ گوید: می د بن نعمان یسو« ترجمه:

دارد، ای  توشهکه دستور داد تا هر کس  سپس .د، نماز عصر را خواندیرس ،بریخ یکیدر نزد ،هباءص همنطقبه 

  ،آبآنها را با  تا دستور داد رسول الله  آوردند.برشته شده  یوآرد َج  یحاضر کند. فقط اندک
َ
 ند.ینمار ت

، برخاستنماز مغرب  یبرا اکرم یکه نب یسپس هنگام .میخورد ،از آنو ما   آنگاه، رسول خدا

 .»آورد ینماز مغرب را بجا ،ردینکه وضو بگیبدون او م یز مضمضه نمودیما ن مضمضه نمود و

نَّ انلَّيِبَّ  :ل َ�ْن َميُْمونَةَ « -۱۵۷
َ
َ�َل ِعنَْدَها َكِتًفا أ

َ
  ،أ

ْ
أ  .»ُ�مَّ َص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

 )۲۱۰بخاری:(
گوسفند تناول  هگوشت شان ،من هدر خان  اکرم ینبد: یفرما یم ؛لمونه یمن؛ یام المؤمن« ترجمه:

 .»رد، نماز خواندینکه وضو بگینمود و بدون ا

 باید مضمضه نمود؟ ،): آیا پس از نوشیدن شیر39باب (

ِ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۵۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ : «َ�َمْضَمَض َوقَاَل  ،رَشَِب بَلَنًا أ

َ
إِنَّ هل

 )۲۱۱بخاری:( .»»َدَسًما
، ریش«سپس مضمضه کرد و فرمود:  .دیر نوشیش رسول الله  گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»دارد یچرب

 داند وضو را الزم نمی ،خواب سبک ازپس کسیکه  از خواب وپس ): وضو گرفتن 40باب(

ِ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۵۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحُدُ�ْم وَُهَو يَُص�ِّ « :قَاَل   أ

َ
إَِذا َ�َعَس أ

قُدْ  َحَدُ�ْم إَِذا َص�َّ وَُهَو نَاِعٌس ال يَْدرِي لََعلَُّه �َْستَْغِفُر  ،َحىتَّ يَْذَهَب َ�نُْه انلَّْومُ  ،فَلَْ�ْ
َ
فَإِنَّ أ

 )۲۱۲بخاری:( .»»فَيَُسبُّ َ�ْفَسهُ 
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چرت  ،از شما در نماز یکس ،هرگاه«فرمود:  الله  ت است که رسولیروا لشه یاز عا« ترجمه:

خواند،  نماز می یاز شما که در حالت خواب آلودگ یرا چه بسا کسیل شود. زیتا خوابش زازد، بخوابد 

 . »»ن کندیاستغفار، خودش را نفر ینکه بداند، بجایبدون ا

�ٍَس « -۱۶۰
َ
الِة فَلْيَنَْم َحىتَّ َ�ْعلََم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َحُدُ�ْم يِف الصَّ

َ
إَِذا َ�َعَس أ

 
ُ
 )۲۱۳بخاری:( .»»َما َ�ْقَرأ

(و ، بخوابد چرت زد ،نماز از شما در یکیگاه،  هر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می نس ا« ترجمه:

 .»»دخوان چه میکه تا بداند پس از آن، نماز بخواند) 

 با وجود وضو داشتن ): وضو گرفتن 41باب(

�ٍَس « -۱۶۱
َ
 ِعنَْد لُكِّ َصالةٍ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن أ

ُ
أ َحَدنَا  ،َ�تَوَضَّ

َ
و�ن ُ�ِْزُئ أ

 )۲۱۴بخاری:( .»الْوُُضوُء َما لَْم ُ�ِْدْث 

که وضو  یما تا وقت یول .گرفت وضو می ،هر نماز یبرا  اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:

 .»بود یما کاف یوضو برا م، همانیتشدا

 گناهان کبیره استجزو  ،ردن از ادرارپرهیز نک): 42باب(

ةَ  َمرَّ انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۲ ْو َمكَّ
َ
 ،حِبَائٍِط ِمْن ِحيَطاِن الَْمِدينَِة أ

بَاِن يِف ُ�بُورِِهَما، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  بَاِن يِف َكِب�ٍ : «فََسِمَع َصوَْت إِ�َْساَ�ْ�ِ ُ�َعذَّ بَاِن َوَما ُ�َعذَّ  ».ُ�َعذَّ
َحُدُهَما ال �َْسترَِتُ ِمْن بَْوهِلِ  ،بََ� « :قَاَل  ُ�مَّ 

َ
 ُ�مَّ َداَع جِبَِر�َدةٍ  ».َوَ�َن اآلَخُر َ�ْميِش بِانلَِّميَمةِ  ،اَكَن أ

َ�ْ�ِ  َرْطبٍَة، َها ِكرْسَ ةً  ،فََكرَسَ ُ  ،فَوََضَع ىلَعَ لُكِّ َ�رْبٍ ِمنُْهَما ِكرْسَ
َ

ِ  :فَِقيَل هل لَِم َ�َعلَْت  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َف َ�نُْهَما َما لَْم « :قَاَل  ؟َهَذا ْن ُ�َفَّ

َ
 )۲۱۶بخاری:( .»»يْبََسا�َ لََعلَُّه أ

عبور  ،ا مکهینه یمد یاغه از با یاز کنار باغ  اکرم ینبت است که یروا باز ابن عباس « ترجمه:

ن یا«فرمود:  . رسول الله بودندعذاب گرفتار شان  یدر قبرهاد که یرا شندو نفر  یصدا . (ناگهان)کرد می

 ،از ادرار خود ،از آنان یکی ،یبل«. سپس فرمود: »یشوند اما نه بخاطر گناه بزرگ عذاب داده می ،دو نفر

آن را دو خواست.  یدرخت ترِ   هشاخ  آنگاه، رسول اکرم». نمود می ینیسخن چ ،یگریکرد و د یز نمیپره

؟ ین کردی: چرا چندندیپرس گذاشت. از رسول الله ، براز آن دو ق یکی یروقسمت کرد و هر قسمت آنرا 

 .»»ف دهدیعذاب آنان را تخف ،، خداونداست نشدهک خش ،شاخهدو ن یکه ا یاست تا زمان دیام«فرمود: 
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 ادرار آمده است. شستن بول و ة): آنچه دربار43باب(

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۶۳
َ
َز حِلَاَجِتهِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن أ تَيْتُُه بَِماء،ٍ َ�يَْغِسُل  ،إَِذا َ�رَبَّ

َ
أ

 )۲۱۷بخاری:( .»بِه
، من رفت رون مییب ،حاجت یقضا یبرا اکرم  ینب ،هرگاه گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

 .»کرد  استنجا می آب، با آنشان یابردم و  یمآب ش یبرا

 در مسجد ادرار نمود): به حال خود گذاشتن بادیه نشینی که 44باب(

يِبْ « -۱۶۴
َ
ْعَرايِبٌّ َ�بَاَل يِف الَْمْسِجدِ  :قَاَل   ُهَر�َْرةَ  َعِن أ

َ
ُ انلَّاُس  ،قَاَم أ

َ
َ�َقاَل لَُهُم  ،َ�تَنَاَوهل

ْو َذنُوً�ا ِمْن َماءٍ  ،ِمْن َماءٍ  َدُعوُه َوَهِر�ُقوا ىلَعَ بَْوهِلِ َسْجالً « :انلَّيِبُّ 
َ
�نَ  ،أ ِ

َما بُِعثْتُْم ُميرَسِّ  ،فَإِ�َّ
�نَ  ِ

 )۲۲۰بخاری:( .»»َولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ
مردم  .دکرادرار  ،و در مسجدبرخاست  ،نیه نشیباد یت است که مردیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

د. یزیبر ادرار او یرو ،سطل آبیک و د یرها کن ،او را به حال خود«فرمود:   اکرم ینبکردند. اعتراض 

 . »»کردن یرینه سخت گ اید، را شما مأمور سهل گرفتنیز

 ): ادرار کودکان شیرخوار45باب(

مِّ قَيٍْس بِنِْت ِ�َْصٍن « -۱۶۵
ُ
تَْت بِابٍْن لََها َصِغ�ٍ  :ل َ�ْن أ

َ
َها أ َّ�

َ
� ، 

َ
َعاَم إِىل ُ�ِل الطَّ

ْ
لَْم يَأ

 ِ ِ  ،رَُسوِل ا�َّ ْجلََسُه رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�نََضَحُه َولَْم  ،فََداَع بَِماءٍ  ،َ�بَاَل ىلَعَ ثَْو�ِهِ  ،يِف َحْجِرهِ  فَأ

 )۲۲۳بخاری:( .»َ�ْغِسلْهُ 
آوردم.  رسول الله  نزدخورد،  ینم غذا پسر کوچکم را که هنوز گوید: می لس یام ق« ترجمه:

و خواست آب  ادرار کرد. رسول الله  ، اکرم رسول یلباسها یواو ر .او را در بغل گرفت رسول الله 

 .»ختن آب، اکتفا کرد)یفقط به ر یعنی( شست.نرا آنها  )یلو( .ختیخود ر یبر لباسها

 در حالت ایستاده و نشسته ،دنکر): ادرار 46باب(

ىَت انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن ُحَذْ�َفةَ « -۱۶۶
َ
فَِجئْتُُه  ،ُ�مَّ َداَع بَِماءٍ  ،َ�بَاَل قَائًِما ،ُسبَاَطَة قَْومٍ  أ

 
َ
أ  )۲۲۴بخاری:( .»بَِماٍء َ�تَوَضَّ
ستاده ادرار نمود و بعد آب یارفت و  یکنار زباله دان قوم رسول الله  گوید: می فه یحذ« ترجمه:

 .»شان وضو گرفتیخواست. من آب آوردم و ا
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 دیواردر پناه و دوست کنار ، ): ادرار کردن47( باب

َحُدُ�ْم ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -۱۶۷
َ
ىَت ُسبَاَطَة قَْوٍم َخلَْف َحائٍِط، َ�َقاَم َكَما َ�ُقوُم أ

َ
ٍة َ�ْن ُحَذْ�َفَة قَاَل: أ

 
َ
َّ فَِجئْتُُه، َ�ُقْمُت ِعنَْد َعِقبِِه َحىتَّ فََرغ َشاَر إيِلَ

َ
 )۲۲۵بخاری:( .»َ�بَاَل، فَانْتَبَْذُت ِمنُْه، فَأ

که پشت  یدان  زباله یبه سو فرمود: رسول الله  فه یآمده است که حذ گر،ید یتیدر رواو « ترجمه:

به من  من از او فاصله گرفتم.آنحضرت  ستاد و ادرار نمود.یا ،ستادن شمایمانند ا و قرار داشت، رفت یوارید

 .»نکه فارغ شدیستادم تا ایشان ایمن آمدم و پشت سر ا ا.یبیک که نزداشاره کرد

  ): شستن خون48باب(

ْسَماءَ « -۱۶۸
َ
ٌة انلَّيِبَّ اءَ جَ  :قَالَْت  ل َ�ْن أ

َ
يُض يِف  :َ�َقالَْت  ِت اْمَرأ ِ

َ
يَْت إِْحَدانَا حت

َ
رَأ

َ
أ

ُتُّهُ « :قَاَل  ؟َكيَْف تَْصنَعُ  ،اثلَّوِْب 
َ

 )۲۲۷بخاری:( .»»َوتَُص�ِّ ِ�يهِ  ،َوَ�نَْضُحهُ  ،ُ�مَّ َ�ْقرُُصُه بِالَْماءِ  ،حت

با خون  ،آمد و عرض کرد: اگر لباس  اکرم ینبنزد  ،یاست که زن تیروا لاز اسماء « ترجمه:

و سپس با آب  ،بدون آب، آن را با دست ،نخست«فرمود:  د کرد؟ رسول الله یض آلوده شود، چه بایح

 .»»نماز بخوان ،در آن سپس .یبمال و بشو

 انلَّيِبِّ  ْت َجاءَ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۶۹
َ

يِب ُحبَيٍْش إِىل
َ
يَا  :َ�َقالَْت  فَاِطَمُة بِنُْت أ

 ِ ْطُهرُ  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
ْستََحاُض فَال أ

ُ
ٌة أ

َ
الةَ  ،إِ�ِّ اْمَرأ َدُع الصَّ

َ
فَأ

َ
ِ  ؟أ َما  ،ال« : َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ إِ�َّ

ْ�بَلَْت َحيَْضتُِك  ،َولَيَْس حِبَيٍْض  ،َذلِِك ِعْرٌق 
َ
الةَ فَإَِذا أ ْدبََرْت فَاْغِسِ� َ�نِْك  ،فََديِع الصَّ

َ
َو�َِذا أ

َم ُ�مَّ َص�ِّ  يِئ ِللُكِّ َصالٍة َحىتَّ ييَِجَء َذلَِك الَْوقُْت : «َوقَاَل  ».ادلَّ  )۲۲۸بخاری:( .»»ُ�مَّ تَوَضَّ
آمد و عرض   اکرم ینبش نزد یبَ ُح  یفاطمه بنت اب گوید: می ؛لشه یعا ؛نیام المومن« ترجمه:

ک نماز را تر ،ن مدتیا در ایآ .شوم یمک ناپا یادیض، مدت زیل خون حیبه دل ! یامبر گرامیپ یکرد: ا

که پاره شده است.  است یرگ خونست بلکه ینض یحخون  ،نیا رای، زریخ«فرمود:  کنم؟ رسول الله 

غسل د، یان رسیات به پا یام قاعدگیکه ا ی. و هنگامخوانننماز ، دیفرا رس ات یقاعدگ یروزهاکه  یهنگام

 .»»رسد فرا ،یقاعدگ دوراننکه یتا ار یگبوضو  ،یهر نماز یالبته برا .نماز بخوان ن وک

 ): پاك کردن لباسی که آلوده به منی باشد49باب(

َنَابََة ِمْن ثَوِْب انلَّيِبِّ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۷۰
ْ
ْغِسُل اجل

َ
  ،ُكنُْت أ

َ
َ�يَْخُرُج إىِل

الةِ   )۲۲۹بخاری:( .»َو�ِنَّ ُ�َقَع الَْماِء يِف ثَْو�ِهِ  ،الصَّ
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 شستم و یم  اکرم ینبلباس اثر جنابت را از  گوید: می ؛لشه یعا ؛نیام المومن« ترجمه:

 .»وجود داشتلباسش  برهنوز آب،  یها اثر لکهکه  یرفت در حال رون مییاز خانه ب ،نماز یبرا  آنحضرت

  چارپایانسایر گوسفند و  ل و پیشاب شتر،) حکم آغ50ُباب(

�ٍَس « -۱۷۱
َ
ْو ُعَر�ْنَةَ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
نَاٌس ِمْن ُعلْكٍ أ

ُ
َمَرُهُم انلَّيِبُّ  ،فَاْجتََوُوا الَْمِدينَةَ  ،قَِدَم أ

َ
 فَأ

َانَِها ،بِِلَقاٍح 
ْ

بل
َ
بَْوالَِها وَأ

َ
�ُوا ِمْن أ ْن �رَْشَ

َ
وا َ�تَلُوا َرايِعَ انلَّيِبِّ  ،فَاْ�َطلَُقوا ،َوأ ا َصحُّ َواْستَاقُوا  فَلَمَّ

ِل انلََّهارِ  ،انلََّعمَ  وَّ
َ
رََبُ يِف أ

ْ
ا اْرَ�َفَع انلََّهاُر يِجَء بِِهمْ  ،َ�بََعَث يِف آثَارِِهمْ  ،فََجاَء اخل َمَر َ�َقَطَع  ،فَلَمَّ

َ
فَأ

يِْدَ�ُهمْ 
َ
رُْجلَُهمْ  ،أ

َ
ْ�يُنُُهمْ  ،َوأ

َ
ةِ �َْستَْسُقوَن فَال �ُْسَقْونَ  ،وَُسِمَرْت أ َرَّ

ْ
ُقوا يِف احل

ْ
ل
ُ
 )۲۳۳ بخاری:( .»َوأ

 یاز آب و هوا نه آمدند وینه به مدیرا ُع یکل ُع  هفیاز طا یا عده گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .بخورند آنان،ر و ادرار یاز شبرسانند و  یریخود را به شتران شدستور داد تا   مار شدند. رسول اللهیب آن،

و شتران را با خود  ندرا کشت رسول الله  چوپانافتند. پس از آن، یشفا  ،یماریاز بو ن کردند یآنان چن

چند  .ندکنب یتعقرا ر شد. بالفاصله دستور داد تا آنان باخب )تین جنایاصبح زود (از  امبر خدا یپبردند. 

دستور داد تا  آنحضرت آوردند.  خدمت رسول الله ، دهکرر یاسرا  هااز روز نگذشته بود که آن یساعت

دستور ( .»قرار دهنددر آفتاب گرم و سوزان و آنها را  دننکور کرا شان یها  و چشمرا قطع شان یدست و پا

 .»آب ندادند به آنان یول ، درخواست آب کردند،یاجرا شد). آنان از شدت تشنگ
َغنَمِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   هُ َوَ�نْ « -۱۷۲ 

ْ
ْن يُبَْ� الَْمْسِجُد يِف َمَرابِِض ال

َ
 .»يَُص�ِّ َ�بَْل أ

 )۲۳۴بخاری:(

شبها که  ییدر جا  اکرم ینبنکه مسجد ساخته شود، یقبل از ا گوید: می  سن انیهمچن« ترجمه:

 .»خواند یدند، نماز میخواب یگوسفندان م

 ): افتادن نجاست در روغن یا آب51باب(
ِ  :ل َميُْمونَةَ َ�ْن « -۱۷۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َرٍة َسَقَطْت يِف َسْمٍن  أ

ْ
 :َ�َقاَل  ،ُسئَِل َ�ْن فَأ

وا َسْمنَُ�مْ «
ُ
ُقوَها َوَما َحْولََها فَاْطرَُحوُه َوُ�

ْ
ل
َ
 )۲۳۵بخاری:( .»»أ

که در روغن  یموش هدربار رسول الله از  کند که: می تیروا؛ لمونه یم ؛نیام المومن« ترجمه:

و د یزیبررون یآن را باطراف  یها  از روغن یموش و مقدار«فرمود:  آنحضرت ال شد. ؤافتاده باشد، س

 .»»دیبخورروغن را  هیبق
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يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۷۴
َ
ِ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ ٍم يُْ�لَُمُه الُْمْسِلُم يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
لُكُّ لَك

ِقيَاَمِة َكَهيْئَتَِهايَُ�وُن يَْوَم 
ْ
ُر َدًما ،ال مِ  ،إِْذ ُطِعنَْت َ�َفجَّ َعْرُف َعرُْف  ،اللَّْوُن لَْوُن ادلَّ

ْ
َوال

 )۲۳۷بخاری:( .»»الِْمْسِك 
خدا را که مسلمان در راه  یهر زخم«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

عطر و  ،خونگردد. رنگ زخم، مانند رنگ  می یجار ،خون از آنو شود  تازه می ،آن زخم ،امتیروز ق ند،یبب

 .»»خواهد بودمعطر  ک،شممانند  شیبوو 

 ): ادرار کردن در آب راکد52باب(
يِبْ  نْ �َ وَ « -۱۷۵

َ
ِي « :قَاَل  عن انلَّيِبِّ   ُهَر�َْرةَ  أ

َّ
ائِِم اذل َحُدُ�ْم يِف الَْماِء ادلَّ

َ
ال َ�بُولَنَّ أ

 )۲۳۹ :یبخار( .»»ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل ِ�يهِ  ،ال َ�ِْري
 .دیادرار نکن ،آب راکددر د یمواظب باش«فرمود:  اکرم  ینبکند که  یت میروا ره یهر ابو« ترجمه:

 .»»دیدا کنیاز پیغسل و طهارت، بدان ن یچه بسا که برا

 شود نمازش باطل نمی ،): اگر روي شخصی که در نماز است نجاستی انداخته شود53باب(

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۷۶ نَّ انلَّيِبَّ : َمْسُعوٍد  ا�َّ
َ
بُو َجْهٍل  أ

َ
َيِْت َوأ

ْ
اَكَن يَُص�ِّ ِعنَْد ابل

ُ ُجلُوٌس 
َ

ْصَحاٌب هل
َ
يُُّ�ْم ييَِجُء �َِسَ� َجُزوِر بَِ� فُالنٍ  :إِْذ قَاَل َ�ْعُضُهْم بِلَْعض ،َوأ

َ
َ�يََضُعُه  ،�

ٍد إِذَ  َقْوِم فََجاَء بِهِ  ؟ا َسَجدَ ىلَعَ َظْهِر ُ�َمَّ
ْ
ْشىَق ال

َ
وََضَعُه  ،َ�نََظَر َحىتَّ َسَجَد انلَّيِبُّ  ،فَاْ�بََعَث أ

ْغِ� َشيْئًا ،ىلَعَ َظْهرِهِ َ�ْ�َ َكِتَفيْهِ 
ُ
ْ�ُظُر ال أ

َ
نَا أ

َ
فََجَعلُوا يَْضَحُكوَن  :َقاَل  ،لَْو اَكَن يِل َمنََعةٌ  ،َوأ

يُل َ�ْعُضُهْم ىلَعَ َ�ْعٍض  ِ  ،َوُ�ِ َسهُ  َورَُسوُل ا�َّ
ْ
 ،تُْه فَاِطَمةُ َحىتَّ َجاءَ  ،َساِجٌد ال يَْرَ�ُع َرأ

ِ  ،َ�َطرََحْت َ�ْن َظْهِرهِ  َسهُ  فََرَ�َع رَُسوُل ا�َّ
ْ
ثَالَث  ».اللَُّهمَّ َعلَيَْك بُِقَر�ٍْش « :ُ�مَّ قَاَل  ،َرأ

اٍت مَ  ََ�ِ ُمْستََجابَةٌ  :قَاَل  ،فََشقَّ َعلَيِْهْم إِْذ َداَع َعلَيِْهمْ  ،رَّ ْعَوَة يِف َذلَِك ابلْ نَّ ادلَّ
َ
ُ�مَّ  ،َوَ�نُوا يََرْوَن أ

يِب َجْهٍل « :َس�َّ 
َ
 ،ِد بِْن ُ�تْبَةَ َوالَْويِل  ،وََشيْبََة بِْن َر�ِيَعةَ  ،وََعلَيَْك بُِعتْبََة بِْن َر�ِيَعةَ  ،اللَُّهمَّ َعلَيَْك بِأ

َميََّة بِْن َخلٍَف 
ُ
يِب ُمَعيٍْط  ،َوأ

َ
ابَِع  ،»َوُ�ْقبََة بِْن أ اوُي. وََعدَّ السَّ ي َ�ْفيِس  :قَاَل فَنَِسيَُه الرَّ ِ

َّ
فََواذل

 ِ يَن َعدَّ رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

يُْت اذل
َ
َقِليِب قَِليِب بَْدرٍ  �ِيَِدهِ لََقْد َرأ

ْ
ىَع يِف ال  )۲۴۰بخاری:( .»رَصْ

 .کعبه مشغول نماز خواندن بودکنار  رسول الله  ،یروز گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

بچه از شما  یکیاگر است از آنان گفت: چقدر خوب  یکیچند از هوادارانش آنجا نشسته بودند.  یتنو ابوجهل 

(که ن آنان یتر . بدبختبگذارد پشت اورود، آن را بر  یسجده مبه که محمد  یهنگامو اورد یبله را یشتر فالن قبدان 
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رفت، آنرا به سجده   امبریپ یرود. وقتببه سجده   که محمدماند را آورد و منتظر بچه دان رفت و آن  بود) عقبه

. انجام دهم یم، نتوانستم کارن صحنه بودآشاهد که من  گوید: می یگذاشت. راو رسول الله  یها ان شانهیم

گر یکدیو  بعد از آن، همه قهقهه سر دادند گوید: می مسعود  کردم. عبدالله بن یدفاع م ،داشتم یم یبانیاگر پشت

آمد و آن را از  ل نکه فاطمهیدر سجده بود سر خود را از سجده بر نداشت، تا اکه  رسول الله  زدند. را تنه می

سه بار و ن کرد) یبرداشت، (آنها را نفراز سجده سر  امبر اکرم یپدور انداخت. برداشت و  آنحضرت  پشت

را معتقد بودند که یزناراحت شدند.  یلیخ ،امبر ین پیآنها از نفر». نکش را نابود یقر !پروردگارا«فرمود: 

پروردگارا! ابو «فرمود: از آنها، یک هر با ذکر نام  رسول الله  سپس، .شود یرفته میدر شهر مکه پذ ،دعا

 یراو». کنبود ناط را یعم یه بن خلف وعقبه بن ابیام د بن عتبه،یعه، ولیبه بن ربیعه، شیجهل، عتبه بن رب

دست در  جانمکه  یسوگند به ذات ام.  کرده فراموشآنرا من که ز نام برد ینفر هفتم را ن لهرسول ال گوید: می

 .»دمیبدر د یدر چاهان کرده بود، یدر آنروز، نفر که رسول الله را  یکسان همردار هم یها الشهمن  ،اوست

 بینی در لباس ): حکم آب دهان و54باب(

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۷۷
َ
 )۲۴۱بخاری:( .»يِف ثَْو�ِهِ  قَاَل: بََزَق انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

 .»گرفتخود را با لباس  شآب دهان  اکرم ینب گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

 ): زنی که خون را از صورت پدرش شست55باب(

اِعِديَّ  ِن بْ  َ�ْن َسْهِل « -۱۷۸ ُ انلَّاُس  : َسْعٍد السَّ
َ

هل
َ
ٍء ُدووَِي ُجْرُح انلَّيِبِّ  :�نَُّه َسأ يِّ يَشْ

َ
 ؟بِأ

 
َ

ال
َ

ق
َ
ْعلَُم بِِه ِم�ِّ  :ف

َ
َحٌد أ

َ
ٌّ ييَِجُء برُِتِْسِه ِ�يِه َماءٌ  ،َما بيَِقَ أ َوفَاِطَمُة َ�ْغِسُل َ�ْن وَْجِهِه  ،اَكَن يلَعِ

مَ  ْحِرَق  ،ادلَّ
ُ
ِخَذ َحِصٌ� فَأ

ُ
 )۲۴۳بخاری:( .»فَُحيِشَ بِِه ُجرُْحهُ  ،فَأ

 یزیبا چه چ که زخم رسول الله کردندمن سؤال  از گوید: می  یسهل بن سعد ساعد« ترجمه:

گاهیکه در ا یگفتم: کس د؟ا شمداو در سپرش آب   یعلدم که) ی(د. باشد، وجود ندارد تر ن مورد از من آ

و  ندرا سوخت یریحص ،و بعد .شست یم رسول الله  ک)مبار( هرا از چهر ها خون لآورد و فاطمه  یم

 .»نهادند زخم رسول الله  یرا روخاکستر آن 

 زدن  ): مسواك56باب(

يِب ُموىَس « -۱۷۹
َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
عْ  :فَوََجْدتُُه �َْسنَتُّ �ِِسَواٍك �ِيَِدهِ َ�ُقوُل  أ

ُ
ْع أ

ُ
 ،أ

َواُك يِف ِ�يهِ  نَّه َ�تََهوَّعُ  ،َوالسِّ
َ
 )۲۴۴بخاری:( .»َك�
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در دست داشت  یشان مسواکیا .دمیرس اکرم  ینبخدمت  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

ع، یو با صدا
ُ
ع مسوا ا

ُ
 .»کند یاستفراغ م ایکه گوآورد  یدرم ییچنان صدا یعنی .دز میک ا

   َ�ْن ُحَذْ�َفةَ « -۱۸۰
َ

ال
َ
َواك  اَكَن انلَّيِبُّ  :ق  .»إَِذا قَاَم ِمَن اللَّيِْل �َُشوُص فَاُه بِالسِّ

 )۲۴۵بخاری:(

را با  )مبارکش(ن اده ،شد یدار میاز خواب ب  اکرم ینبکه  شبها گوید: می فه یحذ« ترجمه:

 .»کرد ز مییتمو  شست میک مسوا

 ): دادن مسواك به بزرگترها57باب(

نَّ انلَّيِبَّ رىَِضَ اهللا َ�نُْهَما: َعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۸۱
َ
�ََسوَُّك �ِِسَواكٍ « :قَاَل  أ

َ
َراِ� أ

َ
فََجاَءِ�  ،أ

ْ�رَبُ ِمَن اآلَخرِ  ،نِ رَُجال
َ
َحُدُهَما أ

َ
ْصَغَر ِمنُْهَما ،أ

َ
َواَك األ ُت السِّ

ْ
ْ  :فَِقيَل يِل  ،َ�نَاَول فََدَ�ْعتُُه  ،َكربِّ

ْ�رَبِ ِمنُْهَما
َ
 األ

َ
 .»»إِىل

زنم. دو نفر نزد  یمک دم که مسوایدر خواب د«فرمود:   اکرم ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

به بزرگتر بده. آنرا را به کوچکتر دادم. به من گفته شد: ک کوچکتر. مسوا یگریبزرگتر بود و د یکیمن آمدند. 

 .»»بزرگتر دادمفرد را به ک آنگاه مسوا

 دخواب می وضو باکسی که ): فضیلت 58باب(

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۱۸۲
ْ
 وُُضوءَ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َعِن ال

ْ
أ َ�يَْت َمْضَجَعَك َ�تَوَضَّ

َ
َك إَِذا أ

الةِ  ْ�َمِن  ،لِلصَّ
َ
َك األ ْسلَْمُت وَْجِ� إيَِلَْك  :ُ�مَّ قُِل  ،ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ

َ
ْمرِي  ،اللَُّهمَّ أ

َ
َوفَوَّْضُت أ

ُت َظْهِري إيَِلَْك  ،إيَِلَْك 
ْ
َأ
ْ
جل

َ
 َوال َمنَْجا ِمنَْك إِال إيَِلَْك  ،َوأ

َ
اللَُّهمَّ  ،َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيَِلَْك ال َملَْجأ

َت 
ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
رْسَ  ،آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َ
ِي أ

َّ
نَْت ىلَعَ  ،لَْت َو�ِنَِبيَِّك اذل

َ
فَإِْن ُمتَّ ِمْن يَلْلَِتَك فَأ

ِفْطَرةِ 
ْ
ْدُ�َها ىلَعَ انلَّيِبِّ  :قَاَل  ،»َواْجَعلُْهنَّ آِخَر َما َ�تلََكَُّم بِهِ  ،ال ا بَلَْغُت  فََردَّ اللَُّهمَّ آَمنُْت  :فَلَمَّ

َت 
ْ
نَْزل

َ
ِي أ

َّ
رَْسلَْت َونَ  ،ال« :قَاَل  ،َورَُسولَِك  :قُلُْت  ،بِِ�تَابَِك اذل

َ
ِي أ

َّ
 )۲۴۷بخاری:( .»»ِبيَِّك اذل

 یفرمود: قبل از رفتن به رختخواب، وضو  اکرم ینبت است که یروا از براء ابن عازب « ترجمه:

ْسلَْمُت وَْجِ� إيَِلَْك « بخوان: ن دعا رایراست بخواب و ا یر و بر پهلویبگکامل 
َ
َوفَوَّْضُت  ،اللَُّهمَّ أ

ْمِري إيَِلَْك 
َ
ُت َظْهِري ِإيَلَْك  ،أ

ْ
َأ
ْ
جل

َ
 َوال َمنَْجا ِمنَْك ِإال إيَِلَْك  ،َوأ

َ
 ،َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيَِلَْك ال َملَْجأ

َت 
ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
رَْسلَْت  ،اللَُّهمَّ آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َ
ي أ ِ

َّ
ام  چهره ،خوف و رجاء! با (پروردگارا». َو�ِنَِبيَِّك اذل
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که دارم ن یقیدانم. و  یتو را پشت و پناه خود م و سپارم یام امورم را به تو مگردانم و تم یتو برم یبسورا 

ث که مبعو یامبریو پ یکه نازل فرمود یبه کتاب !پروردگارا تو ندارم.جز  یپناه، خشم و غضبتهنگام 

ن یآخر ت راالمجن یا ای. ا رفتهیاز دنمان) ی(با ا، بر فطرت یریبممان آوردم). اگر در همان شب یا ،یمودن

 .»کالم خود قرار بده

ِ وْ سُ رَ بِ  ُت نْ آمَ : گفتم یوقتخواندم.   اکرم ن دعا را نزد رسولیا گوید: می )براء(یراو  آنحضرت  ،كل

 .»ببررا بکار  ینب ه، کلملفظ رسول یبجا یعنی .»كيبِ ـنَ ـبِ  ُت نْ آمَ : بگو: «فرمود



 

 
 

 

 

 

 کتاب غسل -5

  وضو قبل از غسل): 1باب (

نَّ انلَّيِبَّ : َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۸۳
َ
َنَابَةِ  أ

ْ
  ،اَكَن إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجل

َ
بََدأ

الةِ  ،َ�َغَسَل يََديْهِ   لِلصَّ
ُ
أ  َكَما َ�تَوَضَّ

ُ
أ ُصوَل  ،ُ�مَّ َ�تَوَضَّ

ُ
َصابَِعُه يِف الَْماِء َ�يَُخلُِّل بَِها أ

َ
ُ�مَّ يُْدِخُل أ

ِسِه ثَالَث ُغرٍَف �ِيََديْهِ  ،َشَعِرهِ 
ْ
هِ لُكِّهِ  ،ُ�مَّ يَُصبُّ ىلَعَ َرأ ِ

ْ
 .»ُ�مَّ يُِفيُض الَْماَء ىلَعَ ِج�

 )۲۴۸بخاری:(

غسل جنابت   رسول اللههرگاه،  گوید: می  اکرم ینب یهمسر گرام ؛لشه یعا« ترجمه:

 سیخنش را انگشتا سپس، .گرفت یمکامل  یبعد وضو .شست یرا م شیها نمود، نخست دست می

سه بار با کف دست بر سر ان، یپاو در  .کرد یرا خالل مخود  ک)مبار(سر  یموها هشیرنمود و با آن،  می

 .»شست بدن خود را میتمام  ،خت و بعدیر یآب م ،خود

ِ  :قَالَْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن َميُْمونَةَ « -۱۸۴  رَُسوُل ا�َّ
َ
أ الةِ وُُضوءَ  تَوَضَّ  ،ُه لِلصَّ

َذى ،َ�ْ�َ رِْجلَيْهِ 
َ
َصابَُه ِمَن األ

َ
فَاَض َعلَيِْه الَْماءَ  ،وََغَسَل فَرَْجُه َوَما أ

َ
 ،ُ�مَّ نىَحَّ رِْجلَيْهِ  ،ُ�مَّ أ

َنَابَةِ  ،َ�َغَسلَُهَما
ْ
 )۲۴۹بخاری:( .»َهِذهِ ُغْسلُُه ِمَن اجل

ن بود: یغسل جنابت چن یبرا  روش آنحضرتد: یفرما یم ، اکرم ینب یهمسر گرام ؛مونهیم« ترجمه:

ش را یپاها یگرفت ول نماز، وضو می یساخت و مانند وضو کرد و نجاست را از خود دور می نخست، استنجا می

 . »شست ش را میی، پاهایجابجائ یاندکبا  ان،یخت و در پایر شست. سپس، بر تمام بدن خود، آب می نمی

 غسل مرد با همسرش ):2باب (

نَا َوانلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۸۵
َ
ْغتَِسُل أ

َ
ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد ِمْن قََدٍح  ُكنُْت أ

َفَرُق 
ْ
ُ ال

َ
 )۲۵۰بخاری:( .»ُ�َقاُل هل
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 »فرق«ظرف آب که به آن یک از   اللهد: من و رسول یفرما یم ؛لشه یعا ؛نیام المومن« ترجمه:

 .»میکرد غسل، استفاده می یبراگفتند،  یم

 آن  مانند و آبصاع یک غسل نمودن با  ):3باب (

  :ل اهَ نْ �َ وَ « -۱۸۶
َ
ًْوا ِمْن َصاٍع  ،لَت َ�ْن ُغْسِل انلَّيِبِّ ئِ ا سُ هَ �َّ �

َ
 ،َفَدَعْت بِإِنَاٍء �

ِسَها ،فَاْغتََسلَْت 
ْ
فَاَضْت ىلَعَ َرأ

َ
ائِِل ِحَجاٌب  ،َوأ  )۲۵۱بخاری:( .»َوَ�يْنََها َوَ�ْ�َ السَّ

 شانیاسؤال شد.   اکرم ینبغسل  هدربار یت است که از ویروا لشه یعا ن ازیهمچن« ترجمه:

و  او انیخت. میآب ر شبر سرو د کرغسل گرفت. سپس با آن  صاع آب مییک خواست که حدود  یظرف

 .»ل بودئحا ییپرده ا ؛عبدالرحمن؛ برادرش یعنی کنندهسؤال 

ِ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بْدِ « -۱۸۷   : ا�َّ
َ
 سَ  هُ نَّ �

َ
ُ أ

َ
ُغْسِل  ٌل جُ رَ  هل

ْ
 ،يَْ�ِفيَك َصاعٌ  :َ�َقاَل  ؟َعِن ال

ْوَ� ِمنَْك َشَعًرا وََخْ�ٌ ِمنَْك  :َ�َقاَل َجابِرٌ  ،َما يَْ�ِفيِ�  :َ�َقاَل رَُجٌل 
َ
ُ�مَّ  ،اَكَن يَْ�يِف َمْن ُهَو أ

نَا يِف ثَوٍْب  مَّ
َ
 )۲۵۲بخاری:( .»أ

سؤال کرد. در  ،مقدار آب غسل هاز من دربار یشخص گوید: می  بن عبد الله جابر« ترجمه:

ست. گفتم: ین یکافمن  یصاع برایک از حاضران گفت:  یکیست. ا یکاف ،صاع آبیک  :گفتم ،جواب

رسول  یعنی( کرد یت میکفا ،صاع آبیک  ،از تو بهتر بودهم شتر وخودش یش از تو بیکه موها یکس یبرا

 .»امامت کردما  یبرا را نماز چادر بر تن داشت،یک که   جابر آنگاه ).الله 

 که سه بار برسر خود آب بریزد ): کسی4باب (

ِ  :قَاَل   ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  نْ �َ « -۱۸۸ يِس « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِ�يُض ىلَعَ َرأ

ُ
نَا فَأ

َ
ا أ مَّ

َ
 أ

تَيِْهَما »ثَالثًا
ْ
َشاَر �ِيََديِْه لِك

َ
 )۲۵۴بخاری:( .»َوأ

 من سه بار با«فرمود:  ها با نشان دادن کف دست رسول الله  گوید: می بن مطعم ریجب« ترجمه:

 .»»زمیر یآب م ،بر سر خود نهایا

 آغاز کند )١(که غسل را با محالب کسی): 5باب(

َنَابَةِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۸۹
ْ
ِالِب  ،إِذَا اْغتََسَل ِمَن اجل

ْ
َْو احل

َ
ٍء �  ،داََع �يَِشْ

هِ  َخَذ بَِ�فِّ
َ
ْ�َمِن  ،فَأ

َ
ِسِه األ

ْ
 �ِِشقِّ رَأ

َ
�رَْسِ  ،َ�بََدأ

َ
ِسهِ  ،�ُمَّ األ

ْ
 )۲۵۸بخاری:( .»َ�َقاَل بِِهَما ىلَعَ وََسِط رَأ

                                           
 .ظرفی است که در آن شتر را می دو شند  -١
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را  یحالب مانندمنمود، ظرف  یمجنابت غسل   اکرم ینب ،د: هرگاهیفرما می لشه یعا« ترجمه:

آنرا سپس سمت چپ  و ،خودبدن ابتدا سمت راست  .داشت آب بر می ،د و از آن با دستیطلب می

 .»ختیر آب می خود،سر فرق  بر شیها با دست ،انیدر پا وشست.  می

 همسران متعدد با یک غسل  و همبستري با تکرار همبستري ):6باب (

ِ  :قَالَْت  لا َوَ�نْهَ « -۱۹۰ َطيُِّب رَُسوَل ا�َّ
ُ
ُ�مَّ يُْصِبُح  ،َ�يَُطوُف ىلَعَ �َِسائِهِ  ،ُكنُْت أ

 )۲۶۷بخاری: ( .»ُ�ِْرًما َ�نَْضُخ ِطيبًا
. آنگاه، زدم می ییخوشبو(قبل از احرام)  اکرم  رسولبه د: من یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 یبو ،نمود که لباس احرام بر تن می یوقت ،هنگام صبحسپس . کرد می یش همبسترهمسران با آنحضرت 

 .»دیرس به مشام می رسول الله  ک)مبار(عطر همچنان از بدن 

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۹۱
َ
اَعِة الَْواِحَدةِ  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ يَُدوُر ىلَعَ �َِسائِِه يِف السَّ

ْعِطَي قُ 
ُ
نَُّه أ

َ
ُث � َوَ�َن يُِطيُقُه؟ قَاَل: ُكنَّا َ�تََحدَّ

َ
َة. قيل: أ ةَ ِمَن اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوُهنَّ إِْحَدى َعرْشَ وَّ

 )۲۶۸بخاری:( .»ثَالِ��َ 
همسران خود که  ها شب، با همیاز روز  یدر بخش  رسول الله گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 ؟را داشت ین کاریچن ییتوانا ا رسول الله یدند: آیکرد . از او پرس می یازده نفر بود، همبستریتعداد آنها 

 . »داشت یینفر، توانا یس هبه انداز  به نظر ما، آنحضرت :گفت انس 

 غسل نماید که عطر بزند و ): کسی7باب(

يِب يِف َمْفِرِق انلَّيِبِّ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۹۲  َو�ِيِص الطِّ
َ

ْ�ُظُر إىِل
َ
�ِّ أ

َ
 َوُهوَ  ،َك�

 )۲۷۱بخاری: ( .»ُ�ِْرمٌ 
 سر رسول الله فرق  بررا  ییخوشبو درخشش نون،هم اک اید: گویفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»برند بسر می در احرامشان یا که یم در حالینما مشاهده می

 ): خالل کردن موها هنگام غسل8باب (

ِ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۹۳ َنَابَةِ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
 ،َغَسَل يََديْهِ  ،إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجل

 وُُضوءَ 
َ
أ الةِ َوتَوَضَّ تَهُ  ،ُ�مَّ اْغتََسَل  ،ُه لِلصَّ ْرَوى �رََشَ

َ
نَُّه قَْد أ

َ
 ،ُ�مَّ ُ�َلُِّل �ِيَِدهِ َشَعَرُه َحىتَّ إَِذا َظنَّ �

اٍت  فَاَض َعلَيِْه الَْماَء ثَالَث َمرَّ
َ
 )۲۷۲بخاری:( .»ُ�مَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ  ،أ
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را  شیها نمود، نخست دست یغسل جنابت م رسول الله ،د: هرگاهیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

ش، ینمود. آنگاه با دستها بعد از آن، غسل میساخت.  نماز، وضو می یمانند وضو ،شست. سپس یم

 خ سرش را خالل می یموها
ً
ان، سه بار بر یس شده است. و در پایکرد تا مطمئن شود که پوست سرش کامال

 . »شست خت و تمام آن را مییر بدنش، آب می

 بیرون رود  بدون تیمم،که جنب است،  افتاد): اگر کسی در مسجد بیاد 9باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۹۴
َ
ُفوُف ِ�يَاًما :قَاَل   َ�ْن أ لَِت الصُّ الُة وَُعدِّ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
فََخَرَج إيَِلْنَا  ،أ

 ِ ا قَاَم يِف ُمَصالهُ  ،رَُسوُل ا�َّ نَُّه ُجنٌُب  ،فَلَمَّ
َ
 ،ُ�مَّ رََجَع فَاْغتََسَل  ».َماَكنَُ�مْ « :َ�َقاَل نَلَا ،َذَكَر �

ُسُه َ�ْقُطرُ 
ْ
َ فََصلَّيْنَا َمَعهُ  ،ُ�مَّ َخَرَج إيَِلْنَا َوَرأ  )۲۷۵بخاری:( .»فََكربَّ

 رسول الله  . سپس،بسته شد ،نماز هاقام یها برا صفاقامه گفته شد و  گوید: می ره یهر ابو« ترجمه:

خود  یجا سر: «گفت . به مااستُجنب که ش آمد ادی، ستادینماز ا یکه بر مصال یهنگام .ف آوردیتشر

 ما آمد که یبه سو یدر حال. و دنموغسل سپس برگشت و  .د)ینماز را بهم نزن یها (صف یعنی». دیبمان

 .»مینماز خواندشان یار گفت و ما با یتکبآنگاه،  .دیچک یش میهنوز آب از موها

 پوشش افضل است ه و اینکه در حالت برهن ): غسل در جاي خلوت و10باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۹۵
َ
اِ�يَل َ�ْغتَِسلُوَن ُعَراةً َ�نُْظُر « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ اَكنَْت َ�نُو إرِْسَ

 َ�ْعٍض 
َ

ْن َ�ْغتَِسَل  :َ�َقالُوا ،َ�ْغتَِسُل وَْحَدهُ  َوَ�َن ُموىَس  ،َ�ْعُضُهْم إىِل
َ
ِ َما َ�ْمنَُع ُموىَس أ َوا�َّ

نَُّه آَدرُ 
َ
ةً َ�ْغتَِسُل  ،َمَعنَا إِال � ََجُر بِثَْو�ِهِ  ،فَوََضَع ثَْوَ�ُه ىلَعَ َحَجرٍ  ،فََذَهَب َمرَّ

ْ
فََخَرَج  ،َ�َفرَّ احل

اِ�ي ،ثَْوِ� يَا َحَجرُ  :ُموىَس يِف إِثْرِهِ َ�ُقوُل   ُموىَس َحىتَّ َ�َظَرْت َ�نُو إرِْسَ
َ

ِ َما  :َ�َقالُوا ،َل إِىل َوا�َّ
ٍس 

ْ
َخَذ ثَْوَ�هُ  ،بُِموىَس ِمْن بَأ

َ
ً�ا ،َوأ ََجِر رَضْ

ْ
بُو ُهَر�َْرةَ : َ�َقاَل  ».َ�َطِفَق بِاحل

َ
ِ إِنَُّه نَلََدٌب  :أ َوا�َّ

ََجرِ 
ْ
ََجرِ  ،بِاحل

ْ
ً�ا بِاحل ْو َسبَْعٌة رَضْ

َ
 )۲۷۸بخاری:( .»ِستٌَّة أ

گر نگاه یکدیبه  ه،کرد  برهنه غسل ،لیاسرائ یبن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یهر ابو« ترجمه:

ضه یرم بَو  یموسبخدا سوگند، چون گفتند:  ل یاسرائ یکرد. بن یغسل م ییتنها به  یموس اما .کردند یم

آن  .گذاشت تا غسل کند یسنگ یرو و آورد دررا  شیالباسه  یموس یکند. روز یمنغسل دارد، با ما 

 !سنگ یا اد زد:یفر دنبال سنگ به راه افتاد و  یموس .و فرار کرد را برداشت  یموس یهالباس ،سنگ

چ یه یو گفتند: به خدا سوگند، موس نددیرا د یموس لیاسرائ یبننکه یتا ا )؟یبر (را کجا می میلباسها

. »زد سنگچند ضربه به گرفت و بررا  شیهالباس  یسنگ توقف کرد و موس ،آنگاه .نداردای  یماریب

 .»ده شدید سنگ یروه، بر ا هفت ضربیشش بخدا سوگند، اثر  گوید: می یراو
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يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۹۶
َ
يُّوُب َ�ْغتَِسُل ُعْرَ�انًا« :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َوَ�ْن أ

َ
فََخرَّ َعلَيِْه  ،بَيْنَا �

يُّوُب َ�ْتيَِث يِف ثَْو�ِهِ  ،َجَراٌد ِمْن َذَهٍب 
َ
يُّوُب  :َ�نَاَداُه َر�ُّهُ  ،فََجَعَل �

َ
ا  ،يَا � ْ�نَيْتَُك َ�مَّ

َ
ُ�ْن أ

َ
لَْم أ

َ
أ

تَِك  :قَاَل  ؟تََرى  )۲۷۹بخاری:( .»»َولَِ�ْن ال ِغَ� يِب َ�ْن بََرَ�ِتَك  ،بََ� وَِعزَّ
کردن بود که در آن برهنه مشغول غسل   وبیا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یهر ابو« ترجمه:

آنها در لباسش نمود.  یشروع به جمع آور وب یختند. ایبر او فرو ر ییطال یها از ملخ یاثنا، گروه

 وب یا از نساخته بودم؟ین بی ،ینیب که می ییزهاین چیوب! مگر من تو را از ایا یپروردگارش به او ندا داد: ا

 . »»ستمیاز نین بی من از برکات تو یول )ای از ساختهین ی. (بیبه عزتت سوگند! بل :گفت

 دور داشتباید خود را از چشم مردم  ،هنگام غسل ):11باب (

مِّ  نْ �َ « -۱۹۷
ُ
يِب َطالٍِب  بِنِْت  َهانِئٍ  أ

َ
ِ  :قَالَْت  ل أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َفتِْح  َذَهبُْت إِىل

ْ
 ،اَعَم ال

مُّ َهانِئٍ  :َ�ُقلُْت  ؟»َمْن َهِذهِ « :َ�َقاَل  ،فَوََجْدتُُه َ�ْغتَِسُل َوفَاِطَمُة �َْسرُتُهُ 
ُ
نَا أ

َ
 )۲۸۰بخاری:( .»أ

در شان ی. ارفتم  الله نزد رسول ،سال فتح مکه گوید: می ؛لطالب  وابدختر  ؛ینها ام« ترجمه:

 زنن یا«فرمود:  رسول الله  .بوددر پوشش نگه داشته او را  لفاطمه  کرد و یآن لحظه استحمام م

 .»هستم ی: ام هانگفتم؟ »ستیک

 شود ؤمن نجس نمیحکم عرق فرد جنب و اینکه م ):12باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۹۸
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
 ، قال:لَِقيَُه يِف َ�ْعِض َطِر�ِق الَْمِدينَِة وَُهَو ُجنٌُب  أ

َنَْسُت ِمنْهُ  بَا ُهَر�َْرةَ « :َ�َقاَل  ِجئُت،ُ�مَّ  ُت،فَاْغتََسلْ  ُت فََذَهب ،فَا�ْ
َ
ْ�َن ُكنَْت يَا أ

َ
ُكنُْت  :قَاَل  ؟»أ

نَا ىلَعَ َ�ْ�ِ َطَهاَرةٍ 
َ
َجالَِسَك َوأ

ُ
ْن أ

َ
ِ إِنَّ الُْمْسِلَم ال « :َ�َقاَل  ،ُجنُبًا فََكِرْهُت أ ُسبَْحاَن ا�َّ

 )۲۸۳ی:بخار( .»»َ�نُْجُس 
 ،بودم نبُج د. چون یمرا د ،نهیمد یها از کوچه یکیدر   اکرم ینب گوید: می ره یهر ابو« ترجمه:

دم. یرس ، خدمت رسول خدا پس از غسلو  .پنهان کردم از چشم رسول الله دم و یعقب کشخود را 

مجالست با شما  ت وعدم طهارت،باجنبعلت کردم:  ؟ عرض»یکجا بود! رهیابوهر «: فرمود آنحضرت

 .»»شود یمؤمن که نجس نم !سبحان الله« فرمود:  را مناسب ندانستم. رسول الله 

 جنب وضو بگیرد، سپس بخوابد): 13باب (

اِب  ُ�َمَر بِْن  َ�نْ « -۱۹۹ َطَّ
ْ
ِ  : اخل َل رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدنَا َوُهَو ُجنٌُب  :َسأ

َ
يَْرقُُد أ

َ
 :قَاَل  ؟أ

» 
َ
أ قُْد َوُهَو ُجنٌُب َ�َعْم إَِذا تَوَضَّ َحُدُ�ْم فَلَْ�ْ

َ
 )۲۸۷بخاری:( .»»أ
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م؟ یم بخوابیتوان یم در حالت جنابت، ا ید: آیپرس  الله از رسول بن خطاب  عمر« ترجمه:

 .»»دید بخوابیتوان ید، میریاگر وضو بگ ،یبل«فرمود:  آنحضرت 

 تماس آلت تناسلی زن و مرد ):14باب (

يِب « -۲۰۰
َ
ْرَ�عِ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ

َ
 ،ُ�مَّ َجَهَدَها ،إَِذا َجلََس َ�ْ�َ ُشَعِبَها األ

غُ 
ْ
 )۲۹۱بخاری:( .»»ْسُل َ�َقْد وََجَب ال

 هچهارگان یان اعضایهر وقت، شوهر م«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»شود یواجب م، غسل کند یرد و همبستریبگقرار همسرش 



 

 
 

 

 

 

 کتاب حیض -6

 قاعدگی ): احکام زنان در حالت نفاس و1باب (

َجَّ  :ْت الَ قَ  ل اَع�َِشةَ  نْ �َ « -۲۰۱
ْ
ا ُكنَّا �رَِسٍِف  ،َخرَْجنَا ال نََرى إِال احل  ،ِحْضُت  فَلَمَّ

 ِ َّ رَُسوُل ا�َّ بِْ�ي فََدَخَل يلَعَ
َ
نَا أ

َ
نُِفْسِت « :قَاَل  ،َوأ

َ
ْمٌر « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قُلُْت  ؟»َما لَِك أ

َ
إِنَّ َهَذا أ

َاجُّ 
ْ
ُ ىلَعَ َ�نَاِت آَدَم فَاقيِْض َما َ�ْقيِض احل َيِْت  ،َكتَبَُه ا�َّ

ْ
ْن ال َ�ُطوِ� بِابل

َ
وََضىحَّ  :قَالَْت  ».َ�ْ�َ أ

ِ رَُسو ََقر ُل ا�َّ  )۲۹۴بخاری:( .»َ�ْن �َِسائِِه بِابلْ
» رفِس «به محل  یم. وقتیمنوره براه افتاد هنیاز مد، حج یادا ید: برایفرما  می لشه یعا« ترجمه:

فرمود: کردم.  ه مییکه گر یآمد در حال نزد من شدم. رسول الله  یدچار قاعدگ ،میدیرس مکه)یک (نزد

است که  یزین چیا«فرمود:  . آنحضرت ی؟ گفتم: بل»یا شده یدچار قاعدگ ای؟ آیکن یه میچرا گر«

حج را ک تمام احکام و مناس ،کعبه هطواف خانجز دختران آدم کرده است.  هشامل حال همخداوند آن را 

 .»نمود یش، گاو، قربانیخوازواج  یبرا د: رسول الله یفرما یم لشه یعا». انجام بده

 موهاي شوهر در حالت قاعدگی): شانه کردن 2باب (

ِ  :قَالَْت  لا َ�نْهَ وَ « -۲۰۲ َس رَُسوِل ا�َّ
ْ
ُل رَأ رَجِّ

ُ
نَا َحائٌِض  ُكنُْت أ

َ
 )۲۹۵ بخاری:( .»َوأ

را شانه   رسول اللهک مبارسر  یموها ،ید: در حال قاعدگیفرما یم لشه یعان یهمچن« ترجمه:

 .»زدم یم

َسهُ  ،يِف الَْمْسِجدِ  ُ�َاِورٌ  وَ هُ وَ  :و� رواية« -۲۰۳
ْ
لُُه  ،َوِ�َ يِف ُحْجَرتَِها ،يُْدِ� لََها َرأ َ�رُتَجِّ

 )۲۹۶بخاری:( .»َوِ�َ َحائٌِض 

را به خود ک بود و سر مبارمعتکف  ،در مسجد آمده است که رسول الله گر ید یتیروادر و « ترجمه:

را  رسول الله ک گذراند، سر مبار یرا م یام قاعدگیدر خانه بود و ااو که کرد و  مییک نزد لشه یعا

 .»(مسجد و خانه در کنار هم قرار داشتند) د.ز یشانه م
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 قرآن خواندن تکیه دادن به همسر در حالت قاعدگی و ):3باب (

نَا  اَكَن انلَّيِبُّ  :ْت الَ قَ  لاَع�َِشَة  نْ �َ « -۲۰۴
َ
  ،َحائٌِض  َ�تَِّكُئ يِف َحْجِري َوأ

ُ
ُ�مَّ َ�ْقَرأ

ُقْرآنَ 
ْ
 )۲۹۷بخاری:( .»ال

بر من  رسول الله  بردم،یبسر م یدوران قاعدگ در که من یدر حال گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»کرد یقرآن تالوت م نهاد) و من می ی(سر بر زانونمود  ه مییتک

 نامد می که حیض را نفاس ): کسی4باب (

مِّ  نْ �َ وَ « -۲۰۵
ُ
نَا َمَع انلَّيِبِّ  :قَالَْت  لَسلََمَة  أ

َ
يَصةٍ  بَيْنَا أ إِْذ  ،ُمْضَطِجَعٌة يِف مَخِ

َخْذُت ِ�يَاَب ِحيَضيِت  ،فَا�َْسلَلُْت  ،ِحْضُت 
َ
نُِفْسِت « :قَاَل  ،فَأ

َ
 ،فََداَعِ�  ،َ�َعمْ  :قُلُْت  ؟»أ

َِميلَةِ 
ْ
 )۲۹۸بخاری:( .»فَاْضَطَجْعُت َمَعُه يِف اخل

. مشد یقاعدگ دچار ده بودم کهیخواب ،چادریک در  ا رسول الله ب گوید: می لام سلمه « ترجمه:

؟ »یشد یا دچار قاعدگیآ« د:یپرس . رسول الله دمیپوش ضیلباس ح و مدیکش رونیب خود را ،آهسته

 .»دمیدر همان چادر خوابشان یبا ادوباره مرا فراخوند و من  آنحضرت . یبل: گفتم

 همسر در دوران قاعدگی کنار): خوابیدن 5باب (

نَا َوانلَّيِبُّ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۰۶
َ
ْغتَِسُل أ

َ
 ،ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد الِكنَا ُجنٌُب  ُكنُْت أ

تَِّزرُ 
َ
ُمُرِ� فَ�

ْ
نَا َحائٌِض  ،َوَ�َن يَأ

َ
ِ� َوأ َّ َوُهَو ُمْعتَِكٌف  ،َ�يُبَارِشُ َسُه إِيلَ

ْ
ْغسِ  ،َوَ�َن ُ�ِْرُج َرأ

َ
نَا فَأ

َ
لُُه َوأ

 )۲۹۹بخاری:( .»َحائٌِض 
غسل  ،ظرف آبیک م از یکه جنب بود یدر حال من و رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

و  .بپوشم داد که ازار دستور میبه من  آنحضرتگذراندم،  یرا م یکه من دوران قاعدگ یو زمان .میدنمو یم

 من آورد و رون مییرا از مسجد بک سر مبار ،عتکافهنگام ا . ودیخواب من می کنار) یدر آن حالت، (قاعدگ

 .»شستم می شان رایابردم، سر  سر میب یگقاعد دورانکه در 

ِ  ،اَكنَْت إِْحَدانَا إَِذا اَكنَْت َحائًِضا :قَالَْت  ل اهَ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -۲۰۷ َراَد رَُسوُل ا�َّ
َ
 فَأ

َها ْن ُ�بَارِشَ
َ
َر يِف فَْوِر َحيَْضِتَها ،أ ِ

ْن َ�زتَّ
َ
َمَرَها أ

َ
يُُّ�ْم َ�ْمِلُك إِْرَ�ُه َكَما  :قَالَْت  ،ُ�مَّ ُ�بَارِشَُها ،أ

َ
َو�

 )۳۰۲بخاری:( .»َ�ْمِلُك إِْرَ�هُ  اَكَن انلَّيِبُّ 
 شد و یم یدچار قاعدگ  از همسران رسول الله یکید: هرگاه یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .پوشدب ازار ،ضین شدت حیدر حداد که  به او دستور می ،بخوابددر کنارش خواست  می  آنحضرت
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ن یدر چن تواند مانند رسول الله  از شما می یچه کسافزود:  لشه یعا د.یخواب یمدر کنار او آنگاه 

 .؟!»دیکنترل نماخود را  یحالت

 روزه نگیرند ،زنان در دوران قاعدگی ):6باب (

ُْدرِيِّ َ�ْن « -۲۰۸
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :قَاَل   أ   َخَرَج رَُسوُل ا�َّ

َ
ْو فِْطٍر إىِل

َ
ْضىَح أ

َ
يِف أ

ْ�نَ « :َ�َقاَل  ،َ�َمرَّ ىلَعَ النَِّساءِ  ،الُْمَص�َّ  ْهِل انلَّارِ  ،يَا َمْعرَشَ النَِّساِء تََصدَّ
َ
ْ�رَثَ أ

َ
ِر�تُُ�نَّ أ

ُ
 ».فَإِ�ِّ أ

ِ  :َ�ُقلْنَ  َن اللَّْعنَ « :قَاَل  ؟َو�َِم يَا رَُسوَل ا�َّ َعِش�َ  ،تُْ�رِثْ
ْ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت  ،َوتَْ�ُفْرَن ال

َ
َما َرأ

َاِزِم ِمْن إِْحَداُ�نَّ 
ْ
ْذَهَب لِلُبِّ الرَُّجِل احل

َ
َوَما ُ�ْقَصاُن ِدينِنَا َوَ�ْقِلنَا يَا  :قُلْنَ  ».َ�ْقٍل وَِديٍن أ

 ِ ةِ ِمثَْل نِْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل « :قَاَل  ؟رَُسوَل ا�َّ
َ
لَيَْس َشَهاَدُة الَْمْرأ

َ
فََذلِِك ِمْن « :قَاَل  ،بََ�  :قُلْنَ  ؟»أ

لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصمْ  ،ُ�ْقَصاِن َ�ْقِلَها
َ
فََذلِِك ِمْن ُ�ْقَصاِن « :قَاَل  .بََ�  :قُلْنَ  »؟أ

 )۳۰۴بخاری:( .»»ِديِنَها
مصال رفت.  یبسو د فطریا عید قربان یعروز  رسول الله  گوید: می  ید خدریابو سع« ترجمه:

ن اهل یشتریرا شما را بید. زیصدقه ده !گروه زنان یا«به زنان زد و خطاب به آنان فرمود:  یدر آنجا، سر

ن یشما بکثرت نفرنکه یبخاطر ا«فرمود:  امبر اکرم یپ ! رسول خدا یدند: چرا؟ ایپرس». دمیدوزخ د

تواند مانند شما،  نمی ینیچ ناقص عقل و دید و هیکن می ینموده و ناسپاس ید و از شوهرانتان نافرمانیکن می

مگر «ست؟ فرمود: ین ما چی! نقصان عقل و د رسول خدا یعرض کردند: ا». ب بدهدیمردان عاقل را فر

فرمود:   . رسول خدای؟ گفتند: بل»شود مرد محسوب می یزن، نصف گواهیک  ین است که گواهینه ا

ض و یام حینکه در ایمگر نه ا«باز فرمود:  آنحضرت ». ن خود، نشانگر نقص عقل شما استیا«

ل بر ین هم دلیا«فرمود:  . رسول الله ی؟ عرض کردند: بل»دیریگ د و روزه نمییخوان ، نماز نمییقاعدگ

 .»»ن شماستینقص د

 زمان استحاضه اعتکاف زنان در  ):7باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۰۹
َ
َوِ�َ ُمْستََحاَضٌة  ،اْ�تََكَف وَمَعُه َ�ْعُض �َِسائِهِ  أ

مَ  مِ  ،تََرى ادلَّ ْتََها ِمَن ادلَّ
َ

ْسَت حت  )۳۰۹بخاری:( .»فَُر�ََّما وََضَعِت الطَّ
نشست  به اعتکاف می یبا و از همسران رسول الله  یکی ید: گاهیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»ندیبنش یطشت یناچار بود رو یزیاز شدت خونرو چه بسا  داشت. یزیرکه استحاضه بود وخونیدر حال
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 مواد خوشبوي دیگر پس از غسل حیض  عطر وزنان از  ةاستفاد): 8باب (
مِّ َعِطيََّة َعِن انلَّيِبِّ « -۲۱۰

ُ
دَّ ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث  :قَالَْت  َ�ْن أ ِ

ُ
ْن �

َ
إِال  ،ُكنَّا ُ�نَْ� أ

ا ْشُهٍر وََعرْشً
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
َوال نَلْبََس ثَْوً�ا َمْصبُواًغ إِال ثَوَْب  ،َوال َ�تََطيََّب  ،َوال نَْ�تَِحَل  ،ىلَعَ َزْوٍج أ

ْهِر إَِذا اْغتََسلَْت إِْحدَ  ،َعْصٍب  َص نَلَا ِعنَْد الطُّ انَا ِمْن َ�ِيِضَها يِف ُ�بَْذٍة ِمْن ُكْسِت َوقَْد رُخِّ
ْظَفارٍ 

َ
َنَائِزِ  ،أ

ْ
 )۳۱۳بخاری:( .»َوُ�نَّا ُ�نَْ� َعِن ا�ِّبَاِع اجل

مگر  .ما ممنوع کرد یش از سه روز را برایب یوارسوگ رسول الله  گوید: می له یام عط« ترجمه:

و در  .ندینشاو بچهار ماه و ده روز به سوگ د یکه همسرش را از دست داده باشد. در آنصورت، با یزن یبرا

لباس  ید. مگر لباس َعصب (که نوعیما ممنوع گرد یز براین یخوشبو، سرمه و لباس رنگ هاستفاد ،امین اآ

ن ما یمواد خوشبو را مجاز نمود. و همچن یاندک ه، استفادیقاعدگغسل خشن است). البته پس از  یمنی

. »نازه، منع فرمودندع جییشرکت در تشاز (زنان) را 

 ): زن چگونه باید غسل نماید و آثارحیض را پاك کند9باب (
لَِت انلَّيِبَّ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۱۱

َ
ًة َسأ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
َمَرَها  ،َ�ْن ُغْسِلَها ِمَن الَْمِحيِض  أ

َ
فَأ

ِري بَِها« :َكيَْف َ�ْغتَِسُل قَاَل  رُ  :قَالَْت  ».ُخِذي فِرَْصًة ِمْن َمْسٍك َ�تََطهَّ َ�َطهَّ
َ
 :قَاَل  ؟َكيَْف أ

ِري بَِها« ِري« :قَاَل  ؟َكيَْف  :قَالَْت  ».َ�َطهَّ ِ َ�َطهَّ َّ  ».ُسبَْحاَن ا�َّ
َ

تَتَبَّيِع بَِها  :َ�ُقلُْت  ،فَاْجتَبَْذُ�َها إِيل
مِ  ثََر ادلَّ

َ
 )۳۱۴بخاري:( .»أ

 . آنحضرت سؤال کردض یغسل ح هدربار از رسول الله  یزن گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ک خود را پاپارچه با زن گفت: چگونه ». کنک ز و خوشبو خود را پایتم یا پارچه هلینخست به وس«فرمود: 

سبحان «فرمود:  گفت: چگونه؟ آنحضرتزن ». کنک خود را پا«فرمود: گر یبار د کنم؟ رسول الله 

آن  )، بالفاصلهمکردک را در  ول اللهمنظور رسکه من (د: یفرما یم لشه یعا». کنک خود را پاالله! 

 .»کندک خون را پا یجا ،زیتم هح دادم که چگونه با پارچیفهماندم و توض اوه دم و بیخود کش یزن را بسو

 هنگام غسل قاعدگی، ): شانه زدن موي سر10باب (
ِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۱۲ ْهلَلُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
ِة الْوََداِع  أ ْن  ،يِف َحجَّ فَُكنُْت ِممَّ

َها َحاَضْت  ،َ�َمتََّع َولَْم �َُسِق الَْهْدَي  َّ�
َ
 :َ�َقالَْت  ،َولَْم َ�ْطُهْر َحىتَّ َدَخلَْت يَلْلَُة َعَرفَةَ  ،فََزَ�َمْت �

 ِ َما ُكنُْت َ�َمتَّْعُت بُِعْمَرةٍ  ،َهِذهِ يَلْلَُة َعَرفَةَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ِ  ؟َو�ِ�َّ اْ�ُقيِض « :َ�َقاَل لََها رَُسوُل ا�َّ
ْمِسيِك َ�ْن ُ�ْمَرتِِك 

َ
َسِك َواْمتَِشِطي َوأ

ْ
َجَّ  ،َ�َفَعلُْت  ».َرأ

ْ
ا قََضيُْت احل َمَر َ�بَْدالرَّمْحَِن يَلْلََة  ،فَلَمَّ

َ
أ

َْصبَةِ 
ْ
ْ�َمَرِ� ِمَن اتلَّنِْعيمِ  ،احل

َ
 )۳۱۶بخاری:( .»َماَكَن ُ�ْمَرِ� الَّيِت �ََسْكُت  ،فَأ
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احرام بسته بودم و حج تمتع،  یبراالوداع  ةحجدر  د: با رسول الله یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

. عرض ماند یباق حالتآن  ،شدم و تا شب عرفهانه یعادت ماهدچار ان، یدر آن مبا خود نبرده بودم.  یَهد

 ؟ رسول الله د کردید. چه بایعرفه فرا رسشب ک نیبودم و اده نموت حج تمتع یمن ن !یامبر گرامیپ یا :کردم

که از حج فارغ  ین کردم. وقتی. من هم چن»انجام نده و عمره ماسرت را شانه ن ،ت را بازکنیسوهایگ«فرمود: 

برد و ب »میتنع«به برادرم عبدالرحمن دستور داد تا مرا به  »محصب«در  ا،هنگام بازگشت از من شدم. رسول الله 

 .»آوردم یرا که فوت شده بود، بجاای  و عمره مم رفتیبه تنع ،عبدالرحمنهمراه کند. من  یهمراه ،در عمره

 هنگام غسل پایان قاعدگی ،): ضرورت باز کردن موها براي زنان11باب(

ةِ  َخرَْجنَا ُمَواِ�َ� لِِهاللِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ وَ « -۲۱۳ ِجَّ
ْ
ِ  ،ِذي احل َمْن : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْن يُِهلَّ بُِعْمَرٍة فَلْيُْهِلْل 
َ
َحبَّ أ

َ
ْهلَلُْت بُِعْمَرةٍ  ،أ

َ
ْهَديُْت أل

َ
�ِّ أ

َ
َهلَّ َ�ْعُضُهْم بُِعْمَرةٍ  ».فَإِ�ِّ لَْوال �

َ
 ،فَأ

َهلَّ َ�ْعُضُهْم حِبَجٍّ 
َ
َ  ِت اقَ وسَ  ،َوأ

ْ
 اتلَّنِْعيمِ  :ْت الَ ا قَ هَ تَ َض يْ حَ  ْت رَ كَ ذَ وَ  َث يْ دِ احل

َ
يِخ إىِل

َ
رَْسَل َميِع أ

َ
 ،وأ

ٍء ِمْن َذلَِك َهْدٌي َوال َصْوٌم َوال َصَدقَةٌ  ْهلَلُْت بُِعْمَرٍة َولَْم يَُ�ْن يِف يَشْ
َ
 )۳۱۷بخاری: . (»فَأ

ک نه منوره را تریمد ،به قصد حج ،حجه یت هالل ذیؤد: بعد از ریفرما یم لشه یعا« ترجمه:

، (شکرانه)یداگر َه هم من  ت عمره کند وینتواند  دوست دارد میهرکس «فرمود:  م. رسول الله یکرد

قصد حج  یعمره و برخت ین یبعض گوید: می شهیعا. »بستم یعمره احرام م یفقط برا ،آوردم یهمراه نم

 یعبدالرحمن بن اب ؛برادرم  رسول اللهو گفت: را ذکر کرداش  یقاعدگان یجر لشه یعاسپس،  .کردند

ه نَ  ،ن کاریو بخاطر ا .احرام بستم ،عمره یم و من از آنجا برایم رفتیرا با من همراه کرد و ما به تنع؛   بکر

 .»چکدام بر من واجب نشدی، نه صدقه و نه روزه، هیدَه 

 واجب نیستبر زنان قضاي نمازهاي دوران قاعدگی  ):12باب (

ًة قَالَْت لََها :ل اَع�َِشةَ  نْ �َ وَ « -۲۱۴
َ
ِْزي إِْحَدانَا َصالَ�َها إَِذا َطُهَرْت  :أنَّ اْمَرأ

َ
جت

َ
 ؟أ

نِْت  :َ�َقالَْت 
َ
َحُروِر�ٌَّة أ

َ
يُض َمَع انلَّيِبِّ  ؟أ ِ

َ
ُمُرنَا بِهِ  ُكنَّا �

ْ
ْو قَالَْت  ،فَال يَأ

َ
 .»فَال َ�ْفَعلُهُ  :أ

 )۳۲۱بخاری:(

 ،یان دوران قاعدگید پس از پایا زن باید: آیپرس یواز  ینز ت است کهیروا لشه یااز ع« ترجمه:

 ؟ ما در زمان رسول الله یهست ١فرمود: مگر تو از خوارج لشه یرا بخواند؟ عااش  از دست رفته ینمازها

                                           
یکی از اصولشان این بود که احکام را فقط  قیام کرده وبه جنگ پرداختند، و خوارج کسانی بودند که علیه علی  -١

 قرآن استنباط کرده وبه احادیث اعتنایی نداشتند.از 
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ا ما چنبن ی کرد و از دست رفته امر نمی یما را به خواندن نمازها م و آنحضرت یشد می یدچار قاعدگ

 .»میکرد نمی

 همسر در دوران قاعدگی کنار): خوابیدن 13باب (

مَّ َسلََمةَ  نْ �َ « -۲۱۵
ُ
َِميلَةِ  ا َمَع انلَّيِبِّ هَ ِض يْ حَ  ُث يْ دِ حَ  ل أ

ْ
 هِ هذِ  يِفْ  لَْت اثم قَ ، يِف اخل

 )۳۲۲بخاری:( .»اَكَن ُ�َقبِّلَُها َوُهَو َصائِمٌ  نَّ انلَّيِبَّ إِ  :ةِ ايَ وَ الرِّ 
چادر یک ر ی، زیدوران قاعدگدر   دنش را در کنار رسول اکرمیخوابان یجر لام سلمه « ترجمه:

 .»دیبوس که روزه بود، مرا می یحالدر   ان کرد. سپس افزود که آنحضرتی(ملحفه) ب

 خارج از مصال  ،در مراسم عیدزنان حائض ): شرکت 14باب ( 

مِّ  نْ �َ « -۲۱۶
ُ
ْ « :َ�ُقوُل  : َسِمْعِت انلَّيِبَّ ْت الَ قَ  لَعِطيََّة  أ

َ
َعَواتُِق خت

ْ
وََذَواُت  ،ُرُج ال

ُُدورِ 
ْ
ُُدورِ  ،اخل

ْ
َعَواتُِق َذَواُت اخل

ْ
ِو ال

َ
ُيَُّض  ،أ

ْ
َْ�َ  ،َواحل

ْ
يَْشَهْدَن اخل

ْ
ُل  ،وََدْعَوَة الُْمْؤِمنِ�َ  ،َول َو�َْعزَتِ

ُيَُّض الُْمَص�َّ 
ْ
ُيَُّض  ،احل

ْ
لَيَْس �َْشَهُد َعَرفََة َوَ�َذا َوَ�َذا :َ�َقالَْت  ؟قيل هلا: احل

َ
 )۳۲۴بخاری:( .»؟أ

محجبه و  نازندختران جوان، «فرمود:  دم که یشن اکرم  ینبمن از  گوید: می له یام عط« ترجمه:

 ،نیمؤمن دعوتر و یدر مجالس ختوانند از خانه خارج شوند و  ، میبرند بسر می یقاعدگ در دورانکه  یزنان

  الله یه رضی. از ام عطد وارد مصال شوندیالبته زنان حائضه (ضمن شرکت در مراسم فوق) نبا .شرکت کنند

مگر در عرفه و )، ی(بلفرمود:  له یام عط !توانند شرکت کنند؟ یمهم ا زنان حائضه ی: آدندیپرسعنها 

 .»کنند؟ زنان حائضه شرکت نمی ،گرید یجاها

 قاعدگیغیر ایام ): زردي وتیرگی خون در 15باب (

ْفَرةَ َشيْئًا :قَالَْت لا هَ َ�نْ وَ « -۲۱۷ ُكْدَرَة َوالصُّ
ْ
 )۳۲۶بخاری:( .»ُكنَّا ال َ�ُعدُّ ال

بحساب  ،ضیره را خون حیو ت ما خون زرد رنگ گوید: می له یام عطن یهمچن« ترجمه:

 .»میآورد ینم

 دچار قاعدگی شود. ،افاضهطواف که پس از  ): زنی16باب (

َها:َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۲۱۸ َّ�
َ
�  ِ ِ  :قَالَْت لِرَُسوِل ا�َّ إِنَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ  ،َصِفيََّة قَْد َحاَضْت  ِْبُسنَا« :قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

لَْم تَُ�ْن َطافَْت َمَعُ�نَّ  ،لََعلََّها حت
َ
 :َ�َقالُوا ؟»أ

 )۳۲۸بخاری:( .»»فَاْخُريِج « :قَاَل  ،بََ� 
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 ! رسول خدا یگفتم: ا امبر اکرم یپد: به یفرما یم ؛اکرم  ینب ی؛ همسر گراملشه یعا« ترجمه:

(با انجام ندادن طواف افاضه) مانع  شانید ایشا«فرمود:  شده است. رسول الله  یه دچار قاعدگیصف

پس «فرمود:  . آنحضرت یبل: ند؟ گفت»ت را همراه شما انجام نداده استیطواف ببازگشت ما شود. مگر 

 .»»میم از مکه حرکت کنیتوان یم

 نمایدوفات  ،): نماز جنازه بر زنی که در دوران نفاس17باب (

ًة َماتَْت يِف َ�ْطٍن  : َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب « -۲۱۹
َ
نَّ اْمَرأ

َ
َ�َقاَم  فََص�َّ َعلَيَْها انلَّيِبُّ  ،أ

 )۳۳۲بخاری:( .»وََسَطَها
در برابر  درگذشت. رسول الله  ،وضع حمل به سبب یزن گوید: می سمره بن جندب « ترجمه:

 .»خواندت قرار گرفت وبر او نماز جنازه یکمر ممقابل ستاد که یجنازه چنان ا

 )18باب(

َها اَكنَْت تَُ�وُن َحائًِضا ال َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن َميُْمونَةَ « -۲۲۰ َّ�
َ
َوِ�َ  ،تَُص�ِّ  �

 ِ َذاِء َمْسِجِد رَُسوِل ا�َّ َصابَِ� َ�ْعُض ثَْو�ِه ،َوُهَو يَُص�ِّ ىلَعَ مُخَْرتِهِ  ،ُمْفرَتَِشٌة حِبِ
َ
 .»إَِذا َسَجَد أ

 )۳۳۳بخاری:(
نماز  ،ید: من در دوران قاعدگیفرما یم؛ رسول الله  یگرامهمسر  ،لمونه یم« ترجمه:

 من کنار سجده گاه آنحضرت  ،خواند می نماز  ،سجاده یرو  اکرمرسول که  یو هنگام .خواندم نمی

 .»کرد از لباسش با من برخورد می ییها قسمت نمود، سجده می آنحضرت  که یزمانو  .ده بودمیدراز کش





 

 
 

 

 

 

 کتاب تیمم -7

  )1باب (

ِ  :قَالَْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۲۱ ْسَفارِهِ  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
 ،يِف َ�ْعِض أ

َيَْداءِ 
ْ

َيِْش  ،َحىتَّ إَِذا ُكنَّا بِابل
ْ
ْو بَِذاِت اجل

َ
ِ  ،اْ�َقَطَع ِعْقٌد يِل  ،أ قَاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
َِماِسهِ  فَأ

ْ
 ،ىلَعَ اتل

قَاَم انلَّاُس َمَعهُ 
َ
يِق  ، َماءٍ َولَيُْسوا ىلَعَ  ،َوأ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ

َ
 أ

َ
ىَت انلَّاُس إىِل

َ
ال تََرى َما  :َ�َقالُوا ،فَأ

َ
أ

ِ  ؟َصنََعْت اَع�َِشةُ  قَاَمْت بِرَُسوِل ا�َّ
َ
بُو  ،َولَيَْس َمَعُهْم َماءٌ  ،َولَيُْسوا ىلَعَ َماءٍ  ،َوانلَّاِس  أ

َ
فََجاَء أ

ِ  ،بَْ�رٍ  َسهُ  َورَُسوُل ا�َّ
ْ
ِ  :َ�َقاَل  ،ىلَعَ فَِخِذي قَْد نَامَ  َواِضٌع َرأ َوانلَّاَس  َحبَْسِت رَُسوَل ا�َّ

ْن  :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ،َولَيَْس َمَعُهْم َماءٌ ، َولَيُْسوا ىلَعَ َماءٍ 
َ
ُ أ بُو بَْ�ٍر َوقَاَل َما َشاَء ا�َّ

َ
َ�َعاتَبَِ� أ

ِ�  ،َ�ُقوَل  ِ  ،وََجَعَل َ�ْطُعنُِ� �ِيَِدهِ يِف َخارِصَ  فَال َ�ْمنَُعِ� ِمَن اتلََّحرُِّك إِال َماَكُن رَُسوِل ا�َّ
ِ  ،ىلَعَ فَِخِذي ْصبََح ىلَعَ َ�ْ�ِ َماءٍ  َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
ُموا ،ِحَ� أ ِم َ�تَيَمَّ ُ آيََة اتلَّيَمُّ نَْزَل ا�َّ

َ
 ،فَأ

َُضْ�ِ 
ْ
َسيُْد ْ�ُن احل

ُ
يِب بَْ�رٍ  :َ�َقاَل أ

َ
ِل بََرَ�ِتُ�ْم يَا آَل أ وَّ

َ
ِي  :قَالَْت  ،َما ِ�َ بِأ

َّ
َِعَ� اذل َ�بََعثْنَا ابلْ

ْتَهُ 
َ

ِعْقَد حت
ْ
َصبْنَا ال

َ
 )۳۳۴بخاری:( .»ُكنُْت َعلَيِْه فَأ

به ذات  که یهنگام .میبود اکرم  ینبهمراه  از سفرها، یکید: در یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

ز یتوقف کرد. مردم ن ،دا کردن آنیپ یبرا م، گلوبندم افتاد و گم شد. رسول الله یدیداء رسیا به بیش یالج

 ینیب : نمیگفتند ند وآمد نزد ابوبکر یا آب همراه داشت. عده ،بود و نه کاروان یتوقف کردند. آنجا نه آب

نه آب همراه  کهیو کاروان توقف کنند در حال شه چه کار کرده است؟ موجب شده که رسول الله یکه عا

و  دهیخواب رسول اکرمکه  یدر حال گوید: می لشه یعا آب وجود دارد. ،دارند و نه در محل توقف آنان

  با دستکه  یو مرا سرزنش نمود و در حال نزد من آمد ؛ابوبکر ؛پدرم ،م گذاشته بودیسر مبارکش را بر زانو

وجود  یکه آب ییو مردم را در جا نثار من کرد و گفت: رسول خدا  خواست ا می، آنچه خدزد م مییبه پهلو

 . یهمراه ندارد، متوقف نمود یندارد و کاروان هم آب
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 ی. سرانجام، زمانتوانستم حرکت کنم نمی ،قرار داشتم یزانو یرو رسول الله  ک)مبار(اما چون سر 

 هیخداوند آجه، یوجود نداشت. در نت یما، آبدر محل توقف  و ه بودکه صبح شدبرخاست   رسول خدا

 ه،یآن یانزول  !آل ابوبکر یاگفت: رید بن حضینجا بود که اسیمم کردند. ایت مردممم را نازل فرمود و یت

 ).اند ل آمدهینا یر و برکاتین خیشما به چن هلیز مردم به وسی(بلکه قبال ن .ستینن برکت شما ینخست

ر یم، گلوبند را زیحرکت دادم را شتر که یآنگاه، هنگامد: یفرما می ،ثین حدیان ایدر پا لشه یعا

 .»میدا کردیپ آن،

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۲۲۲ نَّ انلَّيِبَّ  :ب ا�َّ
َ
ْعِطيُت مَخًْسا« :قَاَل  أ

ُ
لَْم ُ�ْعَطُهنَّ  ،أ

َحٌد َ�بِْ� 
َ
رُْض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ،نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسَ�َة َشْهرٍ  :أ

َ ْ
َما رَُجٍل  ،وَُجِعلَْت يِلَ األ ُّ�

َ
فَ�

الُة فَلْيَُصلِّ  ْدَرَ�تُْه الصَّ
َ
يِت أ مَّ

ُ
َحٍد َ�بِْ�  ،ِمْن أ

َ
ِلَّ أل

َ
ِحلَّْت يِلَ الَْمَغانُِم َولَْم حت

ُ
ْعِطيُت  ،َوأ

ُ
َوأ

َفاَعةَ  ةً  ،الشَّ  قَْوِمِه َخاصَّ
َ

ةً  ،َوَ�َن انلَّيِبُّ ُ�بَْعُث إِىل  انلَّاِس اَعمَّ
َ

 )۳۳۵بخاری:( .»َوُ�ِعثُْت إِىل
ز به من عطا شده است که یفرمود: پنج چ  اکرم ینبکند که  ت مییروابجابر بن عبدالله  ترجمه

 است: عطا نشده یامبریچ پیبه ه ،قبل از من

 شوند. یدشمنانم دچار ترس و وحشت م ،ماهیک از مسافت  -۱

انم ید، امتیهر کجا وقت نماز فرارس ،نیبنابر ا .داده شده استقرار ک من مسجد و پا ین برایزم -۲

 د.ننماز بخوان  ند) ویمم نمایهمانجا (اگر آب نبود، ت دنتوان می

حالل  ،یامبریچ پیه یبرا ،که قبل از من یمن حالل گردانده شده است در حال یمت برایمال غن -۳

 نبوده است.

 شده است. تیعناحق شفاعت به من  -۴

ا مبعوث یتمام مردم دن یراکه من ب یقوم خودش فرستاده شده است در حال یرافقط ب یامبریهر پ -۵

 .»ام  شده

 ، تیمم نمایدفتر بیم فوت نماز می و به آب دسترسی پیدا نکرد ،): اگر شخص مقیم2باب (

نَْصارِيِّ « -۲۲۳
َ
َارِِث األ

ْ
يِب ُجَهيِْم بِْن احل

َ
ْ�بََل انلَّيِبُّ قَاَل:   َعِن أ

َ
ِْو برِْئِ مَجٍَل  أ

َ
 ،ِمْن �

َدارِ  فَلَْم يَُردَّ َعلَيِْه انلَّيِبُّ  ،فَلَِقيَُه رَُجٌل فََسلََّم َعلَيْهِ  ِ
ْ
ْ�بََل ىلَعَ اجل

َ
َ�َمَسَح بِوَْجِهِه  ،َحىتَّ أ

المَ  ،َوَ�َديْهِ   )۳۳۷بخاری:( .»ُ�مَّ رَدَّ َعلَيِْه السَّ
 هب یآمد که شخص از طرف چاه جمل می رسول الله  گوید: می یم بن حارث انصاریابو جه« ترجمه:

زد و  آن دستبر آنگاه، د. یرس یواریرا پاسخ نداد تا آنکه به د او سالم  خدارسول  گفت.و سالم  دیسشان ریا

 .»پاسخ دادرا  سالم آن شخصسپس  .مم کرد)یت یعنید (یمال شیها را بر چهره و دست ش)ی(دستها آنها
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 فوت کند آنها را تواند (پس از زدن دستها بر خاك) می کننده): آیا تیمم 3باب (

ارِ « -۲۲۴ اِب  يَارِسٍ  بِْن  َ�ْن َ�مَّ َطَّ
ْ
نَا  : �نَّه قَاَل ِلُعَمَر بِْن اخل

َ
نَّا ُكنَّا يِف َسَفٍر أ

َ
َما تَْذُكُر �

َ
أ

نَْت 
َ
نَْت فَلَْم تَُصلِّ  ،َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
ْكُت فََصلَّيْ  ،فَأ نَا َ�تََمعَّ

َ
ا أ مَّ

َ
 :َ�َقاَل انلَّيِبُّ ، فََذَكْرُت لِلنَّيِبِّ  ،ُت َوأ

َما اَكَن يَْ�ِفيَك َهَكَذا« رَْض  فرََضََب انلَّيِبُّ  ».إِ�َّ
َ
يِْه األ ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما  ،َوَ�َفَخ ِ�يِهَما ،بَِ�فَّ

يِْه؟  )۳۳۸(بخاری: وَْجَهُه َوَ�فَّ
که من و تو هر دو در  یاد نداریگفتم: به   خطاب به عمر گوید: می باسر یعمار بن « ترجمه:

نماز  م ودیغلطک و من در خا ینبودن آب) تو نماز نخواند دن وقت نماز ویم (و بعلت فرارسیمسافرت بود

عمل نگونه یااگر «فرمود:  م. آنحضرت دیرسان رسول الله  ک)مبار(ان را به سمع ین جریخواندم و ا

چهره و  فوت کرد و را ن زد و آنهایرا بر زمش یهادست ل خداسپس، رسو».بود یت کافیبرا، یکرد می

 .»نمود؟ها را مسح  دست

 گیرد می براي مسلمان جاي آب وضو را، ): خاك پاك4باب(

ُ  ْ�ٍ َص حُ  ِن َ�ْن ِعْمَراَن بْ « -۲۲۵
ْ
�ْنَا ُكنَّا يِف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   ايِعِّ زَ اخل رْسَ

َ
 ،َو�ِنَّا أ

ْحَ� ِعنَْد الُْمَسافِِر ِمنَْها ،َوَ�ْعَنا َوْ�َعةً  ،َحىتَّ ُكنَّا يِف آِخِر اللَّيِْل 
َ
ْ�َقَظنَا إِال َحرُّ  ،َوال َوْ�َعَة أ

َ
َ�َما أ

ْمِس  َل َمِن اْستَيَْقَظ فُالنٌ  ،الشَّ وَّ
َ
ابِ  ،ُ�مَّ فَُالنٌ  ،ُ�مَّ فُالنٌ  ،َوَ�َن أ اِب الرَّ َطَّ

ْ
 ،عُ ُ�مَّ ُ�َمُر اْ�ُن اخل

ُ يِف  ،إَِذا نَاَم لَْم يُوَ�ْظ َحىتَّ يَُ�وَن ُهَو �َْستَيِْقُظ  َوَ�َن انلَّيِبُّ 
َ

نَّا ال نَْدرِي َما َ�ُْدُث هل
َ
أل

َصاَب انلَّاَس  ،نَْوِمهِ 
َ
ى َما أ

َ
ا اْستَيَْقَظ ُ�َمُر َوَرأ َ َوَرَ�َع َصْوتَُه  ،َوَ�َن رَُجال َجِليًدا ،فَلَمَّ فََكربَّ

ُ َوَ�ْرَ�ُع َصْوتَُه بِاتلَّْكِبِ� َحىتَّ اْستَيَْقَظ بَِصْوتِِه انلَّيِبُّ  ،�ِ بِاتلَّْكبِ  ا  ،َ�َما َزاَل يَُ�ربِّ فَلَمَّ
َصاَ�ُهمْ 

َ
ِي أ

َّ
لُوا« :قَاَل  ،اْستَيَْقَظ َشَكْوا إيَِلِْه اذل ِ

َ
ْو ال يَِضُ� اْرحت

َ
ََل فََساَر َ�ْ�َ  ».ال َضْ�َ أ

َ
فَاْرحت

الِة فََص�َّ بِانلَّاس ،ُ�مَّ نََزَل فََداَع بِالْوَُضوءِ  ،بَِعيدٍ   َونُوِدَي بِالصَّ
َ
أ ا اْ�َفتََل ِمْن َصالتِهِ  ،َ�تَوَضَّ  ،فَلَمَّ

َقْومِ 
ْ
ٍل لَْم يَُصلِّ َمَع ال َقْومِ « :قَاَل  ،إَِذا ُهَو بِرَُجٍل ُمْعزَتِ

ْ
َ َمَع ال ْن تَُص�ِّ

َ
 :قَاَل  ؟»َما َمنََعَك يَا فُالُن أ

 
َ
ِعيِد فَإِنَُّه يَْ�ِفيَك « :قَاَل  ،َصابَتِْ� َجنَابٌَة َوال َماءَ أ فَاْشتىََك  ُ�مَّ َساَر انلَّيِبُّ  ».َعلَيَْك بِالصَّ

َعَطِش 
ْ
َل فََداَع فُالنًا وََداَع َعِليًّا َ�َقاَل  ،إيَِلِْه انلَّاُس ِمَن ال اْذَهبَا فَاْ�تَِغيَا الَْماَء فَاْ�َطلََقا « :َ�َ�َ

ْو َسِطيَحتَْ�ِ ِمْن َماٍء ىلَعَ بَِعٍ� لََهاَ�تَ 
َ
ةً َ�ْ�َ َمَزاَدَ�ْ�ِ أ

َ
يَا اْمَرأ ْ�َن الَْماءُ  :َ�َقاال لََها ،لَقَّ

َ
 :قَالَْت  ،أ

اَعةَ  ْمِس َهِذهِ السَّ
َ
ْ�نَ  :قَالَْت  ،اْ�َطِليِق إًِذا :قَاال لََها ،َوَ�َفُرنَا ُخلُوفًا ،َ�ْهِدي بِالَْماِء أ

َ
 أ

َ
 :القَا ؟إىِل

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ابِئُ  :قَالَْت  .إِىل ُ الصَّ
َ

ِي ُ�َقاُل هل
َّ

ي َ�ْعنِ�َ  :قَاال ،اذل ِ
َّ

ا بَِها ءَ فَاْ�َطِليِق فََجا ،ُهَو اذل
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 انلَّيِبِّ 
َ

َِديَث  إِىل
ْ
ثَاهُ احل لُوَها َ�ْن بَِعِ�َها« :قَاَل  ،وََحدَّ  ِ�يِه  وََداَع انلَّيِبُّ  ».فَاْستَْ�َ

َ
غ بِإِنَاٍء َ�َفرَّ

فَْواَهُهَما
َ
 أ

َ
ْوَكأ

َ
ْو َسِطيَحتَْ�ِ َوأ

َ
فَْواهِ الَْمَزاَدَ�ْ�ِ أ

َ
َعَزايِلَ َونُوِدَي يِف انلَّاِس اْسُقوا  ،ِمْن أ

ْ
ْطلََق ال

َ
َوأ

ِي  ،فََسىَق َمْن َشاَء َواْستَىَق َمْن َشاءَ ، َواْستَُقوا
َّ

ْ�َطى اذل
َ
ْن أ

َ
َنَابَُة َوَ�َن آِخُر َذاَك أ

ْ
َصاَ�تُْه اجل

َ
أ

ِ لََقْد  :قَاَل  ،إِنَاًء ِمْن َماءٍ   َما ُ�ْفَعُل بَِمائَِها َواْ�ُم ا�َّ
َ

فْرِْغُه َعلَيَْك َوِ�َ قَائَِمٌة َ�نُْظُر إىِل
َ
اْذَهْب فَأ

قِْلَع َ�نَْها
ُ
ًة ِمنَْها ِحَ� اْ�تَدَ  ،أ

َ
َشدُّ ِمأل

َ
َها أ َّ�

َ
 ِ�يَهاَو�ِنَُّه يَلَُخيَُّل إيَِلْنَا �

َ
  ،أ

َ
ال

َ
ق

َ
امْجَُعوا « :انلَّيِبُّ  ف

ومََحَلُوَها  ،فََجَعلُوَها يِف ثَوٍْب  َحىتَّ مَجَُعوا لََها ،فََجَمُعوا لََها ِمْن َ�ْ�ِ َعْجَوٍة وََدِ�يَقٍة وََسِو�َقةٍ  ».لََها
 َما َرِزْ�نَا ِمْن َمائِِك َشيْئًا َولَِ�نَّ َ�ْعلَِم�َ « :قَاَل لََها ،َووََضُعوا اثلَّوَْب َ�ْ�َ يََدْ�َها ،ىلَعَ بَِعِ�َها

ْسَقانَا
َ
ي أ ِ

َّ
َ ُهَو اذل ْهلََها َوقَِد اْحتَبََسْت َ�نُْهمْ  ».ا�َّ

َ
تَْت أ

َ
 :قَالَْت  ؟َما َحبََسِك يَا فَُالنَةُ  :قَالُوا ،فَأ

َعَجُب 
ْ
ُ ال ،لَِقيَِ� رَُجالنِ  ،ال

َ
ِي ُ�َقاُل هل

َّ
 َهَذا اذل

َ
ابِئُ فََذَهبَا يِب إِىل ِ  ،َ�َفَعَل َكَذا َوَ�َذا ،صَّ

فََوا�َّ
بَّابَِة فََرَ�َعتُْهَما إِ  ْسَحُر انلَّاِس ِمْن َ�ْ�ِ َهِذهِ وََهِذهِ َوقَالَْت بِإِْصبََعيَْها الْوُْسَطى َوالسَّ

َ
 إِنَُّه أل

َ
ىل

ا ِ َحقًّ ْو إِنَُّه لَرَُسوُل ا�َّ
َ
رَْض أ

َ
َماَء َواأل َماِء َ�ْعِ� السَّ يُِغُ�وَن  ،فاََكَن الُْمْسِلُموَن َ�ْعَد َذلَِك  .السَّ

 َ��ِ ِي ِ�َ ِمنْهُ  ،ىلَعَ َمْن َحْولََها ِمَن الُْمرْشِ
َّ

َم اذل ْ َما  :َ�َقالَْت يَْوًما لَِقْوِمَها ،َوال يُِصيبُوَن الرصِّ
َقْوَم يَْدُعونَُ�ْم َ�ْمًدا

ْ
نَّ َهُؤالِء ال

َ
رَى أ

ُ
َطاُعوَها فََدَخلُوا يِف  ؟َ�َهْل لَُ�ْم يِف اإلِْسالمِ  ،أ

َ
فَأ

 )۳۴۴بخاری:( .»اإلِسالمِ 
م یم. تمام شب راه رفتیبود همراه رسول الله  یسفردر گوید: می ین خزاعیعمران بن حص« ترجمه:

ه، نمود توقف ،است تر نیریش یگریز دیمسافر از هر چ یکه خواب و استراحت برا یوقت ،انیو در پا

 ین کسانیولا .دار کردیما را ب ،نکه حرارت آفتابیام تا یدار نشدی) بیخستگم. (هنگام صبح، بعلت یدیخواب

عادت  رسول الله در مورد بود.  عمر فاروق  ،و نفر چهارمفالن و فالن و فالن بودند.  ،دار شدندیب که

م که در یدانست یرا ما نمیشد. ز می داریش بنکه خودیکرد تا ا یدار نمیاز خواب باو را  یکسن بود که یبر ا

وآن  دار شدیب که یهنگام ،بود یجد یمرد د. اما چون عمریآ یش میچه پ رسول الله  یبرا ،خواب

دار یب نکه رسول الله یتا ا ش را بلندتر کردیرام آرام، صدا آ گفت و ریتکب ،بلند یصدابا  ،دید صحنه را

فرمود:  . آنحضرت ان گذاشتندیدر م  با رسول الله ،شان اتفاق افتاده بودیبرا آنچه را که ،شد. مردم

آب  توقف نمود. رسول الله  ،یمسافت کوتاه یطاز  پس. کاروان براه افتاد. »دیینماکوچ  ندارد یاشکال«

را  یمرد ،نماز اتمام نماز را اقامه کرد. پس از آنحضرت اذان گفته شد و سپس، وضو گرفت.  خواست و

در نماز  راچ !یفالن یا« د:یپرس  رسول اللهشرکت نکرده بود.  ،نشسته و در نمازای  د که در گوشهید

مم یتک با خا«فرمود:   از به غسل داشتم و آب نبود. رسول اللهیگفت: من ن ؟»یردجماعت شرکت نک
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ت یشکا  نزد رسول الله ،یمردم از تشنگ .براه خود ادامه داد . کاروان دوباره»ستا یت کافین برایهم .کن

آن دو نفر به  ».دیدا کنیآب پ د،یبرو«فرمود:  د وزرا صدا  از صحابه گرید یکیو  یعل ،دند. رسول الله کر

رد و خود ک حمل می ،یبر شتررا بزرگ و پر از آب ک دند که دو مشیرا د یزن رفتند. در راه،آب  یجستجو

روز ی؟ زن گفت: دیآورده اکجااز ها را دند: آبیپرس اواز  د،یرسیک نزد ید. وقتمآ یو م آن بودز سوارین

و همراهش   یستند. علینجا نیخانه براه افتادم. مردان ما ا یبسو نجادر محل آب بودم و ازآ موقعن یهم

او  هکه دربار یزن گفت: همان کس .گفت: کجا؟ گفتند: نزد رسول الله ا. یبا ما بخطاب به زن گفتند: 

 . پسیشیاند ین میاو چن هکه دربار ی، نزد همان کسیگفتند: آر ن خود برگشته است؟یکه از د ندیگویم

 بازگو کردند. (عمران)  رسول خدا یبرا آوردند و ماجرا را  او را نزد رسول اللهسرانجام،  حرکت کن.

 ک،هر دو مش هنادهاز د و یطلب یبآ  ظرف  . رسول اللهاده شودیشتر پ خواستند که ازاز آن زن  گوید: می

فرمود و اعالم  کردآنها را باز ک کوچ هناها را بست و ده مشك گبزر هنادهسپس،  خت.یآب ر ،ظرف آندر

 .ز، آب دادندیشتران خود ندند و به یآب نوش ،کاروانتمام د. یز آب دهیها را ن شترها و اسب و دیآب بنوش:که

آنچه را که بر و  ستاده بودیهمچنان ا، . آن زندینفر که ُجُنب بود، آب دادند تا غسل نمایک ان، به آن یودر پا

ما  یول مشکها تمام شدآب  سوگند به خدا که گوید: می یکرد. راوینظاره م آوردند، آبش می یسر مشکها

 یآور جمعزن، آن  یبرا یزیتا چ داددستور  رسول الله پس ازآن، از قبل بود. پرتر ها،مشکم که یدید می

 گاه،آن بستند.ای  پارچهآنها را در و ندنمود یاو جمع آور یبرا قیسوخرما و، آرد یمقدار ،. صحابهکنند

خطاب به  او نهادند. رسول الله  یجلوشتر و در  یروشده را اد ی ییمواد غذا ،را سوار شتر کرده دوباره زن

راب یم. پروردگار ما، ما را سیکم نکردرا تو  یها مشك  از آب یزیکه ما چ یدید دتو خو«فرمود: آن زن، 

 یزیز شگفت انگیچ؟ گفت: یر کردیدند: چرا دیو پرساد، از یخود رس یبه روستا زنآن  ی. وقت»نمود

آن ن خود برگشته است. یبردند که بقول شما، از د یش کسیو پ ندمرا گرفت یدو نفر جلو راه،ریدر مس دم.ید

ن وآسمان) است ی(زم و آنن یا انین جادوگر میتر ا بزرگی ،که او !به خدا سوگند ن و چنان کرد.یشخص، چن

به  اما بردندیورش می ،اطراف یها به دهکده مسلمانان گوید: می یراو .باشد می امبر برحق خدایا پیو

  ،خود گفت: مسلمانان هفیآن زن به مردان طا یسپس، روزکردند.  یتعرض نم ،آن زن یروستا
ً
شما  هب عمدا

از آن  یرویبه پ ،فهیتمام مردم طا سرانجام، !؟دید داریتردو ک اسالم، ش هدر بار ا باز همیآ .کنند یتعرض نم

 .»زن، مسلمان شدند





 

 
 

 

 

 

 کتاب نماز -8

 فرض گردید؟ ،در شب معراج ،چگونه نماز ):1باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٢٦
َ
بُوَذرٍّ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
ِ   اَكَن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُث أ فُِرَج « :قَاَل  ُ�َدِّ

ةَ  نَا بَِمكَّ
َ
�ُل  ،َ�ْن َسْقِف بَييِْت َوأ َل ِجرْبِ ُ�مَّ َجاَء  ،ُ�مَّ َغَسلَُه بَِماِء َزْمَزمَ  ،َ�َفَرَج َصْدرِي ،َ�َ�َ

فْرََغُه يِف َصْدرِي ،بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمتَِلٍئ ِحْكَمًة َو�ِيَمانًا
َ
ْطبََقهُ  ،فَأ

َ
َخَذ �ِيَِدي  ،ُ�مَّ أ

َ
ُ�مَّ أ

ْ�يَا َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ْ�يَا ،َ�َعَرَج يِب إِىل َماِء ادلُّ  السَّ
َ

ا ِجئُْت إِىل َماءِ قَاَل  ،فَلَمَّ �ُل خِلَاِزِن السَّ  .اْ�تَحْ  :ِجرْبِ
�ُل  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا :قَاَل  َحدٌ  :قاَل  ،َهَذا ِجرْبِ

َ
ٌد  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟َهْل َمَعَك أ رِْسَل  :َ�َقاَل  ،َميِع ُ�َمَّ

ُ
أ

ْ�يَا ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟إيَِلْهِ  َماَء ادلُّ ا َ�تََح َعلَْونَا السَّ ْسوَِدٌة وىلََعَ �ََسارِهِ  ،َفلَمَّ
َ
فَإَِذا رَُجٌل قَاِعٌد ىلَعَ يَِميِنِه أ

ْسوَِدةٌ 
َ
اِلِح  :َ�َقاَل  ،ارِهِ بََ�ىَو�َِذا َ�َظَر قِبََل �َسَ  ،إَِذا َ�َظَر قِبََل يَِميِنِه َضِحَك  ،أ َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ

اِلِح  �َل  ،َواالبِْن الصَّ رْبِ ْسوَِدُة َ�ْن يَِميِنِه وَِشَماهِلِ �ََسُم  :قَال ؟َمْن َهَذا :قُلُْت جِلِ
َ
َهَذا آَدُم وََهِذهِ األ

َنَّةِ  ،بَنِيهِ 
ْ
ْهُل اجل

َ
َِمِ� ِمنُْهْم أ

ْ
ْهُل ايل

َ
ْهُل انلَّارِ  ،فَأ

َ
ْسوَِدُة الَّيِت َ�ْن ِشَماهِلِ أ

َ
فَإَِذا َ�َظَر َ�ْن  ،َواأل

َماِء اثلَّاِ�يَةِ  ،َو�َِذا َ�َظَر قِبََل ِشَماهِلِ بََ�ى ،يَِميِنِه َضِحَك   السَّ
َ

 :َ�َقاَل خِلَاِزنَِها ،َحىتَّ َعَرَج يِب إِىل
  ،اْ�تَحْ 

َ
ُ َخاِزنَِها ِمثَْل َما قَاَل األ

َ
ُل َ�َقاَل هل �ٌَس  ،»َ�َفتَحَ  ،وَّ

َ
َمَواِت آَدَم  :قَاَل أ نَُّه وََجَد يِف السَّ

َ
فََذَكَر �

ِ َعلَيِْهْم َولَْم يُثِْبْت َكيَْف َمنَاِزلُُهمْ  نَُّه  ،َو�ِْدِر�َس َوُموىَس وَِعيىَس َو�ِبَْراِهيَم َصلََواُت ا�َّ
َ
� َ�ْ�َ

َماِء ادلُّ  نَُّه وََجَد آَدَم يِف السَّ
َ
اِدَسةِ  ،ْ�يَاَذَكَر � َماِء السَّ �ٌَس  قَاَل  ،َو�ِبَْراِهيَم يِف السَّ

َ
�ُل  :أ ا َمرَّ ِجرْبِ فَلَمَّ

اِلِح  :قَاَل  ،بِإِْدِر�َس   بِانلَّيِبِّ  ِخ الصَّ
َ
اِلِح َواأل َهَذا  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا :َ�ُقلُْت  ،َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ

اِلِح  :َل َ�َقا ،ُ�مَّ َمَررُْت بُِموىَس  ،إِْدِر�ُس  ِخ الصَّ
َ
اِلِح َواأل  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا :قُلُْت  ،َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ

اِلِح  :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ َمَررُْت بِِعيىَس  ،َهَذا ُموىَس  الِِح َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ
َ
 ؟َمْن َهَذا :قُلُْت  ،َمرَْحبًا بِاأل

اِلِح  :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ َمَررُْت بِإِبَْراِهيمَ  ،َهَذا ِعيىَس  :قَاَل  اِلِح َواالبِْن الصَّ  :قُلُْت  ،َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ
  .َهَذا إِبَْراِهيمُ  :قَاَل  ؟َمْن َهَذا
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َ

ال
َ
بَ  اْ�نُ  َوَ�نَ : ق

َ
نَْصارِيُّ  وَ�بَّاٍس َوأ

َ
 ُ�مَّ ُعِرَج يِب « :قَاَل انلَّيِبُّ  :َ�ُقوالنِ  ب َحبََّة األ

قْالمِ 
َ
�َف األ ْسَمُع ِ�يِه رَصِ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك  ».َحىتَّ َظَهْرُت لُِمْستََوى أ

َ
  :قَاَل أ

َ
ال

َ
 :انلَّيِبُّ  ق

يِت مَخِْسَ� َصالةً « مَّ
ُ
ُ َعزَّ وََجلَّ ىلَعَ أ  ،َحىتَّ َمَررُْت ىلَعَ ُموىَس  ،فَرََجْعُت بَِذلَِك  ،َ�َفَرَض ا�َّ

ُ  :َ�َقاَل  ِتَك َما فََرَض ا�َّ مَّ
ُ
 َر�َِّك فَإِنَّ  :قَاَل  ،فََرَض مَخِْسَ� َصالةً  :قُلُْت  ؟لََك ىلَعَ أ

َ
فَارِْجْع إِىل

تََك ال تُِطيُق َذلَِك  مَّ
ُ
 ُموىَس  ،فَوََضَع َشْطَرَها ،فََراَجْعُت  ،أ

َ
 ،وََضَع َشْطَرَها :قُلُْت  ،فَرََجْعُت إِىل

 
َ

ال
َ

ق
َ
تََك ال تُِطيُق فََراَجْعُت فَوََضَع َشْطَرَها فَرََجْعُت إيَِلْهِ  :ف مَّ

ُ
  ،َراِجْع َر�ََّك فَإِنَّ أ

َ
ال

َ
ق

َ
  :ف

َ
ارِْجْع إِىل

تََك ال تُِطيُق َذلَِك  مَّ
ُ
َقْوُل  ،َوِ�َ مَخُْسونَ  ،ِ�َ مَخٌْس  :َ�َقاَل  ،فََراَجْعتُهُ  ،َر�َِّك فَإِنَّ أ

ْ
ُل ال ال ُ�بَدَّ

يَّ  َ  ُموىَس فَرَ  ،دلَ
َ

ُ�مَّ اْ�َطلََق يِب َحىتَّ  ،اْستَْحيَيُْت ِمْن َر�ِّ  :َ�ُقلُْت  ،َراِجْع َر�ََّك  :َ�َقاَل  ،َجْعُت إِىل
 ِسْدَرةِ الُْمنْتََ� 

َ
ْدرِي َما ِ�َ  ،اْ�تََ� يِب إِىل

َ
لَْواٌن ال أ

َ
َنَّةَ  ،وََغِشيََها أ

ْ
ْدِخلُْت اجل

ُ
فَإَِذا ِ�يَها  ،ُ�مَّ أ

 )٣٤٩بخاری:( .»»َو�َِذا تَُراُ�َها الِْمْسُك  ،ْؤلُؤِ َحبَايُِل اللُّ 
بردم،  که درمکه بسر می یزمان«فرمود:   اکرم رسول گوید: می  ابوذر به نقل از انس « ترجمه:

، از آن پسمرا شکافت و با آب زمزم شستشو داد.  هنیفرود آمد و س لیسقف منزلم سوراخ شد وجبرئ یشب

 به کرد وآنرا بست. سپس دست مرا گرفت و یمن خال هنیمان بود، آورد و در سیرا که پر از حکمت و ا یطشت

چه  : شمادی. پرسل به نگهبان آسمان گفت: در را باز کنیجبرئ م،دیرس ایدن آسمان به یبرد. وقت آسمان یسو

 ،یآرل گفت:ی؟ جبرئتوستهمراه  یگریدا شخص ید: آیهستم. فرشته پرس لیجبرئمن : گفت؟دیهست یکس

 ازدر باز شد و ما  ،. بعدیل گفت: آری؟ جبرئاند شان دعوت شدهیاا یآبا من است. نگهبان گفت:  محمد 

. آن شتندسمت راست و چپ او قرار دا یادیز هافتاد که عد ینگاهم به شخص ،م. ناگهانیا باال رفتیآسمان دن

ه یکرد، گریچپ نگاه مسمت به  وقت و هر .دیخند یم ،کرد یراست نگاه مسمت به  وقت شخص هر

ن یدم: ایل پرسی. از جبرئوکار منکیفرزند ن امبر ویپ یا یار خوش آمدیفرمود: بس د،یمرا د یکرد. وقت یم

 .ارواح فرزندانش هستند ،ینیب او میسمت چپ و راست نها که یا و .است ست؟ گفت: آدم یکشخص 

نجهت یبد. اند اهل دوزخ او هستند، که سمت چپ آنها و اند اهل بهشت او قرار دارند،که سمت راست  نآنا

، بعد ست.یرگ می ،کرد یچپ نگاه مسمت به هر وقت و  .دیخند یکرد، م یراست نگاه مسمت به هر وقت 

 یزینگهبان آسمان دوم همان چ .آسمان دوم برد و از نگهبان آن خواست تا در را باز کند یبه سو مرال یجبرئ

 .»سپس در را باز کرد تکرار کرد و ده بود،یپرس که نگهبان آسمان اول را

 و یسی، عیموس س،یادر آدم، ر آسمانها بایدر مس رسول الله  گوید: می به نقل از ابوذر  انس  

 یادآوری. فقط نفرمود یزیچل یبه تفصگاه آنان یات مرتبه و جایجزئ همالقات کرد. البته در بار ‡م یابراه

 ه است.را در آسمان ششم مالقات کرد م یابراه ا ویرا در آسمان دن آدم نمودکه 
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 س یادر برد، س یرا با خود نزد ادر رسول الله   لیجبرئ که یهنگام گوید: می  انس

دم: که یل پرسید: از جبرئیفرما یم  رسول الله من. کوکاریامبر و برادر نیپ یا یآمد ار خوشیفرمود: بس

 یوقت م.یگذشت  یموس . بعد از کنارهستند  سیشان ادریل گفت: ایست؟ جبرئیک ،شخص نیا

ل یاو از جبرئ ه. دربارمن کوکاریامبر و برادر نیپ یا یبه من افتاد، فرمود: خوش آمد  ینگاه موس

 یز فرمود: خوش آمدین  یسیع .میدیسر یسیع بهبعد  هستند.  یشان موسیدم، فرمود: ایپرس

 سپس .است  یسیع شانیفرمود: ا ست؟یدم: او کیپرس ل ی. از جبرئمن کوکاریامبر و برادر نیپ یا

 .سؤال کردم ل یجبرئ از یو هز مرحبا و خوش آمد گفت. درباریشان نیا .میشدیک نزد  میابراه به

 است. م یابراه شانیا :فرمود

 که رسول الله کنند  ت مییروا یانصار هابن عباس و ابوحب گوید: می ان)یاز راو یکیابن شهاب ( 

مشغول نوشتن فرشتگان را که  یها خش خش قلم یدم که صدایرس ییو بجاعروج داد سپس مرا «فرمود: 

 .»دمیشن  بودند،

روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض  ،خداوند در سفر معراج«فرمود:  رسول الله  گوید: می کانس بن مال 

 یزید: خداوند بر امتت چه چیپرسشان یدم. ایرس  یموسبه نکه یبرگشتم تا ا ،پنجاه نماز آنبا  .دیگردان

 ییتوانارا امتت یز .فرمود: دوباره نزد پروردگارت برو  یموس فرض کرد؟ گفتم: روزانه پنجاه نماز. 

نزد  یوقتکرد. کم ا از آن پنجاه نماز ر یبخش یحق تعال .برگشتمن کار را ندارد. نزد خداوند متعال یانجام ا

را یخدا برگرد ز یگفت: بازهم بسو  ی. موسنمودمعاف را از نمازها  یگفتم: بخش ،آمدم  یموس

از  یبخشز ین بار نیاتعال خداوند م .نزد پروردگار رفتمگر یدمن بار  ن را هم نخواهد داشت.یا ییامتت توانا

ده است، یگر از نمازها را بخشید یرفتم و گفتم که خداوند بخش یباز چون نزد موس .کردکم نمازها را 

رفتم، خداوند فرمود:  ین بار، نزد حق تعالیآخر یبرا خود را تکرار کرد. یسخن قبلباز همان   یموس

کنم.  چگاه خالف وعده عمل نمیید و من هیافت کنید و ثواب پنجاه نماز را دریروزانه پنج بار نماز بخوان

از خداوند شرم گفتم: رفتم) ین بار نپذیگر به خداوند مراجعه کن. (ایبازگشتم. گفت: بار د یموس یمن بسو

دم ید یگوناگون یزهایچم. در آنجا، یدیرس یالمنته ةسدرنکه به یل مرا با خود برد تا ایآنگاه، جبرئ .کنم می

ک د و خایساخته شده از مروار یرهایاوردم. سپس وارد بهشت شدم. و در آنجا با زنجیکه از آنها سر در ن

 . »»و عنبر بود، روبرو شدمک بهشت که از مش

مِّ الُْمْؤِمنِ�َ « -۲۲۷
ُ
الَة ِحَ� فََرَضَها :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشَة أ ُ الصَّ َعتَْ�ِ  ،فََرَض ا�َّ

ْ
َر�

َعتَْ�ِ 
ْ
َفرِ  ،َر� رََضِ َوالسَّ

ْ
َفرِ  ،يِف احل قِرَّْت َصالُة السَّ

ُ
رََضِ  ،فَأ

ْ
 )۳۵۰بخاری:( .»َوِز�َد يِف َصالِة احل

را فرض کرد،  هانماز ،که خداوند ید: هنگامیفرما یت است که میروا لشه یعان یام المؤمن از« ترجمه:

 .»افتیش یافزا ،ماند و نماز حضر یباق ی، دو رکعتنماز سفر سپس ند.بود یدو رکعت ،سفر و حضر ینمازها ههم
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 در یک پارچه خواندن نماز  ):2باب (

يِب َسلََمةَ « -۲۲۸
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن ُ�َمَر بِْن أ

َ
قَْد َخالََف َ�ْ�َ  ،َص�َّ يِف ثَوٍْب َواِحدٍ  أ

 )۳۵۴بخاری:( .»َطَرَ�يْهِ 
خود  یها چادرکه دو طرف آن را بر شانهیک در   اکرم ینب گوید: می سلمه یعمر بن اب« ترجمه:

 .»انداخته بود، نماز خواند

 لباسی که آنرا گرد خود پیچیده باشد درنماز خواندن  ):3باب (

مَّ َهانٍِئ بِنِْت « -۲۲۹
ُ
يِب َطالٍِب  َ�ْن أ

َ
َفتِْح  انلَّيبِّ  الةِ َص  ُث يْ دِ حَ : ْت الَ قَ  لأ

ْ
اَعَم ال

ا انرَْصََف قُلُْت  ،ثَوٍْب َواِحدٍ : فََص�َّ َ�َماِ�َ َرَ�َعاٍت ُملْتَِحًفا يِف ْت الَ قَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  ِ�ْ وَ  ،مَّ دَّ قَ �َ   :فَلَمَّ
 ِ نَُّه قَاتٌِل رَُجالً  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
� ِّ�

ُ
َجْرتُهُ  َزَ�َم اْ�ُن أ

َ
ةَ فُال ،قَْد أ ِ  ،َن اْ�َن ُهبَْ�َ  :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

مَّ َهانِئٍ «
ُ
َجْرِت يَا أ

َ
َجْرنَا َمْن أ

َ
مُّ َهانِئٍ  ».قَْد أ

ُ
 )۳۵۷ـ  ۳۵۳بخاری:( .»وََذاَك ُضىًح  :قَالَْت أ

آمد و سالم گفت در  رسول الله  ، نزدسال فتح مکهشان در ینکه ایا هباردر ینت ام هایروا« ترجمه:

 نیا در .قبال گذشت ،را در پرده گرفته بود او لفاطمه و مشغول استحمام بود   که رسول خدایحال

، ده بودیچیپای  که خود را در پارچه یدر حال ،از غسل و استحمام بعد : رسول الله دیافزا می یهان ام ت،یروا

 خواهد یم ؛ یعل؛برادرم  ! یگرام امبریپ یعرض کردم: ا ،ان نمازی. بعد از پاهشت رکعت نماز خواند

ما  ای، هرا که تو پناه داد یکس«فرمود:  . رسول الله به قتل برساند ام، هپناه داد که منره رایفرزند هب یفالن

 ». میده یهم پناهش م

 .»خواند، نماز اشراق بود را که رسول الله ینماز گوید: می یام هان 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۳۰
َ
ِ  : َ�ْن أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ َسائِال َسأ

َ
الِة يِف ثَوٍْب َواِحدٍ  أ  ،َعِن الصَّ

 ِ َوِللُكُِّ�ْم ثَْوَ�انِ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۳۵۸(بخاری: ؟»»أ

قطعه یک نماز خواندن در  هدربار  الله از رسول یت است که شخصیروا ره یابوهر از« ترجمه:

 .؟»»دارد قطعه پارچهمگر هر کدام از شما دو«فرمود:  سؤال کرد. رسول الله پارچه، 

 یش بیندازدها شانهه باید آنرا ب نماز خواند،): اگر کسی در یک قطعه لباس4باب (

َحُدُ�ْم يِف اثلَّوِْب الَْواِحِد لَيَْس ىلَعَ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل   وَ�نْهُ « -۲۳۱
َ
ال يَُص�ِّ أ

ءٌ   )۳۵۹بخاری:( .»»اَعتَِقيِْه يَشْ
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 تانیها شانه یلباس که بر روقطعه یک تنها در «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 . »»دیخوانننباشد، نماز  یزیچ

ِ  :َ�ُقوُل   وَ�نْهُ « -۲۳۲ �ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
َمْن َص�َّ يِف ثَوٍْب َواِحٍد « :َ�ُقوُل  أ

 .)۳۶۰(بخاری:» فَلْيَُخاِلْف َ�ْ�َ َطَرَ�يْهِ 
اگر «فرمود:   دم کهیشن دهم که از رسول الله  یم یگواه گوید: می ره یابوهرن یهمچن« ترجمه:

 تان)یها شانه ی(روگریکدیدو طرف آن را در جهت مخالف  ،دیخوان ینماز مه) دوختر یغ(لباس یک با 

 .»»دیندازیب

 تنگ باشد ،): اگر لباس5باب (

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۲۳۳ ْسَفارِهِ  َخرَْجُت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  ب ا�َّ
َ
 ،يِف َ�ْعِض أ

ْمِري
َ
َّ ثَوٌْب َواِحدٌ  ،َفوََجْدتُُه يَُص�ِّ  ،فَِجئُْت يَلْلًَة بِلَْعِض أ   ،فَاْشتََملُْت بِهِ  ،َويلَعَ

َ
وََصلَّيُْت إِىل

ا انرَْصََف قَاَل  ،َجانِِبهِ  َى يَا َجابِرُ « :فَلَمَّ تُُه حِبَاَجيِت  ؟»َما الرسُّ ْخرَبْ
َ
ا فَرَْغُت قَاَل  ،فَأ َما َهَذا « :فَلَمَّ

يُْت 
َ
ي َرأ ِ

َّ
َِحْف بِهِ « :قَاَل  ،اَكَن ثَوٌْب  :قُلُْت  ؟»االْشِتَماُل اذل َو�ِْن اَكَن َضيًِّقا  ،فَإِْن اَكَن َواِسًعا فَاتلْ

 )۳۶۱بخاری:( .»»فَاتَِّزْر بِه
 یبرا یشب بودم.  خداهمراه رسول ازسفرها،  یکیدر گوید: می ببن عبد الله  جابر« ترجمه:

لباس قطعه یک فقط مشغول نماز خواندن بود. من   آنحضرترفتم.  نزد رسول اللهخود،  یکار شخص

 از اتمام نماز، رسول الله  پس .ستادمیا نماز به آنحضرت نارکده بودم.یچیرا در آن پکه خود  داشتم

کردم. آنگاه  انیب رسول الله  یرا برامن منظورم ؟ »ای هچرا آمداز شب نگام ن هی! در اجابر یا«فرمود: 

قطعه یک ن یخدا! همامبریپ ی؟ عرض کردم: ا»ای دهیچیپن در چادر یچرا خود را چن«فرمود:  رسول الله 

خود دور، آن را است گاگر پارچه بزر«فرمود:   رسول الله ).ن نداشتمیجز اای  چارهو (پارچه را داشتم. 

 .»»شلوار از آن استفاده کن ی، بجااستک چان و اگر کوچیبپ

ْ�نَاقِِهمْ  اَكَن رَِجاٌل يَُصلُّوَن َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن َسْهٍل « -۲۳۴
َ
ْزرِِهْم ىلَعَ أ

ُ
 ،اَعقِِدي أ

بْيَانِ   .»»ال تَْرَ�ْعَن رُُءوَسُ�نَّ َحىتَّ �َْستَوَِي الرَِّجاُل ُجلُوًسا« :َوُ�َقاُل لِلنَِّساءِ  ،َكَهيْئَِة الصِّ
 )۳۶۲بخاری:(

 یجاکه ب(را  خود یازارهاکه خواندند  نماز می با رسول الله  یمردان گوید: می سهل « ترجمه:

خطاب به زنان  خود، بسته بودند.آنحضرت یها کردند) مانند کودکان بر گردن یاستفاده م هااز آن رشلوا

 .»»دی، شما سر از سجده، بر نداراند برنداشته از سجده مردان، سرکه یتا وقت«فرمود: 
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 عباي شامی): نماز خواندن در 6باب (

ُخِذ  ،يَا ُمِغَ�ةُ « :َ�َقاَل  ،يِف َسَفرٍ  ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن ُمِغَ�َة بِْن ُشْعبَةَ « -۲۳۵
َخْذُ�َها»اإلَِداَوةَ 

َ
ِ  ،. فَأ َ�َقىَض َحاَجتَُه وََعلَيِْه ُجبٌَّة  ،َحىتَّ تََوارَى َ��ِّ  فَاْ�َطلََق رَُسوُل ا�َّ

ِميَّةٌ 
ْ
َها فََضاقَْت  ،َشأ ْسَفِلَها ،فََذَهَب يِلُْخِرَج يََدهُ ِمْن ُكمِّ

َ
ْخَرَج يََدهُ ِمْن أ

َ
 ،فََصبَبُْت َعلَيْهِ  ،فَأ

الةِ   وُُضوَءُه لِلصَّ
َ
أ يْهِ  ،َ�تَوَضَّ  )۳۶۳بخاری: ( .»ُ�مَّ َص�َّ  ،َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ

ره! یمغ یا«فرمود:  آنحضرت  .بودم  اکرم یبا نب یسفردر  گوید: می ره ابن شعبه یمغ« ترجمه:

. د من پنهان شدیدور رفت که از د یبقدر ،قضاء حاجت یبرا رسول الله  آنرا آرودم. .»اوریوضو را بظرف 

 ،نیرا از آست شیها خواست دست یم، بر تن داشت یشام یپالتویک که   حاجت، آنحضرت یبعد از قضا

 ک)مبار( یبر اعضامن رون آورد. یناچار دستها را از داخل پالتو ب آن تنگ بود ینهایچون آستاورد اما یرون بیب

 .»ش مسح کرد و نماز خواندیها گرفت و بر موزه کامل یوضو  خداختم. رسول یآب ر رسول الله 

 ): کراهیت برهنه نماز خواندن7باب (

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۲۳۶ ُث  ب ا�َّ ِ  :ُ�َدِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َِجاَرةَ   أ

ْ
اَكَن َ�نُْقُل َمَعُهُم احل

هُ  ،وََعلَيِْه إَِزارُهُ  ،لِلَْكْعبَةِ  َعبَّاُس َ�مُّ
ْ
ُ ال يِخ  :َ�َقاَل هلَ

َ
فََجَعلَْت ىلَعَ  ،لَْو َحلَلَْت إَِزارَكَ  ،يَا اْ�َن أ

َِجاَرةِ 
ْ
َ�َما ُرِ�َ َ�ْعَد  ،فََسَقَط َمْغِشيًّا َعلَيْهِ  ، َمنِْكبَيْهِ فََحلَُّه فََجَعلَُه ىلَعَ  :قَاَل  ،َمنِْكبَيَْك ُدوَن احل

 )۳۶۴بخاری:( .»َذلَِك ُعْرَ�انًا 
ر یهمراه ساکعبه،  ری(قبل از بعثت)هنگام تعم رسول الله  گوید: می به لجابر بن عبدال« ترجمه:

رسول  یعمو ؛عباسده بود. یدر آن هنگام، ازار پوش . آنحضرت کرد یها را بر دوش خود حمل م گسن ،شیقر

 .یرگذاب ات شانه یو رو ها ر سنگیو آن را ز یکنرا باز  ت، اگر ازاراستخوب چقدر  فرمود: برادر زاده!؛ الله 

هوش به یبسپس  نهاد.خود  یها شانه یو آنرا رو ازار خود را باز نمود  رسول الله گوید: می یراو 

 .ده نشدیدهرگز برهنه  ،از آن و بعد .ن افتادیزم

 باید پوشیده شود ،از عورت کهآنچه  ):8باب (

ُْدرِيِّ « -۲۳۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَُّه قَاَل   َ�ْن أ

َ
�:  ِ اءِ  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ مَّ ْن  ،َعِن اْشِتَماِل الصَّ

َ
َوأ

ءٌ  ،َ�ْتيَِبَ الرَُّجُل يِف ثَوٍْب َواِحدٍ   )۳۶۷بخاری:( .»لَيَْس ىلَعَ فَرِْجِه ِمنُْه يَشْ
در لباس  یطور خود را شخص، که نیااز   رسول الله گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

از احتباء که موجب کشف  نیهمچنرون آوردن آنها مشکل باشد ویو ب بمانندداخل آن  شیها که دستچدیبپ

 .»ندمنع فرمود ،شود می عورت



 207 کتاب نماز

 

 شود). یدن ازار، کشف عورت میگر. که در صورت پوشیکدیبا  کمر و زانوهابستن  یعنیاحتباء ( 

يِب ُهَر�َْرَة « -۲۳۸
َ
ْن  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
: َعِن اللَِّماِس َوانلِّبَاِذ، َوأ َ�ْن َ�يَْعتَْ�ِ

ْن َ�ْتيَِبَ الرَُّجُل يِف ثَوٍْب َواِحدٍ 
َ
اَء، َوأ مَّ  )۳۶۸بخاری:( .»�َْشتَِمَل الصَّ

از  نیهمچن : لماس و نباذ ویعنید و فروش یدو نوع خراز   اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»ندمنع فرمود شرح آن گذشت) یث قبلیاحتباء، (در حد
 د آنرا بخرد.یبا ،به محض دست زدن به کاال ید و فروش است که مشتریخر یلماس: نوع(

د و یوخر کنندیگر پرت میکدی یبسوپول را دار، کاال و یوخرفروشنده از یک هر نکه یا یعنیباذ: ونَ 

 ).نداردحق اعتراض  ک،یچ یهو  گرددیم یالزام ،فروش

يب ُهَر�َْرةَ َ�ْن « -۲۳۹
َ
ةِ  :قَاَل   أ َجَّ

ْ
بُو بَْ�ٍر يِف تِلَْك احل

َ
 ،يِف ُمؤَذِِّ�َ� يَْوَم انلَّْحرِ  ،َ�َعثَِ� أ

َعاِم ُمرْشِكٌ  :نُؤَذُِّن بِِمً� 
ْ
ْن ال َ�ُجَّ َ�ْعَد ال

َ
َيِْت ُعْر�َانٌ  ،أ

ْ
ِ  ،َوال َ�ُطوَف بِابل رَْدَف رَُسوُل ا�َّ

َ
 ُ�مَّ أ

ْن يُؤَذَِّن  ،َعِليًّا
َ
َمَرُه أ

َ
اءَ بِ فَأ بُو ُهَر�َْرةَ  ،ةٌ رَبَ

َ
ْهل ِمً� يَْوَم انلَّْحرِ  :َقاَل أ

َ
ٌّ يِف أ ذََّن َمَعنَا يلَعِ

َ
ال َ�ُجُّ  :فَأ

َعاِم ُمرْشِكٌ 
ْ
َيِْت ُعْرَ�انٌ  ،َ�ْعَد ال

ْ
 )۳۶۹بخاری:( .»َوال َ�ُطوُف بِابل

 توسط دستور داد تا ) به منبود حجاجر یام که ی(سال ابوبکر  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 تواند یم، نیانیچ عریکردن ندارد و هحج  هاجاز ،یچ مشرکیهسال به بعد، ن یکه از ا مینمااعالم  انیمناد

مردم  یبرابراءت را  هسوررا فرستاد تا   طالب یابن اب یعل رسول الله سپس را طواف کند. کعبه  هخان

 جح هاجاز یکچ مشریهسال به بعد، ن یاز ا اعالم نمود که ا،در مند، یبا ما، روز عز ین  چنانکه او. بخواند

 .»ت را طواف کندیب تواند، هم نمیای  چ شخص برهنهیو هندارد  کردن

 ران آمده است )حکم(آنچه که در مورد  ):9باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۴۰
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َغَداةِ  ،َغَزا َخيرَْبَ  أ

ْ
فََصلَّيْنَا ِعنَْدَها َصالَة ال

ِ  ،بَِغلٍَس  بُو َطلَْحةَ  ،فََر�َِب نيَِبُّ ا�َّ
َ
يِب َطلَْحةَ  ،َوَر�َِب أ

َ
نَا رَِديُف أ

َ
ِ  ،َوأ ْجَرى نيَِبُّ ا�َّ

َ
يِف  فَأ

ِ  ،ُزقَاِق َخيرَْبَ  ْ�ُظُر  ،َزاَر َ�ْن فَِخِذهِ ُ�مَّ َحرَسَ اإلِ  ،َو�ِنَّ ُرْكبيَِت تَلََمسُّ فَِخَذ نيَِبِّ ا�َّ
َ
َحىتَّ إِ�ِّ أ

 ِ  َ�يَاِض فَِخِذ نيَِبِّ ا�َّ
َ

َقْرَ�َة قَاَل  ،إِىل
ْ
ا َدَخَل ال ْ�رَبُ « :فَلَمَّ

َ
ُ أ َا  ،ا�َّ

ْ
ا إَِذا نََزنل

َخِرَ�ْت َخيرَْبُ إِنَّ
ْ�َمالِِهمْ  :قَاَل  ،قَالََها ثَالثًا». فََساَء َصبَاُح الُْمنَْذِر�نَ ، �َِساَحِة قَْومٍ 

َ
 أ

َ
َقْوُم إىِل

ْ
 :َ�َقالُوا ،وََخَرَج ال

َِميُس َ�ْعِ� 
ْ
ٌد َواخل َيَْش  :ُ�َمَّ

ْ
َصبْنَاَها َ�نَْوةً  :قَاَل  ،اجل

َ
يْبُ  ،فَأ يِبُّ  ،فَُجِمَع السَّ

ْ
لَك

ْ
 فََجاَء ِدْحيَُة ال

ِ  :َ�َقاَل  يْبِ  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ
ْعِطِ� َجاِرَ�ًة ِمَن السَّ

َ
َخَذ َصِفيََّة بِنَْت  ».َهْب فَُخْذ َجاِرَ�ةً اذْ « :قَاَل  ،أ

َ
فَأ
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 انلَّيِبِّ  ،ُحَيٍّ 
َ

ِ  :َ�َقاَل  فََجاَء رَُجٌل إِىل ْ�َطيَْت ِدْحيََة َصِفيََّة بِنَْت ُحَيٍّ َسيَِّدةَ  ،يَا نيَِبَّ ا�َّ
َ
أ

  ،ال تَْصلُُح إِال لََك  ،قَُر�َْظَة َوانلَِّض�ِ 
َ

ال
َ
ا َ�َظَر إيَِلَْها انلَّيِبُّ  ،َء بَِهافََجا ».اْدُعوُه بَِها« :ق  :قَاَل  فَلَمَّ

يْبِ َ�ْ�ََها«
ْ�تََقَها انلَّيِبُّ  :قَاَل  ».ُخْذ َجاِرَ�ًة ِمَن السَّ

َ
َحىتَّ  وََجَعَل َصَداقَها ِعتَْقهاَوتََزوََّجَها  فَأ

ِر�ِق  ُ ِمَن اللَّيِْل  ،إَِذا اَكَن بِالطَّ
َ

ْهَدْ�َها هل
َ
مُّ ُسلَيٍْم فَأ

ُ
ُ أ

َ
َزْ�َها هل ْصبََح انلَّيِبُّ  ،َجهَّ

َ
  ،َعُروًسا فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
 :ف

ٌء فَلْيَِجْئ بِهِ « وََجَعَل الرَُّجُل  ،فََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء بِاتلَّْمرِ  ،َو�ََسَط نَِطًعا ».َمْن اَكَن ِعنَْدُه يَشْ
ْمِن  ِو�َق  :قَاَل  ،ييَِجُء بِالسَّ ْحِسبُُه قَْد َذَكَر السَّ

َ
فاََكنَْت َويِلَمَة رَُسوِل  ،فََحاُسوا َحيًْسا :قَاَل  ،َوأ

 ِ  )۳۷۱بخاری:( .»ا�َّ
یک . ما نماز فجر را نزد، براه افتادبریجهاد با اهل خ یبرا رسول الله  گوید: می انس « ترجمه:

ز بر مرکب ی. ابوطلحه نسوار شدبر مرکب خود،  ،فجر از نمازپس   آنحضرتم.یخواند یکی، در تاربریخ

بر براه افتاد. چون یخ یها در کوچه اکرم  ینب م.شدابوطلحه سوار خود، سوار شد. من هم پشت سر 

ازارش را   کرمرسول ا. کردیورد مخبر رسول الله  ک)(مبارمن به ران  یزانوبر، تنگ بود، یخ یها کوچه

الله اکبر، «: اد زدی، فربریخپس از ورود به   اکرم رسول. دمیرا د شانیا ران یدیمن سف کهیبطورد یباال کش

 یآن قوم، بامداد بد ی، آنروز، برااند م داده شدهیکه ب میشوب ین قومیما وارد سرزمهرگاه بر!! ینابود گشت خ

 ن جمله را سه بار تکرار نمود.یو ا». خواهد بود

دن لشکر یشان بودند. آنها با دیبر، مردم سر کارهایبه خ هنگام ورود آنحضرت  گوید: می یراو

فتح شد.  ،ریبر بزور شمشیخمسلمانان، گفتند: محمد با لشکرش آمد، محمد با لشکرش آمد. سر انجام، 

به  یزیکن،رانین اسیاز ا !امبر خدایپ یآمد و گفت: ا یکلب هیدح شدند، ی، جمع آورجنگ رانیکه اس یهنگام

 سپس .ّی را انتخاب کردیه بنت ُح ی. او صف»خود انتخاب کن یبرا یزیکنو برو «فرمود:  رسول الله  .من بده

را به  ؛رینظ یظه و بنیقر یبن یب یب ؛ّی یُح  ه دختریصف !امبر خدایپ یگفت: ا آمد و به رسول الله  یشخص

. »دیرا صدا کنه یصف وه یدح«فرمود:  رسول الله  .استشما  هستیه تنها شای؟ صفیت کردیه عنایدح

 .»یانتخاب کن یگریز دیکن یتوان یم او یبجا«ه فرمود: ید، به دحیه را دیصف رسول الله که  یهنگام

ه او یمهر ،ین آزادیهمو ازدواج نمود.  یه را آزاد کرد و سپس با ویصف رسول الله  گوید: می  انس 

 . رسول الله زفاف انجام گرفتآراسته شد و  لم یام سل هلیبه وس هیصف ،بازگشت راه . درقرار گرفت

ها  یبعض .را پهن کرد ینیچرم هسفر سپس ».حاضر کند ،هر چه دارد ،هر کس«فرمود:  روز بعد،صبح 

نوع یک  ،موجود ییاز مواد غذا و دندیسفره چ یرو ند وآرد جو آورد گر،ید  یروغن و بعض ها یبرخخرما، 

 .»بود رسول الله  همیول ،نیو هم .درست کردند ینیریش
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 ): زن باید در چند لباس نماز بخواند؟10باب (

ِ  :قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ « -۲۴۱ َفْجرَ  لََقْد اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
فَيَْشَهُد َمَعُه �َِساٌء ِمَن  ،يَُص�ِّ ال

َعاٍت يِف ُمُروِطِهنَّ  ،الُْمْؤِمنَاِت  َحدٌ  ،ُمتَلَفِّ
َ
 ُ�يُوتِِهنَّ َما َ�ْعِرُ�ُهنَّ أ

َ
 )۳۷۲بخاری:( .»ُ�مَّ يَرِْجْعَن إىِل

مسلمان هم، زنان  از یتعداد خواند و ینماز فجر را م  خدا د: رسولیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 شانیها به خانهکه  یهنگامو  .کردند یشرکت م نماز دند، دریچیپ شان مییخود را در چادرهاکه  یحال در

 .»شناخت را نمی آنان ،کسچ یه هوا) یکیل تاریبدل( گشتند، یبرم

 نماز خواندن در لباسی که داراي نقش و نگار باشد ):11باب (

نَّ انلَّيِبَّ : ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۴۲
َ
ْعالمٌ  أ

َ
يَصٍة لََها أ ْعالِمَها  ،َص�َّ يِف مَخِ

َ
 أ

َ
َ�نََظَر إِىل

ا انرَْصََف قَاَل  ،َ�ْظَرةً  يِب َجْهمٍ « :فَلَمَّ
َ
 أ

َ
يِب َجْهمٍ  ،اْذَهبُوا خِبَِميَصيِت َهِذهِ إِىل

َ
نِْبَجاِ�يَِّة أ

َ
تُوِ� بِأ

ْ
 ،َوأ

لَْهتِْ� آنًِفا َ�ْن َصاليِت 
َ
َها أ  )۳۷۳بخاری:( .»»فَإِ�َّ

و نظرش نماز خواند.  ،نقش و نگار بود یکه دارا یلباس در  اکرم ینبد: یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

نقش و نگار  بی د و چادر خشن وین چادر را به ابوجهم بدهیا«فرمود:  ،از اتمام نمازآن، افتاد. پس  یها به نقش

 .»»خود جلب کرد یبسو ،توجه مرا از نماز ،ن نقش و نگارهایا ،را هم اکنونید. زیاوریمن ب یرا برا او

 شود؟ نمازش فاسد می ،نماز بخواند تصویراگر کسی در لباس داراي صلیب یا  ):12باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۴۳
َ
 :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َسرَتَْت بِِه َجانَِب بَيْتَِها ،اَكَن قَِراٌم لَِعا�َِشةَ :قَاَل   َ�ْن أ

ِميِطي َ�نَّا قَِراَمِك َهَذا«
َ
 )۳۷۴بخاری:( .»»فَإِنَُّه ال تََزاُل تََصاِو�ُرُه َ�ْعرُِض يِف َصاليِت  ،أ

 ،آن یرا که روای  پرده خود، هاز خان یا در گوشه لشه یعا گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

 از مقابل من بردار. راات ن پرده یا« فرمود: شهیبه عا زان کرده بود. رسول الله ی، آووجود داشتر یتصو

 .»کند جلب توجه می ،آنر یتصاو ،را هنگام نمازیز

 آن درآوردن): نماز خواندن در عباي ابریشمی و 13باب (

 انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۲۴۴
َ

ْهِدَي إِيل
ُ
وُج َحِر�رٍ  أ  ،ِ�يهِ  فَلَِبَسُه فََص�َّ  ،فَرُّ

ُ  ،ُ�مَّ انرَْصََف 
َ

اَكرِهِ هل
ْ
 )۳۷۵بخاری:( .»»ال يَنْبيَِغ َهَذا لِلُْمتَِّق�َ « :َوقَاَل  ،َ�َ�ََعُه نَزاًْع َشِديًدا اَكل

آن   خدا  رسول .نمودنداهداء  به رسول الله  یشمیابر ییعبا گوید: می رعقبه بن عام« ترجمه:

رون یده باشد، از تن بیکه آنرا نپسند یمانند کسبه سرعت،  ،از اتمام نمازپس  .نماز خواندبا آن، د و یرا پوش

 .»»ستین یاهل تقو هستیشا ،ن لباسیا«فرمود: و  آورد
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 باي سرخ رنگع): نماز خواندن در 14باب (

يِب ُجَحيَْفةَ « -۲۴۵
َ
يُْت رَُسوَل اهللا  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
َدمٍ  َرأ

َ
يُْت  ،يِف ُ�بٍَّة مَحَْراَء ِمْن أ

َ
َوَرأ

َخَذ وَُضوَء رَُسوِل اهللا  بِالالً 
َ
يُْت انلَّاَس يَبْتَِدُروَن َذاَك الْوَُضوءَ  ،أ

َ
َصاَب ِمنُْه َشيْئًا  ،َوَرأ

َ
َ�َمْن أ

َح بِهِ  َخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحِبهِ  ،َ�َمسَّ
َ
يُْت بِالالً  ،َوَمْن لَْم يُِصْب ِمنُْه َشيْئًا أ

َ
ةً  ُ�مَّ َرأ َخَذ َ�َ�َ

َ
أ

ًرا َج انلَّيِبُّ وََخرَ  ،فََرَ�َزَها َعتَْ�ِ  ،يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء ُمَشمِّ
ْ
ِة بِانلَّاِس َر� َعَ�َ

ْ
 ال

َ
يُْت  ،َص�َّ إىِل

َ
َوَرأ

ةِ  َعَ�َ
ْ
وَن ِمْن َ�ْ�ِ يََدِي ال َوابَّ َ�ُمرُّ  )۳۷۶بخاری:( .»انلَّاَس َوادلَّ

 بالل . دمیدسرخ رنگ  و یچرمای  مهیدر خرا  الله   رسول گوید: می فه یابوجح« ترجمه:

گر یکدیاز  الله   رسول یوضوگرفتن آب  یبرا مردم. )ساخت وضو (وآنحضرت  آورد.وضو آب  شیبرا

دست  نکه به آ یو کس .دیمال یخود مصورت آن را بر سر و  ،شد یگرفتند. هرکس موفق م یسبقت م

ن یدر زم برگرفت وای  زهیندم که یرا د بالل . سپس کرد یاستفاده م انش،دست همراه یاز تر ،افتی نمی

رون ینماز ب یبراش را باال زده بود، ینهایداشت و آستبر تن  یرنگ سرخ یعباکه  الله   رسولو  .فرونشاند

از  دم کهیرا د واناتیمردم و حن یو همچن .اقامه نمودمردم،  یو دو رکعت نماز، برا زه کردیو رو به نآمد 

 .»کردند ، عبور میزهیپشت آن ن

 جایگاه چوبین منبر و ،): نماز خواندن باالي سقف15باب ( 

ٍء الِْمنرَْبُ  :َوقَْد ُسئَِل   َسْعدٍ  بِْن  عن َسْهِل « -۲۴۶ يِّ يَشْ
َ
ْعلَُم  :َ�َقاَل  ؟ِمْن أ

َ
َما بيَِقَ بِانلَّاِس أ

َغابَةِ  ،ِم�ِّ 
ْ
ثِْل ال

َ
 فُالنََة لِرَُسوِل اهللا  ،ُهَو ِمْن أ

َ
 َوقَاَم َعلَيِْه رَُسوُل اهللا  ،َعِملَُه فُالٌن َمْو�

ِقبْلَةَ  ،ِحَ� ُعِمَل َووُِضعَ 
ْ
َ َوقَاَم انلَّاُس َخلَْفهُ و ،فَاْستَْقبََل ال  َوَرَ�َع وَ  ،َ�ربَّ

َ
َرَ�َع انلَّاُس  َ�َقَرأ

َسهُ  ،َخلَْفهُ 
ْ
َقْهَقَرى ،ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

ْ
 الِْمنرَْبِ ُ�مَّ اَعَد إِ  ،رِْض فََسَجَد ىلَعَ األ ،ُ�مَّ رََجَع ال

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ َرَ�عَ  ،ىل

َسهُ 
ْ
َقْهَقَرى َحىتَّ َسَجَد بِاأل ،َرَ�َع َرأ

ْ
 )۳۳۷بخاری:( .»شأنهَ�َهَذا  ،رِْض ُ�مَّ رََجَع ال

از چه ساخته شده  دند: منبر رسول خدایپرس یت است که از ویروا سهل بن سعد از « ترجمه:

گز  ینوع هاز تن الله  رسول . منبرداناتر از من وجود ندارد یکس ان مردم،یمدر  ،ن موردیادر گفت:  است؟

و سر آماده  ،که منبر یساخته بود. وقت  خدا رسول یآن را برازن، فالن  هکه غالم آزاد شدبود  یجنگل

شان یز به اینمه گفت. مردم یر تحریتکب و رو به قبله نمودستاد، یامنبر  یرو آنحضرت شد، نهاده ش یجا

، و پس از برداشتن سر از رکوعمردم هم به رکوع رفتند.  .رکوع کرد ،قرائتپس از   خدا کردند. رسولاقتدا 

 و .قرائت خواند و رکوع نمود و منبر رفت یدوباره باالسپس  سجده نمود. ،نیزم یعقب رفت و رو یاندک

 .»نگونه نماز خواندی. و اکرد سجده ،نیزم یرو عقب رفت و یاندک آن، بعد از
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 ): نماز خواندن بر حصیر16باب(

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۴۷
َ
تَُه ُملَيَْكَة َدَعْت رَُسوَل اهللا  : َ�ْن أ نَّ َجدَّ

َ
ُ ل أ

َ
، ِلَطَعاٍم َصنََعتُْه هل

َ�َل ِمنْهُ 
َ
�ٌَس  »لَُ�مْ  َص�ِّ قُوُموا َفأل« :ُ�مَّ قَاَل  ،فَأ

َ
 َحِصٍ� نَلَا :قَاَل أ

َ
قَِد اْسوَدَّ ِمْن  ،َ�ُقْمُت إِىل

َتِيَم َوَراَءهُ  َ�َقاَم رَُسوُل اهللا  ،َ�نََضْحتُُه بَِماءٍ  ،ُطوِل َما لُِبَس 
ْ

َعُجوُز ِمْن  ،وََصَفْفُت َوايل
ْ
َوال

َعتَْ�ِ  فََص�َّ نَلَا رَُسوُل اهللا  ،َوَرائِنَا
ْ
 )۳۸۰بخاری:( .»ُ�مَّ انرَْصََف  ،َر�

 یکه برا ییصرف غذا هرا ب  الله  رسول ؛کهیمل؛ ممادر بزرگ گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

شما نماز  ید تا برایبلند شو«فرمود:  ،از صرف غذاپس  الله   . رسولنمودکرده بود، دعوت ه یته شان یا

و  رفتماه شده بود، یساز کثرت استعمال، که  مانیهاریحصاز  یکی یبسوبلند شدم و  گوید: می  انس». بخوانم

صف  آنحضرت شت سرم، پیتی یکودکستاد. من و یآن ا یرو الله   دم. رسولیاشپ ،آن یآب رو یمقدار

 .»ف بردیما خواند و تشر یبرا ،دو رکعت نماز  اکرم ستاد. رسولیشت سر ما اپ ،ر زنیو پم. یبست

 ): نماز خواندن بر رختخواب17باب ( 

َها قَالَْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۴۸ َّ�
َ
نَاُم َ�ْ�َ يََدْي رَُسوِل اهللا  :�

َ
 ُكنُْت أ

ُيُوُت  :قَالَْت  ،فَإَِذا قَاَم �ََسْطتُُهَما ،فَإَِذا َسَجَد َ�َمَزِ� َ�َقبَْضُت رِْجَ�َّ  ،َورِْجالَي يِف قِبْلَِتهِ 
ْ

َوابل
 )۳۸۲بخاری:( .»يَْوَمئٍِذ لَيَْس ِ�يَها َمَصا�ِيحُ 

 الله   رسول یجا) روبرو ی(بعلت کمد: یفرما یم؛ اکرم ینب ی؛همسر گرام لشه یعا« ترجمه:

 خواست می که رسول اکرم  یو هنگامگرفت.  یقرار م شانیا هسمت قبلم در یکه پاها یدم بطوریخواب می

را م یاهاپشد،  بلند میچون کردم. و  می  م را جمعیاهافشرد. و من پ م را مییدستش، پاهابا  د،ینماسجده 

 .»وجود نداشت راغچ ،ها در خانه ،در آن زماناست که  یاد آوریقابل کردم.  یدراز م

نَّ رَُسوَل اهللا  :ل اَع�َِشةَ  نْ �َ « -۲۴۹
َ
ِقبْلَِة ىلَعَ فَِراِش  أ

ْ
اَكَن يَُص�ِّ َوِ�َ بَيْنَُه َو�َْ�َ ال

َنَاَزةِ 
ْ
ْهِلِه اْعرِتَاَض اجل

َ
 )۳۸۳بخاری:( .»أ

من در که  یدر حالخواند  نماز می الله   رسول گوید: می لشه یعا نیالمومن ام« ترجمه:

 .»ده بودمیدراز کش ای، مانند جنازهن او و قبله، یب ،رختخواب

 ه از شدت گرماچارپ): سجده کردن بر لباس و 18باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۵۰
َ
حَ  ،ُكنَّا نَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
َطَرَف اثلَّوِْب  ُدنَاـَ�يََضُع أ

ُجودِ  َرِّ يِف َماَكِن السُّ
ْ
ِة احل  )۳۸۵بخاری:( .»ِمْن ِشدَّ
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شدت گرما و داغ م و بخاطر یخواند نماز می  اکرم ینببا  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

 .»میکرد یم و بر آن سجده میگذاشت ن مییخود را بر زم ها جامیچادر  هن، کناریبودن زم

 ): نماز خواندن با کفش 19باب (

�َِس  نْ �َ « -۲۵۱
َ
َ�اَن انلَّيِبُّ  :�نَّه ُسئل  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
 .»َ�َعمْ  :قَاَل  ؟يَُص�ِّ يِف َ�ْعلَيْهِ  أ

 )۳۸۶بخاری:(
  .»بله :خواند؟ گفت با کفش نماز می  اکرم ینبا یسؤال شد: آ ک ابن مال از انس« ترجمه:

 خواندن با موزه): نماز 20باب (

  اهللا َ�بْدِ  بِْن  َ�ْن َجِر�رِ « -۲۵۲
َ
أ يْهِ  ،: �نَُّه بَاَل ُ�مَّ تَوَضَّ  ،ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ  ،َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
النَّ َجِر�ًرا اَكَن ِمْن آِخِر َمْن  ،فاََكَن ُ�ْعِجبُُهمْ  .َصنََع ِمثَْل َهَذا فَُسئَِل َ�َقاَل َرأ

ْسلَمَ 
َ
 )۳۸۷بخاری:( .»أ

مسح  شیها وضو گرفت و بر موزه ،سپس .ادرار کرد یت است که ویروا ر بن عبدالله یجراز « ترجمه:

کرد. مردم مسح  ها بر موزهدم که یرا د  الله  رسول: ؟ گفتین کردینچرا چ کردند:نماز خواند. سؤال ده، یکش

 .»بود که مسلمان شده بود ین کسانیر از آخریرا جریزن نمودند). یقی، ها رفتند (و بر مسح موزهیپذآنرا 

 ): دور نگهد اشتن بازوها هنگام سجده 21باب (

نَّ انلَّيِبَّ  : اهللا بِْن َمالٍِك ابِْن حُبَيْنَةَ  َ�ْن َ�بْدِ « -۲۵۳
َ
َج َ�ْ�َ يََديْهِ  أ  ،اَكَن إَِذا َص�َّ فَرَّ

 )۳۹۰بخاری:( .»َحىتَّ َ�بُْدَو َ�يَاُض إِْ�َطيْهِ 

نان از چش را یها دست ،هنگام سجده الله   رسول گوید: می  نهیبن بحک عبدالله بن مال« ترجمه:

 .»شد یده مید ،شیهار بغلیز یدیپداشت که س یهلو دور مپ

 ): فضیلت رو به قبله نمودن22باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۵۴
َ
 ،َواْستَْقبََل قِبْلَتَنَا ،َمْن َص�َّ َصالَ�نَا« :قَاَل رَُسوُل اهللا  :قَاَل   َ�ْن أ

َ�َل َذ�ِيَحتَنَا
َ
ُة رَُسوهِلِ  ،وَأ ُة اهللا وَِذمَّ ُ ِذمَّ ِي هلَ

َّ
تِه ،فََذلَِك الُْمْسِلُم اذل ِْفُروا اهللا يِف ِذمَّ

ُ
 .»»فَال خت

 )۳۹۱بخاری:(
و  هر کس مانند ما نماز بخواند«فرمود:  الله ت است که رسول یروا ک ابن مال از انس« ترجمه:

. پس اند امان داده  ،خدا و رسولرا  ین شخصیچن و .مسلمان است ،ما را بخورد هحیذبد و یما رو نما هقبل به
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 .»»دیانت نکنیکه در امان خدا است خ یبه کس

 دهید  فرماید: مقام ابراهیم را جاي نماز قرار ): خداوند می23باب ( 

  :بُ�َمَر  ابِْن  نْ �َ « -۲۵۵
َ
َيِْت ه ُسئِ نَّ �

ْ
َولَْم َ�ُطْف َ�ْ�َ  ،لُْعْمَرةِ لَل َ�ْن رَُجٍل َطاَف بِابل

َفا َوالَْمْرَوةِ  تَهُ  ،الصَّ
َ
يِت اْمَرأ

ْ
يَأ

َ
َيِْت َسبًْعا قَِدَم انلَّيِبُّ  :َ�َقاَل  ؟أ

ْ
وََص�َّ َخلَْف الَْمَقاِم  ،َ�َطاَف بِابل

َعتَْ�ِ 
ْ
َفا َوالَْمْرَوةِ  ،َر� ْسَوةٌ َحَسنَةٌ  ،َوَطاَف َ�ْ�َ الصَّ

ُ
 )۳۹۵بخاری: . (»َوقَْد اَكَن لَُ�ْم يِف رَُسوِل اهللا أ

د یت را طواف نمایعمره، ب یبه قصد ادا یسؤال کردند: اگر شخص ب از عبدالله بن عمر« ترجمه:

احرام از تواند  یم یعنی( کند؟ یهمبستر ،با همسرشتواند  ا میین صفا و مروه را انجام ندهد، آیب یسع یول

دو و ت را طواف نمود یب ، نخست،ف آوردیکه به مکه تشر  الله  رسولجواب داد:  )؟عمره خارج شود

 .»شماست یبرا ،ن الگویبهتر آنحضرت  و .نمود یسع ،و مروه ن صفایسپس ب خواند. ،طوافنماز  ،رکعت

ا َدَخَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  ،ب َ�بَّاٍس  َ�ْن ابِْن « -۲۵۶ َيَْت  لَمَّ
ْ

َداَع يِف نََواِحيِه لُكَِّها َولَْم  ،ابل
َعتَْ�ِ يِف قِ  ،يَُصلِّ َحىتَّ َخَرَج ِمنْهُ 

ْ
ا َخَرَج َرَ�َع َر� َكْعبَةِ بَ فَلَمَّ

ْ
ِقبْلَةُ « :َوقَاَل  ،ِل ال

ْ
 .»»َهِذهِ ال

 )۳۹۸بخاری:(
داخل  یعنی( کعبه  هخانوارد  الله  که رسول ید: هنگامیفرما یم ب عبدالله بن عباس« ترجمه:

 دو رکعترون آمد، یکعبه، ب هکه از خان ی. و هنگامنماز نخواند یو ل .دعا نمود ،آن ههار گوشچ، در شد )آن

 .»»ن است قبلهیا«آورد و فرمود:  یبجا ،کعبه یبسونماز 

 هر جا باید رو به قبله نمود ): از24باب(

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۲۵۷
ْ
َْو َ�يِْت الَْمْقِدِس ِستََّة َعرَشَ   اَكَن رَُسوُل اهللا :قَاَل  بَعِن ال

َ
�

ْو َسبَْعَة َعرَشَ َشْهًرا
َ
َم َوَ�يْنَُهَما ِاْخِتالٌف يِف اللَّْفِظ  .أ  )۳۹۹بخاری:( .»َ�َقدَّ

 یالحدود شانزده  ،نه منورهیبعد از هجرت به مد  الله  رسول گوید: می ابن عازب  براء« ترجمه:

ن یان ایگذشت. البته م ۳۸ هدر شمار ،ثین حدی. (ا»المقدس نماز خواند  تیبه طرف ب ماه هفده

 وجود دارد). ،اختالف لفظ ،ث گذشتهیث و حدیحد

يَُص�ِّ ىلَعَ َراِحلَِتِه َحيُْث  اَكَن رَُسوُل اهللا  :اهللا قَاَل  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بْدِ « -۲۵۸ 
َهْت  َفِر�َضةَ  .تَوَجَّ

ْ
َراَد ال

َ
ِقبْلَةَ  ،فَإَِذا أ

ْ
 )۴۰۰بخاری:( .»نََزَل فَاْستَْقبََل ال

آن که  یو به هر طرفپشت مرکب را بر نوافل   الله  د: رسولیفرما یم  ابن عبد الله جابر« ترجمه:

 .»دخوان نماز می ،شد و رو به قبله اده مییپخواست نماز فرض بخواند،  که می یاما هنگام. خواند می ،رفت می
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 نْ �َ  يُّ اوِ قَاَل إِبَْراِهيُم الرَّ  َص�َّ انلَّيِبُّ قَاَل:   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن اهللا بْ  َ�ْن َ�بْدِ « -٢٥٩ 
ْدرِيدٍ وْ عُ سْ مَ  ِن ابْ  ِن عَ  يِّ اوِ الرَّ  ةَ مَ قَ لْ عَ 

َ
ْو َ�َقَص  :: ال أ

َ
ُ ـ َزاَد أ

َ
ا َسلََّم ِ�يَل هل  ،يَا رَُسوَل اهللا :فَلَمَّ

ءٌ  الةِ يَشْ َحَدَث يِف الصَّ
َ
َ�ثََ� رِْجلَيِْه َواْستَْقبََل  ،َصلَّيَْت َكَذا َوَ�َذا :قَالُوا »؟َوَما َذاكَ « :قَاَل  ؟أ

ِقبْلَةَ 
ْ
ْ�بََل َعلَيَْنا بِوَْجِههِ  ،ُ�مَّ َسلَّمَ  ،وََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ  ،ال

َ
ا أ الةِ « :قَال فَلَمَّ إِنَُّه لَْو َحَدَث يِف الصَّ

تُُ�ْم بِهِ 
ْ
ٌء نَلَبَّأ نَا �رََشٌ ِمثْلُُ�مْ  ،يَشْ

َ
�ىَْس َكَما تَنَْسْونَ  ،َولَِ�ْن إِ�ََّما أ

َ
ُروِ�  ،أ  ،فَإَِذا �َِسيُت فََذكِّ

َواَب فَلْيُِتمَّ َعلَيْهِ  َحُدُ�ْم يِف َصالتِِه فَلْيَتََحرَّ الصَّ
َ
ُ�مَّ �َْسُجُد  ،ُ�مَّ لِيَُسلِّمْ  ،َو�َِذا َشكَّ أ

 )٤٠١بخاری:( .»»َسْجَدَ�ْ�ِ 
 ،از علقمه تیاروبه م ینماز خواند. ابراه  الله رسول، یروز گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

. بر آن، افزود ایکاست  یزیچ ،از نماز  الله ست که رسولیادم نی گوید: می از ابن مسعود ت یو او به روا

فرمود:   الله  در نماز رخ داده است؟ رسولای  ز تازهیا چیآ !امبر خدایپ یا کردند:سؤال  ،بعد از اتمام نماز

 ،رکعت(پنج) ن قدر یگفتند: شما ا صحابه؟ »دیدر نماز خواندن من مشاهده کرد یرییمگر شما تغ«

 یبجاسهو  هدو سجددو زانو نشست و رو به قبله نمود و   ،ن سخنیدن ایاز شنپس   الله  د. رسولیخواند

شما به اطالع  شد، ینماز نازل م هدربار یدیاگر حکم جد«از سالم، خطاب به حاضران فرمود: پس و  .آورد

دچار ز ید، من نیشو می یکه شما دچار فراموش یهمانطور ز مانند شما بشر هستم ویمن ن یول رساندم. می

از شما در نمازش  یاگر کسو  د.یکن یادآوری، مدش یدچار فراموشهرگاه من  ،نیا بنابرشوم.  یم یفراموش

 .دیسالم گو ،کامل کرده ،را بر اساس آن شاد آورد و نمازیرا بآن ن یتر حیکند که صح یسع، نمودک ش

 .»آورد یبجا ،سهو هدو سجد ،سپس

گویند هرکس اشتباهاً به  می که قبله آمده است ونظر کسانی ة): آنچه در بار25باب(
 خواند، نمازش را اعاده نکندنسوي قبله نماز 

اِب  بِْن  َ�ْن ُ�َمرَ « -٢٦٠ َطَّ
ْ
يَا رَُسوَل اهللا لَِو  :َ�ُقلُْت  :َواَ�ْقُت َر�ِّ يِف ثَالٍث قال:  اخل

َْذنَا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَص�ًّ  لَْت  ،اختَّ ْ ٱوَ ﴿ :َ�َ�َ ُِذوا َقامِ  مِن �َّ  ،]١٢٥البقرة: [﴾ ُمَصّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  مَّ
َِجاِب 

ْ
َمْرَت �َِساءَ  :قُلُْت  ،َوآيَُة احل

َ
ْن َ�ْتَِجنْبَ يَا رَُسوَل اهللا لَْو أ

َ
رَبُّ  ،َك أ

ْ
فَإِنَُّه يَُ�لُِّمُهنَّ ال

َفاِجرُ 
ْ
َِجاِب ، َوال

ْ
لَْت آيَُة احل ِة َعلَ   َواْجتََمَع �َِساُء انلَّيِبِّ  ،َ�َ�َ َغْ�َ

ْ
 َعَ�ٰ ﴿ :َ�ُقلُْت لَُهنَّ  ،يْهِ يِف ال

ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ 
َ
زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ  أ

َ
لَْت َهِذهِ اآل .]٥التحریم: [﴾ ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ . »يَةُ َ�َ�َ

 )٤٠٢بخاری:(
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 یکید: یپروردگار موافق گرد ین با وحمورد، نظر مدر سه  گوید: می بن خطاب  عمر« ترجمه:

 ه را نازل کرد:ین آی. خداوند امیبخوانم نمازیمقام ابراهکه در قدر خوب است خدا! چ رسول یا :نکه گفتمیا

ْ ٱوَ ﴿ ُِذوا َقامِ  ِمن �َّ دوم  د.یم را محل نماز قرار دهیمقام ابراه یعنی ]۱۲۵البقرة: [﴾ ُمَصّ�ٗ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  مَّ

را یز .ندید تا حجاب نمایداد دستور میشما همسران خود را که قدر خوب بود چ خدا! رسول یا :نکه گفتمیا

همسران که همه  یزمان ،حجاب نازل شد. سوم هیآ ،آنگاه .ندیگو یخوب و بد با آنان سخن م یانسانها

خداوند متعال  ،شما را طالق دهد همه  الله گفتم: اگر رسولبه آنها من ر شدند، یدرگ یبا و الله   رسول

ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿ معروِف  هیآ ،خواهد فرمود. آنگاهت یعنااو  از شما به یهمسران بهتر
َ
 أ

زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ 
َ
 .ن باره نازل شدیدر ا .]۵التحریم: [﴾ ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ

 از مسجد با دست ): پاك کردن آب بینی26باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۲۶۱
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
ِقبْلَةِ  أ

ْ
َاَمًة يِف ال

ُ
ى �

َ
 ،فََشقَّ َذلَِك َعلَيْهِ  ،َرأ

ُه �ِيَِدهِ  ،َحىتَّ ُرِ�َ يِف وَْجِههِ  َحَدُ�ْم إَِذا قَاَم يِف َصالتِهِ « :َ�َقاَل  ،َ�َقاَم فََحكَّ
َ
فَإِنَُّه ُ�نَايِج  ،إِنَّ أ

ِقبْلَةِ  ،َر�َّهُ 
ْ
ْو إِنَّ َر�َُّه بَيْنَُه َو�َْ�َ ال

َ
َحُدُ�ْم قِبََل قِبْلَِتهِ فَال َ�زْبُ  ،أ

َ
ْو  ،َ�نَّ أ

َ
َولَِ�ْن َ�ْن �ََسارِهِ أ

َْت قََدَميْهِ 
َ

َخَذ َطَرَف رَِدائِهِ  ،»حت
َ
ْو َ�ْفَعُل « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ رَدَّ َ�ْعَضُه ىلَعَ َ�ْعٍض  ،َ�بََصَق ِ�يهِ  ،ُ�مَّ أ

َ
أ

 )۴۰۵بخاری:( .»»َهَكَذا
دگان ی(و در برابر دقبله در جهت را که  یناآب ده  اکرم ینبد: یفرما می ک بن مال انس تر جمه:

 شمبارک ههرچدر  یناراحت شد که آثار ناراحت یبقدر دن آن،یو از دد. یشده بود، دنمازگزاران) انداخته 

شما  که یهنگام«کرد و فرمود: ک اپ ،آب دهان را با دست برخاست واز جا  آنحضرت . دیگردنمودار 

 ،شما و قبلهن یبپروردگارتان نکه یا ای .دیکن یاز میروردگارتان راز و نپد که با ید بدانیبا ،دیستیا نماز می یبرا

 و بعد،. »دیندازیتان بیاهاپر یا زی سمت چپ . بلکه بهدیندازیآب دهان ن ،به طرف قبله ،نی. بنابرادارد قرار

 .»»دین کنینچای«د و فرمود: یهم مال هآب دهن انداخت و دو طرف آن را ب ،ادر خودچ هدر گوش

 تف کردن در مسجد ة): کفار27باب (

�َِس َ�ْن « -۲۶۲
َ
زُبَاُق يِف الَْمْسِجِد َخِطيئَةٌ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َمالٍِك  بِْن  أ

ْ
 ،ال

اَرُ�َها َدْ�نَُها  )۴۱۵بخاری:( .»»َوَ�فَّ
 .گناه است ،مسجد ن دراانداختن آب ده«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه: 

 .»»باشد ن بردن آن، مییباز آن، دفن کردن و  هکفارو 
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 کامل کردن نماز و ذکر قبله ةاندرز امام به مردم دربار ): پند و28باب(

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۶۳
َ
نَّ رَُسوَل اهللا  : َ�ْن أ

َ
اهللا َما  فَوَ  ؟َهْل تََرْوَن قِبْليَِت َهاُهنَا« :قَاَل  أ

َّ َ�ْىَف   )۴۱۸بخاری:( .»»َراُ�ْم ِمْن َوَراِء َظْهِريإِ�ِّ أل ،ُخُشوُعُ�ْم َوال ُرُكوُعُ�مْ  يلَعَ
م یرود که من یکن یا شما فکر میآ«فرمود:  الله ت است که رسول یروا  رهیاز ابو هر« ترجمه:

و  .ستیده نیبه خدا سوگند که خشوع و رکوع شما بر من پوش خبرم)؟ بی قبله است (و از اطراف خود، یبسو

 .»»نمیب خوب می خود، شت سرپشما را از (هنگام نماز) من 

 ): آیا جایز است مسجد فالنی گفته شود؟ 29باب (

نَّ رَُسوَل اهللا : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۲۶۴
َ
ْضِمَرْت ِمَن  أ

ُ
َيِْل الَّيِت أ

ْ
َساَ�َق َ�ْ�َ اخل

َْفيَاءِ 
ْ
َمُدَها ثَنِيَُّة الْوََداِع  ،احل

َ
 َمْسِجِد بَِ�  ،َوأ

َ
َيِْل الَّيِت لَْم تُْضَمْر ِمَن اثلَّنِيَِّة إِىل

ْ
وََساَ�َق َ�ْ�َ اخل

نَّ َ�بْدَ  ،ُزَر�ٍْق 
َ
 )۴۲۰بخاری:( .»اهللا ْ�َن ُ�َمَر اَكَن ِ�يَمْن َساَ�َق بَِها َوأ

برپا ای  ت شده، مسابقهیترب یها اسب یبرا الله  رسول گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

 یالوداع تا مسجد بن ة یثن از ،شدهنت یترب یها اسب یبراو  .الوداع بود ةیاء تا ثنیاز حف ،مسافت آنکه نمود 

 .»مشرکت داشتآن مسابقه، که در  مبود یجزو کسانو من هم . فرمود نییق تعیزر

 خرما در مسجد ۀوشنمودن خزان کردن و آوی): تقسیم 30باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٦٥
َ
يِتَ انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ

ُ
َْحَر�ِْن  أ البَِماٍل ِمَن ابلْ

َ
ق

َ
اْ�رُثُوُه يِف « :�َف

يِتَ بِِه رَُسوُل اهللا  ».الَْمْسِجدِ 
ُ
ْ�رَثَ َماٍل أ

َ
الِة َولَْم يَلْتَِفْت  فََخَرَج رَُسوُل اهللا  ،َوَ�َن أ  الصَّ

َ
إِىل

الَة َجاَء فََجلََس إيَِلْهِ  ،إيَِلْهِ  ا قَىَض الصَّ ْ�َطاهُ  ،فَلَمَّ
َ
َحًدا إِال أ

َ
َعبَّاُس  ،َ�َما اَكَن يََرى أ

ْ
إِْذ َجاَءُه ال

ْعِطِ�  ،يَا رَُسوَل اهللا :َ�َقاَل 
َ
ُ رَُسوُل اهللا  ،َديُْت َعِقيالَوفَافَإِ�ِّ فَاَديُْت َ�ْفيِس  ،أ  :َ�َقاَل هلَ

اْؤُمْر َ�ْعَضُهْم يَْرَ�ْعُه  ،يَا رَُسوَل اهللا :َ�َقاَل  ،�َْستَِطعْ ُ�مَّ َذَهَب يُِقلُُّه فَلَْم  ،فََحثَا يِف ثَْو�ِهِ  ».ُخذْ «
 َّ
َ

  ،إِيل
َ

ال
َ
ال ».ال: «ق

َ
َّ  :�َق نَْت يلَعَ

َ
َقاُه ىلَعَ اَكِهِلهِ  ،ُ�مَّ اْحتََملَهُ  ،َ�نرََثَ ِمنْهُ  ».ال« :قَاَل  ،فَاْرَ�ْعُه أ

ْ
ل
َ
ُ�مَّ  ،فَأ

 َ�َما قَاَم رَُسوُل  ،َعَجبًا ِمْن ِحرِْصهِ  ،يُتْبُِعُه برََصَُه َحىتَّ َخيِفَ َعلَيْنَا  رَُسوُل اهللاَ�َما َزاَل  ،اْ�َطلََق 
 )٤٢١بخاری:( .»َوَ�مَّ ِمنَْها ِدرَْهمٌ  اهللا 

  آنحضرت.ندآورد الله   رسول یبران یمال از بحر یمقدار گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

بود که خدمت رسول  ین مالیمحموله، بزرگترن یا گوید: می یراو. »دیزیبر مسجد داخلرا آنها «فرمود: 

نماز به مسجد رفت و به آنها توجه ننمود. پس از اتمام  هاقام یبرا رسول اکرم بود.  آورده شده  خدا
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عرض  آمد و نکه عباس یتا اداد  به او می ید، مقدارید نماز، آمد و در کنار آن اموال، نشست. هر که را می

 ام.  داده هیفد(در اسارت بدر) ل یخودم و عق یرا من برایز .ت فرمایز عنایبه من ن !یامبر گرامیپ یکرد: ا

و با هر دو دست، شروع به پر کردن چادر خود کرد.  عباس ». ز برداریشما ن«فرمود:  الله   رسول

نها را بر یتا ا دییبگورا  یکی !یامبر گرامیپ یکه خواست آنها را حمل کند، نتوانست. عرض کرد: ا یهنگام

 .دیدوش من بگذاررا بر آن س خود شما پعباس گفت: ». ریخ«فرمود:  الله   رسول. شت من بگذاردپر پ

و براه افتاد. بر دوش خود نهاد ه را یبقرا کم کرد و  هااز آن یعباس مقدار ،آنگاه». ریخ«فرمود:  الله  رسول

د. ید گردیاز نظر ما ناپدکرد تا  یبه طرف او نگاه مهمچنان و کرد تعجب  عباس  حرصاز  الله   رسول

 .»نکردک آن جا را تر الله   رسول ،بود یباق ،درهم از آن مالیک و تا 

 ا نمازخانه در منزلی): مسجد 31باب (

�ِيِع األ بِْن  َ�ُْمودِ  َ�نْ « -٢٦٦ ْصَحاِب  : نَْصارِيِّ الرَّ
َ
نَّ ِعتْبَاَن ْ�َن َمالٍِك وَُهَو ِمْن أ

َ
أ

ْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن األ رَُسوِل اهللا  ىَت رَُسوَل اهللا  :نَْصارِ ِممَّ
َ
ال أ

َ
ق

َ
قَْد  ،يَا رَُسوَل اهللا :�َف

نَْ�ْرُت برََصِي
َ
َص�ِّ لَِقْوِ�  ،أ

ُ
نَا أ

َ
ِي بَيِْ� َوَ�يْنَُهمْ  ،ْمَطارُ فَإَِذا اَكنَِت األ ،َوأ

َّ
لَْم  ،َساَل الَْواِدي اذل

َ بِِهمْ  َص�ِّ
ُ
ْن آيِتَ َمْسِجَدُهْم فَأ

َ
ْستَِطْع أ

َ
تِيِ� َ�تُ  ،أ

ْ
نََّك تَأ

َ
َ يِف بَييِْت َووَِدْدُت يَا رَُسوَل اهللا �  ،َص�ِّ

َذُه ُمَص�ًّ  ِ
َّ

خت
َ
  :قَاَل  ،فَ�

َ
ال

َ
ق

َ
ُ رَُسوُل اهللا  ف

َ
ْ�َعُل إِنْ « :هل

َ
َ�َغَدا رَُسوُل  :قَاَل ِعتْبَانُ  ».َشاَء اهللا َسأ

بُو بَْ�ٍر ِحَ� اْرَ�َفَع انلََّهارُ  اهللا 
َ
َذَن رَُسوُل اهللا  ،َوأ

ْ
ُ ،فَاْستَأ

َ
ِذنُْت هل

َ
فَلَْم َ�ِْلْس َحىتَّ  ،فَأ

َيَْت 
ْ

َ ِمْن بَيِْتَك « :قَاَل  ُ�مَّ  ،َدَخَل ابل َص�ِّ
ُ
ْن أ

َ
ِبُّ أ

ُ
ْ�َن حت

َ
َيِْت  :قَاَل  ؟»أ

ْ
 نَاِحيٍَة ِمَن ابل

َ
ُ إِىل

َ
رَشُْت هل

َ
 ،فَأ

َ   َ�َقاَم رَُسوُل اهللا َعتَْ�ِ  ،نَافْ َ�ُقْمنَا فََصفَّ  ،فََكربَّ
ْ
وََحبَْسنَاُه ىلَعَ َخِز�َرةٍ  :َل قَا ،ُ�مَّ َسلَّمَ  ،فََص�َّ َر�

 ُ
َ

اِر َذُوو َعَددٍ ثافَ  :قَاَل  ،َصنَْعنَاَها هل ْهِل ادلَّ
َ
َيِْت رَِجاٌل ِمْن أ

ْ
َ�َقاَل قَائٌِل  ،فَاْجتََمُعوا ،َب يِف ابل

ْخُشِن  :ِمنُْهمْ  ِو اْ�ُن ادلُّ
َ
َخيِْشِن أ ْ�َن َمالُِك ْ�ُن ادلُّ

َ
ٌق ال ُ�ِبُّ اهللا َذلَِك ُمنَافِ  :َ�َقاَل َ�ْعُضُهمْ  ؟أ
 ُ
َ

َ إِال اهللا ،ال َ�ُقْل َذلَِك « : َ�َقاَل رَُسوُل اهللا ،َورَُسوهل
َ

ال تََراُه قَْد قَاَل ال إِهل
َ
يُِر�ُد بَِذلَِك وَْجَه  ،أ

ال ».اهللا
َ
ْعلَمُ  :�َق

َ
ُ أ

ُ
  ،اهللا َورَُسوهل

َ
ال

َ
 الُْمنَافِِق�َ  :ق

َ
 :قَاَل رَُسوُل اهللا  ،فَإِنَّا نََرى وَْجَهُه َونَِصيَحتَُه إىِل

َ إِال اهللا«
َ

َم ىلَعَ انلَّاِر َمْن قَاَل ال إِهل  )٤٢٥ بخاری:( .»»يَبْتيَِغ بَِذلَِك وَْجَه اهللا ،فَإِنَّ اهللا قَْد َحرَّ
 ، یانصارک عتبان بن مال، ل القدریجل یصحاب گوید: می  یانصار عیمحمود بن رب« ترجمه:

ف یام ضع یینایب! یامبر گرامیپ یاعرض کرد:  آمد و نزد رسول خدا  ،بودز شرکت کرده یکه در جنگ بدر ن

قرار  ان من و مسجدیم کهای  رودخانه لی، سیهنگام بارندگو . باشم می ام لهیش نماز قبیمن پ و شده است
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از  ییجاو در د یاوریبف یتشرام   هخان بهدارم شما دوست ن، یبنابراشود.  یآنجا مه مانع از رفتن من بدارد، 

 .دهم نمازخانه قرار ،خود یآن را برامن د تا ینماز بخوانآن، 

 یصبح روز بعد که آفتاب کم گوید: می عتبان ».ن کار را خواهم کردیا یبزود«فرمود:  الله   رسول

. دیبفرمائ :. گفتمورود خواست هاجاز ما آمد و هبه خان ق یهمراه ابوبکر صد الله   باال زده بود، رسول

 ؟ عتبان »نماز بخوانم یخانه ات دوست دار یکجادر «فرمود:  نشستن،وارد خانه شد، قبل از  یوقت

اقتدا شان یاز به یما ن .ر گفتیتکبآنجا رفت و  الله   اشاره کردم. رسول ،از خانهای  گوشهه ب گوید: می

 دو رکعت نماز خواند و سالم گفت. خدا  م. رسولیصف بست ،نموده

م، یده بودیدک شان تداریا یکه برا ییغذاصرف جهت را  الله   رسول گوید: می ک مالعتبان بن 

ابن ک ن گفت: مالیاز حاضر یکیما گرد آمده بودند.  هز در خانین محل یاز اهال یتعداد .مینگه داشت

 دُ 
َ

 بن دُ ک ا مالی(ن ِش یخ
ْ

 خ
ُ

را دوست   لشگفت: او منافق است و خدا و رسو یگریدکجا است؟  )نش

 یکی». ، (الاله اال الله) گفته استخدا یبخاطر خوشنودرا او یزگو، من ینچ«فرمود:  الله   ندارد. رسول

دارد.  یشترین است و به آنان توجه بیرخواه منافقیخم که ینیب یما م یولدانند یبهتر م شرسولگفت: خدا و 

د، یالله بگو یکه (الاله اال الله) را بخاطر خوشنود یخداوند آتش دوزخ را بر کس«فرمود:  الله   رسول

 .»»حرام کرده است

 ،خراب شود و جاي آن ،): آیا جایز است قبرهاي مشرکین زمان جاهلیت32باب(
 بنا گردد؟مسجد 

مِّ الُْمْؤِمنَِ� « -٢٦٧
ُ
مَّ َسلََمَة لَ�ْن اَع�َِشَة أ

ُ
مَّ َحِبيبََة َوأ

ُ
نَّ أ

َ
َذَكَرتَا َكنِيَسًة  ب: أ

َبََشِة، ِ�يَها تََصاِو�ُر، فََذَكَرتَا لِلنَّيِبِّ 
ْ
ْ�نََها بِاحل

َ
وئَلَِك إَِذا اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل : «َ�َقاَل ، َرأ

ُ
إِنَّ أ

وئَلَِك 
ُ
َوَر، فَأ ُروا ِ�يِه تِلَْك الصُّ اِلُح َ�َماَت، َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ َلِْق ِعنَْد الصَّ

ْ
اُر اخل رِشَ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِ يَْوَم ال  )٤٢٧بخاری:( .»»ا�َّ

که در زمان  ییسایاز کل آنحضرت  یبرا ببه و ام سلمه یام حب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

آنها «فرمود:  رسول الله ر بود، سخن گفتند. یده بودند و مملو از عکس و تصویهجرت به حبشه، آنرا د

ر یکردند و در آن، تصاو بنا می یمسجدش، بر قبر ،کردیفوت م ن،از آنا یکوکاریفرد نهرگاه که بودند  یکسان

 .»»ن مخلوق، نزد خدا خواهند بودین افراد، بدتریامت، ایکردند. روز ق می یآن شخص را نقاش یو تمثالها

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٦٨
َ
ىلْعَ الَْمِدينَِة يِف يَحٍّ  ،الَْمِدينَةَ  قَِدَم انلَّيِبُّ  :قَاَل ، َ�ْن أ

َ
َل أ َ�َ�َ

قَاَم انلَّيِبُّ  ،ُ�َقاُل لَُهْم َ�نُو َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف 
َ
َة يَلْلَةً  فَأ ْرَ�َع َعرْشَ

َ
 بَِ�  ،ِ�يِهْم أ

َ
رَْسَل إِىل

َ
ُ�مَّ أ
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ارِ  يُوِف فََجاُءوْ  ،انلَّجَّ ي السُّ ِ
 انلَّيِبِّ  ،ا ُمتََق�ِّ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
�ِّ أ

َ
بُو بَْ�ٍر رِْدفُهُ ىلَعَ  َك�

َ
 ، َراِحلَِتِه َوأ

 
ُ
ُ  َوَمأل

َ
اِر َحْوهل ىَق  ،بَِ� انلَّجَّ

ْ
ل
َ
يُّوَب رَْحلَُه َحىتَّ أ

َ
يِب �

َ
ْدَرَ�تُْه  ،بِِفنَاِء أ

َ
َ َحيُْث أ ْن يَُص�ِّ

َ
َوَ�َن ُ�ِبُّ أ

الةُ  َغنَمِ  ،الصَّ
ْ
ْ  ،َوُ�َص�ِّ يِف َمَرابِِض ال َمَر بِِبنَاِء ال

َ
نَُّه أ

َ
 َمإلٍ  ،َمْسِجدِ َو�

َ
رَْسَل إِىل

َ
ارِ  فَأ  ،ِمْن بَِ� انلَّجَّ

ارِ « :َ�َقاَل   اهللا :قَالُوا ».ثَاِمنُوِ� حِبَائِِطُ�ْم َهَذا ،يَا بَِ� انلَّجَّ
َ

 ،ال َواهللا ال َ�ْطلُُب َ�َمنَُه إِال إىِل
�ٌَس 

َ
قُوُل لَُ�مْ  :َ�َقاَل أ

َ
�ِ�َ  ،فاََكَن ِ�يِه َما أ ٌْل  ،ِ�يِه َخرٌِب وَ  ،ُ�بُوُر الُْمرْشِ

َ
َمَر انلَّيِبُّ  ،َوِ�يِه �

َ
 فَأ

�َِ� َ�نُِبَشْت  َ�ْت  ،بُِقبُوِر الُْمرْشِ َرِِب فَُسوِّ
ْ
وا انلَّْخَل قِبْلََة  ،َو�ِانلَّْخِل َ�ُقِطعَ  ،ُ�مَّ بِاخل فََصفُّ

َِجاَرةَ  ،الَْمْسِجدِ 
ْ
ُزونَ  ،وََجَعلُوا ِعَضاَدَ�يِْه احل ِ

َ
ْخَر َوُهْم يَْرجت  َوانلَّيِبُّ  ،وََجَعلُوا َ�نُْقلُوَن الصَّ

 :َمَعُهْم َوُهَو َ�ُقوُل 
 ِخَرهْ ا�َّ ال َخْ�َ إِال َخْ�ُ اآل

 

 .»نَْصاِر َوالُْمَهاِجَرهْ فَاْغِفْر لِأل 
 ج

 ،نه شدیوارد مد )هجرت (از سفر الله   رسولکه  یهنگامد: یفرما یم ک ابن مال انس« ترجمه:

نجار را  یبنسپس د. یسکونت گز ،بمدت دو هفته  بن عوف عمرو هلیقبنزد  ،نهیمد یدر حوال ،نخست

برابر نان در چان یجرآن  گوید: می . انس دندیبه خدمت رس که مسلح بودند، ید. آنان در حالیطلب

شان سوار یشت سر اپ ابوبکر  که یحال را در الله   من رسولهم اکنون،  ییکه گودگانم قرار دارد ید

رفت تا ش یپهمچنان  الله   نم. رسولیب ، میاند گرد آمده الله  رسولرامون یپنجار  یبن هفیو طا است

دوست داشت هرجا که وقت نماز برسد،   خدا  . رسولرحل اقامت افکند وب ینکه کنار منزل ابو ایا

 خواند. یز نماز مینآغل گوسفندان در  یحت .همانجا نماز بخواند

 مت باغ رایق«نجار را دعوت کرد و خطاب به آنان فرمود:  یبن بنا کند، خواست مسجد را که  یروزو 

د: یفرما یم ک ابن مال انس .میریگ مت آنرا فقط از خدا مییسوگند خوردند که ق نجار ی. بن»دین کنییتع

 دستور داد تا قبور الله   رسولوجود داشت.  یادیز یها رانهین، درخت خرما و ویقبور مشرکدر آن باغ، 

ن دستور داد تا دو طرف ی، هموار شود. و همچنها و خرابهقطع گردد  ،خرما ناتو درخنبش گردد  ن،یمشرک

 یدر حالدرختان خرما، پوشش دهند. صحابه  هقبله بود با تن یرا که بسو یمسجد را از سنگ بسازند و قسمت

 الله   خواندند و رسول رجز می همراه آنان بود،ز ین الله   کردند و رسول یحمل م ،که سنگها را بر دوش

 گفت:  ین مینچ

 ِخَرهْ ا�َّ ال َخْ�َ إِال َخْ�ُ اآل
 

 .»نَْصاِر َوالُْمَهاِجَرهْ فَاْغِفْر لِأل 
 ج

مغفرت قرار را مورد ن و انصار یپس مهاجر .ردیآخرت انجام گ یر آن است که فقط برایکار خ !روردگاراپ

 .»بده
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 شترانجایگاه ): نماز خواندن در 33باب (

نَُّه اَكنَ  ب ُ�َمرَ  َ�ْن ابِْن « -۲۶۹
َ
 يَُص�ِّ  �

َ
يُْت انلَّيِبَّ  :بَِعِ�هِ َوقَاَل  إِىل

َ
 .»َ�ْفَعلُهُ  َرأ

 )۴۳۰بخاری:(

دم که یالله را د  فرمود: رسول خواند و  نماز شتر خود را ستره قرار داد و  ب ه بن عمرلال عبد« ترجمه:

 .»کرد ین مینچ

 ،شود که عبادت میدیگري  که رو به سوي تنور یا آتش و یا هر چیز ): کسی34باب (
 عبادت خدا باشدفقط هدفش  نماز بخواند و

�َِس  نْ �َ « -۲۷۰
َ
َص�ِّ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل   َمالٍِك  بِْن  أ

ُ
نَا أ

َ
َّ انلَّاُر َوأ  .»»ُعرَِضْت يلَعَ

 )۴۳۱بخاری:(
دوزخ خواندم، آتش یکه نماز م یدر حال«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»»شدبر من عرضه 

 ): کراهیت نماز خواندن در قبرستانها35باب (

اْجَعلُوا يِف ُ�يُوتُِ�ْم ِمْن َصالتُِ�ْم َوال « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ ، بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٢٧١
 )۴۳۲بخاری:( .»»َ�تَِّخُذوَها ُ�بُوًرا

د و یبخوانمنزل را در  از نمازها یبخش«فرمود:   اکرم ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

  .»(منظور سنن و نوافل است) ».دیل نکنیتان را به قبرستان تبدیها خانه

 )36باب(

ِ بِْن  عن اَع�َِشَة َوَ�بْدِ « -۲۷۲ ِ  :قَاال  َ�بَّاٍس  ا�َّ ا نََزَل بِرَُسوِل ا�َّ َطِفَق َ�ْطَرُح  ،لَمَّ
ُ ىلَعَ وَْجِههِ  يَصًة هلَ ال ،فَإَِذا اْ�تَمَّ بَِها َكَشَفَها َ�ْن وَْجِههِ  ،مَخِ

َ
ق

َ
ِ ىلَعَ « :�َ َوُهَو َكَذلَِك ف لَْعنَُة ا�َّ

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ 
َ
َُذوا ُ�بُوَر أ َُهوِد َوانلََّصارَى اختَّ

ْ
ُر َما َصنَُعواُ�َ  ».ايل  )۴۳۵بخاری:( .»ذِّ

بر  ش را، چادروفات یماریبدر   آنحضرت ند:یگو یم شه و عبد الله ابن عباس یعا« ترجمه:

هود و یخداوند «فرمود:  را برداشت و آن ،ده شدیکامال پوشاش  که چهره یو هنگام .انداختش مبارک ههرچ

ن بود که یا هدف آنحضرت  گوید: می یراو». کردندامبرانشان را مسجد یقبور پکند که  را لعنت ینصار

 .»نگونه اعمال، برحذر داردیما را از ا
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 ): خوابیدن زنان در مسجد37باب (

نَّ َويِلَدًة اَكنَْت َسوَْداءَ  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۷۳
َ
َعَرِب  ،أ

ْ
ْ�تَُقوَها فاََكنَْت  ،ِليَحٍّ ِمَن ال

َ
فَأ

مْحَُر ِمْن ُسيُورٍ  ،فََخرََجْت َصِبيٌَّة لَُهمْ  :قَالَْت  ،َمَعُهمْ 
َ
ْو َوَ�َع  ،فَوََضَعتْهُ  :قَالَْت  ،َعلَيَْها وَِشاٌح أ

َ
أ

ًْما فََخِطَفتْهُ  ،َ�َمرَّْت بِِه ُحَديَّاٌة َوُهَو ُملىًْق  ،ِمنَْها
َ
ُدوهُ  :قَالَْت  ،فََحِسبَتُْه حل ََمُسوُه فَلَْم َ�ِ  ،فَاتلْ

ِ إِ�ِّ لََقائَِمٌة  :قَالَْت  ،َحىتَّ فَتَُّشوا ُ�بُلََها ،َ�َطِفُقوا ُ�َفتُِّشونَ  :قَالَْت  ، بِهِ فَا�ََّهُموِ�  :قَالَْت  َوا�َّ
َقتْهُ  ،َمَعُهمْ 

ْ
ل
َ
َُديَّاةُ فَأ

ْ
ِي ا�ََّهْمتُُموِ� بِهِ  :َ�ُقلُْت  :قَالَْت  ،فََوَ�َع بَيْنَُهمْ  :قَالَْت  ،إِْذ َمرَِّت احل

َّ
 ،َهَذا اذل

نَا ِمنُْه بَِر�ئَةٌ 
َ
ِ  :قَالَْت  ،َوُهَو َذا ُهوَ  ،َزَ�ْمتُْم َوأ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْسلََمْت  فََجاَءْت إِىل

َ
 :قَالَْت اَع�َِشةُ  ،فَأ

ْو ِحْفٌش 
َ
ُث ِعنِْدي :قَالَْت  ،فاََكَن لََها ِخبَاٌء يِف الَْمْسِجِد أ تِيِ� َ�تََحدَّ

ْ
فَال  :قَالَْت  ،فاََكنَْت تَأ

ِْلُس 
َ

  :ِعنِْدي َ�ِْلًسا إِال قَالَْت جت
اَعِجيِب َر�ِّنَا

َ
 َوَ�ْوَم الْوَِشاِح ِمْن أ

 

َاِ�  
ْ

�
َ
ُ�ْفِر أ

ْ
ةِ ال َ ال إِنَُّه ِمْن بَ�ْ

َ
 .أ

 ج

نُِك ال َ�ْقُعِديَن َميِع َمْقَعًدا إِال قُلِْت َهَذا :َ�ُقلُْت لََها :قَالَْت اَع�َِشةُ 
ْ
 :قَالَْت  ؟َما َشأ

ثَتِْ� بِ  َِديِث فََحدَّ
ْ
 )۴۳۹ :یبخار( .»َهَذا احل

 با آنها  یکی هاه آزاد شدیز سیکند: یفرمایم ؛لشه یعا؛ن یام المومن« ترجمه:
ً
از قبائل عرب که قبال

له، که گردن بند یاز آن قب یخردسال هدختر بچ :گفت)ف کرد ویمن تعر یبراای  کرده بود، (خاطره یزندگ

ا گم کرده بود. از قضا، ین نهاده یست آنرا به زمیبود. معلوم نرون شده یداشت، از خانه ب یسرخ رنگ یچرم

است، برداشته و برده بود. خانواده دختر هر  ینکه قطعه گوشتیال ایده و به خیرا د گوشت خوار آنای  پرنده

ز یکه شرمگاه مرا ن یینمودند. تا جا یافتند. سرانجام، مرا متهم کردند و بازرسیچه کوشش کردند، آنرا ن

ن ین انداخت. گفتم: اینگذشته بود که آن مرغ، گردن بند را از باال به زم یریش کردند. بخدا سوگند، دیتفت

گناه بودم . بعد از آن بود که خدمت  بی که من یدر صورتاید  که مرا به سرقت آن متهم کرده یزیاست آن چ

 . مسلمان شدم اب شده،یشرف رسول الله 

آمد و با  یهر روز نزد من مداشت، ای  مهیدر صحن مسجد، خ کهک زید: آن کنیفرما یم لشه یعا 

 خواند: ن شعر را مییگفت و ا یمن سخن م

اَعِجيِب َر�ِّنَا
َ
 َوَ�ْوَم الْوَِشاِح ِمْن أ

 

َاِ�  
ْ

�
َ
ُ�ْفِر أ

ْ
ةِ ال َ ال إِنَُّه ِمْن بَ�ْ

َ
 .أ

 ج

 نجات داد. ،ار کفریمرا از دشکر که  یپروردگار ما بود. ول یها یاز شگفت ،ور قرمزیزآن روز گم شدن 

 ،میرا برا فوق یماجرا یو؟ یخوان ن شعر را مییدم: چرا هر روز ایاز او پرس که من گوید: می لشه یعا

 .»کرد بازگو
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 ): خوابیدن مردان در مسجد38باب (

ِ  :قَاَل   َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ « -۲۷۴ ْد َعِليًّا يِف  ،َ�يَْت فَاِطَمةَ  َجاَء رَُسوُل ا�َّ فَلَْم َ�ِ
َيِْت 

ْ
ِك « :َ�َقاَل  ،ابل ْ�َن اْ�ُن َ�مِّ

َ
ءٌ  :قَالَْت  »؟أ َ�َغاَضبَِ� فََخَرَج فَلَْم يَِقْل  ،اَكَن بَيِْ� َو�َيْنَُه يَشْ

ِ  ،ِعنِْدي ْ�َن ُهوَ « :�َْسانٍ إل َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ال ،فََجاءَ  »؟اْ�ُظْر أ

َ
ق

َ
ِ ُهَو يِف  :�َف يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ  .الَْمْسِجِد َراقِدٌ  هِ ، َوُهَو ُمْضَطِجعٌ   فََجاَء رَُسوُل ا�َّ َصابَُه تَُراٌب  ،قَْد َسَقَط رَِداُؤُه َ�ْن ِشقِّ
َ
 ،َوأ

 ِ بَا تَُراٍب « :َ�ْمَسُحُه َ�نُْه َو�َُقوُل   فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا تَُراٍب  ُ�مْ  ،ُ�ْم أ

َ
 )۴۴۱ری:بخا( .»»أ

ف ی؛ تشرلفاطمه ؛دخترش  هبه خان الله   رسول ،یروز گوید: می سهل بن سعد « ترجمه:

عرض کرد:  لزهرا  هفاطم ؟»ت کجاستیسر عموپ«د: یرسپ در خانه نبود. آنحضرت   ی. علبرد

 .نجا استراحت نکردیو ا و از خانه برون رفتخشم گرفت ش آمد. بر من یپ ین ما کدورتیب

 ،در مسجدرسول خدا! او  یآمد و گفت: امرد  ؟ آن»ن او کجاستیبب«گفت:  یکیبه  الله   رسول

ادرش چ که یبود در حال دهیدر آنجا دراز کش  یعل .ف بردیبه مسجد تشر الله  است. رسول  دهیخواب

ک اپ  یکه خاکها را از بدن عل یدر حال الله   . رسولبودآلود شده ک ن افتاده و بدنش خایزم یرو

 .»»بلند شو! بلند شو، ابوتراب! ابوتراب«گفت:  کرد، باو یم

 دو رکعت نماز بخواند ،شود می که وارد مسجد ): کسی39باب (

لَِ�ِّ « -۲۷۵ يِب َ�تَاَدَة السَّ
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ُم الَْمْسِجَد « :قَاَل  أ

َ
ِإَذا َدَخَل أ

َعتَْ�ِ 
ْ
َكْع َر� ْن َ�ِْلَس فَلَْ�ْ

َ
 )۴۴۴بخاری:( .»»َ�بَْل أ

د، واز شما وارد مسجد ش یکی ،هرگاه«فرمود:  الله   رسول گوید: می  یابو قتاده سلم« ترجمه:

 .»»دو رکعت نماز بخواند ،ندینکه بنشیقبل از ا

 ): بناي مسجد 40باب (

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۲۷۶ ِ قَاَل: إ ب ُ�َمرَ  ا�َّ  نَّ الَْمْسِجَد اَكَن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َِر�ُد َوُ�ُمُدُه َخَشُب انلَّْخِل  ،َمبْنِيًّا بِاللَّنِبِ 

ْ
بُو بَْ�ٍر َشيْئًا ،وََسْقُفُه اجل

َ
َوَزاَد ِ�يِه  ،فَلَْم يَزِْد ِ�يِه أ

ِ ، ُ�َمرُ  َِر�دِ  َوَ�نَاُه ىلَعَ بُنْيَانِِه يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
ْ
نِبِ َواجل

اَعَد ُ�ُمَدُه َخَشبًا ،بِاللَّ
َ
َُه  ،َوأ ُ�مَّ َ��َّ

ةِ  ،فََزاَد ِ�يِه ِزَ�اَدًة َكِثَ�ةً  ،ُ�ثَْمانُ  َقصَّ
ْ
َِجاَرةِ الَْمنُْقوَشِة َوال

ْ
وََجَعَل ُ�ُمَدهُ ِمْن  ،َو�ََ� ِجَدارَُه بِاحل

اِج  ،ِحَجاَرٍة َمنُْقوَشةٍ   )۴۴۶بخاری:( .»وََسَقَفُه بِالسَّ
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از  الله   رسولک در عهد مبار یبنالمسجد  یوارهاید گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

آن را   ابوبکر ساخته شده بود.آن،  هش از تنیها درخت خرما و ستون یها سقف آن از شاخه ،خشت خام

از خشت  زمان رسول الله مانند توسعه داد و  یآن را قدر ش،یدر عهد خالفت خو  توسعه نداد. عمر

آن را  ساخت. بعد از آن، عثمان چوب، ش را از یدرخت خرما استفاده کرد و ستونها یها خام و شاخه

 یکار ساخت و گچ ،نقشم یمسجد را با سنگها یوارهاید .در آن بوجود آورد یادیرات زییتوسعه داد و تغ

 ساخت. ،و سقفش را از چوب ساج .اده کرداستف ،نقشم یها ز از سنگیها ن در ساختن ستونو نمود. 

 .»شود) چوب معروف و مقاوم که از هند آورده می ی(نوع

 ): همکاري در ساخت مسجد41باب (

يِب َسِعيدٍ  نْ �َ « -۲۷۷
َ
نَّهُ اخلدري  أ

َ
ث يَ اكَ  : � ىَت ِذْكُر بِنَاِء الَْمْسِجدِ وْ ن ُ�َدِّ

َ
 ،ماً َحىتَّ أ

ِْمُل بَلِنًَة بَلِنَةً  :َ�َقاَل 
َ

اٌر بَلِنَتَْ�ِ بَلِنَتَْ�ِ  ،ُكنَّا � َاَب َ�نْهُ  فََرآُه انلَّيِبُّ  ،َوَ�مَّ  ،َ�يَنُْفُض الرتُّ
 انلَّارِ « :َوَ�ُقوُل 

َ
َنَِّة َوَ�ْدُعونَُه إىِل

ْ
 اجل

َ
َاِ�يَُة يَْدُعوُهْم إىِل

ْ
ِفئَُة ابل

ْ
اٍر َ�ْقتُلُُه ال َ�ُقوُل  :قَاَل  »َو�َْح َ�مَّ

ارٌ  ِفنَتِ  :َ�مَّ
ْ
ِ ِمَن ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
 )۴۴۷بخاری:( .»أ

در حال سخن گفتن، صحبت از ساختن مسجد   ید خدریابوسع ،یت است که روزیروا« ترجمه:

 کرد. رسولیعمار دوتا، دوتا حمل م یولم. یکرد خشت حمل مییک ان آورد و گفت: ما هر کدام یبم ینبو

که توسط عمار،  یافسوس برا«فرمود:  ،ساخت را از او دور میک گرد و خاکه یدر حالد. و یاو را د  اکرم

دعوت  ،آتش یرا به سو یخواند وآنها ویمفرا آنها را به بهشت عمار  .رسدیبه قتل م یاغیگروه یک 

 . »برم به خدا پناه می ها گفت: از فتنه ن سخن، یدن ایشنبعد از عمار  گوید: می یراو ».دهند می

 که مسجدي بنا کند ): کسی42باب (

انَ  عن ُ�ثَْماَن بِْن « -۲۷۸  ِعنَْد قَْوِل انلَّاِس ِ�يِه ِحَ� َ�َ� َمْسِجَد الرَُّسوِل  ، َ�فَّ
ُ�مْ قَاَل:  ْ�رَثْ

َ
ِ « :َ�ُقوُل  َو�ِ�ِّ َسِمْعُت انلَّيِبَّ  ،إِنَُّ�ْم أ َ�َ�  ،َمْن َ�َ� َمْسِجًدا يَبْتيَِغ بِِه وَْجَه ا�َّ

َنَّةِ 
ْ
ُ ِمثْلَُه يِف اجل

َ
ُ هل  )۴۵۰بخاری: ( .»»ا�َّ

با اعتراض مردم روبرو شد، فرمود: شما  یمسجد النب یدر مورد بنا عثمان که  یهنگام« ترجمه:

 یمسجدخدا  یخوشنود یهرکس برا«فرمود:  دم که یشن الله   من از رسول ید ولیکن می یریاد، خرده گیز

 .»»کردخواهد  بنا یو یدر بهشت برا ،مانند آن یا خانه، خداوند بنا کند
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 هنگام عبور از مسجد ها گرفتن سر نیزهکنترل و ): 43باب ( 

ِ  َ�بْدِ  بِْن  عن َجابِرِ « -۲۷۹ ُ  ،َمرَّ رَُجٌل يِف الَْمْسِجِد َوَمَعُه ِسَهامٌ  :ُل َ�ُقوْ  ب ا�َّ
َ

َ�َقاَل هل
 ِ ْمِسْك « :رَُسوُل ا�َّ

َ
 )۴۵۱بخاری:( .»بِِنَصالَِهاأ

 کرد. عبور میر از داخل مسجد یت یمقداربا  یشخص گوید: می بجابر بن عبد الله « ترجمه:

شدن  یز آنها را محافظت کن تا باعث زخمیت هلب یعنی(. »»ریرها را بگیکان تیپ«فرمود:  الله  رسول

 .نشوند) یکس

 از داخل مسجدعبور نمودن ): 44باب (

  نْ �َ « -۲۸۰
َ
ْسَواقِنَا« :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   وىسمُ  يِبْ أ

َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا أ  ،َمْن َمرَّ يِف يَشْ

ُخْذ ىلَعَ نَِصالَِها ،بِنَبٍْل 
ْ
ِه ُمْسِلًما ،فَلْيَأ  )۴۵۲بخاری:( .»»ال َ�ْعِقْر بَِ�فِّ

ما  یا بازارهایاز مساجد زه یبا نهرکس «فرمود:   اکرم ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 .»»دینما یزخم ،را با دست خود یمبادا مسلمانرا محافظت کند. ها  زهیسِر ن دی، باگذرد می

 سرودن در مسجدشعر ): حکم 45باب (

اَن بِْن  َ�نْ « -۲۸۱   : ثَابٍِت االنَْصارِيِّ  َحسَّ
َ
بَا ُهَر�َْرةَ  دَ اْستَْشهَ  هُ نَّ �

َ
َ  : أ �ُْشُدَك ا�َّ

َ
 ،أ

ِ « :َ�ُقوُل   َهْل َسِمْعَت انلَّيِبَّ  ِجْب َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
اُن أ ُقُدِس  يَا َحسَّ

ْ
يِّْدُه بُِروِح ال

َ
 ؟»اللَُّهمَّ �

بُو ُهَر�َْرةَ 
َ
 )۴۵۳بخاری:( .»َ�َعمْ  :قَاَل أ

تو را بخدا  د:یرا گواه گرفت و پرس ره یابوهر شان،یت است که ایروا حسان بن ثابت از « ترجمه:

ا! ی. خدااسخ بدهپن یمشرکبه  الله   رسولاز طرف  !حسان یا«فرمود:  الله   که رسول یدیا شنیسوگند، آ

 .»یگفت: آر  رهی؟ ابوهر»کن یاریل، یحسان را توسط جبرئ

 ): نیزه بازي در مسجد46باب (

ِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۸۲ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
يَْوًما ىلَعَ بَاِب ُحْجَرِ�  لََقْد َرأ

َبََشُة يَلَْعبُوَن يِف الَْمْسِجدِ 
ْ
ِ  ،َواحل ِ� بِرَِدائِهِ  َورَُسوُل ا�َّ  لَِعِبِهمْ  ،�َْسرُتُ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
 :و� رواية .أ

َرابِِهمْ   )۴۵۴بخاری:( .»يَلَْعبُوَن حِبِ
ستاده است در یمن ا هخان هدروازدم که کنار یرا د رسول الله  ،یروز گوید: می ل شهیعا« ترجمه:

من  یچادرش را رو کردند. آنحضرت  زه میین نیاز مردم حبشه، داخل مسجد، تمرای  که عده یحال

 . »آنها را تماشا کنم یزه بازیشان، نیانداخت تا در کنار ا
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 در مسجدو درخواست وام ): تعقیب مدیون 47باب (

يِب  : َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك « -۲۸۳
َ
نَُّه َ�َقاىَض اْ�َن أ

َ
ُ َعلَيِْه يِف الَْمْسِجدِ  �

َ
 ،َحْدرٍَد َدْ�نًا اَكَن هل

 ِ ْصَواُ�ُهَما َحىتَّ َسِمَعَها رَُسوُل ا�َّ
َ
فََخَرَج إيَِلِْهَما َحىتَّ َكَشَف  ،وَُهَو يِف بَيْتِهِ  فَاْرَ�َفَعْت أ

ِ  :قَاَل  ،»يَا َكْعُب « :َ�نَاَدى ،ِسْجَف ُحْجَرتِهِ   ».َضْع ِمْن َديِْنَك َهَذا« :قَاَل  ،بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ
 إيَِلْهِ 

َ
ْوَمأ

َ
ْطرَ  :َوأ ِي الشَّ

َ
ِ  :قَاَل  ،أ  )۴۵۷بخاری:( .»»ُ�ْم فَاقِْضهِ « :قَاَل  ،لََقْد َ�َعلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

ما  یو صدا کردم. سر ابوحدرد در مسجد مطالبه طلب خود را از  گوید: می ک کعب بن مال« ترجمه:

: بلند ندا کرد یصدابا و کنار زد حجره را  هردپد. یشن  ما را یو صدا سربود داخل حجره که  الله   بلند شد. رسول

گفتم:  .»نصف قرض خود را معاف کن«فرمود:  خدا! آنحضرت  رسول یگوش به فرمانم اگفتم:  »!کعب یا«

 .»»ردازپرا بآنگر ینصف د بلند شو و«گفت: به ابوحدرد  الله   رسول ،. آنگاهرسول خدا ی، امعاف کردم

 خار و خاشاك آنآوري  و جمع): جارو زدن مسجد 48باب ( 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۸۴
َ
ْسوَدَ  : َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجال أ

َ
ًة َسوَْداءَ  ،أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
 ،َ�َماَت  ،اَكَن َ�ُقمُّ الَْمْسِجدَ  ،أ

َل انلَّيِبُّ 
َ
فَال ُكنْتُْم آَذْ�تُُموِ� بِهِ « :قَاَل  ،َماَت  :َ�َقالُوا ،َ�نْهُ  فََسأ

َ
ْو قَاَل  ،ُدلُّوِ� ىلَعَ َ�رْبِهِ  ،أ

َ
أ

ىَت َ�رْبََها فََص�َّ َعلَيَْها ».َ�رْبَِها
َ
 )۴۵۸بخاری:( .»فَأ
 الله   رسول نمود.فوت ، زد یمسجد را جارو مکه ای  یا زن حبشیمرد  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

د؟ قبر او را به یرا مرا خبر نکردچ«فرمود:  الله   فوت کرده است. رسول د. گفتند:یاو از مردم پرس هدربار

 .»رفت و بر او نماز جنازه خواند شسر قبر الله   رسولآنگاه، ». دیمن نشان ده

 تحریم تجارت شراب در مسجداعالم (حکم) ): 49باب (

نِْزلَِت اآل :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۸۵
ُ
ا أ َ�الَمَّ ََقَرِة يِف الرِّ َخَرَج  ،يَاُت ِمْن ُسوَرِة ابلْ

ُهنَّ ىلَعَ انلَّاِس  انلَّيِبُّ 
َ
 الَْمْسِجِد َ�َقَرأ

َ
َْمرِ  ،إِىل

ْ
َم جِتَاَرَة اخل  )۴۵۹بخاری:( .»ثمَّ َحرَّ

 الله   شد، رسولنازل است ربا  هدربارکه بقره  هسوراز  یاتیآ ید: وقتیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»ز اعالم فرمودین جارت شراب را. بعد از آن، حرمت تمردم تالوت کرد یرا براآنها به مسجد رفت و 

 مدیون در مسجدو ): بستن اسیر 50باب ( 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۸۶
َ
نَّ  ، َ�ْن أ

َ
َّ « :قَاَل   انلَّيِبَّ  أ نِّ َ�َفلََّت يلَعَ ِ

ْ
ْو إِنَّ ِعْفِر�تًا ِمَن اجل

َ
َارَِحَة أ

ْ
ابل

الةَ  َّ الصَّ ْوََها يِلَْقَطَع يلَعَ
َ

ُ ِمنْهُ  ،لَكَِمًة � ْمَكنَِ� ا�َّ
َ
 َساِرَ�ٍة ِمْن َسَوارِي  ،فَأ

َ
ْر�َِطُه إِىل

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
فَأ
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يِخ ُسلَيَْمانَ  ،َحىتَّ تُْصِبُحوا َوَ�نُْظُروا إيَِلِْه لُكُُّ�مْ  ،الَْمْسِجدِ 
َ
 ِ�  فِرۡ غۡ ٱ َرّبِ ﴿ :فََذَكْرُت قَْوَل أ

َحدٖ  َبِ� يَ� �َّ  ٗ� ُملۡ  ِ�  َوَهۡب 
َ
 )۴۶۱بخاری:( .»]۳۵ص: [﴾ ِديٓ َ�عۡ  ّمِنۢ  ِ�

نزد من آمد تا نماز  یجن سرکش ،شبید«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

مسجد ببندم تا هنگام  یها از ستون یکی. خواستم او را به دیره گردانیچ اما خداوند مرا بر او .مرا بهم زند

 یپادشاهبه من  !روردگاراپفرموده بود:  افتادم که  ؛مانیسل ؛اد سخن برادرمیاما بد. ینیببشما او را  ههم ،صبح

 .»»چ کس نشودیبعد از من، شامل حال ه کهفرما ت یعنا یو قدرت

 غیره در مسجد براي مداواي بیماران وزدن ): خیمه 51باب (

َنَْدِق يِف اإل :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۲۸۷
ْ
ِصيَب َسْعٌد يَْوَم اخل

ُ
 فرََضََب انلَّيِبُّ  ،ْكَحِل أ

إِال  ،َوِ� الَْمْسِجِد َخيَْمٌة ِمْن بَِ� ِغَفارٍ  ،فَلَْم يَُرْ�ُهمْ  ،يِلَُعوَدهُ ِمْن قَِر�ٍب  ،َخيَْمًة يِف الَْمْسِجدِ 
ُم �َِسيُل إيَِلِْهمْ  َيَْمةِ  :اَ�َقالُو ،ادلَّ

ْ
ْهَل اخل

َ
تِينَا ِمْن قِبَِلُ�مْ  ،يَا أ

ْ
ي يَأ ِ

َّ
فَإَِذا َسْعٌد َ�ْغُذو  ؟َما َهَذا اذل

 )۴۶۳بخاری:( .»َ�َماَت ِ�يَها،ُجرُْحُه َدًما
قطع شد.  بن معاذ  شاهرگ دست سعددر جنگ خندق، د: یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

گر ید یادرچن چادر، یمراقب حال او باشد. در کنار ایک تا از نزدبرپا کرد در مسجد ای  مهیخ آنحضرت 

سعد  همیبود که از خ یخون ،دیز در مسجد نصب شده بود. آنچه باعث وحشت آنها گردیغفار ن یبن هلیاز قب

د؟ ناگهان متوجه شدند یآ ین خون از کجا میا !مهیاهل خ یدند: ایسبود. آنها پر یجارآنها  همیخ یبه سو

 .»بود که درگذشت یزیدر اثر همان خون ر(متاسفانه) است و   شده یزینرار خوچد که سعد 

 آوردن شتر در مسجد، هنگام ضرورت): 52باب (

مِّ َسلََمةَ « -۲۸۸
ُ
ِ  :قَالَْت  ل َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
�ِّ  َشَكوُْت إِىل

َ
ْشتيَِك  �

َ
ُطوِ� ِمْن « :قَاَل  ،أ

نِْت َراِكبَةٌ 
َ
ِ  »َوَراِء انلَّاِس َوأ  بِـ يُ  َ�ُطْفُت َورَُسوُل ا�َّ

ُ
َيِْت َ�ْقَرأ

ْ
 َجنِْب ابل

َ
 إِىل

ورِ ٱ﴿َص�ِّ  ١ لطُّ
سۡ  بٖ َو�َِ�ٰ   )۴۶۴بخاری:( .»]۲-۱الطور: [﴾ ٢ ُطورٖ مَّ

شترت «شان فرمود: یا ض هستم.یگفتم که من مر به آنحضرت  گوید: می لام سلمه « ترجمه:

که  یمن طواف کردم در حال گوید: می لام سلمه ». طواف کنندگان، طواف کن یرا سوار شو و از ورا

 .»خواند طور را می هستاده بود و سوریدر کنارکعبه به نماز ا آنحضرت 
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 )53باب (

�َِس « -۲۸۹
َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ  : َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجلَْ�ِ ِمْن أ

َ
 َخرََجا ِمْن ِعنِْد انلَّيِبِّ  ،أ

يِْديِهَما ،َوَمَعُهَما ِمثُل الِْمْصبَاَحْ�ِ  ،يِف يَلْلٍَة ُمْظِلَمةٍ 
َ
قَا َصاَر َمَع لُكِّ  ،يُِضيئَاِن َ�ْ�َ أ ا اْ�رَتَ فَلَمَّ

ْهلَهُ  ،َواِحٍد ِمنُْهَما َواِحدٌ 
َ
ىَت أ

َ
 )۴۶۵بخاری:( .»َحىتَّ أ

از مجلس یک تار یدر شب الله   اران رسولیاز  تنکند که: دو  ت مییروا ک ابن مال انس« ترجمه:

ه چراغ، همراه آنها بود که راهشان را روشن یز شبیبرخاستند. و دو چ)شانیها (به قصد خانه رسول خدا 

 .»همراه بوداش  دن به خانهیاز آنها تا رسیک ، با هر یگر جدا شدند، آن روشنیکدیکه از  یکرد. هنگام می

 مسجدبه ): باز کردن درب و پنجره 54باب (

ُْدرِيِّ « -۲۹۰
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َ َ�بًْدا َ�ْ�َ « :َ�َقاَل  َخَطَب انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن أ َ َخ�َّ إِنَّ ا�َّ

 ِ ْ�يَا َو�َْ�َ َما ِعنَْدُه فَاْختَاَر َما ِعنَْد ا�َّ يُق  ».ادلُّ دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ
َ
َما  :َ�ُقلُْت يِف َ�ْفيِس  . َ�بىََك أ

يْخَ  ْ�يَا َو�َْ�َ َما ِعنَْدهُ  ؟ُ�بيِْك َهَذا الشَّ َ َ�بًْدا َ�ْ�َ ادلُّ ُ َخ�َّ ِ  ،إِْن يَُ�ِن ا�َّ  ،فَاْختَاَر َما ِعنَْد ا�َّ
 ِ َعبْدَ   فاََكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْعلََمنَا ،ُهَو ال

َ
بُو بَْ�ٍر أ

َ
بَا بَْ�ٍر ال َ�بِْك « :قَاَل  ،َوَ�َن أ

َ
َمنَّ إِنَّ  ،يَا أ

َ
أ

بُو بَْ�رٍ 
َ
َّ يِف ُصْحبَِتِه َوَماهِلِ أ بَا  ،انلَّاِس يلَعَ

َ
َْذُت أ يِت الختَّ مَّ

ُ
َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليال ِمْن أ

ةُ اإل ،بَْ�رٍ  ُخوَّ
ُ
تُهُ َولَِ�ْن أ يِب  ،ال َ�بَْقَ�َّ يِف الَْمْسِجِد بَاٌب إِال ُسدَّ  ،ْسالِم َوَموَدَّ

َ
إِال بَاُب أ

 )۴۶۶بخاری:( .»»بَْ�رٍ 
خداوند به «فرمود:  ،راد خطبهیضمن ا الله   ت است که رسولیروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

». آخرت را انتخاب نمود ،د. آن بندهیرا انتخاب نما یکی ،ا و آخرتیان دنیار داد تا از میختاای  بنده

ن یدن ایچرا ابوبکر با شنگفتم:  با خود  گوید: می یراوه افتاد. یبه گرن سخن، ین ادیشنپس از  ابوبکر

، ما داناتر بود هاز هم ابوبکرباشد و چون  می الله   رسول ،ه افتاد؟! بعد دانستم که آن بندهیسخن، به گر

همانا سپس افزود: . »ه نکنیگر !ابوبکر یا«خطاب به ابوبکر فرمود:  امبر یافت. پیدر زودتر مطلب را

را بعنوان  یکس ،ان امتمیاست و اگر من از مبر من منت نهاده با مال و جانش  مردم، هشتر از همیابوبکر ب

 یفکا ،یاسالم و اخوت یاما دوست .کردمیحتما ابوبکر را انتخاب م ،کردم یانتخاب م، یمیصمدوست 

 خانه هجز دروازد ی، ببنداند باز شدهکه به مسجد را  ییتمام درها«فرمود:  ،انیاپدر  آنحضرت ». است

 . »»را ابوبکر
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ِ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٩١ ي َماَت ِ�يهِ  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

 اً اَعِصب ،يِف َمَرِضِه اذل
ْرقَةٍ  َسُه خِبِ

ْ
ثَ� َعلَيْهِ  ،َ�َقَعَد ىلَعَ الِْمنرَْبِ  ،َرأ

َ
َ َوأ َحٌد إِنَُّه لَيَْس ِمَن انلَّاِس « :قَاَل ثمَّ  ،فََحِمَد ا�َّ

َ
أ

يِب قَُحافَةَ 
َ
يِب بْ�ِر بِْن أ

َ
َّ يِف َ�ْفِسِه َوَماهِلِ ِمْن أ َمنَّ يلَعَ

َ
َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمَن انلَّاِس َخِليال  ،أ

بَا بَْ�ٍر َخِليالً 
َ
َْذُت أ فَْضُل َولَِ�ْن ُخلَُّة اإلِ  ،الختَّ

َ
وا َ��ِّ لُكَّ َخوَْخٍة يِف َهَذا  ،ْسالِم أ ُسدُّ

يِب بَْ�رٍ  الَْمْسِجدِ 
َ
 )٤٦٧بخاری:( .»»َ�ْ�َ َخوَْخِة أ

به سرش ای  پارچهکه  یدر حال ،وفات یماریبدر  رسول الله  گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

مردم! همانا ابوبکر  یا«خداوند، فرمود:  یاز حمد و ثناپس  و .بر منبر نشستو  شد مسجدوارد بسته بود، 

بعنوان دوست را  یشما، کسان یاست و اگر من از مبر من منت نهاده با مال و جانش مردم،  هشتر از همیب

  یانتخاب مخالص، 
ً
گر، ید یاز هر گونه دوست یاسالم یاما دوستدم. یگز یبرمرا   ابوبکر کردم، حتما

 .»»را خانه ابوبکر هچید جز دریشود، ببند را که به مسجد باز می ییها چهیدر ههم«و افزود: ». بهتر است

 کعبه و مساجد دیگر هخان ة): قفل و درواز55باب (

نَّ انلَّيِبَّ : بابِْن ُ�َمَر  َ�نْ « -۲۹۲
َ
ةَ  أ َ�َفتََح  ،فََداَع ُعثَماَن ْ�َن َطلَْحةَ  ،قَِدَم َمكَّ

َاَب 
ْ

َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ  ،َو�ِالٌل  فََدَخَل انلَّيِبُّ  ،ابل
ُ
َاَب  ،وَُعثَماُن ْ�ُن َطلَْحةَ  ،َوأ

ْ
ْغلََق ابل

َ
فَلَبِث  ،ثمَّ أ

ُت بِالال :قَاَل اْ�ُن ُ�َمرَ  ،ثمَّ َخرَُجوا ،ِ�يِه َساَعةً 
ْ
ل
َ
يِف  :َ�ُقلُْت  ،َص�َّ ِ�يهِ  :َ�َقاَل  ،َ�بََدرُْت فََسأ

يٍّ 
َ
ُ َ�ْم َص�َّ  :قَاَل اْ�ُن ُ�َمرَ  ،َ�ْ�َ االْسُطَوانَتَْ�ِ  :قَاَل  ؟أ

َ
هل

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
َّ أ  )۴۶۸بخاری:( .»فََذَهَب يلَعَ

 وارد مکه شد، عثمان بن طلحه الله   نکه رسولیپس از ا گوید: می ب ه بن عمرلال عبد« ترجمه:

باتفاق بالل، اسامه و عثمان بن طلحه  الله   رسولد. او آمد و در را گشود. یبحضور طلبرا  )دار کعبه دیکل(

بالفاصله، از  گوید: می ب آمدند. ابن عمررون یب درنگ، یرا بست. و پس از ساعت کعبه شد و دروارد 

 یا ه نقطهچدم: در یرسپنماز خواند.  گفت: کار کرد؟ بالل ه داخل کعبه چ الله   دم: رسولیبالل پرس

 .»اّما فراموش کردم که بپرسم چند رکعت نماز خواند گوید: می ی. راوان دو ستونی؟ بالل پاسخ داد: ماز آن

 در مسجدتشکیل جلسه درس و  ه): حلق56باب (

َل رَُجٌل انلَّيِبَّ  :قَاَل   وَ�نْهُ « -۲۹۳
َ
 :قَاَل  ؟َما تََرى يِف َصالِة اللَّيِْل  :َوُهَو ىلَعَ الِْمنرَْبِ  َسأ

بَْح َص�َّ َواِحَدةً  ،َمثَ� َمثَ� « ُ َما َص�َّ  ،فَإَِذا َخيِشَ الصُّ
َ

ْوتََرْت هل
َ
اْجَعلُوا  :َو�ِنَُّه اَكَن َ�ُقوُل  ».فَأ

َمَر بِهِ   فَإِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ  ،آِخَر َصالتُِ�ْم ِوتًْرا
َ
 )۴۷۲بخاری:( .»أ



 229 کتاب نماز

 

د: نماز شب را یرسپ یشخص نشسته بود کهبر منبر  الله   رسول گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 طلوع فجراگر احتمال و دو رکعت خوانده شود.  ،دو رکعت«فرمود:  الله   د خواند؟ رسولیچگونه با

ن نماز یآخروتر را : گفت می ب ابن عمر .»گرداندبرا وتر  شینمازهاگر بخواند تا یدرکعت یک رود،  می

 .»ن امر فرمودندیز چنین را رسول خدا ید. زیقرار دهشب، خود در 

 ): دراز کشیدن در مسجد57باب (

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۲۹۴ ِ  : دَ �ْ زِ يَ  ا�َّ ى رَُسوَل ا�َّ
َ
نَُّه َرأ

َ
�  َِواِضًعا  ،ُمْستَلِْقيًا يِف الَْمْسِجد

 
ُ
 )۴۷۵بخاری:. (»»ْخَرىإِْحَدى رِْجلَيِْه ىلَعَ األ

 ،شتپکه به  یدم در حالیرا در مسجد د الله  رسول گوید: می  ید انصاریه بن زلعبدال« ترجمه:

 .»گذاشته بود ،گرشید یاپ یش را رویهاااز پ یکیو  دهیدراز کش

 ): نماز خواندن در مسجد بازار58باب(

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۹۵
َ
َِميِع تَِز�ُد ىلَعَ َصالتِِه يِف بَيْتِِه « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ

ْ
َصالُة اجل

�َن َدرََجةً  ْحَسنَ  ،وََصالتِِه يِف ُسوقِِه مَخًْسا وَِعرْشِ
َ
 فَأ

َ
أ َحَدُ�ْم إَِذا تَوَضَّ

َ
ىَت  الوُضوَء، فَإِنَّ أ

َ
َوأ

الةَ  ُ بَِها َدرََجةً  ،الَْمْسِجَد ال يُِر�ُد إِال الصَّ وََحطَّ َ�نُْه َخِطيئًَة  ،لَْم َ�ُْط َخْطَوًة إِال َرَ�َعُه ا�َّ
ِْبُسهُ اَكَن يِف َص  ،َو�َِذا َدَخَل الَْمْسِجدَ  ،َحىتَّ يَْدُخَل الَْمْسِجدَ 

َ
َ�ْعِ� ـ َوتَُص�ِّ  ،الٍة َما اَكنَْت حت

ِي يَُص�ِّ ِ�يهِ  ـ َعلَيِْه الَْمالئَِ�ةُ 
َّ

ُ  :َما َداَم يِف َ�ِْلِسِه اذل
َ

َما لَْم  ،اللَُّهمَّ ارمَْحْهُ  ،اللَُّهمَّ اْغِفْر هل
 )۴۷۷بخاری:( .»»ُ�ِْدث ِ�يه
 ،بازارو نماز خانه بر نماز جماعت «فرمود:  کند که رسول اکرم  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 یا زهیچگونه انگید و هیو به مسجد برود یریدرست وضو بگرا اگر شما یدارد. ز یست و پنج درجه، برتریب

از  یشود و گناه افزوده میشما درجه به درجات یک  ،دارد یکه برم ید، با هر قدمیبجز نماز نداشته باش

که در انتظار نماز  ید. و پس از ورود به مسجد، تا زمانیشو نکه وارد مسجدیا گردد تا گناهان شما کاسته می

 یشما دعا ید، فرشتگان براینماز نشسته باش یکه در جایگردد. و مادام بحساب نماز منظور می اید، نشسته

د، یکه وضو داشته باش یاو را مغفرت کن و بر او رحم فرما. و تا زمان !ایند: خدایگو کنند و می ر مییخ

 . »»کنند ر مییخ یشما دعا یهمچنان فرشتگان برا
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 بیرون از مسجد ): داخل کردن انگشتان در یکدیگر در مسجد و59باب (

يِب ُموىَس « -۲۹۶
َ
ُنْيَانِ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ

ْ
�َُشدُّ َ�ْعُضُه  ،إِنَّ الُْمْؤِمَن لِلُْمْؤِمِن اَكبل

َصابَِعهُ  ».َ�ْعًضا
َ
 )۴۸۱بخاری:( .»وََشبََّك أ

 ه، بمنزلمنؤم یمن براؤم«فرمود:  ت است که رسول اکرم یروا  یاشعر یابوموس از« ترجمه:

نشان دادن حالت  ی(براو ». شود گر آن مییت قسمت دیموجب تقو ،ساختمان است که هر قسمت آنیک 

 .»)نمود تو : تو دریعنی( .کردیک خود را تشب یدستها انانگشتآن،) 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۲۹۷
َ
ِ  :قَاَل   َ�ْن أ َعيِشِّ  َص�َّ بِنَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
فََص�َّ بِنَا  ،إِْحَدى َصاليَتِ ال

َعتَْ�ِ ثمَّ َسلَّمَ 
ْ
 َخَشبٍَة َمْعُروَضٍة يِف الَْمْسِجدِ  ،َر�

َ
نَّه َغْضبَانُ  ،َ�َقاَم إىِل

َ
 َعلَيَْها َك�

َ
َووََضَع  ،فَاتََّ�أ

يرُْسَى
ْ
ُْمَ� ىلَعَ ال

ْ
َصابِِعهِ  ،يََدُه ايل

َ
ُه األ ،وََشبََّك َ�ْ�َ أ يرُْسَىَووََضَع َخدَّ

ْ
ِه ال  ،ْ�َمَن ىلَعَ َظْهِر َكفِّ

بَْواِب الَْمْسِجدِ 
َ
َاَعُن ِمْن أ الةُ  :َ�َقالُوا ،وََخرََجِت الرسَّ بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ  ؟قرَُصَِت الصَّ

َ
َقْوِم أ

ْ
 ،َوِ� ال

ْن يَُ�لَِّماهُ 
َ
َقْوِم رَُجٌل يِف يََديِْه ُطوٌل  ،َ�َهابَا أ

ْ
ََديِْن  ،َوِ� ال

ْ
ُ ُذو ايل ِ  :قَاَل  ،ُ�َقاُل هلَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

الةُ  ْم قرَُصَِت الصَّ
َ
�َِسيَت أ

َ
�َْس َولَْم ُ�ْقرَصْ « :قَاَل  ؟أ

َ
ََديِْن « :َ�َقاَل  ».لَْم أ

ْ
َ�َما َ�ُقوُل ُذو ايل

َ
 :اَ�َقالُو »؟أ

َم فََص�َّ َما تََركَ  .َ�َعمْ  َ  ،ثمَّ َسلَّمَ  ،َ�تََقدَّ ْطَوَل  ،ثمَّ َكربَّ
َ
ْو أ

َ
َ  ،وََسَجَد ِمثَل ُسُجوِدهِ أ َسُه َوَ�ربَّ

ْ
 ،ثمَّ َرَ�َع رَأ

ْطَوَل 
َ
ْو أ

َ
َ وََسَجَد ِمثَل ُسُجوِدهِ أ َ ثمَّ َسلَّمَ  ،ثمَّ َكربَّ َسُه َوَ�ربَّ

ْ
 )۴۸۲بخاری:( .»ثمَّ َرَ�َع رَأ

ا عصر)را دو یبعد از زوال (ظهر  یاز نمازها یکی الله   رسول گوید: می ره یابو هر« رجمه:ت

 باشد، یکه عصبان ی، رفت. و مانند کسکه در مسجد بود یوبچ یبسو سپس :رکعت خواند و سالم گفت

راستش را  نهگودست چپ گذاشت و انگشتانش را تو در تو نمود و  یه زد. و دست راستش را رویبر آن تک

گفتند: نماز کوتاه شده است؟ ند و داشتند از مسجد خارج شدعجله  کهیکسان نهاد. چپبر پشت دست 

که  یشخصان، یمنگفتند. در آن  یزیچ ،بودند از ترست یان جمعیکه در مز ین ب ابوبکر و عمر

ر اا شما دچیافته یف ی! نماز تخفرسول خدا یا: دیپرس دند،ینام ن مییدیذوالرا ش دراز بود و او یها دست

 رسول سپس. »شدم یو نه من دچار فراموش افتهیف ینه نماز تخف«فرمود:   آنحضرت ؟دیشد یفراموش

 الله  آنگاه رسول. یبل ؟ همه گفتند:»دیگو ین میدیذوالن است که یچنا یآ«د: ین پرسیاز حاضر  خدا

ا ینماز  هگفت و به سجده رفت و مانند سجدر ی. بعد تکبداد سالم کامل کرد ونماز را  هماندیو باق جلو آمد

ر گفت و مانند نوبت اول، به سجده یسجده نمود. سپس سرش را بلند کرد و دوباره تکب ،از آن تر یطوالن

 .»دادسالم و ر گفت یتکبه، را بلند کرد شسر ،انیدر پا رفت .
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در  هللا اکه رسول  مدینه قرار دارند و اماکنیمکه و ): مساجدي که در راه 60باب(
 آنجا نماز خوانده است

نَُّه بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۲۹۸
َ
� : 

َ
ى  :ُل وْ قُ �َ وَ  ِق �ْ رِ الطَّ  نَ مِ  نَ ا�ِ مَ اَكَن يَُص�ِّ يِف أ

َ
نَُّه َرأ

َ
�

 )۴۸۳بخاری: ( .»ْمِكنَةِ يَُص�ِّ يِف تِلَْك األ انلَّيِبَّ 
(مکه و ر راه یدر مسکه  یمتعدد یمکانهادر  ب ه بن عمرلال نقل شده است که عبد« ترجمه:

 .»خواند نماز میمکانها ن یدم که در ایرا د الله   فرمود: من رسول یخواند و م ینماز مقرار دارند،  نه)یمد

ِ وَ�نُْه « -۲۹۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
تِِه  : أ ُلَيَْفِة ِحَ� َ�ْعتَِمُر، َوِ� َحجَّ

ْ
ُل بِِذي احل اَكَن َ�ْ�ِ

ُلَيَْفِة، َوَ�َن إَِذا رََجَع ِمْن َغْزٍو اَكَن 
ْ
ِي بِِذي احل

َّ
َْت َسُمَرٍة يِف َموِْضِع الَْمْسِجِد اذل

َ
، حت ِحَ� َحجَّ

ْو ُ�ْمَرٍة َهبََط ِمْن َ�ْطِن 
َ
ْو َحجٍّ أ

َ
ِر�ِق أ َْطَحاِء  يِف تِلَْك الطَّ نَاَخ بِابلْ

َ
َواٍد، فَإَِذا َظَهَر ِمْن َ�ْطِن َواٍد أ

َجاَرةٍ، ِي حِبِ
َّ

ِ�يَِّة، َ�َعرََّس ثمَّ َحىتَّ يُْصِبَح لَيَْس ِعنَْد الَْمْسِجِد اذل ْ  الَّيِت ىلَعَ َشِفِ� الَْواِدي الرشَّ
َ�َمِة الَّيِت َعلَيَْها الَْمْسِجُد، اَكَن ثمَّ خَ 

َ
ِ ِعنَْدُه، يِف َ�ْطِنِه ُكثٌب، َوال ىلَعَ األ

ِليٌج يَُص�ِّ َ�بُْدا�َّ
 ِ ي اَكَن  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِ

َّ
َْطَحاِء، َحىتَّ َدَ�َن َذلَِك الَْماَكَن، اذل يُْل ِ�يِه بِابلْ ، فََدَحا السَّ ثمَّ يَُص�ِّ

ِ يَُص�ِّ ِ�يهِ 
 )۴۸۴بخاری:( .»َ�بُْدا�َّ

 ،فهیحج و عمره در ذوالحل یدر سفرها کند که رسول الله  ت مییروا بعبد الله بن عمر « ترجمه:  

 که یلاز جنگ بازگشتکرد. و هنگام  فه قرار دارد، توقف مییکه مسجد ذوالحل ییجا ،ر درخت سمرهیز

در  ،شد که از آن خارج مییگذشت و وقت ا عمره، از داخل رودخانه مییحج پس از اتمام ا یبود و  رش آنجایمس

ای  تپه یروو نه  ی. نه در کنار مسجد سنگکرد می یسپر نمود وشب را در آنجا توقف می ،رودخانهآن  یشرق هکنار

  بود و رسول خدا یشن یها وجود داشت که مملو از تپه یقیعم هدر آنجا در بنا شده بود.که مسجد بر آن 

  در همان مکان، نماز میز هنگام عبور از آنجا، یخواند که عبدالله بن عمر ن آنها نماز می یرو
ً
خواند. البته بعدا

 .»خواند، معدوم ساختیرا که عبد الله آنجا نماز م ییرا با خود برد و جا یشن یها ل آمد و تپهیس

۳۰۰- » ِ
ث َ�بُْدا�َّ نَّ انلَّيِبَّ وََحدَّ

َ
ِي ُدوَن  : أ

َّ
ِغُ�، اذل َص�َّ َحيْث الَْمْسِجُد الصَّ

ِي اَكَن َص�َّ ِ�يِه انلَّيِبُّ 
َّ

ِ َ�ْعلَُم الَْماَكَن اذل
وَْحاِء، َوقَْد اَكَن َ�بُْدا�َّ ِي �رَِشَِف الرَّ

َّ
،  الَْمْسِجِد اذل

، وَذَ  ُْمَ�، َ�ُقوُل: ثمَّ َ�ْن يَِميِنَك، ِحَ� َ�ُقوُم يِف الَْمْسِجِد تَُص�ِّ
ْ

ِر�ِق ايل لَِك الَْمْسِجُد ىلَعَ َحافَِة الطَّ
ُْو َذلَِك 

َ
ْو �

َ
ْ�رَبِ َرْميٌَة حِبََجٍر، أ

َ
َة، بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الَْمْسِجِد األ  َمكَّ

َ
نَْت َذاِهٌب إىِل

َ
 )۴۸۵بخاری:( .»وَأ

 یقبل از مسجد ک،مسجد کوچ یدر جا امبر اکرم یپ گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

در آن نماز خوانده  رسول الله  را که ییو عبد الله بن عمر جا .نماز خواند روحاء قرار دارد، یکه در بلند
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سمت  ، نماز آنحضرت یقیحق ی، جایخوانیم نماز ،که در مسجد یگفت: هنگام دانست و می بود، می

ن یا هفاصل .قرار دارد ،رود که به مکه می یراهو کنار راست  ، سمتمسجد . آنشود راست تو واقع می

  .»است یگریز دیچا یسنگ پرتاب  هبانداز ،مسجد بزرگتا مسجد 

ِعْرُق « -۳۰۱
ْ
وَْحاِء، وََذلَِك ال ِي ِعنَْد ُمنرَْصَِف الرَّ

َّ
ِعْرِق اذل

ْ
 ال

َ
ِ ْ�ُن ُ�َمَر يَُص�ِّ إىِل

َوَ�َن َ�بُْدا�َّ
 انْتَِهاُء َطَرفِِه ىلَعَ َحافَِة 

َ
نَْت َذاِهٌب إىِل

َ
ِي بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الُْمنرَْصَِف، َوأ

َّ
ِر�ِق، ُدوَن الَْمْسِجِد اذل الطَّ

ِ اْ�ُن ُ�َمَر يَُص�ِّ يِف َذلَِك الَْمْسِجِد، اَكَن 
َة، َوقَِد ابْتُِ�َ ثمَّ َمْسِجٌد، فَلَْم يَُ�ْن َ�بُْدا�َّ َمكَّ

ُكُه َ�ْن �ََسارِهِ َوَوَراَءهُ، وَ  وَْحاِء، َ�رْتُ ِ يَُروُح ِمَن الرَّ
ِعْرِق َ�ْفِسِه، َوَ�َن َ�بُْدا�َّ

ْ
 ال

َ
َماَمُه إىِل

َ
ُ�َص�ِّ أ

َة، فَإِْن  ْ�بََل ِمْن َمكَّ
َ
ْهَر، َو�َِذا أ يِتَ َذلَِك الَْماَكَن، َ�يَُص�ِّ ِ�يِه الظُّ

ْ
ْهَر َحىتَّ يَأ َمرَّ بِِه فَال يَُص�ِّ الظُّ

بِْح �َِساَعةٍ  بْحَ  َ�بَْل الصُّ َ بَِها الصُّ َحِر، َعرََّس َحىتَّ يَُص�ِّ ْو ِمْن آِخِر السَّ
َ
 )۴۸۶بخاری:( .»أ

خواند.  نماز می ،روحاء قرار داشت هکه آخر دهکدای  رودخانهدر  بعبد الله بن عمر « ترجمه:

عبد الله . اند ساختهر مکه یکه در مس یشود قبل از مسجد می یجاده منتهکنار به  ،آن رودخانه یانیبخش پا

پشت و مسجد سمت چپ ستاد که یا می یآن، طوریک نزدبلکه هنگام نماز،  .خواند در آن مسجد نماز نمی

خواند و در بازگشت  کرد نماز ظهر را آنجا می روحاء حرکت می یروستااز وقت  هراو  گرفت. او قرار میسر 

 . »کرد می آنجا توقف ،صبح نماز یادا یبرا ،دیرس می به آنجا ا سحریاز صبح قبل اگر  ،از مکه

۳۰۲- » ِ ث َ�بُْد ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ وََحدَّ
َ
َو�ْثِة،  : أ َْت رَسَْحٍة َضْخَمٍة، ُدوَن الرُّ

َ
ُل حت اَكَن َ�ْ�ِ

َ�َمٍة ُدَو�َْن بَِر�ِد 
َ
ِر�ِق، يِف َماَكٍن َ�ْطٍح َسْهٍل، َحىتَّ ُ�ْفيِضَ ِمْن أ ِر�ِق َووَِجاَه الطَّ َ�ْن يَِمِ� الطَّ

ْعالَها فَانْثَ� يِف َجْوفِهَ 
َ
، َوقَِد انَْ�رَسَ أ َو�ْثِة بِِميلَْ�ِ ا، َوِ�َ قَائَِمٌة ىلَعَ َساٍق، َوِ� َساقَِها الرُّ

 )۴۸۷بخاری:( .»ُكثٌب َكثَ�ةٌ 
ثه قرار دارد، یرو هیکه قبل از قر یر درخت بزرگیز امبر یپ گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 یلیم که در دوای  تپه هدر دامن یع و همواریوس یدرجا ،راهکنار و راست سمت  ،نمود. آن درختیتوقف م

 هن، تنیا وجود با .درخت افتاده بود یرودرخت، شکسته وبه  یقسمت باال .ث بود، قرار داشتیرو یروستا

 .»جمع شده بود یادیشن ز ،ن آنییو در پاهمچنان استوار بود  ،درخت

ِ ْ�ُن ُ�َمَر « -۳۰۳ ث َ�بُْد ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ بوََحدَّ
َ
َص�َّ يِف َطَرِف تَلَْعٍة ِمْن َوَراِء   : أ

ُقبُوِر رََضٌم ِمْن 
ْ
ْو ثالثٌة، ىلَعَ ال

َ
 َهْضبٍَة، ِعنَْد َذلَِك الَْمْسِجِد َ�رْبَاِن أ

َ
نَْت َذاِهٌب إىِل

َ
َعْرِج، َوأ

ْ
ال

لََماِت  وئَلَِك السَّ
ُ
ِر�ِق، َ�ْ�َ أ ِر�ِق، ِعنَْد َسلََماِت الطَّ ِ يَُروُح ِحَجاَرٍة َ�ْن يَِمِ� الطَّ

، اَكَن َ�بُْدا�َّ
ْهَر يِف َذلَِك الَْمْسِجدِ  ْمُس بِالَْهاِجَرةِ، َ�يَُص�ِّ الظُّ ْن تَِميَل الشَّ

َ
َعْرِج، َ�ْعَد أ

ْ
 )۴۸۸بخاری:( .»ِمَن ال
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 یروستا یکه آن سو یرود یبیدر سراش رسول الله  گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

. سمت راست آن جاده و در کنار مسجد، رود، نماز خواند می یبلند یکه بسو ییجا ، همانقرار دارد ،عرج

که از  یان چند راه فرعیدر م ،مسجد. اند آنها گذاشته یا سه قبر وجود دارد که چند قطعه سنگ بزرگ رویدو 

عرج حرکت  یاز روستا ،دیعبد الله بن عمر پس از زوال خورشواقع شده است.  ،شوند می جدا ،یراه اصل

 .»خواند کرد و نماز ظهر را در آن مسجد می می

ِ ْ�ُن ُ�َمَر « -۳۰۴ ِ بقَاَل َ�بُْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
نََزَل ِعنَْد رَسََحاٍت َ�ْن �ََساِر   : أ

ِر�ِق، يِف َمِسيٍل ُدوَن َهرىَْش، َذلَِك الَْمِسيُل الِصٌق بُِ�َراِع َهرىَْش، بَيْنَُه َوَ�ْ�َ  ِر�ِق  الطَّ الطَّ
ِر�ِق، َوِ�َ   الطَّ

َ
ََحاِت إِىل قَْرُب الرسَّ

َ
 رَسَْحٍة، ِ�َ أ

َ
 إِىل

ِ يَُص�ِّ
قَِر�ٌب ِمْن َغلَْوٍة. َوَ�َن َ�بُْدا�َّ

ْطَولُُهنَّ 
َ
 )۴۸۹بخاری:( .»أ

در و که سمت چپ راه  یدرختان بزرگر یز رسول الله  گوید: می عبد الله بن عمر « ترجمه:

متصل  یهرش یمذکور به روستا یبینمود. سراش قرار دارند، توقف می یهرش یقبل از روستا یبیسراش

از آن درختها که به راه  یکیر یزل است. عبدالله یمیک حدود  ،یاصل هن مکان و جادیا هفاصل .است

 .»خواند نماز می ،آنها بزرگتر بود هیکتر واز بقینزد

ْهَراِن، قِبََل  َو َ�ُقْوُل: إِنَّ انلَّيِبَّ « -۳۰۵ ْدَ� َمرِّ الظَّ
َ
ِي يِف أ

َّ
ُل يِف الَْمِسيِل اذل اَكَن َ�ْ�ِ

نَْت 
َ
ِر�ِق، َوأ ُل يِف َ�ْطِن َذلَِك الَْمِسيِل َ�ْن �ََساِر الطَّ ْفَراَواِت، َ�ْ�ِ الَْمِدينَِة، ِحَ� َ�ْهبُِط ِمَن الصَّ

ِل رَُسوِل ا َة، لَيَْس َ�ْ�َ َمْ�ِ  َمكَّ
َ

ِ َذاِهٌب إىِل َّ�  ٍِر�ِق إِال َرْميٌَة حِبََجر  )۴۹۰بخاری:( .»َوَ�ْ�َ الطَّ
ر یکه از منطقه صفراوات سرازیهنگام رسول الله  گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

و  یبیت سراشینهادر  یعنی .شد می ادهیکتر است پینه نزدیمرالظهران که به مد هرودخان یبیدر سراششد،  می

در آن جا،  که آنحضرت  ییجاراه و  هکرد . فاصل رود، توقف می که به مکه می یسمت چپ راه

 .»بودسنگ یک مسافت پرتاب  هبه انداز ،کرد استراحت می

بَْح ِحَ�  قَاَل: َوَ�َن انلَّيِبُّ « -۳۰۶ ُل بِِذي ُطًوى َوَ�ِبيُت َحىتَّ يُْصِبَح، يَُص�ِّ الصُّ ِ�ْ�َ
 ِ َة، َوُمَص�َّ رَُسوِل ا�َّ ،   َ�ْقُدُم َمكَّ ي بُِ�َ ثمَّ ِ

َّ
َ�َمٍة َغِليَظٍة، لَيَْس يِف الَْمْسِجِد اذل

َ
َذلَِك ىلَعَ أ

َ�َمٍة َغِليَظةٍ 
َ
ْسَفَل ِمْن َذلَِك ىلَعَ أ

َ
 )۴۹۱بخاری:( .»َولَِ�ْن أ

 یذ هکه به منطق یهنگام کند که رسول الله  ت مییروا بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 یسپس بسو. خواند ز آنجا مییو نماز صبح را نکرد  توقف میشب را در آنجا  ،دیرسیم )مکهیک نزد(یطو
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 یشنی  تپه یاز مسجد و رو تر نیپائدر آنجا نماز خواند  که رسول الله  ییکرد. جا مکه حرکت می

 . »شده استبنا که اکنون مسجد  یینه جا ، قرار داشتیسخت

نَّ انلَّيِبَّ « -۳۰۷ 
َ
ث: أ ِ ْ�َن ُ�َمَر ُ�َدِّ

نَّ َ�بَْدا�َّ
َ
ِي بَيْنَُه  َوأ

َّ
َبَِل، اذل

ْ
اْستَْقبََل فُرَْضيَتِ اجل

ِي بُِ�َ ثمَّ �ََساَر الَْمْسِجِد بَِطَرِف 
َّ

َكْعبَِة، فََجَعَل الَْمْسِجَد اذل
ْ
َْو ال

َ
ِو�ِل � َبَِل الطَّ

ْ
َوَ�ْ�َ اجل

َ�َمِة، َوُمَص�َّ انلَّيِبِّ 
َ
وَْداِء، تَ  األ َ�َمِة السَّ

َ
ْسَفَل ِمنُْه ىلَعَ األ

َ
ْو أ

َ
ْذُرٍع أ

َ
َة أ َ�َمِة َعرَشَ

َ
َدُع ِمَن األ
َكْعبَةِ 

ْ
ي بَيْنََك َوَ�ْ�َ ال ِ

َّ
َبَِل اذل

ْ
ُفرَْضتَْ�ِ ِمَن اجل

ْ
َْوَها، ثمَّ تَُص�ِّ ُمْستَْقِبَل ال

َ
 )۴۹۲بخاری:( .»�

ان دو یم درستاد که یا یکوهدهانه  یبسو اکرم  ینب گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

نماز خواندن  یجاآنجا بنا شده است.  یاکنون مسجد کعبه است. یبزرگتر آن بسو هقرار دارد که رشت یکوه

 یاگر خواست.  بوده است که سمت چپ آن قرار دارد یاهیتپه س یاز مسجد و رو تر نی، پائآنحضرت 

و ر یقرار بگ ،استکعبه  و تون یبکه  یکوه هدهان یجلوتر، رو به سومتر حدود ده  یزی، چیآنجا نماز بخوان

 .»نماز بخوان



 

 
 

 

 

 

 ارزنمازگ هابواب ستر

 مقتدي نیز هست ةستر ،امام ة): ستر1باب (

ِ  :ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ « -۳۰۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِعيدِ  أ

ْ
َْر�َِة  ،اَكَن إَِذا َخَرَج يَْوَم ال

ْ
َمَر بِاحل

َ
أ

َفرِ  ،َ�يَُص�ِّ إيَِلَْها َوانلَّاُس َوَراَءهُ  ،َ�تُوَضُع َ�ْ�َ يََديْهِ  ََذَها  ،َوَ�َن َ�ْفَعُل َذلَِك يِف السَّ فَِمْن ثمَّ اختَّ
 )۴۹۴بخاری:( .»َمَراءُ األ

دستور  ،هنگام نماز ،دیع یروزها الله   نقل شده است که رسول ب ه بن عمرلال عبد از« ترجمه:

و مردم خواند  آن، نماز می یبسو الله  رسول ،آنگاه .نصب شود  حضرتآن  یجلوای  زهیتا نداد  می

امراء و  ن خاطر،ی. به همکرد ین مینچ الله   ز رسولیخواندند. در سفر نینماز م،  الله  شت سر رسولپ

 .»کنند زه استفاده مییز از نین حکام

يِب ُجَحيَْفَة « -۳۰۹
َ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
ْهَر  : أ ٌة، الظُّ َْطَحاِء َوَ�ْ�َ يََديِْه َ�َ�َ َص�َّ بِِهْم بِابلْ

َِمارُ 
ْ
ُة َواحل

َ
، َ�ُمرُّ َ�ْ�َ يََديِْه الَْمْرأ َعتَْ�ِ

ْ
َعرْصَ َر�

ْ
، َوال َعتَْ�ِ

ْ
 )۴۹۵بخاری:( .»َر�

 یظهر و عصر را، دو رکعت ینمازها ،در بطحاء رسول الله که کند  ت مییروا فه یابو جح« ترجمه:

 .»کردند عبور میش، یو زنان و االغها، از آن سوقرار داشت ای  زهینش یکه جلو یبرگزار نمود، در حال

 تره س ار وزنماز گبین  ۀ): فاصل2باب (

ِ  :قَاَل   َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ « -۳۱۰ َداِر َمَمرُّ  اَكَن َ�ْ�َ ُمَص�َّ رَُسوِل ا�َّ ِ
ْ
َو�َْ�َ اجل

اةِ   )۴۹۶بخاری:( .»الشَّ
ه ب(مقابل) وار یو د الله  نماز رسول یجا هکند که: فاصل ت مییروا سهل بن سعد « ترجمه:

 .توانست از آنجا عبور کند یم یبود که گوسفند یا ندازها
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 سوي نیزه): نماز خواندن به 3باب (

�ََس « -۳۱۱
َ
نَا وَُغالمٌ  تَِبْعتُهُ  ،إَِذا َخَرَج حِلَاَجِتهِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

َ
 ،أ

َزةٌ  ْو َعًصا ،َوَمَعنَا ُعاكَّ
َ
ةٌ  ،أ ْو َ�َ�َ

َ
 ِمْن َحاَجِتهِ  ،َوَمَعنَا إَِداَوةٌ  ،أ

َ
َاُه اإل فَإَِذا فََرغ

ْ
 .»َداَوةَ نَاَونل

 )۵۰۰بخاری:(

 یقضا یبرا الله   رسولکه  یهنگام د:یفرما یت است که میروا ک از انس بن مال« ترجمه:

با خود ای  زهیا نیعصا آفتابه و یک م و یرفت یشت سر او مپ ،گرید یرفت، من و جوان رون مییحاجت ب

 .»دنریم تا وضو بگیدادیشان میآفتابه را با، حاجت یاز قضاپس . و میبرد می

 ستونبسوي ): نماز خواندن 4باب (

 ،ْسُطَوانَِة الَّيِت ِعنَْد الُْمْصَحِف �نَُّه اكن يَُص�ِّ ِعنَْد األ : ْ�َوِع عن َسلََمَة بِْن األ« -۳۱۲
بَا ُمْسِلمٍ 

َ
الَة ِعنَْد َهِذهِ االْسُطَوانَةِ  ،فَِقيَل هُل: يَا أ َراَك َ�تََحرَّى الصَّ

َ
يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل  ؟أ

َ
 فَإِ�ِّ َرأ

الَة ِعنَْدَها  )۵۰۲بخاری:( .»َ�تََحرَّى الصَّ
 خواند. ینماز م )ژه قرآنیو یمصحف، (جاستون یک نزد سلمه بن اکوع ت است که یروا« ترجمه:

را  الله   من رسولپاسخ داد:  ؟یخوان ستون نماز مین یشتر نزد ایم که بینیب تو را می !ابو مسلم ی: ادندیپرس

 .»ن ستون نماز بخواندیکنار اکرد  می یسعدم که ید

 بین ستونها انفرادي ): نماز خواندن 5باب (

ِ بِْن ُ�َمرَ  َ�ْن َ�بْدِ « -۳۱۳ ِ  :ب ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َكْعبَةَ  أ

ْ
َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ  ،َدَخَل ال

ُ
 ،َوأ

ََجيِبُّ  ،َو�ِالٌل 
ْ
ْغلََقَها َعلَيْهِ  ،وَُعثَماُن ْ�ُن َطلَْحَة احل

َ
ُت بِالال ِحَ� َخَرجَ  ،َوَمَكث ِ�يَها ،فَأ

ْ
ل
َ
 :فََسأ

ْعِمَدٍة َوَراَءهُ  :قَاَل  ؟َما َصنََع انلَّيِبُّ 
َ
َوَ�َن  ،َجَعَل َ�ُموًدا َ�ْن �ََسارِِه َوَ�ُموًدا َ�ْن يَِمينِِه َوثالثَة أ

َيُْت يَْوَمئٍِذ ىلَعَ ِستَّةِ 
ْ

ْعِمَدةٍ  ابل
َ
.، ثمَّ َص أ  )۵۰۵ بخاری:. (»َ�ُموَديِْن َ�ْن يَِمينِهِ و� رواية:  �َّ

د، بالل و عثمان یباتفاق اسامه بن ز الله   ت است که رسولیروا ب الله بن عمر از عبد« ترجمه:

رون آمد. یب ،یاز مدت کوتاهپس  الله   را بست. رسول هدرواز بن طلحه وارد کعبه شد. و عثمان بن طلحه

 یطورشان یاه کرد؟ گفت: چداخل کعبه  آنحضرت  دم:یپرس از بالل  گوید: می عمرالله بن  عبد

داشت. آنگاه، پشت سرش قرار  ،و سه ستونسمت راست  ،ستونیک و سمت چپ  ،ستونیک ستاد که یا

رسول آمده است که گر ید یتیداشت. و در رواشش ستون  زمان،نماز خواند. قابل ذکر است که کعبه در آن 

 .»راست خود گذاشتسمت  ،دو ستون خدا 
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 زین شتر): نماز خواندن به سوي سواري، شتر، درخت و 6باب (

نَُّه اَكَن ُ�َعرُِّض َراِحلَتَُه َ�يَُص�ِّ إيَِلَْها :َعِن انلَّيِبِّ  ،ب َعِن ابِْن ُ�َمرَ « -۳۱۴
َ
قيل  ،�

اَكُب  :نلافع يَْت إَِذا َهبَِّت الرِّ
َ
فََرأ

َ
ُ  :قَاَل  ؟أ

ُ
هل ُخُذ َهَذا الرَّْحَل َ�يَُعدِّ

ْ
 آِخَرتِهِ  ،اَكَن يَأ

َ
 إِىل

ْو  ،َ�يَُص�ِّ
َ
أ

ِرهِ   )۵۰۷بخاری:( .»َ�ْفَعلُهُ  َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمرَ  ،قَاَل ُمؤَخَّ
داد  خود قرار می یرا در جلومرکبش  الله   کند که رسول ت مییروا ب عبد الله ابن عمر« ترجمه:

کار ه چکرد، آنگاه  یفرار مخاست و  بر می یاگر سوار دم:یپرس گوید: می خواند. نافع یآن نماز م یسوو به 

ابن  گوید: می یخواند. راو ینماز م ،آنآخر  یداد و بسو خود قرار می یشتر را جلو نیزکرد؟ گفت:  یم

 .»کرد ین مینچز ین عمر 

 ): نماز خواندن بسوي تخت7باب (

َِمارِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۳۱۵
ْ
ِب َواحل

ْ
لَك

ْ
ُُمونَا بِال َعَدتلْ

َ
يْتُِ� ُمْضَطِجَعًة ىلَعَ  ؟أ

َ
لََقْد َرأ

�رِ  ِ
�َر َ�يَُص�ِّ  ،َ�يَيِجُء انلَّيِبُّ  ،الرسَّ ِ

ُط الرسَّ َسنَِّحهُ  ،َ�يَتَوَسَّ
ُ
ْن أ

َ
ْ�َرُه أ

َ
�َْسلُّ ِمْن قِبَِل رِْجَ�ِ  ،فَأ

َ
فَأ

�َْسلَّ ِمْن حِلَا
َ
�ِر َحىتَّ أ ِ

 )۵۰۸بخاری:( .»يِف الرسَّ

با سگ و االغ برابر  )نمازگزار یدر عبور از جلو(د: شما زنان را یفرما یم لشه یعا« ترجمه:

. و ستادینماز ابه  ،تختمقابل و آمد  خدا   رسول ،ده بودمیتخت دراز کش یباالکه من  ید. در حالیدان می

م قرار داشت از یکه پاها یطرفباشم، آهسته از  آنحضرت  یجلو ،هنگام نمازدوست نداشتم من چون 

 .»کردم میک بسترم را ترب ین ترتیو بد آمدم تخت فرود می

 ار باید مانع عبور دیگران از جلویش شودز): نمازگ8باب (

ُْدرِيَّ « -۳۱۶
ْ
يب َسِعيٍد اخل

َ
نَّهُ  عن أ

َ
ٍء �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس  : �  يَشْ

َ
 ،اكن يَُص�ِّ يَْوِم مُجَُعٍة إِىل

ْن َ�ْتَاَز َ�ْ�َ يََديْهِ 
َ
يِب ُمَعيٍْط أ

َ
َراَد َشابٌّ ِمْن بَِ� أ

َ
بُو َسِعيٍد يِف َصْدرِهِ  ،فَأ

َ
ابُّ  ،فََدَ�َع أ َ�نََظَر الشَّ

ْد َمَسااًغ إِال َ�ْ�َ يََديْهِ  َشدَّ ِمَن األ ،ْجتَازَ َ�َعاَد يِلَ  ،فَلَْم َ�ِ
َ
بُو َسِعيٍد أ

َ
 فََدَ�َعُه أ

َ
يِب  ،و�

َ
َ�نَاَل ِمْن أ

يِب َسِعيدٍ  ،َسِعيدٍ 
َ
بُو َسِعيٍد َخلَْفُه ىلَعَ  ،ثمَّ َدَخَل ىلَعَ َمْرَواَن فََشاَك إيَِلِْه َما ليَِقَ ِمْن أ

َ
وََدَخَل أ

بَا سَ  :َ�َقاَل  ،َمْرَوانَ 
َ
ِخيَك يَا أ

َ
إَِذا َص�َّ « :َ�ُقوُل  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَاَل  ؟ِعيدٍ َما لََك َوالبِْن أ

ٍء �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس   يَشْ
َ

َحُدُ�ْم إِىل
َ
ْن َ�َْتاَز َ�ْ�َ يََديْهِ  ،أ

َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ىَب  ،فَلْيَْدَ�ْعهُ  ،فَأ

َ
فَإِْن أ

َما ُهَو َشيَْطانٌ  ،فَلْيَُقاتِلْهُ   )۵۰۹بخاری:( .»»فَإِ�َّ
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داد و  ن خود و مردم ُستره قرار مییرا ب یزیچ ،روز جمعه یو است که تیروا ید خدریابوسع از« ترجمه:

زد و اش  نهید با دست به سیش بگذرد. ابو سعیخواست از جلو  ،طیمع یبن هلیاز جوانان قب یکیخواند.  یز منما

د یابو سع یجلوجز گذشتن از  یاما چون راهگر برود) ید ی(تا از جائبه اطرافش نگاه کرد  یواو را عقب راند. 

د یابوسعبه  ،او را عقب راند. جوان یشترید با شدت بین بار ابوسعیبگذرد. اآنجا کرد تا از  یت، دوباره سعافین

او آن جوان، نزد مروان آمد. مروان به بدنبال د یت کرد. ابوسعیو شکاانزد مروان رفت و از . سپس گفتناسزا 

دم که یگفت: شن د ی؟ ابوسعدر گرفته است یه نزاعچ )جوانن ی(ا رزاده اتتو و برادن یب !دیگفت: ابوسع

 یو شخصنماز خواند ن خود و مردم، ستره قرار داد و یرا ب یزی، چاز شما یکی ،هرگاه«فرمود:  الله   رسول

 .»»طان استیرا او شیبجنگد ز یبا ورفت، ینپذاگر و  .ع کنددفش بگذرد، او را یاز جلوخواست 

 ارز): گناه عبور کردن از جلوي نماز گ9(باب 

يِب ُجَهيٍْم « -۳۱۷
َ
ِ : قَاَل  :قَاَل  عن أ لَْو َ�ْعلَُم الَْمارُّ َ�ْ�َ يََدِي الُْمَص�ِّ َماَذا « :رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�ِعَ� َخْ�ًا ،َعلَيْهِ 
َ
ْن يَِقَف أ

َ
ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ  لاََكَن أ

َ
ُ ِمْن أ

َ
قَاَل  الراوي:قَاَل  ».هل

َ
ْدرِي أ

َ
 :ال أ

ْو َسنَةً 
َ
ْو َشْهًرا أ

َ
ْرَ�ِعَ� يَْوًما أ

َ
 )۵۱۰: یبخار( .»أ

گذرد،  یار مزنمازگ یکه از جلو یکس«فرمود:  که رسول اکرم کند  ت مییروا م یابوجه« ترجمه:

عبور  ،ارزنماز گ یاز جلو یول نمود هل (سال) توقف میچتا  ،داردقدر گناه چن کار یدانست که ا یاگر م

 .»ا سالیفرمود: چهل روز، ماه  الله   ست که رسولیادم نی گوید: می یراو». کرد نمی

 که خواب است ): نماز خواندن بسوي کسی10باب (

نَا َراقَِدةٌ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۳۱۸
َ
 ،ُمْعرَتَِضٌة ىلَعَ فَِراِشهِ  ،يَُص�ِّ َوأ

ْن يُوتِرَ 
َ
َراَد أ

َ
ْوتَْرُت  فَإَِذا أ

َ
ْ�َقَظِ� فَأ

َ
 )۵۱۲)بخاری:.أ

و  آنحضرت  یکه من جلو یخواند در حال ینماز م الله   د: رسولیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

کرد. من هم  دار مییز بیخواست نماز وتر بخواند، مرا نیکه م یهنگامسپس ده بودم. یخواب شرختخواب یرو

 .»خواندم مینماز وتر 

 خرد سالی را با خود حمل کند هدختر بچ ،که هنگام نماز ): کسی11باب (

نَْصارِيِّ « -۳۱۹
َ
يِب َ�تَاَدَة األ

َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َماَمَة بِنَْت  أ

ُ
اَكَن يَُص�ِّ وَُهَو َحاِمٌل أ

 ِ َعاِص بِْن َر�ِيَعَة بِْن َ�بْد َشْمٍس فَإَِذا َسَجَد وََضَعَها َو�َِذا  َز�ْنََب بِنِْت رَُسوِل ا�َّ
ْ
يِب ال

َ
َوأل

 )۵۱۶بخاری:( .»قَاَم مَحَلََها
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(نوه نب یدختر ز ،امامه ،ننماز خواند هنگام الله   رسول گوید: می  یابوقتاده انصار« ترجمه:

رفت، یکه به سجده میهنگامو . گرفت می دوششمس بود، بر  ع بن عبدیرا که پدرش ابوالعاص بن رب اش)

 .»نهاد می او را دوباره بر دوش ،شد یکه از سجده بلند میو وقت گذاشت ین میرا بر زم او

 دارد می ار برز): زنی که پلیدي را از روي نماز گ12باب (

ىلع قر�ش يوم وضعوا عليه الس�  يف داعء انليب  حديث ابن مسعود « -۳۲۰
َقِليِب قَِليِب بَْدرٍ  ،تقدم

ْ
 ال

َ
ِ  ،وقال هنا يف آخره: ثمَّ ُسِحبُوا إِىل تِْبَع « :ثمَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ
َوأ

َقِليِب لَْعنَةً 
ْ
ْصَحاُب ال

َ
 )۵۲۰بخاري:( .»»أ

در  د.یذکر گرد ش، توسط رسول خدا ین قریدر مورد نفر ث ابن مسعود یحدقبال ً« ترجمه:

 الله   انداخته شد. و رسول ،آمده است که اجساد آنان در روز بدر، در خندق ،ثین حدیا یانیاپقسمت 

 .»»اند به لعنت خدا گرفتار شده اند که در گودال افتاده یکسان«فرمود: 





 

 
 

 

 

 

 ) اوقات نماز9( کتاب

 نمازها ): اوقات و فضیلت 1باب (

  نْ �َ « -۳۲۱
َ
نَْصارِيِّ  يِبْ أ

َ
  : َمْسُعوٍد األ

َ
  دْ قَ وَ  ةَ بَ عْ شُ  ِن بْ  ةِ ْ�َ غِ  المُ ىلَعَ  َل خَ دَ  هُ نَّ �

َ
 الةَ الصَّ  رَ خَّ أ

َعَراِق، ،ماً وْ يَ 
ْ
�َل  ،َما َهَذا يَا ُمِغَ�ةُ  :َ�َقاَل  َوُهَو بِال نَّ ِجرْبِ

َ
لَيَْس قَْد َعِلْمَت أ

َ
 ،نََزَل فََص�َّ  أ

 ِ ِ  ،ثمَّ َص�َّ  ،فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ ِ  ،ثمَّ َص�َّ  ،فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ  ،ثمَّ َص�َّ  ،فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ
 ِ ِ  ،ثمَّ َص�َّ  ،فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ ِمْرُت « :ثمَّ قَاَل  ،فََص�َّ رَُسوُل ا�َّ

ُ
 .)۵۲۱بخاری:( .»»بَِهَذا أ

در ره بن شعبه در عراق رفته بودم. او ینزد مغ یکند که: روز ت مییروا  یانصار دوسعم ابو« ترجمه:

ل آمد ونماز خواند و یکه جبرئ یدان یمگر نم !؟رهیمغ ستا یه کارچن یا :دمیر کرد. پرسیتأخ ،نمازخواندن 

ل ینماز خواند. باز جبرئ یبا و الله   ل آمد ونماز خواند و رسولینماز خواند. باز جبرئ یبا و الله   رسول

نماز  یبا و الله   ل آمد ونماز خواند و رسولینماز خواند. باز جبرئ یبا و الله  آمد ونماز خواند و رسول

به من «ل گفت: یجبرئ ،انینماز خواند. و در پا یبا و الله   ل آمد ونماز خواند و رسولیخواند. باز جبرئ

ن ییل تعیرا جبر گانهپنج یهات نمازاوقاکه بود ن یبومسعود ا(هدف ا .»»ن دستور داده شده استینچ

  .)است نموده

 شود می باعث آمرزش گناهان ،): نماز2باب (

يُُّ�ْم َ�َْفُظ قَْوَل رَُسوِل  :َ�َقاَل  ،ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد ُ�َمَر  :قَاَل   عن ُحَذْ�َفةَ  -۳۲۲
َ
�

 ِ ِفتْنَةِ  ا�َّ
ْ
نَا :قُلُْت  ؟يِف ال

َ
ُ  أ

َ
َِريءٌ  :قَاَل  ،َكَما قَاهل

َ
ْو َعلَيَْها جل

َ
فِتْنَُة الرَُّجِل  :قُلُْت  ،إِنََّك َعلَيِْه أ

ْمُر َوانلَّْ�ُ 
َ
َدقَُة َواأل ْوُم َوالصَّ الةُ َوالصَّ ُرَها الصَّ هِ وََجارِهِ تَُ�فِّ ِ

َ
ْهِلِه َوَماهِلِ َوَودل

َ
لَيَْس  :قَاَل  ،يِف أ
ِر�دُ  َهَذا

ُ
ِفتْنَ  ،أ

ْ
َْحرُ َولَِ�ِن ال ِمَ�  :قَاَل  ،ُة الَّيِت َ�ُموُج َكَما َ�ُموُج ابلْ

َ
ٌس يَا أ

ْ
لَيَْس َعلَيَْك ِمنَْها بَأ

ْم ُ�ْفتَحُ  :َقاَل  ،إِنَّ بَيْنََك َوَ�يْنََها بَابًا ُمْغلًَقا ،الُْمْؤِمِن�َ 
َ
يُْ�رَسُ أ

َ
إًِذا ال  :قَاَل  ،يُْ�رَسُ  :قَاَل  ؟أ

بًَدا
َ
َ�اَن  :قُلْنَا، ُ�ْغلََق أ

َ
َاَب أ

ْ
َغِد اللَّيْلَةَ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ُ�َمُر َ�ْعلَُم ابل

ْ
نَّ ُدوَن ال

َ
ثتُُه  ،َكَما أ إِ�ِّ َحدَّ
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اَغيِلِط 
َ
َل ُحَذْ�َفةَ  .حِبَِديث لَيَْس بِاأل

َ
ْن �َْسأ

َ
ُ  ،فَِهبْنَا أ

َ
هل

َ
وقًا فََسأ َمْرنَا َمرْسُ

َ
َاُب  :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ
ابل

 )۵۲۵بخاری:( .»ُ�َمرُ 
از  ید: چه کسیرسپ شانیکه ا میبودنشسته  ابن خطاب  عمرخدمت  گوید: می فه یحذ« ترجمه:

را در  الله   رسول ثیگفتم: من حد گوید: می فهیاد دارد؟ حذیب الله   در مورد فتنه از رسول یثیشما حد

 ییها فتنه. گفتم: دیدار جرأت یلیخشما فرمود:   اد دارم. عمریراد فرمودند، بیهمانطور که ا ،موردن یا

نماز، روزه، صدقه، وامر به معروف  هلیبه وس شود ه مییه زن، فرزند،ثروت وهمسایر مرد از ناحیدامنگکه 

است که مانند  ییها ست . بلکه فتنهین ها ن فتنهیامنظورم فرمود:   عمر ن خواهند رفت. یاز منکر از ب یونه

شما به  یضرر ،ها از آن فتنه !نیالمومن ریام یاعرض کردم:  گوید: می فهیزنند. حذ موج می ،ایامواج در

ا یشود  باز می ،دروازهآن ا یسؤال کرد: آ  وجود دارد. عمر یمحکم هدرواز ،ان شما و آنهایرا مید. زرس نمی

بسته دوباره هرگز  ،نصورتآفرمود: در   فه گفت: شکسته خواهد شد. عمری؟ حذشود شکسته می

ش مانند روز، ی، برایدانست. گفت: آر یآن دروازه را م  عمر ایسؤال شد: آ  فهیحذ نخواهد شد. از

وجود  یغلط و نادرستمطلب گونه چیه ،نقل کردم که در آناو  یبرا یحیث صحیمن حدرا یروشن بود. ز

از مسروق ن، یبنابرام. یبپرس ،در مورد آن دروازهفه یاز حذ یزیم چیدی: ما ترسحاضران گفتند .نداشت

 .»است عمر وجود خود ،گفت: منظور از آن دروازه ،در جواب مسروق  فهیذم تا از او بپرسد. حیخواست

ٍة ُ�بْلَةً  : َعِن ابِْن َمْسُعودٍ « -٣٢٣
َ
َصاَب ِمِن اْمَرأ

َ
نَّ رَُجال أ

َ
ىَت انلَّيِبَّ  ،أ

َ
ْخرَبَهُ  فَأ

َ
 ،فَأ

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
قِمِ ﴿ :فَأ

َ
لَوٰ ٱ َوأ ۡ ٱ ّمِنَ  اَوُزلَفٗ  �ََّهارِ ٱ َطَرَ�ِ  ةَ لصَّ ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  ِت َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ  ِل� �َّ ﴾ اتِ  َٔ لسَّ

ِ  :الرَُّجُل  قَاَل  .]١١٤هود: [ يِل َهَذا ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِت لُكِِّهمْ « :قَاَل  ؟أ مَّ

ُ
 )٥٢٦ بخاری:( .»»جِلَِميِع أ

آمد و  الله  بعد از آن، خدمت رسول .دیرا بوس یزن یشخص گوید: می ابن مسعود « ترجمه:

ه را نازل فرمود: ین آیخداوند ا ،ست؟ آنگاهیچف یتکل ام، هشد یین خطاینچمرتکب  !رسول خدا یگفت: ا

 .برند) ین میگناهان را از ب ک،ینماز را برپا دار. همانا اعمال ن ،از شب ین قسمتینچ(در دو طرف روز و هم 

ر، بلکه یخ«فرمود:  الله   من است؟ رسول هژیو ،ن حکمیا ایآ !لهال  رسول یسؤال کرد: ا ،آن شخص

 .»»امت من استی  شمال حال همه

 خواندن به موقع ): فضیلت نماز3باب (

ُت انلَّيِبَّ  :قَاَل   عن ابن مسعود« -٣٢٤
ْ
ل
َ
ِ  :َسأ  ا�َّ

َ
َحبُّ إِىل

َ
َعَمِل أ

ْ
يُّ ال

َ
 :قَاَل  ؟أ

الُة ىلَعَ َوقِْتَها« يٌّ  :قَاَل  ».الصَّ
َ
يِْن « :قَاَل  ؟ثمَّ أ يٌّ  :قَاَل  ».ثمَّ بِرُّ الَْوادِلَ

َ
َهاُد يِف َسِبيِل « :قَاَل  ؟ثمَّ أ ِ

ْ
اجل

 ِ ثِ� بِِهنَّ  :قَاَل  ».ا�َّ  )٥٢٧بخاری:( .»َولَِو اْسزَتَْدتُُه لََزاَدِ�  ،َحدَّ
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تر است؟  دهیسندپنزد الله  ،سؤال کردم: کدام عمل اکرم  ینباز  گوید: می ابن مسعود « ترجمه:

». در و مادرپ هب یکین«ن؟ فرمود: آعرض کردم: بعد از ». خوانده شود ،که در وقت خودش ینماز«فرمود: 

را ن سه مطلب یهم امبریپ گوید: می ابن مسعود ». خداجهاد در راه «فرمود:  ؟نآعرض کردم: بعد از 

 .»داد می یشتریبز، جواب ین آنحضرت دم، یرسپ شتر مییاگر ب به من گفت.

 شود می گناهان ةکفار باعث ،): نمازهاي پنجگانه4باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۳۲۵
َ
ِ  : َ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�  نَّ َ�َهًرا بَِباِب « :َ�ُقوُل

َ
ْ�تُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

َحِدُ�ْم َ�ْغتَِسُل ِ�يِه لُكَّ يَْوٍم مَخًْسا
َ
ال ُ�بيِْق ِمْن َدَرنِِه  :قَالُوا ؟»َذلَِك ُ�بيِْق ِمْن َدَرنِهِ  :َما َ�ُقوُل  ،أ

ََطايَا« :قَاَل  ،َشيْئًا
ْ
ُ بِِه اخل َْمِس َ�ْمُحو ا�َّ

ْ
لََواِت اخل  )۵۲۸بخاری:( .»»فََذلَِك ِمثُل الصَّ

 یآبنهر  یمنزل کس مقابلاگر «فرمود:  یدم که میشن  الله از رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

؟ صحابه »خواهد ماند یبر بدن او باق یرکا به نظر شما، چیآد، یغسل نما ،در آن ،نج بارپ یباشد و او روز

گناهان را از له آنها یخداوند بوس یعنی. اند نیچن نجگانهپ یفرمود: نمازها الله   ر. رسولیعرض کردند: خ

 .»»دبر ن مییب

 کند می ار با پروردگارش مناجاتز): نماز گ5باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۳۲۶
َ
ُجودِ « :قَاَل أنه  َعِن انلَّيِبِّ  ، َ�ْن أ َوال يَبُْسْط  ،اْ�تَِدلُوا يِف السُّ
ِب 

ْ
لَك

ْ
َ�نَّ َ�ْ�َ يََديْهِ  ،ِذَراَ�يِْه اَكل  .»»فَإِنَُّه ُ�نَايِج َر�َّهُ  ،َوال َ�ْن يَِميِنهِ  ،َو�َِذا بََزَق فَال َ�زْبُ

 )۵۳۲بخاري:(

و . دیکن تیرعارا اعتدال  ،در سجده«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

ندازد، جلو و سمت یخواست آب دهان ب ین اگر کسی. همچندین نگذاریر زمب ،را مانند سگ ها دست

 .»»کند یاز میراز و ن ش،روردگارپبا ، نمازدر  یورا یندازد. زینراست خود، 

 از شدت گرما، کاسته شود): تأخیر نماز ظهر درتا بستان تا اینکه 6باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۳۲۷
َ
الةِ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  ، َ�ْن أ بْرُِدوا بِالصَّ

َ
َرُّ فَأ

ْ
ةَ  ،إَِذا اْشتَدَّ احل فَإِنَّ ِشدَّ

َرِّ ِمْن َ�يِْح َجَهنَّمَ 
ْ
 َر�َِّها ،احل

َ
َ�َل َ�ْعيِض َ�ْعًضا :َ�َقالَْت  ،َواْشتََكِت انلَّاُر إِىل

َ
ِذَن لََها  ،يَا رَبِّ أ

َ
فَأ

يِْف  ،بِنََفَسْ�ِ  تَاِء َوَ�َفٍس يِف الصَّ َرِّ  ،َ�َفٍس يِف الشِّ
ْ
ُدوَن ِمَن احل ِ

َ
َشدُّ َما جت

َ
ُدوَن ،َ�ُهَو أ ِ

َ
َشدُّ َما جت

َ
َوأ

ْمَهِر�رِ   )۵۳۷ـ۵۳۶(بخاری:»ِمَن الزَّ
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د که یبخوان یدر شدت گرما، نماز ظهر را زمان «فرمود:   اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یت کرد که اجزایشکاخدا از تنفس دوزخ است. آتش دوزخ نزد ،را شدت گرمایزسردتر شود.  یهوا اندک

در  یکی :تنفس کندبار، دو  یاجازه داد تا سال یروردگار به وپکند.  گر را نابود مییکدی ،از شدت گرما، من

 .»»ستاوتنفس تابستان  د،یشد یاتنفس زمستان و گرمد، یشد یسرمادر تابستان.  یگریزمستان و د

يِب َذرٍّ « -۳۲۸
َ
ْهرِ  ،يِف َسَفرٍ  ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن أ ْن يُؤَذَِّن لِلظُّ

َ
َراَد الُْمؤَذُِّن أ

َ
 ،فَأ

بْرِدْ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْن يُؤَذِّنَ  ».أ

َ
َراَد أ

َ
ُ  ،ثمَّ أ

َ
بْرِدْ « :َ�َقاَل هل

َ
ْ�نَا يَفَْء اتلُّلُولِ  ».أ

َ
 .»َحىتَّ َرأ

 )۵۳۹بخاری:(
نماز  یخواست برا ذن ؤم. میهمراه بود  الله  با رسول یدر سفر گوید: می  یابوذر غفار« ترجمه:

گر، یپس از چند لحظه، بار د». صبرکن تا هوا سردتر شود یاندک«فرمود:  خدا   د. رسولیاذان گو ،ظهر

تا ظاهر شدن ظهر اذان  ،نگونهیو ا». صبر کن تا هوا سرد شود«فرمود:  الله   . رسولنمود قصد اذانمؤذن 

 .»افتاد ریبتأخ ،ها هپت هیسا

 هنگام زوال آفتاب است ،): وقت نماز ظهر7باب (

�َِس  َ�نْ « -۳۲۹
َ
ِ  : َمالٍِك  بِْن  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْمُس  أ فََص�َّ  ،َخَرَج ِحَ� َزاَغِت الشَّ

ْهرَ  اَعةَ  ،َ�َقاَم ىلَعَ الِْمنرَْبِ  ،الظُّ ُموًرا ِعَظاًما ،فََذَكَر السَّ
ُ
نَّ ِ�يَها أ

َ
ْن « :ثمَّ قَاَل  ،فََذَكَر أ

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

ْل 
َ
ٍء فَلْيَْسأ َل َ�ْن يَشْ

َ
لُوِ� َ�ْن يَشْ  ،�َْسأ

َ
ْخرَبْتُُ�ْم َما ُدْمُت يِف َمَقاِ� َهَذافَال �َْسأ

َ
 ».ٍء إِال أ

ُاَكءِ  ْ�رَث انلَّاُس يِف ابلْ
َ
ْن َ�ُقوَل  ،فَأ

َ
ْ�رَث أ

َ
ْهِ�ُّ َ�َقاَل  َ�َقاَم َ�بْدُ  ».َسلُوِ� : «َوأ ِ ْ�ُن ُحَذافََة السَّ  :ا�َّ

يِب 
َ
بُوَك ُحَذافَةُ « :قَاَل  ؟َمْن أ

َ
ْن َ�ُقوَل  ».أ

َ
ْ�رَث أ

َ
 :َ�رَبََك ُ�َمُر ىلَعَ ُرْكبَتَيِْه َ�َقاَل  ».َسلُوِ� « :ثمَّ أ

ِ َر�ًّا ٍد نَِبيًّا ،َو�ِاإلِْسالِم ِدينًا ،رَِضينَا بِا�َّ َنَُّة َوانلَّاُر « :ثمَّ قَاَل  .فََسَكَت  ،َو�ُِمَحمَّ
ْ
َّ اجل ُعرَِضْت يلَعَ

َائِِط  ،آنًِفا
ْ
َْ�ِ َوا ،يِف ُعْرِض َهَذا احل

ْ
َر اَكخل

َ
ِّ فَلَْم أ  )۵۴۰بخاری:( .»»لرشَّ

و نماز آمد به مسجد  الله   رسول ،بعد از زوال آفتاب ،یروز گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

به وقوع  یار مهمینکه در آن روز، حوادث بسیامت و ایق هرفت و دربارمنبر  هباقامه نمود. سپس، ظهر را 

 هبه همام   نجا نشستهیاکه  یتا زمان .رسدپب ،دارد یلسؤا ،هرکس«فرمود: سخن گفت و  وست،یخواهد پ

سؤال «فرمود: ن بار یچند کردند و آنحضرت  ه مییبشدت گر مردم». خواهم داد سؤاالت شما، پاسخ

 ،در توپفرمود:  الله  ست؟ رسولیدر من کپد: یرسپو برخاست ه بن حذافه لعبدالان، یدر آن م». دیکن

عرض ت و زانو نشسدو  ابن خطاب عمرآنگاه، ». دیسؤال کن«دوباره فرمود:   خدا رسول حذافه است.

به آن، م و یقبول دار ،امبریرا بعنوان پ ن و محمد یخدا را بعنوان پروردگار، اسالم را بعنوان د«کرد:
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بر  ،وارین دیا یروبهشت و دوزخ،  ،هم اکنون« فرمود:  ،سکوت یپس از اندک الله   . رسول»میخرسند

 .»»ام دهیند ،دوزخ یزشتبهشت و  یبائیبه ز یزیچمن عرضه شد. تاکنون 

يِب بَْرَزةَ « -۳۳۰
َ
َحُدنَا َ�ْعرُِف َجِليَسهُ  اَكَن انلَّيِبُّ :قَاَل   َ�ْن أ

َ
بَْح َوأ   ،يَُص�ِّ الصُّ

ُ
َو�َْقَرأ

 الِْمائَةِ 
َ

َ� إِىل
تِّ ْمُس  ،ِ�يَها َما َ�ْ�َ السِّ ْهَر إَِذا َزالَِت الشَّ   ،َوُ�َص�ِّ الظُّ

َ
َحُدنَا يَْذَهُب إىِل

َ
َعرْصَ َوأ

ْ
َوال

قىَْص الَْمِدينَِة 
َ
ْمُس َحيَّةٌ ف�َ أ ِعَشاِء  ،َو�َِسيُت َما قَاَل يِف الَْمْغرِِب  ،َجَع َوالشَّ

ْ
ِخِ� ال

ْ
َوال ُ�بَايِل بِتَأ

 ثلُث اللَّيِْل 
َ

 َشْطِر اللَّيِْل  :ثمَّ قَاَل  ،إِىل
َ

 )۵۴۱(بخاری: »إِىل
ن خود یهمنش ،خواند که هر کس یم ینماز صبح را هنگام  اکرم ینب گوید: می برزه  بوا« ترجمه:

نماز ظهر را بعد از زوال آفتاب و نماز عصر را و خواند.  یه میشصت تا صد آ نیآن، بشناخت. و در  می را

 . ابومنهالباشد هنوز آفتاب زرد نشدهنه برود و برگردد، ین نقطه مدیدورترنفر، به  یکاگر خواند که  یم یوقت

سوم یک تا ، ر نماز عشاءیتأخ یاو برا یلو ام.  هفراموش کرد ،مغرب ه نمازقول ابوبرزه را دربار گوید: می

 .»نداشت یهم، باک تا نصف شبنداشت. سپس افزود:  یباک ،شب

 تأخیر نماز ظهر تا وقت عصر ):8باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۳۳۱
َ
َعرْصَ  أ

ْ
ْهَر َوال َص�َّ بِالَْمِدينَِة َسبًْعا َوثَماِ�يًا الظُّ

ِعَشاءَ 
ْ
 )۵۴۳بخاری:( .»َوالَْمْغرَِب َوال

ظهر و عصر و هفت  منوره، هشت رکعِت  هنیدر مد الله   رسول گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

 .»مغرب و عشاء را بصورت جمع خواند رکعِت 

 ): وقت نماز عصر9باب (

يِب بَْرَزَة  َحِديْث« -۳۳۲
َ
َ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ يف هذِ  اَل قَ وَ  باً �ْ رِ قَ  مَ دَّ قَ �َ  اِت وَ لَ الصَّ  رِ كْ ذِ  يف أ  رَ كَ ا ذَ مَّ ل

 
ْ
َِديث َ�ْعَدَها:اءَ شَ عِ ال

ْ
ِعَشاِء َواحل

ْ
 )۵۴۱بخاری:( .»اَكَن يَْ�َرُه انلَّْوَم َ�بَْل ال

 « ترجمه:
ً
نماز  یادآوریبعد از  ،ثین حدیذکر شد. در ا، نمازها وقت هدربار ،ث ابوبرزهیحدقبال

بعد از نماز عشاء را  ییدار ماندن و داستان سرایبدن قبل از نماز عشاء و یخواب الله   رسول فرمود: ،عشاء

 .»دانست سند میپنا

�َِس بِْن َمالٍِك « -۳۳۳
َ
 بَِ� َ�ْمِرو  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
َعرْصَ ثمَّ َ�ُْرُج اِإل�َْساُن إىِل

ْ
ُكنَّا نَُص�ِّ ال

َعرْصَ  ،بِْن َعوٍْف 
ْ
 )۵۴۸بخاری:( .»َ�نَِجُدُهْم يَُصلُّوَن ال
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 یکس ،ان نمازیاپبعد از اگر م که یخواند یم یزماننماز عصر را  گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»دید ، میرفت، آنان را در حال نماز خواندن (قبا) میعمرو ابن عوف  یبن هلیقب هبه محل
 ،عمرو یخواند و بن نماز عصر را در اول وقتش می ن است که رسول الله یا ،ثیحد ی(معن

 مترجم خواندند).یم ،در وسط وقت ،ره بودندیو غ یچون مشغول کشاورز

�َِس  َ�نْ « -۳۳۴
َ
ِ  :قَاَل   َمالٍِك  بِْن  أ ْمُس ُمْرتَِفَعٌة  اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعرْصَ َوالشَّ

ْ
يَُص�ِّ ال

َعَوايِل  ،َحيَّةٌ 
ْ
 ال

َ
اِهُب إىِل ْمُس ُمْرتَِفَعةٌ  ،َ�يَْذَهُب اذلَّ ِ�يِهْم َوالشَّ

ْ
َعَوايل ِمَن الَْمِدْ�نَِة َ�يَأ

ْ
، َوَ�ْعُض ال

ْوِهِ 
َ

ْرَ�َعِة أْميَاٍل، أْو �
َ
 )۵۵۰بخاری:( .»ىلَعَ أ

هنوز  ،آفتابخواند که  می یزماننماز عصر را  الله   رسول گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

نه یمد یبه عوالپس از نماز عصر،  یاگر کسو بود). شده ن یل به زردیما یعنی( .ار روشن بودیبلند و بس

هار چحدود  ،یاز عوال ییهااست که بخش یادآوریقابل  .دیرس یهنوز آفتاب بلند بود که آنجا م ،رفت یم

 .»فاصله داردمنوره، نه یاز مدل یم

 که نماز عصرش فوت گردد کسیگناه ): 10باب (

ِ : بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۳۳۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ََّما « :قَاَل  أ

َ
َعرْصِ َك�

ْ
ي َ�ُفوتُُه َصالُة ال ِ

َّ
اذل

 ُ
ُ

ْهلُُه َوَماهل
َ
 )۵۵۲بخاری:( .»»ُوتَِر أ

گردد، فوت  شکه نماز عصر یکس«فرمود:  رسول اکرم  گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

 .»»باشداهل ومالش را از دست داده ن است که یمانند ا

 که نماز عصر را ترك کند ): کسی11باب (

  : َ�ْن بَُر�َْدةَ « -۳۳۶
َ
َعرْصِ فَإِنَّ انلَّيِبَّ  :يِف يَْوٍم ِذي َ�يْمٍ  اَل قَ  هُ نَّ �

ْ
ُروا بَِصالِة ال  بَ�ِّ

َعرْصِ َ�َقْد َحِبَط َ�َملُهُ « :قَاَل 
ْ
 )۵۵۳بخاری:( .»»َمْن تََرَك َصالَة ال

رسول  راید زیفرمود: نماز عصر را زود بخوان ،یروز ابریک در   دهیت است که بریروا« ترجمه:

 .»»رود ین میب ازاش  یکتمام اعمال ن ،دیمانک نماز عصر را تر ،هرکس«فرمود:  اکرم 

 ): فضیلت نماز عصر12باب (

َقَمِر يَلْلَةً  ،ُكنَّا ِعنَْد انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن َجِر�رٍ « -۳۳۷
ْ
 ال

َ
إِنَُّ�ْم « :َ�َقاَل  ،َ�نََظَر إِىل

َقَمرَ 
ْ
ْوَن َر�َُّ�ْم َكَما تََرْوَن َهَذا ال وَن يِف ُرْؤَ�ِتهِ  ،َسرَتَ ْن ال ُ�ْغلَبُوا ىلَعَ  ،ال تَُضامُّ

َ
فَإِِن اْستََطْعتُْم أ
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ْمِس َوَ�بَْل ُغُرو�َِها فَاْ�َعلُواَصالٍة َ�بَْل    ».ُطلُوِع الشَّ
َ
 ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ :ثمَّ قََرأ

مۡ ٱ  )۵۵۴ بخاری:( .»]۳۹ق: [﴾ ُغُروبِ لۡ ٱ َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ
نظر  ،ماه یبه سوشان یا م.یبود اکرم  ی، خدمت نبیشب گوید: می ه لال بن عبد ریجر« ترجمه:

 یچ مزاحمتین مورد، هیدر اد. ید دید، پروردگارتان را خواهینیب را می ن ماهینطور که ایهم«فرمود: کرد و 

 ید بر نمازهایکن یب شما شود) سعیدار خداوند نصید دیخواه شما، وجود نخواهد داشت. (اگر می یبرا

 اییصبح و عصر، مواظبت نما
ً
ه را تالوت یآ نیا آنحضرتسپس، ». دین کار را انجام دهید. و حتما

 .»د)یاد کنی یاکه پب ،فرمود: (خداوند را قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب

يِب ُهَر�َْرةَ « -۳۳۸ 
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�تََعاَ�بُوَن ِ�يُ�ْم َمالئَِ�ٌة بِاللَّيِْل « :قَاَل  أ

َعرْصِ  ،َوَمالئَِ�ٌة بِانلََّهارِ 
ْ
َفْجِر وََصالِة ال

ْ
يَن بَاتُوا ِ�يُ�مْ  ،َوَ�ْتَِمُعوَن يِف َصالِة ال ِ

َّ
 ،ثمَّ َ�ْعُرُج اذل

ْعلَُم بِِهمْ 
َ
لُُهْم وَُهَو أ

َ
تُْم ِعبَاِدي :فَيَْسأ

ْ
نَاُهْم وَُهْم يَُصلُّونَ  :َ�يَُقولُونَ  ؟َكيَْف تََر�

ْ
تَيْنَاُهْم  ،تََر�

َ
َوأ

 )۵۵۵:بخاری( .»»َوُهْم يَُصلُّونَ 
را به  روزگر، ید یفرشتگانشب و  یفرشتگان«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

را که شب  یفرشتگانسپس، شوند.  یجمع مبا هم  ،و عصرنماز صبح هنگام  وبرند.  بسر میبا شما نوبت، 

حال بندگانش را بهتر که  یبا وجودخداوند متعال روند.  یم یعرش اله ی، بسواند کرده یسپرنزد شما 

ند: یگو یم ،د؟ فرشتگان در جوابیدید یه حالچبندگان مرا در د؛ یمد آ یوقترسد: پ داند، از آنان می یم

 .»»بودندو عبادت خواندن  ، مشغول نمازمیآنها جدا شدکه از  یزمانم و یکه نزد آنان رفت یهنگام !روردگاراپ

 دریابد ،پیش از غروب آفتابکه یک رکعت از نماز عصر را  ): کسی13باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٣٣٩
َ
ِ  :قَاَل   َ�ْن أ َحُدُ�ْم َسْجَدًة ِمْن َصالةِ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْدرََك أ

َ
إَِذا أ

ْمُس  ْن َ�ْغُرَب الشَّ
َ
َعرْصِ َ�بَْل أ

ْ
ْن  ،فَلْيُِتمَّ َصالتَهُ  ،ال

َ
بِْح َ�بَْل أ ْدرََك َسْجَدًة ِمْن َصالِة الصُّ

َ
َو�َِذا أ

ْمُس   )٥٥٦خبارى:( .»»فَلْيُِتمَّ َصالتَهُ  ،َ�ْطلَُع الشَّ
رکعت از نماز عصرش را قبل از یک  ،هر کس«فرمود:  الله  رسول گوید: می ره یابو هر« ترجمه:

رکعت از نماز فجرش را قبل از یک  ،و هرکس .کندکامل ه نماز را بخواند و ید بقیابد، بایدر ،غروب آفتاب

 .»»دینماکامل ه نماز را بخواند و یبق دیباابد، یدر ،طلوع آفتاب

ِ بن عمر َ�ْن َ�بْدِ  ـ ۳۴۰  ِ  :ا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
�  َما َ�َقاُؤُ�ْم ِ�يَما « :َ�ُقوُل إِ�َّ

َمِم َكَما َ�ْ�َ 
ُ
ْمِس َسلََف َ�بْلَُ�ْم ِمَن األ  ُغُروِب الشَّ

َ
َعرْصِ إىِل

ْ
ْهُل اتلَّْوَراةِ  ،َصالِة ال

َ
وِ�َ أ

ُ
أ
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ْ�ُطوا ِ�َ�اًطا ِ�َ�اًطا ،َ�َعِملُوا َحىتَّ إَِذا اْ�تََصَف انلََّهاُر َعَجُزوا ،اتلَّْوَراةَ 
ُ
ْهُل  ،فَأ

َ
وِ�َ أ

ُ
ثمَّ أ

يَل  ِ
ْ

يِل اِإل� ِ
ْ

َعرْصِ  ،اِإل�
ْ
 َصالِة ال

َ
ْ�ُطوا ِ�َ�اًطا ِ�َ�اًطا ،َعَجُزواثمَّ  ،َ�َعِملُوا إىِل

ُ
وتِينَا  ،فَأ

ُ
ثمَّ أ

ُقْرآنَ 
ْ
ْمِس  ،ال  ُغُروِب الشَّ

َ
ْعِطينَا ِ�َ�اَطْ�ِ ِ�َ�اَطْ�ِ  ،َ�َعِملْنَا إِىل

ُ
ِكتَاَ�ْ�ِ  ،فَأ

ْ
ْهُل ال

َ
ْي  :َ�َقاَل أ

َ
أ

ْ�َطيَْت َهُؤالِء ِ�َ�اَطْ�ِ ِ�َ�اَطْ�ِ 
َ
ْ�َطيْتَنَا ِ�َ�اًطا ِ�َ�اًطا ،َر�َّنَا أ

َ
ْ�رَث َ�َمالً  ،َوأ

َ
ُْن ُكنَّا أ

َ
 ؟َو�

ُ َعزَّ وََجلَّ  :قَاَل  ءٍ  :قَاَل ا�َّ ْجِرُ�ْم ِمْن يَشْ
َ
وِ�يِه  :قَاَل  ،ال :قَالُوا ؟َهْل َظلَْمتُُ�ْم ِمْن أ

ُ
َ�ُهَو فَْضِ� أ

َشاءُ 
َ
 )۵۵۷بخاری:( .»»َمْن أ

عمر شما در برابر  عمرِ «فرمود:  دم که یشن الله   از رسول گوید: می به بن عمر لال عبد« ترجمه:

 ،داده شد و آنان تا نصف روزآن، اهل ه نماز عصر و مغرب است. تورات بفاصله  هاندازه گذشته ب یها امت

به ل یانج ،نینچراط، اجر داده شد. هم یقِ یک  ،و به هر کدام از آنان .خسته شدند. آنگاه، عمل کردندبدان 

خسته شدند و به هرکدام بعد عمل کردند و به آن، داده شد و آنان از نصف روز تا موقع نماز عصر اهل آن، 

عمل به آن شد و ما تا غروب آفتاب عطا قرآن به ما سپس، اجر داده شد.  ،راطیقِ یک  هباندازز یناز آنان 

ردند بت یشکا ،روردگارپنزد  ،لیتورات و انجاداش داده شد. اهل پراط، یدو ق ،به هر کدام از ما یلو .میکرد

به آنها که کار  ی. ولیت فرمودیراط، عنایقیک م، به ما یانجام داد یشتریما که کار ب !و گفتند: پروردگارا

ر . یا بر شما ستم روا داشته ام؟ گفتند: خی؟ خداوند فرمود: آیراط، عطا کردیانجام دادند، دو ق یکمتر

 .»»دهم ن لطف و احسان من است، به هر کس که بخواهم، میی: افرمود یآنگاه، حق تعال

 ): وقت نماز مغرب14باب (

َحُدنَا ،ُكنَّا نَُص�ِّ الَْمْغرَِب َمَع انلَّيِبِّ  :َ�ُقوُل   َخِديٍج  بِْن  َرافِعِ  نْ �َ « -۳۴۲
َ
 ،َ�يَنرَْصُِف أ

 )۵۵۹بخاری:. (»َو�ِنَُّه يَلُبرِْصُ َمَواقَِع َ�بِْلهِ 
 .میگشت یم م و بریخواند یم   الله  رسول همراهنماز مغرب را  گوید: می ج یرافع بن خد« ترجمه:

  .»میدید را میآن افتادن  یجا ،میکرد را پرتاب می یریروشن بود که اگر تای  اندازهه هوا بباز هم، 

ِ  َ�بْدِ  �ِْن َ�ْن َجابِرِ « -۳۴۳  ْهَر بِالَْهاِجَرةِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل  ب ا�َّ َعرْصَ  ،يَُص�ِّ الظُّ
ْ
َوال

ْمُس نَِقيَّةٌ  ْحيَانًا ،َوالَْمْغرَِب إَِذا وََجبَْت  ،َوالشَّ
َ
ْحيَانًا َوأ

َ
ِعَشاَء أ

ْ
َل  ،َوال َو�َِذا  ،إَِذا َرآُهُم اْجتََمُعوا َعجَّ

ْ�َط 
َ
رَ ئُ َرآُهْم أ خَّ

َ
ْو اَكَن انلَّيِبُّ  ،ْوا أ

َ
بَْح اَكنُوا أ  )۵۶۰بخاری:( .»َصلِّيَها بَِغلٍَس يُ  َوالصُّ

 یو نماز عصر را موقع ،از زوالپس نماز ظهر را  الله   رسول گوید: می ه لال بن عبد جابر« ترجمه:

زود و  یو نماز مغرب را بالفاصله بعد از غروب و نماز عشاء را گاه .خواند یم ،خوب روشن بود ،که آفتاب
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را با صبح خواند. و نماز  یم زودر آنصورت، یو در غر، یآمدند، د یر میاگر مردم د یعنیر، ید یگاه

 .»میخواند یم بود،یک که هوا هنوز تار یهنگام الله   رسول

 بنامدعشاء را مغرب نماز خواهد  نمی ): کسیکه15باب (

ِ بِْن  َ�بْدِ  َ�نْ « -۳۴۴ ٍل الُْمَزِ�ِّ  ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ  : ُمَغفَّ
َ
ْعَراُب ال « :قَاَل  أ

َ
َ�ْغِلبَنَُّ�ُم األ

ْعَراُب  :َوَ�ُقوُل  :قَاَل  ».ىلَعَ اْسِم َصالتُِ�ُم الَْمْغرِِب 
َ
ِعَشاءُ  :األ

ْ
 )۵۶۳(بخاری: .»ِ�َ ال

نان، نماز مغرب را عشاء یه نشیباد« فرمود:  الله رسول گوید: می  یالله مزن عبد« ترجمه:

 .»»دینامعشاء بن را  آ زا غروب را، مغرب و نماز بعداز د. پس یاما شما دچار اشتباه نشو .ندیگو یم

 ): فضیلت نماز عشاء16باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٣٤٥ ْ�تََم رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َ�ْفُشَو  قَالَْت: أ

َ
ِعَشاِء، وََذلَِك َ�بَْل أ

ْ
يَلْلًَة بِال

بْيَاُن، فََخَرَج،  ْهِل الَْمْسِجِد:  َ�َقاَل اإلِْسالُم، فَلَْم َ�ُْرْج َحىتَّ قَاَل ُ�َمُر: نَاَم النَِّساُء َوالصِّ
َ
َما «أل

ُ�مْ  رِْض َ�ْ�َ
َ
ْهِل األ

َ
َحٌد ِمْن أ

َ
 )٥٦٦(بخاری: .»»يَنْتَِظُرَها أ

ر ینماز عشاء را به تأخ ،قبل از گسترش اسالم بارکی الله   د: رسولیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

رسول خدا! زنان و کودکان  ینکه عمر ابن خطاب او را صدا زد و گفت: ایامد تا ایرون نیو از خانه ب .انداخت

ن، یاضررون آمد و نماز گزارد. سپس، خطاب به حیاز خانه ب خواب رفتند. آنگاه، رسول اکرم 

 .»»ستین نماز نین جز شما، منتظر ایچ کس از اهل زمیه«فرمود:

يِب ُموىَس « -٣٤٦
َ
ِفينَِة نُُزوالً  :قَاَل   َ�ْن أ يَن قَِدُموا َميِع يِف السَّ ِ

َّ
ْصَحايِب اذل

َ
نَا َوأ

َ
 ُكنُْت أ

ِعَشاِء لُكَّ يَلْلٍَة  فاََكَن يَتَنَاوَُب انلَّيِبَّ  ،بِالَْمِدينَةِ  َوانلَّيِبُّ  ،يِف بَِقيِع ُ�ْطَحانَ 
ْ
ِعنَْد َصالِة ال

ْمِرهِ  فََواَ�ْقنَا انلَّيِبَّ  ،َ�َفٌر ِمنُْهمْ 
َ
ْغِل يِف َ�ْعِض أ ُ َ�ْعُض الشُّ

َ
ْصَحايِب َوهل

َ
نَا َوأ

َ
الةِ  ،أ ْ�تََم بِالصَّ

َ
فَأ

ا قَىَض َصالتَهُ  ،فََص�َّ بِِهمْ  ثمَّ َخَرَج انلَّيِبُّ  ،َحىتَّ اْ�َهارَّ اللَّيُْل  هُ  ،فَلَمَّ ىلَعَ « :قَاَل لَِمْن َحرَضَ
وا ،رِْسِلُ�مْ  �رِْشُ

َ
ِ َعلَيُْ�مْ  ،أ اَعَة  ،إِنَّ ِمْن نِْعَمِة ا�َّ َحٌد ِمَن انلَّاِس يَُص�ِّ َهِذهِ السَّ

َ
نَُّه لَيَْس أ

َ
�

ْو  ».َ�ْ�ُُ�مْ 
َ
الأ

َ
اَعَة « :�َق َحٌد َ�ْ�ُُ�مْ َما َص�َّ َهِذهِ السَّ

َ
لَكَِمتَْ�ِ قَاَل  ».أ

ْ
يَّ ال

َ
 قَاَل  ،ال يَْدرِي أ

بُو ُموىَس 
َ
ِ  ،فَرََجْعنَا :أ  )٥٦٧بخاری:( .» َ�َفرِْحنَا بَِما َسِمْعنَا ِمْن رَُسوِل ا�َّ

م. یمنزل گرفت ،ع بطحانیدر بقو  .میآمد یکشت اب ممن و همراهان گوید: می  یبوموسا« ترجمه:

 ،ها از شب یکی ند.رفت یم الله   نزد رسولاز ما به نوبت، ای  عده ،نه بود. هر شبیدر مد الله   رسول

 یدر بعض شان به علت سرگرم بودنیم . ایدیرس د . خدمت آنحضرت یگر فرا رسینوبت من و چند نفر د
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از  ی(بخش بزرگ .که ستارگان در سراسر آسمان، آشکار شدندیبطور ر انداختینماز عشاء را به تأخ ،امور

 .دیکنصبر«فرمود:  ،از اتمام نماز پسخواند.  ف آورد و نمازیتشر آنحضرت ،شد). سپس یشب سپر

ر از یرا غیلطف خدا، شامل حال شما است . ز نست کهیخبر خوش، ا و آن دارم.شما  یبرا یخبر خوش

از  گوید: می  یابوموس »ستیدر حال نماز ن «ای».نماز نخوانده است ،ن ساعتیگر در اید یشما، کس

 .»»میبرگشتشادمان، همه خوشحال و  ، الله  رسول همژدن یا

 خوابش بگیرد ،از نماز عشاءقبل که  ): خوابیدن کسی17باب (
ِ  َحِديث« -٣٤٧ ْ�تََم رَُسوُل ا�َّ

َ
َم، َو يف هذا ز�ادة،  أ ِعَشاِء َحىتَّ نَاَداُه ُ�َمُر َ�َقدَّ

ْ
بِال

ِل. و� رواية َ�ْن ابِْن  وَّ
َ
 ثلُث اللَّيِْل األ

َ
َفُق إىِل ْن يَِغيَب الشَّ

َ
قَالَْت: َوَ�نُوا يَُصلُّوَن ِ�يَما َ�ْ�َ أ

ِ  بَ�بَّاٍس  ْ�ُظُر إيَِلْهِ قَاَل: فََخَرَج نيَِبُّ ا�َّ
َ
�ِّ أ

َ
ُسُه َماًء، َواِضًعا يََدُه ىلَعَ  ، َك�

ْ
اآلَن، َ�ْقُطُر رَأ

ِسِه، َ�َقاَل: 
ْ
ْن يَُصلُّوَها َهَكَذا«رَأ

َ
َمْرُ�ُهْم أ

َ
يِت أل مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 )٥٧١-٥٦٩بخاری:( .»»لَْوال أ

 شانیبه ا ر انداخت و عمرینماز عشاء را به تاخ امبر ینکه پیا هدربار لشه یعا ثیحد« ترجمه:

 ن مطلب، اضافه شده است که:ینجا، ایم.و در ایو... را قبال ذکر کردخواب رفتند  ها گفت: زنان وبچه

 ،سوم اول شبیک و ان غروب شفقیفاصل م حدرا  ءشانماز ع آنحضرت  گوید: می لشهیعا

که آب از سر مبارکش  یدر حال آمده است که: رسول الله  بت ابن عباس یخواندند. ودر روا می

فرمود: اگر م.ـ و ینیب ا هم اکنون، او را میی. ـ گوف آوردیتشر سرش گذاشته بود، ید و دستش را رویچکیم

 .»بخوانند ر)ی(با تأخ نیدادم که نماز عشاء را چن دستور می ،بود مشکل نمی ،امتم یابر

 ): وقت نماز صبح18باب (
�َِس بِْن َمالٍِك « -٣٤٨

َ
ثهُ  : َ�ْن أ نَّ َز�َْد ْ�َن ثابٍِت َحدَّ

َ
ُروا َمَع انلَّيِبِّ  :أ ُهْم �ََسحَّ َّ�

َ
�،  َّثم

الةِ   الصَّ
َ

ْو ِستِّ�َ  :قَاَل  ؟َ�ْم بَيْنَُهَما :قُلُْت  ،قَاُموا إِىل
َ
 )٥٧٥بخاری:( .»َ�ْعِ� آيَةً  ،قَْدُر مَخِْسَ� أ

 ند.خورد یسحر الله  با رسول فرمود: صحابه بن ثابت  دیکند که ز ت مییروا انس « ترجمه:

قدر چ ،و نماز صبح یسحرخوردن  نیب دم:یپرس گوید: می . انس برخاستندنماز صبح  هاقام یبرا سپس،

 .»هینجاه تا شصت آپتالوت  هد بن ثابت جواب داد: باندازیفاصله بود؟ ز
ْدرَِك  قَاَل:  َ�ْن َسْهَل ْ�َن َسْعدٍ « -٣٤٩

ُ
ْن أ

َ
ْهِ� ثمَّ يَُ�وُن رُسَْعٌة يِب أ

َ
ُر يِف أ �ََسحَّ

َ
ُكنُْت أ

 ِ َفْجِر َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
 )٥٧٧بخاری:( .»َصالَة ال

کردم تا نماز  زود حرکت می م وخورد می یسحرام   با خانواده گوید: می سهل بن سعد « ترجمه:

  .» بخوانم  الله  رسولهمراه جماعت را 
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 ): فضیلت نماز فجر19(باب 

يِب ُموىَس « -٣٥٠
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَّةَ « :قَاَل  أ

ْ
رَبَْديِْن َدَخَل اجل

ْ
 .»»َمْن َص�َّ ال

 )٥٧٤بخاری:(

به  ،را بخواند صبح و عصر یهانماز ،هرکس«فرمود:  الله   رسول گوید: می  یابوموس« ترجمه:

 .»»رود یبهشت م

 خواندن پس از نماز فجر تا طلوع آفتاب): نماز 20باب (

نَّ  -٣٥١
َ
رَْضاُهْم ِعنِْدي ُ�َمُر: أ

َ
َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل: َشِهَد ِعنِْدي رَِجاٌل َمرِْضيُّوَن، َوأ

َعرْصِ َحىتَّ َ�ْغُرَب  انلَّيِبَّ 
ْ
ْمُس، َوَ�ْعَد ال َق الشَّ بِْح َحىتَّ �رَْشُ الةِ َ�ْعَد الصُّ  .»َ�َ� َعِن الصَّ

 )٥٨١ بخاری:(
بود، نزد من  عمر آنهادر راس که صادق  ید: مردانیفرما می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

از نماز عصر تا  پساز نماز صبح تا طلوع آفتاب و پس ،از نماز خواندن اکرم  یدادند که: نب یگواه

 .»فرمودند ینه ،غروب آفتاب

ِ  :قَاَل  ب ُ�َمرَ  َ�ْن ابِْن « -٣٥٢ ْوا بَِصالتُِ�ْم ُطلُوَع « : قَاَل رَُسوُل ا�َّ َرَّ ال حتَ
ْمِس َوال ُغُروَ�َها  )٥٨٢بخاری:( .»»الشَّ

نماز صبح را هنگام طلوع آفتاب و «فرمود:  که رسول اکرم  کند ت مییروا بابن عمر « ترجمه:

 .»»دینخوان ،نماز عصر را هنگام غروب آفتاب

ِ  :ب قَاَل اْ�ُن ُ�َمرَ « -۳۵۳ الَة « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُروا الصَّ خِّ
َ
ْمِس فَأ إَِذا َطلََع َحاِجُب الشَّ

الةَ َحىتَّ تَِغيَب  ،َحىتَّ تَْرتَِفعَ  ُروا الصَّ خِّ
َ
ْمِس فَأ  )۵۸۳ :یبخار( .»»َو�َِذا اَغَب َحاِجُب الشَّ

 ،شدشکار آد، یه خورشگوش که یهنگام«فرمود:  الله   رسول گوید: می بابن عمر « ترجمه:

د تا یخوانننماز  ،غروب کرد د،یخورش هگوش که یهنگام. و د، کامال باال رودیخورشنکه ید تا ایخوانننماز 

 .»»غروب کند کامالنکه یا

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۵۴
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، َوَ�ْن  : أ ، َوَ�ْن ِلبَْستَْ�ِ َ�َ� َ�ْن َ�يَْعتَْ�ِ

َعرْصِ َحىتَّ َ�ْغُرَب 
ْ
ْمُس، َوَ�ْعَد ال َفْجِر َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

ْ
الِة َ�ْعَد ال ، َ�َ� َعِن الصَّ َصالَ�ْ�ِ

ْمُس   )۵۸۴ بخاری:( .»الشَّ
دن(که ذکر یپوش لباسروش دو  ،عیبنوع از دو  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:
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نماز  ،یگرینماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و د ،یکیفرمود:  ینه ،ودو نماز آنها قبال گذشت)

 .»خواندن بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب

 نمازي خوانده شود ،): نباید قبل از غروب آفتاب21باب (

ِ  :قَاَل   َ�ْن ُمَعاِوَ�ةَ « -۳۵۵ َ�َما  ،إِنَُّ�ْم تَلَُصلُّوَن َصالًة، لََقْد َصِحبْنَا رَُسوَل ا�َّ
ْ�نَاُه يَُصلِّيَها

َ
َعرْصِ  :َ�ْعِ� ( .»َولََقْد َ�َ� َ�نُْهَما ،َرأ

ْ
ْكَعتَْ�ِ َ�ْعَد ال  )۵۸۷ (بخاری:) الرَّ

که در خدمت  یبا وجود ،د که مایخوان یم ی: شما نمازفرمودت است که یروا ه یاز معاو« ترجمه:

. بلکه از خواندن آن، (دو رکعت بعد از نماز عصر) را بخواند ین نمازینچم که یدیند، میبود الله   رسول

 . »منع فرمود

 خواند ،): نمازهاي قضایی ومانند آن را میتوان بعد از عصر22باب(

َ  لَ�ْن اَع�َِشَة -۳۵۶ َ َوَما ليَِقَ ا�َّ ي َذَهَب بِِه، َما تََرَ�ُهَما َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ ِ
َّ

قَالَْت: َواذل
ْكَعتَْ�ِ َ�ْعَد  الِة، َوَ�َن يَُص�ِّ َكثً�ا ِمْن َصالتِِه قَاِعًدا، َ�ْعِ� الرَّ  َحىتَّ ثُقَل َعِن الصَّ

َ
َ�َعاىل

، َوَ�َن انلَّيِبُّ  َعرْصِ
ْ
ِتِه، َوَ�َن  يَُصلِّيِهَما، ال مَّ

ُ
َل ىلَعَ أ ْن يُثقِّ

َ
َوال يَُصلِّيِهَما يِف الَْمْسِجِد، َ�َافََة أ

ُف َ�نُْهمْ   )۵۹۰بخاری:( .»ُ�ِبُّ َما ُ�َفِّ
  خداا برد که رسول ین دنیرا از ا  که آنحضرت ید: سوگند به ذاتیفرما می لشه یعا« ترجمه:

رحلت کرد که نماز  یزمان شان،یانفرمود. و ک تر ،خواندن دو رکعت بعد از نماز عصر را تا هنگام رحلت

ف یشه تخفیهم  خواند. وچون آنحضرت ش را نشسته مییاز نمازها یارید و بسیش دشوار گردیخواندن برا

  .»زحمت امت گردد باعثخواند تا مبادا  نمی مسجدن دو رکعت را در یدوست داشت، ا خود امت یرا برا

ِ  لَوَ�نَْها  -۳۵۷ َعتَاِن لَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ا َوال َعالِ�يًَة،   قَالَْت: َر� يََدُ�ُهَما رِسًّ

َعرْصِ 
ْ
َعتَاِن َ�ْعَد ال

ْ
بِْح، َوَر� َعتَاِن َ�بَْل َصالِة الصُّ

ْ
 )۵۹۲بخاری:( .»َر�

بعد از نماز  قبل از نماز صبح و دو رکعِت  دو رکعِت  رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»کرد نمیک پنهان و آشکار ـ تر ـ یچ حالتیعصر را در ه

 شاز وقت پس): اذان گفتن 23باب (

يِب َ�تَاَدةَ « -٣٥٨
َ
نَا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن أ َقْومِ  ،يَلْلَةً  رِسْ

ْ
لَْو َعرَّْسَت بِنَا  :َ�َقاَل َ�ْعُض ال

 ِ الةِ « :قَاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ْن َ�نَاُموا َعِن الصَّ
َ
َخاُف أ

َ
وقُِظُ�مْ  :بِالٌل قَاَل  ».أ

ُ
نَا أ

َ
فَاْضَطَجُعوا  ،أ
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 َراِحلَتِهِ 
َ

ْسنََد بِالٌل َظْهَرُه إىِل
َ
َحاِجُب  َوقَْد َطلَعَ   فَاْستَيَْقَظ انلَّيِبُّ  ،َ�َغلَبَتُْه َ�يْنَاُه َ�نَامَ  ،َوأ

ْمِس  ْ�َن َما قُلَْت  ،يَا بِالُل « :َ�َقاَل  ،الشَّ
َ
َّ نَْوَمٌة ِمثلَُها َ�طُّ  :قَاَل  ؟»أ ِقيَْت يلَعَ

ْ
ل
ُ
َ « :قَاَل  ،َما أ إِنَّ ا�َّ

ْرَواَحُ�ْم ِحَ� َشاءَ 
َ
َها َعلَيُْ�ْم ِحَ� َشاءَ  ،َ�بََض أ الةِ  ،يَا بِالُل  ،َورَدَّ ذِّْن بِانلَّاِس بِالصَّ

َ
 ».ُ�ْم فَأ

 
َ
أ ْت  ،َ�تَوَضَّ ْمُس َواْ�يَاضَّ ا اْرَ�َفَعِت الشَّ  )٥٩٥بخاری:( .»قَاَم فََص�َّ  ،فَلَمَّ

خوب بود اگر چه : گفتند یگروه م.یبود الله   همسفر رسول ،یشب گوید: می ابوقتاده « ترجمه:

 بالل ». میدار نشوینماز صبح ب یترسم برا یم«فرمود:   خدا م. رسولیکرد یتوقف م ،خواب یبرا

 یرید .ه زدیبه شترش تک و دند. بالل هم نشستیدند و خوابیکنم. مردم دراز کش یدار میگفت: من شما را ب

دار شد که آفتاب طلوع کرده بود. یاز خواب ب یزمان الله   ز غلبه کرد. رسولین او نگذشت که خواب بر

ن ینچمن هرگز  خدا!  رسول یال گفت: بال !؟»یکجاست آنچه وعده نمود«بالل فرمود:  خطاب بهآنگاه، 

کند و هرگاه  ی، ارواح شما را قبض مبخواهدخداوند  ،هرگاه«فرمود:  الله   بخواب نرفته بودم. رسول

از بلند  پسو گرفت وضو  سپس آنحضرت ». اذان بگو ز ویبالل! اکنون، برخ یا گرداند. یبر م بخواهد،

 .»نماز را اقامه نمود، شدن آفتاب

 وقتاز  ، پس): خواندن نماز با جماعت24(باب 

ِ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بْدِ « -٣٥٩ َنَْدِق َ�ْعَد َما  :ب ا�َّ
ْ
اِب َجاَء يَْوَم اخل َطَّ

ْ
نَّ ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
أ

ْمُس  اَر قَُر�ٍْش  ،َغَر�َِت الشَّ َعرْصَ  :قَاَل  ،فََجَعَل �َُسبُّ ُكفَّ
ْ
َص�ِّ ال

ُ
ِ َما ِكْدُت أ َحىتَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْمُس َ�ْغُرُب   ُ�ْطَحانَ  ».َما َصلَّيْتَُهاَواِهللا « :قَاَل انلَّيِبُّ  ،اَكَدِت الشَّ
َ

الِة  ،َ�ُقْمنَا إىِل  لِلصَّ
َ
أ َ�تَوَضَّ

نَا لََها
ْ
أ َعرْصَ َ�ْعدَ  ،َوتَوَضَّ

ْ
ْمُس  فََص�َّ ال  )٥٩٦ بخاری:( .»ثمَّ َص�َّ َ�ْعَدَها الَْمْغرَِب  ،َما َغَر�َِت الشَّ

 که یدر حال عمر فاروق روِز خندق،  آفتاِب  از غروِب پس  گوید: می ه لال بن عبد جابر« ترجمه:

یک نزد من نماز عصر رارسول خدا!  یاو گفت: د یرس کرد، خدمت رسول اکرم  ن میینفر را شیکفار قر

بعد از ». ام نماز عصر را نخوانده هنوز من سوگند، به خدا «فرمود:  الله   م. رسولدخوان غروب آفتاب،

نماز  ،نماز عصر و سپس، نخست، از غروب آفتابپس  الله   م. و رسولیوضو گرفت ،طحان رفتهبه بُ  ،آن

 .»دمغرب را خوان

 آنرا بخواند ،هرگاه بیادش آمد ،فراموش کردرا که نمازي  ): کسی25باب (

�َِس بِْن َمالٍِك  َ�نْ « -٣٦٠
َ
 إَِذا َذَكَرَها« :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   أ

 ،َمْن �يَِسَ َصالًة فَلْيَُصلِّ
اَرَة لََها إِال َذلَِك  قِمِ ﴿ :ال َكفَّ

َ
لَوٰ ٱ َوأ  )٥٩٧ بخاری:( .»»]١٤طه: [﴾ رِيٓ ِ�ِ�ۡ  ةَ لصَّ
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، کردفراموش را  ینماز کس،هر«فرمود:  الله   است که رسول تیروا ک از انس بن مال« ترجمه:

اد ید: (نماز را هنگام یفرما یگر ندارد. خداوند میدای  کفاره ،نمازک تر رایزخواند. بآمد،  شادیهر وقت که ب

 .»»دار) اپبر ،من

 )26باب (

�َِس « -٣٦١
َ
لَْم تََزالُوا يِف َصالٍة َما اْ�تََظْرُ�ُم « :رسول اهللا  : قَاَل اَل قَ   َمالٍِك  بِْن  عن أ

الةَ   )٦٠٠بخاری:( .»»الصَّ
 د،یباش که در انتظار نماز نشسته یتا زمان«فرمود:  رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»دیا در حال نماز هستیگو

 )27باب (

َْوَم ىلَعَ َظْهِر « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  ب ُ�َمرَ  ابِْن  نْ �َ « -٣٦٢
ْ

ْن ُهَو ايل ال َ�بْىَق ِممَّ
رِْض 

َ
  األ

َ
َقْرنَ  ».دٌ حَ أ

ْ
ِْرُم َذلَِك ال �ََّها ختَ

َ
 )٦٠١بخاری:( .»يُِر�ُد بَِذلَِك �

که  یکساناز  ،از صد سال پس «فرمود:  الله   ت است که رسولیروا باز ابن عمر « ترجمه:

 .دیرسان خواهد یاپبه  ،ن قرنین بود که ایمنظور ا». کس زنده نخواهد ماند چین هستند، هیزم یامروز رو

 ): شب نشینی با مهمان و خانواده خود28باب (

يِب بَْ�رٍ  َ�ْن َ�بْدِ « -٣٦٣
َ
نَاًسا ُ�َقَراءَ  :ب الرَّمْحَِن بِْن أ

ُ
ِة اَكنُوا أ فَّ ْصَحاَب الصُّ

َ
نَّ أ

َ
 ،أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ْو  ،َمْن اَكَن ِعنَْدُه َطَعاُم اثنَْ�ِ فَلْيَْذَهْب بِثاِلث« :قَاَل  َوأ

َ
ْرَ�ٌع فََخاِمٌس أ

َ
َو�ِْن أ

بَا بَْ�ٍر َجاَء بِثالثةٍ  ».َساِدٌس 
َ
نَّ أ

َ
ةٍ  فَاْ�َطلََق انلَّيِبُّ  ،َوأ �ِّ  :قَاَل  ،بَِعرَشَ

ُ
يِب َوأ

َ
نَا َوأ

َ
فَال ـ  ،َ�ُهَو أ

ْدرِي قَاَل 
َ
يِت  :أ

َ
يِب بَْ�رٍ  ـ َواْمَرأ

َ
بَا بَ  ،وََخاِدٌم بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ َ�يِْت أ

َ
 ،ْ�ٍر َ�َعىشَّ ِعنَْد انلَّيِبِّ َو�ِنَّ أ

ِعَشاءُ 
ْ
فََجاَء َ�ْعَد َما َمىَض  ،فَلَِبث َحىتَّ َ�َعىشَّ انلَّيِبُّ  ،ثمَّ رََجعَ  ،ثمَّ بَلِث َحيْث ُصلِّيَِت ال

 ُ تُهُ  ،ِمَن اللَّيِْل َما َشاَء ا�َّ
َ
ُ اْمَرأ

َ
ْضيَافَِك  :قَالَْت هل

َ
ْو قَالَْت  ؟َوَما َحبََسَك َ�ْن أ

َ
 :قَاَل  ،َضيِْفَك  :أ

يِْتيِهمْ  َوَما َعشَّ
َ
بَْوا َحىتَّ تيَِجءَ  :قَالَْت  ؟أ

َ
بَْوا قَْد ُعرُِضوا ،أ

َ
ُت  :قَاَل  ،فَأ

ْ
نَا فَاْختَبَأ

َ
 :َ�َقاَل  ،فََذَهبُْت أ

َع وََسبَّ  ،يَا ُ�نرْثُ  بًَدا :َ�َقاَل  ،لُكُوا ال َهِنيئًا :َوقَاَل  ،فََجدَّ
َ
ْطَعُمُه أ

َ
ِ ال أ ِ  ،َوا�َّ َما ُكنَّا  ،َواْ�ُم ا�َّ

ْ�رُث ِمنَْها
َ
ْسَفِلَها أ

َ
ُخُذ ِمْن لُْقَمٍة إِال َرَ�ا ِمْن أ

ْ
ا  ،َ�ْعِ� َحىتَّ َشِبُعوا :قَاَل  ،نَأ ْ�رَث ِممَّ

َ
وََصارَْت أ

بُو بَْ�رٍ  ،اَكنَْت َ�بَْل َذلَِك 
َ
ْ�رُث ِمنَْها ،َ�نََظَر إيَِلَْها أ

َ
ْو أ

َ
تِهِ  ،فَإَِذا ِ�َ َكَما ِ�َ أ

َ
يَا  :َ�َقاَل الْمَرأ
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ْخَت بَِ� فَِراٍس 
ُ
ِة َ�يِْ�  :قَالَْت  ؟َما َهَذا ،أ ْ�رُث ِمنَْها َ�بَْل َذلَِك بِثالث  ،ال َوقُرَّ

َ
لَِ�َ اآلَن أ

اٍت  بُو بَْ�ٍر َوقَاَل  ،َمرَّ
َ
َ�َل ِمنَْها أ

َ
يَْطانِ  :فَأ َما اَكَن َذلَِك ِمَن الشَّ   ،َ�ْعِ� يَِمينَهُ  ،إِ�َّ

َ
َ�َل ِمنَْها ثمَّ أ

 انلَّيِبِّ  ،لُْقَمةً 
َ

ْصبََحْت ِعنَْدهُ  ثمَّ مَحَلََها إِىل
َ
َجُل  ،َوَ�َن بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ قَْوٍم َ�ْقدٌ  ،فَأ

َ
 ،َ�َمىَض األ

َ�نَا اثَ�  نَاٌس  ،َعرَشَ رَُجال َ�َفرَّ
ُ
ْعلَُم َ�ْم َمَع لُكِّ رَُجٍل  ،َمَع لُكِّ رَُجٍل ِمنُْهْم أ

َ
ُ أ �َ  ،ا�َّ

َ
لُوا ِمنَْها فَأ

مْجَُعونَ 
َ
 )٦٠٢بخاری:( .»أ

 الله   بودند. رسول ریفقتنگدست و  ،اصحاب صفه گوید: می ببکر  یعبدالرحمن بن اب« ترجمه:

هار چ ههمراه خود ببرد. و اگر بانداز ،از اصحاب صفه نفریک دارد،  غذادو نفر  هبانداز ،هرکس«گفته بود: 

و  آنها به خانه آمد ازسه نفر  همراه ابوبکرجه، یر نتد». را با خود ببرد یا ششمی ینجمپغذا دارد،  ،نفر

 هدر خانمان رکامادرم و خدمت ودرم پ و من گوید: می برد. عبدالرحمنبه با خود  را ده نفرز ین الله   رسول

 امبر اکرم یر.ابوبکر به خانه پیا خینام برد همسرش از عبدالرحمن  که دانم ینم گوید: می یم. راویبود

برگشت و  دوباره به خانه رسول الله  و نماز خواند (در مسجد) رفته، شام خورد وهمراه آنحضرت 

را در انتظار خود ن ناگفت: چرا مهما یخانه برگشت، همسرش به و به یاز شب را آنجا ماند. وقت یپاس

چون شما  یولم یشام برد د؟ همسرش گفت:یمگر هنوز آنان را شام نداده ا :گفت ابوبکر  ؟یگذاشت

نادان! و  یا :زد درم مرا صداپنهان شدم. پ ،من از ترس گوید: می آنها شام نخوردند. عبدالرحمند،ینبود

من هرگز  ،ست. بخدا سوگندیر گوارا نین شام بعلت تأخیاکه د، هر چند یان فرمود: بخوریگفت و در پاناسزا 

 یبجا، م، به خدا سوگندیداشت یکه از غذا برمای  هر لقمه گوید: می  خورم. عبدالرحمن ین غذا نمیاز ا

 ،آوردنده که چشتر از آنیر خوردند و غذا بیمهمانان سهمه که یئشد تا جا یاضافه م ،لقمهیک ش از یب ،آن

 ی: اگفتشتر شده است، خطاب به همسرش یببلکه مانده،  یاقنه تنها بد که غذا ید یدرم وقتپماند.  یباق

 .ست؟یچاس، ماجرا فر یخواهر بن

ز شروع ین است. آنگاه ابوبکر یقبل یسه برابر غذا ،ن غذایبه خدا سوگند که ا همسرش گفت:

ه طعام یلقمه از آن را خورد و بقیک آنگاه، طان بود. یاز طرف ش اد کردم،یکه  یسوگند بخوردن کرد و فرمود:

 یمانیپگر عهد و ید یا فهیان ما و طایماند. م الله  غذا تا صبح نزد رسولآن  برد. و الله   را خدمت رسول

همه از آن  همراه بود که یتعدادبا هرکدام،  یبودند ولده بود. آنها دوازده نفر یرسفرا عدش وماز قضا بود که 

 .»ر شدندیو س غذا خوردند





 

 
 

 

 

 

 کتاب اذان

 آغاز مشروعیت اذان): 1باب (

َ�ْتَِمُعوَن  ،اَكَن الُْمْسِلُموَن ِحَ� قَِدُموا الَْمِدينَةَ  :اَكَن َ�ُقوُل  بُ�َمَر  ابِْن  نْ �َ « -۳۶۴
الةَ  ُذوا نَاقُوًسا  :َ�َقاَل َ�ْعُضُهمِ  ،َ�تلََكَُّموا يَْوًما يِف َذلَِك  ،لَيَْس ُ�نَاَدى لََها ،َ�يَتََحيَّنُوَن الصَّ ِ

َّ
اخت

َُهودِ  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  ،اقُوِس انلََّصارَىِمثَل نَ 
ْ

َوال َ�بَْعثوَن  : َ�َقاَل ُ�َمرُ  ،بَْل بُوقًا ِمثَل قَْرِن ايل
َ
أ

الةِ  ِ  ،رَُجال ُ�نَاِدي بِالصَّ الةِ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  )۶۰۴بخاری:( .»»يَا بِالُل ُ�ْم َ�نَاِد بِالصَّ
 یچون براد، ه بودننه آمدیبه مدتازه  ،که مسلمانان یزمان گوید: می به بن عمر لال عبد« ترجمه:

 یروزسرانجام، ماندند.  می کردند و منتظر وقت نماز یتجمع مشد، مردم  اوقات نماز، اذان گفته نمی

گر ید یبعضو  امانند ناقوس نصار یناقوس گفتند: یبعض کردند.تبادل نظر گر، یکدیبا ن باره یمسلمانان در ا

را  یکس ،فرمود: بهتر است وقت نماز  . اما عمرمیبه صدا درآورهود، ی پوریشمانند  یپوریش :گفتند

 .»»فراخوانز و مردم را به نماز یبرخ !بالل یا«فرمود:  الله   . رسولفرا خواندتا مردم را به نماز  میبفرست

 گفته میشود ،بار ): کلمات اذان دو2باب (

�ٍَس « -۳۶۵
َ
َذانَ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
ْن �َْشَفَع األ

َ
ِمَر بِالٌل أ

ُ
ْن يُوتَِر اِإلقَاَمةَ  ،أ

َ
 .»إِال اِإلقَاَمةَ  ،َوأ

 )۶۰۵بخاری:(
یک را ه دستور داده شد که کلمات اذان را دوبار و کلمات اقام بالل  به گوید: می انس « ترجمه:

 .»که دوبار گفته شود »قدقامت الصاله«د جز یگوب ،بار

 اذان گفتن): فضیلت 3باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۳۶۶
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
الةِ « :قَاَل  أ ُ  ،إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

َ
يَْطاُن َوهل ْدبََر الشَّ

َ
أ

اٌط  ِذينَ  ،رُضَ
ْ
ْ�بََل  ،َحىتَّ ال �َْسَمَع اتلَّأ

َ
ْدبَرَ  ،فَإَِذا قَىَض انلَِّداَء أ

َ
الِة أ َحىتَّ إَِذا  ،َحىتَّ إَِذا ثوَِّب بِالصَّ
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ْ�بََل  اتلَّثِو�ُب  يِضَ قُ 
َ
لَِما لَْم  ،اْذُكْر َكَذا ،اْذُكْر َكَذا :َ�ُقوُل  ،َحىتَّ َ�ِْطَر َ�ْ�َ الَْمرِْء َوَ�ْفِسهِ  ،أ

 )۶۰۸بخاری:( .»»َحىتَّ َ�َظلَّ الرَُّجُل ال يَْدرِي َ�ْم َص�َّ  ،يَُ�ْن يَْذُكرُ 
طان یشود، شیاذان داده م ،نماز یکه برا یهنگام«فرمود: الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

باز، و  .گردد یبرم ،اذان را نشنود. و بعد از اذان یکند تا صدا یهوا خارج م ،کند و از عقب خود یفرار م

 وار وسوسه کند چاران را دزگردد تا نمازگ یمپس از اتمام آن، بر  ،دوبارهو  .کند یفرار مهنگام اقامه گفتن، 

ادش یانچه را که فراموش کرده است به  ههم یعنیاور. یبه خاطر برا و... له ئله و فالن مسئفالن مس گوید: می

 .»»کند که نداند چند رکعت، خوانده است آورد و او را چنان سرگرم می می

 ): اذان گفتن با آواز بلند4باب (

ُْدرِيَّ « -۳۶۷
ْ
إِنَُّه ال �َْسَمُع َمَدى «: ُل وْ قُ �َ  اهللا  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ  :قَاَل   َ�ْن أيب َسِعيٍد اخل

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ يَْوَم ال

َ
ٌء إِال َشِهَد هل  )۶۰۹بخاری:( .»»َصوِْت الُْمؤَذِِّن ِجنٌّ َوال إِ�ٌْس َوال يَشْ

انس و هر  جن و«فرمود:  یدم که میشن  از رسول اکرم گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»»د دادنخواه یاو گواه یبراامت یروز ق ،دنمؤذن را بشنو یصداکه  یگریمخلوق د

 کند می ): اذان از خونریزي جلوگیري5باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۳۶۸
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
لَْم يَُ�ْن َ�ْغُزو بِنَا  ،اَكَن إَِذا َغَزا بِنَا قَْوًما أ

َذانًا َكفَّ َ�نُْهمْ  ،َحىتَّ يُْصِبَح َوَ�نُْظرَ 
َ
غَ  ،فَإِْن َسِمَع أ

َ
َذانًا أ

َ
 .»َعلَيِْهمْ  ارَ ـَو�ِْن لَْم �َْسَمْع أ

 )۶۱۰بخاری:(

تا و  ماند منتظر می ،رفت یجهاد م یبرا الله   رسول ،هرگاه گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

را آغاز نصورت، حمله یر ایدر غو داشت  د، دست نگه مییشن را میاذان  یاگر صدا. کرد حمله نمی ،صبح

 .»کرد می

 چه باید گفت؟ ،): هنگام شنیدن اذان6باب (

ُْدرِيِّ « -۳۶۹
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ُقولُوا  ،إَِذا َسِمْعتُُم انلَِّداءَ « :قَاَل  أ

 )۶۱۱بخاری:( .»»ِمثَل َما َ�ُقوُل الُْمؤَذِّنُ 
اذان به گوش شما  یکه صدا یهنگام«فرمود:  رسول اکرم  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»»دیبا مؤذن تکرار کن کلمات اذان راد، یرس
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ا  َ�ْن ُمَعاِوَ�َة « -۳۷۰ . ولَمَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
: َوأ  قَْوهِلِ

َ
الِمثلَُه إِىل

َ
�َ: يَحَّ ىلَعَ ق

الِة قَاَل:  ِ «الصَّ َة إِالَّ بِا�َّ  بخاری:( .»َ�ُقوُل  َوقَاَل: َهَكَذا َسِمْعنَا نَِبيَُّ�ْم ». ال َحْوَل َوال قُوَّ

۶۱۲-۶۱۳(. 
ًدا رَُسوُل « هتا کلمشان، کلمات اذان را یت است که ایروا ه یاز معاو« ترجمه: نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ِ الةِ « بهمؤذن نکه یموذن، تکرار کرد و همبا  ،»ا�َّ ال َحْوَل َوال « د، در جواب، گفت:یرس »يَحَّ ىلَعَ الصَّ
 ِ َة إِالَّ بِا�َّ  .»گفت ین میچن امبر یدم که پیو فرمود: شن ».قُوَّ

 ): دعاي اذان7باب (

ِ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بْدِ « -۳۷۱ ِ  :ب ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن قَاَل ِحَ� �َْسَمُع « :قَاَل  أ

ةِ  :انلَِّداءَ  ْعَوِة اتلَّامَّ َقائَِمةِ  ،اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ
ْ
الِة ال َفِضيلَةَ  ،َوالصَّ

ْ
ًدا الْوَِسيلََة َوال  ،آِت ُ�َمَّ

ِي وََعْدتَهُ 
َّ

ِقيَاَمةِ  ،َواْ�َعثُه َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل
ْ
ُ َشَفاَعيِت يَْوَم ال

َ
 )۶۱۴ بخاری:( .»»َحلَّْت هل

ن دعا را ی، ادن اذانیهرکس بعد از شن«فرمود:  رسول اکرم  گوید: می  ابن عبد الله جابر« ترجمه:

ةِ «بخواند: ْعَوِة اتلَّامَّ َقائَِمةِ  ،اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ
ْ
الِة ال َفِضيلَةَ  ،َوالصَّ

ْ
وَِسيلََة َوال

ْ
ًدا ال َواْ�َعثُه  ،آِت ُ�َمَّ

ي وََعْدتَهُ  ِ
َّ

 مند خواهد شد.  بهره ،از شفاعت من ،امتیروز ق »َمَقاًما َ�ُْموًدا اذل

 به محمد شود!  برگزار میکه هم اکنون  ین دعوت کامل (اذان) و نمازیصاحب ا یا !ایدعا: خدا هترجم

 .»به مقام محمود(شفاعت) برسانت فرما و او را طبق وعده ات یلت عنایاست در بهشت) و فضای  له (درجهیوس

 ): قرعه کشی براي اذان گفتن8باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۳۷۲
َ
ِ : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فِّ « :قَاَل  أ لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف انلَِّداِء َوالصَّ

لِ  وَّ
َ
ْن �َْستَِهُموا َعلَيِْه الْستََهُموا ،األ

َ
ُدوا إِال أ َولَْو َ�ْعلَُموَن َما يِف اتلَّْهِجِ� الْستَبَُقوا  ،ثمَّ لَْم َ�ِ

تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا ،إيَِلْهِ 
َ
بِْح أل َعتََمِة َوالصُّ

ْ
 )۶۱۵ بخاری:( .»»َولَْو َ�ْعلَُموَن َما يِف ال

گاه نماز، اداش اذان و صف اول پاگر مردم از «فرمود:  رسول الله  گوید: می  رهیابوهر« ترجمه: آ

اگر  ،نینچهم کردند. می ی، حتما قرعه کشنداشتند یجز قرعه کشای  چارهبه آن،  یابیدست یبرا و بودند یم

نماز عشاء و پاداش گرفتند. و اگر از  گر سبقت مییکدیاز  ،دن به آنیرس یدانستند، برا ثواب اول وقت را می

 .»»کردند یشرکت مآنها دن هم که شده بود در یبا خزبودند،  یمطلع م )با جماعت(صبح 
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 ): اذان گفتن شخص نابینا در صورتی که کسی وقت اذان را به او بگوید 9باب (

ِ  :َر مَ �ُ  ِن ابْ  نْ �َ « -۳۷۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ�وا  ،إِنَّ بِالال يُؤَذُِّن بِلَيٍْل « :قَاَل  أ فلَُكُوا َوارْشَ

مِّ َمْكتُومٍ 
ُ
ْصبَْحَت  َوَ�َن رَُجالً  :ثمَّ قَاَل  ».َحىتَّ ُ�نَاِدَي اْ�ُن أ

َ
ُ أ

َ
ْ�َ� ال ُ�نَاِدي َحىتَّ ُ�َقاَل هل

َ
أ

ْصبَْحَت 
َ
 )۶۱۷ بخاری:( .»أ

د که هنوز شب یگو اذان می یزمانبالل «فرمود:  رسول الله  گوید: می ه بن عمرلال عبد« ترجمه:

ابن ام مکتوم عبد الله نکه یا د تایاشامید و بیبخور ،از اذان باللپس شما  ،نیبنابرا ).قبل از طلوع فجراست (

 ». دیاذان گو

، تا او را از طلوع فجر با خبر نا بودینابابن ام مکتوم عبد الله  گوید: می به ابن عمر لال عبد

 .»گفت یساختند، اذان نم نمی

 ): اذان گفتن پس از طلوع فجر10باب (

ِ  :ل َ�ْن َحْفَصةَ « -۳۷۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
بِْح  أ َوَ�َدا  ،اَكَن إَِذا اْ�تََكَف الُْمؤَذُِّن لِلصُّ

بْحُ  الةُ  ،الصُّ ْن ُ�َقاَم الصَّ
َ
َعتَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ َ�بَْل أ

ْ
 )۶۱۸بخاری:( .»َص�َّ َر�

 یقبل از ادا پس از اذان صبح و آشکار شدن فجر، رسول اکرم  گوید: می لحفصه « ترجمه:

 .»خواند یبطور مختصر م ،دو رکعت نمازفرض، 

 ): اذان گفتن قبل از طلوع فجر11باب (

ِ بِْن َمْسُعودٍ  َ�ْن َ�بْدِ « -۳۷۵ َحًدا ِمنُْ�ْم « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   ا�َّ
َ
ْو أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
ال َ�ْمنََعنَّ أ

َذاُن 
َ
ْو ُ�نَاِدي بِلَيٍْل  ،ِمْن َسُحورِهِ  ِبالٍل أ

َ
ْن  ،َويِلُنَبَِّه نَائَِمُ�مْ  ،لَِ�ِْجَع قَائَِمُ�مْ  ،فَإِنَُّه يُؤَذُِّن أ

َ
َولَيَْس أ

َفْجرُ 
ْ
بْحُ  ،َ�ُقوَل ال ِو الصُّ

َ
َصابِِعهِ  ».أ

َ
 فَْوُق  ،َوقَاَل بِأ

َ
ْسَفُل َحىتَّ َ�ُقوَل َهَكَذا ،َوَرَ�َعَها إىِل

َ
 أ

َ
 إىِل

َ
َطأ

ْ
 .َوَطأ

  ،�َِسبَّابَتَيْهِ  قَاَل زَُهْ�ٌ 
ُ
َها َ�ْن يَِمينِِه وَِشَماهِلِ  ،ْخَرىإِْحَداُهَما فَْوَق األ  )۶۲۱ بخاری:( .»ثمَّ َمدَّ

، مانع اذان باللد که یمواظب باش «فرمود:  رسول اکرم  گوید: می ه بن مسعود لعبدال« ترجمه:

 یسحر یکه مشغول نمازند، برا یکساند تا یگو یاذان م ،قبل از طلوع فجر ،را باللیز نگردد. یخوردن سحر

با  آنحضرت و». دیریاشتباه نگصادق اذان بالل را با صبح پس، دار شوند. یو آنان که خوابند، ببرگردند 

و  یتا روشن«ن آورد و فرمود: یئاپبه طرف  ،ش را باال برد وسپسیش اشاره کرد، ابتدا انگشتهایها انگشت

هم  یروسبابه خود را   ث) دو انگشتین حدیان ایاز راو یکیر (یزه».نگونه ظاهر شودیا ،افق یدیسف

  .»ابدی نگونه گسترش میینور صبح صادق، اگفت: راست و چپ، باز نمود و  یگذاشت. سپس، آنها را به سو
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 ي میتوان نماز خوانده ااقام ) بین هر اذان و12باب (
ٍل الُْمَزِ�ِّ  َ�ْن َ�بْدِ « -۳۷۶ ِ بِْن ُمَغفَّ ِ  : ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َذاَ�ْ�ِ « :قَاَل  أ

َ
َ�ْ�َ لُكِّ أ

َذاَ�ْ�ِ َصالةٌ «و يف رواية: . »لَِمْن َشاءَ -ثالثا-َصالةٌ 
َ
َذاَ�ْ�ِ َصالةٌ ، َ�ْ�َ لُكِّ أ

َ
ثم قال ». َ�ْ�َ لُكِّ أ

 )۶۲۷و۶۲۴بخاری: ( .»»لَِمْن َشاءَ «يف اثلاثلة: 
 ینمازای  هاذان و اقام ان هریم«فرمود:  الله   کند که رسول ت مییروا  عبدالله بن مغفل« ترجمه:

 .»هر کس که بخواهد یالبته برا و گفت: ن جمله را سه بار تکرار کرد)یوجود دارد. (ا

ان یوجود دارد، م ینماز ه،ان هر اذان و اقامیم«فرمود:   گر آمده است که آنحضرتید یتیدر رواو 

 .»»هر کس که بخواهد یالبته برا«و بار سوم فرمود: ». وجود دارد ینمازه، هر اذان و اقام

 داند می اذان یک مؤذن را کافی ،که در حالت سفر ): کسی13باب (
َُو�ْرِث« -۳۷۷

ْ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  قَاَل:  َ�ْن َمالِِك بِْن احل

َ
َ�ْمنَا ِعنَْدهُ  ،يِف َ�َفٍر ِمْن قَْوِ�  أ

َ
فَأ

�َن يَلْلَةً  َهايِلنَا ،َوَ�َن رَِحيًما َرِ�يًقا ،ِعرْشِ
َ
 أ

َ
ى َشْوَ�نَا إِىل

َ
ا َرأ   ،فَلَمَّ

َ
ال

َ
 ،ارِْجُعوا فَُكونُوا ِ�يِهمْ « :ق

ال ،وََصلُّوا ،وََعلُِّموُهمْ  َحُدُ�مْ فَإَِذا َحرَضَِت الصَّ
َ
ْ�رَبُُ�مْ  ،ُة فَلْيُؤَذِّْن لَُ�ْم أ

َ
ُ�ْم أ َُؤمَّ  .»»َويلْ

 )۶۲۸ بخاری:(
. میاب شدیشرف الله   نزد رسولام   لهیاز افراد قب یمن و گروه گوید: می رث یوبن حک مال« ترجمه:

 یهنگام ق و مهربان بود. رسول رحمت یار شفیبس یفرد . آنحضرت میشان توقف کردینزد ا ،ست روزیب

د یکن یتان زندگیها ان خانوادهید و درمیبرگرد«مان احساس کرد، فرمود: یها به خانوادهنسبت ما را  هکه عالق

 ید و کسیاز شما اذان بگو یکی ،دیرس وقت نماز فرا ،د. و هرگاهیآشنا ساز ،نیل و احکام دیمساو آنها را با 

 .»»ردیبزرگتر است، امامت نماز را بعهده گ ،گرانیاز د یکه از نظر سن
ىَت رَُجالِن انلَّيِبَّ  :يف رواية و َعنْه « -۳۷۸

َ
َفرَ  أ  إَِذا« :َ�َقاَل انلَّيِبُّ ، يُِر�َداِن السَّ

ْ�تَُما َخرَْجتَُما
َ
ذِّنَا ،أ

َ
ِ�يَما ،فَأ

َ
ُكَما ،ثمَّ أ ْ�رَبُ

َ
ُكَما أ  )۶۳۰بخاری:( .»»ثمَّ يِلَُؤمَّ

، خدمت دو نفر که قصد مسافرت داشتند گوید: می رثیبن حوک مالگر، ید یتیو در روا« ترجمه:

د، اذان و ینماز فرارسد و وقت یهرگاه به مسافرت رفت«فرمود:  الله   . رسولاب شدندیشرف آنحضرت 

 .»»ردیامامت نماز را بعهده گ ،که بزرگتر استاز شما یک د و هر ینماز بخوان د وییبگو هاقام

 جماعتی بودند، اذان واقامه بگویند ،نا): اگر مسافر14باب (
ِ  :ب ُ�َمرَ  َ�ْن ابِْن « -۳۷۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُمُر ُمؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ  أ

ْ
 :ثمَّ َ�ُقوُل ىلَعَ إِثِرهِ  ،اَكَن يَأ

ال َصلُّوا يِف الرَِّحالِ «
َ
َارَِدةِ »أ

ْ
َفرِ  ،، يِف اللَّيْلَِة ابل ِو الَْمِطَ�ِة يِف السَّ

َ
 )۶۳۲بخاری:( .»أ
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، در مسافرت، به یا بارانیسرد  یدر شبها  اکرم  رسول گوید: می به بن عمر لعبدال« ترجمه:

 .»»دینماز بخوان محل اقامت خود،در «که:  کنداعالم  بعد از اذان، د ویداد تا اذان بگو می دستورمؤذن 

 است هکه بگوید: نمازمان فوت شد ): کسی15باب (

يِب َ�تَاَدةَ « -۳۸۰
َ
ُْن نَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
ا  ،إِْذ َسِمَع َجلَبََة رَِجالٍ  بَيْنََما � فَلَمَّ

نُُ�مْ « :َص�َّ قَاَل 
ْ
الةِ  :قَالُوا ؟»َما َشأ  الصَّ

َ
الةَ « :قَاَل  .اْستَْعَجلْنَا إِىل تَيْتُُم الصَّ

َ
فَال َ�ْفَعلُوا إَِذا أ

ِكينَةِ  تُْم فََصلُّوا ،َ�َعلَيُْ�ْم بِالسَّ
ْ
ْدَر�

َ
وا ،َ�َما أ تِمُّ

َ
 )۶۳۵بخاری:( .»»َوَما فَاتَُ�ْم فَأ

 ای، ز عدهیجست وخ یم که صدایمشغول نماز خواندن بود با رسول اکرم گوید: می ابوقتاده « ترجمه:

: گفتند؟»دیبود که کرد ین چه کاریا«فرمود:  ،خطاب به آنان از اتمام نماز، رسول اکرم  پس د.یبگوش رس

که  یهنگام د.ین کار را انجام ندهیدوباره ا«فرمود:  الله   . رسولمیداشت عجله ،دن به نماز جماعتیرس یبرا

 .»»دیه را خودتان، کامل کنیبقد. وید، بخوانیافتیاز نماز را درچه هر  د.ییایبسکون و آرامش  با د،ییآ نماز می یبرا

 بلند شد ،باید براي نماز خواندن ): چه وقت16باب (

ِ  قَاَل  :قَاَل   وَ�نْهُ « -٣٨١ الةُ « :رَُسوُل ا�َّ ِ�يَمِت الصَّ
ُ
 .»»تََرْوِ� فَال َ�ُقوُموا َحىتَّ  إَِذا أ

 )٦٣٧بخاری:(
اقامه گفته شد تا من  ،نماز یکه برا یهنگام««فرمود:  د. رسول الله یگو یم ابوقتاده « ترجمه:

 .»»دیتان بلند نشوید از سر جایدیامدم و مرا ندین

 براي امام کاري پیش آمد گفتن، ): اگر پس از اقامه17باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٣٨٢
َ
الُة َوانلَّيِبُّ  َ�ْن أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
ُ�نَايِج رَُجال يِف َجانِِب  قَاَل: أ

َقْومُ 
ْ
الةِ َحىتَّ نَاَم ال  الصَّ

َ
 )٦٤٢ بخاری:( .»الَْمْسِجِد، َ�َما قَاَم إىِل

 هدر گوش امبر اکرمیکه پیاقامه گفته شد در حال ،نماز یبرا گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

خواندن نماز، بلند نشد  یبرا دن اقامه، آنحضرت یمشغول صحبت کردن بود. بعد از شن یبا کس ،مسجد

 .»بخواب رفته بودندای  عده که یمگر زمان

 ): وجوب نماز جماعت18باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٣٨٣
َ
ِ : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ « :قَاَل  أ

َّ
ْن  ،َواذل

َ
لََقْد َهَمْمُت أ

الِة َ�يُؤَذََّن لََها ،آُمَر حِبََطٍب َ�يُْحَطَب    ،َ�يَُؤمَّ انلَّاَس  ثمَّ آُمَر رَُجالً  ،ثمَّ آُمَر بِالصَّ
َ

َخاِلَف إىِل
ُ
ثمَّ أ
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َق َعلَيِْهْم ُ�يُوَ�ُهمْ  َحرِّ
ُ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ  ،رَِجاٍل فَأ ِ

َّ
نَُّه  ،َواذل

َ
َحُدُهْم �

َ
ُد َعْرقًا َسِم�ً لَْو َ�ْعلَُم أ ْو ،َ�ِ

َ
ا أ

ِعَشاءَ  ،ِمْرَماَ�ْ�ِ َحَسنَتَْ�ِ 
ْ
 )٦٤٤ بخاری:( .»»لََشِهَد ال

د قدرت یکه جانم در  یسوگند به ذات«فرمود:  کند که رسول الله  نقل می ره یابوهر« ترجمه:

و بگمارم  نمازامامت  یرا برا یکس پس از اذان،. وکنند زم آمادهیم گرفتم دستور دهم تا هیاوست، تصم

شان آتش یها و آنها را با خانه کنند یها نشسته و در نماز جماعت شرکت نم بروم که در خانه ینزد کسان ،خود

ا دو تکه گوشت یرب چ یدانستند که استخوان یند، اگرمیآ یکه به جماعت نم ی. بخدا سوگند، آنانبزنم

 .»»کردند یرسد، حتما در نماز عشاء شرکت م یخوب به آنان م

 ): فضیلت نماز جماعت19باب (

ِ  :ب َ�ْن ابِْن ُ�َمرَ « -٣٨٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َفذِّ « :قَاَل  أ

ْ
ََماَعِة َ�ْفُضُل َصالةَ ال

ْ
َصالُة اجل

�َن َدرََجةً   )٦٤٥بخاری:( .»»�َِسبٍْع وَِعرْشِ
که تنها خوانده  ینمازنماز جماعت بر «فرمود:  کند که رسول الله  نقل می بابن عمر « ترجمه:

 .»»دارد یدرجه، برتر ست و هفتیب ،شود

 ): فضیلت نماز صبح با جماعت20باب (

ِ  :قَاَل   أيب ُهَر�َْرةَ  َ�نْ « -٣٨٥ َِميِع : «َ�ُقوُل  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
َ�ْفُضُل َصالُة اجل

�َن ُجزًْءا َحِدُ�ْم وَْحَدهُ خِبَْمٍس وَِعرْشِ
َ
ْتَِمُع َمالئَِ�ُة اللَّيِْل َوَمالئَِ�ُة انلََّهاِر  ،َصالَة أ

َ
َوجت

َفْجرِ 
ْ
بُو ُهَر�َْرةَ  ».يِف َصالِة ال

َ
﴾ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ ﴿ :فَاقَْرُءوا إِْن ِشئْتُمْ  :ثمَّ َ�ُقوُل أ

 .)٦٤٨(بخاری: .]٧٨اإلسراء: [
که  ینمازبر نماز با جماعت «فرمود:  یدم که میشن از رسول اکرم  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

جمع  ،فرشتگان شب و روز ،دارد. و هنگام نماز صبح ی، برترست و پنج برابریب ،شود خوانده می ییتنهاه ب

 َ�نَ  رِ َفجۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  إِنَّ ﴿ د:یه را بخوانین آیا ،ن مطلبیاثبات ا یبرا گوید: می  رهیابوهر». شوند یم
 .»زمان حضور فرشتگان است ،نماز فجر همانا یعنی .]۷۸اإلسراء: [﴾ اُهودٗ َمشۡ 

يِب ُموىَس « -٣٨٦
َ
ْ�َعُدُهْم « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن أ

َ
الةِ أ ْجًرا يِف الصَّ

َ
ْ�َظُم انلَّاِس أ

َ
أ

ْ�َعُدُهْم َمْمىًش 
َ
،  ،فَأ ِي يَُص�ِّ

َّ
ْجًرا ِمِن اذل

َ
ْ�َظُم أ

َ
الَة َحىتَّ يَُصلِّيََها َمَع اإلَِماِم أ ِي يَنْتَِظُر الصَّ

َّ
َواذل

 )٦٥١بخاری:(.»ثمَّ َ�نَامُ 
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 یکسان ،ن ثواب را در نمازیشتریب«فرمود:  الله   رسول گوید: می  یاشعر یابو موس« ترجمه:

خواهند  یشتریثواب ب ،هر اندازه از مسجد دورتر باشند یعنی(ند. ینما یرا ط یتر یر طوالنیبرند که مس یم

 ،خوابد یخواند و م که نمازش را می یاز کس ماند تا نماز را با جماعت بخواند منتظر می که یکسو  ).برد

 .»»برد می یشتریثواب ب

 در شدت گرما ،): فضیلت حضور در نماز ظهر21باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٣٨٧
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
وََجَد  ،بَيْنََما رَُجٌل َ�ْميِش بَِطِر�ٍق « :قَاَل  أ

ِر�ِق  َرهُ  ،ُغْصَن َشوٍْك ىلَعَ الطَّ خَّ
َ
ُ  ،فَأ

َ
ُ َ�َغَفَر هل ُ هلَ  ثمَّ  ».فََشَكَر ا�َّ

َ
ال

َ
َهَداُء مَخَْسةٌ « :ق  :الشُّ

َغِر�ُق  ،َوالَْمبُْطونُ  ،الَْمْطُعونُ 
ْ
ِهيُد يِف َسِبيِل  ،وََصاِحُب الَْهْدمِ  ،َوال  )٦٥٢ بخاری:( .»»اهللاِ  َوالشَّ

ر یرا در مس یخاردار هشاخ ،یشخص«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 :افزود و بعد». او را مورد مغفرت قرار داد از او خشنود شد و . خداوندنهاد یبه کنار د، آن را برداشته ویراه د

 یکسـ  ۳ .ردیبم ،که در اثر اسهال یکسـ  ۲ رد.یبم ،که در اثر طاعون و وبا یکسـ  ۱ :اند گروه پنج شهدا«

 .»»کشته شود ،که در راه الله یکسـ ۵ د.یفوت نما، ر آواریکه ز یکسـ  ۴رد. یبم ،که در اثر غرق شدن در آب

 پاداش گام برداشتن در راه خدا):22باب (

�ٍَس عن « -٣٨٨
َ
لُوا َ�ْن َمنَاِزلِِهمْ  : أ ْن َ�تََحوَّ

َ
َراُدوا أ

َ
نَّ بَِ� َسِلَمَة أ

َ
لُوا قَِر�بًا ِمَن  ،أ َ�يَْ�ِ

ِ  :قَاَل ، انلَّيِبِّ  ْن ُ�ْعُروا الَْمِدينَةَ  فََكِرَه رَُسوُل ا�َّ
َ
ْتَِسبُوَن آثاَرُ�مْ « :َ�َقاَل  ،أ

َ
ال حت

َ
 .»»أ

 )٦٥٦ بخاری:(

م گرفتند ینه سکونت داشتند) تصمی(که در اطراف مد سلمه یکه بن کند می تیروا انس « ترجمه:

شدن اطراف  یخالاز  خدا ند. رسولیسکونت نما الله   در جوار رسول خود را رها کنند و یها خانه

  .؟!»»قدر ثواب داردچ ،اده رفتن به مسجدیپد که یدان ینم  شمامگر «فرمود:  و کرد یاظهار ناخوشنود نه،یمد

 ): فضیلت نماز عشاء با جماعت23باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٣٨٩
َ
ثَقَل ىلَعَ الُْمنَافِِقَ� ِمَن « :قَاَل انلَّيِبُّ  :َقاَل   َ�ْن أ

َ
لَيَْس َصالٌة أ

ِعَشاءِ 
ْ
َفْجر َوال

ْ
تَوُْهَما َولَْو َحبًْوا ،ال

َ
 )٦٥٧بخاری:( .»»َولَْو َ�ْعلَُموَن َما ِ�يِهَما أل

 ن، دشوارتر ازیبر منافق ینماز چیه«فرمود:  کند که رسول اکرم  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

بصورت نهفته است،  یمیه اجر عظچ هان نمازیدانستند که در ا یاگر م ی. ولستیصبح و عشاء ن یهانماز

 در آنها، شرکت م زان هم که مییافتان و خ
ً
 .»»کردند یبود، حتما
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 ومنتظر نماز باشد که در مسجد نشسته پاداش کسی اجر و ): فضیلت مساجد و24باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٣٩٠
َ
ُ يِف ِظلِِّه يَْوَم ال ِظلَّ إِال « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  ، َ�ْن أ َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم ا�َّ

َعاِدُل  :ِظلُّهُ 
ْ
 يِف ِعبَاَدِة َر�ِّهِ  ،اِإلَماُم ال

َ
َورَُجالِن  ،ٌق يِف الَْمَساِجدِ َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلَّ  ،وََشابٌّ �ََشأ

قَا َعلَيْهِ  ِ اْجتََمَعا َعلَيِْه َوَ�َفرَّ َابَّا يِف ا�َّ
َ

ٌة َذاُت َمنِْصٍب ومََجَالٍ  ،حت
َ
إِ�ِّ  :َ�َقاَل  ،َورَُجٌل َطلَبَتُْه اْمَرأ

 َ َخاُف ا�َّ
َ
َق  ،أ ُ َما ُ�نِْفُق يَِمينُهُ  ،َورَُجٌل تََصدَّ ْخىَف َحىتَّ ال َ�ْعلََم ِشَماهلُ

َ
َ  ،أ َورَُجٌل َذَكَر ا�َّ

 )٦٦٠(بخاری: .»»َ�َفاَضْت َ�يْنَاهُ  ،َخايِلًا
چ یکه ه یخداوند، هفت گروه را روز«فرمود:  الله   کند که رسول ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 که در یجوانـ  ۲ عادل. یفرمانرواـ  ۱ دهد. می یه خود، جایسا ریه او وجود ندارد، در زیجز ساای  هیسا

که  یندو مسلماـ  ۴مسجد باشد. دل بسته  که همواره یکسـ  ۳. افته باشدیخدا، رشد  یه اطاعت و بندگیسا

 شوند. گر جدا مییکدیا از یبا هم جمع ،دوست باشند و بر اساس آنگریکدیالله با  یصرفا بخاطر خوشنود

 ۶ترسم.  د: من از خدا مییوبگو ردینپذ او یول او را به فحشاء بخواند،صاحب مقام با ویز یکه زن یکسـ  ۵

خدا باشد  ادیب ییکه در تنها یکسـ  ۷. که دست چپش نداند،صدقه دهد یکه با دست راستش طور یـ کس

 .»»زدیبرک و از ترس او، اش

 ): فضیلت رفتن به مسجد25باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٣٩١
َ
ُ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ُ هل َعدَّ ا�َّ

َ
 الَْمْسِجِد َوَراَح أ

َ
َمْن َغَدا إىِل

ْو َراحَ 
َ
َنَِّة لُكََّما َغَدا أ

ْ
ُ ِمَن اجل

َ
 )٦٦٢بخاری:( .»»نُُزهل

به مسجد رفت و آمد کند، خداوند  هرکس«فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ندیب میک در بهشت تدار یافتیهر رفت و برگشت او، ض یبرا

 هنگام اقامه نماز فرض، هیچ نماز دیگري صحیح نیست .): 26باب (

ِ بِْن َمالٍِك ابِْن حُبَيْنَةَ  َ�ْن َ�بْدِ « -٣٩٢  ِ  : ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ى رَُجال َوقَْد  أ

َ
َرأ

الةُ  ِ�يَمِت الصَّ
ُ
َعتَْ�ِ  ،أ

ْ
ِ  ،يَُص�ِّ َر� ا انرَْصََف رَُسوُل ا�َّ ُ رَُسوُل  ،الث بِِه انلَّاُس   فَلَمَّ

َ
َوقَاَل هل

 ِ ْرَ�ًعا: «ا�َّ
َ
بَْح أ ْرَ�ًعا ،الصُّ

َ
بَْح أ  )٦٦٣(بخاری: ؟»»الصُّ

پس از گفتن  د کهیرا د یشخص  خدا  رسول گوید: می  نهیابن ُبحک بن مالاعبدالله « ترجمه:

جمع  الله   مردم اطراف رسول ،ه نماز تمام شدک یوقت خواند. یدو رکعت نماز م نماز صبح)، یاقامه (برا

ا نماز صبح ی؟ آیخوان هار رکعت میچا نماز صبح را یآ«فرمود:  ،خطاب به آن شخص الله   شدند. رسول
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 نماز فرض،ن بود که هنگام شروع یا الله   ح: منظور رسولی؟ توض»»یخوان هار رکعت میچرا 

 الزم است. مترجم آن شرکت در

 ): شخص بیمار تا چه وقت باید براي نماز جماعت حاضر شود27باب (

ِ  :قَالَْت  لاَع�َِشَة  َ�نْ « -٣٩٣ ا َمرَِض رَُسوُل ا�َّ ي َماَت ِ�يهِ  َمَرَضهُ   لَمَّ ِ
َّ

 ،اذل
الةُ  ذِّنَ  ،فََحرَضَِت الصَّ

ُ
بَا بَْ�ٍر فَلْيَُصلِّ بِانلَّاِس « :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
ُ  ».ُمُروا أ

َ
بَا بَْ�ٍر  :فَِقيَل هل

َ
إِنَّ أ

ِسيٌف 
َ
َ  إَِذا قَاَم يِف َمَقاِمَك لَمْ  ،رَُجٌل أ ْن يَُص�ِّ

َ
اَعدَ ، بِانلَّاِس  �َْستَِطْع أ

َ
ُ  ،َوأ

َ
اَعُدوا هل

َ
اَعَد  ،فَأ

َ
فَأ

بَا بَْ�ٍر فَلْيَُصلِّ بِانلَّاِس  ُمُروا ،َصَواِحُب يُوُسَف إِنَُّ�نَّ « :َ�َقاَل  ،اثلاثِلةَ 
َ
بُو بَْ�ٍر  ».أ

َ
فََخَرَج أ

ةً  فَوََجَد انلَّيِبُّ  ،فََص�َّ  اِن  ،فََخَرَج ُ�َهاَدى َ�ْ�َ رَُجلَْ�ِ  ،ِمْن َ�ْفِسِه ِخفَّ ُطَّ ْ�ُظُر رِْجلَيِْه ختَ
َ
�ِّ أ

َ
َك�

بُو بَْ�رٍ  ،ِمَن الْوََجعِ 
َ
َراَد أ

َ
رَ  فَأ خَّ

َ
ْن َ�تَأ

َ
 إيَِلِْه انلَّيِبُّ  ،أ

َ
ْوَمأ

َ
ْن َماَكنََك  فَأ

َ
يِتَ بِِه َحىتَّ َجلََس  ،أ

ُ
ثمَّ أ

 َجنِْبهِ 
َ

بُو بَْ�ٍر يَُص�ِّ بَِصالتِهِ  ،يَُص�ِّ  َوَ�َن انلَّيِبُّ  ،إِىل
َ
يِب  ،َوأ

َ
َوانلَّاُس يَُصلُّوَن بَِصالِة أ

ِسهِ  ،بَْ�رٍ 
ْ
يِب بَْ�رٍ  و� رواية:. َ�َعمْ  :َ�َقاَل بَِرأ

َ
بُوَ�ْ�ٍر يَُص�ِّ  ،َجلََس َ�ْن �ََساِر أ

َ
فاََكَن أ

 )٦٦٤بخاری:( .»قَائًِما
اذان،  یدن صدایوفات، پس از شن یماریدر ب رسول خدا  گوید: می ل شهیعا« ترجمه:

اگر است و  یالقلبق یرق عرض کردم: ابوبکر مرد».ردید که امامت نماز را به عهده گییبه ابوبکر بگو«فرمود:

ز ین . ماسخنش را تکرار کرد ،ومد بار رسول الله  تواند مردم را نماز دهد. رد، نمییقرار گشما  گاهیدر جا

شود که  یمعلوم م«فرمود: بار سوم، سخنش را تکرار کرد و  یبرا م .رسول الله یرا داد یهمان جواب قبل

 ».که نماز را امامت کند دییکرده بودند، به ابوبکر بگووسف را احاطه ید که یهست یزنان مانند همانشما 

به مسجد  ،دو نفرک بهتر شد و با کم یکم  رفت و امامت کرد. در آن اثنا، حال رسول خدا ابوبکرآنگاه، 

ل یبدل  الله  رسول ک)مبار( یکه پاهاام   اد نبردهیرا از  هنوز آن صحنه گوید: می لشه یف برد. عایتشر

خواست خود را کنار  افتاد، الله   به رسول ابوبکر چشم که یوقت شد. ده مییکشن یبر زم یضعف و ناتوان

شان در کنار ی، او را جلو آوردند. و ابماند. سپسبه او فهماند که همانجا ،با اشاره کشد اما آنحضرت 

 ابوبکر نماز به اقتدا نمود ومردم ادامه نماز را به آنحضرت  ابوبکر گزارد و نماز و .ابوبکر نشست

نماز را  نشست و ابوبکر  ابوبکر  سمت چپ امبر یگر آمده است که: پید یتی. در روااقتدا نمودند

 .»ستاده اقامه نمودیا

وسف را احاطه کرده بودند، ید که یهست یشما مانند زنان یعنی »وسفيإنكن صواحب « شرح:

 گر، کلمهید یاز سواست و لشه یعا ،مخاطب آنهرچند خطاب بصورت جمع آمده است اما 
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 یزیچ ،یک که هرن بودیا رد ،. و وجه مشابهت آنباشد یخا میمنظور زل جمع است که»صواحب«

  خای. زلکه خالف باطنش بود کرد اظهار می
ً
 یکند ول یرائیمهمان کرده بود تا آنها را پذ زنان را ظاهرا

 ز که به ظاهرین لشه یعابود تا آنها او را معذور بدانند.  وسفیحسن و جمال ، نشان دادن هدفش

ن واقعه را یابد، مردم این بود که اگر آنحضرت وفات یمطرح ساخت، منظورش ا رقت قلب پدرش را

 د.یایرند و از ابوبکر خوششان نیبه فال بد گ

َ ْت الَ قَ  ل ةَ �شَ اَع  نْ و�َ « -٣٩٤  أنْ  هُ اجَ وَ أزْ  نَ أذَ تَ ، اسْ هُ عُ جَ وَ واْشتَدَّ   يِبُّ انلَّ  َل قُ ا �َ مَّ : ل
ُ  نَّ أذِ فَ  ،يِت يْ  بَ يِف  ّض رَّ مَ �ُ 

ّ
 )٦٦٥بخاری:( .»و�ايق احلديث تقدم آنفاً  .هل

ر همسرانش ی، از ساافتیشدت  رسول الله  یماریکه ب یهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»موافقت کردندز یآنها نشود.  یپرستار ،من هرا در خان یماریام بیاجازه خواست تا ا

نماز بخواند؟ و آیا در روزهاي بارانی  ،اند ): آیا امام با کسانیکه حاضر شده28باب (
 جمعه خوانده شود؟ ۀخطب

 : بَ�بَّاٍس  ابِْن  نْ �َ « -٣٩٥
َ
ا بَلََغ يَحَّ ىلَعَ  ،يِف يَْوٍم ِذي رَْدٍغ  َب َط خَ  هُ نَّ � َمَر الُْمؤَذَِّن لَمَّ

َ
فَأ

الِة قَاَل  الُة يِف الرَِّحالِ  :الصَّ ُهْم  ،قُِل الصَّ َّ�
َ
 َ�ْعٍض فََك�

َ
نَْ�ُرواَ�نََظَر َ�ْعُضُهْم إِىل

َ
 :َ�َقاَل  ،أ

نَْ�ْرُ�ْم َهَذا
َ
نَُّ�ْم أ

َ
َها َعْزَمةٌ -َ�ْعِ� انلَّيِبَّ -،إِنَّ َهَذا َ�َعلَُه َمْن ُهَو َخْ�ٌ ِم�ِّ  ،َك� َو�ِ�ِّ  ،إِ�َّ

ْحرَِجُ�مْ 
ُ
ْن أ

َ
 )٦٦٨بخاری:( .»َكِرْهُت أ

 یذن به حؤکه م یراد خطبه پرداخت و هنگامیبه ا ،یباران یاز روزها یکیدر  ابن عباس « ترجمه:

نماز را در (الرحال  یف ةالصال تادستور داد او ه ب  ابن عباس، دینماز)رس ید برایبشتاب( ةالصال یعل

 گر نگاه کردند. ابن عباس یکدیبه با تعجب، مردم  ،ن کلمهیدن اید. با شنید) بگویتان بخوان یها خانه

 یعنی( که از من، بهتر بود،یکس ین سخن، مورد پسند شما واقع نشد. ولیا ایگوفرمود: خطاب به آنان 

خواهم شما ر ا با  من نمی ین کرد. گرچه حضور شما در نماز جمعه، افضل است ولیچن ) الله رسول

 .»مشکل مواجه سازم

�َِس  نْ �َ « -٣٩٦
َ
الةَ  :قَاَل رَُجٌل ِمَن االنَْصارِ  :َ�ُقوُل   َمالٍِك  بِْن  أ ْستَِطيُع الصَّ

َ
إِ�ِّ ال أ

هِلِ  ،َطَعاًما فََصنََع لِلنَّيِبِّ -َوَ�َن رَُجال َضْخًما-،َمَعَك   َمْ�ِ
َ

ُ َحِصً�ا ،فََداَعهُ إِىل  ،فَبََسَط هلَ
َِص�ِ 

ْ
َعتَ  ،َونََضَح َطَرَف احل

ْ
َاُروِد ال�َِس بِْن َمالٍِك  ،ْ�ِ فََص�َّ َعلَيِْه َر�

ْ
: َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن آِل اجل

َ�اَن انلَّيِبُّ 
َ
ىَح  أ ْ�تُُه َصالَها إِال يَْوَمِئذٍ  :قَاَل  ؟يَُص�ِّ الضُّ

َ
 )۶۷۰بخاری:( .»َما َرأ
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 فربه و چاق بود، به آنحضرت  یلی،که خاز انصار یشخص گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

را به منزلش  د و آنحضرت یدک تدار یتوانم با شما در نماز جماعت، شرکت کنم. آنگاه، غذائ گفت، نمی

آن، دو رکعت، نماز خواند.  یرو د. رسول خدا یآن، آب پاش یپهن نمود ورو یریدعوت نمود. آنجا، حص

ر از آن روز، یخواند؟ جواب داد: غ نماز چاشت، می ا رسول خدا ید: آیاز آل جارود، از انس پرس یمرد

 .»دم که بخواندیمن ند

 (چه باید کرد؟) رسید ): اگر غذا حاضر شد و وقت نماز نیز فرا29باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۳۹۷
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعَشاُء فَابَْدءُ « :قَاَل  أ

ْ
َم ال وا بِِه َ�بَْل إَِذا قُدِّ

ْن 
َ
 )۶۷۲بخاری:( .»»تَُصلُّوا َصالَة الَْمْغرِِب َوال َ�ْعَجلُوا َ�ْن َعَشائُِ�مْ أ

شام قبل از نماز مغرب آماده اگر «فرمود:  الله   کند که رسول ت مییروا ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»د)ی(بعد نماز بخوان »دیشد، نخست، شام را با آرامش، بخور

به  ،فرار رسیدن وقت نماز مشغول کاري بوده وهنگاماش  که در خانه ): کسی30باب (
 مسجد رفته است

  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -٣٩٨
َ
اَكَن يَُ�وُن  :قَالَْت  ؟يَْصنَُع يِف بَيْتِهِ  َما اَكَن انلَّيِبُّ  :ْت لَ ئِ ا سُ هَ �َّ �

ْهِلهِ 
َ
ْهِلهِ  ،يِف ِمْهنَِة أ

َ
الةِ  ،َ�ْعِ� ِخْدَمَة أ  الصَّ

َ
الةُ َخَرَج إىِل  )۶۷۶ بخاری:( .»فَإَِذا َحرَضَِت الصَّ

داد، سؤال  یدر خانه انجام م الله   که رسول یامور هاز من دربار گوید: می لشه یعا« ترجمه:

نکه یاما به محض ا .کرد یمک همسران خود را کم ،خانه یدر کارها الله   . جواب دادم: رسولنمودند

 .»رفت رون مییب ،نماز یراد، بیرس می وقت نماز فرا

  پیامبر امامت مردم، براي آموزش کیفیت نماز ): 31باب (
َُو�ْرِِث « -۳۹۹

ْ
َص�ِّ َكيَْف  َ�ْن َمالِِك بِْن احل

ُ
الَة، أ ِر�ُد الصَّ

ُ
َص�ِّ بُِ�ْم َوَما أ

ُ
قَاَل: إِ�ِّ أل

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
 )۶۷۷بخاری: ( .»يَُص�ِّ  َرأ

 یم. ولیخواهم نماز جماعت برگزار نما ت است که فرمود: مییروا رث یبن حوک از مال« ترجمه:

 خواهم  ست، بلکه میینماز خواندن ن ،هدفم
ً
 .»نشان دهمبه شما را  آنحضرت ت نماز یفیکعمال
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 ندتر براي امامت از دیگران شایسته ،فضل ): اهل علم و32باب (
بَا بَْ�ٍر يَُص�ِّ بِانلَّاِس « :حديث لَ�ْن اَع�َِشَة « -۴۰۰

َ
َوايَِة  »ُمُروا أ مَّ َوِ� هِذهِ الرِّ َ�َقدَّ

ُاَكءِ  :قُلُْت  :قَالَْت  بَا بَْ�ٍر إَِذا قَاَم يِف َمَقاِمَك لَْم �ُْسِمِع انلَّاَس ِمَن ابلْ
َ
َ�ُمْر ُ�َمَر فَلْيَُصلِّ  ،إِنَّ أ

بَا بَْ�ٍر إَِذا قَاَم يِف َمَقاِمَك لَْم �ُْسِمِع  حِلَْفَصةَ  :َ�ُقلُْت  :َ�َقالَْت اَع�َِشةُ  ،لِلنَّاِس 
َ
ُ إِنَّ أ قُوِ� هلَ

ُاَكءِ  ِ  ،َ�ُمْر ُ�َمَر فَلْيَُصلِّ لِلنَّاِس  ،انلَّاَس ِمَن ابلْ َمْه : «َ�َفَعلَْت َحْفَصُة َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
بَا بَْ�ٍر 

َ
َما  :َ�َقالَْت َحْفَصُة ِلَعا�َِشةَ  ».فَلْيَُصلِّ لِلنَّاِس إِنَُّ�نَّ الْ�نُتَّ َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا أ

 )۶۷۹بخاری:( .»ُكنُْت الِصيَب ِمنِْك َخْ�ًا
 روا« ترجمه:

ً
 ز آمده است که آنحضرت یت نین روایدر ا .ان شدین مورد، بیدر ا لشه یت عایقبال

عرض  گوید: می لشه یمردم، امامت کند. عا ید که نماز را براییوفات، فرمود: به ابوبکر بگو یماریدر ب

ش را به مردم برساند. بهتر است به یتواند صدا ه، نمییرد، از شدت گریگاه شما قرار گیاگر ابوبکر در جا :کردم

د که ابوبکر یبگو ز گفتم که به رسول خدا یمن به حفصه ن گوید: می شهید تا امامت کند. عایعمر دستور ده

  ش را به مردم برساند. بهتر است به عمر دستوریتواند صدا ه، نمییرد، از شدت گریشما قرار گ یاگر در جا

وسف را احاطه کرده ید که یهست یشما همان زنان«فرمود:  ن کرد. آنگاه، رسول خدا یز چنید. حفصه نیده

چگاه از یشده بود) گفت: ه شه ناراحتیحفصه (که از عا». مردم، امامت کند ید تا براییبودند. به ابوبکر بگو

 د).یمراجعه کن ۳۹۳ث شماره یشتر، به حدیح بیتوض ی. (برا»دیبه من نرس یریه تو خیناح

�ٍَس  َ�نْ « -۴۰۱
َ
بَا بَْ�ٍر اَكَن يَُص�ِّ لَُهْم يِف وََجِع انلَّيِبِّ  : أ

َ
نَّ أ

َ
َ ِ�يهِ  أ ِي تُُو�ِّ

َّ
َحىتَّ  ،اذل

الةِ  ُْجَرةِ  فََكَشَف انلَّيِبُّ  ،إَِذا اَكَن يَْوُم االثْنَْ�ِ وَُهْم ُصُفوٌف يِف الصَّ
ْ
َ�نُْظُر إيَِلْنَا َوُهَو  ،ِسرْتَ احل

نَّ وَْجَهُه َوَرقَُة ُمْصَحٍف  ،قَائِمٌ 
َ
َم يَْضَحُك  ،َكأ َفَرِح بُِرْؤ�َِة  ،ُ�مَّ تَبَسَّ

ْ
ْن َ�ْفتنَِتَ ِمَن ال

َ
َ�َهَمْمنَا أ

فَّ  ،انلَّيِبِّ  بُو بَْ�ٍر ىلَعَ َعِقبَيِْه يِلَِصَل الصَّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ  ،َ�نََكَص أ

َ
الةِ  َوَظنَّ أ  الصَّ

َ
 ،َخاِرٌج إىِل

َشاَر إيَِلْنَا انلَّيِبُّ 
َ
وا َصالتَُ�مْ  فَأ تِمُّ

َ
ْن أ

َ
رْتَ  ،أ ْرىَخ السِّ

َ
َ ِمْن يَْوِمهِ  ،َوأ  )۶۸۰بخاری:( .»َ�تُُو�ِّ

نکه یتا ا کرد یمردم امامت م یبراابوبکر  ،الله   وفات رسول یماریبدر  گوید: می انس « ترجمه:

  الله  ندن بودند، رسولاکه مردم صف بسته و مشغول نماز خو یدر حال در آنروز، د.یروز دوشنبه فرا رس

مانند کاغذ، زرد  شمبارک هتبسم نمود. چهرو نگاه کرد ستاده بود به ما یکه ا یحالکنار زد و در را  اطاقپرده 

گمان ه هم ب م. ابوبکر یبود نماز را رها کنیک نزد، یاز فرط خوشحال دن جمال آنحضرت یما با دبود. 

اران برسد. اما زبه صف نمازگد تا یکشعقب خود را آورد، آهسته  ف مییامامت تشر یبرا الله   نکه رسولیا

در  آنحضرت  )(با کمال تأسفن انداخت. ییپرده را پا ،د. سپسیاشاره کرد که نمازتان را کامل کن الله   رسول

 .»را وداع گفت یدارفان ،همان روز
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 ): اگر کسی خواست نماز را براي مردم اقامه کند ولی امام اصلی آمد33باب (
اِعِديِّ َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -٤٠٢ ِ  : السَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 بَِ�  أ

َ
َ�ْمِرو بِْن  َذَهَب إىِل

الةُ  ،َعوٍْف يِلُْصِلَح بَيْنَُهمْ  يِب بَْ�رٍ  ،فََحانَِت الصَّ
َ
 أ

َ
  ،فََجاَء الُْمؤَذُِّن إِىل

َ
ال

َ
ق

َ
تَُص�ِّ لِلنَّاِس  :ف

َ
أ

ِ�يمَ 
ُ
بُو بَْ�رٍ  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ؟فَأ

َ
ِ فََجاَء رَسُ  ،فََص�َّ أ الةِ  وُل ا�َّ َ�تََخلََّص َحىتَّ  ،َوانلَّاُس يِف الصَّ

فِّ  َق انلَّاُس  ،َوَ�َف يِف الصَّ بُوَ�ْ�ٍر ال يَلْتَِفُت يِف َصالتِهِ  َوَ�نَ  ،فََصفَّ
َ
ْ�رَثَ انلَّاُس  ،أ

َ
ا أ فَلَمَّ

ََفَت  ِ  ،اتلَّْصِفيَق اتلْ ى رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ  ،فََرأ َشاَر إيَِلِْه رَُسوُل ا�َّ

َ
ِن اْمُكْث َماَكنََك   فَأ

َ
فََرَ�َع  ،أ

بُو بَْ�ٍر 
َ
ِ  ،يََديْهِ  أ َمَرُه بِِه رَُسوُل ا�َّ

َ
َ ىلَعَ َما أ بُو بَْ�ٍر  ،ِمْن َذلَِك  فََحِمَد ا�َّ

َ
َخَر أ

ْ
ُ�مَّ اْستَأ

فِّ  ِ  ،َحىتَّ اْستََوى يِف الصَّ َم رَُسوُل ا�َّ ا انرَْصََف قَاَل  ،فََص�َّ  َوَ�َقدَّ بَا بَْ�ٍر َما « :فَلَمَّ
َ
يَا أ

ْن تَثْبَُت 
َ
َمْرتَُك َمنََعَك أ

َ
بُو بَْ�رٍ  ؟»إِْذ أ

َ
َ َ�ْ�َ يََدْي  :َ�َقاَل أ ْن يَُص�ِّ

َ
يِب قَُحافََة أ

َ
َما اَكَن البِْن أ

 ِ ِ  .رَُسوِل ا�َّ ُ�ُم ا« :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْ�رَثْ
َ
ْ�تُُ�ْم أ

َ
ٌء يِف  ،تلَّْصِفيَق َما يِل رَأ َمْن َرابَُه يَشْ

ُِفَت إيَِلْهِ  ،َصالتِِه فَلْيَُسبِّحْ   )٦٨٤بخاری:( .»»َو�ِ�ََّما اتلَّْصِفيُق لِلنَِّساءِ  ،فَإِنَُّه إَِذا َسبََّح اتلْ
 رفتعوف عمرو ابن  یبن هلیقبنزد  الله   رسول یروز گوید: می  یسهل بن سعد ساعد« ترجمه:

گفت: اگر شما امامت آمد و  ابوبکرنزد ذن ؤد. میوقت نماز فرا رس کند.برقرار یصلح و آشت ،ان آنانیتا م

در آن نماز را شروع کرد.  ابوبکر گفته شد و هاقام ،آنگاه.یآرفرمود:   ابو بکر م.یگو ه اقام تا دیکن یم

دستها را  رساند. مردم ،اولرا به صف  خود و ها عبور نمود ان صفیف آورد و از میتشر الله  رسولاثنا، 

در حال نماز، به اطراف خود  با خبر سازند. اما ابوبکر گر زدند تا ابوبکر را از آمدن آنحضرت یکدیبه 

با  الله   رسول شد.  امبرینکه ابوبکر متوجه پین بار، دست زدند تا ایسرانجام، مردم چند .کرد توجه نمی

 یش را بلند کرد و برایدستها بمان و به نماز ادامه بده. ابوبکر تَـیر جاکه َس  هماندف اشاره به ابوبکر 

وست. آنگاه، یاو را به آن، امر کرده بود، خدا را سپاس گفت و به صف نمازگزاران پ  که رسول خدا یکار

 یوقت !ابوبکر یا«فرمود:  خطاب به ابوبکر ،نمازجلو رفت و امامت کرد. و پس از اتمام   رسول خدا

 خدا! یامبر گرامیپ یاعرض کرد:  ؟ ابوبکر »یچرا قبول نکرد، ت بمانیکه سر جادستور دادم تو به من 

ر یخطاب به سا ه الل د. بعد از آن، رسولینما را امامت الله   ست که رسولینسته یپسر ابو قحافه شا یبرا

 »هسبحان الل«ش آمد، یپ یمشکل ،د؟ هرگاه در اثناء نمازیکف زدنهمه یچرا شما ا« اران فرمود: زنمازگ

 .»»شود. کف زدن، مخصوص زنان است آنگاه، امام متوجه مید. ییبگو

 که به او اقتدا کنندتعیین شده است براي آن ): امام 34باب (

ا َ�ُقَل انلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٤٠٣ َص�َّ انلَّاُس « :قَاَل  لَمَّ
َ
ال ُهْم  :قُلْنَا ؟»أ

 ،فََذَهَب يِلَنُوءَ  ،فَاْغتََسَل  ،َ�َفَعلْنَا :قَالَْت  ».َضُعوا يِل َماًء يِف الِْمْخَضِب « :قَاَل  ،يَنْتَِظُرونََك 
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ْغِ�َ َعلَيْهِ 
ُ
فَاَق  ،فَأ

َ
َص�َّ انلَّاُس : «َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َ
ِ  ،ال :قُلْنَا ؟»أ  :قَاَل  ،ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ

ْغِ�َ َعلَيْهِ  ،ُ�مَّ َذَهَب يِلَنُوءَ  ،َ�َقَعَد فَاْغتََسَل  :قَالَْت  ».ُعوا يِل َماًء يِف الِْمْخَضِب َض «
ُ
فَاَق  ،فَأ

َ
 ،ُ�مَّ أ

َص�َّ انلَّاُس « :َ�َقاَل 
َ
ِ  ،ال :قُلْنَا ؟»أ َضُعوا يِل َماًء يِف « :َ�َقاَل  ،ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ

ْغِ�َ َعلَيْهِ  ،ُ�مَّ َذَهَب يِلَنُوءَ  ،فَاْغتََسَل  ،َقَعدَ �َ  ».الِْمْخَضِب 
ُ
فَاَق  ،فَأ

َ
َص�َّ انلَّاُس « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ أ

َ
 ؟»أ

ِ  ،ال :َ�ُقلْنَا  يَنْتَِظُروَن انلَّيِبَّ  ،َوانلَّاُس ُعُكوٌف يِف الَْمْسِجدِ  ،ُهْم يَنْتَِظُرونََك يَا رَُسوَل ا�َّ
ِعَشاِء 

ْ
رَْسَل انلَّيِبُّ  ،االِخَرةِ لَِصالِة ال

َ
  فَأ

َ
َ بِانلَّاِس  إىِل ْن يَُص�ِّ

َ
يِب بَْ�ٍر بِأ

َ
تَاهُ الرَُّسوُل َ�َقاَل  ،أ

َ
 :فَأ

 ِ َ بِانلَّاِس  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ْن تَُص�ِّ
َ
ُمُرَك أ

ْ
بُو بَْ�ٍر َوَ�َن رَُجالً  ،يَأ

َ
َصلِّ  ،يَا ُ�َمرُ  :َرِ�يًقا َ�َقاَل أ

ُ ُ�َمرُ َ�قَ  ،بِانلَّاِس 
َ

َحقُّ بَِذلَِك  :اَل هل
َ
نَْت أ

َ
بُو بَْ�ٍر تِلَْك االيَّامَ  ،أ

َ
 )٦٨٧بخاری:( .»فََص�َّ أ

، افتیشدت  رسول اکرم  یماریکه ب یهنگام گوید: می ؛لشـه یعـا؛ن یام المومن« ترجمه:

». دیاوریم بیبرا یطشت آب«ر، آنها منتظر شما هستند. فرمود: یم: خی؟ گفت»ا مردم نماز خواندندیآ«فرمود: 

دچار  ،بلند شودخواست  که می یهنگامغسل کرد و  آنحضرت  م.یطشت آورد گوید: می شهیعا

ر، آنان منتظر شما هستند. یخ م:ی؟ گفت»ا مردم نماز خواندندیآ«به هوش آمد، فرمود:  یشد. وقت یهوش یب

هوش شد.  یب ،بار دوم یبرا ،خواست بلند شود  یوقتاما  .سل نموددوباره آب خواست و غ الله   رسول

آنها منتظر شما هستند. ر، یم: خی؟ گفت»ا مردم نماز خواندندیآ«د: یبه هوش آمد، پرس یوقت ،چند لحظه بعد

  نزد ابوبکررا  یکس الله   بودند. رسول آنحضرت نماز عشا در مسجد، منتظر  یو مردم هم برا

ق القلب یرق یچون مرد  شان رساند. ابو بکریام را بایرفت و پاو فرستاد تا نماز را برگزار کند. قاصد نزد 

نگونه بود که یا اید. امامت سزاوارتر یگفت: شما برا  . عمردینماز را برگزار کنشما گفت:  عمر  بود، به

 .»ر امامت را بعهده گرفتیفه خطیابوبکر در آن روزها، وظ

و� هذه  ،يِف بَيْتِِه َوُهَو َشاٍك تقدم حديث َصالة انليب  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -٤٠٤
 )٦٨٨بخاری:( .»»فَإَِذا َص�َّ َجالًِسا فََصلُّوا ُجلُوًسا«الرواية قال: 

ان یقبال ب ،یماریهنگام ب ،در خانه الله   نماز خواندن رسول هدربار لشه یث عایحد« ترجمه:

ز نشسته ینشسته نماز خواند، شما ن ،هرگاه امام«فرمود:   خدات آمده است که رسول ین رواید. در ایگرد

 .»»دینماز بخوان

 ): مقتدي چه وقت باید سجده کند؟35باب (

رَبَاءِ « -٤٠٥
ْ
ِ  :قَاَل   ٍب زِ اَع  ِن بْ  عن ال َدهُ « :إَِذا قَاَل  اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُ لَِمْن مَحِ  »َسِمَع ا�َّ

َحٌد ِمنَّا َظْهَرهُ 
َ
 )٦٩٠ بخاری:. (»»ُ�مَّ َ�َقُع ُسُجوًدا َ�ْعَدهُ  ،َساِجًدا َحىتَّ َ�َقَع انلَّيِبُّ  ،لَْم َ�ِْن أ
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سمع الله لمن «شد و از رکوع بلند می الله   که رسول یوقت گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

که آنحضرت به  یزمانرفت تا  یبه سجده نمکرد و  یخم نمکمرش را از ما یک چ یگفت، ه می» حمده

 .»میکرد رفت، ما سجده می نکه او به سجده مییفتاده بود بلکه پس از ایسجد ن

 بلند نماید ،که سرش را قبل از امام ): گناه کسی36باب (

ْو « :قَاَل  عن أيب ُهَر�َْرةَ َعِن انلَّيِبِّ « -٤٠٦
َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َما َ�ىَْش أ

َ
 أ

َ
َحُدُ�ْم ال َ�ىَْش أ

َ
أ

َسُه َ�بَْل 
ْ
َس مِحَارٍ  ،اِإلَمامِ  إَِذا َرَ�َع َرأ

ْ
َسُه َرأ

ْ
ُ َرأ ْن َ�َْعَل ا�َّ

َ
ْو َ�َْعَل اُهللا ُصْوَرتَُه ُصْوَرةَ  أ

َ
أ

 )٦٩١بخاری:( .»»مِحَارٍ 
کند،  یم بلند  ،که سرش را قبل از امام یکس«فرمود:  رسول اکرم  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»دیل نمایتبد ،یا صورتش را به صورت االغیترسد که خداوند سرش را به سر االغ و  ا نمییآ

 ): امامت برده، غالم آزاد شده و کودك نابالغ37باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٤٠٧
َ
ِطيُعوا َو�ِِن اْستُْعِمَل « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ

َ
 اْسَمُعوا َوأ

َسُه َز�ِيبَةٌ  علي�م
ْ
نَّ َرأ

َ
 )٦٩٣بخاری:( .»»َحبيَِشٌّ َكأ

د و اطاعت یر خود، بشنویاز ام«فرمود:  اکرم  ینبکند که  ت مییروا ک ابن مال انس« ترجمه:

  .»»باشدک کشمش، کوچیک ه فام بوده و سرش به اندازه یو س یحبشای  د اگر چه او بردهیکن

 نکرد ولی مقتدیان نماز را کامل کردند): اگر امام نماز را کامل 38باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٤٠٨
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َصابُوا فَلَُ�مْ  ،يَُصلُّوَن لَُ�مْ « :قَاَل  أ

َ
 ،فَإِْن أ

ْخَطئُوا فَلَُ�ْم وََعلَيِْهمْ 
َ
 )٦٩٤بخاری:( .»»َو�ِْن أ

ح یشما درست و صح یشما، برااگر امامان «فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

وجود داشته  یاگر در نمازشان، اشکال یشود. ول نماز بخوانند، هم به آنان و هم به شما، پاداش داده می

 .»»شوند د و آنها گناهکار مییکن افت مییباشد، شما پاداش خود را در

مام راست امام و مساوي با اسمت  ،نفر دومجماعت بخوانند،  ،): اگر دو نفر39باب (
 بایستد
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 قال: حديث مبيته يف بيت خاتله قد تقدم و� هذه الرواية بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٤٠٩
  ،ُ�مَّ نَاَم َحىتَّ َ�َفَخ َوَ�َن إَِذا نَاَم َ�َفخَ 

ْ
أ تَاهُ الُْمؤَذُِّن فََخَرَج فََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

َ
 )٦٩٨ بخاری:( .»ُ�مَّ أ

 حدیدر ا« ترجمه:
ً
شان شب را در خانه خاله اش؛ یم که ایت کردیث ابن عباس را رواین مورد، قبال

نفسش  یکه صدا یخواب رفت طور الله   رسولکه آمده  ،عالوه بر آن ،تین روایدر امونه؛ گذراند. یم

 هر وقت به خواب می . وشد یده میشن
ً
را  ذن آمد و اوؤشد. سپس م نفسش بلند می یصدارفت،  معموال

 .خواند نماز به مسجد رفت و د، ید وضو نماینکه تجدیبدون ا آنحضرت  .دار کردیب

 خارج شدن کسی که براي کاري عجله داشته باشد ): طوالنی شدن نماز و40باب (

ِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ « -٤١٠   :ب َ�بِْدا�َّ
َ
ُ�مَّ  ،اَكَن يَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ   َجبٍَل  ْ�نَ  ُمَعاذَ  نَّ أ

ِعَشاءَ  ،يَرِْجُع َ�يَُؤمُّ قَْوَمهُ 
ْ
ََقَرةِ  ،فََص�َّ ال  بِابلْ

َ
نَّ ُمَعاًذا َ�نَاَوَل ِمنْهُ  ،فَانرَْصََف رُجٌل  ،َ�َقَرأ

َ
 ،فََكأ

ْو قَاَل  ».َ�تَّانٌ  ،َ�تَّانٌ  ،َ�تَّانٌ « :َ�َقاَل  َ�بَلََغ انلَّيِبَّ 
َ
َمَرُه  ».فَاتِنًا ،فَاتِنًا ،فَاتِنًا« :ثَالَث ِمَراٍر أ

َ
َوأ

ِل  وَْسِط الُْمَفصَّ
َ
 )٧٠١ (بخاری: .»�ُِسوَرَ�ْ�ِ ِمْن أ

  معاذ بن جبل  گوید: می ه لال جابر بن عبد« ترجمه:
ً
  نماز عشا را پشت سر رسول اکرممعموال

 ،ها از شب یکیکرد. در  یامامت م ،خود هلیمردم قب یبرارفت و  یم ،خود هو بعد به مسجد محلکرد  ادا می

کرد و رفت. ک نماز را ترن  ایاز مقتد یکی که شد یطوالنآنقدر . نماز قرائت نمود بقره را در نماز عشا هسور

مگر تو فتنه «د، خطاب به معاذ فرمود: یرس که خبر به گوش آنحضرت  یمعاذ به او ناسزا گفت. هنگام

ه کرد یر تکرار نمود. آنگاه، به او توصن جمله را سه بای؟ و ا»یندازیمردم را در فتنه ب یخواه و می یگر هست

 .»را انتخاب کند و بخواند )تا آخر قرآن» ق«مفصل (از  یها که دو سوره متوسط از سوره

 ): امام قراءت را کوتاه و رکوع و سجده را کامل نماید 41باب (

نَّ رَُجالً  : عن أيب َمْسُعودٍ « -٤١١
َ
ِ  :قَاَل  أ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ ُر َ�ْن َصالةِ  ،َوا�َّ خَّ

َ
تَأ

َ
إِ�ِّ أل

ْجِل 
َ
َغَداةِ ِمْن أ

ْ
ا يُِطيُل بِنَا ،فُالنٍ  ال ِ  ،ِممَّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َشدَّ َغَضبًا ِمنُْه  َ�َما َرأ

َ
يِف َموِْعَظٍة أ

ِر�نَ « :ُ�مَّ قَاَل  ،يَْوَمئِذٍ  يُُّ�ْم َما َص�َّ بِانلَّاِس فَلْيَتَجَ  ،إِنَّ ِمنُْ�ْم ُمنَفِّ
َ
زْ فَ� ِعيَف  ،وَّ فَإِنَّ ِ�يِهُم الضَّ

َاَجةِ 
ْ
َكِبَ� وََذا احل

ْ
 )٧٠٢ بخاری:( .»»َوال

رسول خدا!  یاآمد و گفت:  نزد رسول اکرم  یکند که شخص ت مییروا ابومسعود « ترجمه:

شرکت  ،صبحجماعت کند، در نماز  یم یار طوالنینماز را بس ،ینکه فالنیل ایمن بدل ،بخدا سوگند

ن یرا مانند آن روز، خشمگ ها، رسول خدا یاز سخنرانیک چ یمن در ه گوید: می کنم. ابو مسعود  نمی
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هرکس از شما که امامت  ،نید. بنابرایکن یمردم را متنفر م ،از شما یبعض«فرمود: ده بودم. آنحضرت یند

 یکه کار فور یر و کسانیف، پیافراد ضع، ان نمازگزارانیرا در میمختصر بخواند زآنرا نماز را بعهده گرفت، 

 .»»دارند، وجود دارد
ُ  حديث معاذ   عن َجابِرٍ « -٤١٢

َ
فَلَْوال َصلَّيَْت �َِسبِِّح اْسَم « :وأن انليب قَاَل هل

ْمِس وَُضَحاَها َواللَّيِْل إَِذا َ�ْغىَش   )٧٠٥بخاری:( .»»َر�َِّك َوالشَّ
ت آمده است که ین رواید.در ایان گردیقبال ب کرده بود،ت یث معاذ که جابر آن را روایحد« ترجمه:

و  »والشمس وضحاها«و  »كرب سبح اسم« یها از سورهچرا «فرمود: به معاذ   الله  رسول

 ؟»»یخوان نمی »یغشيل اذا يوالل«

 ولی کامل باشد ،): نماز مختصر42باب (
�َِس بِْن َمالٍِك « -٤١٣

َ
الَة َو�ُْ�ِملَُها اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن أ  )٧٠٦ بخاری:( .»يُوِجُز الصَّ

 .»خواند یکامل م یول ،نماز را مختصر الله   رسول گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 کودك ۀهنگام شنیدن صداي گری ،): مختصر کردن نماز43باب (
يِب َ�تَاَدَة « -٤١٤

َ
قُوُم يِف « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
َل ِ�يَها إِ�ِّ أل َطوِّ

ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
الِة أ  ،الصَّ

يِبِّ  ْسَمُع بَُ�اَء الصَّ
َ
ُز يِف َصاليِت  ،فَأ َوَّ جتَ

َ
هِ  ،فَأ مِّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
 )٧٠٧بخاری:( .»»َكَراِهيََة أ

دوست دارم آنرا ستم، یا که به نماز می یگاه«فرمود:  اکرم ینب گوید: می ابو قتاده « ترجمه:

باعث خوانم تا  رسد. آنگاه، نماز را مختصر می به گوشم می یکودک هیگر یدر آن اثنا، صدا بخوانم. یطوالن

 .»»شومن ش،آزار مادر

 نماز ههنگام اقام ،): برابر نمودن صفها44باب (
ْو « :قَاَل انلَّيِبُّ  :َ�ُقوُل  �َِش�ٍ  بِْن  عن انلُّْعَمانِ « -٤١٥

َ
نَّ ُصُفوفَُ�ْم أ يَلَُخاِلَفنَّ لَتَُسوُّ

ُ َ�ْ�َ وُُجوِهُ�مْ   )٧١٧بخاری:( .»»ا�َّ
و اگر نه، د ینمازتان را برابر کن یها صف«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می رینعمان بن بش« ترجمه:

 . »»تان را مسخ کندیرود که خداوند چهرها م آن مییب

 هنگام برابر کردن صفها ،ارانز): روکردن امام بسوي نماز گ45باب (
�َِس « -٤١٦

َ
وا« :قَاَل  أنَّ انلَّيِبَّ  : َمالٍِك  بِْن  عن أ ِ�يُموا ُصُفوفَُ�ْم َوتََراصُّ

َ
فَإِ�ِّ  ،أ
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َراُ�ْم ِمْن َوَراِء َظْهِري
َ
 )٧١٩بخاری:( .»»أ

منظم تان را راست و نماز یها صف« فرمود:  الله   رسول گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»»نمیب یشما را م م،من از پشت سر رایز دیکن

 پرده یا دیوار باشد ش): اگر میان امام و مقتدیان46باب (

ِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -٤١٧ وَِجَداُر  ،يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل يِف ُحْجَرتِهِ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُْجَرِة قَِص�ٌ 

ْ
ى انلَّاُس َشْخَص انلَّيِبِّ  ،احل

َ
نَاٌس يَُصلُّوَن بَِصالتِهِ  ،فََرأ

ُ
ْصبَُحوا  ،َ�َقاَم أ

َ
فَأ

ثُوا بَِذلَِك  نَاٌس يَُصلُّوَن بَِصالتِهِ  ،َ�َقاَم اللَّيْلََة اثلَّاِ�يَةَ  ،َ�تََحدَّ
ُ
َصنَُعوا َذلَِك يَلْلَتَْ�ِ  ،َ�َقاَم َمَعُه أ

ْو ثَالثًا
َ
ِ  ،َ�ْعَد َذلَِك  َحىتَّ إَِذا اَكنَ  ،أ ْصبََح َذَكَر َذلَِك  ،فَلَْم َ�ُْرجْ  َجلََس رَُسوُل ا�َّ

َ
ا أ فَلَمَّ

ْن تُْ�تََب َعلَيُْ�ْم َصالُة اللَّيِْل « :َ�َقاَل  ،انلَّاُس 
َ
 )٧٢٩بخاری:( .»»إِ�ِّ َخِشيُت أ

 یوارهایدچون خواند و  یخود م هحجرنماز شب را در  الله   رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

هنگام  کردند.  اقتداخارج از خانه به او  ،مردماز  ی، بعضشد یده مید آنحضرت کوتاه بود و  ،حجره

 ن شد. بعد از آن، رسول خدا یز چنیگر، سخن گفتند. شب دوم و سوم نیکدیصبح، مردم در مورد آن، با 

فرمود:  ا شدند؟ آنحضرت یتش را جوامد. صبح روز بعد، مردم علیرون نینماز، ب یدر خانه نشست و برا

  .»»نکه مبادا نماز شب بر شما فرض گرددیدم از ایترس«

 ): نماز شب47باب (

يُْت «قال:ز�ادة أنه  و� احلديث من رواية َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -٤١٨
َ
ِي َرأ

َّ
قَْد َعَرفُْت اذل

الةِ  ،ِمْن َصِنيِعُ�مْ  فَْضَل الصَّ
َ
َها انلَّاُس يِف ُ�يُوتُِ�ْم فَإِنَّ أ ُّ�

َ
َصالُة الَْمرِْء يِف بَيِْتِه إِال  ،فََصلُّوا �

 )٧٣١بخاری:( .»»الَْمْكتُوَ�ةَ 
ن مطلب افزوده شده یث، اید بن ثابت هم آمده است. و بر آن حدیت زیث فوق، به روایحد« ترجمه:

دم. پس ین چند شب، متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندنتان را دیمن در ا«فرمود:  است که رسول خدا 

 .»»ر نمازها در خانه بهتر استیفرض، خواندن سا یرا بجز نمازهاید. زیتان نماز بخوانیها در خانه !مردم یا





 

 
 

 

 

 

 ابواب صفت نماز

 ): رفع یدین در تکبیر اولی هنگام شروع نماز1(باب 

ِ بْ  َ�ْن َ�بْدِ « -٤١٩ ِ  :ب رَ مَ �ُ  ِن ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إَِذا  ،اَكَن يَْرَ�ُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيْهِ  أ

الةَ  ُكوِع  َو�َِذا ،اْ�تَتََح الصَّ َ لِلرُّ ُكوِع  ،َكربَّ َسُه ِمَن الرُّ
ْ
يًْضا ،َو�َِذا َرَ�َع رَأ

َ
 :َوقَاَل  ،َرَ�َعُهَما َكَذلَِك أ

َْمدُ «
ْ
َدُه َر�َّنَا َولََك احل ُ لَِمْن مَحِ ُجودِ  »َسِمَع ا�َّ  )٧٣٥ بخاری:( .»َوَ�َن ال َ�ْفَعُل َذلَِك يِف السُّ

ر رکوع، یدر آغاز نماز و هنگام تکب  خدا کند که: رسول ت مییروا به بن عمر لال عبد« ترجمه:

ز رفع ین هنگام برخاستن از رکوع، نیبرد. همچن باال می ها ش را تا برابر شانهیها دست یعنی کرد مین یدیرفع 

َدهُ « کرد و ن مییدی ُ لَِمْن مَحِ  .»کرد ن نمییدر سجده، چن یولگفت.  می »َسِمَع ا�َّ

 ): گذاشتن دست راست بر دست چپ (در نماز)2باب (

ُْمَ� ىلَعَ :«قَاَل  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -٤٢٠ ََد ايلْ
ْ

ْن يََضَع الرَُّجُل ايل
َ
اَكَن انلَّاُس يُْؤَمُروَن أ

الةِ  يرُْسَى يِف الصَّ
ْ
 )٧٤٠ بخاری:( .»»ِذَراِعِه ال

دست راست خود را  ،شدند که در نماز مردم دستور داده می« گوید: می  سهل بن سعد« ترجمه:

.»»ساعد چپشان بگذارند یرو

 چه باید خواند؟ ،تکبیر تحریمه ): بعد از3باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٤٢١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر  أ

َ
اَكنُوا َ�ْفتَِتُحوَن  بَوأ

الَة بِ 
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ـ:الصَّ  )٧٤٣ بخاری:( .»﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَّبِ  ِ�َّ

نماز را با فاتحه شروع  ،ب ابوبکر و عمر و الله   رسول گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»کردند یم
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ِ  :قَاَل   عن أيب ُهَر�َْرةَ « -٤٢٢ ِقَراَءةِ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
�َْسُكُت َ�ْ�َ اتلَّْكبِِ� َو�َْ�َ ال

ِ  :َ�ُقلُْت  ،إِْساَكتَةً  �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ
يِب َوأ

َ
ِقَراَءةِ َما َ�ُقوُل  ،بِأ

ْ
 :قَاَل  ؟إِْساَكتَُك َ�ْ�َ اتلَّْكِبِ� َوال

قُوُل «
َ
ِق َوالَْمْغرِِب  :أ ِ� ِمَن  ،اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْ� َو�َْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَْمرْشِ اللَُّهمَّ َ�قِّ

ْ�يَُض ِمَن ادلَّ 
َ
ََطايَا َكَما ُ�نَىقَّ اثلَّوُْب األ

ْ
رَبَدِ  ،�َِس اخل

ْ
 .»»اللَُّهمَّ اْغِسْل َخَطايَاَي بِالَْماِء َواثلَّلِْج َوال

 )٧٤٤ بخاری:(
کرد.  یسکوت م یاندک ،تئمه و قرایر تحرین تکبیب رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ان، چه ین میاباد، در  تیپدر و مادرم فدا !یامبر گرامیپ یعرض کردم: ا گوید: می ره یابوهر

اللَُّهمَّ بَاِعْد بَيِْ� َوَ�ْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ  م:یگو یم«فرمود:  الله   ؟ رسولیخوان می
ِق َوالَْمْغرِِب  �َِس  ،الَْمرْشِ ْ�يَُض ِمَن ادلَّ

َ
ََطايَا َكَما ُ�نَىقَّ اثلَّوُْب األ

ْ
ِ� ِمَن اخل اللَُّهمَّ  ،اللَُّهمَّ َ�قِّ

رَبَدِ 
ْ
ان یانداز همانطور که میان من و گناهانم فاصله بیا! میخدا». اْغِسْل َخَطايَاَي بِالَْماِء َواثلَّلِْج َوال

گردد،  و صاف میک پا ک،و چر یدیاز پل ،دیسف ههمچنانکه پارچ  !         ای. خدایمشرق و مغرب فاصله انداخت

 .»»گردانک و پا یبشو گخ و تگریآب،  هلیا! گناهانم را به وسیو صاف بگردان. خداک گناهانم را پا

 )4باب (

يب بَْ�ٍر « -٤٢٣
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
و� هذه : حديث الكسوف وقد تقدم، بَ�ْن أ

َنَّةُ «قَالَْت: قَاَل: الرواية: 
ْ
ُت َعلَيَْها ،قَْد َدنَْت ِم�ِّ اجل

ْ
ئْتُُ�ْم بِِقَطاٍف ِمْن  ،َحىتَّ لَِو اْجرَتَأ ِ

َ
جل

ْي رَبِّ  :َحىتَّ قُلُْت  ،وََدنَْت ِم�ِّ انلَّارُ  ،قَِطافَِها
َ
نَا َمَعُهمْ  ،أ

َ
ةٌ  ؟َوأ

َ
نَُّه قَاَل ـ فَإَِذا اْمَرأ

َ
 :َحِسبُْت �

ةٌ قُلُْت  ِْدُشَها ِهرَّ ُن َهِذهِ « :ختَ
ْ
طْ  ،َحبََستَْها َحىتَّ َماتَْت ُجواًع  :قَالُوا »؟َما َشأ

َ
َعَمتَْها َوال ال أ

ُ�ُل 
ْ
رَْسلَتَْها تَأ

َ
نَُّه قَاَل  :قَاَل  ـ أ

َ
رِْض : «َحِسبُْت �

َ
ْو َخَشاِش األ

َ
 )٧٤٥ بخاری:( .»»ِمْن َخِشيِش أ

 کسوف قب هدربار ب ث اسماء دختر ابو بکریحد« ترجمه:
ً
ت عالوه بر آن، ین روایدر ا ان شد ویب ال

دم از دا جرأت میبخود که اگر آمد من یک بهشت چنان نزد«فرمود:  الله   ن آمده است که رسولیچن

مگر من هم از  !ایمن آمد که با خود گفتم: خدایک ز چنان نزدی. دوزخ نآوردم می شما یآن برا یها وهیم

چه کرده  ،ن زنیدم: اید. پرسیخراش را میاش  چهره ،یا افتاد که گربه یچشمم به زنانم؟ در آن اثنا، یدوزخ

آزاد و نه او را  هداد غذا او ه نه بمرده است.  ینکه از گرسنگیتا ا ها حبس کردیرا در دنای  : گربهگفتنداست؟ 

 .»»ه کندین، تغذیگر زمید یزهایگذاشته تا از حشرات و چ
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 ): نگاه کردن به سوي امام در نماز5باب (

ُ  َل يْ �ِ  : َ�ْن َخبَّاٍب « -۴۲۴
َ

ِ  :هل َ�اَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َعرْصِ  أ

ْ
ْهِر َوال  يِف الظُّ

ُ
  ؟َ�ْقَرأ

َ
ال

َ
 .َ�َعمْ  :ق

 )۷۴۶بخاری:( .»بِاْضِطَراِب حِلْيَِتهِ  :قَاَل  ؟بَِم ُكنْتُْم َ�ْعِرفُوَن َذاكَ  :قُلْنَا
خواند.  می یزیچ ،عصرو در نماز ظهر  الله   رسولا یبه من گفتند: آ گوید: می اب خب« ترجمه:

 .»ش مبارکشید؟ گفتم: از تکان خوردن ریدانستی: از کجا مدندیپرس .یگفتم: آر

 در نماز ،سوي آسمانه ): نگاه کردن ب6باب (

َ  نْ �َ « -٤٢٥ �
َ
 « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل   َمالٍِك  بِْن  ِس أ

َ
بَْصارَُهْم إىِل

َ
قَْواٍم يَْرَ�ُعوَن أ

َ
َما بَاُل أ

َماِء يِف  ُ يِف َذلَِك  ؟»َصالتِِهمْ السَّ ْو تَلُْخَطَفنَّ  ،يَلَنْتَُهنَّ َ�ْن َذلَِك « :َحىتَّ قَاَل  ،فَاْشتَدَّ قَْوهلُ
َ
أ

بَْصارُُهمْ 
َ
 )٧٥٠بخاری:( .»»أ

به طرف  ،در نماز ،از مردم یچرا بعض«فرمود:  الله   رسول گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 ،ن کار خودیا از ای«که فرمود: یئزبان آورد تا جار ب یدیسخنان شد ،بارهن ی؟ و در ا»کنند ینگاه م ،آسمان

 .»»شود یربوده م شان، یینایا بیند یآ باز می

 ): التفات در نماز7باب (

ِ  :قَالَْت  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -٤٢٦ ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
َِفاِت   َسأ

ْ
الةِ َعِن االتل  ُهوَ « :َ�َقاَل  ،يِف الصَّ

َعبْدِ اْخِتالٌس 
ْ
يَْطاُن ِمْن َصالِة ال  )٧٥١ (بخاری: .»»َ�ْتَِلُسُه الشَّ

هنگام ) به اطراف خود التفات (نگاه کردن هدربار الله   از رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»»طان، از نماز بنده استیشسرقت  ین نوعیا«فرمود:   آنحضرتدند: ینماز، پرس

 نمازهاتمام در مقتدي  ت براي امام وئ): وجوب قرا8باب (

 ُ�َمَر  :قَاَل   َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرةَ « -٤٢٧
َ

ُكوفَِة َسْعًدا إِىل
ْ
ْهُل ال

َ
ُ  ،َشاَك أ

َ
َ�َعَزهل

اًرا نَُّه ال ُ�ِْسُن يَُص�ِّ  فََشَكْوا ،َواْستَْعَمَل َعلَيِْهْم َ�مَّ
َ
رَْسَل إيَِلْهِ  ،َحىتَّ َذَكُروا �

َ
بَا  :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
يَا أ

ِْسُن تَُص�ِّ  ،إِْسَحاَق 
ُ

نََّك ال حت
َ
  ؟إِنَّ َهُؤالِء يَْزُ�ُموَن �

َ
ال

َ
بُو إِْسَحاَق  ق

َ
نَا :أ

َ
ا أ مَّ

َ
ِ فَإِ�ِّ ُكنُْت  ،أ َوا�َّ

 ِ َص�ِّ بِِهْم َصالَة رَُسوِل ا�َّ
ُ
ْخِرُم َ�نَْها أ

َ
ِعَشاءِ  ،َما أ

ْ
َص�ِّ َصالَة ال

ُ
ويَلَْ�ِ  ،أ

ُ
ْرُكُد يِف األ

َ
 ،فَأ

ْخَر�َْ�ِ 
ُ
ِخفُّ يِف األ

ُ
ال .َوأ

َ
بَا إِْسَحاَق  :�َق

َ
نُّ بَِك يَا أ   ،َذاَك الظَّ

َ
ْو رَِجاال إىِل

َ
رَْسَل َمَعُه رَُجال أ

َ
فَأ

ُكوفَةِ 
ْ
ُكوفَةِ  ،ال

ْ
ْهَل ال

َ
َل َ�نُْه أ

َ
َل َ�نْهُ  ،فََسأ

َ
َحىتَّ  ،َمْعُروفًاَو�ُثْنُوَن  ،َولَْم يََدْع َمْسِجًدا إِال َسأ
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ُ  ،َ�َقاَم رَُجٌل ِمنُْهمْ  ،َدَخَل َمْسِجًدا بِلَِ� َعبٍْس 
َ

َساَمُة ْ�ُن َ�تَاَدةَ  :ُ�َقاُل هل
ُ
بَا َسْعَدةَ  ،أ

َ
 ،يُْ�َ� أ

 
َ

ال
َ
ا إِْذ �ََشْدَ�نَا :ق مَّ

َ
�َّةِ  ،أ ِ

ِو�َّةِ  ،فَإِنَّ َسْعًدا اَكَن ال �َِسُ� بِالرسَّ َ�ْعِدُل يِف  َوال ،َوال َ�ْقِسُم بِالسَّ
َقِضيَّةِ 

ْ
ْدُعَونَّ بِثَالٍث  :قَاَل َسْعدٌ  .ال

َ
ِ أل َما َوا�َّ

َ
قَاَم ِرَ�اًء  ،اللَُّهمَّ إِْن اَكَن َ�بُْدَك َهَذا اَكِذبًا :أ

ِطْل ُ�ْمَرهُ  ،وَُسْمَعةً 
َ
ِطْل َ�ْقَرهُ  ،فَأ

َ
ِفنَتِ  ،َوأ

ْ
يٌْخ َكبٌِ� شَ  :َوَ�َن َ�ْعُد إَِذا ُسئَِل َ�ُقوُل  .وََعرِّْضُه بِال

َصابَتِْ� َدْعَوُة َسْعدٍ  ،َمْفتُونٌ 
َ
ْ�تُُه َ�ْعدُ  :جابر  قَاَل الراوي عن .أ

َ
نَا َرأ

َ
قَْد َسَقَط َحاِجبَاهُ  ،فَأ

ِكرَبِ َو�ِنَُّه يَلَتََعرَُّض لِلَْجَوارِي
ْ
ُرِق َ�ْغِمُزُهنَّ  ىلَعَ َ�يْنَيِْه ِمَن ال  )٧٥٥ بخاری:( .»يِف الطُّ

 ،فه رسول خدا ی؛خل   نزد عمر  کوفه از سعداهل  گوید: می ابن سمره  جابر« ترجمه:

سعد تا  هیعلت ی. مردم کوفه در شکاگمارداو یرا بجا عمار  و کردعزل را او   ت کردند. عمریشکا

 را احضار نمود و سعد   داند. عمر نمی یخوببنماز را هم او خواندن ش رفتند که گفتند: یپ ییجا

بخدا سوگند، گفت:   . سعدیخوان تو نماز را هم درست نمی :ندیگو ن مردم مییا !ابو اسحاق ی: اگفت

 دو رکعت اول کردم آنان اقامه می یبرا، نماز را بدون کم و کاستو   خدا  رسولوه یشهمان به من 
ً
. مثال

 .خواندم و دو رکعت آخر آن را مختصر می ینماز عشا را طوالن

جستجو و  یرا برا یگروهن بود. آنگاه، یز همینتو  هگمان ما دربار !اسحاق واب ی: اگفت  عمر

دند. یپرس ،سعد هاز مردم دربار سرزدند و ،مساجد کوفه ههمبه به کوفه فرستاد. آنان  یهمراه و ،قیتحق

مه بنام اسا یشخص ،ن مسجدیدند. در ایعبس رس یبن هلینکه به مسجد قبیتا اکردند.  ف مییاز او تعر ،مردم

: سعد با ما به کنم بازگو می شما یقت را براید، حقیو گفت: اکنون که مرا سوگند دادبرخاست ابن قتاده 

د. نمو یت نمیرا رعا، عدالت یو داورکرد و در قضاوت  یم نمیمت را عادالنه تقسیرفت، اموال غن یجهاد نم

ن بنده ات بخاطر کسب یاگر اا! یخدا کنم: یمدر حق تو سه دعا به خدا سوگند که من گفت:   سعد

 جابر کن.  ها ر و تنگدست بگردان و گرفتار فتنهیدراز کن، او را فقعمرش را  گوید: می و مقام، دروغشهرت 

 ها ر فتنهیاس ام، شدهر یفقر و ی: پگفت دند، مییپرس دند و حالش را میید می او را ،بعدها که مردم گوید: می

من  گوید: می ث جابر؛یحد یر ؛راویبن عمک ن روز، انداخته است. عبدالملیسعد، مرا به ا یدعا وام   گشته

ا شده یح بی ش افتاده بود (و آنقدریچشمها ی، رویش در اثر کهنسالیدم که ابروهایدر آخر عمر، اسامه را د

 .»کرد جاد مزاحمت مییدختران، ا ینشست و برا بود) که بر سر معابر می

اِمِت َ�ْن ُ�بَاَدةَ بِْن « -٤٢٨ ِ  : الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
  ال« :قَاَل  أ

ْ
َصالَة لَِمْن لَْم َ�ْقَرأ

ِكتَاِب 
ْ
 )٧٥٦بخاری:( .»»بَِفاحِتَِة ال

بدون خواندن  ،چ کسینماز ه«فرمود:  الله   ت است که رسولیروا  از عباده بن صامت« ترجمه:

 .»»ستیح نیصح ،فاتحه هسور
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يِب ُهَر�َْرةَ « -٤٢٩ 
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
فََسلََّم  ،فََدَخَل رَُجٌل فََص�َّ  ،َدَخَل الَْمْسِجدَ  أ

ُ�مَّ َجاَء فََسلََّم  ،فَرََجَع يَُص�ِّ َكَما َص�َّ  ».ارِْجْع فََصلِّ فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ « :َوقَاَل  ،فََردَّ  ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َقِّ َما  :َ�َقاَل  ،ثَالثًا ».فََصلِّ فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ ارِْجْع « :َ�َقاَل  ،ىلَعَ انلَّيِبِّ 

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
َواذل

ْحِسُن َ�ْ�َُه َ�َعلِّْمِ� 
ُ
  ،أ

َ
ال

َ
ق

َ
ْ « :ف الِة فََكربِّ  الصَّ

َ
ُقْرآنِ  ،إَِذا ُ�ْمَت إِىل

ْ
َ َمَعَك ِمَن ال  َما تَيرَسَّ

ْ
 ،ُ�مَّ اقَْرأ

�ُمَّ  ،ُ�مَّ اْسُجْد َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َساِجًدا ،ُ�مَّ اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْعِدَل قَائًِما ،ًعاُ�مَّ اْرَكْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َراكِ 
 )٧٥٧بخاری:( .»»َواْ�َعْل َذلَِك يِف َصالتَِك لُكَِّها ،اْرَ�ْع َحىتَّ َ�ْطَمنِئَّ َجالًِسا

 یگریشان، شخص دیشد. بعد از امسجد وارد  الله  که: رسولکند می تیروا ره یابوهر« ترجمه:

پس از  سالم کرد. رسول اکرم  آمد و شروع به خواندن نماز، کرد. پس از اتمام نماز، به آنحضرت 

او رفت و همانطور که نماز خوانده بود، ». یرا تو نماز نخواندیبرو نماز بخوان. ز«پاسخ سالم، به او فرمود: 

». یرا تو نماز نخواندیبرو نماز بخوان. ز«رمود: دوباره ف نماز خواند. بعد، آمد و سالم کرد. آنحضرت 

دانم.  ن، نمییکه تو را به حق فرستاده است، من بهتر از ا ین کرد. آنگاه، گفت: سوگند به ذاتیز چنیبار سوم ن

ر بگو. بعد، آنچه از ی، نخست، تکبینماز بخوان یهر وقت که خواست«فرمود:  اد بده. رسول اکرم یبه من 

سر است بخوان. سپس، با آرامش کامل، رکوع کن و پس از برداشتن سر از رکوع، راست یت میقرآن برا

 یمکث کن. سرانجام، با آرامش کامل، سجده کن. پس از برداشتن سر از سجده، اندک یست و اندکیبا

 .»ت کنیت، رعایوه را در تمام نمازهاین شین. و همیبنش

 ت در نماز ظهرئ): قرا9باب (

يِب « -٤٣٠
َ
ويَلَْ�ِ ِمْن َصالةِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�تَاَدةَ  َ�ْن أ

ُ
ْكَعتَْ�ِ األ  يِف الرَّ

ُ
َ�ْقَرأ

ِكتَاِب وَُسوَرَ�ْ�ِ 
ْ
ْهِر بَِفاحِتَِة ال   ،الظُّ

َ
و�

ُ
ُل يِف األ ُ يِف اثلَّاِ�يَةِ  ،ُ�َطوِّ ْحيَانًا ،َو�َُقرصِّ

َ
 ،َو�ُْسِمُع اآليََة أ

ِكتَاِب وَُسوَرَ�ْ�ِ 
ْ
َعرْصِ بَِفاحِتَِة ال

ْ
 يِف ال

ُ
  ،َوَ�َن َ�ْقَرأ

َ
و�

ُ
ُل يِف األ ُ يِف اثلَّاِ�يَةِ  َوَ�َن ُ�َطوِّ ، َوُ�َقرصِّ

بِْح   ِمْن َصالِة الصُّ
َ

و�
ُ
ْكَعِة األ ُل يِف الرَّ ُ يِف اثلَّاِ�يَةِ  ،َوَ�َن ُ�َطوِّ  )٧٥٩بخاری:( .»َوُ�َقرصِّ

گر یدای  فاتحه و سوره هظهر، سورنماز در دو رکعت اول  الله   رسول گوید: می ه قتادابو « ترجمه:

تالوت  یات را طوریاز آ یبعض ی. و گاهخواند و رکعت دوم را کوتاه می یخواند. رکعت اول را طوالن را می

را تالوت گر یدای  سوره فاتحه و هن در دو رکعت اول نماز عصر، سوریهمچنم. یدیشن کرد که ما می می

رکعت اول نماز فجر  آنحضرت  ،نیخواند. همچن و رکعت دوم را کوتاه می ید. رکعت اول را طوالننمو می

 .»خواند یو رکعت دوم آن را کوتاه م یرا طوالن
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 ت در نماز مغربئ): قرا10باب (

نَُّه قَاَل  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٤٣١
َ
�:  

ُ
َفْضِل َسِمَعتُْه وَُهَو َ�ْقَرأ

ْ
مَّ ال

ُ
ۡ ٱوَ ﴿ :إِنَّ أ  ِت َسَ�ٰ ُمرۡ ل

وَرةَ  ،يَا ُ�َ�َّ  :َ�َقالَْت  ،]١المرسالت: [﴾ ١ افٗ ُعرۡ  ْرتَِ� بِِقَراَءتَِك َهِذهِ السُّ ِ لََقْد َذكَّ إِ�ََّها ، َوا�َّ
 ِ  بَِها يِف الَْمْغرِِب  آلِخُر َما َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ

ُ
 )٧٦٣ بخاری:( .»َ�ْقَرأ

خواندم که مادرم  یرا م »والمرسالت عرفا «ه سور یروز گوید: می ب عبد الله ابن عباس« ترجمه:

ن یرا آخری. زیانداخت رسول خدا اد یه مرا ب ،ن سورهیبا تالوت ا !: فرزندمگفت د ویآنرا شن ؛ام الفضل؛

 .»ن سوره بود که در نماز مغرب، آنرا تالوت کردیهم دم،یشان شنیکه از ا یقرائت
 يِف الَْمْغرِِب قَاَل:   ثَابٍِت  بِْن  َ�ْن َز�ْدِ « -٤٣٢

ُ
  قَْد َسِمْعُت انلَّيِبَّ َ�ْقَرأ

َ
بُِطو�

ويَلَْ�ِ   )٧٦٤بخاری:( .»الطُّ
دو سوره  انیاز م ،دم که در نماز مغربیشن الله   از رسول گوید: می د بن ثابت یز« ترجمه:

.»کرد (اعراف) را تالوت می تر ی(اعراف و انعام)، سوره طوالن یطوالن

 ): قرائت با صداي بلند در نماز مغرب11باب (
ِ  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۴۳۳ ورِ  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  يِف الَْمْغرِِب بِالطُّ

َ
 .»قََرأ

 )۷۶۵بخاری:(
 .»کرد طور را تالوت  هسور ،در نماز مغرب رسول خدا دم که یشن گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

 سجده، در نماز عشاء ): خواندن سوره داراي12باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۳۴
َ
َقاِسِم  َ�ْن أ

ْ
يِب ال

َ
:  قَاَل: َصلَّيُْت َخلَْف أ

َ
َعتََمَة، َ�َقَرأ

ْ
َمآُء ﴿ال إَِذا ٱلسَّ

ۡت  َقاهُ  ﴾١ٱ�َشقَّ
ْ
ل
َ
ْسُجُد بَِها َحىتَّ أ

َ
َزاُل أ

َ
 )۷۶۸ بخاری:( .»فََسَجَد فَال أ

 هسور الله   خواندم. رسول نماز عشاء را پشت سر ابوالقاسم  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ٓ ٱ إَِذا﴿ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ  رم و به مالقات آنحضرت یکه بم یمن هم تا زمان .را خواند و سجده کرد ﴾١ �َشقَّ

 .»»کنم ن سوره را بخوانم، سجده مییبروم هر وقت که ا

 ): قرائت در نماز عشاء13باب (
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۴۳۵

ْ
ِعَشاِء يِف إْحَدى  : أنَّ انلَّيِبَّ عِن ال

ْ
اَكَن يِف َسَفٍر، َ�َقَرأ يِف ال

ْو 
َ
ْحَسَن َصْوتًا ِمنُْه، أ

َ
َحًدا أ

َ
ْخَرى قَاَل: َوَما َسِمْعُت أ

ُ
�ْتُوِن. وِ� ِرَوايٍة أ ْكَعتَْ�ِ بِاتلِِّ� َوالزَّ الرَّ

 )۷۶۹ بخاری:( .»قَِراَءةً 
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ن یوالت«ه سور ،در نماز عشاء ،از مسافرتها یکیدر  رسول الله  گوید: می  ابن عازب براء« ترجمه:

در قرائت،  رسول اکرم  یاز صدا تر نیدلنش ییمن صدا گوید: می گرید یتیدر رواو را خواند.  »تونیوالز

 .»ام  دهینشن

 ت در نماز فجرئ): قرا14باب (

  :قَاَل  عن أيب ُهَر�َْرةَ « -۴۳۶
ُ
ِ  ،يِف لُكِّ َصالةٍ ُ�ْقَرأ ْسَمَعنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
 َ�َما أ

ْسَمْعنَاُ�مْ 
َ
ْخَفيْنَا َ�نُْ�مْ  ،أ

َ
ْخىَف َ�نَّا أ

َ
ْت  ،َوَما أ

َ
ْجَزأ

َ
ُقْرآِن أ

ْ
مِّ ال

ُ
َو�ِْن زِْدَت  ،َو�ِْن لَْم تَزِْد ىلَعَ أ

 )۷۷۲بخاری:( .»َ�ُهَو َخْ�ٌ 
 یبا صدا آنحضرت که را  ین خواند. نمازآد قرینمازها با هدر هم گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یخواند، ما هم برا را که آهسته می یم. و نمازیخوان بلند می یشما، با صدا یبرا، ما هم خواند بلند می

به آن  یاتیاگر آ یکند ول ت میید، کفایم. اگر در نماز، تنها سوره فاتحه را بخوانیخوان شما، آهسته می

 .»د، بهتر استییافزایب

 با صداي بلند در نماز فجرقرائت ): 15باب (

ِ بِْن َ�بَّاٍس « -٤٣٧
ْصَحابِِه  اْ�َطلََق انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَ�ْن َعبيِْدا�َّ

َ
يِف َطائَِفٍة ِمْن أ

َماءِ  يَاِطِ� َو�َْ�َ َخرَبِ السَّ  ُسوِق ُعاَكٍظ َوقَْد ِحيَل َ�ْ�َ الشَّ
َ

رِْسلَْت َعلَيِْهُم  ،اَعِمِديَن إىِل
ُ
َوأ

ُهُب   قَْوِمِهمْ  ،الشُّ
َ

يَاِطُ� إِىل َخرَبِ  ِحيَل بَيْنَنَا َو�َْ�َ  :َ�َقالُوا ؟َما لَُ�مْ  :َ�َقالُوا ،فَرََجَعِت الشَّ
َماءِ  ُهُب  ،السَّ رِْسلَْت َعلَيْنَا الشُّ

ُ
ٌء َحَدَث  َحاَل َما  :قَالُوا ،َوأ َماِء إِال يَشْ  ،بَيْنَُ�ْم َو�َْ�َ َخرَبِ السَّ

رِْض َوَمَغاِرَ�َها
َ
ُ�وا َمَشاِرَق األ َماءِ  ،فَارْضِ ِي َحاَل بَيْنَُ�ْم َو�َْ�َ َخرَبِ السَّ

َّ
 ،فَاْ�ُظُروا َما َهَذا اذل

 انلَّيِبِّ 
َ

َْو تَِهاَمَة إِىل
َ

ُهوا � يَن تَوَجَّ ِ
َّ

وئَلَِك اذل
ُ
 ُسوِق ُعاَكٍظ  ،َوُهَو بِنَْخلَةَ  فَانرَْصََف أ

َ
 ،اَعِمِديَن إِىل

َفْجرِ وَ 
ْ
ْصَحابِِه َصالَة ال

َ
ُ  ،ُهَو يَُص�ِّ بِأ

َ
ُقْرآَن اْستََمُعوا هل

ْ
ا َسِمُعوا ال ِي  :َ�َقالُوا ،فَلَمَّ

َّ
ِ اذل َهَذا َوا�َّ

َماءِ   قَْوِمِهمْ  ،َحاَل بَيْنَُ�ْم َو�َْ�َ َخرَبِ السَّ
َ

 إِنَّا...﴿يَا قَْوَمَنا  :َوقَالُوا ،َ�ُهنَالَِك ِحَ� رََجُعوا إِىل
ُّۡ�ِ  َولَن ۦۖ بِهِ  اَمنَّا َٔ َ�  دِ لرُّشۡ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ  ١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرۡ  َناِمعۡ سَ  ٓ  كَ � َحدٗ  بَِرّ�َِنا

َ
-١الجن: [﴾ ٢ اأ

ُ ىلَعَ نَِبيِِّه  .]٢ نَْزَل ا�َّ
َ
وِ�َ  قُۡل ﴿ :فَأ

ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
ويِحَ  .]١الجن: [﴾ نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  َتَمعَ سۡ ٱ �

ُ
َما أ  َو�ِ�َّ

نِّ  ِ
ْ
 )٧٧٣بخاری:( .»إيَِلِْه قَْوُل اجل
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بازار قصد ارانش به یچند از  یبا تن الله   رسول ،ید: روزیگو یمبعبد الله بن عباس « ترجمه:

 یشهابها. و شده بود یریجلوگ ،به اخبار آسمانها ها ِجن یاز دسترسبود که  ین، زمانیبراه افتاد. و ا ،کاظُع 

گشتند. باز ش یقوم خوروبرو شدند، نزد ت یوضعن یبا ا یوقت ها جن. ندکرد یب میرا تعق ، آنهایآسمان

شده  یریجلوگ ،ما به اخبار آسمانها یاز دسترس ، گفتند:جوابدر  ها جند؟ ید: چرا برگشتیپرسشان  قوم

 آنها گفتند شود. یب میتعقشهابها  هلیبه وس ،کند یسع ،آسمانهابه رفتن  یبرا یو اگر کس .است
ً
 : حتما

م، بگردیبرووسته است. یا بوقوع پیدر دن یخاصاتفاق 
َ
د. یدا کنید و علت آن را پید اطراف و اکناف عال

با  ،ج شده بودند، در آنجایکه بطرف تهامه بس ی. گروهرامون آن شدندیق پیمامور تحق ها جن ازای  هعد

 .عازم بازار عکاظ بودداشت و حضور  ،بنام نخله یدر محل الله   . رسولمواجه شدند الله   رسول

را قرآن  یصدا ی. وقتبودند نماز فجردر حال خواندن ارانش یو  الله   دند، رسولیرس ها جنکه ای  لحظه

آسمانها و  ین قرآن است که از رفتن ما به سویگر گفتند: همیکدیدند، به آن گوش فرا دادند. سپس به یشن

 یا« قوم خود، بر گشتند و گفتند:  ین بود که به سوی، ممانعت نموده است. ایآسمان یبدست آوردن خبرها

ن یمان آورده، از ایاست. پس ما به آن ا یابیکام یم که رهنمون به سویدیرا شن یزیما قرآن شگفت انگ قوم!

نازل  امبریات سوره جن را بر پین آیم. خداوند بعد از آن، ایگردان نمییک را شر یپس، با پروردگار خود، کس

وِ�َ  قُۡل ﴿فرمود: 
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
 .»بود ها و آنچه نازل شد، سخن جن .]۱[الجن: ﴾ نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  َ�َفرٞ  َتَمعَ سۡ ٱ �

 انلَّيِبُّ  :قَاَل  ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٤٣٨
َ
ِمرَ  قََرأ

ُ
ِمرَ  ،ِ�يَما أ

ُ
 َ�نَ  َوَما﴿ .وََسَكَت ِ�يَما أ

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ .]٦٤مریم: [﴾ ا�َِسيّٗ  َر�َُّك  سۡ  �َّ
ُ
 .»]٢١االحزاب: [﴾ َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

 )٧٧٤ بخاری:(
دستور داد بلند  خداوند به آنحضرت که را  یینمازها گوید: می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

خواند. (و خداوند هرگز  یرا که دستور داد آهسته بخواند، آهسته م ییخواند و نمازها بخواند، بلند می

 .»شماست) ین الگو، برایبهتر کند) و (رسول الله  فراموش نمی

 ي مختلف در نمازها ): خواندن سوره16باب (

َعةٍ  :َ�َقاَل �نَُّه َجاَءُه رَُجٌل  : َ�ْن ابِْن َمْسُعودٍ « -٤٣٩
ْ
َل اللَّيْلََة يِف َر� ُت الُْمَفصَّ

ْ
  ،قََرأ

َ
ال

َ
ق

َ
 :ف

ْعرِ  ا َكَهذِّ الشِّ �َن ُسوَرةً  ،َ�ْقُرُن بَيْنَُهنَّ  لََقْد َعَرفُْت انلََّظائَِر الَّيِت اَكَن انلَّيِبُّ  ،َهذًّ فََذَكَر ِعرْشِ
ِل  َعةٍ  ،ِمَن الُْمَفصَّ

ْ
 )٧٧٥بخاری:( .»ُسوَرَ�ْ�ِ يِف لُكِّ َر�

 ههم، رکعتیک در  ،شبیآمد و گفت: دمن نزد  ،یشخص گوید: می ابن مسعود « ترجمه:

و با عجله تند  ،ن را مانند شعرآا قری: آگفتن) را تالوت کردم. ابن مسعود آمفصل(از ق تا آخر قر یها سوره

رکعت تالوت یک آنها را در  یهر دوتا  الله  هم هستند و رسوله یشبرا که  ییها ؟ من سورهیخواند
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و فرمود: هر دو سوره نام برد را مفصل  یها ورهاز سست سوره یابن مسعود ب ،دانم. سپس کرد، خوب می می

 .»خوانب ،رکعتیک را در 

 ): خواندن فاتحه در دو رکعت آخر نماز17باب (

يِب َ�تَاَدةَ « -٤٤٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
مِّ ال

ُ
ويَلَْ�ِ بِأ

ُ
ْهِر يِف األ  يِف الظُّ

ُ
اَكَن َ�ْقَرأ

ِكتَاِب  ،وَُسوَرَ�ْ�ِ 
ْ
مِّ ال

ُ
ْخَرَ�ْ�ِ بِأ

ُ
ْكَعتَْ�ِ األ  َما  ،َو�ُْسِمُعنَا اآليَةَ  ،َوِ� الرَّ

َ
و�

ُ
ْكَعِة األ ُل يِف الرَّ َوُ�َطوِّ

ْكَعِة اثلَّاِ�يَةِ  ُل يِف الرَّ بِْح  ،ال ُ�َطوِّ َعرْصِ وََهَكَذا يِف الصُّ
ْ
 )٧٧٦بخاری:( .»َوَهَكَذا يِف ال

ای  فاتحه را با سوره هسور ،ظهر اول نمازدر دو رکعت  الله   رسول گوید: می ابوقتاده « ترجمه:

 یات را طوریاز آ یخواند. و بعض فاتحه را می هفقط سور ،خرآاما در دو رکعت  .خواند گر از قرآن میید

 یدیشن یخواند که ما م می
ً
در نماز عصر   . آنحضرتکرد یتر م یطوالن ،از رکعت دوم م. رکعت اول را نسبتا

 .»دنمو یعمل موه، یشن یبه هم زیو صبح ن

 ): آمین گفتن امام با صداي بلند18باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٤٤١
َ
نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن أ

َ
نُوا« :قَاَل  أ مِّ

َ
َن اِإلَماُم فَأ مَّ

َ
فَإِنَُّه َمْن َواَ�َق  ،إَِذا أ

ِمَ� الَْمالئَِ�ةِ 
ْ
ِمينُُه تَأ

ْ
َم ِمْن َذنِْبهِ  ،تَأ ُ َما َ�َقدَّ

َ
 )٧٨١بخاری:( .»»ُغِفَر هل

ن یز آمین گفت، شما نیامام آم که یهنگام«فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

. »»شود یده میآمرز اش، گذشتهگناهان فرشتگان باشد، تمام ن ین هر کس که همزمان با آمیرا آمید. زییبگو

 مترجم. ).ندیگو ین میز آمیفرشتگان ن ،ن امامیاست که بعد از آم ی(گفتن

 ): فضیلت آمین گفتن19باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٤٤٢
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم آِمَ�، َوقَالَِت الَْمالئَِ�ُة « قَاَل: أ

َ
إَِذا قَاَل أ

 
ُ
َماِء: آِمَ�، فََواَ�َقْت إِْحَداُهَما األ َم ِمْن َذنْبِهِ يِف السَّ ُ َما َ�َقدَّ

َ
 )٧٨١ بخاری:( .»»ْخَرى، ُغِفَر هل

ن یاز شما، با آم یکین گفتن یاگر آم«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»شود یده میبخشاش  گفتن فرشتگان، در آسمان، همزمان باشد، گناهان گذشته

 به صف دن قبل از رسیدننمو): رکوع 20باب (

يِب بَْ�َرةَ « -٤٤٣
َ
 انلَّيِبِّ  : َ�ْن أ

َ
نَُّه اْ�تََ� إِىل

َ
�  ٌَوُهَو َراِكع،  

َ
ْن يَِصَل إِىل

َ
فََرَ�َع َ�بَْل أ

فِّ  ُ ِحرًْصا َوال َ�ُعدْ « :َ�َقاَل  ،فََذَكَر َذلَِك لِلنَّيِبِّ  ،الصَّ  )٧٨٣بخاری:( .»»َزاَدَك ا�َّ
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به صف، دن یرسقبل از بود. رکوع در  آنحضرت  م.وارد مسجد شد یروز گوید: می ابوبکره « ترجمه:

خداوند عالقه «رمود: ف ان گذاشتم. آنحضرت یدر م الله   رسولبا را آن  ،نمازخواندن از پس به رکوع رفتم. 

 .»)نکنرکوع  ،دن به صفیقبل از رس یعنی( .»نکن یکارن یدوباره چن ی. ولدیفزااینسبت به نماز برا ات 

 رکوعبراي ): تکبیرگفتن 21باب (

نَُّه  : َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ « -٤٤٤
َ
� ٍّ ِة َ�َقاَل  َص�َّ َمَع يلَعِ رَْصَ

ْ
َرنَا َهَذا الرَُّجُل  :بِابل َذكَّ

 ِ َما وََضعَ  َصالةً ُكنَّا نَُصلِّيَها َمَع رَُسوِل ا�َّ
َّ
ُ لُكََّما َرَ�َع َوُ� نَُّه اَكَن يَُ�ربِّ

َ
 )٧٨٤بخاری:( .»فََذَكَر �

نماز  ،در شهر بصره  یپشت سر عل یروز یت است که ویروا ن یاز عمران بن حص« ترجمه:

هر  هنگام آنحضرت چرا که انداخت.  الله   رسولخواندن اد نماز یما را به  ن مرد،یا :گفتخواند و 

 .»گفت ر مییتکبفرود آمدن، ن و برخاست

 ): تکبیر گفتن هنگام بلند شدن از سجده22باب (

٤٤٥- » ِ يِب ُهَر�َْرَة قَال:َ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ ِحَ� َ�ُقوم،ُ ُ�مَّ  َعن أ الِة يَُ�ربِّ  الصَّ

َ
إَِذا قَاَم إِىل

ُ ِحَ� يَْرَكع،ُ ُ�مَّ َ�ُقوُل:  َدهُ «يَُ�ربِّ ُ لَِمْن مَحِ ْكَعِة، ُ�مَّ َ�ُقوُل » َسِمَع ا�َّ ِحَ� يَْرَ�ُع ُصلْبَُه ِمَن الرَّ
َْمدُ «َوُهَو قَائٌِم: 

ْ
ُ ِح�َ »َر�َّنَا َولََك احل ُ  ، ُ�مَّ يَُ�ربِّ َسُه، ُ�مَّ يَُ�ربِّ

ْ
ُ ِحَ� يَْرَ�ُع َرأ َ�ْهوِي، ُ�مَّ يَُ�ربِّ

الِة لُكَِّها َحىتَّ َ�ْقِضيََها،  َسه،ُ ُ�مَّ َ�ْفَعُل َذلَِك يِف الصَّ
ْ
ُ ِحَ� يَْرَ�ُع َرأ ِحَ� �َْسُجد،ُ ُ�مَّ يَُ�ربِّ

ُلُوِس 
ْ
ُ ِحَ� َ�ُقوُم ِمَن اثلِّنْتَْ�ِ َ�ْعَد اجل  )٧٨٩خاری:ب( .»َوُ�َ�ربِّ

و  .گفت ر مییتکب ،هنگام شروع نماز و هنگام رکوع الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

َدهُ «شد،  یکه از رکوع بلند م یهنگام ُ لَِمْن مَحِ نَ ر«ستاد یا که راست مییهنگامو  .گفت می» َسِمَع ا�َّ ا بَّ

 َو 
َ
 ک ل

ُ
َحْمد

ْ
 یگفت. و برا ر مییسجده و بلند شدن از آن، تکب ین رفتن برای. سپس هنگام پائگفت می» ال

است که هنگام بلند  ینمود. گفتن وه،. عمل میین شیان نماز، به همیکرد. و تا پا ن مییز چنیسجده دوم ن

 .»گفت ر مییز تکبیشدن از قعده اول ن

 ): گذاشتن کف دستها بر زانوها در رکوع23باب (

يِبْ،ىل َجنِْب إِ  يُْت َصلَّ َ�ُقْوُل:   بِن َسْعدٍ  َ�ْن ُمْصَعَب « -٤٤٦
َ
َّ  أ ُ�مَّ  ،َ�َطبَّْقُت َ�ْ�َ َكيفَّ

يِب َوقَاَل  ،وََضْعتُُهَما َ�ْ�َ فَِخَذيَّ 
َ
يِْدينَا ىلَعَ  ،ُكنَّا َ�ْفَعلُُه َ�نُِهينَا َ�نْهُ  :َ�نََهاِ� أ

َ
ْن نََضَع أ

َ
ِمْرنَا أ

ُ
َوأ

َكِب   )٧٩٠بخاری:( .»الرُّ
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خواندم. هنگام  می کنار پدرم نماز ،یروز گوید: می  وقاص یبن ابمصعب بن سعد « ترجمه:

ن کار یهمز ین: ما گفتم گذاشتم. پدرم مرا منع کرد و یان رانهایم را با هم چسبانده و در میاهکف دست ،رکوع

 .»میبگذار ،زانوها یها را رو و به ما دستور داده شد که دست .میمنع شدآن، م اما از یکرد را می

 کمر در رکوع و آرامش در آننمودن سر و ): برابر 24باب (

رَبَاِء « -٤٤٧
ْ
  َعِن ال

َ
ال

َ
ْجَدَ�ْ�ِ  ،وَُسُجوُدهُ  اَكَن ُرُكوُع انلَّيِبِّ  :ق َو�َِذا َرَ�َع  ،َوَ�ْ�َ السَّ

ُكوِع  َسُه ِمَن الرُّ
ْ
َواءِ  ،َرأ ُقُعوَد قَِر�بًا ِمَن السَّ

ْ
ِقيَاَم َوال

ْ
 )٧٩٢بخاری:( .»َما َخال ال

ستادن بعد از یا(جلسه) و ان دو سجده یمدت زمان رکوع، سجده، نشستن م گوید: می براء« ترجمه:

 .»تر بود یطوالن ،تشهد یعنیام و قعود یهم بود. البته مدت زمان قه بیک نزد ،الله   رسول(قومه) رکوع 

 ): دعا در رکوع25باب (

ُسبَْحانََك : «َ�ُقوُل يِف ُرُكوِعِه وَُسُجوِدهِ  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٤٤٨
 )٧٩٤بخاری:( .»»اللَُّهمَّ َر�َّنَا َوحِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل 

اللَُّهمَّ ک ُسبَْحانَ « یدعا ،خود هدر رکوع و سجد الله   د: رسولیفرما یم لشه یعا« ترجمه:
 .»خواند یم را »اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل ک َر�َّنَا َوحِبَْمدِ 

ُقْرآنَ  لَوَ�نَْها « -٤٤٩
ْ
ُل ال وَّ

َ
ْخَرى: َ�تَأ

ُ
 )٨١٧بخاری:( .»يِف ِروايٍة أ

را که آنچه  ،در رکوع و سجده الله   آمده است که رسول لشه یگر از عاید یتیروا درو « ترجمه:  

 .»خواند بود، می امر شده یدر قرآن به و

 )اللَّهم ربنَا لَک الْحمدفضیلت گفتن (): 26باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٤٥٠
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َدهُ  :إَِذا قَاَل اِإلَمامُ « :قَاَل  أ ُ لَِمْن مَحِ َسِمَع ا�َّ

َْمدُ  :َ�ُقولُوا
ْ
ُ قَْوَل الَْمالئَِ�ةِ  ،اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل َم ِمْن  ،فَإِنَُّه َمْن َواَ�َق قَْوهلُ ُ َما َ�َقدَّ ُغِفَر هلَ

 )٧٩٦بخاری:( .»»َذنِْبهِ 
َدهُ ( که امام یهنگام«فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه: ُ لَِمْن مَحِ  )َسِمَع ا�َّ

َْمدُ ( د، شمایگو می
ْ
َْمدُ ( شما همزمان با هن گفتید. اگر اییبگو) اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل

ْ
) اللَُّهمَّ َر�َّنَا لََك احل

 .»»قرار خواهند گرفتعفو شما مورد  هشود، تمام گناهان گذشت ادامالئکه 
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 ): قنوت27باب (

�َنَّ َصالَة انلَّيِبِّ  :قَاَل   وَ�نْهُ « -٤٥١ قَرِّ
ُ
بُو ُهَر�َْرَة  ،أل

َ
ْكَعِة  فاََكَن أ َ�ْقنُُت يِف الرَّ

بِْح َ�ْعَد َما َ�ُقوُل  ِعَشاِء وََصالِة الصُّ
ْ
ْهِر وََصالِة ال َدهُ  :اآلِخَرِة ِمْن َصالِة الظُّ ُ لَِمْن مَحِ َسِمَع ا�َّ

ارَ  ُكفَّ
ْ
 )٧٩٧بخاری:( .»َ�يَْدُعو لِلُْمْؤِمِنَ� َوَ�لَْعُن ال

) به فهم یان عملی(با برا  الله   نماز رسولمن فرمود:  ت است که مییروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

َسِمَع ( بعد از ،خر نماز ظهر، نماز عشاء و نماز صبحآدر رکعت ره) یشان (ابوهریگردانم. و ا مییک نزد شما
َدهُ  ُ لَِمْن مَحِ لعن و  ،کفار یکرد و برا می ریخ یدعامومنان،  یبرا ،قنوت یخواند و در دعا یقنوت م ،)ا�َّ

 .»فرستاد می نینفر

�ٍَس « -٤٥٢ 
َ
َفْجرِ  َ�ْن أ

ْ
ُقنُوُْت يِف الَْمْغرِِب َوال

ْ
 )٧٩٨بخاری:( .»قَاَل: اَكَن ال

 .»خواند یقنوت م ،در نماز مغرب و صبح الله   رسول گوید: می انس « ترجمه:

َرِ�ِّ « -٤٥٣ ا َرَ�َع  ُكنَّا يَْوًما نَُص�ِّ َوَراَء انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع الزُّ فَلَمَّ
ْكَعِة قَاَل  َسُه ِمَن الرَّ

ْ
َدهُ « :َرأ ُ لَِمْن مَحِ َْمُد مَحًْدا َكثًِ�ا  :قَاَل رَُجٌل َوَراَءهُ . »َسِمَع ا�َّ

ْ
َر�َّنَا َولََك احل

ا انرَْصََف قَاَل  ،َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يهِ    ؟»الُْمتلََكِّمُ َمِن « :فَلَمَّ
َ

ال
َ
نَا :ق

َ
ال .أ

َ
يُْت بِْضَعًة َوثَالِ�َ� َملاًَك « :�َق

َ
َرأ

ُل  ،يَبْتَِدُروَ�َها وَّ
َ
ُهْم يَْ�تُبَُها أ ُّ�

َ
 )٧٩٩بخاری:( .»»�

 یم. وقتیخواند ینماز م آنحضرت پشت سر  ،یروز گوید: می  یرفاعه ابن رافع زرق« ترجمه:

َدهُ « وبرداشت سر از رکوع  رسول خدا  ُ لَِمْن مَحِ ن جمالت را یا ارانزاز نماز گ یکیگفت،  »َسِمَع ا�َّ

َْمُد مَحًْدا َكثِ ک َر�َّنَا َولَ «  :خواند
ْ
: دیپرس  لهال  از اتمام نماز، رسولپس . »هِ يبًا ُمبَاَرً� �ِ يا َط �ً احل

فرشته را  یو اند یس«فرمود:  الله   رسولگفت: من بودم. ؟ آن نمازگزار »خواندن کلمات را یا یچه کس«

، آنرا یگریکرد قبل از د می یگرفتند و هر کدام، سع گر سبقت مییکدین جمالت، از ینوشتن ا یدم که براید

 . »»سدیبنو

 رکوعحفظ اعتدال و آرامش، پس از ): 28باب (

�ٍَس « -٤٥٤
َ
َسُه ِمَن  �نَُّه اَكَن َ�نَْعُت نَلَا َصالَة انلَّيِبِّ :  َ�ْن أ

ْ
فاََكَن يَُص�ِّ َو�َِذا َرَ�َع َرأ

ُكوِع قَاَم َحىتَّ َ�ُقوَل قَْد �يَِسَ   )٨٠٠بخاری:. (»الرُّ
   الله  نماز رسول انس « ترجمه:

ً
را از رکوع بلند ش که سر یداد و هنگام یبه ما نشان م را عمال

 .»م سجده را فراموش کرده استیکرد یکـه ما فکر م )رفت و به سجده نمینمود ( آنقدر مکث میکرد،  یم
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 ): تکبیر گویان به سجده میرفت29باب (

ِ  :قال أيب ُهَر�َْرةَ  نْ �َ « -٤٥٥ َسُه َ�ُقوُل  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُ « :ِحَ� يَْرَ�ُع َرأ َسِمَع ا�َّ

َْمدُ 
ْ
َدُه َر�َّنَا َولََك احل ْسَمائِِهمْ  ».لَِمْن مَحِ

َ
يِهْم بِأ نِْج الَْويِلَد ْ�َن « :َ�يَُقوُل  ،يَْدُعو لِرَِجاٍل فَيَُسمِّ

َ
اللَُّهمَّ أ

يِب َر�ِيَعةَ  ،وََسلََمَة ْ�َن ِهَشامٍ  ،الَْويِلدِ 
َ
اللَُّهمَّ اْشُدْد  ،َوالُْمْستَْضَعِفَ� ِمَن الُْمْؤِمنِ�َ  ،َوَ�يَّاَش ْ�َن أ

تََك ىلَعَ ُمرَضَ 
َ
ِق يَْوَمئٍِذ ِمْن ُمرَضَ  ».ْجَعلَْها َعلَيِْهْم ِسنَِ� َكِسِ� يُوُسَف َوا ،َوْطأ ْهُل الَْمرْشِ

َ
َوأ

 ُ
َ

 )٨٠٤بخاری:( .»ُ�َاِلُفوَن هل
ُ لَِمْن  َسِمعَ «، کرد یرکوع بلند مسرش را از  وقت هر الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه: ا�َّ

 َ َدُه َر�َّنَا َول َْمدُ  كمَحِ
ْ
: فرمود نمود و می آنان دعا می یکرد و برا سپس، نام چند نفر را ذکر می گفت.یم »احل

! قهر و یر مؤمنان مستضعف را نجات بده. الهیعه و سایاش بن ربید، سلمه بن هشام، عید بن ولیول !ایخدا«

 ُم قوم غضبت را بر 
َ

 یراو». بگردان ،وسفی دوران یمانند خشکسالای  ینازل کن و آنان را دچار خشکسال ،رض

  .»بودند الله   مخالف سرسخت رسول ،سکونت داشتند، آن روزهانه یمدشرق در مضر که  هلیقب گوید: می

 ): فضیلت سجده30باب (

  َ�نْ « -٤٥٦
َ
نَّ انلَّاَس قَالُوا : ُهَر�َْرةَ  يِبْ أ

َ
ِ َهْل نََرى َر�َّنَا :أ ِقيَاَمةِ  يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
 ؟يَْوَم ال

َْدِر لَيَْس ُدونَُه َسَحاٌب « :قَاَل  َقَمِر يَلْلََة ابلْ
ْ
ِ  :قَالُوا ؟»َهْل ُ�َماُروَن يِف ال  :قَاَل  .ال يَا رَُسوَل ا�َّ

ْمِس لَيَْس ُدوَ�َها َسَحاٌب «  ،فَإِنَُّ�ْم تََرْونَُه َكَذلَِك « :قَاَل  .ال :قَالُوا ؟»َ�َهْل ُ�َماُروَن يِف الشَّ
ِقيَاَمةِ 

ْ
ْمَس  ،َمْن اَكَن َ�ْعبُُد َشيْئًا فَلْيَتَِّبعْ  :َ�يَُقوُل  ،ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم ال  ،فَِمنُْهْم َمْن يَتَِّبُع الشَّ

َقَمرَ 
ْ
َواِ�يَت  ،َوِمنُْهْم َمْن يَتَِّبُع ال ُة ِ�يَها ُمنَافُِقوَها ،َوِمنُْهْم َمْن يَتَِّبُع الطَّ مَّ

ُ
 ،َوَ�بىَْق َهِذهِ األ

ُ َ�يَُقوُل  ِ�يِهُم ا�َّ
ْ
نَا َر�ُُّ�مْ  :َ�يَأ

َ
تِيَنَا َر�ُّنَا :َ�يَُقولُونَ  ،أ

ْ
فَإَِذا َجاَء َر�ُّنَا  ،َهَذا َماَكُ�نَا َحىتَّ يَأ

ُ َ�يَُقوُل  ِ�يِهُم ا�َّ
ْ
نَا َر�ُُّ�مْ  :َعَرْ�نَاُه َ�يَأ

َ
نَْت َر�ُّنَا :َ�يَُقولُونَ  ،أ

َ
اُط َ�يرُْضَُب ال ،َ�يَْدُعوُهمْ  ،أ َ رصِّ

ِتهِ  ،َ�ْ�َ َظْهَراَ�ْ َجَهنَّمَ  مَّ
ُ
َل َمْن َ�ُوُز ِمَن الرُُّسِل بِأ وَّ

َ
ُ�وُن أ

َ
َحٌد إِال الرُُّسُل  ،فَأ

َ
 ،َوال َ�تلََكَُّم يَْوَمئٍِذ أ

عْ  ،َسلِّمْ  ،اللَُّهمَّ َسلِّمْ  :َوَ�ُم الرُُّسِل يَْوَمئِذٍ  ْ�تُْم  ،َدانِ َوِ� َجَهنََّم الَكيِلُب ِمثُْل َشوِْك السَّ
َ
َهْل َرأ

ْعَدانِ  نَُّه ال َ�ْعلَُم قَْدَر ِعَظِمَها « :قَاَل  .َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»َشوَْك السَّ
َ
ْعَداِن َ�ْ�َ � َها ِمثُْل َشوِْك السَّ فَإِ�َّ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
َْطُف انلَّاَس بِأ ُ ختَ َحىتَّ ، رَْدُل ُ�مَّ َ�نُْجوَوِمنُْهْم َمْن ُ�َ  ،فَِمنُْهْم َمْن يُوَ�ُق بَِعَمِلهِ  ،إِال ا�َّ

ْهِل انلَّارِ 
َ
َراَد ِمْن أ

َ
ُ رمَْحََة َمْن أ َراَد ا�َّ

َ
َ  ،إَِذا أ ْن ُ�ْرُِجوا َمْن اَكَن َ�ْعبُُد ا�َّ

َ
ُ الَْمالئَِ�َة أ َمَر ا�َّ

َ
 ،أ

ُجودِ  ُ ىلَعَ انلَّا ،َ�يُْخرُِجوَ�ُهْم َو�َْعِرفُوَ�ُهْم بِآثَاِر السُّ َم ا�َّ ُجودِ وََحرَّ ثََر السُّ
َ
ُ�َل أ

ْ
ْن تَأ

َ
َ�يَْخرُُجوَن  ،ِر أ
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ُجودِ  ،ِمَن انلَّارِ  ثََر السُّ
َ
ُ�لُُه انلَّاُر إِال أ

ْ
َ�يَُصبُّ  ،َ�يَْخرُُجوَن ِمَن انلَّاِر قَِد اْمتََحُشوا ،فلَُكُّ ابِْن آَدَم تَأ

َيَاةِ 
ْ
يِْل  ،َعلَيِْهْم َماُء احل يِل السَّ ِبَُّة يِف مَحِ

ْ
ُ  ،َ�يَنْبُتُوَن َكَما تَنْبُُت احل  ا�َّ

ُ
َقَضاِء َ�ْ�َ  ُ�مَّ َ�ْفُرغ

ْ
ِمَن ال

ِعبَادِ 
ْ
َنَِّة َوانلَّارِ  ،ال

ْ
َنَّةَ  ،َو�َبىَْق رَُجٌل َ�ْ�َ اجل

ْ
ْهِل انلَّاِر ُدُخوال اجل

َ
ُمْقبٌِل بِوَْجِهِه قِبََل انلَّاِر  ،وَُهَو آِخُر أ

ْحَرقَِ� َذاَكُؤَها :يَُقوُل �َ 
َ
َهْل  :َ�يَُقوُل  ،يَا رَبِّ ارْصِْف وَْجِ� َعِن انلَّاِر قَْد قََشبَِ� ِر�َُها َوأ

َل َ�ْ�َ َذلَِك 
َ
ْن �َْسأ

َ
تَِك  :َ�يَُقوُل  ؟َعَسيَْت إِْن فُِعَل َذلَِك بَِك أ َ َما �ََشاُء ِمْن  ،ال وَِعزَّ َ�يُْعِطي ا�َّ

ُ وَْجَهُه َعِن انلَّارِ  ،َ�ْهٍد َوِميثَاقٍ  ى َ�ْهَجتََها ،َ�يرَْصُِف ا�َّ
َ
َنَِّة َرأ

ْ
ْ�بََل بِِه ىلَعَ اجل

َ
َسَكَت َما  ،فَإَِذا أ

ْن �َْسُكَت 
َ
ُ أ  ُ�مَّ  ،َشاَء ا�َّ

َ
ال

َ
َنَّةِ  :ق

ْ
ْمِ� ِعنَْد بَاِب اجل ُ  ،يَا رَبِّ قَدِّ

َ
ُ هل ْ�َطيَْت  :َ�يَُقوُل ا�َّ

َ
لَيَْس قَْد أ

َ
أ

عُ 
ْ
َت ال

ْ
ل
َ
ِي ُكنَْت َسأ

َّ
َل َ�ْ�َ اذل

َ
ْن ال �َْسأ

َ
ُ�ونُ  :َ�يَُقوُل  ؟ُهوَد َوالِْميثَاَق أ

َ
ْشىَق َخلِْقَك  يَا رَبِّ ال أ

َ
 ،أ

َل َ�ْ�َهُ  :َ�يَُقوُل 
َ
ْن ال �َْسأ

َ
ْعِطيَت َذلَِك أ

ُ
ُل َ�ْ�َ  :َ�يَُقوُل  ؟َ�َما َعَسيَْت إِْن أ

َ
ْسأ

َ
تَِك ال أ ال وَِعزَّ

َنَّةِ  ،َر�َُّه َما َشاَء ِمْن َ�ْهٍد َوِميثَاقٍ  َ�يُْعِطي ،َذلَِك 
ْ
 بَاِب اجل

َ
ُمُه إىِل ى  فَإَِذا بَلََغ بَاَ�َها ،َ�يَُقدِّ

َ
فََرأ

ورِ  ُ ِة َوالرسُّ ْن �َْسُكَت  ،زَْهَرَ�َها َوَما ِ�يَها ِمَن انلَّرْضَ
َ
ُ أ يَا رَبِّ  :َ�يَُقوُل  ،فَيَْسُكُت َما َشاَء ا�َّ

َنَّةَ 
ْ
ْدِخلِْ� اجل

َ
ُ  ،أ ْغَدرَكَ  :َ�يَُقوُل ا�َّ

َ
ُعُهوَد َوالِْميثَاَق  ،َوْ�ََك يَا اْ�َن آَدَم َما أ

ْ
ْ�َطيَْت ال

َ
لَيَْس قَْد أ

َ
أ

ْعِطيَت 
ُ
ِي أ

َّ
َل َ�ْ�َ اذل

َ
ْن ال �َْسأ

َ
ْشىَق َخلِْقَك  :َ�يَُقوُل  ،أ

َ
َْعلِْ� أ

َ
ُ َعزَّ  ،يَا رَبِّ ال جت َ�يَْضَحُك ا�َّ

َنَّةِ  ،وََجلَّ ِمنْهُ 
ْ
ُ يِف ُدُخوِل اجل

َ
َذُن هل

ْ
ْمِنيَّتُهُ  ،َ�َمنَّ  :َ�يَُقوُل  ،ُ�مَّ يَأ

ُ
ُ  ،َ�يَتََم�َّ َحىتَّ إَِذا اْ�َقَطَع أ قَاَل ا�َّ

ُرُه َر�ُّهُ  :َعزَّ وََجلَّ  ْ�بََل يَُذكِّ
َ
  ،ِمْن َكَذا َوَ�َذا أ

َ
ُ َ�َعاىل َماِ�ُّ قَاَل ا�َّ

َ
لََك َذلَِك  :َحىتَّ إَِذا اْ�تََهْت بِِه األ

يِب ُهَر�َْرَة  ».َوِمثْلُُه َمَعهُ 
َ
ُْدرِيُّ أل

ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :بقَاَل أ ُ لََك « :قَاَل  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ قَاَل ا�َّ
ْمثَاهِلِ 

َ
ُة أ بُو ُهَر�َْرةَ  »َذلَِك وََعرَشَ

َ
ِ  :قَاَل أ ْحَفْظ ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
ُ  لَْم أ

َ
ِ « :إِال قَْوهل َك َوِمثْلُُه لََك َذل

بُو َسِعيدٍ  »َمَعهُ 
َ
ْمثَاهِلِ « :إِ�ِّ َسِمْعتُُه َ�ُقوُل َذلَِك  :قَاَل أ

َ
ةُ أ  )٨٠٦بخاری:. (»»لََك وََعرَشَ

پروردگارمان را  ،امتیروز ق ا مایدند: آیپرس الله   مردم از رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

؟ »دیدارک ش ،یابرر یغ یهوات ماه شب چهارده در یؤشما در ر مگر «فرمود:  آنحضرت د؟ یم دیخواه

؟ »دیدارک ش ،یابرر یغ یهواد در یت خورشیؤا شما در ریآ«باز فرمود:  !رسول خدا یر، ایخ گفتند:

ه د. همید دیخواهن صورت یبه همامت یروز قدر شما پروردگارتان را « فرمود:   ر. آنحضرتیگفتند: خ

ا ی( یزی، چایدر دن ،: هرکسدیفرما می خواهند شد و خداوند خطاب به آنان مردم در آن روز، محشور

افتند  راه میماه بدنبال ای  روند، عده د مییبدنبال خورشای  عدهبرود. کرده است، دنبال آن پرستش ) را یکس

در  نیکه منافق یماند در حال می ین امت باقیا کنند. و سرانجام، حرکت می ها پشت سر طاغوت یو گروه

ند: تا پروردگار ما یگو یآنان م. من پروردگار شما هستم گوید: می د ویآ کنار آنها قرار دارند. خداوند می
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م شناخت. آنگاه خداوند به یرا خواهاو  ،دیایبگاه پروردگارمان هر م.یخور خود تکان نمی یاز جا د،یاین

تو  ،ی: آرندیگو . میستمهوردگار شما من پر گوید: می د ویآ آنان شناخته شده است، می یکه برا یصورت

د. من گرد دوزخ نصب می یروبر  یو پل خواند فرا میخود  یآنان را بسو ،. سپس خداوندیپروردگار ما هست

 امبرانیجز پ یکس ،عبور خواهم کرد. در آن روزآن،  یروبا امت خود از  خواهم بود که یامبرین پینخست

م «ن خواهد بود: یامبران هم ایسخن پ . ودیتواند سخن بگو نمی
ِّ
م، سل

ِّ
هم سل

ّ
: پروردگارا، نجات، یعنی »الل

ا شما خار درخت سعدان را یآ عدان وجود دارد.َس درخت  یهامانند خار ییقالبها(در دوزخ) نجات. 

 .مانند خار درخت سعدان استمذکور  یها قالب«فرمود:   امبریپ .یبل؟ صحابه عرض کردند: »اید دهید

از  یبعض ند.یربا شان میطبق اعمالمردم را  ،ن قالبهایداند. ا یگر نمید یکس ،آنها را جز الله یالبته بزرگ

سرانجام با گر ید یبرخد و ونش میک هال و دنافت دوزخ میتوسط آن قالبها به ر اثر اعمال بدشان دمردم 

 شود که خدا می یانیدوزخرحمت خداوند شامل حال  ،. سپسابندی ن، نجات مییسهمگ یبرداشتن زخمها

رون یاز دوزخ ب ،اند هکردند را پرستش  اورا که  یکسان هیدهد تا کل به فرشتگان دستور میآنگاه، . بخواهد

سجده را بر آتش  یاعضاخداوند را یزشناسند.  میشان  خداپرستان را از آثار سجده ،اورند. فرشتگانیب

سوزاند مگر  بدن انسان را می یآورند. آتش همه اعضا رون مییست. آنها را از آتش بده ایگردانحرام  ،دوزخ

شان یها ند که آتش، بدنشان را سوخته و گوشتیآ رون مییاز دوزخ ب یکه اثر سجده باشد. آنان در حال ییجا

آب، جوانه که در کنار نهر ای  شود. و همانند دانه ده مییات بر بدنشان پاشیرا گداخته است. سپس آب ح

شود که فقط  فارغ می ین بندگان در حالیزنند. پس از آن، خداوند از قضاوت ب ز جوانه مییزند، آنان ن می

است که وارد بهشت  ین فرد دوزخیف مانده است. و او آخرین بهشت و دوزخ بالتکلیاز بندگانش ب یکی

را وزش یرا از دوزخ برگردان. زام   هچهر !پرودگارا گوید: می دوزخ است، یبه سواش  شود. او که چهره می

ن ید: اگر ایفرما سوزاند. خداوند می نش، مرا مییآتش یها زند و شعله ن آن، حالم را به هم مییآتش یهوا

خواهم. و  سوگند به عزتت، که نمی گوید: می ؟یخواه نمی یگریز دیخواسته ات را بر آورده سازم، چ

به اش  چهره یگرداند. وقت یرا از جانب دوزخ برماش  ند چهرهبندد. خداو گر مییمان دین عهد و پیچند

مرا  !پروردگارا گوید: می کند سپس سکوت می یند، ابتدا اندکیب آنرا می یشود و شاداب بهشت می یسو

 یگریز دیکه چ یمان نبستیمگر تو آن همه عهد و پ گوید: می بهشت ببر. خداوند به او هدروازیک نزد

ز یات را ن ن خواستهید: اگر ایفرما ات مگردان. خداوند می ن بندهیتر یپروردگارا مرا شق گوید: می !؟ینخواه

خواهم. خداوند او  نمی یگریز دیسوگند به عزتت که چ گوید: می ؟یخواه نمی یگریز دیبرآورده سازم، چ

سکوت ای  افتد، لحظه بهشت می یهایها و شادابیبائیچشمش به ز یبرد. وقت دروازه بهشت مییک را نزد

فرزند آدم! چقدر  یبر تو ا ید: وایفرما ا! مرا وارد بهشت گردان. خداوند مییخدا گوید: می کند. سپس می

 !پروردگارا گوید: می .ینخواه یگریز دیکه چ یمان نبستی! مگر تو با من، آن همه عهد و پیعهد شکن هست
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ورود به بهشت  هخندد. سپس به او اجاز میاش  ن رفتار بندهین بنده ات مگردان. خداوند به ایتر یمرا شق

رسد.  ان مییش به پایطلبد که آرزوها ، بخواه. پس او آنقدر میید: اکنون هر چه آرزو داریفرما دهد و می می

رسد. حق  ان مییز به پاین آرزوها نینکه این و چنان بخواه. تا ایاندازد که چن ادش مییخداوند عزوجل به 

 ».ت فرمودمیبه تو عنا یبرابر آنچه که خواستد: دو یفرما می یتعال

ت یخداوند به او ده برابر عنا«دم که فرمود: یشن ره گفت: من از رسول خدا یبه ابوهر ید خدریابوسع 

د یشتر از دو برابر فرموده باشد. ابوسعیب گفت: من بخاطر ندارم که آنحضرت  ره یابوهر». کند می

 .»»دهد خداوند ده برابر به او می«فرمود:   دم که آنحضرتیمن خودم شن :گفت

 هفت عضو  ا): سجده ب31باب (

ْسُجَد ىلَعَ َسبَْعِة « :قَاَل انلَّيِبُّ  :يف رواية قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٤٥٧
َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

ْ�ُظمٍ 
َ
َبَْهةِ  :أ

ْ
نِْفهِ  ـ ىلَعَ اجل

َ
َشاَر �ِيَِدهِ ىلَعَ أ

َ
ََديِْن  ـ َوأ

ْ
ْكبَتَْ�ِ  ،َوايل َقَدَمْ�ِ  ،َوالرُّ

ْ
ْطَراِف ال

َ
َوال  ،َوأ

َعرَ   )٨١٢بخاری:( .»»نَْ�ِفَت اثلِّيَاَب َوالشَّ
 دستور داده شده استبه من « فرمود: الله   رسول گوید: می ب ابن عباس، یتیدر روا« ترجمه:

 یعنی(خود اشاره کرد  ینیبا دستش به ب وـ  یشانی: پمینماسجده ) هفت عضو(هفت استخوان بدن  اکه ب

 ،ن به ما دستور داده شده است که در نمازیدو دست، دو زانو و سر انگشتان پا. همچن با هم)ـ ینیو ب یشانیپ

 .»»میجمع نکنخود را سر و لباس  یموها

 بین دو سجدهمکث ): 32باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٤٥٨
َ
. :قَاَل  َ�ْن أ يُْت انلَّيِبَّ

َ
َ بُِ�ْم َكَما َرأ َص�ِّ

ُ
ْن أ

َ
و�ايق  إِ�ِّ ال آلُو أ

 )٨٢١بخاری:( .»احلديث تقدم
 یکوتاهچ وجه یبه هبه شما   الله  فرمود: من از نشان دادن نماز رسول ک ابن مال انس« ترجمه:

 یحد... کنم ینم
ً
 .»دیان گردیب ث قبال

 ساعدهایش را روي زمین بگذارد ،): نمازگزار نباید در سجده33باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۴۵۹
َ
نَّ  َ�ْن أ

َ
ُجودِ « :قَاَل   انلَّيِبَّ  : أ َواليَبُْسْط  ،اْ�تَِدلُوا يِف السُّ

ِب 
ْ
لَك

ْ
َحُدُ�ْم ِذَراَ�يِْه انِْبَساَط ال

َ
 )۸۲۲بخاری:( .»»أ

د و یکنآرامش خود را حفظ  ،در سجده«فرمود:  الله   رسول گوید: می ک ابن مالانس « ترجمه:

 .»»ن نگذاردیش را مانند سگ، بر زمیاز شما ساعدهایک چ یه
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 برخاستن از آن ،): نشستن بعد از رکعت اول وسوم وسپس34باب (

َُو�ْرِِث اللَّييِْثِّ « -۴۶۰
ْ
ى انلَّيِبَّ عن َمالِِك بِْن احل

َ
نَُّه َرأ

َ
� :  فَإَِذا اَكَن يِف ِوتٍْر ِمْن ، يَُص�ِّ

 )۸۲۳بخاری:( .»َصالتِِه، لَْم َ�نَْهْض َحىتَّ �َْستَوَِي قَاِعًدا
خواند و بعد از رکعت  می دم که نمازیرا د من رسول الله  گوید: می رث یبن حوک مال« ترجمه:

 .»خاست ینشست وسپس برم می ی(پس از سجده دوم) نخست، اندکسوم  اول و

 هنگام بلند شدن از سجده ،): تکبیر گفتن35باب (

  نْ �َ « -۴۶۱
َ
ُ  دٍ يْ عِ سَ  يِبْ أ

ْ
  : يِّ رِ دْ اخل

َ
َسُه ِمَن  ،َص�َّ  هُ نَّ �

ْ
فََجَهَر بِاتلَّْكِبِ� ِحَ� َرَ�َع َرأ

ُجودِ  ْكَعتَْ�ِ  ،وَِحَ� َسَجَد وَِحَ� َرَ�عَ  ،السُّ يُْت انلَّيِبَّ  ،وَِحَ� قَاَم ِمَن الرَّ
َ
 .» َوقَاَل َهَكَذا َرأ

 )۸۲۵بخاری:(
 و و در نماز، هنگام بلند کردن سر از سجدهات شده است که یروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

ر یتکب ،بلند یبا صدا از سجده و هنگام بلند شدن از تشهد اول به سجده و پس از بر خاستن رفتنهنگام 

 .»کرد ن مییدم که چنیرا د الله  گفت و فرمود: رسول می

 در تشهد به طریقه سنت، ): نشستن36باب (

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۴۶۲ الِة إَِذا َجلََس  :بُ�َمَر  ا�َّ �َُّع يِف الصَّ نَُّه اَكَن َ�رَتَ
َ
نَّه رَ  ،�

َ
 َو�

َ
ى أ

َ وَ 
َ

ِ  َل عَ �َ  هُ دل يرُْسَى :َوقَاَل  ،َ�نََهاهُ  َك ذل
ْ
ُْمَ� َوتَثِْ�َ ال ْن َ�نِْصَب رِْجلََك ايلْ

َ
الِة أ َما ُسنَُّة الصَّ  ،إِ�َّ

 ُ
َ

ِْمالِ�  :َ�َقاَل  .إِنََّك َ�ْفَعُل َذلَِك  :َ�َقاَل هل
َ

 )۸۲۷بخاری:( .»إِنَّ رِْجَ�َّ ال حت
او هم، د که یپسرش را د یوقت یلو .نشست یچهار زانو م ،در نماز ب ه بن عمرلال عبد« ترجمه:

قدم ن است که یا ،در نماز ،سنتقه یبه طر: نشستن گفتکرد و  منع ن کار یرا از ا یند، وینش چهار زانو می

شما چرا خود . پسرش گفت: یینماچپ را پهن  یپاقدم ) و یستاده نگه داری(ا یراست را نصب کن یپا

 .»کند م مرا تحمل نمییناتوانم و پاها: من گفت ؟!دینینش یچهار زانو م

  نْ �َ « -۴۶۳
َ
اِعِديِّ أ ِ  :قَاَل   يب مُحَيٍْد السَّ ْحَفَظُ�ْم لَِصالةِ رَُسوِل ا�َّ

َ
نَا ُكنُْت أ

َ
 ،أ

َ َجَعَل يََديِْه ِحَذاَء َمنِْكبَيْهِ  ْ�تُُه إَِذا َكربَّ
َ
ْمَ�َن يََديِْه ِمْن ُرْكبَتَيْهِ  ،َرأ

َ
 ،ُ�مَّ َهرَصَ َظْهَرهُ  ،َو�َِذا َرَ�َع أ
َسُه اْستَوَى َحىتَّ َ�ُعوَد لُكُّ َ�َقاٍر َماَكنَهُ 

ْ
 فَإَِذا َسَجَد وََضَع يََديِْه َ�ْ�َ ُمْفرَتٍِش َوال ،فَإَِذا َرَ�َع َرأ

ِقبْلَةَ  ،قَابِِضِهَما
ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه ال

َ
ْطَراِف أ

َ
ْكَعتَْ�ِ َجلََس ىلَعَ  ،َواْستَْقبََل بِأ فَإَِذا َجلََس يِف الرَّ
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يرُْسَىرِْجلِ 
ْ
ُْمَ�  ِه ال

ْ
يرُْسَى ،َونََصَب ايل

ْ
َم رِْجلَُه ال ْكَعِة اآلِخَرِة قَدَّ َونََصَب  ،َو�َِذا َجلََس يِف الرَّ

ْخَرى َوَ�َعَد ىلَعَ َمْقَعَدتِهِ 
ُ
 )۸۲۸بخاری:( .»األ

را بهتر  الله   نماز خواندن رسولوه یششما  همن از هم گوید: می  ید ساعدیابوحم« ترجمه:

در  .کرد یش بلند میها ش را تا برابر شانهیدستهادم که یدمه یر تحریهنگام گفتن تکبرا  الله   دانم. رسول یم

کرد که سر و کمرش در  خم می ی. آنگاه، کمرش را طورگرفت ش محکم مییرا با کف دستها زانوها ،رکوع

 راست و استو. گرفت هم قرار می یراستا
ً
 یها که مهره یستاد، طوریا ار میپس از برخاستن از رکوع، کامال

گذاشت که  ن مییزم یرو یش را طوریدستها ،هنگام سجدهگرفت. و  خود، قرار می یکمرش سر جا

و نمود.  می ش را به طرف قبلهیانگشتان پاهاد و یچسب نه به بدنش میو شد  ن فرش مییش نه به زمیساعدها

چپ را  ی، پاآخرکرد. و در تشهد  یراست را نصب م ینشست و پا چپ می یپا یرودر تشهد اول، 

 .»داد ن قرار مییمنگاه خود را بر زمینشکرد و  یراست را نصب م یو پابرد  جلو می یمقدار

 که تشهد اول را واجب نمیداند ): کسی37باب (

ِ ابِْن  َ�بْدِ  نْ �َ « -۴۶۴ زِْد َشنُوَءةَ  حُبَيْنََة  ا�َّ
َ
 ،وَُهَو َحِليٌف بِلَِ� َ�بِْدَمنَاٍف  ،َوُهَو ِمْن أ

ْصَحاِب انلَّيِبِّ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َوَ�َن ِمْن أ

َ
ْهرَ  أ ويَلَْ�ِ  ،َص�َّ بِِهُم الظَّ

ُ
ْكَعتَْ�ِ األ لَْم  ،َ�َقاَم يِف الرَّ

الةَ  ،َ�ِْلْس  َ َوُهَو َجالٌِس  ،ِليَمهُ َواْ�تََظَر انلَّاُس �َسْ  ،َ�َقاَم انلَّاُس َمَعُه َحىتَّ إَِذا قَىَض الصَّ  ،َكربَّ
ْن �َُسلِّمَ 

َ
 )۸۲۹بخاری:( .»ُ�مَّ َسلَّمَ  ،فََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ َ�بَْل أ

له ازد شنوءه و از هم ی؛ که از قب ل القدر رسول الله یجل ی؛ صحاب  نهیه ابن بحلال عبد« ترجمه:

در  آنحضرت. میخواند ینماز ظهر را م خدا   رسولهمراه  ،یروز گوید: می مانان عبد مناف بود،یپ

 د ویان رسینماز به پا یوقت .بلند شدند ز با آنحضرت ینند. مردم یان رکعت اول، فراموش کرد که بنشیپا

ر گفت و به سجده یتکب ،که نشسته بود یدر حال آنحضرت  ،بودند الله   مردم منتظر سالم گفتن رسول

.»سالم گفت سپس،آورد و  یدو سجده بجا ،رفت و قبل از سالم

 آخر هتشهد در جلسخواندن ): 38باب (

ِ بْ  َ�ْن َ�بْدِ « -۴۶۵ الُم  :قُلْنَا ُكنَّا إَِذا َصلَّيْنَا َخلَْف انلَّيِبِّ  :قَاَل   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن ا�َّ السَّ
�َل َوِمياَكِ�يَل  الُم ىلَعَ فُالٍن َوفُالنٍ  ،ىلَعَ ِجرْبِ ِ  ،السَّ ََفَت إِيَلْنَا رَُسوُل ا�َّ َ « :َ�َقاَل  فَاتلْ إِنَّ ا�َّ

المُ  َحُدُ�مْ  ،ُهَو السَّ
َ
الُم َعلَيَْك  :فَلْيَُقِل  ،فَإَِذا َص�َّ أ يِّبَاُت السَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ

الُم عَ  ِ َوَ�َرَ�تُُه السَّ َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
احِلِ�َ � ِ الصَّ فَإِنَُّ�ْم إَِذا قُلْتُُموَها  ،لَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ
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نَّ ُ�َمَّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ َ إِال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
رِْض أ

َ
َماِء َواأل ِ َصاِلٍح يِف السَّ َصابَْت لُكَّ َ�بٍْد ِ�َّ

َ
 ًداأ

 ُ
ُ

 )۸۳۱بخاری:( .»»َ�بُْدهُ َورَُسوهل
ن یچن ،م و در قعدهیخواند ینماز م  الله  پشت سر رسول گوید: می ه بن مسعود لال عبد« ترجمه:

ما نگاه کرد و  یسوبه  الله   . رسولفالن وفالن ل ویکائیل، میم: سالم بر الله، سالم بر جبرئیکرد یدعا م

د در ی. شما با)دییندارد که شما بر او سالم بگو یازیچ نیه( .است یخودش منشأ سالمت ،فرمود: خداوند

ِ د: یین بگویچن ،نماز َها انلَّيِبُّ َورمَْحَُة ا�َّ ُّ�
َ
الُم َعلَيَْك � يِّبَاُت السَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ اتلَِّحيَّاُت ِ�َّ

احِلِ�َ  ِ الصَّ الُم َعلَيْنَا وىلََعَ ِعبَاِد ا�َّ ن و یمالله در زیک بندگان ن هن دعا شامل همیاـ  َوَ�َرَ�تُُه السَّ

ًدا شود ـ آسمان می نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ َ إِال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ  أ

ُ
 .»َ�بُْدُه َورَُسوهل

 دن قبل از سالم گفتننمو): دعا 39باب (

ِ  :َزْوِج انلَّيِبِّ  ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۴۶۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
الةِ  أ إِ�ِّ اللَُّهمَّ : «اَكَن يَْدُعو يِف الصَّ

َقرْبِ 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
الِ  ،أ جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا  ،َوأ

َ
وَأ

ثَِم َوالَْمْغَرمِ  ،َوفِتْنَِة الَْمَماِت 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْمأ

َ
ُ قَائٌِل  ».اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ْ�رَثَ  :َ�َقاَل هل

َ
 َما �َْستَِعيُذ ِمَن َما أ

ْخلََف « :َ�َقاَل  ،الَْمْغَرمِ 
َ
َث فََكَذَب َووََعَد فَأ  )۸۳۲ بخاری:( .»»إِنَّ الرَُّجَل إَِذا َغِرَم َحدَّ

ن دعا یدر نماز چن آنحضرت کند که  ت مییروا ،لهرسول ال یهمسر گرام ،لشه یعا« ترجمه:

ُعوُذ بَِك ِمْن «کرد:  یم
َ
َقرْبِ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ْ
الِ  ،َعَذاِب ال جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

َ
ُعوُذ  ،َوأ

َ
َوأ

ثَِم َوالَْمْغَرمِ  ،بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوفِتْنَِة الَْمَماِت 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن الَْمأ

َ
از  !پروردگارا». «اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

 نکه مقروض و بدهکار شوم به تویاز ا !م. پروردگارابر تو پناه می به گو مر یزندگ هفتن و َدجال هعذاب قبر، فتن

 فرمود:د؟ یبر اد به خدا پناه مییز دیوبدهکار شنکه یاشما از  !ارسول اللهید: یپرس یشخص». مبر یپناه م

 .»»کند یوعده مخلف د و یگو یدروغ م را انسان بدهکار،یز

يِق « -۴۶۷ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ
َ
ِ  :َ�ْن أ نَُّه قَاَل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
�:  ْدُعو بِِه يِف

َ
َعلِّْمِ� ُداَعًء أ

نَْت فَاْغِفْر يِل  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا :قُِل « :قَاَل  .َصاليِت 
َ
نُوَب إِال أ َوال َ�ْغِفُر اذلُّ

غَ  ،َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َوارمَْحِْ� 
ْ
نَْت ال

َ
 )۸۳۴بخاری:( .»»ُفوُر الرَِّحيمُ إِنَّك أ

اموز تا آنرا در نماز یبه من ب ییدعاگفتم:   الله  رسولبه  گوید: می ق یصد ابوبکر« ترجمه:

َوال َ�ْغِفُر  ،اللَُّهمَّ إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس ُظلًْما َكِثً�ا«ن دعا را بخوان: یا« فرمود:  آنحضرت بخوانم. 
نَْت فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َوارمَْحِْ� 

َ
نُوَب إِال أ َغُفوُر الرَِّحيمُ  ،اذلُّ

ْ
نَْت ال

َ
پروردگارا! . «»إِنَّك أ
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ت خود، مرا یبا عنا !امرزد. خداوندایست که گناهان مرا بین گرید یکستو  و جزام   هار ستم کردیبر خود بس

 .»»یهمانا تو بخشنده و مهربان .رحم کنبر من امرز و یب

 ): دعاهاي اختیاري پس از تشهد40باب (

 قوهل: الرواية بعد هِ هذِ  يِفْ  اَل قَ باً وَ �ْ رِ قّ  مّ دَّ قَ �َ  دِ هُّ شَ  التَّ يِف   دٍ وْ عُ سْ مَ  ابِن  ُث يْ دِ حَ « -۴۶۸
ًدا َ�بُْدُه « نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ َ ِإال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
ْعَجبَُه إيَِلِْه أ

َ
اَعِء أ ُ ِمَن ادلُّ ُ، ُ�مَّ َ�تََخ�َّ

ُ
َورَُسوهل

 )۸۳۵بخاری:( .»»َ�يَْدُعو
ن آمده یچنهمت ین روایدر سطور باال گذشت. در ا ،تشهد هدربار ث ابن مسعود یحد« ترجمه:

ًدا «است که بعد از  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ َ إِال ا�َّ

َ
ْن ال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ أ

ُ
ل یرا که ما ییهر دعا، َ�بُْدهُ َورَُسوهل

 .»»بخواندتواند  است، می

 ): سالم گفتن 41باب (

مِّ َسلََمَة « -۴۶۹
ُ
ِ  :قَالَْت  لَ�ْن أ إَِذا َسلََّم قَام النَِّساُء ِحَ� َ�ْقيِض  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْن َ�ُقومَ 
َ
 )۸۳۷بخاری:( .»�َْسِليَمُه َوَمَكَث �َِسً�ا َ�بَْل أ

د، یرس ان مییبه پانماز داد و  سالم می الله   رسولنکه یپس از ا گوید: می لام سلمه « ترجمه:

 .»خاست یو آنگاه برم دکر یتوقف م یاندک رفتند. آنحضرت  شدند و می یبلند مزنها 

 ددهار وقتی سالم گوید که امام سالم ز): نماز گ42باب (

 )۸۳۸بخاری:( .»فََسلَّْمنَا ِحَ� َسلَّمَ  َصلَّيْنَا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن ِعتْبَاَن « -۴۷۰
شان سالم گفت، یکه ا یو هنگام .مینماز خواند  اکرم ینب با گوید: می ک عتبان بن مال« ترجمه:

 .»میسالم گفتز ینما 

 ): ذکر بعد از نماز43باب (

ْكرِ  :بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ « -۴۷۱ وِْت بِاذلِّ نَّ َرْ�َع الصَّ
َ
ِحَ� َ�نرَْصُِف انلَّاُس ِمَن  ،أ

فُوا بَِذلَِك إَِذا  :َوقَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  .اَكَن ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  ،الَْمْكتُوَ�ةِ  ْعلَُم إَِذا انرَْصَ
َ
ُكنُْت أ

 )۸۴۱بخاری:( .»َسِمْعتُهُ 
در زمان  فرض، یها بعد از نماز ،بلند یصدابا  ذکر گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:
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دانستم  ذکرشان، می یدن صدایمن با شن کند: یاضافه م ب ج بود. ابن عباسیرا الله   رسول

 .»که نماز، تمام شده است

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۷۲
َ
 انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
ُفَقَراُء إىِل

ْ
ثُوِر ِمَن  :َ�َقالُوا َجاَء ال ْهُل ادلُّ

َ
َذَهَب أ

ُعال َوانلَِّعيِم الُْمِقيمِ 
ْ
رََجاِت ال ْمَواِل بِادلَّ

َ
َولَُهْم  ،َوَ�ُصوُموَن َكَما نَُصومُ  ،يَُصلُّوَن َكَما نَُص�ِّ  ،األ

وَن بَِها َو�َْعتَِمُرونَ  ْمَواٍل َ�ُجُّ
َ
قُونَ ،فَْضٌل ِمْن أ ال « :قَاَل  .َوُ�َاِهُدوَن َو�َتََصدَّ

َ
ثُُ�ْم إِْن أ َحدِّ

ُ
أ

َخْذُ�ْم 
َ
تُْم َمْن َسبََقُ�مْ بِِه أ

ْ
ْدَر�

َ
َحٌد َ�ْعَدُ�مْ  ،أ

َ
ُ�ْم أ

ْ
ْ�تُْم َ�ْ�َ  ،َولَْم يُْدِر�

َ
َوُ�نْتُْم َخْ�َ َمْن أ

ُوَن َخلَْف لُكِّ َصالةٍ ثَالثًا َوثَالِ��َ  :َمْن َعِمَل ِمثْلَهُ  إِالَّ  ،َظْهَراَ�يْهِ  َْمُدوَن َوتَُ�ربِّ
َ

  .»�َُسبُِّحوَن َوحت
 
َ

ال
َ
َْمُد ثَالثًا َوثَالِ��َ  ،َ�ْعُضنَا �َُسبُِّح ثَالثًا َوثَالِ��َ  :َ�َقاَل  ،الراوي: فَاْختَلَْفنَا بَيْنَنَا ق

َ
 ،َو�

ْرَ�ًعا َوثَالِ��َ 
َ
ُ أ ْ�رَبُ « :َ�ُقوُل  :َ�َقاَل  ،يَلْهِ فَرََجْعُت إِ  ،َونَُ�ربِّ

َ
ُ أ ِ َوا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
ِ َواحل  ،ُسبَْحاَن ا�َّ

 )۸۴۳بخاری:( .»»َحىتَّ يَُ�وَن ِمنُْهنَّ لُكِِّهنَّ ثَالثًا َوثَالِ��َ 
و عرض کردند: ثروتمندان عالوه  ندآمد الله   نزد رسولفقرا از  یا عده گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

خوانند،  را مانند ما نماز مییجاودان آن را از آن خود ساختند. ز یع بهشت و نعمتهای، درجات رفیرفاه مادبر 

ن کارها یدهند. (و ا کنند و صدقه می گزارند و جهاد می در ثروت، حج و عمره می یل برتریرند و بدلیگ روزه می

را که از  ید، کسانیاموزم که اگر آن را انجام دهیبه شما ن یا عملیآ«فرمود:  ست). رسول خدا یاز ما ساخته ن

که مثل  ید شد. و جز کسانیکه با شما هستند، خواه یین انسانهایافت و بهترید ی، در خواهاند گرفته یشیشما پ

ن است که پس از هر نماز ید؟ آن عمل، ایگر به شما نخواهد رسید یدهند، کس ن عمل را انجام مییشما ا

 .دییو سه بار الله اکبر بگو یو سه بار الحمدلله و س یبحان الله و سو سه بار س یفرض، س

بوجود آمد. نظر اختالف  )صحابهما (ان یحات میتسبن یاتعداد  هدربار ،نآبعد از  گوید: می یراو

 رهیوچهار بار گفته شود. ابوهر یس» الله اکبر«وسه بار و  یس »سبحان الله و الحمدلله«ها گفتند که  یبعض

 .»»دیتکرار کن ،وسه بار یسرا یک هر «فرمود: مراجعه کردم.  ن مورد، به رسول خدا یدر ا گوید: می

نَّ انلَّيِبَّ  :ُشْعبََة  بِْن  َعِن الُْمِغَ�ةِ « -۴۷۳
َ
ال : «اَكَن َ�ُقوُل يِف ُدبُِر لُكِّ َصالٍة َمْكتُوَ�ةٍ  أ

 ُ
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه ال رَشِ َ إِال ا�َّ
َ

ٍء قَِديرٌ إِهل َْمُد وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
اللَُّهمَّ ال َمانَِع لَِما  .هل

ْ�َطيَْت 
َ
َدُّ  ،َوال ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت  ،أ

ْ
َدِّ ِمنَْك اجل

ْ
 )۸۴۴بخاری:( .»»َوال َ�نَْفُع َذا اجل

 خواند: ین دعا را میا ،بعد از هر نماز فرض الله   کند که رسول ت مییره بن شعبه روایمغ« ترجمه:

ُ وَْحَدُه ال رَشِ « َ إِال ا�َّ
َ

ُ الُْملْ  ك�ال إِهل
َ

ُ هل
َ

َْمُد َوُهَو ىلَعَ  كهل
ْ
ُ احل

َ
ٌر اللَُّهمَّ ال َمانَِع يٍء قَدِ لُكِّ ىَش  َوهل

ْ�َط 
َ
َدِّ ِمنْ يلَِما َمَنْعَت َوال  ىَت َوال ُمْعطِ يلَِما أ

ْ
َدُّ  كنَْفُع َذا اجل

ْ
جز الله  یچ معبود بر حقیه(». اجل
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چ یاوست. ه هستیشها، شایستا ه، از آن اوست. و همیندارد. پادشاه یکیاست که شر ییکتایوجود ندارد. 

عطا  یزیتواند به او چ چ کس نمیی، هیرا که تو محروم ساز یتواند مانع بخشش تو شود. و کس کس، نمی

 .»ندارد یتو، سودت یو تالش فرد، در برابر مش یکند. سع

 روگردانیدن امام به سوي مردم، پس از اتمام نماز): 44باب (

ْ�بََل َعلَيْنَا  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل   َ�ْن َسُمَرةَ بِْن ُجنَْدٍب « -۴۷۴
َ
إَِذا َص�َّ َصالةً أ

 )۸۴۵بخاری:( .»بِوَْجِههِ 
 .»)نشست یم(و رد ک رو به ما می ،از نمازپس   اکرم ینب گوید: می  سمره بن جندب« ترجمه:

َُهِ�ِّ « -۴۷۵
ْ
نَُّه قَاَل   َ�ْن َز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
�:  ِ بِْح َصال َص�َّ نَلَا رَُسوُل ا�َّ َة الصُّ

َُديِْبيَةِ 
ْ
 إِثِْر َسَماٍء اَكنَْت ِمَن اللَّيْلَةِ  ،بِاحل

ْ�بََل ىلَعَ انلَّاِس  ،ىلَعَ
َ
ا انرَْصََف أ  فَلَمَّ

َ
ال

َ
ق

َ
َهْل تَْدُروَن « :ف

ْعلَمُ  :قَالُوا ؟»َماَذا قَاَل َر�ُُّ�مْ 
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْصبََح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن يِب َوَ�فِرٌ « :قَاَل  .ا�َّ

َ
ا  ،أ مَّ

َ
فَأ

ِ َورمَْحَِتهِ  :َمْن قَاَل  َكْوَكِب  ،فََذلَِك ُمْؤِمٌن يِب  ،ُمِطْرنَا بَِفْضِل ا�َّ
ْ
ا  ،َوَ�فٌِر بِال مَّ

َ
بِنَوِْء  :َمْن قَاَل َوأ

َكْوَكِب  ،فََذلَِك اَكفٌِر يِب  ،َكَذا َوَ�َذا
ْ
 )۸۴۶بخاری:( .»»َوُمْؤِمٌن بِال

، پس از اقامه یشب بارانیک در صبحگاه  الله   رسول گوید: می  یهنجبن خالد  دیز« ترجمه:

؟ صحابه گفتند: خدا »د پروردگار شما چه فرمودیدان ا مییآ«ه، رو به مردم کرد و فرمود: یبینماز صبح در حد

 یکه بعض یبندگان من، صبح کردند در حال«گفت: خداوند فرمود:  دانند. آنحضرت  و رسولش بهتر می

کافر شدند. آنها که گفتند: فضل و رحمت خدا شامل حال شد و باران نازل فرمود، به من  یمومن و بعض

که آن را به ستارگان نسبت دادند به من کافر  یدند. و اما کسانیافر گردر ستارگان کیمان آوردند و به تاثیا

 .»»مان آوردندیشدند و به ستارگان ا

 عبور نماید ، ي مردمها از باالي شانه در صورت نیازتواند  می ): امام45باب (

َعرْصَ  َصلَّيُْت َوَراَء انلَّيِبِّ  :قَاَل   َ�ْن ُ�ْقبَةَ « -۴۷۶
ْ
 ،فََسلََّم ُ�مَّ قَاَم ُمرْساًِع  ،بِالَْمِدينَِة ال

 َ�ْعِض ُحَجِر �َِسائِهِ 
َ

ى ِرقَاَب انلَّاِس إِىل  ،فََخَرَج َعلَيِْهمْ ، َ�َفِزَع انلَّاُس ِمْن رُسَْعِتهِ  ،َ�تََخطَّ
ُهْم َعِجبُوا ِمْن رُسَْعتِهِ  َّ�

َ
ى �

َ
ْن َ�ِْبَسِ�  َذَكْرُت َشيْئًا ِمْن ترِْبٍ « :َ�َقاَل  ،فََرأ

َ
 ،ِعنَْدنَا فََكرِْهُت أ

َمْرُت بِِقْسَمِتهِ 
َ
 )۸۵۱بخاری:( .»»فَأ

  آنحضرت خواندم.  الله  عصر را پشت سر رسولنه، نماز یدر مد گوید: می عقبه « ترجمه:

از همسران  یکینمازگزاران، عبور کرد و به خانه  یها شانه یپس از اتمام نماز، برخاست و با شتاب از رو
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پس از چند لحظه، دوباره (به مسجد)  ر شدند. آنحضرت یمتح خود رفت. مردم از شتاب رسول خدا 

طال در خانه ما  یادم آمد که مقداریبه «. فرمود: اند د که مردم از شتاب او، شگفت زده شدهیبرگشت و د

 .»»م کنندیادم آنرا تقسوجود دارد. دوست نداشتم که توجه مرا بخود مشغول سازد. لذا دستور د

 روي گردانیدن یا برخاستن و رفتن از راست و چپ، پس از اتمام نماز ): 46باب ( 

ِ بْ  َ�بْدِ  َ�نْ « -۴۷۷ يَْطاِن َشيْئًا ِمْن َصالتِهِ اَل قَ   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن ا�َّ َحُدُ�ْم لِلشَّ
َ
 ،: الَ�َْعْل أ

ْن ال َ�نرَْصَِف إِالَّ 
َ
ا َعلَيِْه أ نَّ َحقًّ

َ
يُْت انلَّيِبَّ  ،َ�ْن يَِميِنهِ  يََرى أ

َ
َكِثً�ا َ�نرَْصُِف َ�ْن  لََقْد َرأ

 )۸۵۲بخاری:( .»�ََسارِهِ 
نداشته  یشما سهم یدر نمازهاطان یش د کهیباش مواظب گوید: می ه بن مسعود لعبدال« ترجمه:

است.  یا رفتن، پس از نماز، از سمت راست، ضروریدن یگردان ینمازگزار فکر کند که رون معنا که یبد باشد.

 .»رفت رون مییا بینمود  به مردم می یکه از سمت چپ، روام   دهیرا بارها د که من رسول خدا  یدر حال

 خام  ةسیر، پیاز و ترحکم خوردن ): 47باب (

ِ  َ�بْدِ  بِْن  عن َجابِرِ « -۴۷۸ َ�َل ِمْن َهِذهِ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل   ا�َّ
َ
َجَرةِ  َمْن أ يُِر�ُد -الشَّ

َراُه َ�ْعِ� إِالَّ  :َما َ�ْعِ� بِِه قَاَل  :قُلُْت  ».فَال َ�ْغَشانَا يِف َمَساِجِدنَا-اثلُّومَ 
ُ
 ِإالَّ وِ�يَْل:  .نِيئَهُ  َما أ

 )۸۵۴بخاری:( .»نَتْنَهُ 
 که هر کس«فرمود:  ،ریس هبوت با اشاره به الله   کند که رسول یم تیروا له لا جابر بن عبد« ترجمه:

ر یکدام نوع س دم: منظور آنحضرت یاز جابر پرس گوید: می یراو ».دیاینمساجد ما  به خورد، اهیگن یاز ا

 .»تند دارد یاست که بو یریگر گفت: به نظرم، سید یتیر خام است. و در روایبه نظرم س:است؟ جابر گفت

نَّ انلَّيِبَّ   َجابِرٍ  َ�نْ « -۴۷۹
َ
ْو بََصالً « :قَاَل  أ

َ
َ�َل ثُوًما أ

َ
َا َمْن أ

ْ
نل ْو  ».فَلْيَْعزَتِ

َ
 أ

َ
ال

َ
 :ق

َْقُعْد يِف بَيِْتهِ « ْل َمْسِجَدنَا َويلْ نَّ انلَّيِبَّ  ».فَلْيَْعزَتِ
َ
اٌت ِمْن ُ�ُقولٍ  َوأ يِتَ بِِقْدٍر ِ�يِه َخرِضَ

ُ
فَوََجَد  ،أ

ُُقولِ فَ  ،لََها ِر�ًا ْخرِبَ بَِما ِ�يَها ِمَن ابلْ
ُ
َل فَأ

َ
�ُوَها« :َ�َقاَل  ،َسأ ْصَحابِِه اَكَن َمَعهُ  ».قَرِّ

َ
 َ�ْعِض أ

َ
 ،إِىل

ْ�لََها
َ
ا َرآُه َكِرَه أ نَايِج َمْن ال ُ�نَايِج « :قَاَل  ،فَلَمَّ

ُ
 )۸۵۵بخاری:( .»»لُكْ فَإِ�ِّ أ

خورد، از ما ب ازیا پیر و یهرکس که س«فرمود:  الله  رسول گوید: می ه لال بن عبد جابر« ترجمه:

 . »ندیو در خانه خود بنش دیایبه مساجد ما ن«ا فرمود: ی» دینما یریکناره گ

از آنها،  یتند یبود. بو یآوردند که در آن، چند نوع سبز نزد آنحضرت  گیدیک  ،یروزن، یهمچن

را که در آن، وجود داشت، نام  یجاتیآنها سبزد: یگ)پرسیات آن (دید. از محتویرس به مشام رسول اکرم 
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او ». دینزد او ببر«از اصحاب که همراهش بود، فرمود: یکی ینخورد و با اشاره به سو بردند. آنحضرت 

م یگو سخن مییک از نزد یرا من با کسیفرمود: بخور ز ز از خوردن آن، سرباز زد. رسول خدا ین

 ».دییگو که شما سخن نمی)لی(جبرئ

 .»رضواتخَ  يهِ �ِ  قاً بَ : َط عِ� ، يَ درٍ بَ بِ  : ايُِتَ هٍ ايَ وَ  رِ يِف  وَ « -۴۸۰
وجود  یآوردند که در آن، انواع سبز نزد آنحضرت  ینیسیک  آمده است که یتیو در روا« ترجمه:

.»داشت

 ): وضوي کودکان48باب (

وا َعلَيْهِ  مرَّ ىلَعَ َ�رْبٍ  أنَّ انلَّيِبِّ : بابِْن َ�بَّاٍس  نْ �َ « -۴۸۱ ُهْم وََصفُّ مَّ
َ
 .»َمنْبُوٍذ فَأ

 )۸۵۷بخاری:(
نماز  ،. بر آن قبرافتادتنها  و دور افتاده یقبربر  الله   رسولگذر  گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 ،(ابن عباس هم که در آن زمان .»شان صف بستند و نماز خواندندیا جنازه خواند و حاضران پشت سر

 بود). نمازگذارانجزو  ،نابالغ بود یکودک

ُْدرِيِّ « -۴۸۲
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُغْسُل يَْوَم اجل

ْ
ال

 )۸۵۸بخاری: ( .»»لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ 
 ،بر هر شخص بالغ ،غسل روز جمعه«فرمود:  رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»»واجب است

ُ رَُجٌل َو قَْد  بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ « -۴۸۳
َ

ِ  :قَاَل هل ُُروَج َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
 ؟َشِهْدَت اخل

ِي ِعنَْد َداِر َكِثِ� بِْن  ،َ�ْعِ� ِمْن ِصَغِرهِ  ،َولَْوال َماَكِ� ِمنُْه َما َشِهْدتُهُ  ،َ�َعمْ  :قَاَل 
َّ

َعلََم اذل
ْ
ىَت ال

َ
أ

لِْت  ىَت النَِّساءَ  ،ُ�مَّ َخَطَب  ،الصَّ
َ
َرُهنَّ  ،فََوَ�َظُهنَّ  ،ُ�مَّ أ ْ�نَ  ،وََذكَّ ْن َ�تََصدَّ

َ
َمَرُهنَّ أ

َ
فََجَعلَِت  ،َوأ

 َحلِْقَها تُليِْق يِف ثَوِْب بِاللٍ 
َ

ُة ُ�ْهوِي �ِيَِدَها إِىل
َ
َيَْت  ،الَْمْرأ

ْ
ىَت ُهَو َو�ِالٌل ابل

َ
 )۸۶۳ بخاری:( .»ُ�مَّ أ

؟ یا دگاه رفتهیبه ع الله  ا با رسولید: آیاز من پرس یشخص گوید: می بابن عباس « ترجمه:

توانستم با  ، نمیی، به علت خرد سالداشتم نمی الله  با رسول ک،ینزد یشاوندیخو اگر یول .یبلگفتم: 

ف یر بن صلت نصب شده بود، تشریکه بر سِر دِر منزل کث یکنار پرچم دگاه بروم. آنحضرت یشان به عیا

برد و خطبه خواند. سپس به مجلس زنان رفت و آنان را موعظه و ارشاد نمود و امر به صدقه فرمود. آنگاه، 

آورد  رون مییور آالت خود را بیگر، زیالنگو و آن د یگریانگشتر، د یکیزنان شروع به دادن صدقه نمودند. 

 .»تندو بالل به خانه برگش انداخت. سپس، رسول خدا  و در چادر بالل می



 301 ابواب صفت نماز

 

 ): رفتن زنان به مسجد در شب و تاریکی49باب (

 « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٤٨٤
َ

َذنَُ�ْم �َِساُؤُ�ْم بِاللَّيِْل إِىل
ْ
إَِذا اْستَأ

َذنُوا لَُهنَّ  ،الَْمْسِجدِ 
ْ
 )٨٦٥ بخاری:( .»»فَأ

اگر همسران شما اجازه خواستند تا «فرمود:   اکرم ینب گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 .»»دیبروند، به آنان اجازه ده شبها به مسجد





 

 
 

 

 

 

 کتاب نماز جمعه -11

 نماز جمعه بودن ): فرض1باب (

ِ  :عن أيب ُهَر�َْرةَ « -۴۸۵ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
�  ابُِقوَن يَْوَم « :َ�ُقوُل ُْن اآلِخُروَن السَّ

َ
�

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِكتَاَب ِمْن َ�بِْلنَا ،ال

ْ
وتُوا ال

ُ
ُهْم أ َّ�

َ
ِي فُرَِض َعلَيِْهمْ  ،َ�يَْد �

َّ
فَاْختَلَُفوا  ،ُ�مَّ َهَذا يَْوُمُهِم اذل

ُ  ،ِ�يهِ  َُهوُد َغًدا :فَانلَّاُس نَلَا ِ�يِه َ�بَعٌ  ،َ�َهَدانَا ا�َّ
ْ

 )۸۷۶ بخاری:( .»»َوانلََّصارَى َ�ْعَد َغدٍ  ،ايل
مت ن یآخر ،ایدن ما در«فرمود:  الله  رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ُ
امت، یدر ق یم ولیهستا

. سپس، خداوند اند شده یآسمانکتاب صاحب  قبل از ماکه آنها  یبا وجودم بود یخواهر امتها یش سایشاپیپ

آنان در مورد آن، دچار  یاهل کتاب، فرض نمود (تا شعائرشان را در آن انجام دهند) ول یروز جمعه را برا

ه مردم (اهل کتاب) پشت یفرمود و بق ییاختالف نظر شدند. آنگاه، خداوند ما را بدان (روز جمعه) راهنما

 .»»کشنبه روز عبادت نصارا استیهود و یسر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت 

 خوشبو در روز جمعهمواد  عطر واستفاده از ): 2باب (

يِب َسِعيٍد « -۴۸۶
َ
ُْدرِيِّ َ�ْن أ

ْ
ِ  :قَاَل  اخل ْشَهُد ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
ُغْسُل يَْوَم « :قَاَل  أ

ْ
ال

ُُمَعِة َواِجٌب ىلَعَ لُكِّ ُ�ْتَِلمٍ 
ْ
ْن �َْسنَتَّ  ،اجل

َ
ْن َ�َمسَّ ِطيبًا إِْن وََجدَ  ،َوأ

َ
 )۸۸۰ بخاری:( .»»َوأ

غسل روز «فرمود:  الله  که رسولنیبر ادهم  می یگواه گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 داشت، ی، دسترسخوشبوبه مواد و اگر  .است واجب ،بر هر فرد بالغ و مسلمان ،زدنک مسوا جمعه و

 .»»استفاده کند

 ): فضیلت روز جمعه3باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۸۷
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَابَِة « :قَاَل  أ

ْ
ُُمَعِة ُغْسَل اجل

ْ
َمِن اْغتََسَل يَْوَم اجل

�ََّما قَرََّب بََدنَةً 
َ
َما قَرََّب َ�َقَرةً  ،ُ�مَّ َراَح فََك� َّ�

َ
اَعِة اثلَّاِ�يَِة فََك� َوَمْن َراَح يِف  ،َوَمْن َراَح يِف السَّ
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َما  َّ�
َ
اَعِة اثلَّاثِلَِة فََك� قَْرنَ السَّ

َ
َما قَرََّب  ،قَرََّب َكبًْشا أ َّ�

َ
ابَِعِة فََك� اَعِة الرَّ َوَمْن َراَح يِف السَّ

َما قَرََّب َ�يَْضةً  ،َدَجاَجةً  َّ�
َ
َاِمَسِة فََك�

ْ
اَعِة اخل فَإَِذا َخَرَج اِإلَماُم َحرَضَِت  ،َوَمْن َراَح يِف السَّ

ْكرَ   .»»الَْمالئَِ�ُة �َْستَِمُعوَن اذلِّ
مانند غسل  روز جمعه ،هرکس«فرمود:  الله  کند که رسول ت مییروا ره یابو هر« ترجمه:

هر کس، بعد از و صدقه نموده است.  یشترا یگورود، بنماز جمعه  یبراد و اول وقت یغسل نما جنابت،

صدقه نموده است. و هر  یا قوچیگو از آن، برود، بعدو هر کس،  صدقه نموده است. یگاو ایگو ،رودآن، ب

مرغ  تخمیک  ایاز آن، برود، گو بعدو هر کس،  مرغ صدقه نموده است.یک ا یگو کس، بعد ازآن، برود،

 )را جمع کردهخود  قلم و کاغذ(، فرشتگان زدیبرخ راد خطبهیا یامام براکه  یزمان یلوصدقه نموده است. 

 .»»دهند گوش میخطبه به 

 خوشبو در روز جمعه): استعمال روغن 4باب (

َفاريِِسِّ « -۴۸۸
ْ
ُُمَعةِ « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن َسلَْماَن ال

ْ
 ال َ�ْغتَِسُل رَُجٌل يَْوَم اجل

ِهُن ِمْن ُدْهِنهِ  ُر َما اْستََطاَع ِمْن ُطْهٍر َوَ�دَّ ُق  ،َوَ�تََطهَّ ْو َ�َمسُّ ِمْن ِطيِب بَيِْتِه ُ�مَّ َ�ُْرُج فَال ُ�َفرِّ
َ
أ

ُ  ،َ�ْ�َ اثْنَْ�ِ 
َ

ُ َما بَيْنَُه َو�َْ�َ  ،ُ�مَّ ُ�نِْصُت إَِذا تََ�لََّم اِإلَمامُ  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َما ُكتَِب هل إِال ُغِفَر هلَ
ْخَرى

ُ
ُُمَعِة األ

ْ
 )۸۸۳بخاری:( .»»اجل

روز جمعه غسل کند و  ،هرکس«فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا  یسلمان فارس« ترجمه:

استفاده کند. سپس،  ،داردار یدر اختکه  ییخوشبوا مواد ید و از روغن یه نمازیپاکخود را  ،المقدور یحت

ر شده است، یمردم، عبور نکند و آنچه برا یها هشان یرواز ز ینرود و در مسجد بنماز جمعه  یبرا
ّ

ش مقد

ن یقبل تا ا هاز جمع شگوش فرا دهد، تمام گناهان ،امام هبه خطب ،ت سکوتیبا دقت و رعانماز بخواند و 

 .»»ده خواهند شدیبخش ،جمعه

نَّ انلَّيِبَّ  :أنُّه ِ�يَل هل ب َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۴۸۹
َ
  َذَكُروا أ

َ
ال

َ
ُُمَعِة « :ق

ْ
اْغتَِسلُوا يَْوَم اجل

يِب  ،َسُ�ْم َو�ِْن لَْم تَُ�ونُوا ُجنُبًاَواْغِسلُوا رُُءوْ  ِصيبُوا ِمَن الطِّ
َ
ُغْسُل َ�نََعمْ  :فَقاَل  ».َوأ

ْ
ا ال مَّ

َ
 ،أ

ْدرِي
َ
يُب فَال أ ا الطِّ مَّ

َ
 )۸۸۴بخاری:( .»َوأ

روز «است:  فرموده خدا  ند: رسولیگو ید: مردم مندیپرس به بن عباس لعبدالاز « ترجمه:

؟ ابن »دیینمافاده است خوشبون از مواد یهمچند و ینباشد اگر چه جنب ییتان را بشویوسرهاد یکنجمعه غسل 

،آن را به خاطر شبو. اما در مورد استفاده از مواد خویبل ،غسلدر مورد دستور به : گفت ب عباس

 .»»ندارم
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 ): پوشیدن بهترین لباس5باب (

ى ُحلًَّة ِسَ�َاَء ِعنَْد بَاِب الَْمْسِجدِ  : َ�ْن ُ�َمرَ « -٤٩٠
َ
ِ  :َ�َقاَل  ،�نَُّه َرأ لَِو  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ُُمَعةِ 
ْ
�َْت َهِذهِ فَلَِبْستََها يَْوَم اجل ِ  .َولِلَْوفِْد إَِذا قَِدُموا َعلَيَْك  ،اْشرَتَ َما « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ إِ�َّ

 ُ
َ

ِ  ».يِف اآلِخَرةِ  يَلْبَُس َهِذهِ َمْن ال َخالَق هل ْ�َطى ُ�َمَر  ،ِمنَْها ُحلٌَل  ُ�مَّ َجاَءْت رَُسوَل ا�َّ
َ
فَأ

اِب  َطَّ
ْ
ِ  :ُ�َمرُ  َ�َقاَل  ،ِمنَْها ُحلَّةً   ْ�َن اخل َكَسْوتَنِيَها َوقَْد قُلَْت يِف ُحلَِّة ُ�َطارٍِد  !يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ  ؟َما قُلَْت  ْ�ُسَكَها تِلَلْبََسَهاإِ�ِّ لَْم « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
اِب  ».أ َطَّ

ْ
ًخا   فََكَساَها ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
أ

 ً� َة ُمرْشِ ُ بَِمكَّ
َ

 )٨٨٦بخاری:( .»هل
ش گذاشته یبه نمافروش  یبرا  یمسجد النب د که در آستانهیدرا  یشمیابر هپارچ  عمر« ترجمه:

جمعه و  یو در روزها دیپارچه را بخرن یاشما چقدر خوب است، اگر رسول خدا!  یاه بود. عرض کرد: شد

نگونه یا«فرمود:  الله  ؟ رسولدیرا بپوش آن رسند، که به خدمت شما می ییها ئتیمالقات با ههنگام 

چند دست  ،یاز مدتپس ». نداشته باشند یسهم ،آخرت یها پوشند که از نعمت می یرا کسان ها پارچه

شان یاداد.  از آنها را به عمر  یکی خدا   . رسوله دادندیهد  از همان پارچه، به آنحضرتلباس 

 پوشکه  یدر حالتا بپوشم  یدیبخشن پارچه را به من یا رسول الله! ایعرض کرد: 
ً
دن آن را مذمت یقبال

 عمر ». یکه بپوشام   آن را ندادهمن «فرمود:  خدا  رسول. یفرمود
ً
ک برادر مشر یراپارچه را بآن  بعدا

 .»فرستاد ،که در مکه بودخود 

 ): مسواك زدن در روز جمعه6باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۹۱
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يِت « :قَاَل  أ مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
ْو ىلَعَ  ،لَْوال أ

َ
أ

َواِك َمَع لُكِّ َصالةٍ  ،انلَّاِس  َمْرُ�ُهْم بِالسِّ
َ
 )۸۸۷بخاری:( .»»أل

شد، به  یا بر مردم دشوار نمی ،اگر بر امت من«فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»بزنندک مسوا ،هر نماز یکه برادادم  دستور می آنان

�ٍَس « -٤٩٢
َ
ِ  قَاَل  :قَاَل   عن أ َواكِ « :رَُسوُل ا�َّ ْ�رَثُْت َعلَيُْ�ْم يِف السِّ

َ
 )٨٨٨ بخاری:( .»»أ

.»»د نمودمیتأک ادیزدن، به شما زک مسوادرمورد « فرمود: الله   رسول گوید: می  انس« ترجمه:

 ): آنچه در نماز فجر روز جمعه خوانده میشود7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۴۹۳
َ
َفْجِر  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ

ْ
ُُمَعِة يِف َصالِة ال

ْ
 يِف اجل

ُ
ٓ ﴿َ�ْقَرأ  ١ مٓ ال

ْجَدةَ  ﴾تَ�ِ�ُل  َ�ٰ  َهۡل ﴿وَ  ،السَّ
َ
 )۸۹۱بخاری:( .»﴾نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  �
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ٓ ﴿ سجده یهاشتر سوریدر نماز فجر روز جمعه، ب الله  رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:  مٓ ال
َ�ٰ  َهۡل ﴿ و دهر﴾ تَ�ِ�ُل  ١

َ
 .کرد یرا تالوت م ﴾نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  �

 ): نماز جمعه در روستاها و شهرها8باب (

ِ بِْن  َ�بْدِ  َ�نْ « -٤٩٤ ِ  :َ�ُقوُل  ب ُ�َمرَ  ا�َّ لُكُُّ�ْم َراٍع :«َ�ُقوُل  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ُ�ْم َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 

ُّ
ْهِلِه َوُهَو  ،اِإلَماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ  ،َوُ�

َ
َوالرَُّجُل َراٍع يِف أ

ةُ َراِ�يٌَة يِف َ�يِْت َزوِْجهَ  ،َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 
َ
َاِدُم َراٍع يِف  ،ا َوَمْسئُولٌَة َ�ْن َرِ�يَِّتَهاَوالَْمْرأ

ْ
َواخل

ْن قَْد قَاَل  :قَاَل  ».َماِل َسيِِّدهِ َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 
َ
�ِيِه « :وََحِسبُْت أ

َ
َوالرَُّجُل َراٍع يِف َماِل أ

ُ�ْم َراٍع َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ  ،َوَمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 
ُّ
 )٨٩٣بخاری:( .»»َوُ�

ول است، و از ئهر کدام از شما مس«فرمود:  الله  رسول گوید: می ه بن عمر لعبدال« ترجمه:

باشد. مرد، مسئول  ت مییرهبر جامعه، مسئول رع سؤال خواهد شد.ر دستانش یمورد زدراز شما، ک یهر

است. خدمتگذار، مسئول ر دستان خود یباشد. زن در خانه شوهر، مسئول ز ر دستانش مییخانواده و ز

به  گوید: می یراو». گرش، سئوال خواهد شدید یها تیاست و از او در مورد اموال صاحبش و مسئول

باشد. و همه شما مسئول  مرد هم مسئول مال پدر خود می«ز افزود که ین جمله را نیا گمانم آنحضرت 

.»»ت تان، سئوال خواهد شدید و از شما در مورد مسئولیهست

 ): آیا بر کسی که نماز جمعه واجب نیست غسل جمعه واجب است؟9( باب

يِب ُهَر�َْرةَ « -٤٩٥
َ
ابُِقونَ « : حديث أ ُْن اآلِخُروَن السَّ

َ
 :تقدم قر�باً وزاد هنا يف آخره »�

يَّاٍم يَْوًما َ�ْغِسُل « :ُ�مَّ قَاَل 
َ
ْن َ�ْغتَِسَل يِف لُكِّ َسبَْعِة �

َ
َسُه وََجَسَدهُ َحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم أ

ْ
 .»»ِ�يِه َرأ

 )٨٩٧ بخاری:(

اما  م.ین امت هستیا، آخریما در دن«فرمود:  الله  نکه رسولیا هدربار ره یابوهرث یحد« ترجمه:

ن آمده است که یت عالوه بر آن، چنین رواید. در ایان گردی، ب»م بودیخواه شگام همهیپ ،امتیروز ق

 یعنیاست.  یواجب و ضرور ،غسل کردن بر هر مسلمان بار،یک  ،در هر هفت روز«فرمود:   آنحضرت

 .»»دیشوبسر و بدن خود را د یبابار، یک  یا هفته

 تا چه فاصله اي فرض است؟ بر چه کسی و): نماز جمعه 10باب (

ُُمَعِة ِمْن  :قَالَْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٤٩٦
ْ
اَكَن انلَّاُس يَنْتَابُوَن يَْوَم اجل

َعَوايِلِّ 
ْ
ُغبَارِ  ،َمنَاِزلِِهْم َوال

ْ
تُوَن يِف ال

ْ
َعَرُق  ،َ�يَأ

ْ
ُغبَاُر َوال

ْ
َعَرُق  ،يُِصيبُُهُم ال

ْ
ىَت  ،َ�يَْخُرُج ِمنُْهُم ال

َ
فَأ
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 ِ ْرُ�ْم يِلَْوِمُ�ْم َهَذا« :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،إِ�َْساٌن ِمنُْهْم وَُهَو ِعنِْدي رَُسوَل ا�َّ نَُّ�ْم َ�َطهَّ
َ
 .»»لَْو �

 )٩٠٢بخاری: (

خود و از  یها روز جمعه از خانه ،مردم گوید: می ،رسول خدا  یهمسر گرام، ل شهیعا« ترجمه:

در اثر شان  یآمدند. و لباسها شرکت در نماز جمعه می یبرا یطور نوبته نه) بیمد یلیدر چهار م ی(مکان یعوال

 نزد آنحضرت  ،نفر از آنانیک من بود که  هدر خان الله  رسول یشد. روز بد بو می ک،گرد وخا و عرق

 .»»دیکرد یغسل م یعنیطهارت  ،ن روزیا یچقدر خوب بود اگر شما برا«فرمود:  الله  آمد. رسول

ُُمَعِة  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٤٩٧
ْ
 اجل

َ
ْ�ُفِسِهْم، َوَ�نُوا إَِذا َراُحوا إىِل

َ
قَالَْت: اَكَن انلَّاُس َمَهنََة أ

 )٩٠٣بخاری:( .»»لَِو اْغتََسلْتُمْ «َراُحوا يِف َهيْئَِتِهْم، فَِقيَل لَُهْم: 
 یها دادند و با همان لباس یشان را انجام میخودشان کارها ،د: مردمیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»»دیکرد یچقدر خوب بود اگر امروز غسل م«آمدند. به آنان گفته شد:  ینماز جمعه م یادا یبرا ،کار

�َِس بِْن َمالٍِك « -٤٩٨
َ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
ْمُس  : أ ُُمَعَة ِحَ� تَِميُل الشَّ

ْ
 .»اَكَن يَُص�ِّ اجل

 )٩٠٥بخاری: (

 .»خواند از زوال آفتاب می را پسنماز جمعه  الله   رسول گوید: می انس « ترجمه:

  ): اگر روز جمعه هوا گرم بود11باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۴۹۹
َ
الِة، َو�َِذا  قال: اَكَن انلَّيِبُّ  عن أ َر بِالصَّ رَبُْد بَ�َّ

ْ
إَِذا اْشتَدَّ ال

ُُمَعةَ 
ْ
الِة، َ�ْعِ� اجل بَْرَد بِالصَّ

َ
َرُّ أ

ْ
 .»اْشتَدَّ احل

نماز جمعه را زود  شد، می سردکه هوا سخت در زمستان  الله   رسول گوید: می انس« ترجمه:

 .»انداخت ر مییتاخ هب شد، آن را می گرمکه هوا سخت و در تابستان خواند  می

 ): رفتن به نماز جمعه12باب (

ُُمَعِة: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  عن أيب َعبٍْس « -۵۰۰
ْ
 اجل

َ
َمِن «َ�ُقوُل:  �نَُّه قَاَل، َوُهَو َذاِهٌب إِىل

ُ ىلَعَ انلَّارِ  َمُه ا�َّ ، َحرَّ ِ  )۹۰۷بخاری:( .»»اْ�رَبَّْت قََدَماُه يِف َسِبيِل ا�َّ
دم که یشن الله  : از رسولگفترفت، نماز جمعه می یکه برا یدر حال ابو عبس « ترجمه:

 .»»گردآلود شوند، آتش دوزخ بر او حرام خواهد شدخدا ش در راه یها قدمکه  هر کس«فرمود:  یم
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 ): نباید کسی برادر مسلمانش را از جایش بلند نماید13باب (
 ند یش بنشیو خودش بجا 

َخاُه ِمْن َمْقَعِدهِ َوَ�ِْلَس  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  بعن ابِْن ُ�َمَر « -۵۰۱
َ
ْن يُِقيَم الرَُّجُل أ

َ
أ

ُُمَعَة َوَ�ْ�ََها
ْ
ُُمَعَة؟: قَاَل: اجل

ْ
 )۹۱۱بخاری:( .»ِ�يِه. قيل اجل

برادر مسلمانش را از  ینکه کسیکرد از ا ینه الله   رسول گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

روز  یروز جمعه است؟ فرمود: برا یبرا ،ن حکمیا ایسؤال شد: آند. یش بنشیش بلند کرده و خود بجایجا

 .»ره جمعه استیجمعه و غ

 ): اذان روز جمعه14باب (

ائِِب بِْن يَِز�َد « -۵۰۲ ُ إَِذا َجلََس اِإلَماُم ىلَعَ  َعِن السَّ
ُ

هل وَّ
َ
ُُمَعِة أ

ْ
قَاَل: اَكَن انلَِّداُء يَْوَم اجل

يِب بَْ�ٍر َوُ�َمَر  الِْمنرَْبِ ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ 
َ
ا اَكَن ُ�ثَْماُن بَوأ َوَ�رُثَ انلَّاُس َزاَد  ، فَلَمَّ

ْوَراءِ   )۹۱۲بخاری:( .»انلَِّداَء اثلَّاِلَث ىلَعَ الزَّ
اذان جمعه همان  و عمر ابوبکر ،الله   در زمان رسول گوید: می د یزیسائب بن « جمه:تر 

رفت. اّما در زمان  یمنبر م یباال ،راد خطبهیا یکه امام برا یشد آنهم وقت منبر گفته می یاذان اّول بود که جلو

 .»دیاضافه گردزوراِء گفته شد و  یاذان سّوم باال ،اد شدیت زیجمع یوقت عثمان  خالفت

 ک مؤذن در روز جمعهی): 15باب (

ِذيُن يَْوَم  يِفْ ِرَوايٍَة قَاَل: لَْم يَُ�ْن لِلنَّيِبِّ  َو َ�نُْه  -۵۰۳
ْ
ُمؤَذٌِّن َ�ْ�َ َواِحٍد َوَ�َن اتلَّأ

َِماُم، َ�ْعِ� ىلَعَ الِْمنرَْبِ 
ْ

ُُمَعِة ِحَ� َ�ِْلُس اإل
ْ
 )۹۱۳بخاری:( .»اجل

شتر نداشت. و اذان یمؤذن بیک  د آمده است که: رسول الله یزیسائب بن  از یتیرواو در « ترجمه:

 .»شد ،گفته مینشست منبر می یکه امام رو یزمان ،روز جمعه هم

 روز جمعه باالي منبر به صداي اذان پاسخ دهد ،): امام16باب(

يِب ُسْفيَاَن « -۵۰۴
َ
ذََّن َ�ْن ُمَعاِوَ�َة بِْن أ

َ
: �نَّه َجلَس ىلَعَ الِْمنرَْبِ يوم اجلمعة، فلما أ

ْشَهدُ 
َ
، قَاَل: أ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ ، قَاَل ُمَعاِوَ�ُة: ا�َّ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْ�رَبُ ا�َّ

َ
ُ أ َ إِالَّ  الُْمؤَذُِّن، قَاَل: ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
أ

، َ�َقاَل ُمَعاِوَ�ُة  ُ  ا�َّ
َ
نَا، َ�َقاَل: أ

َ
ْن : َوأ

َ
ا أ نَا، فَلَمَّ

َ
، َ�َقاَل ُمَعاِوَ�ُة: َوأ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْشَهُد أ

 ِ َها انلَّاُس، إِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ُّ�
َ
ِذيَن، قَاَل: يَا �

ْ
ذََّن  قَىَض اتلَّأ

َ
ىلَعَ َهَذا الَْمْجِلِس، ِحَ� أ

 )۹۱۴بخاری:( .»َمَقاليَِت  الُْمؤَذُِّن، َ�ُقوُل َما َسِمْعتُْم ِم�ِّ ِمنْ 
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اکبر   الله زیناو اکبر گفت،   که مؤذن الله یروز جمعه بر منبر نشسته بود. هنگام ه یمعاو« ترجمه:

مؤذن أشهد أن محمدا  یوقتز آن را تکرار کرد. یشان نیاکه مؤذن اشهدان الاله االالله گفت،  یگفت. و هنگام

رسول من از  !مردم ید آنگاه، فرمود: ایان رسین که اذان به پاینمود.تا ا زآن را تکرارینه یالله گفت، معاو رسول

  .»کند د، عمل مییدین گونه که از من شنیدم که هنگام اذان گفتن موذن، ایگاه شنین جایدر هم خدا 

 ): خطبه خواندن باالي منبر17باب(

اِعـِديِّ  َحِديُْث « -۵۰۵ َم وَِذْكُر َصالتِِه  َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ يف أمر الِْمنرَْبِ َ�َقدَّ
َقْهَقَرى

ْ
ْ�بََل ىلَعَ انلَّاِس َ�َقاَل:  :وزاد يف هذه ،ال

َ
 أ

َ
ا فََرغ َما َصنَْعُت َهَذا «فَلَمَّ َها انلَّاُس إِ�َّ ُّ�

َ
�

وا َوتِلََعلَُّموا َصاليِت  َ�مُّ
ْ
 )۹۱۷بخاری:( .»»تِلَأ

ن آمدن ییپا منبر و یباال الله   نماز خواندن رسول هدربار ث سهل بن سعد یحد« ترجمه:

  ،هنگام سجده آنحضرت 
ً
از  پس الله   ث آمده است که رسولین حدیان شد. عالوه بر آن، در ایب قبال

ت یفید و کین عمل را بخاطر آن انجام دادم که شما به من اقتدا کنیمن ا !مردم یا«فرمود:  ،نمازاتمام 

 .»»دیوزامینمازخواندن مرا ب

۵۰۶- » ِ
ُ قَاَل: اَكَن ِجْذٌع َ�ُقوُم إيَِلِْه انلَّيِبُّ  بعن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
ا وُِضَع هل ، فَلَمَّ

ِعَشاِر، َحىتَّ نََزَل انلَّيِبُّ ،الِْمنرَْبُ 
ْ
ْصَواِت ال

َ
 )۹۱۸ بخاری:( .»فَوََضَع يََدهُ َعلَيْهِ  َسِمْعنَا لِلِْجْذِع ِمثَْل أ

خطبه  و کرد ه مییتک یدرخت هبر تن در ابتدا الله   رسول گوید: می الله  جابر بن عبد« ترجمه:

گر مورد استفاده قرار ی(که ددرخت  هتنآن  ،دتنساخ یمنبر آنحضرت  ینکه برایپس از ا یولخواند.  یم

دست  ن آمد وییاز منبر پا الله   که رسولنید. تا اینال و مانند شتر آبستن، میآه و ناله درآمد گرفت) به  نمی

  .»دیکشآن  یرو بر) ی(مبارکش) را (جهت تسل

 ): خطبه خواندن در حالت ایستاده18باب (

َ�ُْطُب قَائًِما، ُ�مَّ َ�ْقُعُد، ُ�مَّ َ�ُقوُم، َكَما  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۰۷
 )۹۲۰بخاری:( .»َ�ْفَعلُوَن اآلنَ 

 یسپس اندک. کرد را آغاز میستاده خطبه یا الله   رسول گوید: می بعبد الله ابن عمر « ترجمه:

 .»رائج است زیشد. همناطور که امروز ن نشست و آنگاه دوباره بلند می می
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 خداوند در خطبه يثنا پس از حمد و "اما بعد"): گفتن 19باب (

ِ َ�ْن َ�ْمِرو بِْن َ�ْغِلَب « -۵۰۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْ�َطى  : أ

َ
، َ�َقَسَمُه، فَأ ْو َسيْبٍ

َ
يِتَ بَِماٍل أ

ُ
أ

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل:
َ
َ ُ�مَّ أ يَن تََرَك َ�تَبُوا، فََحِمَد ا�َّ ِ

َّ
نَّ اذل

َ
ا َ�ْعُد « رَِجاًال َوتََرَك رَِجاًال، َ�بَلََغُه أ مَّ

َ
أ

ْعِطي الرَُّجَل، 
ُ
ِ إِ�ِّ أل

ْعِطي، َولَِ�ْن فََوا�َّ
ُ
ِي أ

َّ
َّ ِمِن اذل َحبُّ إِيلَ

َ
َدُع أ

َ
ي أ ِ

َّ
َدُع الرَُّجَل، َواذل

َ
َوأ

ُ يِف قُ   َما َجَعَل ا�َّ
َ

قَْواًما إِىل
َ
ِ�ُل أ

َ
ََزِع َوالَْهلَِع، َوأ

ْ
رَى يِف ُقلُو�ِِهْم ِمَن اجل

َ
قَْواًما لَِما أ

َ
ْعِطي أ

ُ
لُو�ِِهْم أ

، ِ�يِهْم �َ  ِ�َْ
ْ
ِغَ� َواخل

ْ
ِ ». ْمُرو ْ�ُن َ�ْغِلَب ِمَن ال نَّ يِل بَِ�ِلَمِة رَُسوِل ا�َّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ َما أ

مُحَْر  فََوا�َّ
 )۹۲۳بخاری: ( .»انلََّعمِ 

د. نآورد الله   رسول، نزد یر جنگیاسچند تن ا یمال  یمقدار گوید: می  عمرو بن تغلب« ترجمه:

د که یخبر رس به آنحضرت را نداد.  یتعدادداد و  ،مال نیرا از ا یافرادم نمود. یآنها را تقس الله   رسول

بخدا  :اما بعد«فرمود: خدا،  یحمد و ثناپس از   الله  ، ناخشنود هستند. رسولاند نبرده یکه سهم یآنان

نزد من  ام، هرا که نداد یدهم. اما آنان ینم ،گرید یدهم و به بعض یم ،ن اموالیاز ا یمن به بعض ،سوگند

دهم.  نم، مییب در آنها حرص و طمع میکه  یکسانرا من به یزام.  که به آنها مال داده یاز کسان اند تر محبوب

ز آنان او عمرو بن تغلب  .سپارم شان قرار داده است، مییکه خداوند در دلها یریخگر را به ید یو برخ

سرخ رنگ  نمن از شترا یبرا  الله  ن سخن رسولیسوگند که ابه خدا  گوید: می عمرو بن تغلب». است

 .»بود تر  محبوبز ین

اِعِديِّ « -۵۰۹ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َد  : أ الةِ، فَتََشهَّ قَاَم َعِشيًَّة َ�ْعَد الصَّ

ْهلُُه، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ِ بَِما ُهَو أ ْ�َ� ىلَعَ ا�َّ

َ
ا َ�ْعدُ «َوأ مَّ

َ
 )۹۲۵بخاری:( .»»أ

و پس از بلند شد  ،از نماز عشاءپس  یشب الله   رسول گوید: می  ید ساعدیابوحم« ترجمه:

 نمود). ی(و سخنران. »»اّما بعد«وند،فرمود: خدا یحمد و ثنا

، َوَ�َن آِخَر َ�ِْلٍس َجلََسُه  قَاَل: َصِعَد انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۱۰ الِْمنرَْبَ
�َْ� َعلَيِْه، �ُ 

َ
َ َوأ َسُه بِِعَصابٍَة َدِسَمٍة، فََحِمَد ا�َّ

ْ
ًفا ِملَْحَفًة ىلَعَ َمنِْكبَيِْه، قَْد َعَصَب َرأ مَّ ُمتََعطِّ

َّ «قَاَل: 
َ

َها انلَّاُس إِيل ُّ�
َ
ا َ�عْ «َ�ثَابُوا إيَِلِْه، ُ�مَّ قَاَل: » � مَّ

َ
نَْصاِر يَِقلُّوَن أ

َ
يَحَّ ِمَن األ

ْ
ُد، فَإِنَّ َهَذا ال

ٍد  ِة ُ�َمَّ مَّ
ُ
ْو َ�نَْفَع ِ�يِه  َوَ�ْ�رُثُ انلَّاُس، َ�َمْن َوِ�َ َشيْئًا ِمْن أ

َ
َحًدا أ

َ
ْن يرَُضَّ ِ�يِه أ

َ
فَاْستََطاَع أ

َحًدا، فَلْيَْقبَْل ِمْن ُ�ِْسِنِهْم َو�َتََجاَوْز َ�ْن ُمِسيْئِِهمْ 
َ
 )۹۲۷بخاری:( .»»أ

 یچادربر منبر نشست،  الله   که رسول ین باریآخر گوید: می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

 یحمد و ثناپس از  . آنحضرت بسته بود شبر سر یا پارچه وانداخته  ش)مبارک( یها شانه یروبر 
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 آنگاه، رسول خدا . آمدندیک ز هجوم آوردند و نزدینمردم ». دییایب تر یکنزد مردم! یا«فرمود: خداوند، 

نصار یااما بعد: «فرمود: 
َ
شوند.  اد مییر مردم، روز به روز زیکه سا یشوند در حال می ج کمیتدربه ن گروه ا

کوکاران انصار ید و توان نفع و ضرر به مردم را داشت، از نیرس یکه به مقام از اّمت محّمد پس هر کس 

 .»»دینما کند و از خطاکاران آنها، گذشت یقدردان

امر نماید تا دو شود  می که وارد مسجدشخصی ، به خطبهاثناي امام در  :)20باب (
 رکعت نماز بخواند

۵۱۱- » ِ
َ�ُْطُب انلَّاَس يَْوَم  قَاَل: َجاَء رَُجٌل َوانلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

ُُمَعِة، َ�َقاَل: 
ْ
َصلَّيَْت يَا فُالنُ «اجل

َ
َعتَْ�ِ «؟ قَاَل: ال. قَاَل: »أ

ْ
 )۹۳۰بخاری:( .»»ُ�ْم فَاْرَكْع َر�

راد یدر حال ا جمعه که رسول خدا یاز روزها یکیدر  گوید: می الله  جابر بن عبد« ترجمه:

؟ گفت: »ای ها نماز خواندیآ! یا فالنی«فرمود:   آنحضرت.و نشست  وارد مسجد شد یشخصخطبه بود، 

 المسجد) ةیتح یعنی. (»»دو رکعت نماز بخوان ز ویبرخ«فرمود:  الله   ر. رسولیخ

 روز جمعهه ): طلب باران در خطب21باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٥١٢
َ
َصابَِت انلَّاَس َسنٌَة ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
 ، َ�بَيْنَا انلَّيِبُّ قَاَل: أ

، َهلََك  ِ ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ نَلَا.  الَْماُل َ�ُْطُب يِف يَْوِم مُجَُعٍة، قَاَم أ ِعيَاُل، فَاْدُع ا�َّ

ْ
وََجاَع ال

ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َما وََض 
َّ

َماِء قَزََعًة، فََواذل ْمَثاَل فََرَ�َع يََديِْه، َوَما نََرى يِف السَّ
َ
َحاُب أ َعَها َحىتَّ ثَاَر السَّ

يُْت الَْمَطَر َ�تََحاَدُر ىلَعَ حِلْيَِتِه 
َ
ْل َ�ْن ِمنرَْبِِه َحىتَّ رَأ بَاِل، ُ�مَّ لَْم َ�ْ�ِ ِ

ْ
، َ�ُمِطْرنَا يَْوَمنَا َذلَِك، اجل

ْخَرى،
ُ
ُُمَعِة األ

ْ
ِي يَِليِه َحىتَّ اجل

َّ
َغِد، َواذل

ْ
َغِد َو�َْعَد ال

ْ
ْو قَاَل َ�ْ�ُهُ،  َوِمَن ال

َ
ْعَرايِبُّ أ

َ
َوقَاَم َذلَِك األ

َ نَلَا. فََرَ�َع يََديِْه َ�َقاَل:  ِنَاُء وََغِرَق الَْماُل، فَاْدُع ا�َّ
ْ

َم ابل ِ َ�َهدَّ اللَُّهمَّ َحَوايَلْنَا «َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
 نَاِحيٍَة ِمنَ ». َوال َعلَيْنَا

َ
َحاِب إِالَّ اْ�َفرََجْت، وََصارَِت الَْمِدينَُة ِمثَْل  َ�َما �ُِشُ� �ِيَِدهِ ِإىل السَّ

َوْدِ 
ْ
َث بِاجل َحٌد ِمْن نَاِحيٍَة إِالَّ َحدَّ

َ
ْئ أ َْو�َِة، وََساَل الَْواِدي َ�نَاُة َشْهًرا، َولَْم َ�ِ

ْ
 )٩٣٣ بخاری:( .»اجل

از  یکیدر شدند.  یمردم دچار قحطسال الله   در زمان رسول گوید: می ک بن مالاانس « ترجمه:

ا یبرخاست و گفت: ن یه نشیباد اعراب از یکی، راد خطبه بودیمشغول ا الله   رسولکه جمعه  یهاروز

 خدا طلب باران کن . آنحضرت ازما  ی. برااند هگرسنال یاهل و ع شدند وک ها هال دام خدا!  رسول

 ییسوگند به خدا گوید: می یشد. راو در آسمان مشاهده نمی یچ ابریکه ه یبلند کرد در حالرا  شیها دست

 ،مانند کوه ییاز ابرها ،نهیسمان مداز دعا فارغ نشده بود که آ د اوست، هنوز آنحضرت یکه جانم در 
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شان، یاک باران از محاسن مبار یها قطره ،ن آمدیاز منبر پاب الله  که رسول یوقت ،از خطبهپس ده شد. یپوش

ا ی نیه نشیبادهمان  ،بعد هدا کرد. در جمعیباران ادامه پ بعد، هتا جمع ور بود. روز دوم، سوم، چهارم یسراز

ها غرق  شد، اموال و دام خراب ها خانه خدا! رسول یابلند شد و گفت:  ،ان جمعیاز م یگریشخص د

پروردگارا! «و فرمود:  دعا برداشته دست ب الله   رسول از خدا بخواه که باران را متوقف سازد.شدند. 

 ،نگونهیاشد. و  کرد، پراکنده می که اشاره می یپس به هر پاره ابر». آن، منتقل ساز ینه به حوالیاز مد باران را

از ابر درآمد. و در اثر باران،  یخالای  رهیداشکل به نه ینه پراکنده شدند و آسمان مدیف مداطراابرها به 

 .»داد یمطلوب م یخبر از بارندگ ،آمد ینه میمداطراف هرکس از د. و بو یماه جاریک رودخانه قنات تا 

 در روز جمعه امام هدادن به خطب ): خاموش نشستن وگوش فرا22باب (

ِ َعِن أيب ُهَر�َْرَة « -۵۱۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُُمَعِة: «قَاَل:  : أ

ْ
إَِذا قُلَْت لَِصاِحِبَك يَْوَم اجل

نِْصْت، َواِإلَماُم َ�ُْطُب، َ�َقْد لََغوَْت 
َ
 )۹۳۴بخاری:( .»»أ

راد خطبه یاگر روز جمعه که امام مشغول ا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ای گفتهای  هودهیسخن ب ،ساکت باش :ییکه در مجاورت، نشسته است، بگو ی، به کساست

 اجابت دعا در روز جمعه ه): لحظ23باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۵۱۴
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُُمَعِة، َ�َقاَل:  : أ

ْ
ِ�يِه َساَعٌة ال «َذَكَر يَْوَم اجل

ْ�َطاُه إِيَّاهُ 
َ
 َشيْئًا إِالَّ أ

َ
َ َ�َعاىل ُل ا�َّ

َ
، �َْسأ َشاَر �ِيَِدهِ ». يَُوافُِقَها َ�بٌْد ُمْسِلٌم وَُهَو قَائٌِم يَُص�ِّ

َ
َوأ

 )۹۳۵ بخاری:( .»ُ�َقلِّلَُها
در « فرمود: ، سخن گفت وروز جمعهدرمورد  خدا  رسول یروز گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

وجود دارد که اگر بنده مومن، در ان لحظه، نماز بخواند و دعا کند، خداوند متعال  یروز جمعه، ساعت

  .»ان لحظه را نشان داد یو با حرکات دست، کوتاه». ش را مستجاب خواهد کردیدعا

 بگذارند و بروند.تنها امام را  ،روز جمعه ،): اگر مردم24باب (

۵۱۵- » ِ
ُْن نَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
ْ�بَلَْت ِ�ٌ�  قَاَل: بَيْنََما �

َ
إِْذ أ

ََفتُوا إيَِلَْها َحىتَّ َما بيَِقَ َمَع انلَّيِبِّ  ِْمُل َطَعاًما، فَاتلْ
َ

لَْت َهِذهِ اآليَُة:  حت إِالَّ اْ�نَا َعرَشَ رَُجًال، َ�َ�َ
وۡ  �َذا﴿

َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِ�ٰ  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  ا  )۹۳۶بخاری:( .»]۱۱الجمعة: [﴾ ا�ِمٗ قَا

مشغول خواندن  جمعه که آنحضرت  یاز روزها یکیدر  گوید: می ابن عبد الله جابر« ترجمه:

. فقط رفتند کاروان یبسوبرخاسته و مردم  .نه شدیاز غله وارد مد یکاروانم، یخطبه بود و ما منتظر نماز بود
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وۡ  �َذا﴿نازل شد:  هین آیا ،. آنگاهماند یباق الله   رسولنزد  ،دوازده نفر
َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِ�ٰ  ا

َ
وٓ ٱ ًوالَهۡ  أ ْ نَفضُّ  ا

ٓ  َوتََرُ�وكَ  َهاإَِ�ۡ  از اطراف تو  ،نندیرا ببای  یا سرگرمیکه تجارت  یهنگام یعنی ]۱۱الجمعة: [﴾ ا�ِمٗ قَا

 ،نیاسالم بود ومردم به احکام د ین واقعه در ابتدای(ا. »کنند ستاده رها مییشوند و تو را ا پراکنده می

 کامل نداشتند). ییشناآ

 جمعهقبل و بعد از نماز ): نمازهاي سنت 25باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۵۱۶ ِ بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َعتَْ�ِ  : أ

ْ
ْهِر َر� اَكَن يَُص�ِّ َ�بَْل الظُّ
، َوَ�َن ال يَُص�ِّ  َعتَْ�ِ

ْ
ِعَشاِء َر�

ْ
َعتَْ�ِ يِف بَيِْتِه، َو�َْعَد ال

ْ
َعتَْ�ِ َوَ�ْعَد الَْمْغرِِب َر�

ْ
 َ�ْعَد َوَ�ْعَدَها َر�

ُُمَعِة َحىتَّ 
ْ
َعتَْ�ِ  اجل

ْ
 )۹۳۷بخاری:( .»َ�نرَْصَِف، َ�يَُص�ِّ َر�

از  ظهر، دو رکعت بعدنماز دو رکعت قبل از  الله   رسول گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

خواند. و بعد از نماز  یو دو رکعت بعد از نماز عشاء م .خواند اش می و دو رکعت بعد از مغرب در خانهآن 

 .»گزارد آنگاه، در منزل دو رکعت نماز می .گشت یبرماش  که به خانه یخواند مگر زمان نمی ینماز ،جمعه





 

 
 

 

 

 

 احکام نماز خوف

 ): نماز خوف 1باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۵۱۷ ِ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ ٍْد، فََواَز�ْنَا  قَاَل: َغَزوُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ

قِبََل �
 ِ ، فََصاَ�ْفنَا لَُهْم، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ َعُدوَّ

ْ
ْ�بَلَْت َطائَِفٌة  ال

َ
يَُص�ِّ نَلَا، َ�َقاَمْت َطائَِفٌة َمَعُه تَُص�ِّ َوأ

 ِ ، َوَرَ�َع رَُسوُل ا�َّ َعُدوِّ
ْ
ائَِفِة الَّيِت بَِمْن مَ  ىلَعَ ال فُوا َماَكَن الطَّ ، ُ�مَّ انرَْصَ َعُه وََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ

 ِ ، فََجاُءْوا فََرَ�َع رَُسوُل ا�َّ ، ُ�مَّ َسلََّم، َ�َقاَم لُكُّ َواِحٍد  لَْم تَُصلِّ َعًة وََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ
ْ
بِِهْم َر�

َعًة وََسَجَد َسْجدَ 
ْ
 )۹۴۲بخاری:( .»َ�ْ�ِ ِمنُْهْم فََرَ�َع نِلَْفِسِه َر�

نجد  یبه سو الله   همراه رسول ،از غزوات یکیدر  گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

یک نماز را اقامه کرد.  الله   . رسولمیبستصف گر، یکدیدر برابر م و یروبرو شددشمن  با ،. در آنجامیرفت می

 الله   نماز اقتداء کرد. رسول هب آنحضرت پشت سر  ،گرید یستاد و گروهیدر برابر دشمن ااز ما گروه 

که  یبه مصاف دشمن رفت و گروه ،گروه نی. سپس ارکوع و دو سجده بجا آوردیک  ،ن گروهیاهمراه 

رکوع و دو یک ز ین گروه نیبا ا رسول خدا . نموداقتداء  به آنحضرت  مواظب حمله دشمن بود، آمد و

مانده را یباق هرکوع و دو سجدیک و  ندبرخاست ،هر کدام از آن دو گروه آنگاه،سجده بجا آورد و سالم گفت. 

.»ادا نمودند ییبه تنها

 پیاده ): نماز خوف در حالت سواره و2باب (

ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك قال َعِن انلَّيِبِّ  -يف رواية-بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۱۸
َ
: َو�ِْن اَكنُوا أ

 )۹۴۳بخاری:( .»َوُرْكبَانًافَلْيَُصلُّوا ِ�يَاًما 
اگر تعداد افراد دشمن «فرمود:  الله   آمده است که رسول باز ان عمر  تیروایک در « ترجمه:

نماز  ،ممکنشکل ر ه بها ی، بر مرکبسوار و  هستادیا تتوان در حال ، مید به وجود آمدیبود و ترس شد ادیز

 .»»خواند
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 نماز خواند ،و با اشاره هتوان سوار می در جنگ،دفاع  ): در حالت هجوم و3باب (

ْحَزاِب:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۱۹
َ
ا رََجَع ِمَن األ ال يَُصلَِّ�َّ «نَلَا لَمَّ

َعرْصَ إِالَّ يِف بَِ� قَُر�َْظةَ 
ْ
َحٌد ال

َ
ِر�ِق، َ�َقاَل َ�ْعُضهُ ». أ َعرْصُ يِف الطَّ

ْ
ْدرََك َ�ْعَضُهُم ال

َ
ْم: ال نَُص�ِّ فَأ

، لَْم يَُرْد ِمنَّا َذلَِك، فَُذِكَر لِلنَّيِبِّ  ِ�يََه، َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: بَْل نَُص�ِّ
ْ
، فَلَْم ُ�َعنِّْف َواِحًدا َحىتَّ نَأ

 )۹۴۶بخاری:( .»ِمنُْهمْ 
 ،جنگ احزاباز  بازگشت هنگام الله   کند که: رسول ت مییروابعبد الله بن عمر « ترجمه:

وقت  ،ظهیقر یدن به بنیقبل از رس ،ر راهیدر مس». ظهیقر یبن مگر درچ کس نماز عصر را نخواند یه«فرمود: 

 گرید ی. برخمیخوان ینماز عصر را نمم، یظه نرسیقر یتا به بنها گفتند: ما  یبعض .دینماز عصر فرا رس

ر یها در مس یبعض ،نگونهیو ام. (ینخوان نماز ن نبود کهیا  آنحضرتمنظوررا یم زیخوان نماز میما گفتند: 

چ یپس از اطالع از اختالف عمل آنها، ه  امبر اکرمیپ .)نماز عصر را خواندند ،ظهیقر یها در بن یو بعض

 مراجعه شود). یشتر، به کتاب المغازیح بیتوض ی(برا .»کدام را سرزنش نکرد 



 

 
 

 

 

 

 ابواب عیدین

 نمازعیدین و جشن روز عیدآداب 

 نیزه در روز عید ): حمل سپر و1باب (

َّ رَُسوُل اهللا  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۲۰  وَِعنِْدي َجاِرَ�تَاِن، ُ�َغنِّيَاِن  قَالَْت: َدَخَل يلَعَ
بُو بَْ�ٍر فَاْ�تََهَرِ�، َوقَاَل: ِمْزَماَرةُ 

َ
َل وَْجَهُه، وََدَخَل أ ِفَراِش وََحوَّ

ْ
 بِِغنَاِء ُ�َعاَث، فَاْضَطَجَع ىلَعَ ال

يَْطاِن ِعنَْد انلَّيِبِّ  ْ�بََل َعلَيِْه رَُسوُل اهللا الشَّ
َ
ا َ�َفَل َ�َمْزُ�ُهَما ». َدْ�ُهَما«َ�َقاَل:  ؟ فَأ فَلَمَّ

 )۹۴۹بخاری:( .»فََخرََجتَا
مشغول خواندن  ،من هدو دختر بچه در خاند) ی(روز ع گوید: می ؛لشه یعا؛ن یالمومن ام« ترجمه:

خود را  هبه رختخواب رفت و چهر ،استراحت یبراوارد شد و  بودند که رسول الله  ،سرود جنگ بعاث

 یفرمود: صداسرزنش کرد و مرا  ،صحنهن یدن ایبا د وارد خانه شد و ابوبکر  ،برگرداند. چند لحظه بعد

بکر به  رو رسول الله  !امبر؟یپ هطان درخانیش  لشه یعا». بگذاربه حال خود آنان را «کرد و فرمود: ابو

 . »رفتند د. و آنهایگر شد، من با اشاره به آنها گفتم که بروید ینکه ابوبکر سرگرم کاریپس از ا گوید: می

 ): خوردن چیزي قبل از رفتن به نماز عید فطر2باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۵۲۱
َ
ُ�َل  قَاَل: اَكَن رَُسوُل اهللا  َ�ْن أ

ْ
ِفْطِر َحىتَّ يَأ

ْ
ال َ�ْغُدو يَْوَم ال

ُ�لُُهنَّ ِوتًْرا
ْ
 )۹۵۳بخاری: ( .»َ�َمَراٍت. و� رواية عنه قال: َوَ�أ

به  خورد، خرما نمی عدد فطر تا چند دیروز ع رسول الله  گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 .»کرد یت میعدد فرد را رعا آنها،گر آمده است که در خوردن ید یتیبرد. و در روا یف نمیدگاه تشریع
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 ): خوردن در روز عید قربان3باب (

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۵۲۲
ْ
َل َما «َ�ُْطُب، َ�َقاَل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسْوُل اهللا  َعِن ال وَّ

َ
إِنَّ أ

َصاَب ُسنَّتَنَا
َ
، ُ�مَّ نَرِْجَع َ�نَنَْحَر، َ�َمْن َ�َعَل َذلَِك َ�َقْد أ َ ْن نَُص�ِّ

َ
 يِف يَْوِمنَا َهَذا أ

ُ
 .»»َ�بَْدأ

 )۹۵۱ بخاری:(
 ین کارید، فرمود: اولیدر خطبه روز ع رسول الله دم که یشن گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

م. و یکن یم و قربانیخود برگرد یها م. سپس، به خانهین است که نماز بخوانیم، اید انجام دهیکه امروز با

 .»»به سنت ما عمل کرده است ،ن کندیچن ،هرکس

الِة،  : َخَطبَنَا انلَّيِبُّ قَاَل  َوَ�نُْه « -٥٢٣ َمْن َص�َّ « :َ�َقاَل يَْوَم االْضىَح َ�ْعَد الصَّ
الِة َوال  الِة فَإِنَُّه َ�بَْل الصَّ َصاَب النُُّسَك، َوَمْن �ََسَك َ�بَْل الصَّ

َ
َصالَ�نَا َو�ََسَك �ُُسَكنَا َ�َقْد أ

 ُ
َ

الِة، وََعَرفُْت ». �ُُسَك هل ، فَإِ�ِّ �ََسْكُت َشايِت َ�بَْل الصَّ ِ رَبَاِء: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
بُو بُرَْدَة، َخاُل ال

َ
َ�َقاَل أ

نَّ ا
َ
َل َما يُْذبَُح يِف بَييِْت، فََذحَبُْت َشايِت أ وَّ

َ
ْن تَُ�وَن َشايِت أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
ْ�ٍل َورُشٍْب، َوأ

َ
َْوَم يَْوُم أ يلْ

الةَ، قَاَل:  ْن آيِتَ الصَّ
َ
يُْت َ�بَْل أ ْمٍ «َوَ�َغدَّ

َ
، فَإِنَّ ِعنَْدنَا َ�نَاقًا ». َشاتَُك َشاُة حل ِ قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

؟ قَاَل: نَلَا َجذَ  َ�تَْجِزي َ��ِّ
َ
، أ َّ ِمْن َشاَ�ْ�ِ َحبُّ إِيلَ

َ
َحٍد «َعًة ِ�َ أ

َ
ِْزَي َ�ْن أ

َ
َ�َعْم، َولَْن جت

 )٩٥٥بخاری:( .»»َ�ْعَدكَ 
هر کس که «د قربان، فرمود: یدر خطبه نماز ع خدا رسول  گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

باشد. و هر کس که قبل از نماز،  بجا میاش  یکند، قربان یقربانمثل ما نماز بخواند و بعد از نماز، مثل ما 

من قبل از  !ا رسول اللهیعرض کرد:  ؛ابوبرده؛من  ییدا گوید: می یراو». شود رفته نمییذبح کند، از او پذ

ن ی. و همچناست دنیو نوش نکردم که امروز، روز خورد یذبح نمودم چون فکر م خود را یقربان ،نماز

از گوشت آن  ،میاینکه به نماز بیقبل از ا ذبح گردد. لذاام   که نخست، گوسفندم در خانه دوست داشتم

یک ما  ابو برده گفت:». ذبح شده است ،گوشت خوردن یگوسفند تو برا«فرمود:  خوردم. آنحضرت 

ست است؟ در ،کردن آن یا قربانیآ .استتر دهینزد من پسند ،م که از دو گوسفندیدار یخرد سال هماده بزغال

 .»»ستیز نیجا ،گرید یکس یبرا بعد از تو،اما ، یبل«فرمود:  رسول الله 

 منبر بدون  ): رفتن به عیدگاه4باب (

ُْدرِيِّ « -٥٢٤
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ ِفْطِر َواألْضىَح  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�ُْرُج يَْوَم ال

الةُ، ُ�مَّ َ�نرَْصُِف، َ�يَُقوُم ُمَقابَِل انلَّاِس، َوانلَّاُس ُجلُو  بِِه الصَّ
ُ
ٍء َ�بَْدأ ُل يَشْ وَّ

َ
، فَأ  الُْمَص�َّ

َ
ٌس إِىل

ْن َ�قْ 
َ
ُمُرُهْم، فَإِْن اَكَن يُِر�ُد أ

ْ
ُمَر ىلَعَ ُصُفوفِِهْم، َ�يَِعُظُهْم َوُ�وِصيِهْم َوَ�أ

ْ
ْو يَأ

َ
َطَع َ�ْعثًا َ�َطَعُه، أ
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َمَر بِِه ُ�مَّ َ�نرَْصُِف. قَاَل 
َ
ٍء أ بُو َسِعيٍد: فَلَْم يََزِل انلَّاُس ىلَعَ َذلَِك َحىتَّ َخرَْجُت َمَع َمْرَواَن،  �يَِشْ

َ
أ

، إَِذا
تَيْنَا الُْمَص�َّ

َ
ا أ ْو فِْطٍر، فَلَمَّ

َ
ْضىًح أ

َ
ِمُ� الَْمِدينَِة يِف أ

َ
لِْت، فَِإَذا  َوُهَو أ ِمنرَْبٌ َ�نَاُه َكِثُ� ْ�ُن الصَّ

، فََجبَْذُت بِثَْو�ِِه، فََجبََذِ�، فَاْرَ�َفَع فََخَطَب َ�بَْل  َ ْن يَُص�ِّ
َ
ْن يَْرتَِقيَُه َ�بَْل أ

َ
َمْرَواُن يُِر�ُد أ

بَا َسِعيٍد، قَْد َذَهَب 
َ
. َ�َقاَل: أ ِ ُ�ْم َوا�َّ ْ َّ��َ :ُ

َ
الِة، َ�ُقلُْت هل ِ  الصَّ ْعلَُم َوا�َّ

َ
َما َ�ْعلَُم. َ�ُقلُْت: َما أ

الِة، فََجَعلْتَُها َ�بَْل  ْعلَُم، َ�َقاَل: إِنَّ انلَّاَس لَْم يَُ�ونُوا َ�ِْلُسوَن نَلَا َ�ْعَد الصَّ
َ
ا ال أ َخْ�ٌ ِممَّ

الةِ   )٩٥٦بخاری:( .»الصَّ
رفت و  دگاه مییبه ع ،د قربانیفطر و ع دیروز ع رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

که در صفها نشسته  یمقابل نمازگزاراناز اتمام نماز، پس نماز بود.  یبرگذار ،داد یکه انجام م یکارن یاول

فرمود. و  کرد و دستورات الزم را صادر می می تیپرداخت، آنان را وص ستاد و به موعظه آنها مییا بودند، می

کرد.  بدهد، در همانجا اقدام می یگریا دستور انجام کار دید، یاعزام نما ییرا به جا یخواست لشکر اگر می

کردند تا زمان مروان،  وه عمل میین شیمردم به هم پس از رسول خدا  گوید: می یگشت. راو آنگاه، بر می

صلت  بن ریوجود داشت که کث یدگاه رفتم. در آنجا، منبرینه بود به عیبا مروان که حاکم مد ید. روزیفرا رس

و خطبه بخواند. من برود منبر  یباال ،خواهد قبل از نماز متوجه شدم که مروان می ،آن را ساخته بود. ناگهان

منبر رفت و قبل از  یباال ساخت و رها ،او خود را از دست من یلو .دمین کشییرا پا او م ولباسش را گرفت

 ید. مروان گفت: ایر دادییرا تغ ل الله راد خطبه پرداخت. گفتم: بخدا سوگند، شما سنت رسویبا ،نماز

دانم، بهتر  یآنچه را که م، سوگندبه خدا . گفتم: بر آن عمل کرد شود یاکنون نم یدانیآنچه را تو م !دیابوسع

مروان گفت: چون خطبه بعد از نماز، بهتر است از خطبه قبل از نماز).  یعنی(دانم.  یاست از آنچه که نم

 .»خواندم ،قبل از نمازنجهت آنرا یبدنند، ینش یما نم هدن خطبیشن یبرا ،مردم بعد از نماز

 ): پیاده و سواره رفتن به عیدگاه و نماز خواندن بدون اذان و اقامه5باب (

۵۲۵- » ِ
ِفْطِر  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس َوَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

ْ
قَاال: لَْم يَُ�ْن يُؤَذَُّن يَْوَم ال

ْضىَح 
َ
 )۹۶۰بخاری:( .»َوال يَْوَم األ
 ،دینماز ع یبرا ،د قربانیفطر و ع دیع یها ند: روزیگو یم ابن عباس و جابر بن عبد الله « ترجمه:

 .»شد یاذان گفته نم

 ): خطبه عیدین بعد از نماز است6باب (

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۲۶ ِعيَد َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
يِب بَْ�ٍر َوُ�َمَر  قَاَل: َشِهْدُت ال

َ
َوأ

ُْطبَةِ َوُ�ثَْماَن 
ْ
 )۹۶۲بخاری:( .»، فلَُكُُّهْم اَكنُوا يَُصلُّوَن َ�بَْل اخل
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و  ، عمر ، ابوبکر د را پشت سر رسول الله ینماز ع گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»خواندند ید را قبل از خطبه مینماز ع ،بزرگوارانن یاه خواندم. هم عثمان 

 ): فضیلت اعمال نیک در ایام تشریق7باب (

نَُّه قَاَل:  ، َعِن انلَّيِبِّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۲۷
َ
فَْضَل ِمنَْها يِف «�

َ
يَّاٍم أ

َ
َعَمُل يِف �

ْ
َما ال

َهاُد؟ َقاَل: ». َهِذهِ  ِ
ْ
َهاُد إِال رَُجٌل َخَرَج ُ�َاِطُر بِنَْفِسِه َوَماهِلِ، فَلَْم يَرِْجْع «قَالُوا: َوال اجل ِ

ْ
َوال اجل

ءٍ   )۹۶۹بخاری:( .»»�يَِشْ
ام سال، بهتر از یدر ا یعمل چیه«فرمود:  اللهکند که: رسول  ت مییروا ب ابن عباس« ترجمه:

ز با اعمال یجهاد ن«جهاد؟ فرمود:  یدند: حتیپرس». ستیالحجه) ن یدهه اول ذ(ام ین ایانجام آن، در ا

ز را یچ چیرون شود و هیکه با جان و مال خود در راه خدا بیکند. مگر کس نمی ین روزها، برابریایک ن

 . »»برنگرداند

 هنگام رفتن به عرفات ) واتکبیر گفتن در ایام (من): 8باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۵۲۸
َ
نَُّه ُسئَِل َعِن اتلَّلْبِيَِة: َكيَْف ُكنْتُْم تَْصنَُعوَن َمَع انلَّيِبِّ َ�ْن أ

َ
� :؟ 

ُ فَال ُ�نَْكرُ  ُ الُْمَكربِّ  )۹۷۰بخاری:( .»َعلَيْهِ  قَاَل: اَكَن يُليَبِّ الُْمليَبِّ ال ُ�نَْكُر َعلَيِْه، َوُ�َ�ربِّ
یک لبچگونه  رسول الله  همراه: شما دندیاست که از او پرس تیروا ک ابن مال انساز « ترجمه:

  .»گرفت چکدام مورد اعتراض قرار نمییگفتند و ه ر مییتکبای  و عدهیک لب یبرخ: گفت  د؟ انسیگفت یم

 عیدگاه روز عید در  ،ذبح گوسفند وگاو ): نحر شتر و9باب (

نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۲۹
َ
ْو يَْذبَُح بِالُْمَص�َّ  : أ

َ
 )۹۸۲بخاری:( .»اَكَن َ�نَْحُر أ

را ذبح  یگریوان دیا حیرا نحر و شتر  ،دگاهیدر ع  رسول الله گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .د)نمو یم یقربان یعنی. (»کرد یم

 تغییر راه رفت و برگشت به عیدگاه در روز عید :)10باب (

ِر�َق  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن َجابِرٍ « -۵۳۰  .»إَِذا اَكَن يَْوُم ِ�يٍد َخالََف الطَّ
 )۹۸۶بخاری:(

بر  ،یگریرفت و از راه دیدگاه میراه به عیک از  ،دیروز ع رسول الله  گوید: می  جابر« ترجمه:

 .»گشت می
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يُْت انلَّيِبَّ  -۵۳۱
َ
َبََشِة، وَُهْم يَلَْعبُوَن يِف  قَالَْت اَع�َِشُة: َرأ

ْ
 احل

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
نَا أ

َ
ِ� َوأ �َْسرُتُ

ْرفَِدةَ : «الَْمْسِجِد، فَزََجَرُهْم ُ�َمُر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْمنًا بَِ� أ

َ
 )۹۸۸بخاری:( .»»َدْ�ُهْم، أ

از  یگروه یبه بازد و من یپوشان یبا چادرمرا   د: رسول اللهیفرما می لشه یعا« ترجمه:

ارفده را  یبن« فرمود:  خدا رسول  یولرا سرزنش کرد. آنها  کردم. عمر نگاه میدر مسجد،  ها یحبش

  .»»بحال خودشان بگذار





 

 
 

 

 

 

 ابواب نماز وتر 

 نماز وتر آمده است ه): آنچه دربار1باب (

ِ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۳۲ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ رَُجال َسأ

َ
َ�ْن َصالِة اللَّيِْل، َ�َقاَل رَُسوُل  : أ

 ِ ُ َما : «ا�َّ
َ

َعًة َواِحَدًة، تُوتُِر هل
ْ
بَْح َص�َّ َر� َحُدُ�ُم الصُّ

َ
َصالُة اللَّيِْل َمثَْ� َمثَْ�، فَإَِذا َخيِشَ أ

 )۹۹۰بخاری:( .»»َص�َّ قَْد 
 آنحضرت سؤال کرد.  ،نماز شب هدربار از رسول الله یشخص گوید: می بابن عمر « ترجمه:

، استیک نزدطلوع فجر داد که احتمال  یکسنماز شب، دو رکعت، دو رکعت خوانده شود. اگر «فرمود: 

 .»»شوندوتر  است، را که خوانده یینمازهاتا رکعت بخواند یک 

ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۳۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َعًة، اَكنَْت تِلَْك  : أ

ْ
َة َر�  إِْحَدى َعرْشَ

اَكَن يَُص�ِّ
ْن  -َ�ْعِ� بِاللَّيِْل -َصالتَهُ 

َ
َحُدُ�ْم مَخِْسَ� آيًَة، َ�بَْل أ

َ
 أ

ُ
ْجَدةَ ِمْن َذلَِك قَْدَر َما َ�ْقَرأ فَيَْسُجُد السَّ

َسُه، َوَ�ْرَكُع رَ 
ْ
ِ�يَُه يَْرَ�َع َرأ

ْ
ِه االْ�َمِن َحىتَّ يَأ َفْجِر، ُ�مَّ يَْضَطِجُع ىلَعَ ِشقِّ

ْ
َعتَْ�ِ َ�بَْل َصالِة ال

ْ
�

الةِ   )۹۹۴بخاری:( .»الُْمؤَذُِّن لِلصَّ
خواند و سجده را  ینماز شب م ،ازده رکعتی د: رسول اللهیفرما یم ؛لشه یعا؛ن یالمومنام « ترجمه:

خواند.  دو رکعت می ،. و قبل از نماز فجرکرد می یبخواند، طوالن هیاز شما پنجاه آنفر یک که ای  اندازهه بدر آنها 

 .»خواند ، فرا مینماز صبح یاو را براآمد و  نکه مؤذن مییتا اد. یکش دراز می ،راست یبه پهلوسپس، 

 ): اوقات نماز وتر2باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۳۴ ْوتََر رَُسوُل ا�َّ
َ
َحرِ  قَالَْت: لُكَّ اللَّيِْل أ  السَّ

َ
 .»َواْ�تََ� ِوتُْرهُ إِىل

 )۹۹۶بخاری:(
ن یو آخر .خواند ینماز وتر را م، شب یبخشهادر تمام  رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»وقت خواندن وتر، هنگام سحر بود
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 آخرین نماز باشد ،): نماز وتر3باب (

 .»»اْجَعلُوا آِخَر َصالتُِ�ْم بِاللَّيِْل ِوتًْرا: «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۵۳۵
 )۹۹۸بخاری:(

 .»»دین نماز خود را در شب، وتر قرار دهیآخر« فرمود:  رسول الله گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 ): خواندن نماز وتر بر سواري4باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۵۳۶
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َِع�ِ  قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ  .»اَكَن يُوتُِر ىلَعَ ابلْ

 )۹۹۹ بخاری:(
 .خواند ینماز وتر را م ،سوار بر شتر رسول الله گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 بعد از رکوع ): خواندن قنوت قبل و5باب (

�ٍَس « -۵۳۷
َ
َ�نََت انلَّيِبُّ َ�ْن أ

َ
َوَ�نََت  : �نَُّه ُسئَِل: أ

َ
ُ: أ

َ
بِْح؟ قَاَل: َ�َعْم. فَِقيَل هل يِف الصُّ

ُكوِع �َِسً�ا ُكوِع؟ قَاَل: َ�ْعَد الرُّ  )۱۰۰۱بخاری: ( .»َ�بَْل الرُّ
 .یبلخواند؟ جواب داد: یقنوت م ،در نماز صبح ا رسول الله یسؤال شد که آ از انس « ترجمه:

 .»خواند یمز ینبعد از رکوع  ،یخواند؟ گفت: مدت کوتاه قنوت می ،ا قبل از رکوعیدوباره سؤال شد: آ

�ٍَس « -٥٣٨
َ
ُ: َ�بَْل عن أ

َ
ُقنُوُت، فَِقيَْل هل

ْ
ُقنُوِت، َ�َقاَل: قَْد اَكَن ال

ْ
: �نَُّه ُسئَِل َعِن ال

ُكوِع. َ�َقاَل  نََّك قُلَْت َ�ْعَد الرُّ
َ
ِ� َ�نَْك � ْخرَبَ

َ
ْو َ�ْعَدهُ؟ قَاَل: َ�بْلَُه. قَاَل: فَإِنَّ فُالنًا أ

َ
ُكوِع أ : الرُّ

 ِ َما َ�نََت رَُسوُل ا�َّ َراُه اَكَن َ�َعَث قَْوًما  َكَذَب، إِ�َّ
ُ
ُكوِع َشْهًرا، أ  یَ�ْعَد الرُّ

ُ
ال

َ
اُء  ق ُقرَّ

ْ
لَُهُم ال

 ِ وئَلَِك، َوَ�َن بَيْنَُهْم َوَ�ْ�َ رَُسوِل ا�َّ
ُ
ِ�َ� ُدوَن أ  قَْوٍم ِمَن الُْمرْشِ

َ
َ�ْهٌد،  زَُهاَء َسبِْعَ� رَُجًال إِىل

 ِ  )۱۰۰۲ بخاری:( .»َعلَيِْهمْ َشْهًرا يَْدُعو  َ�َقنََت رَُسوُل ا�َّ
 )۱۰۰۳ بخاری:( .»َشْهًرا، يَْدُعو ىلَعَ رِْعٍل وََذْكَوانَ  قاَل: َ�نََت انلَّيِبُّ  َوِ�ْ ِرَوايٍَة َ�نُْه 

وجود  ،: قنوتکردند، گفت قنوت سؤال ه خواندندربار یکند که از و ت مییروا انس « ترجمه:

که گفته است از شما به نقل  یفالن: ندگفت .آن؟ فرمود: قبل از رکوعا بعد از ی: قبل از رکوع نددی. پرسشتدا

 ،ماهیک فقط به مدت  است. رسول الله گفته گفت: دروغ  بعد از رکوع خوانده شود. انس  ،قنوت

هفتاد نفر را که بنام قراء معروف بودند   ن بود که رسول اللهیلش هم ایخواند و دل قنوت را بعد از رکوع می

ت نکردند و یمان را رعاین پیمان صلح داشت، اعزام کرد. (مشرکین که با آنها پیاز مشرک یطرف گروهبه 

 . »ه آنان دعا نمودیعل ،ماهیک به مدت  ان را کشتند). رسول الله یقار
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ه رعل و یقنوت خواند و عل ،ماهیک به مدت  آمده است که رسول الله   انس گر ازید یتیو در روا

 .بد کرد یدعا ،ذکوان

َفْجرِ  َوَ�نُْه -۵۳۹
ْ
ُقنُوُت يِف الَْمْغرِِب َوال

ْ
 )۱۰۰۴ بخاری:( .»قَاَل: اَكَن ال

 .شد خوانده می ،قنوت در نماز مغرب و صبح یدعا گوید: می  نسا« ترجمه:





 

 
 

 

 

 

 کتاب استسقاء  -15

 استسقاء (طلب باران)): 1باب (

َل رَِداَءُه. َوِ�ْ ِرَوايٍَة  قَاَل: َخَرَج انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َز�ٍْد « -۵۴۰ �َْستَْسيِق وََحوَّ
َعتَْ�ِ 

ْ
 )۱۰۰۵ بخاری:( .»َ�نُْه قَاَل: وََص�َّ َر�

خارج شد. و از خانه  ،باران یدعا یبرا  کند که رسول الله ت مییروا  دیالله بن ز عبد« ترجمه:

رکعت نماز گر، دو ید یتیش انداخته بود) وارونه کرد. و در روایها شانه ی(پس از دعا) چادرش را (که رو

 .»خواند

مبتال  ،سالی مانند زمان یوسف آنان را به قحط: «که فرمود  پیامبرنفرین ): 2باب (
 »گردان

يِب ُهَر�َْرَة « -۵۴۱
َ
للُْمْستَْضَعِفَ� ِمَن الُْمْؤِمنَِ� وىلَعَ ُمرَضَ  َحِديُْث ُداَعِء انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َوايَِة: إِنَّ انلَّيِبَّ  مَّ َوقَاَل يِفْ آِخِر هِذهِ الرِّ ُ «قَاَل:  َ�َقدَّ ْسلَُم َسالََمَها ا�َّ
َ
ُ لََها َوأ  .»»ِغَفاُر َ�َفَر ا�َّ

 )۱۰۰۶ بخاری:(

فه یه طاین علیمومن و نفرمستضعفان  یبرا رسول الله  یدعامورد ره در یث ابوهریحد« ترجمه:

رمُ 
َ

 ،خداوند«فرمود:  ن جمله افزوده شده است که رسول الله یا ،ثین حدیآد. در آخر یان گردیقبال ب ،ض

 .»»داسلم را سالم نگهدار هلیغفار را مورد مغفرت قرار دهد و قب یبن
ِ بِْن َمْسُعوٍْد « -۵۴۲ ى ِمَن انلَّاِس إِْدبَاًرا، َقاَل:  قَاَل: إِنَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ا َرأ لَمَّ

ُلُوَد َوالَْميْتََة ». اللَُّهمَّ َسبٌْع َكَسبِْع يُوُسَف «
ْ
َ�لُوا اجل

َ
ٍء َحىتَّ أ ْت لُكَّ يَشْ َخَذْ�ُهْم َسنٌَة َحصَّ

َ
فَأ

ُوِع، 
ْ
َخاَن ِمَن اجل َماِء، َ�َ�َى ادلُّ  السَّ

َ
َحُدُهْم إِىل

َ
يََف، َوَ�نُْظَر أ ِ

ْ
بُو ُسْفيَاَن، َ�َقاَل: يَا َواجل

َ
تَاُه أ

َ
فَأ

َ لَُهْم، قَ  ِ َو�ِِصلَِة الرَِّحِم، َو�ِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَُكوا فَاْدُع ا�َّ ُمُر بَِطاَعِة ا�َّ
ْ
ُد، إِنََّك تَأ ُ ُ�َمَّ اَل ا�َّ

:
َ

  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿ َ�َعاىل
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ : .]۱۰ن: الدخا[﴾ ١٠ مُّ  قَْوهِلِ

َ
 إِنَُّ�مۡ ﴿ إِىل
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إِنَُّ�ْم اَعئُِدوَن يَْوَم َ�بِْطُش  ﴾١٦ ُمنَتقُِمونَ  إِنَّا ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َشةَ طۡ ۡ�َ ٱ ِطُش َ�بۡ  مَ يَوۡ  ١٥ �ُِدونَ َ�ٓ 
ُكرْبَى إِنَّا ُمنْتَِقُمونَ 

ْ
َْطَشَة ال َْطَشُة َواللَِّزاُم  ابلْ َخاُن، َوابلْ َْطَشُة يَْوَم بَْدٍر، َوقَْد َمَضِت ادلُّ فَابلْ
ومِ   )۱۰۰۷ (بخاری:. »َوآيَُة الرُّ

مردم (از اسالم)  یگردان یبا رو اکرم  یکه نب یهنگام گوید: می الله بن مسعود  عبد« ترجمه:

 یوسف، دچار هفت سال، قحط سالیا! آنان را مانند زمان یخدا«ن کرد و فرمود: ید، آنان را نفریمواجه گرد

ن رفت. و یز از بیکه همه چید شدند بطوریشد یش) دچار خشکسالیجه، آنان (کفار قریدر نت». بگردان

از آنان به  یکیخوردند. و اگر  وانات مردار را مییوان، گوشت مرده و حی، پوست حیمردم از فرط گرسنگ

ان نزد ید. سرانجام، ابوسفیرس ره و تار میی، آسمان به نظرش تیکرد، در اثر گرسنگ آسمان، نگاه می یسو

د، یکن ت صله رحم، دعوت مییمحمد! شما که مردم را به اطاعت خدا و رعا یآمد و گفت: ا رسول خدا 

 . آنان دعا کن  یاکنون قومت در آستانه هالکت قرار دارد. برا

  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿ :دیفرما خداوند می
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ ٓ  إِنَُّ�مۡ ﴿تا  ﴾١٠ مُّ  ١٥ �ُِدونَ َ�

منتظر آن روز باش که آسمان بصورت دود، بچشم ( ﴾١٦ ُمنَتقُِمونَ  إِنَّا ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َشةَ طۡ ۡ�َ ٱ ِطُش َ�بۡ  مَ يَوۡ 

د. و آنروز را که ما آنها را سخت یگرد کفر باز میم، شما به یعذاب را بردار ید. و اگر ما اندکیآ آنها می

 .)م، بخاطر داشته باشیکن مواخذه می

 یعنیقرآن،  یها ییش گوین پین مواخذه سخت، همان روز بدر بود. و همه ایهدف از ا گوید: می یراو

 .»متحقق شد ها یروز شدن رومی(بدر) و پ یره و تار شدن آسمان، مواخذه کبریت
 وَْجِه انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۴۳

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
نَا أ

َ
اِعِر، َوأ  قَاَل: ُر�ََّما َذَكْرُت قَْوَل الشَّ

يِبْ َطاِلٍب: 
َ
يَش لُكُّ ِمَ�اٍب، وَُهَو قَْوُل أ ُل َحىتَّ َ�ِ  �َْستَْسيِق، َ�َما َ�ْ�ِ

َغَماُم بِوَْجِههِ 
ْ
ْ�يََض �َْستَْسىَق ال

َ
 َوأ

 

  َ
ْ

َراِمِل ثَِماُل ايل
َ
 تَاَ� ِعْصَمٌة لأل

 

 )١٠٠٩(خبارى: 
باران  یهنگام دعا آنحضرت  ک)(مبار هکه به چهر یوقت گوید: می بابن عمر « ترجمه:

ن شعر ابوطالب یاد ایشد، ب ر مییامده بود، آب از همه ناودانها سرازین نیستم که هنوز از منبر پائینگر می

کنند.  طلب باران میاش  است که ابرها از چهره ییبا رویبود: او زگفته  افتادم که در وصف آنحضرت  می

 . »وه زنان استیمان و پناهگاه بیتی یحام یو

اِب « -۵۴۴ َطَّ
ْ
َعبَّاِس بِْن َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل

ْ
: أنّه اَكَن إَِذا قََحُطوا اْستَْسىَق بِال

ِلِب  ُل إيَِلَْك بَِعمِّ ، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ إِنَّا ُكنَّا َ�بِْدالُْمطَّ ُل إيَِلَْك بِنَِبيِّنَا فَتَْسِقَ�،ا َو�ِنَّا َ�تَوَسَّ َ�تَوَسَّ
 )۱۰۱۰ بخاری:( .»نَِبيِّنَا فَاْسِقنَا، قَاَل: فَيُْسَقْونَ 
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 کرد ویطلب باران م عباس  یدعا هلیبوس شد عمر بن خطاب  یم یقحطسال یوقت« ترجمه:

 ما  !گفت: پروردگارایم
ً
اکنون د، یفرمود شما آب نازل میم و یکرد یطلب باران م امبرت یپ هلیبه وسقبال

 یله دعایبوس( گوید: می یم. راویکن ی) از شما طلب باران م عباس یعنیامبرمان (یپ یعمو هلیبوس

 .»د)یبار عباس باران می

 در مسجد جامع ،طلب باراندعاي ): 3باب (

�ٍَس « -۵۴۵
َ
ْي َدَخَل الَْمْسِجَد، َوانلَّيِبُّ  َحِديُْث أ ِ

َّ
ُ  يِف الرَُّجِل اذل

َ
هل

َ
قَائٌِم َ�ُْطُب، فََسأ

ْمَس ِستًّا، ُ�مَّ َدَخَل رَُجٌل  ْ�نَا الشَّ
َ
َوايَِة: َ�َما َرأ َر َكِثْ�اً، َوِ�ْ هِذهِ الرِّ َغيِْث تََ�رَّ

ْ
اَعَء بِال ِمْن ادلُّ

ُُمَعِة الُْمقْ 
ْ
َاِب يِف اجل

ْ
ِ َذلَِك ابل قَائٌِم َ�ُْطُب، فَاْستَْقبَلَُه قَائًِما، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل  ِبلَِة، َورَُسوُل ا�َّ

 ِ َ ُ�ْمِسْكَها َ�نَّا، قَاَل: فََرَ�َع رَُسوُل ا�َّ بُُل، فَاْدُع ا�َّ ْمَواُل، َواْ�َقَطَعِت السُّ
َ
، َهلََكِت األ ِ  ا�َّ

 يََديِْه، ُ�مَّ 
َ

ال
َ
وِْديَِة َوَمنَابِِت اللَُّهمَّ حَ : «ق

َ
َراِب َو�ُُطوِن األ َوايَلْنَا َوال َعلَيْنَا، اللَُّهمَّ ىلَعَ اآلاَكِم َوالظِّ

َجرِ   ». الشَّ
َ

ال
َ
قْلََعْت، وَ ق

َ
ْمِس : فَأ  )۱۰۱۳ بخاری:( .»َخرَْجنَا َ�ْميِش يِف الشَّ

در  ـخطبه بود مشغولـ که  امبر یپاز  که وارد مسجد شد و یمرد هدربار ث انس یحد« ترجمه:

باران  یعنی( .میدیآفتاب را ند ،شش روز گوید: می ،تین روایان شد. در اید، قبال برکباران  یدعاخواست 

که  و مقابل آنحضرت وارد مسجد شد  ،از همان دروازه یمرد ،بعد هدر جمع سرانجام، د).یبار می

ن رفتند. از خدا بخواه که باران را متوقف یاز ب ها شدند و راهک ستاد و گفت: دامها هالیمشغول خطبه بود، ا

 ما به اطراف، پراکنده ساز و آنرا یا! باران را از رویخدا«دست به دعا برداشت و فرمود:  سازد. رسول خدا 

باران متوقف شد درنگ،  بی گوید: می یراو». ت فرمایهدا ،دن درختانیئو محل رو ها ها، دره ها، کـوه بر تپه

 . »میبرگشت مانیها به خانه ،یآفتاب یدر هوا ،رون شدن از مسجدیکه هنگام بیند بطورتشگ پرا کنده و ابرها

 قبلهرو نمودن به جمعه بدون  ه): طلب باران در خطب4باب (

نَّه َوَ�نُْه « -۵۴۶
َ
� :  :ِغثْنَا«َرَ�َع يََديِْه، َ�َقاَل

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
ِغثْنَا، اللَُّهمَّ أ

َ
 .»»اللَُّهمَّ أ

 )۱۰۱۴ بخاری:(

راد خطبه یدر حال ا ،مردم یرو به سو (روز جمعه که رسول خدا  گوید: می س ان« ترجمه:

ا! یخدا ما نازل فرما. یبراباران  !ایخداما نازل فرما.  یبرا باران !ایخدا«ش را بلند کرد و فرمود: یدستهابود)، 

 . »ما نازل فرما یبراباران 
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 بلند خواندن قرائت در نماز استسقاء ):5باب (

َل  َحِديُْث َ�بِْداِ� بِْن َز�ٍْد « -۵۴۷ َوايَِة قَاَل: فََحوَّ َم، َوِ�ْ هِذهِ الرِّ يِفْ االْستِْسَقاِء َ�َقدَّ
، َجَهَر  َعتَْ�ِ

ْ
َل رَِداَءُه، ُ�مَّ َص�َّ نَلَا َر� ِقبْلََة يَْدُعو، ُ�مَّ َحوَّ

ْ
 انلَّاِس َظْهَرُه، َواْستَْقبََل ال

َ
ِ�يِهَما إِىل

ِقَراَءة
ْ
 )۱۰۲۴بخاری:( .»بِال

  ،استسقاء هدربار د یعبدالله بن زث یحد« ترجمه:
ً
 رسول الله  گوید: می ،تین روایدراان شد. یبقبال

بلند،  ی، با صداچادر خود را وارونه کرد و دو رکعت نماز ،سپس .پشت به مردم و رو به قبله کرد ودعا نمود

 . »اقامه نمود

 بلند نماید ،): امام دستهایش را در استسقاء6باب (

�ٍَس « -۵۴۸
َ
ٍء ِمْن ُداَعئِِه إِال يِف  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ال يَْرَ�ُع يََديِْه يِف يَشْ

 )۱۰۳۱بخاری:( .»االْستِْسَقاِء، َو�ِنَُّه يَْرَ�ُع َحىتَّ يَُرى َ�يَاُض إِْ�َطيْهِ 
 ،یگرید یدعاچ یه یبرا ،استسقاء یبجز دعا  رسول الله گوید: می  کانس بن مال« ترجمه:

ده ید )مبارکش(ر بغل یز یدیبرد که سف یها را باال م دستای  باندازهن دعا، یا و در .کرد یها را بلند نم دست

 .»شد یم

 باران باید گفت یدن): آنچه هنگام بار7باب (

ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۴۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ى الَْمَطَر قَاَل:  : أ

َ
اللَُّهمَّ َصيِّبًا «اَكَن إَِذا َرأ

 )۱۰۳۲بخاری:( .»»نَافًِعا
خواند:  ن دعا را مییاد، ید یرا م یبارندگ د: هرگاه رسول اللهیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»»د بگردانیسودبخش و مفرا  پروردگارا! باران

 باد شدید ): هنگام وزش طوفان و8باب (

�ٍَس « -۵۵۰
َ
ِديَدُة إَِذا َهبَّْت، ُعرَِف َذلَِك يِف وَْجِه انلَّيِبِّ  َ�ْن أ �ُح الشَّ  .»َ�ُقوُل: اَكنَِت الرِّ

 )۱۰۳۴ بخاری:(

ر ییتغ  رسول اللهک مبار هچهرد)، یدن باد تند (طوفان شدیهنگام وز گوید: می انس « ترجمه:

 .»ان بودینماشان، یا هدر چهر ،ریین تغیاو  کرد. یم
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 »نصرت و یاري شدم ،باد صبا ۀبوسیل: «فرمود  ): پیامبر9باب (

نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۵۱
َ
ْهِلَكْت اَعٌد «قَاَل:  : أ

ُ
بَا َوأ نرُِصُْت بِالصَّ

بُورِ   )۱۰۳۵ بخاری:( .»»بِادلَّ
مرا  ،)یباد صبا(باد شرق هلیخداوند بوس«فرمود:  رسول الله  گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»دینابود گرد )،یغربدبور ( باد هلیکرد و قوم عاد بوس یاری

 گفته میشود ،): آنچه هنگام زلزله ودیگر مصائب10باب (

» اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف َشاِمنَا َوِ� َ�َمِننَا«قَاَل: قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۵۲
ِْدنَا. قَاَل: قَاَل: 

َ
ِْدنَا. » اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا يِف َشاِمنَا َوِ� َ�َمِننَا«قَاَل: قَالُوا: َوِ� �

َ
قَاَل: قَالُوا: َوِ� �

ِفنَتُ وَ «قَاَل: قَاَل: 
ْ
الِزُل َوال يَْطانِ ُهنَاَك الزَّ  )۱۰۳۷ بخاری:( .»»�َِها َ�ْطلُُع قَْرُن الشَّ

شام و ن یسرزمدر  !ایخدا«دعا کرد و فرمود:   رسول الله گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

من ما برکت یا! در شام و یخدا«فرمود:   مردم گفتند: و در نجد ما. رسول الله». من ما برکت نازل فرمای

ن فتنه و زلزله است ینجد سرزم«فرمود:   مردم گفتند: و در نجد ما. رسول الله ،بار دوم یبرا». نازل بفرما

 .»»آورند سر بر میاز آنجا  ،طانیش یشاخهاو 

 بارد می بارانچه زمانی نمیداند که  ): کسی جز خدا11باب (

  َوَ�نُْه « -۵۵۳
َ

ال
َ
 : ق

َ
ال

َ
ِ  ق َغيِْب مَخٌْس : «رَُسوُل ا�َّ

ْ
: ال  ِمْفتَاُح ال ُ ال َ�ْعلَُمَها ِإال ا�َّ

رَْحاِم، َوال َ�ْعلَُم َ�ْفٌس َماَذا 
َ
َحٌد َما يَُ�وُن يِف األ

َ
َحٌد َما يَُ�وُن يِف َغٍد، َوال َ�ْعلَُم أ

َ
َ�ْعلَُم أ

َحٌد َمىَت ييَِجُء الَْمَطرُ 
َ
رٍْض َ�ُموُت، َوَما يَْدرِي أ

َ
يِّ أ

َ
 .»»تَْ�ِسُب َغًدا، َوَما تَْدرِي َ�ْفٌس بِأ

 )۱۰۳۹ بخاری:(

ز هستند که یب، پنج چیغ یها دیکل «فرمود:  رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

کس  چیه -۲ .افتاد خواهد یاتفاقداند که فردا چه  یچ کس نمیه -۱داند:  یآنها را نم ،کس جز الله چیه

-۴. انجام خواهد دادرا  یکارداند که فردا چه  یکس نم چیه -۳ها، چه وجود دارد.  داند که در رحم ینم

خواهد  نابار یزمانچه که داند  یکس نم چیه -۵ .خواهد ُمرد ینیدر چه سرزم داند که یکس نم چیه

 .»»دیبار





 

 
 

 

 

 

 کتاب کسوف (خورشید گرفتگی) -16

 ): خواندن نماز کسوف 1باب (

يِب بَْ�َرَة « -۵۵۴
َ
ِ  َ�ْن أ ْمُس، َ�َقاَم  قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ فَانَْ�َسَفِت الشَّ

ْمُس،  انلَّيِبُّ  َلَِت الشَّ
ْ

َعتَْ�ِ َحىتَّ ا�
ْ
َ�ُرُّ رَِداَءُه َحىتَّ َدَخَل الَْمْسِجَد، فََدَخلْنَا، فََص�َّ بِنَا َر�

قَ : «َ�َقاَل 
ْ
ْمَس َوال ْ�تُُموُهَما فََصلُّوا َواْدُعوا َحىتَّ إِنَّ الشَّ

َ
َحٍد، فَإَِذا َرأ

َ
َمَر ال َ�نَْكِسَفاِن لَِموِْت أ

َولِ�نَّ اهللا َ�َعاىل ُ�َوُِّف بِِهَما : «قَاَل: قَاَل  َوِ�ْ ِرَوايٍَة َ�نُْه ». يُْ�َشَف َما بُِ�مْ 
 )۱۰۴۸و ۱۰۴۰بخاری:( .»»ِعبَاَدهُ 

 آنحضرت . بوجود آمد یگرفتگ دیم که خورشیبود نزد رسول الله گوید: می  هابوبکر« ترجمه:

شان، وارد یاز پشت سر یما ن شد، به مسجد رفت. ده میین کشیکه گوشه لباسش به زم یبرخاست و در حال

بر طرف شد.  ید گرفتگینکه خورشیتا ام یدو رکعت نماز خواند رسول الله و به امامت . میشد مسجد

، هر نیا بنابرافتند.  اتفاق نمی یبه خاطر مرگ کسهرگز خسوف و کسوف «فرمود:   رسول الله سپس،

گر از ید یتیدر رواو ». شودبرطرف آنها،  ینکه گرفتگید تا اید و دعا کنید، نماز بخوانیمواجه شدوقت با آنها 

 .»»ترساند یآنها بندگانش را مه لیخداوند به وس«فرمود:   ابوبکره آمده است که آنحضرت

ِ  َوِ�ْ ِرَوايٍَة َعِن الُْمِغَ�ِة بِْن ُشْعبََة « -۵۵۵ ْمُس ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ  قَاَل: َكَسَفِت الشَّ
ْمُس لَِموِْت إِبَْراِهيَم،   يَْوَم َماَت إِبَْراِهيُم، َ�َقاَل انلَّاُس: َكَسَفِت الشَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ  ف ْمَس : «رَُسوُل ا�َّ إِنَّ الشَّ

 َ ْ�تُْم فََصلُّوا َواْدُعوا ا�َّ
َ
َحٍد َوال حِلَيَاتِِه، فَإَِذا رَأ

َ
َقَمَر ال َ�نَْكِسَفاِن لَِموِْت أ

ْ
 )۱۰۴۳ بخاری:( .»»َوال

 آنحضرت  در زمان )پسر رسول الله؛ (میروز وفات ابراه گوید: می ره بن شعبه یمغ« ترجمه:

اتفاق افتاده است.  پسر رسول الله مرگ بخاطر  یگرفتگد یرخ داد. مردم گفتند: خورش یدگرفتگیخورش

ن یوندند. پس هرگاه، چنیپ بوقوع نمی یکس یا زندگیبخاطر مرگ خسوف و کسوف «فرمود:   رسول الله

 .»»دید و دعا کنینماز بخواند، یدیرا د ییها یحالت
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 ): صدقه دادن هنگام کسوف2باب (

ِ  لَوِ�ْ ِرَوايٍَة َ�ْن اَع�َِشَة « -۵۵۶ ْمُس يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ فََص�َّ  قَالَْت: َخَسَفِت الشَّ
 ِ ِقيَاَم،  ،بِانلَّاِس  رَُسوُل ا�َّ

ْ
َطاَل ال

َ
ِقيَاَم، وَُهَو �ُ َ�َقاَم فَأ

ْ
َطاَل ال

َ
ُكوَع، ُ�مَّ قَاَم فَأ َطاَل الرُّ

َ
مَّ َرَ�َع فَأ

َطاَل ا
َ
ِل، ُ�مَّ َرَ�َع فَأ وَّ

َ
ِقيَاِم األ

ْ
ُجوَد، ُدوَن ال َطاَل السُّ

َ
ِل، ُ�مَّ َسَجَد فَأ وَّ

َ
ُكوِع األ ُكوَع، وَُهَو ُدوَن الرُّ لرُّ

ْمُس، فََخَطَب  َلَِت الشَّ
ْ

، ُ�مَّ انرَْصََف َوقَِد ا�
َ

و�
ُ
ْكَعِة اثلَّاِ�يَِة ِمثَْل َما َ�َعَل يِف األ  ُ�مَّ َ�َعَل يِف الرَّ

�َْ� َعلَيِْه، �ُ 
َ
َ َوأ ِ ال َ�ِْسَفاِن «مَّ قَاَل: انلَّاَس، فََحِمَد ا�َّ َقَمَر آَ�تَاِن ِمْن آيَاِت ا�َّ

ْ
ْمَس َوال إِنَّ الشَّ

قُوا ُوا وََصلُّوا َوتََصدَّ َ َوَ�ربِّ ْ�تُْم َذلَِك فَاْدُعوا ا�َّ
َ
َحٍد، َوال حِلَيَاتِِه، فَإَِذا َرأ

َ
َة «ُ�مَّ قَاَل: ». لَِموِْت أ مَّ

ُ
يَا أ

ِ َما ِمنْ  ٍد َوا�َّ ِ لَْو  ُ�َمَّ ٍد َوا�َّ َة ُ�َمَّ مَّ
ُ
َمتُُه، يَا أ

َ
ْو تَْزِ�َ أ

َ
ْن يَْزِ�َ َ�بُْدهُ أ

َ
ِ أ ْ�َ�ُ ِمَن ا�َّ

َ
َحٍد أ

َ
أ

ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال َوبَلَكيْتُْم َكِثً�ا
َ
 )۱۰۴۴ بخاری:( .»»َ�ْعلَُموَن َما أ

 رخ داد. ید گرفتگیخورش خدا رسول زمان  در گوید: می لشه یعا ،یتیودر روا« ترجمه:

تا دوباره کرد. واز رکوع برخاست و  یار طوالنیرا بسآن ام و رکوعیق و نماز خواندهمراه مردم،  آنحضرت 

 یاندک ،ینبار رکوع را از رکوع قبلیبعد به رکوع رفت اما ا و .اولام یقکمتر از  یام کرد، اما اندکیق وقت، رید

و  .عمل کرد ،ز مانند رکعت اولیکرد. در رکعت دوم ن یز طوالنیوآنرا ن. وسپس به سجده رفت گرفت تر کوتاه

 یپس از حمد و ثنا راد خطبه پرادخت ویبه از برطرف شد. آنگاه ین ید گرفتگیپس از اتمام نماز، خورش

، یکس یمرگ و زندگ بخاطرو  الله هستند. )قدرت( یها از نشانه هدو نشان دیماه و خورش«فرمود:  ،خداوند

 د وی، نماز بخواندییر بگوید، تکبیدعا کن د،یدیرا د ییها حالت نیچنپس هرگاه، د. نشو ینم یگرفتگ دچار

ا یخواه مرد  ،از بندگان الله یکی ،هرگاهبخدا سوگند!  !امت محمد یا: «سپس، اضافه نمود». دیصدقه بده

اگر آنچه را  !امت محمد ید. ایآ یمنبه جوش رت خدا یغ هچ کس، به اندازیرت هیغمرتکب زنا شود، زن، 

 .»»دیکرد ه مییاد گرید و زیدیخند ار کم مییبس د،یدانست یدانم شما م یمن م

 هنگام خورشید گرفتگی ،): فراخواندن براي نماز3باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۵۵۷
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ ْمُس ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ا َكَسَفِت الشَّ  قَاَل: لَمَّ

الَة َجاِمَعةٌ   )۱۰۴۵بخاری:( .»نُوِدَي: إِنَّ الصَّ
رخ  یدگرفتگیخورشکه  یهنگام ،در زمان رسول الله گوید: می بعبدالله بن عمرو « ترجمه:

 .»شود شد که: نماز جماعت برگزار می داد، ندا داده می می
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 ): پناه جستن از عذاب قبر در نماز کسوف4باب (

اَعَذِك ، َزْوِج انلَّيِبِّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۵۸
َ
لَُها، َ�َقالَْت لََها: أ

َ
نَّ َ�ُهوِديًَّة َجاَءْت �َْسأ

َ
: أ

لَْت اَع�َِشُة 
َ
. فََسأ َقرْبِ

ْ
ُ ِمْن َعَذاِب ال ِ  لا�َّ ُب انلَّاُس يف ُ�بُورِهم؟ َ�َقاَل رَُسوَل ا�َّ : أُ�َعذَّ

 ِ ِ ِمْن َذلَِك �ُ  رَُسوُل ا�َّ َمَرُهْم اَعئًِذا بِا�َّ
َ
ُكُسوِْف ُ�مَّ قَالَْت يِفْ آِخِرهِ: ُ�مَّ أ

ْ
مَّ َذَكَرْت َحِديَث ال

َقرْبِ 
ْ
ْن َ�تََعوَُّذوا ِمْن َعَذاِب ال

َ
  )۱۰۴۹ بخاری:( .»أ

به من گفت: خداوند تو را  خواست و یزینزد من آمد و چ یهودی یزن گوید: می لشه یعا« ترجمه:

عذاب شان یها ا مردم در قبریدم: آیپرس از رسول الله  گوید: می لشه یعا .نجات دهد ،از عذاب قبر

ث کسوف یحد لشه یعا سپس». برم از عذاب قبر به خدا پناه می«فرمود:  آنحضرت شوند؟  یداده م

از عذاب قبر پناه در آن، به مردم دستور داد تا  رسول الله ن، یهمچنفرمود: ان آن، یودر پارا ذکر نمود 

 .»بخواهند

 اري نماز کسوف با جماعتز): برگ5باب (

ِ بِْن َ�بَّاٍس « -۵۵۹
ْ�نَاَك  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُكُسوِْف بُِطْوهِلِ ُ�مَّ قَاَل: َرأ

ْ
َذَكَر َحِديَْث ال

ْ�نَاَك َكْعَكْعَت؟ فَقاَل 
َ
َت َشيْئًا يِف َمَقاِمَك، ُ�مَّ َرأ

ْ
َنََّة، : « َ�نَاَول

ْ
يُْت اجل

َ
ُت إِ�ِّ َرأ

ْ
َ�تَنَاَول

َْوِم َ�طُّ ،ُ�نُْقوًدا َر َمنَْظًرا اَكيلْ
َ
ِر�ُت انلَّاَر، فَلَْم أ

ُ
ْ�يَا، َوأ َ�لْتُْم ِمنُْه َما بَِقيَِت ادلُّ

َ
َصبْتُُه أل

َ
َولَْو أ

ْهِلَها النَِّساءَ 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
ْ�َظَع، َوَرأ

َ
؟ قَاَل: ». أ ِ ِ�يَل: يَْ�ُفْرَن ». بُِ�ْفِرِهنَّ «قَالُوا: بَِم يَا رَُسوَل ا�َّ

؟ قَاَل:  ِ ْهَر لُكَُّه، �ُمَّ «بِا�َّ  إِْحَداُهنَّ ادلَّ
َ

ْحَسنَْت إِىل
َ
َعِشَ�، َوَ�ْ�ُفْرَن اإلِْحَساَن، لَْو أ

ْ
يَْ�ُفْرَن ال

يُْت ِمنَْك َخْ�ًا َ�طُّ 
َ
ْت ِمنَْك َشيْئًا، قَالَْت: َما َرأ

َ
 )۱۰۵۲بخاری:( .»»َرأ

 یا سپس، من گفتم: گوید: می بطور کامل، ث کسوفیحدبعد از نقل  ب ابن عباس« ترجمه:

 ،د و بعدیگرفت را  یزید، چیخود بود یکه سرجا یدر حال ،که شما در نماز میما مشاهده کرد خدا!رسول 

بر اگر آن خوشه را  م.ینیبچ یانگور هدم و خواستم خوشیبهشت را د«فرمود:   د. رسول اللهیعقب رفت

چگاه یتاکنون، ه که دیبه من عرضه گرد دوزخن یهمچن .دیخورد یم ،از آنا یان دنیپا تاگرفتم، شما  یم

ا رسول ی: چرا گفتند». دادند ل مییتشک ،ان را زنانین دوزخیشتریده بودم. و بیندهولناکتر از آن، ای  صحنه

فرمود:  آنحضرت ورزند؟  ا به خدا کفر میی: آدندی. پرس»کنند یم یرا آنان کفر و ناسپاسیز«فرمود:  الله؟

 یلو د،یکن یکین ا و،تمام عمر به شما کنند. اگر  یکرده، احسان آنان را فراموش م یاز شوهرانشان ناسپاس«

 .»»ام دهیند یریچگاه از تو خیه گوید: می ند،یبب یشما، قصوربار ازیک 
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 هنگام کسوف آفتاب ،): آزاد کردن برده6باب (

ْسَماَء « -۵۶۰
َ
َمَر انلَّيِبُّ  لَ�ْن أ

َ
ْمِس  قَالَْت: لََقْد أ َعتَاقَِة يِف ُكُسوِف الشَّ

ْ
 .»بِال

  )۱۰۵۴ بخاری:(
 داد دستور می ،یدگرفتگیهنگام خورش  رسول الله گوید: می ؛بدختر ابو بکر ؛اسماء « ترجمه:

 . »خود را آزاد کنند یها کرد که مردم) برده ق میی(و تشو

 هنگام خورشید گرفتگی ،ذکر و یاد خداوند): 7باب (

يِب ُموىَس « -۵۶۱
َ
ْمُس، َ�َقاَم انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ْن تَُ�وَن  قَاَل: َخَسَفِت الشَّ

َ
فَزاًِع، َ�ىَْش أ

ْ�تُُه َ�طُّ َ�ْفَعلُُه، َوقَاَل: 
َ
ْطَوِل ِ�يَاٍم َوُرُكوٍع وَُسُجوٍد َرأ

َ
ىَت الَْمْسِجَد، فََص�َّ بِأ

َ
اَعُة، فَأ َهِذهِ «السَّ

َحٍد َوال حِلَيَاتِِه، َولَِ�ْن َ�وُِّف 
َ
، ال تَُ�وُن لَِموِْت أ ُ ُ بِِه ِعبَاَدُه فَإَِذا اآليَاُت الَّيِت يُرِْسُل ا�َّ ا�َّ

 ِذْكِرهِ وَُداَعئِِه َواْسِتْغَفارِهِ 
َ

ْ�تُْم َشيْئًا ِمْن َذلَِك، فَافْزَُعوا إِىل
َ
 )۱۰۵۹ بخاری:( .»»َرأ

شعر یابوموس« ترجمه:
َ
نکه یاز ترس ا رسول الله  رخ داد. ید گرفتگیخورش ،یروز گوید: می  یا

را که من تا کنون از  ین نمازیتر ی، به مسجد رفت و طوالنبرخاستمه یباشد، سراس دهیرسامت یمبادا ق

ست. ین یکسو مرگ  یزندگ فرستد بخاطر که خداوند می ییها ن نشانهیا«خواند و فرمود:  ام، دهید شان یا

اد الله، ی د، بهیرا مشاهده کرد یزین چیترساند. هرگاه چن یبندگانش را م ییها دهین پدیبلکه خداوند با چن

 .»»دیآور یرو نماز و توبهد و به یمشغول شو

 ت با آواز بلند در نماز کسوفئ): خواندن قرا8باب (

 ِمْن  قَالَْت: َجَهَر انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۶۲
َ
ُُسوِف بِِقَراَءتِِه، فَإَِذا فََرغ

ْ
يِف َصالِة اخل

ْكَعِة قَاَل:  َ فََرَ�َع، َو�َِذا َرَ�َع ِمَن الرَّ َْمدُ «قَِراَءتِِه َكربَّ
ْ
َدُه َر�َّنَا َولََك احل ُ لَِمْن مَحِ ُ�مَّ ُ�َعاوُِد ». َسِمَع ا�َّ

ْرَ�َع َرَ�َعاٍت 
َ
ُكُسوِف، أ

ْ
ِقَراَءَة يِف َصالِة ال

ْ
ْرَ�َع َسَجَداٍت  ال

َ
َعتَْ�ِ َوأ

ْ
 )۱۰۶۵بخاری: ( .»يِف َر�

ر یتکب ،خواند. سپس یبلند م یصدا بارا نماز کسوف   رسول الله گوید: می لشه یعا« ترجمه:

َدهُ «و  خاست یبرماز رکوع  ،بعد .رفت به رکوع می و گفت می ُ لَِمْن مَحِ َْمدُ ک َر�َّنَا َولَ  ،َسِمَع ا�َّ
ْ
» احل

چهار نماز کسوف، ب در دو رکعت ین ترتیبدکرد.  نمود و رکوع می را اعاده می تئقرا ،و دوباره گفت می

 .»داد می انجام ،رکوع و چهار سجده



 

 
 

 

 

 

~ 

~ 

 تالوت ةکتاب سجد -17

 آمده است ،سجده تالوت وسنت بودن آن ة): آنچه دربار1باب ( 

ِ بِْن َمْسُعوٍْد « -۵۶۳
 انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َة، فََسَجَد ِ�يَها وََسَجَد  قَاَل: قََرأ انلَّْجَم بَِمكَّ

 َجبَْهِتِه َوقَاَل: يَْ�ِفيِ� َهَذا، 
َ

ْو تَُراٍب، فََرَ�َعُه إىِل
َ
ا ِمْن َحىًص أ َخَذ َكفًّ

َ
َمْن َمَعُه َ�ْ�َ َشيٍْخ، أ

ْ�تُُه َ�ْعَد َذلَِك قُِتَل اَكفًِرا
َ
 )۱۰۶۷ بخاری:( .»فََرأ

و کرد  تالوت نجم را هسوردر مکه،   ت است که رسول اللهیروا  عبدالله بن مسعود از« ترجمه:

 ،سجده یبجارمرد که یپیک به جز سجده کردند. ز ینبودند،   امبریکه همراه پ یکسان هیکلنمود. سجده 

 گوید: می یاست. راو  یم کافیبران یهم د و گفت:یخود مال یشانیبر پ زه برداشت ویا سنگریک خا یمشت

 .»کشته شد ،دم که در حالت کفریدرا ، او بعدها

 »ص« ةسور ة): سجد2باب (

يُْت انلَّيِبَّ » ص«قَاَل:  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۶۴
َ
ُجوِد، َوقَْد رَأ  لَيَْست ِمْن َعَزائِِم السُّ

 )۱۰۶۹بخاری: ( .»�َْسُجُد ِ�يَها
 یلست وین یضرور» ص« هسور هسجدکه)  ی(با وجود گوید: می بعبدالله بن عباس « ترجمه: 

 .»کرد سجده می آن، دن بهیهنگام رسدم که یرا د من رسول الله 

 مشرك نجس است و وضو ندارد مسلمانان با مشرکان در حالی که ه): سجد3باب (

نَّ انلَّيِبَّ  وََحِدْ�ثُُه « -۵۶۵
َ
َم قَِر�ْباً ِمْن ِرَوايَِة ابِن َمْسُعوٍْد  أ َسَجَد بِانلَّْجِم قَْد َ�َقدَّ

نُّ َواِإل�ُْس  ِ
ْ
ُ�وَن َواجل َوايَِة: وََسَجَد َمَعُه الُْمْسِلُموَن َوالُْمرْشِ  )۱۰۷۱بخاری:( .»َوَزاَد يِفْ هِذهِ الرِّ

 ب»نجم«ث ابن مسعود در مورد سجده سوره یحد« ترجمه:
ً
د: یافزا ت، میین روایو در ا ان شد.ی، قبال

 .»سجده کردند یمشرکان، جن و انس، همگ ،، مسلمانانهمراه آنحضرت 
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 سجده را خواند و سجده نکرد ۀکه آی ): کسی4باب (

ُت ىلَعَ انلَّيِبِّ  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -۵۶۶
ْ
 .»، فَلَْم �َْسُجْد ِ�يَها»َوانلَّْجمِ « قَاَل: قََرأ

 )۱۰۷۳بخاری: (
 آنحضرت ) یتالوت کردم (ول نجم را نزد رسول الله  هسور گوید: می د بن ثابت یز« ترجمه:

 .»سجده نکرد

 انشقاق ةسور ة): سجد5باب (

يِبْ ُهَر�َْرةَ « -۵۶۷
َ
: َ�ْن أ

َ
نَُّه قََرأ

َ
ٓ ٱ إَِذا﴿ � َما ۡت ٱ ءُ لسَّ ُ يِفْ ذلَِك، ﴾ �َشقَّ

َ
فََسَجَد بَِها، فَِقيَْل هل

َر انلَّيِبَّ 
َ
ْسُجدْ  َ�َقاَل: لَْو لَْم أ

َ
 )۱۰۷۴ بخاری:( .»�َْسُجُد لَْم أ

: نددیپرس اوانشقاق را تالوت کرد وسجده نمود. از  هسور یت است که ویروا ره یابوهر از« ترجمه:

 .»کردم یسجده نمکرد،  که سجده میدم ید یرا نم : اگر رسول الله گفت ؟یچرا سجده کرد

 جایی براي سجده نیابد ،): کسی که هنگام شلوغی6باب (

ْجَدةُ،  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۶۸ وَرَة ِ�يَها السَّ  َعلَيْنَا السُّ
ُ
َ�ْقَرأ

َحُدنَا َموِْضَع َجبَْهِتهِ 
َ
ُد أ  )۱۰۷۹ بخاری:( .»فَيَْسُجُد َو�َْسُجُد َحىتَّ َما َ�ِ

سجده را  یدارا یها از سوره یکی  رسول اللهکه  یگاه گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 یبرا ییچه بسا (بخاطر ازدحام) جا م.یکرد یسجده م شان،یهمراه از یما ن ،کرد یسجده م و نمود یتالوت م

 .»میکرد دا نمیین، پیبر زم یشانینهادن پ



 

 
 

 

 

 

 کتاب کوتاه خواندن نماز -18

کوتاه خواندن نماز آمده است ومدت اقامتی که میتوان در  ه): آنچه در بار1باب (
 نماز را کوتاه خواند ،آن

قَاَم انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۶۹
َ
 )۱۰۸۰بخاری: ( .»�ِْسَعَة َعرَشَ َ�ْقرُصُ  قَاَل: أ

 )شکسته(قصر  اقامت نمود و نماز را ،نوزده روز  رسول الله گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»خواند یم

�ٍَس « -۵۷۰
َ
َة، فاََكَن يَُص�ِّ  قال: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  عن أ  َمكَّ

َ
ِمَن الَْمِدينَِة إِىل

َ�ْمنَا بِ 
َ
َة َشيْئًا؟ قَاَل: أ َ�ْمتُْم بَِمكَّ

َ
ُ: أ

َ
 الَْمِدينَِة. ِ�يَْل هل

َ
، َحىتَّ رََجْعنَا إِىل َعتَْ�ِ

ْ
َعتَْ�ِ َر�

ْ
اَر�  .»َها َعرْشً

 )۱۰۸۱بخاری: (

نمازها را  م. آنحضرت یمنوره به مکه رفت هنیاز مد رسول الله  همراه گوید: می انس « ترجمه:

، آنجا د؟ گفت: ده روزید: در مکه چند روز ماندیپرس یم. شخصینه برگشتینکه به مدیخواند تا ا یشکسته م

 .»میماند

 ا): نماز خواندن در من2باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۵۷۱ يِب بَْ�ٍر  قَاَل: َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
، َوأ َعتَْ�ِ

ْ
بِِمً� َر�

َها َ�مَّ
َ
 )۱۰۸۲بخاری:( .»َوُ�َمَر، َوَمَع ُ�ثَْماَن َصْدًرا ِمْن إَِماَرتِِه ُ�مَّ أ

 یابتداو  عمر، ابوبکر ،با رسول الله  ا، نماز رادر من گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

  .دو رکعت خواندم ،عثمان  خالفت
ً
را ی. (زخواند )چهار رکعت یعنی(نماز را کامل   عثمان ،اما بعدا

 .»دانست) م مییعثمان در مکه ازدواج کرده بود و خود را مق

َعتَْ�ِ  قَاَل: َص�َّ بِنَا انلَّيِبُّ  َ�ْن َحاِرثََة بِْن َوْهٍب « -۵۷۲
ْ
 .»آَمَن َما اَكَن، بِِمً� َر�

 )۱۰۸۳ بخاری:(
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 ینماز برا دو رکعتا، در من ،ن روزهایتر در امن رسول الله  گوید: می حارثه بن وهب « ترجمه:

 .»ما امامت نمود

ُ: َص�َّ بَِنا ُ�ثَْماُن  َعِن ابِْن َمْسُعوٍْد « -۵۷۳
َ

ا ِ�يَْل هل ْرَ�َع َرَ�َعاٍت، اْسرَتَْجَع،  لَمَّ
َ
بِِمً� أ

 ِ يِق  ُ�مَّ قَاَل: َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ
َ
، وََصلَّيُْت َمَع أ َعتَْ�ِ

ْ
بِِمً�  بِِمً� َر�

اِب  َطَّ
ْ
، وََصلَّيُْت َمَع ُ�َمَر بِْن اخل َعتَْ�ِ

ْ
ْرَ�ِع َرَ�َعاٍت  َر�

َ
ي ِمْن أ ، فَلَيَْت َحظِّ َعتَْ�ِ

ْ
بِِمً� َر�

َعتَاِن ُمتََقبَّلَتَانِ 
ْ
 )۱۰۸۴بخاری:( .»َر�

امامت نموده  ،چهار رکعتما  یا براندر مِ  : عثمان ندگفت که به ابن مسعود  یهنگام« ترجمه:

دو رکعت  ادر من فرمود: من با رسول الله  ه راجعون گفت ویإنا لله وإنا إل )متأسف شد و( یو است.

ن یا یبجا !کاش یدو رکعت خواندم. ا ادر من دو رکعت خواندم و با عمر  ادر من خواندم، با ابوبکر 

 .»واقع گردند ند،مورد قبول خداو ،همان دو رکعت ،چهار رکعت

 شود؟ می شکسته خوانده ،): در چه مسافتی نماز3باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۵۷۴
َ
َْوِم اآلِخِر : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ِ َوايلْ ٍة تُْؤِمُن بِا�َّ

َ
ال َ�ِلُّ الْمَرأ

ْن �َُسافَِر َمِسَ�َة 
َ
 )۱۰۸۸ بخاری:( .»»يَْوٍم َويَلْلٍَة لَيَْس َمَعَها ُحْرَمةٌ أ

مان یامت ایو روز قخدا  که به یزن یبرا«فرمود:  کند که رسول اکرم ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 .»»به مسافرت برود ،محَر شبانه روز راه را بدون مَ یک ر یست که مسینز یجا دارد،

 شود سه رکعت خوانده می ،در سفر هم ،): نماز مغرب4باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۵۷۵
يُْت انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُر  قَاَل: َرأ ْ�ُ يُؤَخِّ ْعَجلَُه السَّ

َ
 إَِذا أ

يَُص�ِّ
َعتَ 

ْ
ِعَشاَء، َ�يَُصلِّيَها َر�

ْ
، ُ�مَّ الَْمْغرَِب َ�يَُصلِّيَها ثَالثًا، ُ�مَّ �َُسلُِّم، ُ�مَّ قَلََّما يَلْبَُث َحىتَّ يُِقيَم ال ِ�ْ

ِعَشاِء، َحىتَّ َ�ُقوَم ِمْن َجوِْف 
ْ
 )۱۰۹۲بخاری:( .»اللَّيِْل �َُسلُِّم، َوال �َُسبُِّح َ�ْعَد ال

دم که هنگام عجله در مسافرت، یرا د من رسول الله گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 ،دو رکعت نماز عشاء و چند لحظه بعد، .خواند سه رکعت می ،انداخت و آنگاه ر میینماز مغرب را بتأخ

 .»شد یدار میب )تهجد یبرا(نکه نصف شب یخواند تا ا نمی ی، نمازخواند. و بعد از آن می

ِقبْلَةِ  قَاَل: اكن انلَّيِبَّ  بَ�ْن َجابٍِر « -۵۷۶
ْ
 .»يَُص�ِّ اتلََّطوَُّع َوُهَو َراِكٌب يِف َ�ْ�ِ ال

 )۱۰۹۴بخاری: (
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و بدون  ینفل را در حالت سوار ینمازها رسول الله گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

 .»خواند مینکه روبه قبله باشد، یا

 سوار بر االغ ،]: خواندن نماز نافله5باب [

�َِس بِْن َمالٍِك « -۵۷۷
َ
ُ:  َ�ْن أ

َ
ِقبْلَِة. فَِقيَل هل

ْ
�نَُّه َص�َّ ىلَعَ مِحَاٍر َووَْجُهُه َ�ْن �ََساِر ال

 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِّ َرأ

َ
ِقبْلَِة؟ َ�َقاَل: لَْوال �

ْ
ْ�َعلْهُ  تَُص�ِّ ِلَغْ�ِ ال

َ
 )۱۱۰۰بخاری: ( .»َ�َعلَُه لَْم أ

 اش، که چهره یخواند در حال ت است که سوار بر االغ، نماز مییروا ک از انس ابن مال« ترجمه:

دم که ید ؟ گفت: اگر نمییخوان ر قبله، نماز مییغ یدند: چرا به سویسمت چپ قبله، قرار داشت. از او پرس

 .»کردم ن نمییچنکرد، هرگز  ن مییچن رسول الله 

 ، در سفرفرض از نمازنماز سنت پس ): ترك 6باب (

ُ  قَاَل: َصِحبُْت انلَّيِبَّ  بعِن ابِْن ُ�َمَر « -۵۷۸ َفِر َوقَاَل ا�َّ رَُه �َُسبُِّح يِف السَّ
َ
فَلَْم أ

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ َجلَّ ِذْكُرُه: سۡ  �َّ
ُ
 )۱۱۰۱بخاری:( .»]۲۱األحزاب: [﴾ َحَسنَةٞ  َوةٌ أ

 ،شان یا دم کهیند .بودم رسول الله همراه  ،ها در مسافرت گوید: می بابن عمر « ترجمه:

ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿ د:یفرما یممتعال خداوند و .بخواندسنت  سۡ  �َّ
ُ
األحزاب: [﴾ َحَسَنةٞ  َوةٌ أ

 .»والگو استن نمونه یشما بهتر یبرا رسول الله  یعنی ]۲۱

 در سفر ،): خواندن نماز نفل7باب (

ى انلَّيِبَّ َعِن اَعِمِر بِْن َر�ِيَعَة « -۵۷۹
َ
نَُّه َرأ

َ
� :  ََفِر ىلَع بَْحَة بِاللَّيِْل يِف السَّ َص�َّ السُّ

َهْت بِهِ   )۱۱۰۴بخاری: ( .»َظْهِر َراِحلَِتِه َحيُْث تَوَجَّ
که سوار بر شتر یدر حال، دم که شب هنگامیراد رسول الله  گوید: می  عهیعامر بن رب« ترجمه:

  .»خواند نماز نفل می ر شتر بود،یبه سمت مساش  و چهره بود

 در سفر ،مغرب و عشانماز ): جمع میان 8باب (

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۸۰ َعرْصِ  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْهِر َوال َ�َْمُع َ�ْ�َ َصالِة الظُّ

ِعَشاءِ 
ْ
، َوَ�َْمُع َ�ْ�َ الَْمْغرِِب َوال  )۱۱۰۷بخاری:( .»إَِذا اَكَن ىلَعَ َظْهِر َسْ�ٍ

ن یظهر و عصر و همچن یدر سفر، نمازها  رسول الله گوید: می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

 . »خواند مغرب و عشا را با هم می
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 نماز بخواند ،تواند بر پهلو خوابیده می ،): اگر کسی نتوانست نشسته نماز بخواند9(باب 

ُت انلَّيِبَّ  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ « -۵۸۱
ْ
ل
َ
الِة،  قَاَل: اَكنَْت يِب بََواِسُ�، فََسأ َعِن الصَّ

 )۱۱۱۷بخاری:( .»»َصلِّ قَائًِما، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َقاِعًدا، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعَ� َجنٍْب «َ�َقاَل: 
دم یپرس از رسول الله  .مبتال بودم ،ریبواس یماریمن به ب گوید: می ن یعمران بن حص« ترجمه:

، نشسته بخوان. و اگر ی. اگر نتوانستخوانبستاده یا رانماز ، االمکان یحت«فرمود:  که چگونه نماز بخوانم؟

 .» ده، نماز بخوانیت مقدور نبود، بر پهلو خوابین هم برایا

احساس  ،نماز ينماز را نشسته شروع کرد و در اثنا ،اگر کسی بخاطر عذري :)10باب (
 نماز را ایستاده بخواند ۀبقی ،بهتر شده استحالش کرد که 

ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۸۲ َها لَْم تََر رَُسوَل ا�َّ َّ�
َ
مِّ الُْمْؤِمنَِ�: �

ُ
يَُص�ِّ َصالَة اللَّيِْل  ، أ

ًْوا ِمْن ثَال
َ

� 
َ
ْن يَْرَكَع قَاَم َ�َقَرأ

َ
َراَد أ

َ
 قَاِعًدا َحىتَّ إَِذا أ

ُ
، فاََكَن َ�ْقَرأ َسنَّ

َ
، َحىتَّ أ ِ�َ� قَاِعًدا َ�طُّ

ْر�َِع�َ 
َ
ْو أ

َ
 )۱۱۱۸ بخاری:( .» آيًَة، ُ�مَّ َرَ�عَ آيًَة أ

نشسته نماز شب را دم که یند را من رسول الله  گوید: می لشه یعا نیام المومن« ترجمه:

خواست  که می یوقت خواند و یمهنگام، قرائت را نشسته  نیپا به سن گذاشت. در اکه  یمگر زمانبخواند 

 .»رفت به رکوع می سپس، .نمود ت میئقرا ،هیتا چهل آ یشد و حدود س به رکوع برود، بلند می

ْكَعِة اثلَّاِ�يَِة ِمثَْل َذلَِك، فَإَِذا قىََض َصالتَُه  لَوَ�نَْها « -۵۸۳ يِفْ ِرَوايٍَة: ُ�مَّ َ�ْفَعُل يِف الرَّ
َث َميِع، َو�ِْن ُكنُْت نَائَِمًة اْضَطَجعَ  َدَّ

َ
 )۱۱۱۹بخاری: ( .»َ�َظَر: فَإِْن ُكنُْت َ�ْقَظى حت

کرد و  ین میچن ،زیدر رکعت دوم ن  رسول الله گوید: می لشه یعا ،گرید یتیدر رواو « ترجمه:

 .»دیخواب یم ،رنهگزد و یبودم، با من حرف م  داریاگر من ب ،از اتمام نماز پس



 

 
 

 

 

 

 ـ کتاب نماز تهجد 19

 ): تهجد خواندن درشب1(باب 

ُد قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَ�بَّاٍس  ِن ابِْن عَ « -۵۸۴ اللَُّهمَّ « إَِذا قَاَم ِمَن اللَّيِْل َ�تََهجَّ
َْمدُ 

ْ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ  ،لََك احل

َ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يُِّم السَّ

َ
َْمدُ  ،أ

ْ
َمَواِت  ،َولََك احل لََك ُملُْك السَّ

رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ 
َ
َْمدُ  ،َواأل

ْ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ  ،َولََك احل

َ
َمَواِت َواأل نَْت نُوُر السَّ

َ
َْمدُ  ،أ

ْ
نَْت  ،َولََك احل

َ
أ

رِْض 
َ
َمَواِت َواأل َْمدُ  ،َمِلُك السَّ

ْ
َقُّ  ،َولََك احل

ْ
نَْت احل

َ
َقُّ  ،أ

ْ
 ،َوقَْولَُك َحقٌّ  ،َوِلَقاُؤَك َحقٌّ  ،َووَْعُدَك احل

َنَُّة َحقٌّ 
ْ
ٌد  ،َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ  ،َوانلَّاُر َحقٌّ  ،َواجل اَعُة َحقٌّ  ،َحقٌّ  َوُ�َمَّ ْسلَْمُت  ،َوالسَّ

َ
 ،اللَُّهمَّ لََك أ

ُت  ،َو�َِك آَمنُْت 
ْ َ�بُْت  ،وََعلَيَْك تََو�َّ

َ
ِفْر يِل َما فَاغْ  ،َو�يَِلَْك َحاَكْمُت  ،َو�َِك َخاَصْمُت  ،َو�يَِلَْك أ

ْرُت  خَّ
َ
ْمُت َوَما أ ْعلَنُْت  ،قَدَّ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
مُ  ،َوَما أ نَْت الُْمَقدِّ

َ
رُ  ،أ نَْت الُْمؤَخِّ

َ
َ إِالَّ  ،َوأ

َ
نَْت  ال إِهل

َ
ْو  ،أ

َ
أ

َ َ�ْ�ُكَ 
َ

ةَ إِالَّ  ،ال إِهل ِ  َوال َحْوَل َوال قُوَّ  )۱۱۲۰ بخاری:( .»»بِا�َّ
ن دعا ی، اخاست ی، برمنماز شب یکه برا یهنگام  رسول الله گوید: می بابن عباس « ترجمه:

َْمدُ « خواند: یرا م
ْ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ  ،اللَُّهمَّ لََك احل

َ
َمَواِت َواأل نَْت َ�يُِّم السَّ

َ
َْمدُ  ،أ

ْ
لََك  ،َولََك احل

رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ 
َ
َمَواِت َواأل َْمدُ  ،ُملُْك السَّ

ْ
نَْت نُوُر ا ،َولََك احل

َ
رِْض َوَمْن ِ�يِهنَّ أ

َ
َمَواِت َواأل  ،لسَّ

َْمدُ 
ْ
رِْض  ،َولََك احل

َ
َمَواِت َواأل نَْت َمِلُك السَّ

َ
َْمدُ  ،أ

ْ
َقُّ  ،َولََك احل

ْ
نَْت احل

َ
َقُّ  ،أ

ْ
َوِلَقاُؤَك  ،َووَْعُدَك احل

َنَُّة َحقٌّ  ،َوقَْولَُك َحقٌّ  ،َحقٌّ 
ْ
ٌد  ،َوانلَِّبيُّوَن َحقٌّ  ،َوانلَّاُر َحقٌّ  ،َواجل اَعُة َحقٌّ  ،َحقٌّ  َوُ�َمَّ  ،َوالسَّ

ْسلَْمُت 
َ
ُت  ،َو�َِك آَمنُْت  ،اللَُّهمَّ لََك أ

ْ َ�بُْت  ،وََعلَيَْك تََو�َّ
َ
َو�يَِلَْك  ،َو�َِك َخاَصْمُت  ،َو�يَِلَْك أ

ْرُت  ،َحاَكْمُت  خَّ
َ
ْمُت َوَما أ ْعلَنُْت  ،فَاْغِفْر يِل َما قَدَّ

َ
رُْت َوَما أ رْسَ

َ
نَْت  ،َوَما أ

َ
مُ  أ نَْت  ،الُْمَقدِّ

َ
َوأ

رُ  َ إِالَّ  ،الُْمؤَخِّ
َ

نَْت  ال إِهل
َ
َ َ�ْ�ُكَ  ،أ

َ
ْو ال إِهل

َ
َة إِالَّ  ،أ ِ  َوال َحْوَل َوال قُوَّ  ».بِا�َّ

تو  ،وجود دارد هاان آنیمدر ن و آسمان و آنچه که یزم محافِظ  .توست ها از آِن  فیپروردگارا! تمام تعر«

 .ییوثناسته حمد یتو شافقط  .یهست
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انشان یو آنچه من یزمو  هاآسمان یروشن. یهستتو  ،وجود دارد شانانین و آسمان و آنچه میحاکم زم

ز برحق است. مالقات تو حق است. یو وعده ات ن یسته توست. تو بر حقی. حمد، شایوجود دارد، تو هست

 باشد.  ز حق مییامت نیمحمد حق، و ق ،امبرانت حقیسخن تو حق، بهشت تو حق، دوزخ تو حق، پ

تو با ک آوردم. به کم یآوردم، به تو توکل نمودم و به تو رومان یتو ا هتو شدم، ب میتسل !روردگاراپ

م قرار دادم. خدا
َ
امرز. پروردگارا! یا! گناهان اول و آخر و ظاهر و باطن مرا بیدشمنان، مبارزه کردم. و تو را َحک

وجود ندارد. بار الها!  ییر از تو، خدایا غیتو، وجود ندارد ، جز یر بدست توست. معبود برحقیم و تاخیتقد

 . »»د، وجود نداردیت دور نمایدهد واز معص یک)ق (کار نیر از تو که بتواند توفیغ یچ قدرتیه

 ): فضیلت نمازشب2باب (
َها ىلَعَ  اَكَن الرَُّجُل يِف َحيَاةِ انلَّيِبِّ  :قَاَل  ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  َعِن « -۵۸۵ ى ُرْؤَ�ا قَصَّ

َ
إَِذا َرأ

 ِ رَى ُرْؤَ�ا رَُسوِل ا�َّ
َ
ْن أ

َ
ِ  ،َ�تََمنَّيُْت أ َها ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ قُصَّ

َ
َوُ�نُْت  ،َوُ�نُْت ُغالًما َشابًّا فَأ

نَاُم يِف الَْمْسِجِد ىلَعَ َ�ْهدِ 
َ
ِ  أ   ،رَُسوِل ا�َّ

َ
َخَذاِ� فََذَهبَا يِب إىِل

َ
نَّ َملََكْ�ِ أ

َ
يُْت يِف انلَّْوِم َكأ

َ
فََرأ

ِرْئِ  ،انلَّارِ 
ْ

نَاٌس قَْد َعَرْ�تُُهمْ  ،َو�َِذا لََها قَْرنَانِ  ،فَإَِذا ِ�َ َمْطِو�ٌَّة َكَطيِّ ابل
ُ
فََجَعلُْت  ،َو�َِذا ِ�يَها أ

قُوُل 
َ
ِ ِمَن انلَّارِ  :أ ُعوُذ بِا�َّ

َ
 ،َ�َقَصْصتَُها ىلَعَ َحْفَصةَ  .لَْم تَُرعْ  :َ�َقاَل يِل  ،فَلَِقيَنَا َملٌَك آَخرُ  :قَاَل  ،أ

 ِ تَْها َحْفَصُة ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ِ لَْو اَكَن يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل  نِْعَم الرَُّجُل َ�بْدُ « :َ�َقاَل ، َ�َقصَّ  ».ا�َّ
 )۱۱۲۱بخاری:( .»قَِليالً  فاََكَن َ�ْعُد ال َ�نَاُم ِمَن اللَّيِْل إِالَّ 

 ید، آن را براید یم یخواب رسول الله زمان  در ،یاگر کس گوید: می به بن عمر لال عبد« ترجمه:

، آرزو داشتم که دمیخواب یم ینوجوان بودم ودر مسجد نبوزمان،  در آنمن هم که کرد.  یف میتعر آنحضرت 

به طرف دوزخ ند و مرا گرفت ،دم که دو فرشتهیخواب د ،سرانجامم. یبازگو نما امبر اکرم یپ ینم و آنرا برایبب یخواب

شناختم،  را که می یچند نفر از کسانآنجا، شاخ داشت. در که دو  بوددرست شده  یچاهبردند. دوزخ به صورت 

 .نترس گفت:د و یبه ما رس گرید یا فرشته برم، یناه مپ به خدا از دوزخگفتم  که میآن لحظه،  دم. درید

ف یتعر امبر یپ یرا براو او آن  ف کردم.یتعر ؛ل حفصه ؛خواهرم یخوابم را برا ،صبح آن روز

 یراو ».خواند ینماز شب م . کاش!است یا ستهیار انسان شایه بسلعبدال«فرمود:  کرد. رسول الله 

 .»ت)پرداخ عبادت میشتر به ی: بیعنی( د.یخوابیکم م یلیرا خها  شب ه لال عبد ،بعد از آن گوید: می

 تواند تهجد را ترك نماید  ): مریض می3باب (
ْو يَلْلَتَْ�ِ  ،اْشتىََك انلَّيِبُّ  :َ�ُقوُل   بِْن َ�بِْدا�ِ  ُجنَْدِب  َ�نْ « -۵۸۶

َ
 .»فَلَْم َ�ُقْم يَلْلًَة أ

 )۱۱۲۴ بخاری:(
 .»نمودک ترتهجد را  ،دوشبا یک ی مار شد ویب رسول الله  گوید: می ه لجندب بن عبدال« ترجمه:
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 کردن آن.واجب  بدون ،نوافل به خواندن نماز شب و پیامبر تشویق ): 4باب (

ِّ  َ�نْ « -۵۸۷ يِب َطالٍِب  بِْن  يلَعِ
َ
ِ  :أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َطَرقَُه َوفَاِطَمَة بِنَْت انلَّيِبِّ  أ

ال تَُصلِّيَانِ « :َ�َقاَل  ،يَلْلَةً 
َ
ِ  :َ�ُقلُْت  ؟»أ ِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ْ�ُفُسنَا �ِيَِد ا�َّ

َ
ْن َ�بَْعثَنَا َ�َعثَنَا ،أ

َ
 ،فَإَِذا َشاَء أ

َّ َشيْئًا  :ُ�مَّ َسِمْعتُُه وَُهَو ُمَولٍّ يرَْضُِب فَِخَذُه َوُهَو َ�ُقوُل ، فَانرَْصََف ِحَ� قُلْنَا َذلَِك َولَْم يَرِْجْع إِيلَ
�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ ﴿

َ
 )۱۱۲۷ بخاری:( .»]۵۴الکهف: [﴾ َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

خطاب به من و  وآمد  ما هبه خان رسول الله  ،یشب گوید: می طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

 هر .است ار خداوندیا رسول الله! ارواح ما در اختی؟ گفتم: »دیخوان شب نمینماز  ایآ«فرمود:  فاطمه،

 یپاسخ نکهیبدون ادن سخنان من، یبا شن  م. آنحضرتیشو میدار ید، بیدار نمایوقت، بخواهد، ما را ب

ه را ین آیا د ونز خود می به ران  ،با دست(با تأسف)  دم کهیشنن بازگشت، یو در ح. ، برگشتبدهد

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ ﴿ :خواند می
َ
ز یش از هر چیب ،حقا که انسان( ]۵۴الکهف: [﴾ َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

 .»)پردازد می ،به بحث ومجادله ،گرید

ِ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۸۸ َعَمَل  إِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْن َ�ْعَمَل  ،يَلََدُع ال

َ
َوُهَو ُ�ِبُّ أ

ْن َ�ْعَمَل بِِه انلَّاُس َ�يُْفَرَض َعلَيِْهمْ  ،بِهِ 
َ
ِ  ،َخْشيََة أ ىَح َ�طُّ  َوَما َسبََّح رَُسوُل ا�َّ  ،ُسبَْحَة الضُّ

َسبُِّحَها
ُ
 )۱۱۲۸ بخاری:( .»َو�ِ�ِّ أل

از  یرا دوست داشت که انجام دهد، ول یعمل چه بسا، رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به  ل، آنحضرت ین دلیکرد. بهم میک نکه مبادا مردم به آن عمل کنند و بر آنان، فرض گردد، آنرا تریترس ا

 .»خوانم من، همواره، آنرا می یکرد. ول خواندن نماز چاشت مواظبت نمی

 کرد. می ورمکه پاهایش خواند  می آنقدر نماز ،شب در ): پیامبر 5باب (

َ َحىتَّ تَِرُم قََدَماهُ  إِْن اَكَن انلَّيِبُّ  قَاَل:  ةَ بَ عْ شُ  ِن بْ  َ�ْن الُْمِغَ�ةِ « -۵۸۹ ْو  ،يَلَُقوُم يِلَُص�ِّ
َ
أ

ُ  .َساقَاهُ 
َ

ُ�وُن َ�بًْدا َشُكوًرا« :َ�يَُقوُل  ،َ�يَُقاُل هل
َ
فَال أ

َ
 )۱۱۳۰ (بخاری: .»»أ

 یستاد که پاها و ساقهایا به نماز می یبقدر شبها رسول الله  گوید: می ره بن شعبه یمغ« ترجمه:

 ی؟(در حالیانداز مینهمه به زحمت یگفتند: چرا خودت را ا می به آنحضرت  کردند. یورم ممبارکش، 

 .»»نباشمشکر گزار ای  ا بندهیآ«فرمود:  ده است) در جواب مییکه خداوند گناهان اول و آخرت را بخش
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 ): خوابیدن در وقت سحر6باب (

ِ بِْن  َ�بْدِ  نْ �َ « -۵۹۰ َعاِص  ا�َّ
ْ
ِ  :بَ�ْمِرو بِْن ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
  أ

َ
ال

َ
ُ  ق

َ
َحبُّ « :هل

َ
أ

ِ َصالُة َداوَُد   ا�َّ
َ

الِة إِىل ِ ِصيَاُم َداوُدَ ، الصَّ  ا�َّ
َ

يَاِم إِىل َحبُّ الصِّ
َ
َوَ�َن َ�نَاُم نِْصَف اللَّيِْل  ؛َوأ

 )۱۱۳۱بخاری:( .»»َو�َُصوُم يَْوًما َو�ُْفِطُر يَْوًما ،َوَ�نَاُم ُسُدَسهُ  ،َوَ�ُقوُم ثُلُثَهُ 
ن نماز، نزد خدا، یبهتر «فرمود:  رسول الله  گوید: می بالعاص   ه بن عمرو بنلعبدال« ترجمه:

یک د و یخواب شان تا نصف شب، مییاست. ا داوود  هن روزه، نزد خدا، روزیو بهتر نماز داوود 

روز، یک د. و یخواب گر را دوباره مییششم دیک  ،خواند). و بعد از آن ماند و (نماز می دار مییسوم آنرا ب

 .»»خورد روز، مییک گرفت و  روزه می
 انلَّيِبِّ  :قَالَِت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۹۱

َ
َعَمِل إِىل

ْ
َحبَّ ال

َ
ائِمُ  اَكَن أ قيل هلا: َمىَت اَكَن  ،ادلَّ

اِرخَ  :قَالَْت  ؟َ�ُقومُ   )۱۱۳۲بخاری:( .»اَكَن َ�ُقوُم إَِذا َسِمَع الصَّ
شه انجام یهم بود که یعمل ،ه عمل نزد رسول اللن یتر د: محبوبیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

که بانگ خروس  یگفت: وقتشد؟  یدار میب ،شبنماز  یبراه وقت چ د: رسول الله یرسپ یکی. گرفت می

 .»دیشن را می
اِرَخ قَاَم فََص�َّ « -۵۹۲   )۱۱۳۲ بخاری:( .»و� رواية: إَِذا َسِمَع الصَّ

بانگ   رسول اللهکه  یهنگام فرمود: بشه یعا آمده است که ،گرید یتیو در روا« ترجمه:

 .»خواند خاست ونماز می د، بر مییشن می خروس را
َحُر ِعنِْدي إِالَّ  :و� رواية َ�نَْها قَالَْت « -۵۹۳  َفاُه السَّ

ْ
ل
َ
 .»انلَّيِبَّ  نَائًِما َ�ْعِ�  َما أ

 )۱۱۳۳ بخاری:(
در  ، آنحضرت سحردن یفرا رسهنگام همواره،  گوید: می ل شهیعا، گرید یتیودر روا« ترجمه:

 .»خانه من، خواب بود

 ت در نماز شبئ): طوالنی کردن قرا7باب (

ِ بْ « -۵۹۴
فَلَْم يََزْل قَائًِما َحىتَّ  ،يَلْلَةً  َصلَّيُْت َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْمِر َسوْءٍ 
َ
َذَر انلَّيِبَّ  :قَاَل  ؟َوَما َهَمْمَت  :قُلْنَا ،َهَمْمُت بِأ

َ
ْ�ُعَد َوأ

َ
ْن أ

َ
 )۱۱۳۵بخاری:( .»َهَمْمُت أ

 آنحضرت  خواندم.  ،نماز شب با رسول الله  ،ید: شبیفرما یم ه بن مسعود لال عبد« ترجمه:

م ی؟ گفت: تصمیگرفت یمید: چه تصمدنیپرسگرفتم.  یم بدیکرد که من تصم یطوالنای  را باندازه امیق

 .»تنها بگذارم را نم و رسول الله یگرفتم که بنش
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 درشب نماز رسول اهللا کم و کیف  ):8باب (

َعًة. َ�ْعِ�   قَاَل: اَكنَْت َصالُة انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۵۹۵
ْ
َة َر� ثَالَث َعرْشَ

 )۱۱۳۸بخاری: ( .»بِاللَّيِْل 
  .»زده رکعت بودیسدر شب،  نماز رسول اللهد: یفرما می بابن عباس « ترجمه:

َعةً   اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۵۹۶
ْ
َة َر� ِمنَْها  ،يَُص�ِّ ِمَن اللَّيِْل ثَالَث َعرْشَ

َفْجرِ 
ْ
َعتَا ال

ْ
 )۱۱۴۰بخاری:( .»الِْوتُْر َوَر�

در مجموع با نماز وتر و دو رکعت سنت فجر،  شبها رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»خواند نماز می ،زده رکعتیس

نسوخ شده و آنچه که از آن، م آنحضرت قیام شب  بیدار شدن از خواب و ):9باب (
 است

�َِس « -۵۹۷
َ
ِ  قال: َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ ْن ال  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ْهِر َحىتَّ َ�ُظنَّ أ ُ�ْفِطُر ِمَن الشَّ

ْن ال ُ�ْفِطَر ِمنُْه َشيْئًا ،يَُصوَم ِمنْهُ 
َ
ْن تََراُه ِمَن اللَّيِْل ُمَصلِّيًا  ،َوَ�ُصوُم َحىتَّ َ�ُظنَّ أ

َ
َوَ�َن ال �ََشاُء أ

ْ�تَهُ  إِالَّ 
َ
ْ�تَهُ  َوال نَائًِما إِالَّ  ،َرأ

َ
 )۱۱۴۱بخاری:( .»َرأ

گرفت،  ن روز، روزه نمییماه، چندیک در  رسول الله  یگاه گوید: می  کبن مال انس« ترجمه:

 روزه نخواهد گرفت. و گاهیم در ایکرد که ما فکر می یطور
ً
گرفت،  ن روز را روزه مییچند ین ماه، اصال

 نخواهد خورد. اگر مییم در ایکرد که ما فکر می یطور
ً
، ینیل نماز ببشبها او را در حا یخواست ن ماه، اصال

 .»یدید ی، مینیدر حال خواب بب یخواست و اگر می یدید می

 خواند نمی گره زدن شیطان بر پشت گردن کسی که نماز شب): 10باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۵۹۸
َ
نَّ رَُسوَل ا�َّ  :َ�ْن أ

َ
ِس  :قَاَل  أ

ْ
يَْطاُن ىلَعَ قَاِ�يَِة َرأ  َ�ْعِقُد الشَّ

َحِدُ�ْم إَِذا ُهَو 
َ
فَإِِن اْستَيَْقَظ  ،َعلَيَْك يَلٌْل َطِو�ٌل فَاْرقُدْ  :يرَْضُِب لُكَّ ُ�ْقَدةٍ  ،نَاَم ثَالَث ُ�َقدٍ أ

َلَّْت ُ�ْقَدةٌ 
ْ

َ ا� َلَّْت ُ�ْقَدةٌ  ،فََذَكَر ا�َّ
ْ

 ا�
َ
أ َلَّْت ُ�ْقَدةٌ  ،فَإِْن تَوَضَّ

ْ
ْصبََح �َِشيًطا  ،فَإِْن َص�َّ ا�

َ
فَأ

ْصبََح َخبِيَث انلَّْفِس َكْسالنَ  َو�ِالَّ  ،انلَّْفِس  َطيَِّب 
َ
 )۱۱۴۲ :یبخار( .»أ

 طان برید، شیخواب که شما میشب هنگام «فرمود:   رسول الله گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

به حرف او گوش  ی(کس است، بخواب. اگر یشب طوالن گوید: می زند و می شما سه گره یها گردنپشت 

شود. و اگر وضو  باز می ،طانیش یها از گره یکیدار شد و ذکر خدا را بر زبان آورد، یب از خواب )نکرد و
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او صبح، خوشحال  ن حال،یشود. در ا شد، گره سوم باز می مشغول نمازاگر  شود. و ، گره دوم باز میگرفت

 . »شود دار مییو با نشاط است و اگر نه صبح، تنبل و افسرده، از خواب ب

 کند می شیطان در گوشش ادرار بخوابد و نماز نخواند، ): شخصی که11باب (

۵۹۹- » ِ
ْصبَحَ  :فَِقيَل  ،رَُجٌل  ُذِكَر ِعنَْد انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
 ،َما َزاَل نَائًِما َحىتَّ أ

الةِ   الصَّ
َ

ُذنِهِ :«َ�َقاَل  ،َما قَاَم إِىل
ُ
يَْطاُن يِف أ  )۱۱۴۴ بخاری:( .»»بَاَل الشَّ

، صبح ان آمد. گفته شد: تایسخن بم یشخصاز   رسول اللهنزد  گوید: می  بن مسعود هلال عبد« ترجمه:

 .»»ادرار کرده است ،او یها طان در گوشیش«فرمود:  شود. رسول الله یدار نمیب ،نماز یخواب است وبرا

 آخر شبدر ): دعا و نماز 12باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۰۰
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 « :قَاَل  أ

َ
 لُكَّ يَلْلٍَة إِىل

َ
ُل َر�ُّنَا َ�بَارََك َوَ�َعاىل ِ�ْ�َ

ْ�يَا ِحَ� َ�بىَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآلِخرُ  َماِء ادلُّ ُ  :َ�ُقوُل  ،السَّ
َ

ْستَِجيَب هل
َ
لُِ�  ؟َمْن يَْدُعوِ� فَأ

َ
َمْن �َْسأ

ْعِطيَهُ 
ُ
  ؟فَأ

َ
ُ َمْن �َْستَْغِفُرِ� فَأ

َ
 )۱۱۴۵(بخاری:؟ »ْغِفَر هل

 ،خداوند، هر شب پس از گذشتن دو سوم شب«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

هست  یا کسیهست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آ یا کسیآ گوید: می د ویفرما ا نزول مییبه آسمان دن

 ؟»»هست که از من طلب بخشش کند تا او را ببخشم یا کسیکه از من بخواهد تا به او بدهم؟ آ

  دوبیدارشآخر شب،  وبخوابد  ): کسی که اول شب13باب (

  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۰۱
َ
ُ  :قَالَْت  ،بِاللَّيِْل  انلَّيِبِّ  َصالةِ  نْ : �َ ْت لَ ئِ ا سُ هَ �َّ �

َ
هل وَّ

َ
اَكَن َ�نَاُم أ

 فَِراِشهِ  ،َوَ�ُقوُم آِخَرهُ 
َ

ذََّن الُْمؤَذُِّن َوثََب  ،َ�يَُص�ِّ ُ�مَّ يَرِْجُع إِىل
َ
 ،فَإِْن اَكَن بِِه َحاَجٌة اْغتََسَل  ،فَإَِذا أ

 وََخَرجَ  َو�ِالَّ 
َ
أ  )۱۱۴۶ بخاری:( .»تَوَضَّ

آخر  و دیخواب می ،اول شب فرمود: سؤال شد. نماز شب رسول الله  هدربار لشه یاز عا« ترجمه:

بر گفت،  اذان می، که مؤذن یگشت. و وقت بر می ،خواند و سپس به رختخواب می شد و نماز دار مییب ،شب

 .»رفت رون مییب ،صبح زِ نما یبراگرفت و یم وضو ،رنهگکرد. و از به غسل بود، غسل مییاگر ن و خاست. می

 غیر رمضان در رمضان و پیامبر  شبِنماز ): 14باب (

  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۰۲
َ
َما اَكَن  :َ�َقالَْت  ،يِف َرَمَضانَ   هِ َصالتِ  نْ �َ  ْت لَ ئِ ا سُ هَ �َّ �

 ِ َعةً  رَُسوُل ا�َّ
ْ
َة َر�  إِْحَدى َعرْشَ

ْرَ�ًعا ،يَِز�ُد يِف َرَمَضاَن َوال يِف َ�ْ�ِهِ ىلَعَ
َ
فَال �ََسْل  ،يَُص�ِّ أ
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ْرَ�ًعا ،َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ 
َ
 .ُ�مَّ يَُص�ِّ ثَالثًا ،فَال �ََسْل َ�ْن ُحْسِنِهنَّ َوُطولِِهنَّ  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ أ

ِ  :َ�ُقلُْت  :قَالَْت  ْن تُوتِر؟َ َ�َقاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�نَاُم َ�بَْل أ

َ
يَا اَع�َِشُة إِنَّ َ�يَْ�َّ َ�نَاَماِن َوال َ�نَاُم « :أ

 )۱۱۴۷ بخاری:( .»»قَليِْب 
  : رسول اللهفرمود .سؤال شد ،در رمضان  نماز شب رسول الله هدربار لشه یعا از« ترجمه:

با یار زیبسو آنها را  خواند خواند. ابتدا چهار رکعت می نمی ،ازده رکعتیشتر از یب، ر رمضانیدر رمضان و غ

 و. کرد رکعات اول، ادا می یبائیز بهمان زیو آنها را ن خواند.یگر میچهار رکعت د ،. سپسنمود می یو طوالن

 .خواند یگر میسه رکعت د ان،یپادر 

د؟ یخواب ، میا شما قبل از خواندن نماز وتریدم: آیرسپ  از رسول الله گوید: می لشه یعا 

 .»»دار استیاما قلبم ب ،خوابند م مییها چشم !شهیعا یا«فرمود:   آنحضرت

 مکروه است ،): سخت گیري ومبالغه در عبادت15باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۶۰۳
َ
اِر�َتَْ�ِ  ،َدَخَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ  ،فَإَِذا َحبٌْل َمْمُدوٌد َ�ْ�َ السَّ

َبُْل « :َ�َقاَل 
ْ
  بِِه. فَإَِذا َ�رَتَْت َ�َعلََّقْت  ،َهَذا َحبٌْل لَِز�ْنََب  :قَالُوا ؟»َما َهَذا احل

َ
ال

َ
ق

َ
ال، « :انلَّيِبُّ ف

َحُدُ�ْم �ََشاَطهُ  ،ُحلُّوهُ 
َ
 )۱۱۵۰بخاری:( .»»فَإَِذا َ�رَتَ فَلْيَْقُعدْ  ،يِلَُصلِّ أ

وارد مسجد شد. ناگهان چشمش به   رسول الله ،یروز گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

آنرا  ؟ مردم گفتند:»ستیچ ،سمانین ریا«فرمود:  .بسته شده است ،ان دو ستون مسجدیافتاد که م یسمانیر

 ،نمازآن، به ک د و(به کمریگ شود، آن را مییخسته مهر وقت، از خواندن نماز، است.  بسته لنب یز

د، یبانشاط هست که شماید. تا زمانیآن را باز کن ست)ین یازیر. (نیخ «فرمود: . رسول الله )دهد یادامه م

 .»»دینید، بنشیخسته شد ،د. و هرگاهینماز بخوان

 کراهیت ترك نماز شب، براي کسی که به آن، پاي بند بوده است ):16باب (

ِ بِْن  عن َ�بْدِ « -۶۰۴ َعاِص  ا�َّ
ْ
ِ  :قَاَل  بَ�ْمِرو بِْن ال  يَا َ�بْدَ « :قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

 ِ  )۱۱۵۲ بخاری:( .»»ال تَُ�ْن ِمثَْل فُالٍن اَكَن َ�ُقوُم اللَّيَْل َ�رَتََك ِ�يَاَم اللَّيِْل  ،ا�َّ
 عبد یا«فرمود:  ،خطاب به من رسول الله گوید: می ببن العاص  له بن عمرولا عبد« ترجمه:

 .»»کردک آن را تر . سپس،خواند نماز شب می(ابتدا) نباش که  یمثل فالن !هلال
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 بیدار شود و نماز بخواند ،که شب ): فضیلت کسی17باب (

اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  نْ �َ « -٦٠٥ َ  :َ�َقاَل َمْن َ�َعارَّ ِمَن اللَّيِْل « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  الصَّ
َ

ال إهِل
ٍء قَِديرٌ  إِالَّ  َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ هل

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه ال رَشِ ِ وَُسبَْحاَن  ،ا�َّ َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

َ إِالَّ 
َ

ِ َوال إِهل َة إِالَّ  ا�َّ ْ�رَبُ َوال َحْوَل َوال قُوَّ
َ
ُ أ ُ َوا�َّ ِ  ا�َّ ْو َداَع  :قَاَل ُ�مَّ  ،بِا�َّ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل أ

 ُ
َ

 وََص�َّ قُِبلَْت َصالتُهُ  ،اْستُِجيَب هل
َ
أ  )١١٥٤ بخاری:( .»»فَإِْن تَوَضَّ

، ن دعایدار شود و ایدر شب ب کههرکس « فرمود: اکرم  ینب گوید: می  بن صامت عباده« ترجمه:

َ ِإالَّ  :یعنی
َ

ٍء قَِديرٌ  (ال إِهل َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ هل

َ
�َك هل ُ وَْحَدُه ال رَشِ َْمُد  ،ا�َّ

ْ
احل

َ إِالَّ  ِ َوال إِهلَ ِ وَُسبَْحاَن ا�َّ ْ�رَبُ َوال َحْوَل َوال قُوَّ  ِ�َّ
َ
ُ أ ُ َوا�َّ ) َة إِالَّ ا�َّ ِ سپس،  ورا بخواند  بِا�َّ

(بلند شود و) وضو  . و اگرکندیاجابت مخداوند،  د،ینما یگرید یا دعای ا! مرا مغفرت کن.ید: خدایبگو

 .»»شود یرفته میپذخدا  به درگاهشتر) ین نماز (بیرد و نماز بخواند، ایبگ

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۰۶
َ
ِ  اَنَُّه قَاَل  َ�ْن أ إِنَّ « :َوُهَو َ�ُقصُّ يِف قََصِصِه َوُهَو يَْذُكُر رَُسوَل ا�َّ

فََث  ًخا لَُ�ْم ال َ�ُقوُل الرَّ
َ
ِ ْ�نَ  ».أ

 :َرَواَحة  َ�ْعِ� بَِذلَِك َ�بَْدا�َّ
تَابَهُ  ـِ ـُو ك ِ َ�تْل ـُوُل ا�َّ  َوِ�ينَا رَس

 

َفْجِر َساِطـعُ  
ْ
 إَِذا ا�َْشقَّ َمْعُروٌف ِمَن ال

 

ـُوُ�نَا ـَى َ�ُقل َعم
ْ
َرانَا الُْهَدى َ�ْعَد ال

َ
 أ

 

عُ   ـِ اَل َواق ـَ ـَا ق نَّ م
َ
نَاٌت أ ـِ  بِِه ُموق

 

هِ  ـِ  يَِبيُت ُ�َايِف َجنْبَُه َعـْن فَِراش
 

ِ�َ� الَْمَضاج   عُ إَِذا اْستَثَْقلَْت بِالُْمرْشِ
 

گفت،  سخن می رسول خدا  هکرد و دربار ف مییکه از گذشته تعر یحال در ره یابوهر« ترجمه:

 یامبریان ما پیدر م گوید: می آنجا کهنه سروده است. هوده یب؛  ه بن رواحهلعبدال؛برادر شما فرمود: 

ت کرد. ی، ما را به راه راست هدایکند. و پس از گمراه کتاب خدا را تالوت می ،وجود دارد که هنگام صبح

، اند کند. شبها که مشرکان به خواب گران فرو رفته دا مییتحقق پن دارد که هر چه فرموده است، یقیقلوب ما 

 )۱۱۵۵ (بخاری:   .»سازد را به قصد عبادت خدا، رها می رختخواب آنحضرت 

يُْت ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۶۰۷
َ
ٍق،  قَاَل: َرأ نَّ �ِيَِدي قِْطَعَة إِْسترَْبَ

َ
َكأ

َ�يَاِ�. وََذَكَر بَا
َ
نَّ اثْنَْ�ِ أ

َ
يُْت َكأ

َ
َنَِّة إِالَّ َطارَْت إيَِلِْه، َوَرأ

ْ
ِر�ُد َماَكنًا ِمَن اجل

ُ
�ِّ ال أ

َ
َِديِْث فََك�

ْ
يِقَ احل

مَ   )۱۱۵۶بخاری: ( .»َو قَْد َ�َقدَّ
ابر  هه پارچقطعیک  دم کهیخواب د ،در زمان رسول الله  گوید: می  الله بن عمر عبد« ترجمه:

ن، یهمچن . وکردم نمودم، پرواز می آن، به هر طرف از بهشت که اراده می هلی. و بوسدست دارم در یشمی

 در شمار یثیحد هیبق ،دم که دو نفر نزد من آمدند. وسپسیدخواب 
ً
 .»ان نمودی) ذکر شد، ب۵۸۵( هرا که قبال
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 نماز نفلی خواندن دو رکعت دعاي استخاره و): 18باب (

۶۰۸- » ِ
ِ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ُ�َعلُِّمنَا االْسِتَخاَرَة يِف  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُقْرآنِ 
ْ
وَرَة ِمَن ال ُموِر لُكَِّها َكَما ُ�َعلُِّمنَا السُّ

ُ
ْمرِ « :َ�ُقوُل  ،األ

َ
َحُدُ�ْم بِاأل

َ
َكْع  ،إَِذا َهمَّ أ فَلَْ�ْ

َفِر�َضةِ 
ْ
َعتَْ�ِ ِمْن َ�ْ�ِ ال

ْ
ْستَْقِدرَُك بُِقْدَرتَِك  :ُ�مَّ يِلَُقِل  ،َر�

َ
ْستَِخ�َُك بِِعلِْمَك َوأ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َعِظيمِ 
ْ
لَُك ِمْن فَْضِلَك ال

َ
ْسأ

َ
ْعلَمُ  ،َوأ

َ
قِْدُر َوَ�ْعلَُم َوال أ

َ
نَْت َعالَّ  ،فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوال أ

َ
ُغيُوِب  مُ َوأ

ْ
 .ال

ْمِري
َ
ْمَر َخْ�ٌ يِل يِف ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
ْو قَاَل  ،اللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

َ
اَعِجِل  :أ

ْمِري َوآِجِلهِ 
َ
ُْه يِل  ،أ   ،ُ�مَّ بَارِْك يِل ِ�يهِ  ،فَاقُْدرُْه يِل َو�رَسِّ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
ْمَر رَشٌّ يِل يِف َو�ِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

ْمِري
َ
ْو قَاَل  ،ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

َ
ْمِري َوآِجِلهِ  :أ

َ
فِْ� َ�نْهُ  ،يِف اَعِجِل أ فُْه َ��ِّ َوارْصِ  ،فَارْصِ

َْ�َ َحيُْث اَكنَ 
ْ
رِْضِ�  ،َواقُْدْر يِلَ اخل

َ
 )۱۱۶۶ بخاری:( .»»َو�َُس�ِّ َحاَجتَهُ « :قَاَل  ».بِهِ  ُ�مَّ أ

 قرآن را به مااز ای  ههمان گونه که سور رسول الله  گوید: می له لا جابر بن عبد« ترجمه:

د، یرا کرد یهرگاه قصد انجام کار«فرمود:  می داد. و اد مییز به ما یکارها را ن ه، استخاره در همآموخت می

ْستَِخ�َُك « د:یدعا کنن ید و چنیخوانبدو رکعت نماز نفل 
َ
ْستَْقِدرَُك بُِقْدَرتَِك اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
بِِعلِْمَك َوأ

َعِظيمِ 
ْ
لَُك ِمْن فَْضِلَك ال

َ
ْسأ

َ
ْعلَمُ  ،َوأ

َ
قِْدُر َوَ�ْعلَُم َوال أ

َ
نَْت َعالَّ  ،فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوال أ

َ
ُغيُوِب َوأ

ْ
 .ُم ال

ْمَر َخْ�ٌ يِل يِف ِديِ� َوَمَعايِش وَ 
َ
نَّ َهَذا األ

َ
ْمِرياللَُّهمَّ إِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

َ
ْو قَاَل  ،اَعقِبَِة أ

َ
اَعِجِل  :أ

ْمِري َوآِجِلهِ 
َ
ُْه يِل  ،أ ْمَر رَشٌّ يِل يِف  ،ُ�مَّ بَارِْك يِل ِ�يهِ  ،فَاقُْدرُْه يِل َو�رَسِّ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
َو�ِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم أ

ْمِري
َ
ْو قَاَل  ،ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

َ
ْمِري َوآِجِلهِ  :أ

َ
فِْ� َ�نْهُ  ،يِف اَعِجِل أ فُْه َ��ِّ َوارْصِ  ،فَارْصِ

َْ�َ َحيُْث اَكنَ 
ْ
رِْضِ�  ،َواقُْدْر يِلَ اخل

َ
 . »جت خود را ذکر کندسپس، حا ».بِهِ  ُ�مَّ أ

 طلبم. و از فضل می یی. و از قدرت تو، تواناکنم ر مییطلب خ ،علم تو! از پروردگارا دعا: هترجم

ب یغ یدانم و تو دانایو من نم یدان و من ناتوانم. و تو می ییتوانا را که تو،یم. زیجو انت، بهره مییپا بی

من ممکن و  یانجامد، آنرا برا ا و عاقبت کار من میین، دنیر دین کار، به خیاگر ا یدان ا! تو میی. خدایهست

ان. (مرا ا و عاقبت کار من ضرر دارد، آن را از من و مرا از آن، دور بگردین، دنید یآسان بگردان. و اگر برا

ر نما و مرا بدان، خوشنود سازیر را برایمنصرف کن) و خ
ّ

 .»م مقد

 نفل نامیدن آن وصبح  دو رکعت (سنت)پاي بند بودن به  ):19باب (

َشدَّ ِمنُْه   لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۰۹
َ
ٍء ِمَن انلََّوافِِل أ ىلَعَ يَشْ

َفْجرِ 
ْ
َعيَتِ ال

ْ
 )۱۱۶۳بخاری:( .»َ�َعاُهًدا ىلَعَ َر�
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 هاندازه ب، ینفل یاز نمازهایک چ یهبر   د: رسول اللهیفرما یم ،لشه یعا؛ نیام المومن« ترجمه:

 .»کرد یمواظبت نم ،فجر  سنتدو رکعت 

 شود می فجر خوانده): آنچه در دو رکعت سنت 20باب (

بِْح   اَكَن انلَّيِبُّ  :قَالَْت  ل َهاَ�نْ وَ « -۶۱۰ ْكَعتَْ�ِ اللَّتَْ�ِ َ�بَْل َصالِة الصُّ ُف الرَّ ُ�َفِّ
ِكتَاِب 

ْ
مِّ ال

ُ
 بِأ

َ
قُوُل َهْل قََرأ

َ
 )۱۱۶۵ بخاری:( .»َحىتَّ إِ�ِّ أل
مختصر و کوتاه ای  فجر را باندازه یها سنت  کند که: رسول الله ت مییروا لشه یعا« ترجمه:

 .!؟»فاتحه را خواند ها سوریگفتم: آ خواند که با خود می می

 ): نماز ضحی (چاشت) در حالت مقیم بودن21باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۱۱
َ
وَْصاِ� َخِليِ�  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
ُموَت  ،بِثَالٍث  أ

َ
َدُ�ُهنَّ َحىتَّ أ

َ
َصْوِم  :ال أ

ىَح َونَْوٍم ىلَعَ ِوتْرٍ  يَّاٍم ِمْن لُكِّ َشْهٍر وََصالةِ الضُّ
َ
 )۱۱۷۸ بخاری:( .»ثَالثَِة �

آنها را رها  ،مرگلحظه  تاکه  ه به من فرمودیسه توص ،خدا  رسول؛ دوستم گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»دنیقبل از خواب ،وترنماز نماز چاشت و خواندن خواندن روزه گرفتن در هر ماه،  ،نخواهم کرد: سه روز

 ي قبل از نماز ظهر ها ): سنت22باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۱۲
َ
َعتَْ�ِ َ�بَْل  أ

ْ
ْهِر َوَر� ْر�ًَعا َ�بَْل الظُّ

َ
اَكَن ال يََدُع أ

َغَداةِ 
ْ
 )۱۱۸۲بخاری:( .»ال

ظهر و دو رکعت قبل از نماز نماز چهار رکعت قبل از  د: رسول اللهیفرما یم ل شهیعا« ترجمه:

 .کرد ینمک فجر را تر

 ): خواندن نماز نفل قبل از نماز مغرب23باب (

ِ الُْمَزِ�ِّ َ�ْن َ�بْدِ « -۶۱۳
قَاَل يِف  ».َصلُّوا َ�بَْل َصالِة الَْمْغرِِب « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ   ا�َّ

ْن َ�تَِّخَذَها انلَّاُس ُسنَّةً  ».لَِمْن َشاءَ « :اثلَّاثِلَةِ 
َ
 )۱۱۸۳بخاری:( .»َكَراِهيََة أ

دو رکعت نماز  ،قبل از نماز مغرب«فرمود:  رسول الله  گوید: می یه مزنلال عبد« ترجمه:

. و جمله »هر کس که بخواهد«فرمود:  ،سومو پس از تکرار  .تکرار کرد ،ن جمله را سه باریاو ». دیبخوان

 . »کنند ین فرمود که دوست نداشت، مردم آنرا سنت مؤکده تلقیافوق را به خاطر 



 

 
 

 

 

 

 کتاب نماز در مسجد مکه و مسجد مدینه -20

 ): فضیلت نماز در مسجد مکه و مسجد مدینه1باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۶۱۴
َ
 ثَالثَِة َمَساِجدَ  ال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِالَّ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
 :إِىل

ََرامِ 
ْ
قىَْص  ،َوَمْسِجِد الرَُّسوِل  ،الَْمْسِجِد احل

َ
 )۱۱۸۹ بخاری:( .»»َوَمْسِجِد األ

ارت سه مسجد: یز ید مگر برایرخت سفر نبند فرمود:  رسول الله گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»یاالقص سجدم - ۳یالنب مسجد -۲ حرامال مسجد -۱

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۱۵
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ِف « :قَاَل  أ

ْ
ل
َ
َصالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْ�ٌ ِمْن أ

ََرامَ  إِالَّ  ،َصالٍة ِ�يَما ِسَواهُ 
ْ
 )۱۱۹۰بخاری:( .»»الَْمْسِجَد احل

نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

  .»»ر مساجد است بجز مسجد الحرامینماز خواندن در سا

 ): مسجد قبا2باب ( 

نَّهُ بُ�َمَر  ابِْن َعِن « -۶۱۶
َ
ىَح إِالَّ  :� َة  :يِف يَْوَمْ�ِ  اَكَن ال يَُص�ِّ ِمَن الضُّ يَْوَم َ�ْقَدُم بَِمكَّ

َيِْت  ،فَإِنَُّه اَكَن َ�ْقَدُمَها ُضىًح 
ْ

َعتَْ�ِ َخلَْف الَْمَقامِ  ،َ�يَُطوُف بِابل
ْ
يِت َمْسِجَد  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َر�

ْ
َوَ�ْوَم يَأ

ِ�يِه لُكَّ َسبٍْت  ،ُ�بَاءٍ 
ْ
ْن َ�ُْرَج مِ  ،فَإِنَُّه اَكَن يَأ

َ
َ ِ�يهِ فَإَِذا َدَخَل الَْمْسِجَد َكِرَه أ  :قَاَل  ،نُْه َحىتَّ يَُص�ِّ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُث أ ْصنَُع َكَما  :َوَ�َن َ�ُقوُل  :قَاَل  ،اَكَن يَُزورُُه َراِكبًا َوَماِشيًا َوَ�َن ُ�َدِّ

َ
َما أ إِ�َّ

ْصَحايِب يَْصنَُعونَ 
َ
يُْت أ

َ
يِّ َساَعٍة َشاءَ  ،َرأ

َ
َ يِف أ ْن يَُص�ِّ

َ
َحًدا أ

َ
ْمنَُع أ

َ
ْو َ�َهارٍ  َوال أ

َ
َ�ْ�َ  ،ِمْن يَلٍْل أ

ْمِس َوال ُغُروَ�َها ْوا ُطلُوَع الشَّ ْن ال َ�تََحرَّ
َ
 )۱۱۹۲ ،۱۱۹۱بخاری:( .»أ

خواند، مگر در دو روز.  ت است که او نماز چاشت نمییروا باز عبد الله بن عمر « ترجمه:

خواست وارد شهر شود، وقت چاشت وارد  که می یهنگام یعنیشد.  که وارد مکه می ینخست، روز
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 یخواند.دوم، روزها م مییکرد. سپس، دو رکعت نماز، در مقام ابراه کعبه را طواف می هشد. ابتدا، خان می

رون یشد، دوست نداشت بدون خواندن نماز، از آنجا ب وارد مسجد می یرفت. وقت شنبه که به مسجد قبا می

 .خواند) نماز مین جهت در آنجا، یبد(رود. 

 مسجد قباارت یبه ز ،سواره یاده و گاهیپ یگاه  رسول الله گوید: می بعبد الله بن عمر 

در  ،چ کس را از خواندن نمازیه کنند. و می ر دوستانمیکه سادهم  انجام می را ی. من همان کاررفت می

 .»دینماز نخوان ،کنم. البته هنگام طلوع و غروب آفتاب منع نمی ،ر اوقات شبانه روزیسا

 هللا ا): فضیلت (مکان) میان قبر و منبر رسول 3باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۱۷
َ
َما َ�ْ�َ بَييِْت َوِمنرَْبِي َروَْضٌة ِمْن ِرَ�اِض « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َنَّةِ 
ْ
 )۱۱۹۶ بخاری:( .»»َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض  ،اجل

بهشت  یاز باغها یان خانه و منبر من، باغیم«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 . »»حوض من، (کوثر) قرار دارد یاست. و منبر من، بر رو

 



 

 
 

 

 

 

 کتاب انجام دادن کاري در نماز -21

 شده استآنچه از سخن، در نماز ممنوع  ):1باب (

ِ بْ َ�ْن « -۶۱۸
الةِ  ُكنَّا �َُسلُِّم ىلَعَ انلَّيِبِّ  :قَاَل   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن َ�بِْدا�َّ َ�َ�ُدُّ  ،َوُهَو يِف الصَّ

ا رََجْعنَا ِمْن ِعنِْد انلََّجايِشِّ َسلَّْمنَا َعلَيْهِ  ،َعلَيْنَا الةِ « :َوَقاَل  ،فَلَْم يَرُدَّ َعلَيْنَا ،فَلَمَّ إِنَّ يِف الصَّ
 )۱۱۹۹ بخاری:( .»»ُشْغالً 

مشغول نماز خواندن بود   که رسول الله ی(ابتدا) هنگام گوید: می عبد الله بن مسعود « ترجمه:

(پس از هجرت به  یکه از نزد نجاشیداد. اما هنگام م، جواب سالم ما را مییداد شان سالم مییو ما به ا

 .»»وجود دارد یگریت دیمشغولدر نماز، « م، جواب نداد و فرمود:یم و سالم دادیحبشه) برگشت

ْرَ�مَ  نْ �َ  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -٦١٩
َ
الةِ اَكَن قال:   َز�ِْد ْ�ُن أ َحُدنَا يَُ�لُِّم َصاِحبَُه يِف الصَّ

َ
َحىتَّ  ،أ

ْ َ�ٰ ﴿ :نََزلَْت  ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ ْ  َطيٰ وُسۡ ل ِ  َوقُوُموا َّ�ِ  ٰ  .]۲۳۸البقرة: [﴾ ٢٣٨ نِتِ�َ َ�

ُكوِت  ِمْرنَا بِالسُّ
ُ
 )۱۲۰۰بخاری:( .»فَأ

گر یکدیهنگام نماز خواندن، با  ،اسالم یدر ابتدا گوید: می  د بن ارقمی، زیتیو در روا« ترجمه:

خدا  یبرا انه، ویه نماز مژید بوی(بر نمازها مواظبت کنه نازل شد که: ین آیکه ا یم. اما زمانیکرد صحبت می

 .»میینما تیرا رعا سکوت ،ما دستور داده شد تا در نمازبه  د).یستیبا یبا فروتن

 در نماز ها سنگ ریزه ): هموارکردن2باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن ُمَعيِْقيب « -۶۲۰
َ
َاَب َحيُْث �َْسُجدُ  أ  :قَاَل  ،قَاَل يِف الرَُّجِل �َُسوِّي الرتُّ

 )۱۲۰۷ بخاری:( .»»فََواِحَدةً  إِْن ُكنَْت فَاِعالً «
را هموار اش  مکان سجده یکه خاکها یکس هدربار رسول الله  گوید: می ب یقیمع« ترجمه:

 .»»است یبار کافیک  د،ین کار را انجام دهیا دیخواه اگر می«کند، فرمود:  می
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  فرار کرد ،هنگام نماز خواندن ،): اگر سواري3باب ( 

يِبْ  نْ �َ « -۶۲۱
َ
ْسلَِ�ِّ  أ

َ
نَّهُ  بَْرَزةَ األ

َ
جِلَاُم َدابَِّتِه �ِيَِدهِ  ةٍ وَ زْ غَ  ماً يِفْ وْ يَ  �َّ َص  : � فََجَعلَِت  ،وُّ

ابَُّة ُ�نَازُِعُه وََجَعَل يَتْبَُعَها ِ  :فَقاَل  ،فقيل هل يف ذلك ،ادلَّ ِستَّ  إِ�ِّ َغَزوُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْو َسبَْع َغَزَواٍت  ،َغَزَواٍت 

َ
َراِجَع َمَع َدابَّيِت َو�ِ�ِّ  ،وََشِهْدُت تَيِْسَ�هُ  ،َوَ�َماِ�َ  ،أ

ُ
ْن أ

َ
 ، إِْن ُكنُْت أ

لَِفَها
ْ
 َمأ

َ
َدَ�َها تَرِْجُع إِىل

َ
ْن أ

َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إِيلَ

َ
َّ  ،أ  )۱۲۱۱ بخاری:( .»فَيَُشقُّ يلَعَ

که لگام  یاز غزوات در حال یکیدر  ،یروز یکه: و استت یروا  یابو برزه اسلماز « ترجمه:

کرد.  حرکت می ،بدنبال اسب ید و ویکش خواند. اسب، او را می اسبش را بدست گرفته بود، نماز می

و  بودم  الله  رسولهمراه  ،ا هشت غزوهی و حدود شش، هفت به او اعتراض کرد. ابوبرزه گفت: یشخص

کرد. اگر من با اسبم  نمی یریگرفت و سخت گ چگونه کارها را ساده می  دم که آنحضرتید مییک از نزد

 .»دیم تا فرار کند و مرا دچار مشکل نماسازآن را رها  ،نکهیبهتر است از ابرگردم 

: وهِلِ قَ  عدَ بَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ  هذِ يِف  اَل قَ وَ  وِف سُ اخلُ  يَث دِ حَ   ْ ترَ كَ ذَ ا�ََّها        :لَ�ْن اَع�َِشة « -۶۲۲
يُْت انلَّاَر َ�ِْطُم «

َ
ِي َسيََّب َولََقْد َرأ

َّ
، َوُهَو اذل يُْت ِ�يَها َ�ْمَرو ْ�َن ليَُحٍّ

َ
َ�ْعُضَها َ�ْعًضا، َوَرأ

َوائَِب   )۱۲۱۲ بخاری:( .»»السَّ
 ذکر شد و در ایدگرفتگی(خورش درباره کسوف لشه یث عایحد« ترجمه:

ً
بعد از  ،تین روای) قبال

. و بردند گر را در کام خود فرو مییکدیش، یها شعله دم کهیدوزخ را د«فرمود:   رسول الله گوید: می آن،

 
َ
 .»»ساخت کرد و رها می را وقف بتها می واناتیکه حبود  یهمان کساو دم. یرا در دوزخ د یَح عمرو بن ل

 ): جواب ندادن سالم در نماز4باب (

۶۲۳- » ِ
ِ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ُ، فَاْ�َطلَْقُت،  قَاَل: َ�َعثِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
يِف َحاَجة هل

َ�يُْت انلَّيِبَّ 
َ
ُ  ثمَّ رََجْعُت َوقَْد قََضيْتَُها، فَأ ، فََوَ�َع يِف قَليِْب َما ا�َّ َّ فََسلَّْمُت َعلَيِْه فَلَْم يَرُدَّ يلَعَ

 ِ ْعلَُم بِِه، َ�ُقلُْت يِف َ�ْفيِس: لََعلَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
  أ

َ
�ِّ أ

َ
� َّ ُت َعلَيِْه، ثمَّ َسلَّْمُت َعلَيِْه وََجَد يلَعَ

ْ
ْ�َطأ

، َ�َقاَل  َّ ، ثمَّ َسلَّْمُت َعلَيِْه فََردَّ يلَعَ
َ

و�
ُ
ة األ َشدُّ ِمَن الَْمرَّ

َ
، َفَوَ�َع يِف قَليِْب أ َّ إِ�ََّما َمنََعِ� «: فَلَْم يَرُدَّ يلَعَ

َص�ِّ 
ُ
�ِّ ُكنُْت أ

َ
رُدَّ َعلَيَْك �

َ
ْن أ

َ
ِقبْلَةَوَ�َن ىلَعَ َراحِ ». أ

ْ
 َ�ْ�ِ ال

َ
ًها إىِل  )۱۲۱۷ بخاری:( .»لَتِِه ُمتَوَجِّ

. پس از انجام آن، نزد فرستاد یمرا دنبال کار الله   رسول گوید: می الله  بن عبد جابر« ترجمه:

داند که در دلم چه  خدا میسالم مرا جواب نداد.  الله   . اما رسولدادم سالم و برگشتم رسول خدا 

سالم عرض کردم. باز هم  ،شده است. بار دومشان یا یرم باعث ناراحتیتاخد یخود گفتم: شا. با گذشت
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جواب  الله   رسول ،ن باریسالم گفتم. ا ،بار سوم یشتر ناراحت شدم. برایجواب نداد. من ب الله   رسول

(در آن لحظه)  گوید: می یراو». مهدبجواب سالم تو را ، نتوانستم در حال نماز بودمچون «داد و فرمود: 

  .»خواند قبله نبود، سوار بر شتر خود، نماز می یکه صورتش به سو یدرحال  رسول الله

 در نماز ایستادن،): دست به کمر 5باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۲۴
َ
ا قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  َ�ْن أ َ الرَُّجُل ُ�ْترَِصً ْن يَُص�ِّ

َ
 )۱۲۲۰بخاری:( .»أ

 ههنگام نماز خواندن، دست ب ،ینکه کسیاز ا  اکرم ینبکند که:  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 .»فرموده است یستد، نهیبا کمر





 

 
 

 

 

 

 سهو ةکتاب سجد -22

 ): اگر کسی پنج رکعت نماز خواند 1باب (

ِ بِْن َمْسُعوٍْد « -۶۲۵
ِ َ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِز�َد يِف  : أ

َ
ُ: أ

َ
ْهَر مَخًْسا، فَِقيَل هل َص�َّ الظُّ

الةِ؟ َ�َقاَل:   )۱۲۲۶ بخاری:( .»؟ قَاَل: َصلَّيَْت مَخًْسا، فََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ �َْعَد َما َسلَّمَ »َوَما َذاكَ «الصَّ
نماز ظهر را پنج رکعت خواند.  رسول الله ، یروز گوید: می  مسعودالله بن  عبد« ترجمه:

 ؟»مگر چه شده است«فرمود:  آنحضرت  اضافه شده است؟ ،ا نمازید: آیپرس ،از نمازپس  یشخص

 .»، دو سجده (سهو) بجا آوردداده بود نکه سالمیاز ا بعد  د. آنحضرتینماز خواند ،گفت: شما پنج رکعت

 اشاره نماید وگوش فرا ،دست او با وي صحبت شود و با ،در نماز که ): کسی2باب (
 دهد.

مِّ َسلََمَة « -۶۲۶
ُ
، ثمَّ  قَالَْت: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  لَ�ْن أ َعرْصِ

ْ
ْكَعتَْ�ِ َ�ْعَد ال َ�نَْ� َعِن الرَّ

َاِرَ�َة، َ�ُقلُْت: قُوِ� جِبَنِْبِه َ�ُقو
ْ
رَْسلُْت إيَِلِْه اجل

َ
نَْصاِر، فَأ

َ
ْ�تُُه يَُصلِّيِهَما و�ن ِعنِْدي ِمَن األ

َ
ِ� َرأ

، َسِمْعتَُك َ�نَْ�  ِ مُّ َسلََمَة: يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ
ُ: َ�ُقوُل لََك أ

َ
َشاَر  هل

َ
َراَك تَُصلِّيِهَما، فَإِْن أ

َ
َ�ْن َهاَ�ْ�ِ َوأ

ا انرَْصََف قَاَل  َخَرْت َ�نُْه، فَلَمَّ
ْ
َشاَر �ِيَِدهِ، فَاْستَأ

َ
َاِرَ�ُة، فَأ

ْ
ِخِري َ�نُْه، َ�َفَعلَِت اجل

ْ
يَا : «�ِيَِدهِ فَاْستَأ

 
َ
ِت عن الر�عت� بعد العرص، َو�ِنَُّه أ

ْ
ل
َ
َميََّة، َسأ

ُ
يِب أ

َ
َقيِْس، فََشَغلُوِ� بِنَْت أ

ْ
تَاِ� نَاٌس ِمْن َ�بِْدال

ْهِر َ�ُهَما َهاتَانِ  ْكَعتَْ�ِ اللَّتَْ�ِ َ�ْعَد الظُّ  )۱۲۳۳ بخاری:( .»»َعِن الرَّ
بعد از نماز  ،دم که از خواندن دو رکعتیشن  د: از رسول اکرمیفرما یم لام سلمه « ترجمه:

من، دو رکعت، بعد از نماز عصر خواند. آن روز، چند زن دم که در خانه یاما من د کرد. منع می ،عصر

رسول  یبرو و از قول من، بگو: ا گفتم: نزد رسول الله ای  ، نزد من نشسته بودند. به دختر بچهیانصار

. و افزود یخوان نم که آنها را مییب اکنون می ی. ولیکردین دو رکعت، ممانعت میشما از خواندن ا !خدا 

رفت و چنان کرد.  با دست، اشاره فرمود، تو عقب برو. آن دختر بچه، نزد رسول الله که اگر آنحضرت 
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د (و منتظر ماند). پس از اتمام نماز، یز خود را عقب کشیبا دست، اشاره فرمود. دختر ن رسول اکرم 

از ای  م: عدهید بگوی. بایدیه! تو درباره دو رکعت بعد از عصر، پرسیدختر ابوام یا«فرمود:  رسول اکرم 

س نزد من آمده بودند و بخاطر سرگرم شدن با آنان، دو رکعت بعد ازظهر من، فوت شد. یله عبد قیافراد قب

 .»»نها، همان دو رکعت بود که خواندمیا



 

 
 

 

 

 

 زئجناکتاب  -23

 باشد » ال إله إال اهللا«آخرین سخنش  ،): هر کس1باب (

يِب َذرٍّ « -۶۲۷
َ
ِ  َ�ْن أ ِ� : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْخرَبَ

َ
تَاِ� آٍت ِمْن َر�ِّ فَأ

َ
ْو قَاَل: »أ

َ
، أ

َنَّةَ «
ْ
ِ َشيْئًا َدَخَل اجل يِت ال �رُْشُِك بِا�َّ مَّ

ُ
نَُّه َمْن َماَت ِمْن أ

َ
� �ِ َ َق؟ ».�رَشَّ قُلُْت: َو�ِْن َزَ� َو�ِْن رَسَ

َق َو�ِْن َزَ� «قَاَل:   )۱۲۳۷ بخاری:( .»»َو�ِْن رَسَ
از جانب خدا نزد من آمد و به من خبر ای  فرستاده« فرمود: رسول الله  گوید: می ابوذر « ترجمه:

 ابوذر». رود ده باشد، به بهشت میینورزک به خدا شر یرد، ولیان من بمیا مژده داد که هر کس، از امتیداد 

و  یاگر چه دزد«فرمود:  و زنا کرده باشد؟ آنحضرت  یچه دزددم: اگر یپرس از رسول خدا  گوید: می

 .»»زنا کرده باشد

ِ بِْن َمْسُعوٍْد « -۶۲۸
ِ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ ِ َشيْئًا : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن َماَت �رُْشُِك بِا�َّ

ِ ». َدَخَل انلَّارَ  نَا: َمْن َماَت ال �رُْشُِك بِا�َّ
َ
َنَّةَ َوقُلُْت أ

ْ
 )۱۲۳۸ بخاری:( .»َشيْئًا َدَخَل اجل

رد که به خدا یبم یهر کس، در حال«فرمود:  رسول الله  گوید: می  الله بن مسعود عبد« ترجمه:

ده ینورزک رد که به خدا شریبم یم: هر کس، در حالیگو و من می». شود ده باشد، وارد دوزخ مییورزک شر

 . »شود است، وارد بهشت می

 تشییع جنازه  ):2باب (

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۶۲۹
ْ
َمَرنَا انلَّيِبُّ  َعِن ال

َ
َمَرنَا  قَاَل: أ

َ
�َِسبٍْع، َوَ�َهانَا َ�ْن َسبٍْع: أ

َقَسِم، َورَدِّ 
ْ
ايِع، َونرَْصِ الَْمْظلُوِم، َو�ِبَْراِر ال َنَائِِز، َوِ�يَاَدِة الَْمِر�ِض، َو�َِجابَِة ادلَّ

ْ
 بِا�ِّبَاِع اجل

ِة، وََخاتَِم اذلَّ  ِفضَّ
ْ
َعاِطِس، َوَ�َهانَا: َ�ْن آِ�يَِة ال

ْ
الِم، َو�َْشِميِت ال يبَاِج، السَّ َِر�ِر، َوادلِّ

ْ
َهِب، َواحل

قِ  ، َواإلِْسترَْبَ ِّ َقيسِّ
ْ
 )۱۲۳۹ بخاری:( .»»َوال
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و از انجام فرمود  امر ،انجام هفت کار هما را ب رسول الله  گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

قبول  -۳ ضیمرادت یع -۲ع جنازه ییتش -۱ از: عبارتند ،امر کردآنچه به آن،  منع کرد. ،گریهفت کار د

 .»به عهد یوفا -۷ عطسه جواب -۶ دادن به سالم پاسخ -۵ مظلوم یاریو ک کم -۴ دعوت
استفاده از  -۳انگشتر طال  -۲ یا نقره فواستفاده از ظر -۱عبارتند از:  ،که از آنها منع کرد ییکارهاو 

شم در یابر لباس که ینوع( یاستفاده از قس -۵) یشمیپارچه ابر یباج (نوعیاستفاده از د -۴ یشمیلباس ابر

ن یکه در ا یزیچن یو هفتم(و کلفت).  یشمیابر یا استفاده از استبرق (پارچه -۶) آن بکار رفته است

  .»)گر آمده استیات دیشده باشد. چنانچه در رواساخته  شمیاست که از ابر ین و پاالنیز، امدیث نیحد

 بعد از کفن شدن ،): زیارت میت3باب (

َعالِء « -۶۳۰
ْ
مِّ ال

ُ
نَْصاِر، بَاَ�َعِت انلَّيِبَّ  لَ�ْن أ

َ
ةٍ ِمَن األ

َ
نَُّه اقْتُِسَم ـ ـ اْمَرأ

َ
� :

ِي 
َّ

ْ�يَاتِنَا، فَوَِجَع وََجَعُه اذل
َ
َاهُ يِف أ

ْ
نَْزنل

َ
َ الُْمَهاِجُروَن قُرَْعًة، َ�َطاَر نَلَا ُعثَماُن ْ�ُن َمْظُعوٍن، فَأ تُُو�ِّ

 َ ا تُُو�ِّ ِ  ِ�يِه، فَلَمَّ ثَوابِِه، َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َن يِف أ َل َوُ�فِّ بَا وَُغسِّ

َ
ِ َعلَيَْك أ ، َ�ُقلُْت: رمَْحَُة ا�َّ

. َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ُ ْ�َرَمَك ا�َّ
َ
ائِِب، فََشَهاَديِت َعلَيَْك: لََقْد أ َ قَْد : «السَّ نَّ ا�َّ

َ
َوَما يُْدِر�ِك أ

ْ�َرَمهُ 
َ
يِب »أ

َ
؟ َ�َقاَل:  ؟ َ�ُقلُْت: بِأ ُ ِ َ�َمْن يُْ�ِرُمُه ا�َّ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ا ُهَو َ�َقْد َجاَءهُ «أ مَّ

َ
أ

ِ َما ُ�ْفَعُل يِب  نَا رَُسوُل ا�َّ
َ
ْدرِي َوأ

َ
ِ َما أ ، َوا�َّ َ�َْ

ْ
ُ اخل

َ
رُْجو هل

َ
ِ إِ�ِّ أل َِقُ�، َوا�َّ

ْ
ِ ». ايل

قَالَْت: فََوا�َّ
َحًدا َ�عْ 

َ
 أ

ِّ
َزيك

ُ
بًَداال أ

َ
 )۱۲۴۳ بخاری:( .»َدُه أ

دادن  یبرا ،انصار گوید: می ؛عت کرده بودیب  که با رسول الله یانصار یبانو، لعالء   ام« ترجمه:

از پس  م.یمان بردیها کردند. عثمان بن مظعون سهم ما شد. ما او را به خانه یقرعه کش ،نیمهاجربه مسکن 

 وارد شد. رسول الله م، یم و کفن پوشاندیاو را غسل داد یوقت .فوت کرد ،یماریمار شد و در همان بیب ،یمدت

 اریبس ،دهم که تو نزد الله می یه عثمان بن مظمون) خدا تو را رحمت کند. من گواهیابو سائب، (کن یامن گفتم: 

ا رسول یگفتم:  ؟»است یکه او نزد خداوند، گرام یدانیتو از کجا م«فرمود:  . رسول الله یهست یز و گرامیعز

او «فرمود:  رسول الله خواهد بود؟  یز و گرامینزد خداوند، عز یچه کس ت باد. پسیپدر و مادرم فدا !الله

دانم با یهستم، نمخدا  من که رسولسوگند به خدا، دارم. اما  رید خیش امیمن برا . بخدا،اکنون در گذشته است

  .»نخواهم داد یچ کس، گواهیه هین به بعد، بر تزکیاز ا، بخدا سوگند گوید: می یراو ».من چه خواهد شد

۶۳۱- » ِ
ْ�ِشُف اثلوَْب َ�ْن وَْجِهِه،  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
يِب، َجَعلُْت أ

َ
ا قُتَِل أ قَاَل: لَمَّ

بِْ�ي، َو�َنَْهْوِ� َ�نُْه، َوانلَّيِبُّ 
َ
يِت فَاِطَمُة َ�بيِْك، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  أ : ال َ�نَْهاِ�، فََجَعلَْت َ�مَّ
ْجنَِحِتَها َحىتَّ َرَ�ْعتُُموهُ «

َ
ْو ال َ�بِْكَ�، َما َزالَِت الَْمالئَِ�ُة تُِظلُُّه بِأ

َ
 )۱۲۴۴ بخاری:( .»»َ�بِْكَ� أ
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 یروکه پدرم کشته شد، من مرتب چادر را از  یهنگام گوید: می الله  جابر بن عبد« ترجمه:

. فرمود منع نمی آنحضرت  کردند. اما می منع ،ن کاریکردم. مردم مرا از ا ه مییداشتم و گر یاش برم چهره

، همچنان ینکنچه  یکنبه یگرچه «فرمود:  کرد. رسول الله ستن یهم شروع به گر ؛فاطمه؛ام  عمه

 .»»دیبلند کرد ،نجایشما او را از اکه  یزمان خود گرفته بودند تا یبالها هیر سایفرشتگان او را ز

 دهد می ، خبر مرگ او رااهل میتبه ) کسی که 4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۳۲
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِي َماَت ِ�يِه،  : أ

َّ
َْوِم اذل َ�ىَع انلََّجايِشَّ يِف ايلْ

ْرَ�ًعا
َ
َ أ ، فََصفَّ بِِهْم، َوَ�ربَّ  الُْمَص�َّ

َ
 )۱۲۴۵بخاری:( .»َخَرَج إِىل

اعالم کرد.  ،را در همان روز وفاتش یخبر مرگ نجاش رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»)نماز جنازه خوانداو بر ( .ر گفتیچهار تکبو  دیرا به صف کش مردمو  رفت یمصل به ،سپس
�ٍَس « -۶۳۳

َ
َخَذَها َجْعَفٌر : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ِصيَب، ثمَّ أ

ُ
ايََة َز�ٌْد فَأ َخَذ الرَّ

َ
أ

ِصيَب 
ُ
ِ ْ�ُن َرَواَحَة فَأ

َخَذَها َ�بُْدا�َّ
َ
ِصيَب، ثمَّ أ

ُ
ِ ـ فَأ تَلَْذِرفَاِن ـ ثمَّ  َو�ِنَّ َ�يَْ�ْ رَُسوِل ا�َّ

 ُ
َ

َخَذَها َخادِلُ ْ�ُن الَْويِلِد ِمْن َ�ْ�ِ إِْمَرٍة َ�ُفِتَح هل
َ
 )۱۲۴۶بخاری:( .»»أ

د پرچم یز«خت، فرمود: یر میک که اش یدر حال رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

آن را  الله بن رواحه عبد ،د شد. بعدیجعفر آن را گرفت و شه سپس،د شد. یدست گرفت و شهباسالم را 

ن ییتع ر لشکرینکه بعنوان امیبدون ا دیبن ولخالد  سر انجام،د.یز به شهادت رسیشان نیدست گرفت، اب

 .»»روز شدیپ ،پرچم را بدست گرفت وشود

 اجرش را از خدا بخواهد ): کسی که فرزندش فوت کند و5باب (

ُ ثَالٌث لَْم َ�بْلُُغوا «: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َوَ�نُْه « -۶۳۴
َ

َما ِمَن انلَّاِس ِمْن ُمْسِلٍم ُ�تََو�َّ هل
َنََّة، بَِفْضِل رمَْحَِتِه إِيَّاُهمْ 

ْ
ُ اجل ْدَخلَُه ا�َّ

َ
ِنْث إِالَّ أ

ْ
 )۱۲۴۸بخاری:( .»»احل

سه فرزند نابالغ خود را از  که یفرد مسلمان هر«فرمود:  رسول الله  گوید: می انس « ترجمه:

وارد بهشت او را فرزندان دارد، آن که نسبت به  یرحمت فضل وبا  ، خداوند متعال)دیو صبر نما(دست بدهد 

 .»»خواهد کرد

 ): مستحب است عدد غسلهاي میت، فرد باشد.6باب (

نَْصاِر�َِّة « -٦٣٥
َ
مِّ َعِطيََّة األ

ُ
ِ  لَ�ْن أ يَِت  قَالَْت: َدَخَل َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ ِحَ� تُُو�ِّ

ْ�نُتَّ َذلَِك بَِماٍء وَِسْدٍر، َواْجَعلَْن «ابْنَتُُه َ�َقاَل: 
َ
ْ�رَث ِمْن َذلَِك، إِْن رَأ

َ
ْو أ

َ
ْو مَخًْسا أ

َ
اْغِسلْنََها ثالثا أ
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ْو َشيْئًا ِمْن اَكفُوٍر، فَإَِذا 
َ
ْ�َطانَا ِحْقوَُه،  .»فََرْ�نُتَّ فَآِذنَِّ� يِف اآلِخَرِة اَكفُوًرا، أ

َ
ا فََرْ�نَا آَذنَّاُه، فَأ فَلَمَّ

ْشِعْرَ�َها إِيَّاهُ «َ�َقاَل: 
َ
 )١٢٥٣بخاری:( .»َ�ْعِ� إَِزارَهُ ». أ

آمد فوت کرده بود، نزد ما  شکه دختر یروز ، رسول الله گوید: می ل یه انصاریام عط« ترجمه:

 شستن آخر،و در  .دیغسل ده ،با آب و سدربود  اگر الزم ،نیش از ایا بیا پنج بار، یاو را سه بار، « و فرمود:

شان را یز پس از غسل، ایما ن ».دیمرا اطالع دهد، یکه از غسل او فارغ شد یوقت و .دیاز کافور استفاده کن

ن یاو را با ا«بستند)را داد و فرمود:  که دور کمر می یِازارش (پارچه بلند  م. رسول خدایمطلع ساخت

 . »قبل از کفن نمودن یعنی».دیپارچه، بپوشان

 از سمت راست شروع شود ،): غسل میت7باب (

نَُّه قَاَل: « -۶۳۶
َ
ْخَرى �

ُ
قَالَْت: ». ابَْدُءْوا بَِميَاِمِنَها َوَمَواِضِع الْوُُضوِء ِمنَْها«َوِ�ْ ِرَوايٍَة أ

 .»َوَمَشْطنَاَها ثالثَة قُُرونٍ 
 یغسل را از طرف راست و از اعضا«فرمود:   گر آمده است که رسول اللهید یتیو در روا« ترجمه:

 .»میم کردیبه سه قسمت تقس ،را با شانه شسر یموها گفت:ه یام عط ،انیدر پا». دیشروع کن ،او یوضو

 براي کفن ،سفید ۀ): استفاده از پارچ8باب (

ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -٦٣٧ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ثَْواٍب َ�َماِ�يٍَة �ِيٍض َسُحويِلٍَّة  : أ

َ
َن يِف ثَالثَِة أ ُكفِّ

 )۱۲۶۴ بخاری:( .»ِمْن ُكرُْسٍف، لَيَْس ِ�يِهنَّ قَِميٌص َوال ِعَماَمةٌ 
 هاکه در آن،دیسف یمنی یه کتانپارچقطعه در سه  د: رسول اللهیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»دیردگ، کفن وجود نداشت راهن و عمامهیپ

 ): کفن کردن در دو پارچه9باب (

قَاَل: بَيْنََما رَُجٌل َواقٌِف بَِعَرفََة، إِْذ َوَ�َع َ�ْن َراِحلَِتِه  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۶۳۸
ْوقََصتُْه، قَاَل انلَّيِبُّ 

َ
ْو قَاَل: فَأ

َ
، َوال اْغِسلُوُه بَِماٍء : «فََوقََصتُْه، أ نُوُه يِف ثْو�َْ�ِ وَِسْدٍر، َوَ�فِّ

ِقيَاَمِة ُملَبِّيًا
ْ
َسُه، فَإِنَُّه ُ�بَْعث يَْوَم ال

ْ
ُروا َرأ َمِّ َنُِّطوُه، َوال ختُ

ُ
 )۱۲۶۵بخاری:( .»»حت

ن افتاد یبرزم ،خود یاز سوار هنگام وقوف در عرفات، ،یشخص گوید: می بابن عباس « ترجمه:

، د و در دو پارچهیغسل ده ،با آب و سدراو را «فرمود:  . رسول الله (و وفات کرد) و گردنش شکست

 .»»شود خته میی، برانگانیگویک لب ،امتیروز ق ،را اویزد. ید و سرش را نپوشانیو مواد خوشبو نزن دیکفن کن
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 ): کفن میت 10باب (

 انلَّيِبِّ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۶۳۹
َ

َ َجاَء اْ�نُُه إِىل ا تُُو�ِّ يَبٍّ لَمَّ
ُ
ِ اْ�َن أ

نَّ َ�بَْدا�َّ
َ
، َ�َقاَل: : أ

ْ�َطاُه انلَّيِبُّ 
َ
ُ، فَأ

َ
نُْه ِ�يِه، وََصلِّ َعلَيِْه، َواْستَْغِفْر هل َ�فِّ

ُ
ْعِطِ� قَِميَصَك أ

َ
، أ ِ  يَا رَُسوَل ا�َّ
َص�ِّ «قَِميَصُه، َ�َقاَل: 

ُ
َ َعلَيِْه َجَذبَُه ُ�َمُر ». َعلَيْهِ  آِذ�ِّ أ ْن يَُص�ِّ

َ
َراَد أ

َ
ا أ ، َ�َقاَل: فَآَذنَُه، فَلَمَّ

َ ىلَعَ الُْمنَافِِقَ�  ْن تَُص�ِّ
َ
ُ َ�َهاَك أ لَيَْس ا�َّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ق

َ
، قَاَل: : «ف ِ�ْ�َ نَا َ�ْ�َ ِخَ�َ

َ
وۡ  لَُهمۡ  فِرۡ تَغۡ سۡ ٱ﴿أ

َ
 َ�  أ

ةٗ  عِ�َ َسبۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّ فََص�َّ َعلَيِْه، ». ]۸۰التوبة: [﴾ لَُهمۡ  �َّ
لَْت: ٰٓ  تَُصّلِ  َوَ� ﴿ َ�َ�َ َحدٖ  َ�َ

َ
اَت  ُهمّمِنۡ  أ بَدٗ  مَّ

َ
 )۱۲۶۹ بخاری:( .»]۸۴التوبة: [﴾ ا�

  که عبد یروز گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:
ُ
 رسول الله نزد  رد، پسرشمُ  یبَ الله بن ا

نماز جنازه بخوان و  ،. و بر اوکنمکفن آن  ت کن تا پدرم را بایرا عنا تراهنیپ !ا رسول اللهیو گفت: آمد 

 که جنازه آماده شد، یهنگام«ش را به او عطا کرد و فرمود: راهنیپ مغفرت کن. رسول الله  یدعا ،شیبرا

 که رسول الله  یهنگامرا مطلع ساخت.  سپس آمد و رسول خدا ». مرا خبر کن تا بر او، نماز بخوانم

مگر خداوند شما را از نماز : د و گفتیکش را راهن آنحضرت یپ عمربخواند،  نمازبر او خواست 

 خداوند .ه استار داده شدیبه من اخت«فرمود:  رسول الله ن، منع نفرموده است؟ یخواندن بر منافق

آنها  یاگر هفتاد بار برا یحتندارد.  یتفاوت ،ینکن چه یمغفرت کنطلب  ،نامنافق یبراچه : (دیفرما می

بر او نماز خواند.  رسول الله سرانجام،  .»د)یخداوند هرگز آنها را نخواهد بخش ،یکنآمرزش طلب 

 ).نماز نخوان ،منافقاز مردگان یک چیه را نازل فرمود: (بر هین آیخداوند ا سپس،

ىَت انلَّيِبُّ  َ�ْن َجابٍِر « -۶۴۰
َ
ْخرََجُه َ�نََفَث  قَاَل: أ

َ
يَبٍّ َ�ْعَد َما ُدفَِن، فَأ

ُ
ِ ْ�َن أ

َ�بَْدا�َّ
بََسُه قَِميَصهُ 

ْ
ل
َ
 )۱۲۷۰بخاری: ( .»ِ�يِه ِمْن ِر�ِقِه َوأ

  نکه عبدیبعد از ا گوید: می  جابر« ترجمه:
ُ
و او را آمد  ، رسول الله گذاشته شددر قبر  یبَ الله بن ا

 .»به تنش داد زیرا نراهن خود ید و پیپاشخود را بر او آب دهان رون آورد و یب

 ): اگر کفن کوتاه بود، سر میت پوشانده شود11باب (

،  قَاَل: َهاَجْرنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َخبَّاٍب « -۶۴۱ ِ ْجُرنَا ىلَعَ ا�َّ
َ
، فََوَ�َع أ ِ نَلْتَِمُس وَْجَه ا�َّ

ْجِرهِ َشيْئًا، ِمنُْهْم ُمْصَعُب ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ 
َ
ُ�ْل ِمْن أ

ْ
ُ فَِمنَّا َمْن َماَت لَْم يَأ

َ
ْ�نََعْت هل

َ
، َوِمنَّا َمْن أ

ْد َما نُ�َ  ِ
َ

ُحٍد فَلَْم �
ُ
َسُه َخرََجْت ثَمَرتُُه َ�ُهَو َ�ْهِدُ�َها، قُِتَل يَْوَم أ

ْ
يْنَا بَِها َرأ نُُه إِالَّ بُرَْدًة، إَِذا َ�طَّ فِّ

َمَرنَا انلَّيِبُّ 
َ
ُسُه، فَأ

ْ
يْنَا رِْجلَيِْه َخَرَج َرأ َْعَل ىلَعَ  رِْجالُه، َو�َِذا َ�طَّ

َ
ْن �

َ
َسُه، َوأ

ْ
َي َرأ ْن ُ�َغطِّ

َ
أ

 )۱۲۷۶ (بخاری:. »»رِْجلَيِْه ِمَن اإلِْذِخرِ 
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ما هم با م و اجر یالله هجرت کرد یبخاطر خوشنودفقط  با رسول الله  گوید: یم خباب « ترجمه:

توان،  از جمله آنها می .فوت کردندنند، یا ببیاز پاداش خود را در دن یزیچنکه یبدون ا، از ما یبعض .خدا است

که  یهنگام. دیده بود، چینکه رسیوه هجرت را پس از ایاز ما، م ی. و بعضرا نام برد  ریمصعب بن عم

وجود  یگریز دیکردن او، چکفن  یبراکوتاه  یجز چادرد، یدر جنگ احد به شهادت رس  ریمصعب بن عم

برهنه  شسر ،میدیپوشان را می شیو اگر پاها .شد برهنه می شیم، پاهایدیپوشان را می شاگر سر نداشت.

 .»»دیزیرذخر باه ایبرگ گ ،شید و بر پاهایبپوشانش را با چادر سر«فرمود:  شد. رسول الله  می

 آماده کرد و به او اعتراض نشدقبالً را اش  کفن،): کسی که در زمان رسول اکرم 12باب (

ًة َجاَءِت انلَّيِبَّ َ�ْن َسْهٍل « -۶۴۲
َ
نَّ اْمَرأ

َ
تَْدُروَن َما  : أ

َ
برُِبَْدٍة َمنُْسوَجٍة ِ�يَها َحاِشيَتَُها، أ

َخَذَها انلَّيِبُّ 
َ
ْ�ُسَوَ�َها، فَأ

َ
ْملَُة، قَاَل: َ�َعْم، قَالَْت: �ََسْجتَُها �ِيَِدي فَِجئُْت أل رُبَْدةُ؟ قَالُوا: الشَّ

ْ
  ال

َها إَِزارُهُ، فَ  َقْوُم: ُ�ْتَاًجا إيَِلَْها، فََخَرَج إيَِلْنَا، َو�ِ�َّ
ْ
ْحَسنََها! قَاَل ال

َ
نََها فُالٌن َ�َقاَل: اْكُسنِيَها، َما أ َحسَّ

ْحَسنَْت، لَِبَسَها انلَّيِبُّ 
َ
ِ َما  َما أ نَُّه ال يَرُدُّ، قَاَل: إِ�ِّ َوا�َّ

َ
َُه، وََعِلْمَت �

ْ
تل

َ
ُ�ْتَاًجا إيَِلَْها، ثمَّ َسأ

ُُه 
ْ

تل
َ
بََسَها، إِ�ََّما َسأ

ْ
ل
َ
ُُه أل

ْ
تل

َ
 .)۱۲۷۷ بخاری:( .»تِلَُكوَن َكَفِ�، قَاَل: َسْهٌل: فاََكنَْت َكَفنَهُ َسأ

ـ  ه دادیهد آنحضرت  به ،داشت یبافتن ،آن هرا که کنار ی، چادریزن گوید: می سهل « ترجمه:

و  ـ ح استیرز دار است. سهل گفت: صحپُ  ی: چادرگفتندست؟ یچ ردهد بُ یدان یا مید: آیرسپاز مردم  یراو

از یکه به آن ن د. رسول خدا یتا آنرا بپوشام   و نزد شما آوردهام   بافتهن چادر را با دست خودم یگفت: ا

با یچقدر ز گفت:د و یاز اصحاب، آنرا پسند یکیاز آن استفاده کرد. ازار،  بعنوانرفت و یداشت، آنرا پذ

آن را داشت و از یبدان ن را رسول الله ی. زینکرد یگفتند:کار خوب اوبه مردم،  .دیبدهبه من آنرا است! 

 شود،خواسته  یزیچ  از رسول اللههر گاه که  یدانی. و مین، تو آن را طلب کردی. با وجود ابود  دهیوشپ

م هخوایمدرخواست نکردم. بلکه  دنیوشپ یمن آن را برا ،. آن شخص گفت: بخدا سوگندغ نخواهد کردیدر

 .»دیگرد ،کفن آن شخص ،چادر سرانجام، همان گوید: می . سهلمینما ،آن را کفن خود

 ): شرکت زنان در تشییع جنازه13باب (

مِّ َعِطيََّة « -۶۴۳
ُ
َنَائِِز، َولَْم ُ�ْعَزْم َعلَيْنَا لَ�ْن أ

ْ
 بخاری:( .»قَالَْت: نُِهينَا َعِن ا�ِّبَاِع اجل

۱۲۷۸( 
 یقطع ،ن منعیا یم. ولیشد منع ،جنازهع ییدر تش از شرکت ها زنما  گوید: می له یام عط« ترجمه:

 .»نبود
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 براي غیر شوهر ،): سوگ نشتن زن14باب (

مِّ َحِبيبََة -۶۴۴
ُ
ِ  ، َزْوِج انلَّيِبِّ لَ�ْن أ ال َ�ِلُّ «َ�ُقوُل:  قَالَْت: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْشُهرٍ 
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
دُّ ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق ثَالٍث، إِالَّ ىلَعَ َزْوٍج أ ِ

ُ
َْوِم اآلِخِر حت ِ َوايلْ ٍة تُْؤِمُن بِا�َّ

َ
 الْمَرأ

ا  )۱۲۸۱ بخاری:( .»»وََعرْشً
فرمود:  میدم که یشن از رسول الله  گوید: می ،امبر اکرم یپ یهمسر گرام ،لبه یام حب« ترجمه:

سوگوار باشد  یکس یش از سه روز، برایست بیمان دارد، مجاز نیامت ایکه به خدا و روز ق یزن مؤمن ره«

 .»»ندیتواند چهار ماه و ده روز، به سوگ بنش شوهرش، که در آنصورت، می یمگر برا

 ): زیارت قبور15باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۶۴۵
َ
، َ�َقاَل:  قَاَل: َمرَّ انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ٍة َ�بيِْك ِعنَْد َ�رْبٍ

َ
َ «بِاْمَرأ اتَّيِق ا�َّ

، فَإِنََّك لَْم تَُصْب بُِمِصيبيَِت، َولَْم َ�ْعِرفُْه، فَِقيَل لََها: إِنَُّه انلَّيِبُّ ». َواْصرِبِي ، قَالَْت: إيَِلَْك َ��ِّ
تَْت بَاَب انلَّيِبِّ 

َ
ا�ِ�َ فَأ ْد ِعنَْدُه بَوَّ ِ

َ
ْعِرفَْك، َ�َقاَل: ، فَلَْم جت

َ
رْبُ ِعنَْد «، َ�َقالَْت: لَْم أ َما الصَّ إِ�َّ

 
َ

و�
ُ
ْدَمِة األ  )۱۲۸۳ بخاری:( .»»الصَّ
ه ینشسته بود و گر ید که در کنار قبریرا د یزن اکرم   رسول گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

شناخت، به او گفت:  را نمی  خداآن زن که رسول ». شه کنیاز خدا بترس و صبر، پ«کرد. به او گفت:  می

امبر آمد. یاست. زن به خانه پ  الله به آن زن گفتند: او رسول ای. بت من گرفتار نشدهیبرو کنار. تو به مص

صبر، همان «فرمود:  د) من شما را نشناختم. رسول خدایگفت: (ببخش امبریافت. به پین یآنجا، نگهبان

 . »»بت، باشدیاست که در آغاز مص

اگر به » عذاب داده میشود اش، اهل خانه ۀمیت بسبب گری« پیامبر  ۀ): گفت16باب (
 آن وصیت کرده باشد

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۶۴۶
ُ
رَْسلَِت اْ�نَُة انلَّيِبِّ  بَ�ْن أ

َ
تِنَا،  قَاَل: أ

ْ
إيَِلِْه: إِنَّ اْ�نًا يِل قُِبَض فَأ

الَم، َوَ�ُقوُل:  رَْسَل ُ�ْقِرُئ السَّ
َ
، «فَأ َجٍل ُمَس�ًّ

َ
ْ�َطى، َوُ�ٌّ ِعنَْدهُ بِأ

َ
ُ َما أ َخَذ َوهلَ

َ
ِ َما أ إِنَّ ِ�َّ

َْحتَِسْب  تِيَنََّها، َ�َقاَم َوَمَعُه: َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدةَ، ». فَلْتَْصرِبْ َوتلْ
ْ
رَْسلَْت إيَِلِْه ُ�ْقِسُم َعلَيِْه يَلَأ

َ
فَأ

يَبُّ ْ�ُن َكْعٍب، 
ُ
ِ َوَمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل، َوأ  رَُسوِل ا�َّ

َ
يِبُّ  َوَز�ُْد ْ�ُن ثابٍِت، َورَِجاٌل، فَُرفَِع إِىل الصَّ

، َما َهَذا؟ َ�َقاَل:  ِ ، َ�َفاَضْت َ�يْنَاُه، َ�َقاَل َسْعٌد: يَا رَُسوَل ا�َّ َها َشنٌّ َّ�
َ
َهِذهِ «َوَ�ْفُسُه َ�تََقْعَقُع َك�

ُ يِف قُلُوِب ِعبَاِدهِ، وَ  ُ ِمْن ِعبَاِدهِ الرُّمَحَاءَ رمَْحٌَة َجَعلََها ا�َّ َما يَرَْحُم ا�َّ  )۱۲۸۴ (بخاری:. »»�ِ�َّ
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 ،در سکرات موت از دختران رسول الله  یکی هدختربچ گوید: می بد یاسامه بن ز« ترجمه:

 به قاصد گفت: . رسول الله دیایبفرستاد واز او خواست تا   نزد رسول الله یقاصد یبرد. و بسر می

ن شده ییتع یرد. همه نزد او، مدتیاز آِن خداست آنچه بدهد و بگ« دخترم برسان و به او بگو:سالم مرا به 

 ».د ثواب داشته باشیصبر کن و امدارند. 

  فرستاد و آنحضرت  یقاصد ،بار دوم یبرا دختر رسول الله 
ً
 د. آنحضرت یایب را سوگند داد که حتما

را  بچه ف برد. آن دختریتشر ،ارانشیگر از یبن ثابت و چند نفر دد یبن کعب، ز یبااتفاق سعد بن عباده، ه ب

 .داد صدا می، شدهک خش یشکمانند مَ  ،نفسشکه  یسپردند در حال  به رسول خدا

ن یاخدا!  رسول یا: گفتسعد  ر شد.یسراز  از چشمان رسول اللهک ن صحنه، اشیدن ایبا د

همانا  است. ونهاده بندگانش خداوند، در دل است که  ین رحمتیا«فرمود: امبر اکرم یپست؟ یچ

 . »»کند که رحم و شفقت داشته باشند، رحم می یخداوند، بر بندگان

�َِس بِْن َمالٍِك « -۶۴۷
َ
ِ  َ�ْن أ ِ  قَاَل: َشِهْدنَا بِنْتًا لِرَُسوِل ا�َّ  قَاَل: َورَُسوُل ا�َّ

يُْت َ�يْنَيِْه تَْدَمَعاِن قَاَل: َ�َقاَل: 
َ
، قَاَل: فََرأ َقرْبِ

ْ
َهْل ِمنُْ�ْم رَُجٌل لَْم ُ�َقارِِف «َجالٌِس ىلَعَ ال

َل يِف َ�رْبَِها»اللَّيْلَةَ  نَا، قَاَل: فَانِْزْل. قَاَل: َ�َ�َ
َ
بُو َطلَْحَة: أ

َ
 )۱۲۸۵بخاری:( .»؟ َ�َقاَل أ

شرکت کرده  از دختران رسول الله  یکیع جنازه ییدر تش گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

ا یآ«ر بود، فرمود: یسراز )مبارکش(از چشمان ک که اشینشسته بود و در حال ،برکنار ق آنحضرت م. یبود

من هستم. ، یبل: گفت ؟ ابوطلحه»نکرده باشد یکینزدشب با همسرش یهست که د یان شما کسیدر م

 .»ابوطلحه داخل قبر رفت». داخل قبر برو ،تیگذاشتن م یتو برا ،پس«فرمود:  رسول الله 

ِ  بَ�ْن ُ�َمَر « -۶۴۸ ْهِلِه : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُب بِبَْعِض بَُ�اِء أ إِنَّ الَْميَِّت ُ�َعذَّ

ث َ�ْعَد َموِْت ُ�َمَر  لَ�بَلََغ ذلَِك اَع�َِشَة ». َعلَيْهِ  ِ َما َحدَّ ُ ُ�َمَر، َوا�َّ ، َ�َقالَْت: رَِحَم ا�َّ
 ِ ِ رَُسوُل ا�َّ ْهِلِه َعلَيِْه، َولَِ�نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُب بِباَُكِء أ َ «قَاَل:  : إِنَّ الُْمْؤِمَن ُ�َعذِّ إِنَّ ا�َّ

ْهِلِه َعلَيْهِ 
َ
اَكفَِر َعَذابًا بِباَُكِء أ

ْ
�ُد ال ُقْرآُن َوقَالَْت: َحسْ » لََ�ِ

ْ
ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿بُُ�ُم ال  رَ وِزۡ  َوازَِرة

خۡ 
ُ
 )۱۲۸۸(بخاری: .»﴾َرىٰۚ أ

ت یموجب عذاب م ،تیشاوندان میه کردن خویگر«فرمود:  رسول الله  گوید: می  عمر« ترجمه:

را رحمت   فرمود: خداوند عمر ی. ودیرس لشه یبه عا  بعد از شهادت عمر ،ن خبریا». شود می

 ،شاوندانشیه کردن خویرا به سبب گرمومن ت یم ،خداوندکه نفرمود  رسول الله بخدا سوگند، کند. 

». دیافزا شاوندانش، مییستن خویت کافر را بخاطر گریخداوند، عذاب م«دهد. بلکه فرمود:  عذاب می
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ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ است: یکاف، ن موردین در اآقر ی: گواهافزود لشه یعا خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
چ یه یعنی ﴾َرىٰۚ أ

 .شود را متحمل نمی یگریگناه شخص د ،کس

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۴۹ ْهلَُها، قَالَْت: َمرَّ رَُسوُل ا�َّ
َ
َل: َ�َقا ىلَعَ َ�ُهوِديٍَّة َ�بيِْك َعلَيَْها أ

ُب يِف َ�رْبَِها« َها تَلَُعذَّ ُهْم يَلَبُْكوَن َعلَيَْها َو�ِ�َّ  )۱۲۸۹ بخاری:( .»»إِ�َّ
بر  شاوندانشیکرد که خوگذر  ،یهودی یاز کنار قبر زن رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

خودش که  یکنند در حالیه میگر شیبرا ،تین میشاوندان ایخو«فرمود:  آنحضرت کردند.  ه مییگر آن،

 .»»شود عذاب داده می ،قبر در

 ): کراهیت نوحه خوانی بر میت17باب (

َّ لَيَْس َكَكِذٍب ىلَعَ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َعِن الُْمِغَ�ِة « -۶۵۰ إِنَّ َكِذبًا يلَعَ
 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 

ْ
ًدا فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ َحٍد، َمْن َكَذَب يلَعَ

َ
َمْن ِ�يَح «َ�ُقوُل:  َو َسِمْعُت انلَّيِبَّ ». أ

ُب بِمَ   )۱۲۹۱ بخاری:( .»»ا ِ�يَح َعلَيْهِ َعلَيِْه ُ�َعذَّ
به من، مانند  نسبت دادن سخن دروغ«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یمغ« ترجمه:

ش را در یرا به من نسبت دهد، جا یسخن دروغ ،ست. هرکسینگر، ید یچ کسیهنسبت دادن دروغ به 

سبب ه که نوحه خوانده شود، ب یتیهر م یبرا«فرمود:  اکرم  ینبدم که ین شنیهمچن». دیآماده نمادوزخ، 

 . »)ت کرده باشدی(البته اگر وص». شود عذاب داده می ،آن نوحه

 از ما نیست ،صورت خود بزند که بر سر و ): کسی18باب (

۶۵۱- » ِ ُُدوَد، : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ْ
ُيُوَب، لَيَْس ِمنَّا َمْن لََطَم اخل

ْ
وََشقَّ اجل

َاِهِليَّةِ 
ْ
 )۱۲۹۴بخاری: ( .»»وََداَع بَِدْعَوى اجل

بت) ی(هنگام مصکه  یکس«فرمود:  کند که: رسول الله  ت مییروا  الله بن مسعود عبد« ترجمه:

 . »»ستیاورد، از ما نیبر زبان ب یسخن جاهل وکند بانش را پاره یگر و به سر وصورت خود بزند

 براي سعد بن خوله پیامبر  ي): رثا19باب (

يِب َوقَّاٍص « -۶۵۲
َ
ِ  َ�ْن َسْعِد بِْن أ ِة الْوََداِع  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�ُعوُدِ� اَعَم َحجَّ

نَا ُذو َماٍل، َوال يَِرثِ� إِالَّ ا
َ
ْ�نٌَة، ِمْن وََجٍع اْشتَدَّ يِب، َ�ُقلُْت: إِ�ِّ قَْد بَلََغ يِب ِمَن الْوََجِع َما تَرى، َوأ

ُق بِثليُْث َمايِل؟ قَاَل:  تََصدَّ
َ
فَأ

َ
ْطِر، َ�َقاَل: ». ال«أ اثللُُث َواثللُُث َكبٌِ� «قَاَل:  ثمَّ ». ال«َ�ُقلُْت: بِالشَّ
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ُفوَن انلَّاَس، َو�ِنَّ  ْن تََذرَُهْم اَعلًَة َ�تََكفَّ
َ
ْغِنيَاَء َخْ�ٌ ِمْن أ

َ
ْن تََذَر َوَرثتََك أ

َ
ْو: َكثٌ� ـ إِنََّك أ

َ
َك ـ أ

 ْ
َ

ِجْرَت بَِها، َحىتَّ َما جت
ُ
ِ إِالَّ أ تَِك لَْن ُ�نِْفَق َ�َفَقًة تَبْتيَِغ بَِها وَْجَه ا�َّ

َ
َ�ُقلُْت: يَا » َعُل يِف يِف اْمَرأ

ْصَحايِب؟ قَاَل: 
َ
َخلَُّف َ�ْعَد أ

ُ
، أ ِ َلََّف َ�تَْعَمَل َ�َمًال َصاحِلًا إِالَّ ازَْدْدَت بِِه «رَُسوَل ا�َّ إِنََّك لَْن ختُ

قَْواٌم، وَ 
َ
َلََّف َحىتَّ يَنْتَِفَع بَِك أ ْن ختُ

َ
ْمِض َدرََجًة َوِرْ�َعًة، ثمَّ لََعلََّك أ

َ
ُ�رَضَّ بَِك آَخُروَن، اللَُّهمَّ أ

َا�ُِس َسْعُد ْ�ُن َخْولَةَ 
ْ

ْ�َقابِِهْم، لَِ�ِن ابل
َ
ُهْم ىلَعَ أ ْصَحايِب ِهْجَرَ�ُهْم، َوال تَُردَّ

َ
ُ رَُسوُل ». أل

َ
يَْرِ� هل

 ِ ةَ  ا�َّ ْن َماَت بَِمكَّ
َ
 )۱۲۹۵ بخاری:( .»أ

به  مار شدم. رسول خدا ی، به شدت بالوداع ةسال حج گوید: می  وقاص یسعد بن اب« ترجمه:

دارم. و  یادیمارم و ثروت زید من به شدت بیفرمائ نطور که مشاهده مییادت من آمد. عرض کردم: همیع

فرمود:  را صدقه دهم؟ آنحضرت ام   هیتوانم دو سوم سرما ا مییندارم. آ یگریر از تنها دخترم، وارث دیغ

سوم آنرا صدقه یک «سپس، فرمود: ». ریخ«فرمود:  را چطور؟ رسول خدا ام   هیگفتم: نصف سرما». ریخ«

، بهتر است ییگوک از ترین بی اگر وارثانت را پس از (مرگ) خود،«و افزود: ». اد استین هم زیده گر چه ا

الله  یخوشنودتو به خاطر  هرچه دراز کنند. و ،ن و آنیش ایپ ییتا دست گدا یر رها کنینکه آنها را فقیاز ا

». یدهیرا که در دهن همسرت قرار م ینان  لقمه یبرد. حت ی، اجر خواهیانفاق کنردستان خود، یز یبرا

ن بشود، هر یاگر چن«فرمود:  مانم؟ رسول الله بزنده  ،ارانمیا من پس از یآ خدا!رسول  یاعرض کردم: 

از تو نفع  ی، گروهید اگر زنده بمانیموجب رفع درجات تو خواهد شد. و شا ،یدهیرا که انجام م یعمل

ر و آنان را دوباره به یارانم را بپذیگر (مشرکان وکافران) متضرر شوند. پروردگارا! هجرت ید یببرند و گروه

 ،سعد بن خوله یبرا ،ن جملهیبا ا . رسول الله »...بن خوله چاره سعدیبرنگردان. اما ب یکفر وگمراه

 .»و موفق نشد هجرت کند درگذشتدر مکه ماند و همانجا  یرا ویزکرد تأسف اظهار 

 ممنوعیت کندن مو، هنگام مصیبت ):20باب (

يِبْ ُموىَس « -۶۵۳
َ
ةٍ َ�ْن أ

َ
ُسُه يِف َحْجِر اْمَرأ

ْ
نَُّه وَِجَع وََجًعا َشِديًدا، َ�ُغيِشَ َعلَيِْه، َوَرأ

َ
� :

ْن بَِرَئ مِ  نَا بَِريٌء ِممَّ
َ
فَاَق قَاَل: أ

َ
ا أ ْن يَُردَّ َعلَيَْها َشيْئًا، فَلَمَّ

َ
ْهِلِه فبكت، فَلَْم �َْستَِطْع أ

َ
نُْه ِمْن أ

 ِ ِ  رَُسوُل ا�َّ اقَّةِ  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ َاِلَقِة َوالشَّ
ْ
الَِقِة َواحل  )۱۲۹۶ بخاری:( .»بَِرَئ ِمَن الصَّ

که  یهوش گشت در حالی، بیماریمار شد. و از شدت بیت است که او بیروا  یبوموسز اا« ترجمه:

 ینتوانست جلو یکرد. ابوموس ه مییبلند، گر یهمسرش، قرار داشت و همسرش با صدا یزانو یسرش، رو

از آنها، اظهار  که رسول خدا  یزارم از کسانیکه به هوش آمد، گفت: من بیرد. اما هنگامیبگه او را یگر

 . »کرده است یزاریب
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دهند و  میک بان چایکنند و گر ه مییبلند گر یبت) با صدایهنگام مص(که  یاز زنان امبر خدا یپ

َنند، اعالم برائت نمود سرشان را می یموها
َ
     .ک

 نمایان باشد اش، بنشیند و اندوه از چهره ،هنگام مصیبت که ): کسی21باب (

ا َجاَء انلَّيِبَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٦٥٤ َرَواَحَة، َ�تُْل ابِْن َحاِرثَة وََجْعَفٍر َوابِْن  قَالَْت: لَمَّ
َاِب ـ 

ْ
َاِب ـ َشقِّ ابل

ْ
ْ�ُظُر ِمْن َصائِِر ابل

َ
نَا أ

َ
ُْزُن، َوأ

ْ
تَاهُ َجلََس ُ�ْعَرُف ِ�يِه احل

َ
رَُجٌل َ�َقاَل: إِنَّ �َِساَء  فَأ

ْخرَبَُه: ��َُّهنَّ لَمْ 
َ
تَاُه اثلاِ�يََة، فَأ

َ
، فََذَهَب، ثمَّ أ ْن َ�نَْهاُهنَّ

َ
َمَرهُ أ

َ
، فَأ  يُِطْعنَُه، َجْعَفٍر، وََذَكَر بَُ�اَءُهنَّ

تَاُه اثلاثِلَة، ». اْ�َهُهنَّ «َ�َقاَل: 
َ
 فَأ

َ
ال

َ
ِ لََقْد َغلَبْنَنَ ق نَُّه قَاَل: : َوا�َّ

َ
، فََزَ�َمْت � ِ فَاْحث «ا يَا رَُسوَل ا�َّ

َاَب  فَْواِهِهنَّ الرتُّ
َ
 )١٢٩٩بخاری:( .»»يِف أ

طالب  یجعفر بن اب ،د بن حارثهیز که خبر شهادت ید: هنگامیفرما می لشه یعا« ترجمه:

 اش، اندوه، از چهرهنشست و آثار غم و  شان (در مسجد)یا ،دیرس وعبدالله بن رواحه به رسول الله 

آمد و از  نزد رسول الله  یکردم. شخص نگاه میشکاف در،  من از گوید: می لشه یعاان بود. ینما

. آن ستن، باز داردیبه او امر کرد تا آنها را از گر خبر داد. رسول الله  ، جعفرخانه  یو فقان زنها هیگر

بار  کنند. رسول الله  آمد و گفت: آنان به حرف من گوش نمیدوباره نگذشت که  یریاما د .رفت ،شخص

بر ما غلبه آنان  !رسول خدا یاو گفت: بار سوم برگشت  آن شخص رفت و». آنان را منع کن«فرمود: گر، ید

به هر صورت که شده است آنان را از  یعنی( .»»زیبرک خا شاندر دهنان«فرمود:   کردند. رسول الله

 ).یدار. فتح البارن کار، باز یا

 هنگام مصیبت ،اندوه اظهار غم وعدم ): 22باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٦٥٥
َ
يِب َطلَْحَة  َ�ْن أ

َ
ِت  قال: َماَت اْ�ٌن أل

َ
ا رَأ بُو َطلَْحَة َخاِرٌج فَلَمَّ

َ
َوأ

بُو َطلَْحَة قَاَل: كَ 
َ
ا َجاَء أ َيِْت، فَلَمَّ

ْ
َّتُْه يِف َجانِِب ابل

َ
ْت َشيْئًا، َو�

َ
نَُّه قَْد َماَت، َهيَّأ

َ
تُُه �

َ
يَْف اْمَرأ

ْن يَُ�وَن قَِد اْسرَتَاَح، 
َ
رُْجو أ

َ
ْت َ�ْفُسُه، َوأ

َ
ُغالُم؟ قَالَْت: قَْد َهَدأ

ْ
�ََّها َصاِدقٌَة. ال

َ
بُو َطلَْحَة �

َ
َوَظنَّ أ

نَُّه قَْد َماَت، فََص�َّ َمَع انلَّ 
َ
ْعلََمتُْه �

َ
ْن َ�ُْرَج أ

َ
َراَد أ

َ
ا أ ْصبََح اْغتََسَل، فَلَمَّ

َ
ا أ ، يِبِّ قَاَل: َ�بَاَت. فَلَمَّ

ْخرَبَ انلَّيِبَّ 
َ
ِ  ثمَّ أ ْن ُ�بَارَِك لَُكَما يِف يَلْلَتُِكَما« :بَِما اَكَن ِمنُْهَما، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ أ ». لََعلَّ ا�َّ

 
َ

ال
َ
ُقْرآنَ  ق

ْ
 ال

َ
ْوالٍد، لُكُُّهْم قَْد قََرأ

َ
يُْت لَُهَما �ِْسَعَة أ

َ
نَْصاِر: فََرأ

َ
 )١٣٠١ بخاری:( .»»رَُجٌل ِمَن األ

 یوقت فوت کرد. همسرش ،یواب یغاز پسران ابوطلحه در  یکی گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ابوطلحه آمد،  که یخانه گذاشت. هنگام هد فرزندش فوت کرده است، او را غسل داد و کفن کرد و در گوشید
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ال یخدوارم که راحت شده باشد. ابوطلحه یام گفت: آرام گرفته است. وهمسرش  د: حال بچه چطور است؟یپرس

رون یخواست از خانه ب که می یغسل نمود و هنگامد. صبح یشب را خوابد و یگو کرد که همسرش راست می

 یخواند و ماجرا را برا  ابوطلحه رفت، نماز صبح را با رسول الله رود، همسرش گفت: بچه فوت کرده است.

 گوید: می یراو». خداوند در شب گذشته شما، برکت دهد«فرمود:   . رسول اللهکردبازگو   آنحضرت

 .»شدندقرآن  یقارد که همه یگرده فرزند صاحب نُ  ،ابوطلحهبعد از آن، گفت: ، نهیاز انصار مد یکی

 غمگین هستیم ،ما براي تو فرمود:  ): پیامبر23باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٦٥٦
َ
ِ  َ�ْن أ ، َوَ�َن ِظرْئًا  قَاَل: َدَخلْنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ َقْ�ِ

ْ
يِب َسيٍْف ال

َ
ىلَعَ أ

 ِ َخَذ رَُسوُل ا�َّ
َ
ُه، ثمَّ َدَخلْنَا َعلَيِْه �َْعَد َذلَِك، َو�ِبَْراِهيُم َ�ُوُد  ِإلبَْراِهيَم، فَأ إِبَْراِهيَم َ�َقبَّلَُه وََشمَّ

 ِ  تَْذِرفَاِن،  بِنَْفِسِه، فََجَعلَْت َ�يْنَا رَُسوِل ا�َّ
َ

ال
َ

ق
َ
ُ َ�بُْدالرَّمْحَِن �ُْن َعوٍْف  ف

َ
نَْت يَا رَُسوَل هل

َ
: َوأ

؟ َ�َقاَل:  ِ ْخَرى، َ�َقاَل ». يَا اْ�َن َعوٍْف إِ�ََّها رمَْحَةٌ «ا�َّ
ُ
ْ�بََعَها بِأ

َ
َقلَْب : «ثمَّ أ

ْ
َعْ�َ تَْدَمُع َوال

ْ
إِنَّ ال

 )١٣٠٣ بخاری:( .»»بِِفَراقَِك يَا إِبَْراِهيُم لََمْحُزونُونَ َ�َْزُن، َوال َ�ُقوُل إِالَّ َما يَرىَْض َر�ُّنَا، َو�ِنَّا 
 یپدر رضاعاو  م.یآهنگر رفت ِف ینزد ابوس با رسول الله  گوید: می ک ابن مال انس« ترجمه:

 هگر که به خانید. بار دییبو د ویبوسو م را برداشت یابراه آنحضرت بود.  ؛فرزند رسول الله  ؛میابراه

ر یسراز از چشمان رسول الله ک گذراند. اش را میاش  ین لحظات زندگیآخر ،میابراه م،یف رفتیابوس

ابن  یا«فرمود:  د؟ رسول الله یکنیه میشما هم گر رسول خدا! یاشد. عبدالرحمن ابن عوف گفت: 

 ،ها چشم«خت، فرمود: یر میک و همچنانکه اش». است یشفقت و مهربان هنشان، ه کردن منیگرعوف، 

م یخدا شود به زبان نخواه یخوشنودعدم که موجب  یما سخن یول ن استیدل اندوهگ و زدیر میک اش

 .»»مین هستیغمگم! یابراه یا ،تو ییما بخاطر جدا آورد. و

 نزد مریض ،): گریه کردن24باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۶۵۷
تَاُه انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُ، فَأ

َ
 قَاَل: اْشتىََك َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة َشْكوَى هل
ِ بِْن َمْسُعوٍد 

يِب َوقَّاٍص َوَ�بِْدا�َّ
َ
ا َدَخَل َ�ُعوُدُه، َمَع َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف وََسْعِد بِْن أ ، فَلَمَّ

ْهِلِه، َ�َقاَل: 
َ
، َ�بىََك انلَّيِبُّ »قَْد قىََض «َعلَيِْه فَوََجَدُه يِف اَغِشيَِة أ ِ ا ؟ قَالُوا: ال يَا رَُسوَل ا�َّ ، فَلَمَّ
َقْوُم بَُ�اَء انلَّيِبِّ 

ْ
ى ال

َ
ُب بَِدمْ «بََ�ْوا، َ�َقاَل:  َرأ َ ال ُ�َعذِّ ال �َْسَمُعوَن، إِنَّ ا�َّ

َ
، َوال أ َعْ�ِ

ْ
ِع ال

ُب بِبُ  ْو يَرَْحُم، َو�ِنَّ الَْميَِّت ُ�َعذَّ
َ
 لَِسانِِه ـ أ

َ
َشاَر إِىل

َ
ُب بَِهَذا ـ َوأ َقلِْب، َولَِ�ْن ُ�َعذِّ

ْ
اَكِء حِبُْزِن ال

ْهِلِه َعلَيْهِ 
َ
 )۱۳۰۴ بخاری:( .»»أ
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باتفاق  مار شد. رسول الله یب سعد بن عباده  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 یف برد. هنگامیتشرشان، یاادت یع یبرا وقاص و عبدالله بن مسعود  یعبدالرحمن بن عوف، سعدبن اب

 ایآ«د: یپرس اطراف او را گرفته بودند. رسول الله  ،سعد هخانواد یاعضاخانه شد، وارد   که آنحضرت

را در  رسول الله  مردم چونه افتاد. یبه گر  آنحضرت! ا رسول اللهی ،ریگفتند: خ ؟»فوت کرده است

د که خداوند بخاطر یدان مگر نمی«فرمود:  ه کردند. رسول الله یشروع به گر یدند، همگیه دیحال گر

ا یدهد  (اشاره بطرف زبان) عذاب می ،نیدهد. بلکه بخاطر ا عذاب نمی ،ن شدنیختن و اندوهگیرک اش

 ت کرده باشد).ی(البته اگر وص .»»شود عذاب داده می ،نشایاطرف هنال ت بخاطر آه ویم کند. و رحم می

 خوانی ): نهی از نوحه25باب (

مِّ َعِطيََّة « -۶۵۸
ُ
َخَذ َعلَيْنَا انلَّيِبُّ  لَ�ْن أ

َ
ْن ال َ�نُوَح، َ�َما  قَالَْت: أ

َ
َيَْعِة أ

ْ
ِعنَْد ابل

ِة ُمَعاٍذ، 
َ
َة اْمَرأ يِب َسرْبَ

َ
َعالِء َواْ�نَِة أ

ْ
مِّ ال

ُ
مِّ ُسلَيٍْم َوأ

ُ
ٌة َ�ْ�َ مَخِْس �ِْسَوٍة: أ

َ
. َوفَْت ِمنَّا اْمَرأ ِ�ْ�َ

َ
َواْمَرأ

ْخَرى
ُ
ٍة أ

َ
ِة ُمَعاٍذ َواْمَرأ

َ
َة َواْمَرأ يِب َسرْبَ

َ
ِو اْ�نَِة أ

َ
 )۱۳۰۶ بخاری:( .»أ

 یاز ما تعهد گرفت که نوحه خوان ،عتیهنگام ب  د: رسول اللهیفرما می له یام عط« ترجمه:

همسر «دختر ابو سبره  و م، ام عالءیمگر پنج زن: ام سل ،ن عهد وفا نکردیچ کس از ما به ایهاما م. ینکن

 .»گریزن د دو و »معاذ

 ): برخاستن براي جنازه26باب (

َحُدُ�ْم ِجنَاَزةً «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن اَعِمِر بِْن َر�ِيَعَة « -۶۵۹
َ
ى أ

َ
فَإِْن لَْم يَُ�ْن  ،إَِذا رَأ

َلَِّفهُ  ،َماِشيًا َمَعَها فَلْيَُقْم َحىتَّ ُ�َلَِّفَها
ُ

ْو خت
َ
ْو تُوَضَع ِمنْ  ،أ

َ
نْ  َ�بِْل  أ

َ
َلِّفَ  أ

ُ
 )۱۳۰۸ بخاری:( .»»هخت

د، یرا دای  از شما جنازه یکیکه  یهنگام«فرمود:  رسول الله  گوید: می  عهیبن رب عامر« ترجمه:

 .»»گذاشته شود ،نیا بر زمیبگذرد او شود تا جنازه از  بلند همراه جنازه برود،اگر نخواست 

 چه وقت بنشیند؟ ،جنازه ة): تشییع کنند27باب (

يِبْ « -۶۶۰
َ
  :ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ

َ
َخَذ �ِيَِد َمْرَواَن وَ  هُ نَّ �

َ
ْن تُوَضعَ  ،ا يِف َجنَاَزةٍ مَ هُ أ

َ
 ،فََجلََسا َ�بَْل أ

بُو َسِعيٍد 
َ
َخَذ �ِيَِد َمْرَوانَ  ،فََجاَء أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  ،ُ�مْ  :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
ِ لََقْد َعِلَم َهَذا أ

َ�َهانَا  فََوا�َّ
بُو ُهَر�َْرةَ  ،َ�ْن َذلَِك 

َ
 )۱۳۰۹ بخاری:( .»َصَدَق  : َ�َقاَل أ

دست مروان را گرفته بودم و قبل از من  ای، ع جنازهییدر تش کند که: ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

دست مروان را گرفت و گفت:  .آمد د یسعواب، لحظهدر آن م. ین گذاشته شود، نشستینکه جنازه به زمیا
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ن نهاده یبه زمنکه جنازه یقبل از ا ،از نشستن داند که رسول الله  می )رهیابو هراو ( ،شو. بخدا سوگند بلند

 .»دیگو راست می  دی: ابوسعگفت رهیابوهرشود، منع فرموده است. 

 یهودي ةشدن براي جناز ): بلند28باب (

۶۶۱- » ِ
 ،َوُ�ْمنَا بِهِ  َ�َقاَم لََها انلَّيِبُّ  ،َمرَّ بِنَا َجنَاَزةٌ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

ِ  :َ�ُقلْنَا َها ِجنَاَزُة َ�ُهوِديٍّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ْ�تُمُ « :قَاَل  ،إِ�َّ
َ
نَاَزَة َ�ُقوُموا إَِذا َرأ ِ

ْ
 )۱۳۱۱بخاری:( .»»اجل

 ما عبور کرد. رسول الله  یاز جلوای  جنازه گوید: می الله عنهما یر ضه لال بن عبد جابر« ترجمه:

است.  یهودین جنازه یا! ا رسول اللهیم: یگفت سپس،م. یبلند شدشان، یهمراه از یبلند شد و ما نبخاطر او 

 .»»دید، بلند شویدیرا دای  هرگاه جنازه«فرمود:  آنحضرت 

 کار مردان است نه زنان ،): حمل جنازه29باب (

يِبْ « -۶۶۲
َ
ُْدرِيِّ  َ�ْن أ

ْ
ِ  : َسِعيٍد اخل نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَاَزةُ إَِذا وُِضَعِت « :قَاَل  أ ِ

ْ
 ،اجل

ْ�نَاقِِهمْ 
َ
ُموِ�  :فَإِْن اَكنَْت َصاحِلًَة قَالَْت  ،َواْحتََملََها الرَِّجاُل ىلَعَ أ َو�ِْن اَكنَْت َ�ْ�َ َصاحِلٍَة  ،قَدِّ

ْ�َن يَْذَهبُوَن بَِها :قَالَْت 
َ
ٍء إِالَّ  �َْسَمُع َصْوَ�َها لُكُّ  ،يَا َو�ْلََها أ  .»»َصِعَق  َولَْو َسِمَعهُ  ،�َْسانَ اإلِ  يَشْ

 )۱۳۱۴ بخاری:(
 شود و که جنازه آماده می یهنگام«فرمود:  رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

د. اگر شخص یببر مرا زودتر گوید: می باشد، یکیگذارند، اگر شخص ن شان مییها شانه یرومردان آنرا بر 

را بجز  شفغان ن آه وید؟ ایبریمرا کجا م بر من، یوا گوید: می و دیآ می درو ناله فغان  به ،باشد یناصالح

 .»»افتند هوش مییشنود. و اگر انسانها آن را بشنوند، ب گر مییز دیهر چ ،انسان

 برده شود ،): جنازه هر چه زودتر به گورستان30باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۶۳
َ
نَاَزةِ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ِ

ْ
رْسُِعوا بِاجل

َ
فَإِْن تَُك َصاحِلًَة فََخْ�ٌ  ،أ

ُموَ�َها   )۱۳۱۵بخاری:( .»»فرََشٌّ تََضُعونَُه َ�ْن ِرقَابُِ�مْ  ،َو�ِْن يَُك ِسَوى َذلَِك إيله، ُ�َقدِّ
د. اگر یفرمود: جناز را هر چه زودتر به گورستان ببر رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

باشد،  ید. و اگر انسان بدیرسان باشد، می که در انتظارش می یریبه خ تر باشد، پس او را زود یکیانسان ن

 . »دیگذار ن مییخود، بر زم یها شانه یرا از رو یزودتر، شّر 
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 ): فضیلت تشییع جنازه31باب (

ُ  :بعن ابِْن ُ�َمَر « -۶۶۴
َ

نَّه ِ�يَل هل
َ
بَاُهَر�َْرةَ  :�

َ
َمْن تَِبَع َجنَاَزًة فَلَُه  :َ�ُقوُل   إنَّ أ

بُو ُهَر�َْرَة َعلَيْنَا :َ�َقاَل  .ِ�َ�اٌط 
َ
ْ�رَث أ

َ
قَْت اَع�َِشةُ  ،أ بَا ُهَر�َْرَة َوقَالَْت  فََصدَّ

َ
ِ  :أ  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

 ُ
ُ

ْطنَا يِف قََراِر�َط َكثَ�ةٍ  :بَ�َقاَل اْ�ُن ُ�َمَر  .َ�ُقوهل  )۱۳۲۴، ۱۳۲۳ بخاری:( .»لََقْد فَرَّ
یک  هبانداز ،ع کندییرا تشای  جنازه ،هر کس گوید: می  رهید: ابوهرنگفت ب به ابن عمر« ترجمه:

! بعد، کند ت مییاد روایز  رهیابوهر :گفت ب. ابن عمر کند افت مییدراجر  )،مانهیپواحد (راط یق

دم. ابن یشن الله  رسولث را از ین حدید کرد و فرمود: من اییتارا  ره یث ابوهریحد زین لشه یعا

 .»ایم از دست داده را یادیز یراطهایق ،س ما تاکنونپگفت:  بعمر 

 ): کراهیت سجده گاه قرار دادن قبور32باب (

ِي َماَت ِ�يهِ  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۶۵
َّ

َُهوَد « :قَاَل يِف َمَرِضِه اذل
ْ

ُ ايل لََعَن ا�َّ
نِْبيَائِِهْم َمسَ َوانلََّصارَى 

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ ْخىَش  :قَالَْت  ».ِجدَ ااختَّ

َ
�ِّ أ

َ
بَْرُزوا َ�رْبَُه َ�ْ�َ �

َ
َولَْوال َذلَِك أل

ْن ُ�تََّخَذ َمْسِجًدا
َ
 )۱۳۳۰بخاری:( .»أ

 اهود و نصاریخداوند «فرمود:  ،وفات خود یماریب در  الله رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 ن احتمال وجودیاگر ا گوید: می لشه یعا ».قرار دادند جدخود را مس یایرا لعنت کند، آنان قبور انب

ترسم که مردم  می یدادند). ول در حجره قرار نمی یعنیکردند ( را آشکار می نداشت، قبر رسول الله  نمی

 .»آنرا مسجد قرار دهند

 در گذشته است ،): نماز خواندن بر زنی که در دوران نفاس33باب (

ٍة َماتَْت يِف نَِفاِسَها َصلَّيُْت َوَراَء انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب « -۶۶۶
َ
 ،ىلَعَ اْمَرأ

 )۱۳۳۱ بخاری:( .»َ�َقاَم َعلَيَْها وََسَطَها
کرده مان) فوت یام نفاس (زایکه ا یبر زن همراه رسول الله  گوید: می  سمره بن جندب« ترجمه:

 .»ستاد. (و نماز خواند)یت، ایمقابل کمر م م. آنحضرت یبود, نماز جنازه خواند

 فاتحه در نماز جنازه ره): خواندن سو34باب (

  :بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -۶۶۷
َ
ِكتَاِب قَاَل  ، ىلَعَ َجنَاَزةٍ �َّ َص  هُ نَّ �

ْ
 بَِفاحِتَِة ال

َ
يِلَْعلَُموا  :َ�َقَرأ

َها ُسنَّةٌ  َّ�
َ
 )۱۳۳۵بخاری:( .»�
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ن ی(ا: گفت فاتحه را خواند و هسور ،و در نماز جنازهاکه: است ت یروا بابن عباس از « ترجمه:

نجا مراد خواندن با ی(البته ا .»تا مردم بدانند که (خواندن فاتحه در نماز جنازه) سنت استکار را کردم) 

 )مترجم(.بلند است یصدا

 شنود می صداي پاي (تشییع کنندگان) را ،): مردگان35باب (

�ٍَس « -٦٦٨
َ
ْصَحابُُه « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َ وََذَهَب أ َعبُْد إَِذا وُِضَع يِف َ�رْبِهِ َوتُُو�ِّ

ْ
ال

ْ�َعَداهُ  ،َحىتَّ إِنَُّه لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهمْ 
َ
تَاُه َملاََكِن فَأ

َ
ُ  ،أ

َ
َت َ�ُقوُل يِف َهَذا الرَُّجِل َما ُكنْ  :َ�يَُقوالِن هل

ٍد  ُ : َ�يَُقوُل  ؟ُ�َمَّ
ُ

ِ َورَُسوهل نَُّه َ�بُْد ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
 یفَ  ،أ

ُ
ال

َ
 َمْقَعِدَك ِمَن انلَّارِ  :ق

َ
ُ  ،اْ�ُظْر إىِل بَْدلََك ا�َّ

َ
أ

َنَّةِ 
ْ
يًعا« :قَاَل انلَّيِبُّ  ».بِِه َمْقَعًدا ِمَن اجل اَكفِرُ  ،َ�َ�َاُهَما مَجِ

ْ
ا ال مَّ

َ
ِو الُْمنَافُِق  ،َوأ

َ
ال  :َ�يَُقوُل  ،أ

ْدرِي
َ
قُوُل َما َ�ُقوُل انلَّاُس  ،أ

َ
ثمَّ يرُْضَُب بِِمْطَرقٍَة ِمْن  ،ال َدَر�َْت َوال تَلَيَْت  :َ�يَُقاُل  .ُكنُْت أ

ُذَ�يْهِ 
ُ
َ�ًة َ�ْ�َ أ  )١٣٣٨بخاری:( .»»اثلَقلَْ�ِ َ�يَِصيُح َصيَْحًة �َْسَمُعَها َمْن يَِليِه إِال  ،َحِديٍد رَضْ

گذارند و یرا در قبرش مای  که بنده یهنگام«فرمود:   اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:

نزد او  دو فرشتهن هنگام، یدر ا .شنود شان را مییهاپا یت صدایمروند،  گردند و می دوستانش بر می

؟ جواب یگفت چه می  محمد یعنی ،شخصن یا هرسند: دربارپ می یاز ونشانند و  ند، او را مییآ می

 .و رسول او استه خدا بند  دهم که محمد می یدهد: من گواه می

عوض  ،در بهشت ییجا ابتو  یآنرا براخداوند . گاه خود در روزخ نگاه کنیند: به جایگو می ها فرشته

ا یکافر  ،آن شخصاما اگر ند. یب فرمود: پس هر دو جا (بهشت و دوزخ) را می آنحضرت . »کرده است

گفتم. به  ز میین گفتند، من هر چه مردم می دانم.ینم یزیچمن  گوید: می ،منافق باشد، در جواب فرشتگان

 ،بر فرق سرش یمحکم ه، ضربیآهن یبا پتک، . سپسیکه بدان یکرد یو نه سع ی: تو ندانستندیگو او می

ادش را یفر ،مخلوقات اطراف او ههم ،ها جن که بجز انسانها ودهد  سر می یادیچنان فرآنگاه، کوبند.  می

 .»»شنوند می

 ): آرزوي دفن شدن در سرزمینهاي مقدس36باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٦٦٩
َ
  َ�ْن أ

َ
ال

َ
الم :ق  ُموىَس َعلَيِْهَما السَّ

َ
رِْسَل َملَُك الَْموِْت إِىل

ُ
ا َجاَءهُ  ،أ فَلَمَّ

هُ   َر�ِّهِ  ،َصكَّ
َ

 َ�بٍْد ال يُِر�ُد الَْموَْت  :َ�َقاَل  ،فَرََجَع إىِل
َ

رَْسلْتَِ� إِىل
َ
ُ َعلَيِْه َ�يْنَهُ  ،أ  :َوقَاَل  ،فََردَّ ا�َّ

ُ يََضُع يََدهُ ىلَعَ َمنْتِ ثَْورٍ  ،ارِْجعْ 
َ

ْت بِِه يَُدهُ بُِ�لِّ َشْعَرةٍ َسنَةٌ  ،َ�ُقْل هل  :قَاَل  .فَلَُه بُِ�لِّ َما َ�طَّ
ْي رَبِّ 

َ
  ،مَّ الَْموُْت �ُ  :قَاَل  ؟ُ�مَّ َماَذا ،أ

َ
ال

َ
َسِة  ،فَاآلنَ  :ق رِْض الُْمَقدَّ

َ
ْن يُْدِ�يَُه ِمَن األ

َ
َ أ َل ا�َّ

َ
فََسأ



 377 کتاب جنائز

 

  ».َرْميًَة حِبََجرٍ 
َ

ال
َ
  :ق

َ
ال

َ
ِ  ق ِر�ِق « :رَُسوُل ا�َّ  َجانِِب الطَّ

َ
َر�ْتُُ�ْم َ�رْبَُه إِىل

َ
ِعنَْد  ،فَلَْو ُكنُْت َ�مَّ أل

مْحَرِ 
َ
َكِثيِب األ

ْ
 )١٣٣٩بخاری:( .»»ال

فرستاده شد.   یموسحضرت قبض روح  یالموت برا ک مل گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

الموت نزد پروردگارش برگشت و گفت: ک زد. مل یلیساو را   یموسحضرت و رفت، ا که نزد یهنگام

، یلیاثر آن سچشمش را که در رد. خداوند یبمخواهد  که نمی یفرستادای  قبض روح بنده یا، مرا برایخدا

هر تار  یبه ازا بگذارد. یرمود: برو به او بگو دستش را بر پشت گاوش برگرداند و فیرون آمده بود، سر جایب

چه  ،گفت: بعد از آن یحضرت موسشود.  سال بر عمرش اضافه مییک رد, یگ ر دستش قرار مییکه ز ییمو

ن است، یحال که چنگفت:   یاست. حضرت موس رگم ،خواهد شد؟ خداوند فرمود: بعد از آن

پرتاب  هن مقدس، و به فاصلیسرزمیک رم. و از خداوند خواست تا او را نزدیدهم، اکنون بم ح مییترج

سرخ، به  هتپیک را کنار راه، نزد یم، قبر موسیاگر آنجا بود«فرمود: از آن، قرار دهد. رسول خدا  یسنگ

 .»دادم شما نشان می

 بر شهید): خواندن نماز جنازه 37باب (

۶۷۰- » ِ
َ�َْمُع َ�ْ�َ الرَُّجلَْ�ِ ِمْن َ�تَْ�  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

ُحٍد يِف ثَوٍْب َواِحدٍ 
ُ
ْخًذا لِلُْقْرآنِ « :ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،أ

َ
ْ�رَثُ أ

َ
ُهْم أ ُّ�

َ
َحِدِهَما ؟»�

َ
 أ

َ
ُ إِىل

َ
ِشَ� هل

ُ
َمُه يِف  ،فَإَِذا أ قَدَّ

نَا َشِهيٌد ىلَعَ « :للَّْحِد َوقَاَل ا
َ
ِقيَاَمةِ  أ

ْ
َمَر بَِدفْنِِهْم يِف ِدَمائِِهمْ  ».َهُؤالِء يَْوَم ال

َ
لُوا ،َوأ َولَْم  ،َولَْم ُ�َغسَّ

 )۱۳۴۳بخاری:( .»يَُصلَّ َعلَيِْهمْ 
پارچه یک احد را در  یهر دو نفر از شهدا رسول الله  گوید: می به لال جابر بن عبد« ترجمه:

 یشترین بآکه قررا  یکسپس  »داند؟ یشتر میب قرآن را ,كیکدام «د: یپرس می ،کرد. سپسیکفن م

  می
َ
و دستور داد ». خواهم داد یگواه ،نهایا یبرا ،امتیروز قمن «کرد. و فرمود: یمقدم م ،دَح دانست، در ل

 . »، گزارده نشدبر آنها نماز جنازه ،نیند. و همچنکندفن ، شانیها خون آنها را بدون غسل، با تا

 نماز بر شهید ):38باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۶۷۱
َ
ُحٍد َصالتَُه ىلَعَ  ،َخَرَج يَْوًما أ

ُ
ْهِل أ

َ
فََص�َّ ىلَعَ أ

 الِْمنرَْبِ َ�َقاَل  ،الَْميِِّت 
َ

نَا َشِهيٌد َعلَيُْ�مْ إِ�ِّ فََرٌط لَُ�ْم « :ُ�مَّ انرَْصََف إىِل
َ
  ،َوأ

َ
ْ�ُظُر إىِل

َ
ِ أل َو�ِ�ِّ َوا�َّ

رِْض  ،َحويِْض اآلنَ 
َ
ْعِطيُت َمَفاِ�يَح َخَزائِِن األ

ُ
رِْض  ،َو�ِ�ِّ أ

َ
ْو َمَفاِ�يَح األ

َ
َخاُف  ،أ

َ
ِ َما أ َو�ِ�ِّ َوا�َّ

ُ�وا َ�ْعِدي ْن �رُْشِ
َ
ْن �َ  ،َعلَيُْ�ْم أ

َ
َخاُف َعلَيُْ�ْم أ

َ
 )۱۳۴۴ بخاری:( .»»نَافَُسوا ِ�يَهاَولَِ�ْن أ
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نماز جنازه  ،احد یبر شهداو  رون رفتیب رسول الله  ،یروز گوید: می عقبه بن عامر « ترجمه:

شما  یبراجلوتر از شما خواهم بود و  ،امتیمن روز ق«و فرمود: ، برگشت و بر منبر رفت خواند. سپس

 یها تمام خزانه یدهایو کل نم.یب را می (کوثر) خود ن حاال حوضیهم، خواهم داد. بخدا سوگند یگواه

د، یشوک ست که شما بعد از من، مشرین نی، ترس من از ابخدا سوگند و .به من داده شده است ،نیزم یرو

 .»دیزیا، به رقابت برخیبدست آوردن مال دن یترسم که شما برا ن مییبلکه از ا

به اسالم  ک،ا کود یو آ خوانده شود؟ا بر او جنازه یمسلمان شد و مرد, آ یاگر کودک

 دعوت شود؟

 ،يِف رَْهٍط قِبََل ابِْن َصيَّادٍ  َمَع انلَّيِبِّ  اْ�َطلََق ُ�َمَر  :قال بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٦٧٢
بْيَانِ  ُطِم بَِ� َمَغالَةَ  ،َحىتَّ وََجُدوُه يَلَْعُب َمَع الصِّ

ُ
ُ  ،ِعنَْد أ

ْ
فَلَْم  ،لُمَ َوقَْد قَارََب اْ�ُن َصيَّاٍد احل

ِ « :ُ�مَّ قَاَل البِْن َصيَّادٍ  ،�ِيَِدهِ  �َْشُعْر َحىتَّ رَضََب انلَّيِبُّ  �ِّ رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�نََظَر إيَِلِْه اْ�ُن  ؟»�َْشَهُد �

يِّ�َ  :َصيَّاٍد َ�َقاَل  مِّ
ُ
نََّك رَُسوُل األ

َ
ْشَهُد �

َ
  .أ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ  :اْ�ُن َصيَّاٍد لِلنَّيِبِّ  ف �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
�َْشَهُد �

َ
 ؟أ

ِ َو�ِرُُسِلهِ « :َوقَاَل  ،فََرفََضهُ  ُ  ».آَمنُْت بِا�َّ
َ

تِيِ� َصاِدٌق  :قَاَل اْ�ُن َصيَّادٍ  ؟»َماَذا تََرى« :َ�َقاَل هل
ْ
يَأ

ْمرُ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َوَ�ِذٌب 
َ
ُ انلَّيِبُّ  ».ُخلَِّط َعلَيَْك األ ُت لََك « :ُ�مَّ قَاَل هلَ

ْ
 إِ�ِّ قَْد َخبَأ

  ».َخِبيئًا
َ

ال
َ

ق
َ
خُّ  :اْ�ُن َصيَّادٍ  ف  فَلَْن َ�ْعُدَو قَْدرَكَ « :َ�َقاَل  ،ُهَو ادلُّ

ْ
  ».اْخَسأ

َ
ال

َ
ق

َ
َدْعِ� يَا  :ُ�َمُر  ف

رْضِْب ُ�نَُقهُ 
َ
ِ أ َو�ِْن لَْم يَُ�نُْه فَال  ،إِْن يَُ�نُْه فَلَْن �َُسلََّط َعلَيْهِ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .رَُسوَل ا�َّ

  ».َخْ�َ لََك يِف َ�تِْلهِ 
 َو 

َ
ال

َ
ِ  :ب ُ�َمرَ  بِْن َ�بُْد اهللا ق  انلَّْخِل  ،اْ�َطلََق َ�ْعَد َذلَِك رَُسوُل ا�َّ

َ
يَبُّ ْ�ُن َكْعٍب إىِل

ُ
َوأ

ْن �َْسَمَع ِمِن ابِْن َصيَّاٍد َشيْ  ،الَّيِت ِ�يَها اْ�ُن َصيَّادٍ 
َ
ْن يََراُه اْ�ُن َصيَّادٍ  ،ئًاَوُهَو َ�ْتُِل أ

َ
فََرآهُ  ،َ�بَْل أ

ُ ِ�يَها َرْمَزةٌ ـ َوُهَو ُمْضَطِجٌع   انلَّيِبُّ 
َ

ْو َزْمَرٌة ـ َ�ْعِ� يِف قَِطيَفٍة هل
َ
ْت أمُّ ابِْن َصّياٍد رَُسوَل  أ

َ
فََرأ

 ِ َهَذا  ،َوُهَو اْسُم ابِْن َصيَّادٍ ، َصاِف يَا  :َ�َقالَْت البِْن َصيَّادٍ  ،َوُهَو َ�تَّيِق جِبُُذوِع انلَّْخِل  ،ا�َّ
ٌد    ،َ�ثَاَر اْ�ُن َصيَّادٍ  ،ُ�َمَّ

َ
ال

َ
ق

َ
َ « :انلَّيِبُّ  ف  )١٣٥٥، ١٣٥٤ بخاری:( .»»لَْو تََرَ�تُْه َ��َّ

به  ،ارانشیچند از  یو تن به اتفاق عمر الله  رسول گوید: می به بن عمر لال عبد« ترجمه:

 ،مغاله یبن عالدر قِ  ها از بچه یبود، با جمع به بلوغیک نزد ،وقتآن اد که در یصاد رفت. ابن یطرف ابن ص

با زدن دست خود، او را متوجه  آنحضرت  نکهیتا ا ،نشد  بود. و متوجه آمدن رسول الله یمشغول باز

 و امبر کردیبه پ یاد نگاهیابن ص». که من، رسول خدا هستم یده می یگواه ایآ«فرمود: ش ساخت و یخو
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 دهم که  می یگواه ،یآر«گفت: 
ُ
 یا تو گواهید: آیپرس الله  از رسولسپس، . »یها هستیمتو رسول ا

من به الله و «سخنش را رد کرد و فرمود:  الله  رسول ؟هستمخدا  رسولاد) ی(ابن ص ،که من یده می

راستگو و افراد اد گفت: ی؟ ابن ص»ینیب چه می«د: یپرس سپس، آنحضرت ». دارممان یا ،رسولش

من : «سپس، فرمود». تو مشتبه شده است ین امر برایا« فرمود: الله  ند. رسولیآیدروغگو نزد من م

 دخان بود). ه(منظور سور خ.دُ اد گفت: ی؟ ابن ص»ستیچ ییبگو یتوان ا مییآ ام، ت پنهان کردهیبرا یزیچ

 یاعرض کرد:  عمر ».یتجاوز کن یتوان نمی ،خود ، تو از حدکندخوارخدا تو را «فرمود:  الله  رسول

کار تو  ،ن بردن اویاز ب ،اگر او دجال باشد«فرمود:  اجازه بده تا گردن او را بزنم. رسول الله  خدا!رسول 

 ». ندارد یتو سود یکشتن او برا ،ست و اگر نباشدین

 یبن کعب به طرف باغ نخل یو اب رسول الله ، یروز گوید: می بن، عبد الله بن عمر یهمچن

اد متوجه شود، سخنانش را ینکه ابن صیخواست بدون ایم  اد در آنجا بود. آنحضرتیرفتند که ابن ص

با   الله رسولکرد.  را زمزمه می یزیده بود و چیدراز کش ده ویچیخود را پ یاد در چادریبشنود. ابن ص

 ،نیا! صاف یگفت: ابه فرزندش د. یاد او را دیپنهان کرده بود، مادر ابن ص ینکه خود را پشت درختیا

 یاست. ابن ص محمد
ً
گذاشت، همه  اگر مادرش او را به حال خود می«فرمود:  بلند شد. رسول الله  اد فورا

 .»»شد ز، روشن مییچ

�ٍَس « -۶۷۳
َ
تَاُه انلَّيِبُّ  ،َ�َمرَِض  اَكَن ُغالٌم َ�ُهوِديٌّ َ�ُْدُم انلَّيِبَّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
 ،َ�ُعوُدهُ  فَأ

ِسهِ 
ْ
ُ  ،َ�َقَعَد ِعنَْد رَأ

َ
ْسِلمْ « :َ�َقاَل هل

َ
�ِيِه وَُهَو ِعنَْدهُ  ».أ

َ
 أ

َ
ُ  ،َ�نََظَر إىِل

َ
َقاِسمِ  :َ�َقاَل هل

ْ
بَا ال

َ
ِطْع أ

َ
ْسلَمَ  ،أ

َ
 ،فَأ

�ْ « :وَُهَو َ�ُقوُل  فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
ِي أ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
 )۱۳۵۶ بخاری:( .»»َقَذهُ ِمَن انلَّارِ احل

مار شد. یکرد، ب خدمت می  للها رسول یکه برا یهودی ینوجوان گوید: می  انس« ترجمه:

پدرش  یسوبه  ،آن پسر». مسلمان شو«او فرمود: ه بو نشست  شنیبر بالو  رفت شادتیعبه  آنحضرت 

ر). یاسالم را بپذ یعنی) اطاعت کن. ( ابوالقاسم (محمدنشسته بود، نگاه کرد. پدرش گفت: از نزد او که 

را از  که او خدابر سپاس «فرمود: شد،  از منزل، خارج میکه یدر حال  الله او مشرف به اسالم شد. رسول

  .»»نجات داد ،آتش دوزخ

يب ُهَر�َْرَة « -٦٧٤
َ
ِ  :قَاَل  عن أ ِفْطَرةِ  َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ ىلَعَ ال  ،يُودلَ

بََواُه ُ�َهوَِّدانِهِ 
َ
انِهِ  ،فَأ َ َسانِهِ  ،َوُ�نرَصِّ ْو ُ�َمجِّ

َ
َِهيَمُة بَِهيَمًة مَجَْعاءَ  ،أ وَن ِ�يَها  ،َكَما تُنْتَُج ابلْ ِسُّ

ُ
َهْل حت

بُو ُهَر�َْرةَ  »ِمْن َجْداَعءَ 
َ
ِ ٱ َرَت فِطۡ ﴿:  ُ�مَّ َ�ُقوُل أ ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱ َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ  قِ ِ�َلۡ  ِديَل َ�بۡ  َ�  َها

ِۚ ٱ َّ�  ٰ  )١٣٥٩ بخاری:( .»]٣٠الروم: [﴾ َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
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د. یآ ا میی(اسالم) بدنسالم  بر فطرت یهر نوزاد«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

هنگام  ،وانیحنوزاد . همانگونه که آورند میبار ) ی(زرتشت یا مجوسی ی، نصرانیهودیاو را نش، یوالداما 

ن یا ره یابوهر ،سپس». دیایا بیده بدنیگوش بر ،یوانیکه حاید  دهیچ دیا هیآ .سالم است ح ویصح ،والدت

ِ ٱ َرَت فِطۡ ﴿ :ه را تالوت کردیآ ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱ َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  ِديَل َ�بۡ  َ�  َها َّ�  ٰ  ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
تمام انسانها را مطابق فطرت سرشته و خلق  ،ن فطرت است که خداوندیاسالم د ]۳۰الروم: [﴾ َقّيِمُ لۡ ٱ

 .ن محکم واستواریین است آیر داد. ایید سرشت خدا را تغینموده است. نبا

  اال اهللا بگوید ال اله ،هنگام مرگ ،): اگر مشرکی39باب (

بَا َطاِلٍب الَْوفَاةُ اَل قَ   نٍ زْ حَ  ِن الُْمَسيَِّب بْ  َعِن « -٦٧٥
َ
ا َحرَضَْت أ ِ  ،: لَمَّ  ،َجاَءُه رَُسوُل ا�َّ

بَا َجْهِل ْ�َن ِهَشامٍ 
َ
َميََّة بِْن الُْمِغَ�ةِ  ،فَوََجَد ِعنَْدهُ أ

ُ
يِب أ

َ
ِ ْ�َن أ

  ،َوَ�بَْدا�َّ
َ

ال
َ
ِ  ق يِب  رَُسوُل ا�َّ

َ
أل

َ إِالَّ  ،يَا َ�مِّ « :َطاِلٍب 
َ

ُ  قُْل ال إِهل ِ  ،ا�َّ ْشَهُد لََك بَِها ِعنَْد ا�َّ
َ
ِ  ».لَكَِمًة أ

بُو َجْهٍل َوَ�بُْدا�َّ
َ
َ�َقاَل أ

َميَّةَ 
ُ
يِب أ

َ
بَا َطاِلٍب  :ْ�ُن أ

َ
ِلِب  ،يَا أ تَرَْغُب َ�ْن ِملَِّة َ�بِْدالُْمطَّ

َ
ِ  ؟أ َ�ْعرُِضَها  فَلَْم يََزْل رَُسوُل ا�َّ

بُو َطاِلٍب آِخَر َما لَكََّمُهمْ  ،ةِ َوَ�ُعوَداِن بِِتلَْك الَْمَقالَ  ،َعلَيْهِ 
َ
ُهَو ىلَعَ ِملَِّة  :َحىتَّ قَاَل أ

ِلِب  ْن َ�ُقوَل  .َ�بِْدالُْمطَّ
َ
ىَب أ

َ
َ ِإالَّ  :َوأ

َ
ُ  ال إِهل ِ  ،ا�َّ ْسَتْغِفَرنَّ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ أل َما َوا�َّ

َ
لََك َما  أ

نَْه َ�نَْك 
ُ
ُ َ�َعا ».لَْم أ نَْزَل ا�َّ

َ
 ِ�يهِ فَأ

َ
 )١٣٦٠بخاری:( .»]١١٣التوبة: [﴾ لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ :ىل

نزد او  ، رسول الله شدیک که وفات ابوطالب نزد یهنگام گوید: می  بن َحزن بیمس« ترجمه:

 
َ
 یا«به ابوطالب فرمود:  نشسته بودند. رسول الله  ،در آنجاز ینه یام یبرفت. ابوجهل و عبدالله بن ا

ابو جهل و عبد الله بن ». دهم یله گواه،مان تو نزد الیبر ا کلمه، الاله االالله بگو تایک فقط  !نم یعمو

 ههمچنان کلم ؟ رسول الله یبرگرد ،ن عبدالمطلبیاز د یخواه ا مییآ !ابوطالب یاه گفتند: یام یاب

که  ییجاکردند. تا  یه سخن خود را تکرار میام یه بن ابلکرد و ابوجهل و عبدال د را به او عرضه مییتوح

کلمه الاله اال الله اعراض  گفتناز  ن عبدالمطلب هستم. وین بود که: من بر دیا، ن سخن ابوطالبیآخر

ن ینکه خدا مرا از ایتو طلب استغفار خواهم کرد مگر ا یبه خدا سوگند! برا«فرمود:  خدا  . رسولکرد

 یعنین مورد نازل فرمود. یرا در ا ]۱۱۳التوبة: [﴾ لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ هیکار، باز دارد. سپس، خداوند آ

بودنشان، روشن است, طلب  یکه دوزخ ین و کسانیمشرک یست که که برایامبر و مومنان نیسته پیشا

 .»شاوندشان باشندیآمرزش کنند, هر چند که خو
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 سر قبر و نشستن اطراف وي ،): موعظه نمودن مردم40باب (

٦٧٦- » ٍّ َغْرقَدِ  :قَاَل  َ�ْن يلَعِ
ْ
تَانَا انلَّيِبُّ  ،ُكنَّا يِف َجنَاَزٍة يِف بَِقيِع ال

َ
ُ  َ�َقَعَد َوَ�َعْدنَا فَأ

َ
 ،َحْوهل

ةٌ  تِهِ  ،َوَمَعُه ِ�رَْصَ َس فََجَعَل َ�نُْكُت بِِمْخرَصَ َحدٍ « :ُ�مَّ قَاَل  ،َ�نَكَّ
َ
َما ِمْن َ�ْفٍس  ،َما ِمنُْ�ْم ِمْن أ

َنَِّة َوانلَّارِ  إِالَّ  ،َمنُْفوَسةٍ 
ْ
ْو َسِعيَدةً  :قَْد ُكتَِب  َو�ِالَّ  ،ُكتَِب َماَكُ�َها ِمَن اجل

َ
يَا  :َ�َقاَل رَُجٌل  ».َشِقيًَّة أ

 ِ َعَمَل  ،رَُسوَل ا�َّ
ْ
فَال َ�تَّلِكُ ىلَعَ ِكتَابِنَا َونََدُع ال

َ
  ،أ

َ
َعاَدِة فََسيَِصُ� إىِل ْهِل السَّ

َ
َ�َمْن اَكَن ِمنَّا ِمْن أ

َعاَدةِ  ْهِل السَّ
َ
َقاَوةِ  ،َ�َمِل أ ْهِل الشَّ

َ
 َ�َمِل أ

َ
َقاَوِة فََسيَِصُ� إىِل ْهِل الشَّ

َ
ا َمْن اَكَن ِمنَّا ِمْن أ مَّ

َ
  ،َوأ

َ
ال

َ
 :ق

عَ « وَن لَِعَمِل السَّ ُ َعاَدِة َ�يُيرَسَّ ْهُل السَّ
َ
ا أ مَّ

َ
َقاَوةِ  ،اَدةِ أ وَن لَِعَمِل الشَّ ُ َقاَوِة َ�يُيرَسَّ ْهُل الشَّ

َ
ا أ مَّ

َ
�ُمَّ  ».َوأ

 
َ
ا﴿ :قََرأ مَّ

َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ  )١٣٦٢ بخاری:( .»]٦-٥اللیل: [﴾ ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب

ف یتشر م. رسول الله یرفته بود ،ع غرقدیقبرستان بقبه ای  ع جنازهییتش ید: برایفرما می  یعل« ترجمه:

ن یآهسته بر زمآن را ک و نودر دست داشت  ییعصاکه  خدا  . رسولمیاو نشست اطرافز یما ننشست.  آورد و

گاهش در بهشت و ینکه جایوجود ندارد، مگر ا یچ انسانیست و اصال هیان شما نیدر م یکس«فرمود:  ,زد می

 پس چرا عمل رارسول خدا!  یاعرض کرد:  یکی». ده استین گردیین شده و سعادت و شقاوتش، تعیدوزخ، مع

عمل اهل  یرا هر کدام از ما، اهل سعادت باشد, خود به خود بسویزم؟ یتوکل نکن ،ر خودیتقدم و به یکنار نگذار

 .رود عمل اهل شقاوت می یرود و اگر، اهل شقاوت باشد، به سو سعادت، می

اهل  یبرا و شود می آسان ک،یاعمال ناهل سعادت, انجام  یبراست، ین نیچن«فرمود:  رسول الله 

ا﴿ :فرموده را تالوت ین آیا آنحضرت  سپس،». گردد آسان می ،تکاب اعمال بدشقاوت، ار مَّ
َ
 َمنۡ  فَأ

 ۡ�
َ
َق  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ ِ  وََصدَّ  .»]۶-۵[اللیل: ﴾ ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب

 خودکشی آمده است ة): آنچه در بار41باب (

اِك « -۶۷۷ حَّ َمْن َحلََف بِِملٍَّة َ�ْ�ِ اإلِْسالِم اَكِذبًا « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ثَابِِت بِْن الضَّ
ًدا َ�ُهَو َكَما قَاَل  َب بِِه يِف نَاِر َجَهنَّمَ  ،ُمتََعمِّ  )۱۳۶۳ بخاری:( .»»َوَمْن َ�تََل َ�ْفَسُه حِبَِديَدةٍ ُعذِّ

 یهر کس که آگاهانه به دورغ, به مذهب«فرمود:  رسول الله  گوید: می ک ثابت بن ضحا« ترجمه:

 بگو یسوا
ً
و  گوید: می ن کار را کرده ام), او همانگونه است کهیباشم اگر ا یهودید یاسالم, سوگند بخورد (مثال

 .»»شود ز در دوزخ، عذاب داده میید) با همان چینما یبکشد (خود کش یله آهنیکه خود را بوس یکس

ُ  ،اَكَن بِرَُجٍل ِجَراٌح َ�َقتََل َ�ْفَسهُ « :قَاَل  انلَّيِبِّ  َعِن  َعن ُجنَْدٍب « -۶۷۸  :َ�َقاَل ا�َّ
َنَّةَ  ،بََدَرِ� َ�بِْدي بِنَْفِسهِ 

ْ
ْمُت َعلَيِْه اجل  )۱۳۶۴ بخاری:( .»»َحرَّ
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کرد.  یبود، خودکششده  یکه زخم یشخص«فرمود:  رسول الله  گوید: می  جندب« ترجمه:

 یبهشت را بر وپس من هم خود را کشت. , رسدفرا ش از آنکه اجلش یفرمود: بنده ام پدر مورد او خداوند 

 .»»حرام کردم

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۷۹
َ
ِي َ�ْنُُق َ�ْفَسُه َ�ْنُُقَها« :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َّ
ِي  ،يِف انلَّارِ  اذل

َّ
َواذل

 )۱۳۶۵بخاری:( .»»َ�ْطُعنَُها َ�ْطُعنَُها يِف انلَّارِ 
شه در ی، همد و بکشدینماخفه که خود را  یکس«فرمود:   اکرم ینب گوید: می رهیابوهر« ترجمه:

 .»»زه خواهد زدیبا ن ،شه خود را در دوزخیهم ،خود را بکشد زهیبا نهرکس  وکند.  خفه میخود را ز یندوزخ 

 تمجید از میت ): تعریف و42(باب 

�ٍَس « -۶۸۰
َ
ْ�نَْوا َعلَيَْها َخْ�ًا :َ�ُقوُل  عن أ

َ
وا جِبَنَاَزٍة فَأ  ».وََجبَْت « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َمرُّ

ا ْ�نَْوا َعلَيَْها رَشًّ
َ
ْخَرى فَأ

ُ
وا بِأ اِب  ».وََجبَْت « :َ�َقاَل  ،ُ�مَّ َمرُّ َطَّ

ْ
 ؟وََجبَْت : َما َ�َقاَل ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َنَّةُ « :قَاَل 
ْ
ُ اجل

َ
ثْنَيْتُْم َعلَيِْه َخْ�ًا فَوََجبَْت هل

َ
ُ انلَّارُ  ،َهَذا أ

َ
ا فَوََجبَْت هل ثْنَيْتُْم َعلَيِْه رَشًّ

َ
ْ�تُْم  ،وََهَذا أ

َ
أ

رِْض 
َ
ِ يِف األ  )۱۳۶۷ بخاری:( .»»ُشَهَداُء ا�َّ

 ف کردند. رسول الله یگذشتند و او را تعرای  آنها (صحابه) از کنار جنازه گوید: می انس « ترجمه:

فرمود:  گذشتند و آن را نکوهش کردند. رسول الله  یگرید هاز کنار جناز سپس،». واجب شد«فرمود: 

را که شما  یتیم«فرمود:  ز واجب شد؟ رسول الله یچه چ !ا رسول اللهید: یپرس عمر ».واجب شد«

او واجب شد.  ید، دوزخ برایرا که شما او را نکوهش کرد یتیش واجب شد و مید، بهشت برایف کردیتعر

 .»»دین هستیزم یشما شاهدان خداوند در رو

ْرَ�َعٌة خِبَْ�ٍ « :انلَّيِبُّ  قَاَل  :قَاَل   َ�ْن ُ�َمرَ « -٦٨١
َ
ُ أ

َ
َما ُمْسِلٍم َشِهَد هل ُّ�

َ
�،  ُ ْدَخلَُه ا�َّ

َ
أ

َنَّةَ 
ْ
ُ َعِن  ».َواْ�نَانِ « :قَاَل  ؟َواْ�نَانِ  :َ�ُقلْنَا ».َوثَالثَةٌ « :قَاَل  ؟َ�ُقلْنَا َوثَالثَةٌ  ».اجل هلْ

َ
ُ�مَّ لَْم �َْسأ

 )١٣٦٨ بخاری:( .»الَْواِحدِ 
را که چهار نفر به خوب  یت مسلمانیخداوند هر م«فرمود:   کرما ینب گوید: می  عمر« ترجمه:

 .دهند, وارد بهشت خواهد کرد یبودنش گواه

اگر سه نفر «فرمود:  دهند, چطور است؟ رسول خدا  یاگر سه نفر گواه :میدیپرس گوید: می  عمر

فرمود: اگر دو  دهند؟ آنحضرت  یم: اگر دو نفر گواهیدیدوباره پرس». ن خواهد بودیز چنیدهند ن یگواه

 .»مینفر, سوال نکردیک دادن  یگواه هدربار». شود ن مییز چنیدهند ن ینفر گواه
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 ): عذاب قبر43باب (

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۶۸۲
ْ
يِتَ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ال

ُ
قِْعَد الُْمْؤِمُن يِف َ�رْبِهِ أ

ُ
ُ�مَّ  ،إَِذا أ

َ إِالَّ 
َ

ْن ال إِهل
َ
ِ  َشِهَد أ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ ُ  ،ا�َّ

ُ
ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿ :فََذلَِك قَْوهل ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا  ٱب

 لِ َقوۡ لۡ
 )۱۳۶۹بخاری:( .»]۲۷ابراهیم: [﴾ �َّابِِت ٱ

ده شود، یکه مؤمن در قبرش نشان یهنگام«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ببراء ابن عازب « ترجمه:

 ست و محمد یبجز الله ن ،یچ معبودیدهد که ه می یگواه )مؤمن(ند. و او یآ می )یدو فرشته نزد و(

ُ ٱ يُثَّبُِت ﴿ د:یفرما است که میمصداق سخن خداوند همان  ،نیالله است. و ا هفرستاد ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا
 ِ  .»دارد) (خداوند مؤمنان را بر قول حق، ثابت قدم نگه می ]۲۷ابراهیم: [﴾ �َّابِِت ٱ لِ َقوۡ لۡ ٱب

لََع انلَّيِبُّ  :قَاَل  بابِْن ُ�َمَر  َعِن « -۶۸۳ َقِليِب َ�َقاَل  اطَّ
ْ
ْهِل ال

َ
وََجْدُ�ْم َما « :ىلَعَ أ

ا ُ  ؟»وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ
َ

ْمَواتًا :فَِقيَل هل
َ
ْسَمَع ِمنُْهْم َولَِ�ْن ال « :َ�َقاَل  ؟تَْدُعو أ

َ
ْ�تُْم بِأ

َ
َما أ

يبُونَ   )۱۳۷۰ بخاری:( .»»ُ�ِ
که کشته شدگان  یب (گودالیبه اهل قل ینگاه  خدارسول  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 ؟ مردم»دا کردیا وعده پروردگارتان تحقق پیآ«و فرمود: انداخت ن در جنگ بدر درآن انداخته شدند) یمشرک

شما از «فرمود:  آنحضرت شنوند)؟  ؟ (مگر آنها مییکنیمردگان را خطاب م !الله ا رسولیدند: یپرس

 .»»جواب بدهند ،توانند آنها نمی ید ولیستیشنواتر ن ،آنان

َما قَاَل انلَّيِبُّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۸۴ نَّ َما ُكنُْت « :إِ�َّ
َ
ُهْم يَلَْعلَُموَن اآلَن أ إِ�َّ

قُوُل َحقٌّ 
َ
  ،أ

َ
ُ َ�َعاىل ۡ ٱ ِمعُ �ُسۡ  َ�  فَإِنََّك ﴿ :َوقَْد قَاَل ا�َّ  )۱۳۷۱ بخاری:( .»»]۵۲الروم: [﴾ َ�ٰ َموۡ ل

ن یقی شده اند) بهک که هال یکفارآنها (اکنون «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

تو  !امبریپ ید: (ایفرما خداوند میافزود که  لشه یعا». دانند که آنچه من به آنان گفته بودم، حق استیم

 .»)یشنوان مردگان را نمی

ْسَماءَ  َ�نْ « -۶۸۵
َ
يِب بَْ�ٍر  بِنِْت  أ

َ
ِ  قَالَْت: بأ فََذَكَر فِتْنََة  ،َخِطيبًا قَاَم رَُسوُل ا�َّ

َقرْبِ الَّيِت َ�ْفتَنِتُ ِ�يَها الَْمرْءُ 
ْ
ةً  ،ال ا َذَكَر َذلَِك َضجَّ الُْمْسِلُموَن َضجَّ  )۱۳۷۳ بخاری:( .»فَلَمَّ

راد خطبه پرداخت و از یبرخاست و به ا  رسول الله گوید: می ببکر  اسماء دختر ابو« ترجمه:

دن آن، بشدت یشود. مسلمانان با شن انسان پس از مرگ، گرفتار آن، میان آورد که یعذاب قبر سخن بم

 .»ستندیگر
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 ): پناه خواستن از عذاب قبر44باب (

يُّوَب « -۶۸۶
َ
يِب �

َ
ْمُس  َخَرَج انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ  :َ�َقاَل  ،فََسِمَع َصْوتًا ،َوقَْد وََجبَِت الشَّ

ُب يِف ُ�بُورَِها«  )۱۳۷۵ بخاری:( .»»َ�ُهوُد ُ�َعذَّ
رون رفت. یاز خانه ب ،هنگام غروب آفتاب  رسول الله ،یروز گوید: می  وبیابو ا« ترجمه:

 .»»شوند می عذاب داده ،شانیدر قبرهاان یهودی«د و فرمود: یشن ییصداسپس، 

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۸۷
َ
ِ  :قَاَل  َ�ْن أ ُعوُذ بَِك ِمْن اللَُّهمَّ إِ�ِّ « :يَْدُعو اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

َقرْبِ 
ْ
الِ  ،َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت  ،َوِمْن َعَذاِب انلَّارِ  ،َعَذاِب ال جَّ  .»»َوِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

 )۱۳۷۷ بخاری:(
ُعوُذ بَِك ِمْن « کرد: ن دعا مییچن رسول الله  گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

َ
َعَذاِب اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َقرْبِ 
ْ
الِ  ،َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت  ،َوِمْن َعَذاِب انلَّارِ  ،ال جَّ پروردگارا!  .»َوِمْن ِفتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

 .»»برم دجال به تو پناه می هو فتن گمر و یزندگ هفتن ،عذاب دوزخ ,از عذاب قبر

 شود می صبح وشام به وي عرضه ،): جایگاه مرده45باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۶۸۸
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحَدُ�ْم إَِذا َماَت ُعرَِض « :قَاَل  أ

َ
إِنَّ أ

َعيِشِّ 
ْ
َغَداِة َوال

ْ
َنَّةِ  ،َعلَيِْه َمْقَعُدُه بِال

ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّارِ  ،إِْن اَكَن ِمْن أ

َ
 َو�ِْن اَكَن ِمْن أ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ِقيَاَمةِ  :َ�يَُقاُل  ،فَِمْن أ

ْ
ُ يَْوَم ال  )۱۳۷۹ بخاری:( .»»َهَذا َمْقَعُدَك َحىتَّ َ�بَْعثََك ا�َّ

از شما فوت کند,  یکیهر وقت، «فرمود:   رسول الله گوید: می به بن عمر لعبدال« ترجمه:

باشد,  یگاهش در بهشت و اگر دوزخیباشد جا یشود. اگر بهشت گاهش به او عرضه مییصبح و شام، جا

امت که یتوست تا روز ق ین، جایشود: ا یشود. و به او گفته م گاهش در دوزخ، به او نشان داده مییجا

 .»»دینما خداوند تو را حشر می

 فرزندان مسلمانان آمده است ة): آنچه دربار46باب (

رَبَاءِ  َعِن « -۶۸۹
ْ
َ إِبَْراِهيُم  :قَاَل   ال ا تُُو�ِّ ِ  ،لَمَّ ُ ُمرِْضًعا يِف « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
إِنَّ هل

َنَّةِ 
ْ
 )۱۳۸۲ بخاری:( .»»اجل

 فوت کرد، رسول الله  )رسول الله (طفل خردسال م یابراه که یهنگام گوید: می  براء« ترجمه:

 .»»داردای  ردهندهیش ،او در بهشت«فرمود: 
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 فرزندان مشرکین آمده است ةدربار): آنچه 47باب (

ِ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۶۹۰ ِ��َ  ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ ْوالِد الُْمرْشِ
َ
ُ « :َ�َقاَل  ،َ�ْن أ ا�َّ

ْعلَُم بَِما اَكنُوا اَعِمِل�َ 
َ
 )۱۳۸۳ بخاری:( .»»إِْذ َخلََقُهْم أ
 .شدسوال  )اند (که مرده نیاوالد مشرک هدربار  از رسول الله گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»دادند انجام می یچه عملماندند)  (اگر زنده میداند که  ست، بهتر میادگار آنان یخداوند که آفر«فرمود: 

 )48باب (

ْ�بََل َعلَيْنَا بِوَْجِهِه  اَكَن انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنَْدٍب « -٦٩١
َ
إَِذا َص�َّ َصالًة أ

ى ِمنُْ�ُم اللَّيْلََة ُرْؤَ�ا« :َ�َقاَل 
َ
ُ  :قَاَل  ؟»َمْن َرأ َها َ�يَُقوُل َما َشاَء ا�َّ َحٌد قَصَّ

َ
ى أ

َ
نَلَا  ،فَإِْن َرأ

َ
فََسأ

َحٌد ِمنُْ�ْم ُرْؤَ�ا« :َ�َقاَل  ،يَْوًما
َ
ى أ

َ
َ�يَاِ�  :قَاَل  .ال :قُلْنَا ؟»َهْل َرأ

َ
يُْت اللَّيْلََة رَُجلَْ�ِ أ

َ
لَِك�ِّ َرأ

َخَذا �ِيَِدي
َ
َسةِ  ،فَأ رِْض الُْمَقدَّ

َ
 األ

َ
ْخرََجاِ� إِىل

َ
فَإَِذا رَُجٌل َجالٌِس َورَُجٌل قَائٌِم �ِيَِدهِ لَكُّوٌب ِمْن  ،فَأ

لَكُّوَب يِف ِشْدقِِه َحىتَّ َ�بْ  :قَاَل  ،َحِديدٍ 
ْ
ُ�مَّ َ�ْفَعُل �ِِشْدقِِه اآلَخِر ِمثَْل  ،لَُغ َ�َفاهُ إِنَُّه يُْدِخُل َذلَِك ال

فَاْ�َطلَْقنَا َحىتَّ  .اْ�َطِلْق  :قَاال ؟َما َهَذا :قُلُْت  ،َ�يَُعوُد َ�يَْصنَُع ِمثْلَهُ  ،َوَ�لْتَئُِم ِشْدقُُه َهَذا ،َذلَِك 
تَيْنَا ىلَعَ رَُجٍل ُمْضَطِجٍع ىلَعَ َ�َفاُه َورَُجٌل قَائٌِم ىلَعَ رَ 

َ
َسهُ أ

ْ
ْو َصْخَرٍة فَيَْشَدُخ بِِه َرأ

َ
ِسِه بِِفْهٍر أ

ْ
 ،أ

ََجرُ 
ْ
َ�ُه تََدْهَدهَ احل ُخَذهُ  ،فَإَِذا رَضَ

ْ
ُسُه واََعَد  ،فَاْ�َطلََق إيَِلِْه يِلَأ

ْ
 َهَذا َحىتَّ يَلْتَئَِم َرأ

َ
فَال يَرِْجُع إِىل

ُسُه َكَما ُهوَ 
ْ
َ�هُ  ،َرأ  َ�ْقٍب ِمثِْل  .اْ�َطِلْق  :قَاال ؟َذاَمْن هَ  :قُلُْت  ،َ�َعاَد إيَِلِْه َفرَضَ

َ
فَاْ�َطلَْقنَا إِىل

ْسَفلُُه َواِسعٌ  ،اتلَّنُّورِ 
َ
ْعالُه َضيٌِّق َوأ

َ
ْتَُه نَاًرا ،أ

َ
ْن  ،فَإَِذا اْ�رَتََب اْرَ�َفُعوا ،َ�تََوقَُّد حت

َ
َحىتَّ اَكَد أ

 .اْ�َطِلقْ  :قَاال ؟َمْن َهَذا :َ�ُقلُْت  ،اٌء ُعَراةٌ َوِ�يَها رَِجاٌل َو�ِسَ  ،فَإَِذا مَخََدْت رََجُعوا ِ�يَها ،َ�ْرُُجوا
تَيْنَا ىلَعَ َ�َهٍر ِمْن َدٍم ِ�يِه رَُجٌل قَائٌِم ىلَعَ وََسِط انلََّهرِ  فَاْ�َطلَْقنَا َحىتَّ 

َ
وىلََعَ َشطِّ انلََّهِر رَُجٌل  ،أ

ِي يِف انلََّهرِ  ،َ�ْ�َ يََديِْه ِحَجاَرةٌ 
َّ

ْ�بََل الرَُّجُل اذل
َ
ْن َ�ُْرَج َرَ� الرَُّجُل حِبََجٍر يِف ِ�يهِ  ،فَأ

َ
َراَد أ

َ
 ،فَإَِذا أ

ُه َحيُْث اَكنَ  َما  :َ�ُقلُْت  ،َ�َ�ِْجُع َكَما اَكنَ  ،فََجَعَل لُكََّما َجاَء يِلَْخُرَج َرَ� يِف ِ�يِه حِبََجرٍ  ،فََردَّ
اءَ  .اْ�َطِلْق  :قَاال ؟َهَذا  َروَْضٍة َخرْضَ

َ
َوِ�  ،ِ�يَها َشَجَرٌة َعِظيَمةٌ  ،فَاْ�َطلَْقنَا َحىتَّ اْ�تََهيْنَا إِىل

ْصِلَها َشيٌْخ وَِصبْيَانٌ 
َ
َجَرةِ  ،أ فََصِعَدا يِب يِف  ،َ�ْ�َ يََديِْه نَاٌر يُوقُِدَها ،َو�َِذا رَُجٌل قَِر�ٌب ِمَن الشَّ

َجَرةِ  ْدَخالِ� َداًرا ،الشَّ
َ
ْحَسَن ِمنَْها لَمْ  ،َوأ

َ
َر َ�طُّ أ

َ
 ،وَِصبَْيانٌ  ِ�يَها رَِجاٌل ُشيُوٌخ وََشبَاٌب َو�َِساءٌ  ،أ

ْخرََجاِ� ِمنَْها
َ
َجَرةَ  ،ُ�مَّ أ ْدَخالِ� َداًرا ،فََصِعَدا يِب الشَّ

َ
فَْضُل  ،فَأ

َ
ْحَسُن َوأ

َ
ِ�يَها ُشيُوٌخ  ،ِ�َ أ

ْ�تَُماِ� اللَّيْلَةَ  :قُلُْت  ،وََشبَاٌب    ،َطوَّ
َ
يُْت فَأ

َ
ا َرأ ْ�تَُه �َُشقُّ ِشْدقُُه  ،َ�َعمْ  :قَاال .ْخرِبَاِ� َ�مَّ

َ
ي َرأ ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
أ
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اٌب  َكْذبَةِ  ،فََكذَّ
ْ
ُث بِال ِقيَاَمةِ  ،َ�تُْحَمُل َ�نُْه َحىتَّ َ�بْلَُغ اآلفَاَق  ،ُ�َدِّ

ْ
 يَْوِم ال

َ
 ،َ�يُْصنَُع بِِه إِىل

ُسهُ 
ْ
ْ�تَُه �ُْشَدُخ َرأ

َ
ي َرأ ِ

َّ
ُقْرآنَ فَرَجُ  ،َواذل

ْ
ُ ال َولَْم َ�ْعَمْل ِ�يِه  ،َ�نَاَم َ�نُْه بِاللَّيِْل  ،ٌل َعلََّمُه ا�َّ

ِقيَاَمةِ  ،بِانلََّهارِ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
نَاةُ  ،ُ�ْفَعُل بِِه إِىل ْ�تَُه يِف اثلَّْقِب َ�ُهُم الزُّ

َ
ي َرأ ِ

َّ
ْ�تَُه يِف انلََّهِر  ،َواذل

َ
ِي َرأ

َّ
َواذل

َ�ا يْخُ  ،آِ�لُوا الرِّ َجَرِة إِبَْراِهيُم  َوالشَّ ْصِل الشَّ
َ
ْوالُد انلَّاِس  ،يِف أ

َ
ُ فَأ

َ
بْيَاُن َحْوهل ِي  ،َوالصِّ

َّ
َواذل

ِة الُْمْؤِمنِ�َ  ،يُوقُِد انلَّاَر َمالٌِك َخاِزُن انلَّارِ   الَّيِت َدَخلَْت َداُر اَعمَّ
َ

و�
ُ
اُر األ اُر  ،َوادلَّ ا َهِذهِ ادلَّ مَّ

َ
َوأ

َهَداءِ  �ُل وَ  ،فََداُر الشُّ نَا ِجرْبِ
َ
َسَك  ،َوَهَذا ِمياَكِ�يُل  ،أ

ْ
يِس  ،فَاْرَ�ْع َرأ

ْ
فَإَِذا فَْوِ� ِمثُْل  ،فََرَ�ْعُت َرأ

َحاِب  لَُك  :قَاال ،السَّ ِ�  :قُلُْت  ،َذاَك َمْ�ِ ْدُخْل َمْ�ِ
َ
 ،إِنَُّه بيَِقَ لََك ُ�ُمٌر لَْم �َْستَْكِملْهُ  :قَاال ،َداَعِ� أ

لََك  َ�يَْت َمْ�ِ
َ
 )١٣٨٦ بخاری:( .»»فَلَِو اْستَْكَملَْت أ

کرد و یرو به طرف مردم م ،بعد از نماز رسول الله  گوید: می  سمره بن جندب« ترجمه:

کرد. و رسول یان میده بود، بید یخواب ی؟ اگر کس»ده استید یاز شما خواب یکس ،شبیا دیآ«د: یپرس می

ا یآ«د: یحسب عادت پرس رسول الله  ،یکرد. روز ر مییآن را تعبخواست،  آنطور که خدا می الله 

من  یول«فرمود:   آنحضرت ایم. دهیند یر، ما خوابی: خمیگفت؟ »ده استید یاز شما خواب یکس ،شبید

 ،بردند. در آنجان مقدس یدم که دو نفر نزد من آمدند، دستم را گرفتند و مرا به طرف سرزمیخواب د ،شبید

یک قالب را در  ،ستادهیدر دست داشت. شخص ا یستاده و قالبیا یگریشخص نشسته و شخص دیک 

ش قرار ناگر دهیآن را در طرف د ،د و بعدیکش تا پشت سر او می وبرد  فرو می ،ن شخص نشستهاطرف ده

ستاده دوباره یو مرد ا .شد طرف اول دهانش درست می ،ن فاصلهید. در ایکش تا پشت سر او می وداد  می

نکه به یم تا ایم جلوتر. به راهمان ادامه دادیست؟ گفتند: بروین چی: ادمیپرسکرد.  همان کارش را تکرار می

که در دست را  یتخته سنگستاده و یکنارش ا یگریده است و شخص دیخواب ،م که به پشتیدیرس یشخص

آورد،  که آن شخص سنگ را مییافتد. و تا وقت میغلتد و دور  . و آن سنگ میکوبد یم سرش میدارد، بر 

ن عمل یکوبد و ایمجددا آن سر را با سنگ م ،گردد و آن شخص یدوباره به حالت اول برم ،سرشکسته

نکه کنار یتا ام یم. براه خود ادامه دادیجلوتر برو گفتند: ست؟ین کیدم: ایشود. پرس همچنان تکرار می

افروخته  یر آن، آتشیو در زع بود. یار وسیداخلش بس تنگ و ،آن هم. دهانیدیکه مانند تنور بود، رس یخندق

آنها د، یکش که آتش زبانه می یبودند. هنگام ،از زنان و مردان لخت و برهنه در آن خندقای  عدهشده بود. 

اخل د کرد، که آتش فروکش می یهنگام ند. ویایرون بیب ،خندق هبود از دهانیک که نزدیآمدند بطور باال می

از  ینهربه نکه یتا ام یسپس، براه افتادادامه بده. راهت ؟ گفتند: به ستین چیادم: یرفتند. پرس خندق فرو می

و ستاده است. یا کنار نهر ،گرید یشخص ستاده ویا ،م که در وسط نهریدیرا د یم و شخصیدیخون رس

د. اما یایرون بیبخواست  افتاد و می براه میکه وسط نهر بود،  یمردش قرار دارد. یش رویسنگ، پ یمقدار
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ن کار همچنان یا گرداند. و یوسط نهر برمبه د و او را یکوب در دهانش می یرون نهر بود، سنگیکه ب یشخص

 ینکه به باغیم تا ایادامه دادش یخو چست؟ گفتند: به راهت ادامه بده. به راه نیدم: ایشد. پرس تکرار می

رمرد و یپیک ر آن، یو در زوجود داشت.  یار بزرگیدرخت بسکه در آن، م یدیرسار سر سبز و شاداب یبس

به  ،درخت یمرا باال ،کرد. آن دو نفر آتش روشن می ،یآن درخت، مردیک نزد . ونشسته بودندک چند کود

 در آنک رمرد، جوان، زن و کودیپای  ده بودم. عدهیند ،آن ییبایبه ز یبردند که هرگز ساختمان یساختمان

گر بردند که از ید یرون کردند و به ساختمانیب ،مرا از آن ساختمان ،کردند. سپس می یساختمان زندگ

کردند.  می یرمرد وجوان زندگیپ یتعداد ،ن ساختمان همیباتر بود. در ایار بهتر و زیبس ،ساختمان اول

د. آن یح دهیم توضیبرا را ها د. هم اکنون آن صحنهیرا به من نشان داد یمختلف یها صحنه ،گفتم: تمام شب

او را گوش کرده به  یها بود که مردم دروغ ییشد، دروغگو که دهان او پاره می ی، شخصبلهگفتند:  ،دو نفر

تا روز  ،ن مجازات دروغگوید. و ایرس ا مییش به گوشه وکنار دنیکه دروغهایرساندند به طور گران میید

بود که خداوند او را علم و معارف قرآن داده  یشد، کسیده میکه سر او با سنگ کوب یامت است. و کسیق

عمل  یگذراند و به احکام اله د و روزها را به غفلت مییخواب می ها کرد. شبیعمل نم ،اما او بدان ،بود

، زنا کاران یدیرا که برهنه در تنور د یگرفتار خواهد بود. کسان ،ن عذابیدر هم ،امتیکرد. او تا ق نمی

 ،یدیدر درخت یکه با چند بچه زرا  ی، ربا خوار بود. و مرد کهنسالیدیدخون را که در نهر  یبودند. شخص

نگهبان  ؛، مالكافروخت که آتش را میآن اطراف او جمع شده بودند. و  ،مردم یها بود که بچه م یابراه

ار ین ساختمان بسیا اما، خانه و ساختمان عموم مؤمنان بود. و یکه داخل آن شدای  ن خانهیبود. اول ؛دوزخ

ل است. اکنون سرت را بلند کن. رسول یکائین میو اهستم ل یشهداء ساخته شده است. من جبرئ یبا برایز

منزل  ،نیبه من گفتند: ا ،دم. آن دویمانند ابر د یزیسرم چ یسرم را بلند کردم، باال ید: وقتیفرما می الله 

. و کامل نشده است است یمنزلم شوم. گفتند: هنوزعمر تو باقد تا وارد یو مکان تو است. گفتم: اجازه بده

 .»»شد یخواهآن ان رسد، وارد یبه پا ک)مبار(عمر  یوقت

 ): مرگ ناگهانی48باب (

نَّ رَُجال قَاَل لِلنَّيِبِّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۹۲
َ
�ِّ اْ�تُِلتَْت َ�ْفُسَها :أ

ُ
ُظنَُّها لَْو  ،إِنَّ أ

َ
َوأ

قَْت  قُْت َ�نَْها ،تََ�لََّمْت تََصدَّ ْجٌر إِْن تََصدَّ
َ
 )۱۳۸۸بخاری:( .»»َ�َعمْ « :قَاَل  ؟َ�َهْل لََها أ

ُمرد. فکر  یمادرم به مرگ ناگهان گفت: خدا به رسول  یشخص گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 یبه و یابت از او صدقه دهم, پاداشیمن به نداد. اگر  کرد, صدقه می دا مییکنم اگر فرصت حرف زدن پ می

 .»»یبل«فرمود:  د؟ رسول الله یخواهد رس
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 آمده است قبر رسول اکرم  ة): آنچه دربار49باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۹۳ ُر يِف َمَرِضهِ  قَالَْت: إِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ َْومَ « :يَلَتََعذَّ نَا ايلْ
َ
ْ�َن أ

َ
 ؟أ

نَا َغًدا
َ
ْ�َن أ

َ
ِْري ،اْستِبَْطاًء يِلَْوِم اَع�َِشةَ  ؟»أ

َ
ُ َ�ْ�َ َسْحِري َو� ا اَكَن يَْوِ� َ�بََضُه ا�َّ وَُدفَِن يِف  ،فَلَمَّ

 )۱۳۸۹ بخاری:( .»بَييِْت 
امروز من «د: یپرس می ،وفات خود یماریبدر  : رسول الله ت است کهیروا لشه یعااز « ترجمه:

شه است. ینوبت عا ین بود که بداند چه روزیش ا؟ منظور»خانه خواهد بود نوبت کدام فرداکجا هستم؟ 

ن نه میس یرو رسول الله  ک)مبار(که سر  ید، در حالیکه نوبت من فرا رس یوقت گوید: می لشه یعا

 . »دیمن، دفن گرد هقرار داشت, وفات نمود و در حجر

اِب « -۶۹۴ َطَّ
ْ
ِ   َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل َ رَُسوُل ا�َّ َوُهَو َراٍض َ�ْن هؤالِء   �نَُّه قَاَل: تُُو�ِّ

، َوَ�بَْدالرَّمْحَِن ْ�َن  َ�ْ�َ تََة، فََس�َّ ُ�ثَْماَن، وََعِليًّا، َوَطلَْحَة، َوالزُّ تَِة، فََس�َّ السِّ َعوٍْف، انلََّفِر السِّ
يِب َوقَّاٍص، 

َ
 )۱۳۹۲ (بخاری: .»وََسْعَد ْ�َن أ
عثمان،  :یعنی ،ن شش نفریاز ا ،هنگام وفات رسول ا لله  گوید: می  عمر بن خطاب« ترجمه:

 .»بود یراض بن ابن وقاص  سعد و ر، عبدالرحمن بن عوفی، طلحه، زبیعل

 بد گفته نشود ،به مردگان :)50باب (

ْمَواَت، : «قَالَْت: قَاَل انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۶۹۵
َ
 ال �َُسبُّوا األ

َ
فَْضْوا إىِل

َ
ُهْم قَْد أ فَإِ�َّ

ُموا  )۱۳۹۳: یبخار( .»»َما قَدَّ
 هجیرا آنان به نتید. زییبه مردگان، ناسزا نگو«فرمود:   رسول الله گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»»اند دهیاعمالشان, رس



 

 
 

 

 

 

 تکتاب زکا -24

 ): وجوب زکات1(باب 
نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٦٩٦

َ
ََمِن،  َ�َعَث ُمَعاًذا  : أ

ْ
 ايل

َ
 إِىل

َ
ال

َ
ق

َ
 : «ف

َ
اْدُ�ُهْم إىِل

 َ نَّ ا�َّ
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
، فَإِْن ُهْم أ ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َو� َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إهِل

َ
اْ�رَتََض  قَِد َشَهاَدِة أ

َ اْ�رَتَ  نَّ ا�َّ
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
َض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويَلْلٍَة، فَإِْن ُهْم أ

ْغِنيَائِِهْم َوتَُردُّ ىلَعَ ُ�َقَرائِِهمْ 
َ
ْمَوالِِهْم، تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
 )١٣٩٥بخاری: ( .»»َعلَيِْهْم َصَدقًَة يِف أ

اهل «من فرستاد و فرمود: یبه  را معاذ   اکرم ینبت است که یروا باز ابن عباس « جمه:تر 

رفتند، به آنان یرا پذن یافراخوان. اگر  ،رسالت من ت خداوند ویدادن به وحدان یگواه یعنید یتوحمن را به ی

رفتند، به آنان بگو: یپذهم ده است. اگر نماز را یا فرض گردانآنهبر  ،نماز پنج ،بگو: خداوند در شبانه روز

 .»»شودده یبرگردانآنها  یاز ثروتمندان آنها گرفته شده و به فقراکه واجب کرده آنها خداوند زکات مال را بر 
يُّوَب « -۶۹۷

َ
يِب �

َ
نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ َ�ْن أ

َ
َنََّة. قَاَل: : أ

ْ
ِ� بَِعَمٍل يُْدِخلُِ� اجل ْخرِبْ

َ
: أ

» ُ
َ

ُ َما هل
َ

الَة، َوتُْؤِ� : «َوقَاَل انلَّيِبُّ » َما هل َ َوال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ ُ، َ�ْعبُُد ا�َّ
َ

رٌَب َما هل
َ
أ

اَكَة، َوتَِصُل الرَِّحمَ   )۱۳۹۶ بخاری:( .»»الزَّ
 یاآمد و عرض کرد:  نزد رسول الله  ،یکند که: شخص ت مییروا  یصاروب انیابوا« ترجمه:

خواهد؟ چه  از حاضران گفت: چه می یکی. سازدکه مرا وارد بهشت کن  یبه من معرف یعمل خدا!رسول 

خدا را عبادت  )به آن شخص فرمود: خواهد. (سپس دارد، چه می یازین« فرمود:  خواهد؟ رسول الله  می

 .»»را ادا کن یشاوندیبده و حق خو، نماز بخوان، زکات نسازیک شر یبا ورا  )یا کسی( یزیچ چیکن و ه
يِب ُهَر�َْرَة « -۶۹۸

َ
ىَت انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
َ�َقاَل: ُدلَِّ� ىلَعَ َ�َمٍل إَِذا َعِملْتُُه َدَخلُْت  : أ

َنََّة. قَاَل: 
ْ
اَكَة الَْمْفُروَضَة، «اجل الَة الَْمْكتُو�ََة، َوتُؤَدِّي الزَّ َ ال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ َ�ْعبُُد ا�َّ

 ». َوتَُصوُم َرَمَضانَ 
َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال أ

َّ
، قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل: َواذل

َّ
ا َو� ُه « :ِز�ُد ىلَعَ َهَذا. فَلَمَّ َمْن رَسَّ

 َهَذا
َ

َنَِّة، فَلْيَنُْظْر إِىل
ْ
ْهِل اجل

َ
 رَُجٍل ِمْن أ

َ
ْن َ�نُْظَر إِىل

َ
 )۱۳۹۷ (بخاری: .»»أ
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به من  یآمد و گفت: عمل ن نزد رسول الله یه نشیباد یکند که: مرد ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

با را  یزیچ را عبادت کن وخدا «فرمود:  ، وارد بهشت شوم. رسول الله آنرا انجام دهمکن که اگر  یمعرف

ه یآن مرد باد». ریماه رمضان را روزه بگ و بدهفرض را بخوان، زکات مالت را  ینگردان، نمازهایک او شر

انجام  یچ کاری)، هیفرمودنها (که یاضافه بر ا که جانم در دست اوست، یگفت: سوگند به ذات ،نینش

را از اهل بهشت  یمرد ،خواهد هر کس می«فرمود:  رفت، رسول الله  که آن مرد ی. هنگامنخواهم داد

 .»»نگاه کند، ن مردی، به اندیبب

يِب ُهَر�َْرَة « -۶۹۹
َ
ِ  َ�ْن أ َ رَُسوُل ا�َّ ا تُُو�ِّ بُو بَْ�ٍر  قَاَل: لَمَّ

َ
، َوَ�َفَر َمْن َ�َفَر َوَ�َن أ

َعَرِب، َ�َقاَل ُ�َمُر 
ْ
ِ ِمَن ال قَاتَِل : «: َكيَْف ُ�َقاتُِل انلَّاَس؟ َوقَْد قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

ُ َوَ�ْفَسُه إِالَّ 
َ

، َ�َمْن قَالََها َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ َماهل ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ِه، وَِحَسابُُه ىلَعَ  انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا: ال إهِل حِبَقِّ
 ِ ِ لَوْ » ا�َّ اَكَة َحقُّ الَْماِل، َوا�َّ اَكةِ، فَإِنَّ الزَّ الِة َوالزَّ َق َ�ْ�َ الصَّ قَاتِلَنَّ َمْن فَرَّ

ُ
ِ أل  َمنَُعوِ� َ�َقاَل: َوا�َّ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْن قَْد نِْعَها. قَاَل ُ�َمُر لََقاتَلْتُُهْم ىلَعَ مَ  َ�نَاقًا اَكنُوا يُؤَدُّوَ�َها إىِل
َ
ِ َما ُهَو إِالَّ أ

: فََوا�َّ
يِب بَْ�ٍر 

َ
ُ َصْدَر أ َح ا�َّ َقُّ  رَشَ

ْ
نَُّه احل

َ
 )۱۳۳۹،۱۴۰۰بخاری: . (»لِلِْقتَاِل، َ�َعَرفُْت �

کار آمد و  یرو ابوبکر نمود ووفات   رسول الله که یهنگام گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

گفت: چگونه   رعمن زکات، نمود)، یقصد جهاد با مانع  (و ابوبکر ل عرب مرتد شدندیاز قبا یبعض

 با مردم بجنگم که یتا زمان ستامر شده ابه من  «فرمود:  که رسول الله  ی؟ در حالیکنیبا آنان جهاد م

خواهد بود، مگر به حق آن، و ش در امان مالو جان اورد، یکه شهادت ب ینگفته باشند. و کسال اله اال الله 

ن نماز و زکات فرق قائل یکه ب یگفت: سوگند به خدا، با کسان  ابوبکر». حسابش با خدا خواهد بود

سرباز زنند, در ای  را زکات، حق مال است. به خدا سوگند، اگر از دادن بزغالهیشوند, جهاد خواهم کرد. ز

 یبه خدا سوگند، وقت گوید: می د. عمریدادند, با آنها خواهم جنگ می که آنرا در زمان رسول خدا  یحال

 .»بردم یت موقف او پیت فرموده است، به حقانین مورد، انشراح صدر، عنایدم که خداوند به ابوبکر در اید

 دهد که زکات نمی ): گناه کسی2باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۷۰۰
َ
يِت اِإلبُِل ىلَعَ َصاِحِبَها ىلَعَ َخْ�ِ َما اَكنَْت، : « قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ   عن أ

ْ
تَأ

َغنَُم ىلَعَ َصاِحِبَها ىلَعَ َخْ�ِ َما اَكنَْت 
ْ
يِت ال

ْ
ْخَفافَِها، َوتَأ

َ
َها، َ�َطؤُُه بِأ  إَِذا لَْم إَِذا ُهَو لَْم ُ�ْعِط ِ�يَها َحقَّ

ْظالفَِها َوَ�نَْط 
َ
َها، َ�َطؤُُه بِأ ْلََب ىلَعَ الَْماءِ «َوقَاَل: ». ُحُه بُِقُرونَِهاُ�ْعِط ِ�يَها َحقَّ

ُ
ْن حت

َ
َها أ ». َوِمْن َحقِّ

 «قَاَل: 
َ
ُد، فَأ ِقيَاَمِة �َِشاٍة َ�ِْملَُها ىلَعَ َرَ�بَتِِه لََها ُ�َعاٌر، َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ

ْ
َحُدُ�ْم يَْوَم ال

َ
يِت أ

ْ
قُوُل: َوال يَأ
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ْمِلُك لََك ِمَن اِهللا َشيْئًا، قَ 
َ
ُ راَُغٌء، َ�يَُقوُل: يَا ال أ

َ
يِت بِبَِعٍ� َ�ِْملُُه ىلَعَ َرَ�بَتِِه هل

ْ
ْد بَلَّْغُت، َوال يَأ

ِ َشيْئًا، قَْد بَلَّْغُت  ْمِلُك لََك ِمَن ا�َّ
َ
قُوُل: ال أ

َ
ُد، فَأ  )۱۴۰۲بخاری: ( .»»ُ�َمَّ

ش را ادا نکند (و زکات آنها یحق شترها یاگر کس«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

خود ِله  یر دست و پاهای, او را زاند ا داشتهیکه در دن ین وضعیتر آن شترها با شاداب ،امتیروز قرا ندهد) 

امت، آن گوسفندان با یو زکات آنها را ندهد) روز ق(که حق گوسفندانش را ادا نکند ین کسیکنند. همچن می

خود، مورد ضرب و  یخود، قرار داده, با شاخها یها ر سمی, او را زاند ا داشتهیکه در دن ین وضعیتر شاداب

تا اگر (ن است که در محل آبشخور، آنها را بدوشندیو از جمله حقوق آنها، ا«و فرمود: ». دهند جرح، قرار می

د یاینش من یپ یامت، کسید، روز قیر، به او بدهند). مواظب باشیدند, از آن شیرا د یا رهگذریر و یفق یشخص

محمد! (مرا نجات ده).  ید: ایکند و بگو اد مییرا بر دوش خود دارد و آن گوسفند فر یکه گوسفند یدر حال

، پیست. زیساخته ن یمن خواهم گفت: اکنون از دست من، کار
ً
ن یهمچن ام.  دهیام خدا را به شما رسانیرا قبال

محمد! (مرا نجات ده). آنگاه،  ید: ایو بگو دیایکند، نزد من ن اد مییکه بر دوش دارد و فر یبا شتر یکس

 پیساخته ن یخواهم گفت: اکنون از دست من، کار
ً
 .»»ام  دهیام خدا را به شما رسانیست. من قبال

يِب ُهَر�َْرةَ « -۷۰۱
َ
ِ  َ�ْن أ ُ َماًال، فَلَْم يُؤَدِّ َزَ�تَُه، : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن آتَاُه ا�َّ

ُخُذ بِِلهْ ُمثَِّل 
ْ
ِقيَاَمِة، ُ�مَّ يَأ

ْ
قُُه يَْوَم ال ُ َز�ِيبَتَاِن، ُ�َطوَّ

َ
قَْرَع، هل

َ
ِقيَاَمِة ُشَجااًع أ

ْ
ُ يَْوَم ال

ُ
ُ َماهل

َ
ِزَمتَيِْه، هل

نَا َكْ�ُكَ 
َ
نَا َمالَُك، أ

َ
ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿ ُ�مَّ تَال:». َ�ْعِ�: �ِِشْدَ�يِْه، ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ ﴾ َخلُونَ َ�بۡ  �َّ

 )۱۴۰۳بخاری: ( .»]۱۸۰عمران:  آل[
است اگر  او ثروت دادهه که خداوند ب یکس«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

گیدو ن یداراکه  یسم ییدهاژمالش به شکل ا ،امتیزکات مالش را پرداخت نکند، روز ق ن یش زهرآ

من مال و  گوید: می را گرفته، ش)یها (گونهاش  چهرهچد و دو طرف یپ و به گردن او مید یآ باشد، در می می

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿ ه را تالوت کرد:ین آیا رسول الله  ،سپس». تو هستم هخزان عمران:  آل[﴾ َخلُونَ َ�بۡ  �َّ

ن یکه ا نکنندورزند، گمان  ت کرده است، بخل مییآنها عناه آنان که نسبت به آنچه خداوند ب: یعنی ]۱۸۰

وحق  اند دهیکه نسبت به آن بخل ورز ین مالیآنها بد است. وا یبرا ،ن کاریشان خوب است. بلکه ایبرا ،کار

 .»دبر گردنشان خواهد بو یطوق ،امتی، روز قاند آنرا ادا نکرده

 آید نمی کنز بحساب ،): مالی که زکات آن پرداخت گردد3باب (

يِب َسِعيٍد « -۷۰۲
َ
َواٍق َصَدقٌَة، َولَيَْس : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
لَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

وُْسٍق َصَدقَةٌ 
َ
 )۱۴۰۵ بخاری:( .»»ِ�يَما ُدوَن مَخِْس َذوٍْد َصَدقٌَة، َولَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ
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، هیکمتر از پنج اوقکه  یبر مال«فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»»شود زکات واجب نمی باشد، پنج شتر و پنج وسق

 ): زکات در مال حالل وپاك است4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۰۳
َ
ِ  َ�ْن أ َق بَِعْدِل َ�ْمَرٍة ِمْن َكْسٍب : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َمْن تََصدَّ

يَِّب، ُ إِالَّ الطَّ َ َ�تََقبَّلَُها �ِيَِميِنِه،ُ�مَّ يَُر�ِّيَها لَِصاِحِبِه، َكَما يَُر�ِّ  َطيٍِّب، َوال َ�ْقبَُل ا�َّ َو�ِنَّ ا�َّ
َبَِل 

ْ
َحُدُ�ْم فَلُوَُّه، َحىتَّ تَُ�وَن ِمثَْل اجل

َ
 )۱۴۱۰بخاری: ( .»»أ

صدقه  ،خداوند فقط از مال حالل« فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

در دست راست را  ، خداوند آندهدصدقه  ،از مال حالل ،دانه خرمایک  هبانداز ،هرکس کند. و میقبول 

را پرورش خود که شما کره اسب  کند) (بزرگ می دهد چنان پرورش میصاحبش  یبرارد و یگیخود م

 .»»کوه شودیک  هبانداز ،خرما هنکه آن دانید تا ایده می

 قبول نکندآنرا دهید قبل از آنکه کسی صدقه ): 5باب (

  َ�ْن َحاِرثََة بِْن وَْهٍب « -٧٠٤
َ

ال
َ
قُوا«َ�ُقوُل:  : َسِمْعُت انلَّيِبَّ ق يِت تََصدَّ

ْ
، فَإِنَُّه يَأ
ُد َمْن َ�ْقبَلَُها، َ�ُقوُل الرَُّجُل: لَْو ِجئَْت بِ  َها َعلَيُْ�ْم َزَماٌن، َ�ْميِش الرَُّجُل بَِصَدقَِتِه، فَال َ�ِ

َْوَم فَال َحاَجَة يِل بَِها ا ايلْ مَّ
َ
ْمِس لََقِبلْتَُها، فَأ

َ
 )١٤١١بخاری: ( .»»بِاأل

فرا  یرا زمانید. زیصدقه ده«فرمود:  دم که مییشن  اکرم ینباز  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 شخصرد. یبپذرا آن شود که  دا نمییکس پ چیاما ه ،افتد براه میاش  با صدقه ،د که شخصیخواهد رس

 .»به آن ندارم یازین ،اما امروز .کردم ، قبول مییآورد صدقه ات را می ،روزیاگر د گوید: می

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۰۵
َ
اَعُة َحىتَّ يَْ�رُثَ ِ�يُ�ُم : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ال َ�ُقوُم السَّ

 
ُ

َمال
ْ
ِي َ�ْعرُِضُه  ، َ�يَِفيَض َحىتَّ يُِهمَّ رَبَّ الَْماِل َمنْ ال

َّ
َ�ْقبَُل َصَدَ�تَُه، وََحىتَّ َ�ْعرَِضُه، َ�يَُقوَل اذل

رََب يِل 
َ
 )۱۴۱۲بخاری: ( .»»َعلَيِْه: ال أ
که مال  یامت برپا نخواهد شد تا زمانیق «فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

را به فالن شخص، اش  کند که صدقه که صاحب مال، اراده می ییاد شود تا جایان شما زیو ثروت درم

 .»»از ندارمیبدان، ن گوید: می کند, آن شخص، آنرا به او عرضه می یبدهد. وقت

ِ  َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم « -۷۰۶ َحُدُهَما قَاَل: ُكنُْت ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
َ
، فََجاَءُه رَُجالِن، أ

 ِ ِبيِل. َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َعيْلََة، َواآلَخُر �َْشُكو َ�ْطَع السَّ
ْ
ِبيِل: فَإِنَُّه ال : «�َْشُكو ال ا َ�ْطُع السَّ مَّ

َ
أ



 393 کتاب زکات

 

مَّ 
َ
َة بَِغْ�ِ َخِفٍ�، َوأ  َمكَّ

َ
ِعُ� إِىل

ْ
ُْرَج ال يِت َعلَيَْك إِالَّ قَِليٌل، َحىتَّ ختَ

ْ
اَعَة ال يَأ َعيْلَُة: فَإِنَّ السَّ

ْ
ا ال

َحُدُ�ْم َ�ْ�َ 
َ
ُد َمْن َ�ْقبَلَُها ِمنُْه، ُ�مَّ يَلَِقَفنَّ أ َحُدُ�ْم بَِصَدقَِتِه، ال َ�ِ

َ
َ�ُقوُم، َحىتَّ َ�ُطوَف أ

ُ، ُ�مَّ يَلَُقو
َ

، لَيَْس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه ِحَجاٌب، َوال تَرمُْجَاٌن ُ�رَتِْجُم هل ِ وتَِك َماًال؟ يََدِي ا�َّ
ُ
لَْم أ

َ
ُ: أ

َ
لَنَّ هل

: بََ�. َ�يَنُْظُر َ�ْن يَِميِنهِ  رِْسْل إيَِلَْك رَُسوًال؟ فَلَيَُقولَنَّ
ُ
لَْم أ

َ
: أ : بََ�. ُ�مَّ يَلَُقولَنَّ  فَال يََرى فَلَيَُقولَنَّ

َحُدُ�ُم انلَّاَر َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرةٍ، إِالَّ انلَّاَر، ُ�مَّ َ�نُْظُر َ�ْن ِشَماهِلِ فَال يََرى إِالَّ انلَّاَر، فَلْيَتَّ 
َ
ِقَ�َّ أ

ْد فَِبلَكَِمٍة َطيِّبَةٍ   )۱۴۱۳بخاری: ( .»»فَإِْن لَْم َ�ِ
 بودم که دو نفر به محضر آنحضرت  نزد رسول الله  گوید: می بن حاتم  یعد« ترجمه:

 همسأل«فرمود:  . رسول الله ت کردی، شکاها راه یامن از نا یگریو د یاز فقر و گرسنگ یکیدند. یرس

 .رفتمکه خواهند  تاکه کاروانها بدون محافظ یحل خواهد شد بطور ک،ینزد هندیدر آ ها ت راهیامن

اد یز یبحدمال و ثروت (که یامت برپا نخواهد شد تا وقتی: قمید بگوی، بایفقر و گرسنگدر مورد اما 

. دا نکندیپرا او  یبپردازد ول رد، به جستجویرا بپذاش  که صدقه یدا کردن کسیپ یبرااز شما  یکیکه  )شود

به  یازیوجود ندارد و ن یحجاب کهید شد در حالیخدا حاضر خواهشگاه یدر پامت، شما یسپس روز ق

. باز یبل گوید: می ا به تو مال نداده بودم؟ید: آیفرما میاش  خداوند خطاب به بندهست. آنگاه، یمترجم ن

به  ،. آن شخصیبل گوید: می امبر نفرستاده بودم؟ بندهیتو پ ییت و راهنمایهدا ید: برایفرما خداوند می

کند بجز  چپ خود نگاه میسمت  بهسپس، ند. یب نمی یزیکند بجز آتش، چ راست خود نگاه میسمت 

اگر چه با  ،دیدور نگاه داراز آتش دوزخ خود را «فرمود:  نجا آنحضرت یدر ا .»ندیب نمی یزیآتش، چ

ده (و حسن خلق) خود را از یبا سخن پسند مقدور نبود،ز ین نیا باشد. و اگر یینصف خرمادادن صدقه 

 .»»دیآتش، نجات ده

 باشد اندکی صدقه و نجات دهید اگر چه با نصف خرما ،): خود را از آتش6باب(

يِب ُموىَس « -۷۰۷
َ
ِ�َ�َّ ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن َ�ُطوُف الرَُّجُل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
يَلَأ

ْر�َ 
َ
ُخُذَها ِمنُْه، َوُ�َرى الرَُّجُل الَْواِحُد يَتْبَُعُه أ

ْ
َحًدا يَأ

َ
ُد أ َهِب، ُ�مَّ ال َ�ِ َدقَِة ِمَن اذلَّ ُعوَن ِ�يِه بِالصَّ
ِة  َن بِِه، ِمْن قِلَِّة الرَِّجاِل َوَ�رْثَ ًة يَُ�ْ

َ
 )۱۴۱۴بخاری: ( .»»النَِّساءِ اْمَرأ

زکات طال  ،رسد که مردم می فرا یزمان«فرمود:   رسول الله گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

قلت  به علت کثرت زنان و رد. ویل بگیشود که آنرا تحو دا نمییپ یاما کسچرخند,  رند و مییگ را بدست می

 .»»پناه خواهند برد ،مردیک مردان، چهل زن به 
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نَْصارِيِّ « -۷۰۸
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  َ�ْن أ َدقَِة، اْ�َطلََق  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َمَرنَا بِالصَّ

َ
إَِذا أ
ٍف 

ْ
ل
َ
َْوَم لَِمائََة أ

ْ
، َو�ِنَّ بِلَْعِضِهُم ايل وِق، َ�يَُحاِمُل، َ�يُِصيُب الُْمدَّ  السُّ

َ
َحُدنَا إىِل

َ
 )۱۴۱۶بخاری: ( .»»أ

صدقه که داد  به ما دستور می که رسول الله  یهنگام گوید: می یمسعود انصارابو « ترجمه:

از درآمد خود را صدقه  یکردند و بخش می کارمزد کم،  یدر ازا ورفتند  از ما به بازار می یبعض ،میبده

 .»»رسد به صد هزار می ،از مردم یپول برخ ،. اما امروزدادند می

ْد ِعنِْدي  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۰۹ ِ
َ

ُل، فَلَْم جت
َ
ٌة َمَعَها ابْنَتَاِن لََها �َْسأ

َ
قَالَْت: َدَخلَِت اْمَرأ

ُ�ْل ِمنَْها، ُ�مَّ قَاَمْت 
ْ
ْ�َطيْتَُها إِيَّاَها، َ�َقَسَمتَْها َ�ْ�َ ابْنَتَيَْها، َولَْم تَأ

َ
فََخرََجْت،  َشيْئًا َ�ْ�َ َ�ْمَرٍة، فَأ

تُُه، َ�َقاَل: َعلَيْنَا  فََدَخَل انلَّيِبُّ  ْخرَبْ
َ
ُ ِسرْتًا ِمَن «فَأ

َ
ٍء ُ�نَّ هل َنَاِت �يَِشْ

ْ
َمِن اْ�تُِ�َ ِمْن َهِذهِ ابل

 )۱۴۱۸بخاری: ( .»»انلَّارِ 
خواست. در آن  یزیمن آمد و چ هبا دو دخترش به خان یزن ،ید: روزیفرما می لشه یعا« ترجمه:

ان دو دخترش یخرما را م هدان ،دادم. آن زنرا به او نبود. آن  هدر خان یگریز دیچ ،خرما هدانیک بجز  ،لحظه

ان را یف آورد، جریتشر  که رسول الله یو رفت. وقت برخاست ،نخورد. سپس یزیم کرد و خودش چیتقس

ش قرار یچند دختر، مورد آزما هلیهر کس را که خداوند به وس«فرمود:  آنحضرت ف کردم. یش تعریبرا

 .»»در برابر آتش دوزخ، خواهند شد یش سپریت کند)، برایدرست تربو او آنها را (دهد 

 کدام است؟ ،): بهترین نوع صدقه7باب (

يُب ُهَر�َْرَة « -٧١٠
َ
  َ�ْن أ

َ
ال

َ
 انلَّيِبِّ ق

َ
َدقَِة  : َجاَء رَُجٌل إىِل يُّ الصَّ

َ
، أ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْجًرا؟ قَاَل: 
َ
ْ�َظُم أ

َ
ِغَ�، َوال ُ�ْمِهُل َحىتَّ «أ

ْ
ُمُل ال

ْ
َفْقَر َوتَأ

ْ
ىَْش ال

َ
نَْت َصِحيٌح َشِحيٌح، خت

َ
َق َوأ ْن تََصدَّ

َ
أ

ُلُْقوَم، قُلَْت: ِلُفالٍن َكَذا، َولُِفالٍن َكَذا، َوقَْد اكَ 
ْ
 )١٤١٩بخاری: ( .»»َن لُِفالنٍ إَِذا بَلََغِت احل

 ،کدام صدقه خدا!رسول  یاد: یآمد و پرس نزد رسول الله  یمرد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

که حرص جمع  یو هنگام یآنرا در زمان تندرستکه ای  صدقه«فرمود:  دارد؟ رسول الله  یشتریاجر ب

تا لحظات  ینکه منتظر بمانی, نه ای, بدهیشدن دارد به ثروتمند یو ام یترس و از فقر می یمال دار یآور

 یدر حالد. ینقدر بدهیا ید و به فالنینقدر بدهیا یبه فالن: ییو) بگو یمرگت، فرا رسد, آنگاه، (صدقه ده

. »ست)ی(و از آِن تو ن». گران داردیکه در آن لحظه، خود بخود مال، تعلق به د
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 )8باب (

ْزَواِج انلَّيِبِّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۱۱
َ
نَّ َ�ْعَض أ

َ
ُوقًا؟ قُلَْن لِلنَّيِبِّ  : أ

ُ
ُع بَِك حل رْسَ

َ
نَا أ ُّ�

َ
� :

ْطَولُُ�نَّ يًَدا«قَاَل: 
َ
�ََّما ». أ

َ
ْطَولَُهنَّ يًَدا، َ�َعِلْمنَا َ�ْعُد �

َ
َخُذوا قََصبًَة يَْذرَُعوَ�َها، فاََكنَْت َسوَْدُة أ

َ
فَأ

دَ  َدقَةَ اَكنَْت ُطوَل يَِدَها الصَّ ِبُّ الصَّ
ُ

ُوقًا بِِه، َوَ�نَْت حت
ُ
َ�نَا حل رْسَ

َ
 )۱۴۲۰بخاری: ( .»قَُة، َوَ�نَْت أ

بعد از دند: یپرس آنحضرت از  از همسران رسول الله یبعض گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 ،شیها که دست یکس«فرمود:  رسول خدا زودتر به شما ملحق خواهد شد؟ ، از مایک کدام وفات شما، 

م. یکرد یریگ اندازه، یاز ن یبا چوبخود را  یها ما دستآن، بعد از  گوید: می ل شهیعا ».باشددرازتر 

دست،  یاز دراز آنحضرت م که منظور یما درازتر بود. اما بعدها دانست هاز هم لسوده  یها دست

  .»ملحق شد شان که صدقه دادن را دوست داشت، زودتر از همه ما، به رسول خدا یو ا .بودصدقه دادن 
ن یرا از آن چنیدارد. ز یدگیچیپ یاندک ت فوق،ید, روایکن : همانطور که مالحظه میتذکر 

ر ازواج، وفات نموده است. در یقبل سا ل، سوده  امبریشودکه بعد از وفات پ استنباط می

شتر یب لنب یح شده است که چون زیگر، تصریات متعدد دیبلکه دررواست؛ ین نیکه چن یحال

ح یشتر، به شرح صحیل بیتفص یوست. (برایپ داد, زودتر از آنها به رسول الله  از همه صدقه می

 د).یی، مراجعه نمایو فتح البار ۲۴۵۲ث شماره یمسلم، حد

 ): اگر کسی ندانسته زکات را به ثروتمندي بدهد9باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۱۲
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�نَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج «قَاَل:  : أ تََصدَّ

َ
قَاَل رَُجٌل: أل

َق ىلَعَ َساِرٍق. َ�َقاَل: اللَُّهمَّ لََك  ثُوَن: تُُصدِّ ْصبَُحوا َ�تََحدَّ
َ
بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف يَِد َساِرٍق، فَأ

َ�نَّ  تََصدَّ
َ
َْمُد، أل

ْ
ثُوَن:  احل ْصبَُحوا َ�تََحدَّ

َ
بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف يََدْي َزاِ�يٍَة، فَأ

َق اللَّيْلََة ىلَعَ َزاِ�يٍَة،   تُُصدِّ
َ

ال
َ

ق
َ
َ�نَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج ف تََصدَّ

َ
َْمُد، ىلَعَ َزاِ�يٍَة، أل

ْ
: اللَُّهمَّ لََك احل

، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ لََك بَِصَدقَِتِه فَوََضَعَها يِف  َق ىلَعَ َغِ�ٍّ ثُوَن: تُُصدِّ ْصبَُحوا َ�تََحدَّ
َ
، فَأ يََدْي َغِ�ٍّ

ا َصَدَ�تَُك ىلَعَ َساِرٍق: فَلََعلَّ  مَّ
َ
ُ: أ

َ
يِتَ فَِقيَل هل

ُ
، فَأ َْمُد ىلَعَ َساِرٍق، وىلََعَ َزاِ�يٍَة، وىلََعَ َغِ�ٍّ

ْ
ْن احل

َ
ُه أ

قَِتهِ  ، �َْستَِعفَّ َ�ْن رَسِ َغِ�ُّ فَلََعلَُّه َ�ْعَترِبُ
ْ
ا ال مَّ

َ
ْن �َْستَِعفَّ َ�ْن ِزنَاَها، َوأ

َ
اِ�يَُة: فَلََعلََّها أ ا الزَّ مَّ

َ
، َوأ

 ُ ْ�َطاُه ا�َّ
َ
ا أ  )۱۴۲۱بخاری: ( .»»َ�يُنِْفُق ِممَّ

ای  صدقه خواهم می گفت: یشخص«فرمود:   کند که رسول الله نقل می  رهیابوهر« ترجمه:

مردم صبح روز بعد، داد.  یبه دزدآنرا  )نکه بداندیبدون ا(رون رفت ویب و را برداشتهاش  صدقه ،. سپسبدهم
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 ،که دوبارهم گرفت یتصمبجا آورد و خدا را شکر  ،. مرد صدقه دهندهه استصدقه داده شد یگفتند: به دزد

مردم . دادای  فاحشهبه آنرا  )نکه بداندیبدون ا( رون رفت ویب و را برداشتهاش  صدقه ،سپس صدقه دهد.

ام   م. صدقهیگو ا! تو را سپاس مییمرد صدقه دهنده گفت: خدا. ه استصدقه داده شدای  به فاحشهگفتند: 

افتاد.  یبدست ثروتمنداش  ن بار، صدقهیگر، صدقه دهد و ایم گرفت بار دیافتاد. و تصمای  بدست فاحشه

نکه به سارق و یصدقه داده شده است. آن شخص، گفت: خداوندا! از ا یروز بعد، مردم گفتند: به ثروتمند

د) که نزد او آمد یرا (خواب د یآورم. سرانجام، شخص شکر تو را به جا می ام، فاحشه و ثروتمند، صدقه داده

ز یبشود. و صدقه ات به زن فاحشه ن ید است صدقه ات به دزد، باعث دست برداشتن او، از دزدیو گفت: ام

 .»»باعث عبرت او شود و در راه خدا، انفاق کند ای، که به ثروتمند دادهای  او گردد و صدقه یپاکدامن باعث

 ): اگر کسی ندانسته زکات مالش را به فرزندش بدهد10باب (

ِ  َ�ْن َمْعِن بِْن يَِز�َد « -۷۱۳ َّ  قَاَل: بَاَ�ْعُت رَُسوَل ا�َّ ي، وََخَطَب يلَعَ يِب وََجدِّ
َ
نَا َوأ

َ
أ

ُق بَِها، فَوََضَعَها ِعنَْد رَُجٍل  ْخَرَج َدنَاِ�َ� َ�تََصدَّ
َ
يِب يَِز�ُد أ

َ
نَْ�َحِ�، وََخاَصْمُت إيَِلِْه، َوَ�َن أ

َ
فَأ

تَيْتُُه بَِها، 
َ
َخْذُ�َها، فَأ

َ
 يِف الَْمْسِجِد، فَِجئُْت فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
ِ َما إِيَّاف  رَُسوِل : َوا�َّ

َ
رَْدُت، فََخاَصْمتُُه إىِل

َ
َك أ

 ِ َخْذَت يَا َمْعنُ «، َ�َقاَل: ا�َّ
َ
 )۱۴۲۲بخاری: ( .»»لََك َما نََو�َْت يَا يَِز�ُد، َولََك َما أ

خطبه نکاح م. یعت کردیب  با رسول الله ,پدر و پدر بزرگم و من گوید: می  دیزیمعن بن « ترجمه:

 ش آمده بود، نزد آنحضرت ین من و پدرم پیکه ب یحل اختالف ی، برایخواند. روز ز آنحضرت یمرا ن

داده بود که آنها را صدقه دهد. من آمدم و آن  یپول، در مسجد به شخص ید؛ مقداریزیم. پدرم ؛ یرفت

خواستم آنها را به تو  شخص، پولها را به من داد. با آن پولها، نزد پدرم آمدم. پدرم گفت: سوگند به خدا! نمی

د! یزی یا«فرمود:  م. آنحضرت یمراجعه کرد ن اختالف، به رسول خدا یحل ا یبدهد. سرانجام، برا

 .»»باشد از آِن تو میای  معن! آنچه را گرفته یو تو ا ای. دهیرس ی،ا ت کردهیتو به آنچه ن

  ): اجازه دادن به خادم براي دادن صدقه11باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۱۴ ةُ ِمْن َطَعاِم بَيِْتَها، : «قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْ�َفَقِت الَْمْرأ

َ
إَِذا أ

ْجُرُه بَِما َكَسَب، َولِلَْخاِزِن ِمثُْل َذلَِك، ال َ�ْ�َ ُمْفِسَدٍة، اَكَن لََها 
َ
ْ�َفَقْت، َولَِزوِْجَها أ

َ
ْجُرَها بَِما أ

َ
أ

ْجَر َ�ْعٍض َشيْئًا
َ
 )۱۴۲۵بخاری: ( .»»َ�نُْقُص َ�ْعُضُهْم أ

از مال  یزیچ ،اسرافبدون  یزن ،هرگاه«فرمود:  اکرم کند که رسول نقل می لشه یعا« ترجمه:

ز در یرسد. و خادم و خزانه دار ن به او ثواب انفاق و به شوهرش، ثواب کسب آن می ،کندصدقه را شوهرش 

 .»»کاهد نمی یگریچکدام از ثواب دیدارند. و ه ین وضعیصورت انفاق, چن
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 ست که از روي بی نیازي باشدا ): صدقه آن12باب (

ْفَ�، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم « -۷۱۵ َِد السُّ ُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلْ
ْ
َُد ال ايلْ

، َوَمْن �َْستَْغِن �ُ  ُ ُه ا�َّ َدقَِة َ�ْن َظْهِر ِغً�، َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ  بَِمْن َ�ُعوُل، وََخْ�ُ الصَّ
ْ
ْغِنِه َوابَْدأ

 ُ  )۱۴۲۸بخاری: ( .»»ا�َّ
ن ییدست باال (صدقه دهنده) از دست پا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  م بن حزامیحک« ترجمه:

ن ید که تحت تکفل شما هستند. و بهتریشروع کن یرنده) بهتر است. صدقه را نخست، از افرادی(صدقه گ

صدقه دهد که خود,  یطور یعنی، آنرا (صدقه) دهد. (یازین بی یصدقه، آنست که (صدقه دهنده) از رو

دارد. و هر کس که  ز او را از آن، دور نگاه میید, خداوند نیجو یستن، دورمحتاج نشود). هر کس، از خوا

 .»»سازد یاز مین بی کند, خداوند او را یازین بی اظهار

ِ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۱۶ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َدقََة  : أ قَاَل َوُهَو ىلَعَ الِْمنرَْبِ وََذَكَر الصَّ

لََة: 
َ
َف َوالَْمْسأ ْفَ� ِ�َ «َواتلََّعفُّ ُعلْيَا ِ�َ الُْمنِْفَقُة َوالسُّ

ْ
َُد ال

ْ
ْفَ� فَايل َِد السُّ ُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلْ

ْ
َُد ال ايلْ

ائِلَةُ   )۱۴۲۹ بخاری:( .»»السَّ
ز یبر منبر رفت و درباب صدقه دادن، چ رسول خدا  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

لت دارد. ین, فضییدست باال بر دست پا«جستن از آن، سخن گفت و فرمود:  یگران و دوریخواستن از د

 .»»رنده (سؤال کننده) استین, همان دست گییدست باال, همان دست دهنده است و دست پا

 صدقه وسفارش کردن براي آن): تشویق کردن براي دادن 13باب (

يِب ُموىَس « -۷۱۷
َ
ِ  َ�ْن أ ْو ُطِلبَْت إيَِلِْه  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ائُِل، أ إَِذا َجاَءُه السَّ

ُ ىلَعَ لَِساِن نَِبيِّهِ «َحاَجٌة، قَاَل:   )۱۴۳۲بخاری:( .»»َما َشاءَ  اْشَفُعوا تُؤَْجُروا، َوَ�ْقيِض ا�َّ
، از یکسا ی آمد و می نزد رسول الله  یسائل ،کند که: هرگاه ت مییروا  یابوموس« ترجمه:

در حق (ز یشما ن«فرمود: می  خطاب به صحابه کرد, رسول اکرم  می یدرخواست حاجت آنحضرت 

 .»»کند می یامبرش آنچه را که بخواهد، جارید. خداوند بر زبان پیشویک شر ،د تا در اجریسفارش کن )نیا

ْسَماَء « -۷۱۸
َ
و� رواية: ». ال تُويِك َ�يُوىَك َعلَيِْك : «قَالَْت: قَاَل يِلَ انلَّيِبُّ  لَ�ْن أ

ُ َعلَيِْك «قَاَل:  يِْص َ�يُْحيِصَ ا�َّ
ُ

 )۱۴۳۳بخاری:( .»»ال حت
ر تا یدستت را محکم نگ«به من فرمود:  رسول الله  گوید: می باسماء دختر ابوبکر « ترجمه:

صدقه که آنچه را : «فرمود  که رسول خدا گر آمده استید یتیودر روا». ردینگ خداوند بر تو سخت

 .»»تو حساب نکند یز برایتا خداوند نحساب نکن  ،یده می
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 استطاعت ة): صدقه دادن بانداز14باب(

ُ َعلَيِْك، ارَْضيِخ َما اْستََطْعِت «و� رواية: -۷۱۹  )۱۴۳۳بخاری:( .»»ال تُويِع َ�يُويِعَ ا�َّ
نکه انفاق یا یبرا(مال را نزد خود«فرمود:  آمده است که آنحضرت ،تیروایک در  و« ترجمه:

 .»»توان خود، انفاق کن هن خواهد کرد. و به اندازیز با تو چنیرا در آنصورت، خدا نی) نگه ندار, زینکن

 ): حکم صدقه اي که قبل از اسالم بوده است15باب (

َنَُّث  َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم « -۷۲۰
َ

حت
َ
ْشيَاَء ُكنُْت أ

َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
، أ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْجٍر؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْو َ�تَاقٍَة، وَِصلَِة رَِحٍم، َ�َهْل ِ�يَها ِمْن أ

َ
َاِهِليَِّة، ِمْن َصَدقٍَة، أ

ْ
: بَِها يِف اجل

ْسلَْمَت ىلَعَ َما َسلََف «
َ
 )۱۴۳۶بخاری: ( .»»ِمْن َخْ�ٍ  أ

 یت، کارهایرسول خدا! من درزمان جاهل یت است که عرض کرد: ایروا  م بن حزامیحکاز« ترجمه:

آنها  یا برایدادم. آ رحم را بخاطر تقرب به خدا، انجام می هصدقه دادن, آزاد کردن غالم و صل لیاز قب یکین

 .»»یر بود که مشرف به اسالم شدیخ یفرمود: برکت همان کارها رسد؟ آنحضرت  به من می یاجر

 وخیانت نکند بدهدصدقه  ،صاحبش هزااج ااري که بز): پاداش خدمتگ16باب (

يِب ُموىَس « -۷۲۱
َ
ِي ُ�نِْفذُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َّ
ِمُ� اذل

َ
َاِزُن الُْمْسِلُم األ

ْ
َوُر�ََّما  -اخل

َحُد  -قَاَل: ُ�ْعِطي
َ
ُ بِِه، أ ِمَر هلَ

ُ
ِي أ

َّ
 اذل

َ
ِمَر بِِه، اَكِمًال ُمَوفًَّرا، َطيِّبًا بِِه َ�ْفُسُه َ�يَْدَ�ُعُه إِىل

ُ
َما أ

 ِ�ْ�َ  )۱۴۳۸ بخاری:( .»»الُْمتََصدِّ
که  ینیامخادم و انبار دار مسلمان و «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

که دستور داده شده است,  یب خاطر، انجام دهد و صدقه را به کسیت خود را بطور کامل و با طیمامور

 .»»رود از صدقه دهندگان بشمار می یکیز یبرساند، او ن

ا﴿فرماید:  ): خداوند می17باب ( مَّ
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
یعنی کسیکه  .]۵اللیل: [﴾ ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  َطيٰ أ

 اري نمودگصدقه داد و پرهیز

 »اللهم اعط منفق مال خلفاً «
 عوض عطا فرما مال را، هندانفاق کن !ایخدا

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۲۲
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ِعبَاُد ِ�يِه، إِالَّ َملاََكِن «قَاَل:  أ

ْ
َما ِمْن يَْوٍم يُْصِبُح ال

ْعِط ُمْمِساًك تَلَفً 
َ
ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َو�َُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ أ

َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
 .»»اَ�ْ�ِالِن، َ�يَُقوُل أ

 )۱۴۴۲بخاری: (
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دو  کنند، می صبحکه بندگان،  یروزهر «فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا  رهیابوهر« ترجمه:

کند، عوض بده. و  انفاق میکه در راه تو  یکسبه ا! یخدا گوید: می یکیشود.  نازل میفرشته از آسمان 

 .»»ان برسانیضرر و زکند، یم یدار خود ،که از انفاق یکسبه ا! یخدا گوید: می یگرید

 ): مثال بخیل وصدقه دهنده18باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۷۲۳
َ
، : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ِق َكَمثَِل رَُجلَْ�ِ َِخيِل َوالُْمتََصدِّ َمثَُل ابلْ

ا الُْمنِْفُق: فَال ُ�نِْفُق إِالَّ َسبَغَ  مَّ
َ
 تََراِ�يِهَما، فَأ

َ
ِهَما إىِل ْو َعلَيِْهَما ُجبَّتَاِن ِمْن َحِديٍد، ِمْن ثُِد�ِّ

َ
ْت، أ

ْن ُ�نِْفَق َشيْئًا، إِالَّ  َوفََرْت ىلَعَ 
َ
َِخيُل: فَال يُِر�ُد أ ا ابلْ مَّ

َ
ثََرُه. َوأ

َ
يِْفَ َ�نَانَُه، َوَ�ْعُفَو أ

ُ
هِ، َحىتَّ خت ِ

ْ
ِج�

ُعَها َوال تَتَِّسعُ   )۱۴۴۴ بخاری:( .»»لَِزقَْت لُكُّ َحلَْقٍة َماَكَ�َها، َ�ُهَو يُوَسِّ
ل، مانند دو یمثال صدقه دهنده و بخ«فرمود:   اکرم ینبکند که  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

آنان را در بر گرفته باشد. شخص  ینه تا گلویبر تن کرده باشند. و آن زره، از س یاست که زره آهن یمرد

که  یرد تا جائیگ یشود وتمام بدنش را در برم دهد، آن زره، گشاده می که صدقه می یصدقه دهنده، هنگام

ل یبخ یکند) ول برد (گناهانش را محو میین میز از بیش را نیشاند بلکه رد پاپو نه تنها انگشتانش را می

کند،  می یشود. و هر چه سع می تر آن زره، تنگ یها انفاق کند, حلقه یزیخواهد چ که می یهنگام

 .»»دینما تر تواند آنرا گشاده نمی

کار نیکی  ،اگر چیزي براي صدقه نیافتواجب است  ،بر هر مسلمان صدقه ):19باب (
 انجام دهد

يِب ُموىَس « -۷۲۴
َ
، ». ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َصَدقَةٌ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ِ َ�َقالُوا: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ْد؟ قَاَل:  ُق «َ�َمْن لَْم َ�ِ ْد؟ قَاَل:». َ�ْعَمُل �ِيَِدهِ َ�يَنَْفُع َ�ْفَسُه َو�َتََصدَّ ِعُ� َذا يُ «قَالُوا: فَإِْن لَْم َ�ِ
َاَجِة الَْملُْهوَف 

ْ
ْد؟ ».احل  قَالُوا: فَإِْن لَْم َ�ِ

َ
ال

َ
ُ : «ق

َ
َها هل ، فَإِ�َّ ِّ ُْمِسْك َعِن الرشَّ

ْ
فَلْيَْعَمْل بِالَْمْعُروِف، َويل

 )۱۴۴۵ بخاری:( .»»َصَدقَةٌ 
». فرض است ،صدقه بر هر مسلمان«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا  یابوموس« ترجمه:

تا هم کار کند «فرمود:  چه کند؟ آنحضرت  ،نداشت یزیچ ،یاگر کسامبر خدا! یپ یا: گفتندصحابه 

؟ ن کار از او ساخته نبود، چه کندیا دند: اگریدوباره پرس». دهدصدقه  ،گرانیدبخودش نفع برساند و هم به 

کار «ن را هم نتوانست؟ فرمود: یاگر ادند: یپرس». کندک کم یازمندین هدیبه ستمد«فرمود:  رسول الله 

 .»»شود یش صدقه محسوب میبرا ،نی. همدینمااجتناب  ،و از کار بد انجام دهد ک،ین
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 ؟صدقه داد ): چقدر باید زکات و20باب (

مِّ َعِطيََّة « -۷۲۵
ُ
  لَ�ْن أ

َ
نَْصاِر�َِّة �َِشاٍة، فَأ

َ
 �َُسيْبََة األ

َ
 قَالَْت: بُِعَث إىِل

َ
رَْسلَْت إىِل

ءٌ : «ِمنَْها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  لاَع�َِشةَ  رَْسلَْت بِِه �َُسيْبَُة ِمْن »ِعنَْدُ�ْم يَشْ
َ
؟ َ�ُقلُْت: ال، إِالَّ َما أ

اِة، َ�َقاَل:   )۱۴۴۶بخاری: ( .»»َهاِت َ�َقْد بَلََغْت َ�ِلََّها«تِلَْك الشَّ
از  یمقدار ،منصدقه دادند. من به  را یگوسفند گوید: می ل) یبه انصاری(نسه یام عط« ترجمه:

خوردن  یبرا یزیچ«د: یپرس لشه یعا از فرستادم. رسول الله  ل شهیعا یرا برا آن گوشت

وجود دارد. , ه فرستاده استیکه ام عط ی، فقط همان گوشت گوسفندریخ: گفت لشه یعا ؟»یدار

  .»»ده استیرسه) ی(ام عطرا صدقه به محل خود یاور. زیهمان را ب«فرمود:  رسول الله 
 رفت. (مترجم)یپذ ه را مییهد یکرد ول صدقه را قبول نمی رسول خدا  ح:یتوض

 ): گرفتن مال در زکات21باب (

�ٍَس « -۷۲۶
َ
بَا بَْ�ٍر َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
ُ : أ ُ رَُسوهلَ َمَر ا�َّ

َ
ُ الَّيِت أ َوَمْن بَلََغْت : «َكتََب هلَ

ُق َصَدَ�تُُه بِنَْت َ�َاٍض َولَيَْسْت  َها ُ�ْقبَُل ِمنُْه، َوُ�ْعِطيِه الُْمَصدِّ ِعنَْدُه، وَِعنَْدُه بِنُْت بَلُوٍن، فَإِ�َّ
، فَإِْن لَْم يَُ�ْن ِعنَْدُه بِنُْت َ�َاٍض ىلَعَ وَْجِهَها، وَِعنَْدُه اْ�ُن بَلُوٍن،  ْو َشاَ�ْ�ِ

َ
�َن ِدرَْهًما أ ِعرْشِ

 )۱۴۴۸ بخاری:( .»»ءٌ فَإِنَُّه ُ�ْقبَُل ِمنُْه، َولَيَْس َمَعُه يَشْ 
امر امبرش یپ هزکات را که خداوند ب هضیفر  قیکند که: ابوبکر صد ت مییروا  انس« ترجمه:

کساله) ی(بچه شتر نصاب زکات شترش به بنت مخاض که هرکس «ن نوشت: یمن چن ی، برافرموده بود

د یاب ،رندهیزکات گ یلرفته شود. ویپذو اهمان بنت لبون از  ،نداشته باشد وبنت لبون داشته باشد یبرسد، ول

(بچه شتر بنت مخاض باشد و ابن لبون  یاگر نزد و یبدهد. ول ،پسا دو گوسفندیست درهم یو ب به ا

 . »»ردیگ تعلق نمی او به یزیشود و چ رفته مییپذ یداشته باشد، از ودوساله) ن

 نباید جمع شود ویک مجموعه نباید متفرق گردد ،): متفرق22باب (

�ٍَس « -۷۲۷
َ
بَا بَْ�ٍر َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
ِ  : أ ُ الَّيِت فََرَض رَُسوُل ا�َّ

َ
َوال ُ�َْمُع َ�ْ�َ : «َكتََب هل

َدقَةِ  ُق َ�ْ�َ ُ�ْتَِمٍع، َخْشيََة الصَّ ٍق، َوال ُ�َفرَّ  )۱۴۵۰بخاری:( .»»ُمتََفرِّ
من نوشت و  یرا برا یاحکام طبق دستور رسول الله  ابوبکر گوید: می انس « ترجمه:

د و از ترس زکات، اموال جمع شده را یاموال متفرق را جمع نکن«ن حکم بود: یا ،آنها هاز جمل .فرستاد

 .»»دیسازپراکنده ن
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 شود بین آنها بطور مساوي تقسیم می ،): اگر اموال دو نفر با هم مخلوط بود، زکات23باب (

بَا بَْ�ٍر « -۷۲۸
َ
نَّ أ

َ
ِ  َو يِف ِرَوايٍَة: أ ُ الَّيِت فََرَض رَُسوُل ا�َّ

َ
َوَما اَكَن ِمْن : «َكتََب هل

ِو�َّةِ  ُهَما َ�رَتَاَجَعاِن بَيْنَُهَما بِالسَّ  )۱۴۵۱بخاری: ( .»»َخِليَطْ�ِ فَإِ�َّ
ده است، یفرض گردان آنچه رسول اکرم  هدربار آمده است که: ابوبکر یتیودر روا« ترجمه:

 ،ن خودیداشتند وبه آنها زکات تعلق گرفت، پرداخت زکات را بک شتراموال م ،اگر دو نفر با هم«نوشت: 

 .»»ندیم نمایتقس یبطور مساو

 ): زکات شتر24باب (

ُْدرِيِّ « -۷۲۹
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ َ�ْن أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
ْعَرا�ِيًّا َسأ

َ
نَّ أ

َ
َعِن الِْهْجَرِة، َ�َقاَل:  : أ

َ�َها َشِديٌد، َ�َهْل لََك ِمْن إِبٍِل تُؤَدِّي َصَدَ�تََها«
ْ
 ؟ »َوْ�ََك، إِنَّ َشأ

َ
ال

َ
: َ�َعْم. قَاَل: فَاْ�َمْل ِمْن َوَراِء ق

َ لَْن يرَِتََك ِمْن َ�َمِلَك َشيْئًا َِحاِر فَإِنَّ ا�َّ
ْ

 )۱۴۵۲بخاری:( .»»ابل
د. یپرس ،هجرت هردربا از رسول الله  ینیه نشیباد کند که: نقل می  ید خدریابوسع« ترجمه:

گفت:  ؟»یرا بده هاکه زکات آن یا شتر داریار مشکل است. آیبس ,بر تو، هجرت یوا«فرمود:  آنحضرت 

از عمل تو را ای  را خداوند، ذرهیسر است) عمل کن. زیت میپس (به آنچه برا «فرمود:  . رسول الله یآر

 .»»ع نخواهد کردیاها انجام گرفته باشد ضایدر یدر ورااگرچه 

 بنت مخاض واجب گردد و بنت مخاض نداشته باشد ،که در زکات مالش ): کسی25باب (

�ٍَس « -۷۳۰
َ
بَا بَْ�ٍر َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
ُ  : أ

َ
ُ رَُسوهل َمَر ا�َّ

َ
َدقَِة الَّيِت أ ُ فَِر�َضَة الصَّ

َ
: َكتََب هل

َها ُ�ْقبَُل َمْن بَلََغْت « ٌة فَإِ�َّ ََذَعِة َولَيَْسْت ِعنَْدهُ َجَذَعٌة، وَِعنَْدُه ِحقَّ
ْ
ِعنَْدُه ِمَن اِإلبِِل َصَدقَُة اجل

�َن ِدرَْهًما، َوَمْن بَلََغْت ِعنَْدهُ  ْو ِعرْشِ
َ
ُ أ تَا هلَ ، إِِن اْستَيرَْسَ ُة، َوَ�َْعُل َمَعَها َشاَ�ْ�ِ ِقَّ

ْ
ِمنُْه احل

ةِ  ِقَّ
ْ
ََذَعُة َوُ�ْعِطيِه َصَدقَُة احل

ْ
ََذَعُة، فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه اجل

ْ
ُة وَِعنَْدُه اجل ِقَّ

ْ
، َولَيَْسْت ِعنَْدُه احل

ِة، َولَيَْسْت ِعنَْدُه إِالَّ بِنْ  ِقَّ
ْ
، َوَمْن بَلََغْت ِعنَْدُه َصَدقَُة احل ْو َشاَ�ْ�ِ

َ
�َن ِدرَْهًما أ ُق ِعرْشِ ُت الُْمَصدِّ

�َن ِدرَْهًما، َوَمْن بَلََغْت َصَدَ�تُُه بِنَْت  بَلُوٍن فَإِ�ََّها ْو ِعرْشِ
َ
ُ�ْقبَُل ِمنُْه بِنُْت بَلُوٍن َوُ�ْعِطي َشاَ�ْ�ِ أ

، ْو َشاَ�ْ�ِ
َ
�َن ِدرَْهًما أ ُق ِعرْشِ ُة َوُ�ْعِطيِه الُْمَصدِّ ِقَّ

ْ
َها ُ�ْقبَُل ِمنُْه احل ٌة فَإِ�َّ َوَمْن  بَلُوٍن وَِعنَْدهُ ِحقَّ

َها ُ�ْقبَُل ِمنُْه بِنُْت َ�َاٍض بَلََغْت َص  َدَ�تُُه بِنَْت بَلُوٍن َولَيَْسْت ِعنَْدُه وَِعنَْدُه بِنُْت َ�َاٍض، فَإِ�َّ
ْو َشاَ�ْ�ِ 

َ
�َن ِدرَْهًما أ  )۱۴۵۳بخاری: ( .»»َوُ�ْعِطي َمَعَها ِعرْشِ
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امر  امبرش یپ به زکات را که خداوند هضیفر ق یابوبکر صد کند که ت مییروا انس « ترجمه:

آنرا  و دی(بچه شترچهار ساله) رس"جذعه"  ش بهیهازکات شتر کههرکس «ن نوشت: یش چنیبود، براکرده 

شود. البته اگر  رفته مییدر شترانش بود، "حقه" از او پذ(بچه شتر سه ساله)"حقه"  یلونداشت که پرداخت کند، 

ش "حقه" اندر زکات شتر که د. وهرکسینماپرداخت همراه آن ست درهم یا بیدو گوسفند  ،داشت یدسترس

رنده یشود. البته زکات گ رفته میی، "جذعه" از او پذوجود داشتد و"حقه" در شترانش نبود و"جذعه" یواجب گرد

د ودر ی"حقه" واجب گرد شیهادر زکات شتر که بدهد. وهرکس ،پسا دو گوسفندیست درهم یو باد به یبا

ا یدو گوسفند  شود و رفته مییپذ یو وجوداشت، "بنت لبون" ازدوساله) (شتر بچه شترانش فقط "بنت لبون" 

داشت، "حقه"  د وی"بنت لبون" واجب گرد شیهادر زکات شتر که بدهد. وهرکس ، (همراه او)زیست درهم نیب

در زکات  که هرکس بدهد. و زین ا دو گوسفندیست درهم یب یرنده به ویزکات گ شود و رفته مییپذ یاز وهمان 

، "بنت وجود داشت بنت لبون نداشت و"بنت مخاض" در شترانش ید و وی"بنت لبون" واجب گرد ش،یهاشتر

 .»»ز بدهدیا دو گوسفند نیست درهم یب ،شود. عالوه بر آن رفته مییپذ یمخاض" از و

 ): زکات گوسفند26باب (

�ٍَس « -۷۳۱
َ
بَا بَْ�رٍ َ�ْن أ

َ
نَّ أ

َ
َْحَر�ِْن: �ِْسم : أ  ابلْ

َ
َهُه إِىل ا وَجَّ ِكتَاَب لَمَّ

ْ
ُ َهَذا ال

َ
َكتََب هل

 ِ َدقَِة الَّيِت فََرَض رَُسوُل ا�َّ ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َهِذهِ فَِر�َضُة الصَّ ىلَعَ الُْمْسِلِمَ�، َوالَّيِت  ا�َّ
 ْ ُ، َ�َمْن ُسئِلََها ِمَن ال

َ
ُ بَِها رَُسوهل َمَر ا�َّ

َ
ُمْسِلِمَ� ىلَعَ وَْجِهَها فَلْيُْعِطَها، َوَمْن ُسئَِل فَْوَ�َها فَال أ

َغنَِم، ِمْن لُكِّ مَخٍْس َشاٌة، إَِذا بَلََغْت مَخًْسا
ْ
�َن ِمَن اِإلبِِل َ�َما ُدوَ�َها ِمَن ال ْرَ�ٍع وَِعرْشِ

َ
 ُ�ْعِط: يِف أ

 مَخٍْس َوثَالِ�َ� فَِفيَها بِنُْت َ�َا
َ

�َن إىِل  مَخٍْس وَِعرْشِ
َ

ْ�ىَث، فَإَِذا بَلََغْت ِستًّا َوثَالِ�َ� إِىل
ُ
ٍض أ

ٌة َطُروقَةُ   ِستَِّ� فَِفيَها ِحقَّ
َ

ْرَ�ِعَ� إِىل
َ
ْ�ىَث، فَإَِذا بَلََغْت ِستًّا َوأ

ُ
ْرَ�ِعَ� فَِفيَها بِنُْت بَلُوٍن أ

َ
ََمِل، َوأ

ْ
 اجل

 مَخٍْس وََسبْ 
َ

 فَإَِذا بَلََغْت َواِحَدًة وَِستَِّ� إىِل
َ

ِعَ� فَِفيَها َجَذَعٌة، فَإَِذا بَلََغْت َ�ْعِ� ِستًّا وََسبِْعَ� إىِل
تَاِن َطُرو�َ  �َن َوِمائٍَة فَِفيَها ِحقَّ  ِعرْشِ

َ
تَا �ِْسِعَ� فَِفيَها بِنْتَا بَلُوٍن، فَإَِذا بَلََغْت إِْحَدى َو�ِْسِعَ� إِىل

�َن َوِمائَةٍ  ََمِل، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ
ْ
ٌة،  اجل ْرَ�ِعَ� بِنُْت بَلُوٍن، َوِ� لُكِّ مَخِْسَ� ِحقَّ

َ
فيَِف لُكِّ أ

ْن �ََشاَء َر�َُّها، فَإَِذا بَلَغَ 
َ
ْرَ�ٌع ِمَن اِإلبِِل فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة، إِالَّ أ

َ
ْت َوَمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه إِالَّ أ

�َن َوِمائٍَة مَخًْسا ِمَن اِإلبِِل فَِفيَها َشاٌة، َوِ� َصَدقَِة ا  ِعرْشِ
َ

ْرَ�ِعَ� إِىل
َ
َغنَِم يِف َسائَِمِتَها إَِذا اَكنَْت أ

ْ
ل

 ثَالِث مِ 
َ

 ِمائَتَْ�ِ َشاتَاِن، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِمائَتَْ�ِ إىِل
َ

�َن َوِمائٍَة إِىل ائٍَة َشاٌة، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ
ثَالِث ِمائٍَة فَيِف لُكِّ ِمائٍَة َشاٌة، فَإَِذا اَكنَْت َسائَِمُة الرَُّجِل  فَِفيَها ثَالُث ِشيَاهٍ، فَإَِذا َزاَدْت ىلَعَ 
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ْ
قَِّة ُر�ُْع ال ْن �ََشاَء َر�َُّها، َوِ� الرِّ

َ
ْرَ�ِعَ� َشاًة َواِحَدةً فَلَيَْس ِ�يَها َصَدقٌَة، إِالَّ أ

َ
ُعرْشِ نَاقَِصًة ِمْن أ

ْن �ََشاَء َر�َُّها فَإِْن لَْم تَُ�ْن إِالَّ �ِْسِعَ� َوِمائَةً 
َ
ٌء إِالَّ أ  )۱۴۵۴بخاری: ( .»فَلَيَْس ِ�يَها يَشْ

بکر صدیکند که: هنگام ت مییروا انس « ترجمه: ن نامه را ین فرستاد، ایرا به بحر یو ق یکه ابو

 :ش نوشتیبرا

 میبسم الله الرحمن الرح

مسلمانان، مقرر کرده است. و همان دستور خداوند  هبر عهد است که رسول الله  یزکات هضیفر ،نیا

ن شده، یید به همان مقدار تعیکه زکات مطالبه گردد، با ین، از هر مسلمانیمتعال است به رسولش. بنابرا

 . ند، پرداخت نکندیشتر از آن، مطالبه نماید. و اگر بیپرداخت نما

وپنج تا ست ید داده شود. از بیباگوسفند یک هر پنج شتر، در مقابل ست وچهار شتر وکمتر از آن، یدر ب

الزم  "بنت لبون"یک  شتر، پنج وشش تا چهل و یو از س .گردد الزم می "بنت مخاض"یک شتر، وپنج  یس

یک  و از شصت و .گردد آبستن است، الزم می هحقه که آمادیک  شتر، و از چهل وشش تا شصت .گردد می

و  .گردد ، دو "بنت لبون" الزم میشتر و از هفتاد وشش تا نود .گردد "جذعه" الزم مییک ، شترتا هفتاد وپنج 

ان از صد ترش وچون تعداد .گردد ، الزم میاند ، دو "حقه" که آماده آبستنشتر ستیکصد وبیتا یک  از نود و

 گردد. و "حقه" واجب مییک هر پنجاه شتر،  یبرا "بنت لبون" ویک هر چهل شتر،  یبراست گذشت، یوب

صدقه  یزینکه صاحب آنها بخواهد چیست مگر ایواجب ن یو زکات بر ،چهار شتر داردفقط  ،هرکس

 .گردد گوسفند واجب مییک د. وچون تعداد آنها به پنج شتر برسد، ینما

ست یب صد و گوسفند تاراس  هر چهل اززکات گوسفند: اگر گوسفندان در صحرا بچرند، اما در مورد 

ست تا یگوسفند. و از دوراس ، دو راس ستیست تا دویکصد وبیگردد. و از  واجب می یکیگوسفند، 

هر صد گوسفند،  از، راس گذشتصد یکه تعدادشان از سیگردد. وهنگام الزم می ،گوسفندراس صد، سه یس

مگر  ستیو واجب ناد زکات بر نکمتر باشراس، از چهل یاگر تعداد گوسفندان کس گردد. و الزم می یکی

 .صدقه بدهد یزیه خودش بخواهد چنکیا

ست یو واجب نا نود درهم دارد، زکات بر صد ویک فقط  یچهلم است. واگر فردیک  :واما زکات نقره

 .»صدقه بدهد یزیچداوطلبانه، نکه یمگر ا

 ): زکات باید بی عیب باشد27باب (

�ٍَس  َ�نْ « -۷۳۲
َ
بَا بَْ�رٍ أ

َ
نَّ أ

َ
ُ : أ

َ
ُ رَُسوهل َمَر ا�َّ

َ
َدقََة الَّيِت أ ُ: الصَّ

َ
َوال : «َكتََب هل

ُق  َدقَِة َهِرَمٌة َوال َذاُت َعَواٍر َوال تَيٌْس إِالَّ َما َشاَء الُْمَصدِّ  )۱۴۵۵بخاری: ( .»»ُ�َْرُج يِف الصَّ
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ن یچن من یبرا ،زکات هدربار ،طبق دستور خدا به رسولش  ابوبکر گوید: می انس « ترجمه:

نکه صدقه دهنده یمگر ا ،ن گوسفند نریهمچن زکات داده نشود. و یوب برایر و معیگوسفند پ«نوشت: 

 .»»خواسته باشد

 ) در زکات نباید بهترین مال مردم انتخاب شود28باب (

ََمِن تقدم و� هذه الرواية  : حديث َ�ْعِث ُمَعاذ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۳۳  ايلْ
َ

إىل
ْهِل ِكتَاٍب «قَاَل: 

َ
َوتََوقَّ َكَرائَِم : «هِ رِ  آخِ يِف  اَل قَ  مَّ �ُ  احلديِث  ايِقَ بَ  رَ كَ ذَ وَ .» …إِنََّك َ�ْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم أ

ْمَواِل انلَّاِس 
َ
 )۱۴۵۸ (بخاری: .»»أ

ان شد. یمن فرستاد، قبال بیبه  یوالرا بعنوان   معاذ  که رسول الله ابن عباس  ثیحد« ترجمه:

 ان،یپاو در  »…یشویتو به طرف اهل کتاب فرستاده م«فرمود:  آمده است که: آنحضرت ،تین روایدر ا

 .»»زکنیپرهمردم،  ن مالیاز گرفتن بهتر افت زکات،یهنگام در: «فرمود

 ): زکات دادن به خویشاوندان29باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۷۳۴
َ
نَْصاِر بِالَْمِدينَِة َماًال ِمْن  َ�ْن أ

َ
ْ�رَثَ األ

َ
بُو َطلَْحَة أ

َ
قَاَل: اَكَن أ

 ِ ْمَواهِلِ إيَِلِْه َ�ْ�َُحاَء، َوَ�نَْت ُمْستَْقِبلََة الَْمْسِجِد، َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ
َحبُّ أ

َ
ٍْل، َوَ�َن أ

َ
�  ،يَْدُخلَُها

نِْزلَْت َهِذهِ اآليَُة: َو�رَْشَُب ِمْن َماٍء ِ�يَها َطيٍِّب. قَاَل 
ُ
ا أ �ٌَس: فَلَمَّ

َ
ْ  لَن﴿أ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ  تُنفُِقوا

ا ِ  .]۹۲عمران:  آل[﴾ ُ�ِبُّونَ  ِممَّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

بُو َطلَْحَة إِىل
َ
َ  قَاَم أ ، إِنَّ ا�َّ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

 َ�ُقوُل: 
َ

ْ  لَن﴿َ�بَارََك َوَ�َعاىل ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا َّ َ�ْ�َُحاَء،  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ ْمَوايِل إِيلَ
َ
َحبَّ أ

َ
َو�ِنَّ أ

 ُ َراَك ا�َّ
َ
، َحيُْث أ ِ ، فََضْعَها يَا رَُسوَل ا�َّ ِ َها وَُذْخَرَها ِعنَْد ا�َّ رُْجو بِرَّ

َ
، أ ِ َها َصَدقٌَة ِ�َّ  . َو�ِ�َّ

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

 ِ ْن : « رَُسوُل ا�َّ
َ
رَى أ

َ
بٍَخ، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َوقَْد َسِمْعُت َما قُلَْت، َو�ِ�ِّ أ

قَْر�ِ�َ 
َ
َْعلََها يِف األ

َ
قَاِر�ِِه ». جت

َ
بُو َطلَْحَة يِف أ

َ
، َ�َقَسَمَها أ ِ ْ�َعُل يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
بُو َطلَْحَة: أ

َ
َ�َقاَل أ

ِه   )۱۴۶۱ اری:بخ( .»َوَ�ِ� َ�مِّ

ن یداشت. بهتر یشترینخل ب ،نهیانصار مد هان همیاز م ابوطلحه  گوید: می انس « ترجمه:

 ،شد و از آب آنین باغ میوارد ا یگهگاه  بود. رسول الله یمسجد نبو یروبرو ،رحاءیبنام ب ینخلستان و

ْ  لَن﴿ ه نازل شد:ین آیکه ا یوقت گوید: می د. انس ینوش می ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا ﴾ ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
که  ید: تا زمانیفرما خداوند می !ا رسول اللهیرفت و گفت:  نزد رسول الله  ابوطلحه  .]۹۲عمران:  آل[
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من  ن ثروتیمحبوبتررحاء یافت. باغ بید یدست نخواه ،یکیبه ن اید، انفاق نکردهرا ن اموالتان یترمحبوب

شما که طور هر ،نی. بنابر اافت کنمیدرو اجر آن را از خداوند  مینما صدقهخواهم آنرا در راه الله یاست. م

ن یا .ن است مال سودمندیا !نیآفر«فرمود:   . رسول اللهدیریم بگیتصم ،آند, در مورد یدان مناسب می

. »یم کنیتقس ،شاوندانتیان خویآنرا مکه  نستینظر من ا دم.یشن ،یآنچه را که گفت مند.سود مالاست 

ان پسرعموها و یآنرا م ابوطلحه  ،کار را خواهم کرد. سپسن یرسول خدا! هم یاگفت:   ابوطلحه

 .»م نمودیشاوندانش تقسیخو

ُْدرِيِّ « -۷۳۵
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ َ�ْن أ َم  : َحِدْ�ثُُه يِفْ ُخُرْوِج رَُسوِل ا�َّ  الُْمَص�َّ َ�َقدَّ

َ
إِىل

ِذُن عَ 
ْ
ُة ابِْن َمْسُعوٍد، �َْستَأ

َ
هِلِ، َجاَءْت َز�ْنَُب، اْمَرأ  َمْ�ِ

َ
ا َصاَر إِىل َوايَِة قَاَل: فَلَمَّ لَيِْه، َوِ�ْ هِذهِ الرِّ

، َهِذهِ َز�ْنَُب، َ�َقاَل:  ِ َ�انِِب «فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ يُّ الزَّ
َ
 »أ

َ
َ�َعْم «ُة ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: ؟ فَِقيَل: اْمَرأ

رَدْ ». ائَْذنُوا لََها
َ
َدقَِة، َوَ�َن ِعنِْدي ُحِ�ٌّ يِل، فَأ َْوَم بِالصَّ

ْ
َمْرَت ايل

َ
، إِنََّك أ ِ ِذَن لََها، قَالَْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُ
ُت فَأ

َحقُّ 
َ
ُه أ َ نَُّه َوَودلَ

َ
َق بِِه، فََزَ�َم اْ�ُن َمْسُعوٍد � تََصدَّ

َ
ْن أ

َ
قُْت بِِه َعلَيِْهْم،َ�َقاَل انلَّيِبُّ  أ  : َمْن تََصدَّ
قِْت بِِه َعلَيِْهمْ « َحقُّ َمْن تََصدَّ

َ
ِك أ ُ  )۱۴۶۲بخاری: ( .»»َصَدَق اْ�ُن َمْسُعوٍد، َزوُْجِك َوَودلَ

 ب ،دگاهیبه ع  اکرم امبریپرفتن  هدربار  ید خدریث ابوسعیحد« ترجمه:
ً
ن یان شد. در ایقبال

 هاجاز آمد و؛   همسر ابن مسعود؛نب ی، زرفتن که به خانه یبعد از ا  رسول الله گوید: می ،تیروا

: ند؟ گفت»نبیکدام ز«د: ینب آمده است. پرسیز! رسول خدا یا:ندگفت  حضرتخواست. به آنورود 

او وارد خانه شد و عرض ». د تا وارد خانه شودیاجازه ده«فرمود:   هرسول الل .. همسر ابن مسعود

خواهم  ورآالت دارم و مییز یمن قدر بدهند.مردم صدقه که د یشما امروز دستور داد ! ا رسول اللهیکرد: 

ن یمستحق ا ،گرانیشتر از دیند: ما بیگویو پسرش م ؛ابن مسعود؛انفاق کنم. اما شوهرم  ،آنها را در راه الله

 ،گرانیشتر از دیب ،فرزندت شوهر و د.یگو راست می ابن مسعود«فرمود:  م. رسول الله یصدقه هست

 .»»باشند صدقه تو میمستحق 

 زکات واجب نیست ،): بر اسب30باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۷۳۶
َ
لَيَْس ىلَعَ الُْمْسِلِم يِف فَرَِسِه وَُغالِمِه : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

 )۱۴۶۳بخاری: ( .»»َصَدقَةٌ 

زکات واجب  ان،مسلمان ها و بردگاناسبدر  فرمود:  رسول الله گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 تجارت). مترجم یخدمت باشند نه برا یکه برا ی(البته وقت .»ستین
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 ): دادن زکات به یتیمان31باب (

ُْدرِيَّ « -۷۳۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
، وََجلَْسنَا  : أ َجلََس َذاَت يَْوٍم ىلَعَ الِْمنرَْبِ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

ْ�يَا «َحْوهل َخاُف َعلَيُْ�ْم ِمْن َ�ْعِدي، َما ُ�ْفتَُح َعلَيُْ�ْم ِمْن زَْهَرِة ادلُّ
َ
ا أ إِ�ِّ ِممَّ

؟ فَ ». َوِز�نَِتَها ِّ َْ�ُ بِالرشَّ
ْ
يِت اخل

ْ
َوَ�أ

َ
، أ ِ ُ: َما َسَكَت انلَّيِبُّ َ�َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
، فَِقيَل هل

نَُك؟ تَُ�لُِّم انلَّيِبَّ 
ْ
ُل َعلَيِْه، قَاَل: َ�َمَسَح َ�نُْه الرَُّحَضاَء،  َشأ نَُّه ُ�ْ�َ

َ
ْ�نَا �

َ
َوال يَُ�لُِّمَك؟ فََرأ

ائُِل «َ�َقاَل:  ْ�َن السَّ
َ
َدُه، »أ نَُّه مَحِ

َ
 ؟ َوَ��

َ
ال

َ
ق

َ
َْ�ُ ف

ْ
يِت اخل

ْ
�ِيُع َ�ْقتُُل : إِنَُّه ال يَأ ا يُنِْبُت الرَّ ، َو�ِنَّ ِممَّ ِّ بِالرشَّ

ْمِس  تَاَها، اْستَْقبَلَْت َ�ْ�َ الشَّ ْت َخارِصَ َ�لَْت َحىتَّ إَِذا اْمتَدَّ
َ
اِء، أ رَْضَ

ْ
؛ إِالَّ آِ�لََة اخل ْو يُِلمُّ

َ
أ

ٌة ُحلَْوةٌ، فَ  ْ�َطى َ�ثَلََطْت، َوَ�الَْت، َوَرَ�َعْت، َو�ِنَّ َهَذا الَْماَل َخرِضَ
َ
ِنْعَم َصاِحُب الُْمْسِلِم َما أ

ِبيِل  َتِيَم، َواْ�َن السَّ
ْ

ْو َكَما قَاَل انلَّيِبُّ ». ِمنُْه الِْمْسِكَ�، َوايل
َ
ِه، « أ ُخُذُه بَِغْ�ِ َحقِّ

ْ
َو�ِنَُّه َمْن يَأ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ�ُل َوال �َْشبَُع، َوَ�ُ�وُن َشِهيًدا َعلَيِْه يَْوَم ال

ْ
ي يَأ ِ

َّ
 )۱۴۶۵ (بخاری: .»»اَكذل

اطراف او هم  ما و نشست.منبر  رب  رسول الله ،یروز گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 ».گشوده شود ا بر شمایزرق و برق دن یها دروازه ،از من ترسم که بعد یم«فرمود:   م. رسول اللهینشست

به او . )نداد یوجواب(سکوت کرد  ه رسول الل ؟شود ر باعث شر میی! مگر خا رسول اللهیگفت: یمرد

از  (در آن اثناء) ؟دیگو سخن نمی  که آنحضرت یدر حال ییگو تو را چه شده است که سخن می گفتند:

 .شود ینازل م یشان، وحیم که بر ایمتوجه شد  آثار چهره رسول خدا

 ؟»سائل کجاست«نموده، فرمود: ک پا(چهره اش) را  یها عرق  آنگاه، رسول خدا گوید: می یراو 

 ،شود. اما از باران فصل بهار شر نمیموجب ر، یخ ،در واقع«فرمود:  ،بود و بعداو خوشنود ا از سؤال یگو

ر یپس از سکه  یوانیح گرم شوند ض مییمرا یرند یم می ،وانات از خوردن آنیکه حد یرو اه مییگ ینوع

 بین و دلفریریش ،ایچرد. همانا مال دن می ،دوباره و دنک دفع میکشد و آنها را  دراز میر آفتاب یزشدن، 

که هرکس  ن و مسافران انفاق کند. ویتام، مساکیاه از اموال خود ب ،است. چقدر خوب است که مسلمان

روز  ،شود. وآن مال ر نمیینوشد اما هرگز س خورد و می است که می یرد، مانند کسیگ حق میه نارا ب یمال

 .»»خواهد داد یو گواهاه یعل ،امتیق

 تحت تکفل خودیتیمان  ): دادن زکات به شوهر و32باب (

۷۳۸- » ِ
ِة َ�بِْدا�َّ

َ
َوايَِة: بَ�ْن َز�ْنََب اْمَرأ َم قِّر�ْباً، َوقَالَْت يِفْ هِذهِ الرِّ : َحِدْ�ثَُها َ�َقدَّ

 انلَّيِبِّ 
َ

َاِب، َحاَجتَُها ِمثُْل َحاَجيِت، َ�َمرَّ فَاْ�َطلَْقُت إِىل
ْ

نَْصاِر ىلَعَ ابل
َ
ًة ِمَن األ

َ
، فَوََجْدُت اْمَرأ
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ْ�تَاٍم يِل يِف َحْجِري؟ َعلَيْنَا بِالٌل، َ�ُقلْنَا َسِل انلَّيِبَّ 
َ
نِْفَق ىلَعَ َزْويِج َوأ

ُ
ْن أ

َ
َ�ِْزي َ��ِّ أ

َ
: أ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

هل
َ
ْجَرانِ «فََسأ

َ
َدقَةِ َ�َعْم لََها أ ْجُر الصَّ

َ
َقَرابَِة، َوأ

ْ
ْجُر ال

َ
 )۱۴۶۶بخاری: ( .»»: أ

  ،بهمسر عبدالله بن مسعود  ،نبیث زیحد« ترجمه:
ً
عالوه بر  ،تین رواید. در ایان گردیب قبال

دم که ید آنحضرت  هنخا هکنار دروازاز انصار را  یزنم. ادفتبراه ا رسول الله  هخان یبه سو گوید: می آن،

ا یسؤال کن: آ خدا م: از رسول یگفتبه او از کنار ما گذشت.  . بالل همانند سؤال من، داشت یسؤال

از   بدهم؟ باللباشند,  می که تحت تکفلم یمانیتیاموال خود را به شوهر و  هتوانم صدق من می

و  یشاوندی: اجر خودارداجر دو  دهند،، اگر به آنان صدقه یبل«فرمود:  د. رسول خدا یپرس آنحضرت 

 .»»اجر صدقه

مِّ َسلََمَة « -۷۳۹
ُ
يِب  لَ�ْن أ

َ
نِْفَق ىلَعَ بَِ� أ

ُ
ْن أ

َ
ْجٌر أ

َ
يِلَ أ

َ
، أ ِ قَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

. َ�َقاَل: ؟َسلََمةَ  َما ُهْم بَِ�َّ ْ�َفْقِت َعلَيِْهمْ «إِ�َّ
َ
ْجُر َما أ

َ
نِْفيِق َعلَيِْهْم فَلَِك أ

َ
 )۱۴۶۷بخاری: ( .»»أ

فرزندان من که فرزندان ابوسلمه اگر به : دمیپرس رسول الله  از گوید: می لام سلمه « ترجمه:

را پاداش انفاقت به یز انفاق کن،به آنها «فرمود:  رسد؟ رسول الله  می پاداشبه من م، ینما، انفاق هستند

 .»»دیتو خواهد رسآنها، به 

در راه  بدهکاران و و به کردن بردگانفرماید: زکات براي آزاد  ): خداوند می33باب (
 داده شودخدا 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۷۴۰
َ
ِ  َ�ْن أ َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
يٍل،  قَاَل: أ َدقَِة، فَِقيَل: َمنََع اْ�ُن مَجِ بِالصَّ

ِلِب، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  نَُّه اَكَن َما َ�نِْقُم ا: «وََخادِلُ ْ�ُن الَْويِلِد، َوَ�بَّاُس ْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ
َ
يٍل إِالَّ � ْ�ُن مَجِ

 
َ
ْدَراَعُه َوأ

َ
ا، قَِد اْحتَبََس أ : فَإِنَُّ�ْم َ�ْظِلُموَن َخادِلً ا َخادِلٌ مَّ

َ
ُ، َوأ

ُ
ُ َورَُسوهل ْ�نَاُه ا�َّ

َ
ْ�تَُدهُ فَِقً�ا فَأ

 ِ ِلِب: َ�َعمُّ رَُسوِل ا�َّ َعبَّاُس ْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ
ْ
ا ال مَّ

َ
، َوأ ِ ، فَِ�َ َعلَيِْه َصَدقٌَة َوِمثْلَُها  يِف َسِبيِل ا�َّ

 )۱۴۶۸بخاری: ( .»»َمَعَها
ل، خالد بن ید: ابن جمن. گفتامر نمود ،به دادن زکات رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ر و یفقرا یحق دارد!!) ز(لیابن جم«فرمود:  دهند. رسول الله  د و عباس بن عبدالمطلب زکات نمییول

او اسلحه و را یزد یکنید ظلم میخالد بن ول هشما دربارداد. اما اد یزاو مال و ثروت به خداوند  ،بودتنگدست 

دو  ؛رسول الله  یعمو؛است. اما عباس بن عبدالمطلب  نمودهخود را در راه الله وقف  یجنگساز و برگ 

 .»»د پرداخت کندیبرابر زکات واجب را با
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 مردم سؤال کردن ): خود داري از34باب (

ُْدرِيِّ « -۷۴۱
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ َ�ْن أ لُوا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصاِر َسأ

َ
ْ�َطاُهْم، : إِنَّ نَاًسا ِمَن األ

َ
، فَأ

ْ�َطاُهْم، َحىتَّ نَِفَد َما ِعنَْدهُ، َ�َقاَل: 
َ
لُوُه فَأ

َ
ْ�َطاُهْم، ُ�مَّ َسأ

َ
لُوُه فَأ

َ
َما يَُ�وُن ِعنِْدي ِمْن «ُ�مَّ َسأ

ْ َخْ�ٍ فَلَ  ، َوَمْن َ�تََصربَّ ُ ، َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغنِِه ا�َّ ُ ُه ا�َّ ِخَرهُ َ�نُْ�ْم، َوَمْن �َْستَْعِفْف يُِعفَّ دَّ
َ
ْن أ

رْبِ  وَْسَع ِمَن الصَّ
َ
َحٌد َ�َطاًء َخْ�ًا َوأ

َ
ْعِطَي أ

ُ
، َوَما أ ُ ُْه ا�َّ  )۱۴۶۹بخاری: ( .»»يَُصربِّ

طلب کردند. رسول  یزیچ از رسول الله  ،از انصار یبرخ گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

آنچه را خواسته  ،به آنها  نمود. دوباره و سه باره طلب کردند. رسول الله هآنها را بر آورد هخواست  الله

آنچه نزد «فرمود:  خدا بود، تمام شد. آنگاه رسول   نزد رسول اللهکه  یمالنکه یتا ابودند, عطا فرمود 

از ین بی خواستن، اجتناب کند، خداوند او را ازخواستن، هرکس از  یولکنم.  نمی رهیمن باشد، من آنرا ذخ

، خداوند شه سازدیصبر را پسازد. و هرکس  از میین بی ، خداوند او راکند یازین بی اظهار ،هرکس . وسازد می

 .»»نشده استت یعنا ،از صبرو فراختر بهتر  ینعمت ،چکسیب خواهد کرد. و به هینص ،او صبربه 

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۴۲
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم «قَاَل:  : أ

َ
ُخَذ أ

ْ
ْن يَأ

َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، أل

َّ
َواذل

ْو َمنََعهُ 
َ
ْ�َطاهُ أ

َ
ُ، أ

َ
هل

َ
يِتَ رَُجالً فَيَْسأ

ْ
ْن يَأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
 )۱۴۷۰بخاری:( .»»َحبْلَُه َ�يَْحتَِطَب ىلَعَ َظْهرِهِ، َخْ�ٌ هل

طنابش را  ،از شما یکسبه خدا سوگند که اگر «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ،ییکه دست گدا از آن است بهتراو  یبران کار یا ،امرار معاش کند ،زمیبا جمع کردن و فروختن هبر دارد و 

 .»»ا ندهندیبدهند  یزیبه او چکه ست یمعلوم نو آن هم دراز کند.  ،ن و آنیش ایپ

َعوَّاِم « -۷۴۳
ْ
َ�ْ�ِ بِْن ال يِتَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َعِن الزُّ

ْ
َحُدُ�ْم َحبْلَُه، َ�يَأ

َ
ُخَذ أ

ْ
ْن يَأ

َ
أل

َل انلَّاَس، 
َ
ْن �َْسأ

َ
ُ ِمْن أ ُ بَِها وَْجَهُه، َخْ�ٌ هلَ ََطِب ىلَعَ َظْهِرهِ َ�يَِبيَعَها، َ�يَُكفَّ ا�َّ

ْ
حِبُْزَمِة احل

ْو َمنَُعوهُ 
َ
ْ�َطوُْه أ

َ
 )۱۴۷۱بخاری: ( .»»أ

هرکس طناب برداشته، بار «فرمود:  آمده است که رسول الله   ریزب گر ازید یتیدر روا« ترجمه:

 او را حفاظت کند، یآبرون کار، یله ایبه وسو خداوند  بفروشد زم را بر پشت خود حمل کند و در بازاریه

 .»»ریا خیبدهند  یزیست به او چیش از دست دراز کردن و خواستن از مردم، بهتر است که معلوم نین، برایا
ِ  َ�ْن َحِكيم بِن ِحَزاٍم « -۷۴۴ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
ْ�َطاِ�،  قَاَل: َسأ

َ
ُُه فَأ

ْ
تل

َ
ْ�َطاِ�، ُ�مَّ َسأ

َ
فَأ

ْ�َطاِ�، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ُُه فَأ

ْ
تل

َ
َخَذُه �َِسَخاَوِة َ�ْفٍس «ُ�مَّ َسأ

َ
ٌة ُحلَْوةٌ، َ�َمْن أ يَا َحِكيُم، إِنَّ َهَذا الَْماَل َخرِضَ

عُ بُو
ْ
َُد ال

ْ
ُ�ُل َوال �َْشبَُع، ايل

ْ
ِي يَأ

َّ
ُ ِ�يِه، اَكذل

َ
اِف َ�ْفٍس لَْم ُ�بَارَْك هل َخَذُه بِإرِْشَ

َ
ُ ِ�يِه، َوَمْن أ

َ
لَْيا رَِك هل

ْفَ�  َِد السُّ
ْ

حَ ». َخْ�ٌ ِمَن ايل
َ
 أ

ُ
ْرَزأ

َ
َقِّ ال أ

ْ
ِي َ�َعثََك بِاحل

َّ
، َواذل ِ ًدا قَاَل َحِكيٌم: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ



 409 کتاب زکات

 

بُو بَْ�ٍر 
َ
ْ�يَا. فاََكَن أ فَاِرَق ادلُّ

ُ
ْن َ�ْقبَلَُه  َ�ْعَدَك َشيْئًا َحىتَّ أ

َ
ىَب أ

ْ
َعَطاِء َ�يَأ

ْ
 ال

َ
يَْدُعو َحِكيًما إىِل

ْشِهُدُ�مْ  ِمنُْه، ُ�مَّ إِنَّ ُ�َمَر 
ُ
ْن َ�ْقبََل ِمنُْه َشيْئًا، َ�َقاَل ُ�َمُر: إِ�ِّ أ

َ
ىَب أ

َ
يَا َمْعرَشَ  َداَعُه يِلُْعِطيَُه فَأ

 
ْ
ُخَذهُ، فَلَْم يَْرزَأ

ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

ْ
ِء َ�يَأ يَفْ

ْ
ُه ِمْن َهَذا ال ْعرُِض َعلَيِْه َحقَّ

َ
�ِّ أ

َ
َحِكيٌم  الُْمْسِلِمَ� ىلَعَ َحِكيٍم �

 ِ َحًدا ِمَن انلَّاِس َ�ْعَد رَُسوِل ا�َّ
َ
َ  أ  )۱۴۷۲بخاری: . (»َحىتَّ تُُو�ِّ

ت فرمود. یخواستم. آن را به من عنا یزیچ خدا از رسول  گوید: می  م بن حزامیحک« ترجمه:

ا، یدنمال ! میحک یا«فرمود: شان همچنان به من عطا کرد. آنگاه یخواستم و ا ،بار دوم و سوم یبراسپس 

او با برکت خواهد بود.  یافت کند, برای، آن را سخاوتمندانه دراست. هرکسای  دهیو پسندن یریار شیبسز یچ

) مانند ین شخصینخواهد داشت. (و چن یش برکتیحرص و طمع، طالب آن باشد, برا یو هر کس، از رو

 میحک ».رنده) بهتر استین (گییر نشود. و دست باال (دهنده) از دست پایاست که بخورد و س یکس

 یبعوث کرده است, بعد از شما، تا زمانبحق م که تو را یسوگند به ذات !ا رسول اللهیعرض کردم:  گوید: می

در زمان خالفت خود, خواست   نخواهم خواست. چنانکه ابوبکر یزیچ کس، چیکه زنده باشم از ه

به او  یزیز در زمان خود, خواست چین  رفت و قبول نکرد. بعد، عمرینپذ یبه او عطا کند, ول یزیچ

رم بر یگ مسلمانان! من شما را گواه می یفرمود: ا ، خطاب به مردم رفت. سپس، عمریبدهد, باز هم نپذ

 .کند قبول نمی ین مال، به او بدهم ولیم را از ایخواهم حق حک نکه مییا

 .»ا رفتیقبول نکرد تا از دن یزیچ کس، چی، همچنان از هم پس از وفات رسول خدا یحک گوید: می یراو

 عنایت کرد): اگر خداوند به کسی بدون سؤال و طمع چیزي 35باب (
ِ  َ�ْن ُ�َمَر « -۷۴۵ ْ�َقُر  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعِطِه َمْن ُهَو أ

َ
قُوُل: أ

َ
َعَطاَء، فَأ

ْ
ُ�ْعِطيِ� ال

، َ�َقاَل:  نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف َوال َسائٍِل، فَُخْذهُ، «إيَِلِْه ِم�ِّ
َ
ٌء، َوأ ُخْذُه إَِذا َجاَءَك ِمْن َهـَذا الَْماِل يَشْ

 )۱۴۷۳بخاری: ( .»»َوَما ال، فَال تُتِْبْعُه َ�ْفَسَك 
ا یگفتم: یبه من عطا کند، من م یزیخواست چ می خدا رسول هرگاه،  گوید: یم  عمر« ترجمه:

هرگاه، بدون «فرمود:  رسول الله ) ی(روز. است تر ازمندین ،که از منعطا کن  ین را به کسآ !رسول الله

 .»»آن مباش ید, آنرا قبول کن وگرنه، در پیبه تو رس یزیخواستن و طمع, چ

 سؤال کند ،ضرورت): کسی که بدون 36باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۷۴۶
ُل انلَّاَس َحىتَّ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َما يََزاُل الرَُّجُل �َْسأ

ْمٍ 
َ
ِقيَاَمِة لَيَْس يِف وَْجِهِه ُمزَْعُة حل

ْ
يِتَ يَْوَم ال

ْ
ِقيَاَمِة َحىتَّ «َوقَاَل: ». يَأ

ْ
ْمَس تَْدنُو يَْوَم ال َعَرُق إِنَّ الشَّ

ْ
 َ�بْلَُغ ال

ٍد  ُذِن، َ�بَيْنَا ُهْم َكَذلَِك اْستََغاثُوا بِآَدَم، �ُمَّ بُِموىَس، ُ�مَّ بُِمَحمَّ
ُ
 )۱۴۷۵بخاری: ( .»»نِْصَف األ
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ش یپ یدست تکدشه یهم ها یبعض«فرمود:   رسول الله گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

نمانده  یباق یکه بر صورتشان، گوشتشوند  حشر می یدر حالامت یروز قن افراد) ی(ا .کنند ن و آن دراز مییا

شود که مردم (در اثر گرما)  مییک نزد ید بقدری، خورشامتیروز ق: «افزود  ن آنحضرتیهمچن». است

 و سرانجام از  یموس و سپس از تا بناگوش غرق در عرق خواهند شد. در آن حال، ابتدا از آدم 

 .»»خواست خواهندک کم محمد 

 ينیازمرز بی ): 37باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۴۷
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ي َ�ُطوُف ىلَعَ «قَاَل:  : أ ِ

َّ
لَيَْس الِْمْسِكُ� اذل

ُد ِغً�  ِي ال َ�ِ
َّ

هُ اللُّْقَمُة َواللُّْقَمتَاِن، َواتلَّْمَرُة َواتلَّْمَرتَاِن، َولَِ�ِن الِْمْسِكُ� اذل  انلَّاِس، تَُردُّ
ُل 

َ
ُق َعلَيِْه، َوال َ�ُقوُم فَيَْسأ  )۱۴۷۹بخاری: ( .»»انلَّاَس  ُ�ْغِنيِه، َوال ُ�ْفَطُن بِِه َ�يُتََصدَّ

 درِ به ست که ین ین کسیمسک«فرمود:  که رسول الله کند  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

گردد. بلکه  کند و بر می افت مییدو عدد خرما، در یکیا یدو لقمه نان و  یکی رود و می مردم یها خانه

گاه ن یزیاست که چ ین کسیمسک ستند تا به او صدقه دهند. و خودش هم از یندارد و مردم از حال او آ

 .»»کند سؤال نمی یکس

 ): تخمین زدن مقدار خرما38باب (

اِعِديِّ « -۷۴۸ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
ا َجاَء  قَاَل: َغَزْونَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َغْزَوةَ َ�بُوَك، فَلَمَّ

ةٌ يِف َحِديَقٍة لََها، �َ 
َ
ُقَرى، إَِذا اْمَرأ

ْ
ْصَحابِِه:   َقاَل انلَّيِبُّ َواِدَي ال

َ
وََخَرَص رَُسوُل ». اْخُرُصوا«أل

 ِ وُْسٍق. َ�َقاَل لََها:  ا�َّ
َ
ةَ أ ْحيِص َما َ�ُْرُج ِمنَْها«َعرَشَ

َ
تَيْنَا َ�بُوَك قَاَل: ». أ

َ
ا أ َما إِ�ََّها «فَلَمَّ

َ
أ

َحٌد، َوَمْن اَكَن َمَعُه بَِعٌ� فَلَْيْعِقلْهُ 
َ
َ�َعَقلْنَاَها، ». َستَُهبُّ اللَّيْلََة ِر�ٌح َشِديَدٌة، فَال َ�ُقوَمنَّ أ

يْلََة لِلنَّيِبِّ  َوَهبَّْت ِر�حٌ 
َ
ْهَدى َمِلُك أ

َ
ٍء، َوأ َقتُْه جِبَبَِل يَطِّ

ْ
ل
َ
َ�ْغلًَة َ�يَْضاَء،  َشِديَدٌة، َ�َقاَم رَُجٌل فَأ

ِة: 
َ
ُقَرى قَاَل لِلَْمْرأ

ْ
ىَت َواِدَي ال

َ
ا أ ُ بِبَْحرِِهْم، فَلَمَّ

َ
؟ »َ�ْم َجاَء َحِديَقتُِك «َوَ�َساُه بُرًْدا، َوَ�تََب هل

ِ قَالَْت: َعرَشَ  وُْسٍق، َخْرَص رَُسوِل ا�َّ
َ
 الَْمِدينَِة، َ�َمْن : «. َ�َقاَل انلَّيِبُّ َة أ

َ
ٌل إىِل إِ�ِّ ُمتََعجِّ

ْل  َل َميِع فَلْيَتََعجَّ ْن َ�تََعجَّ
َ
َراَد ِمنُْ�ْم أ

َ
رْشََف ىلَعَ ». أ

َ
ا ـ قَاَل الراوي لَكَِمًة َمْعنَاَهاـ أ فَلَمَّ

ُحًدا ». َطابَةُ َهِذهِ «الَْمِدينَِة قَاَل: 
ُ
ى أ

َ
ا رَأ  فَلَمَّ

َ
ال

َ
ُ�ْم خِبَْ�ِ : «ق ْخرِبُ

ُ
ال أ

َ
بُُّه، أ ِ

ُ
بُّنَا َو� َهَذا ُجبَيٌْل ُ�ِ

نَْصارِ 
َ
 ؟ قَالُوا: بََ�. »ُدوِر األ

َ
ال

َ
ْشَهِل، ُ�مَّ ُدوُر بَِ� َساِعَدةَ، : «ق

َ
اِر، ُ�مَّ ُدوُر بَِ� َ�بِْداأل ُدوُر بَِ� انلَّجَّ

ْو ُدوُر بَِ� 
َ
نَْصارِ أ

َ
َْزَرِج، َوِ� لُكِّ ُدوِر األ

ْ
َارِِث بِْن اخل

ْ
 )۱۴۸۱بخاری: ( .»»َخْ�ًا_َ�ْعِ�  _ احل
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به که  یهنگام م.یبود  همراه رسول الله ک،تبو هدر غزو گوید: می  ید ساعدیابوحم« ترجمه:

 ،صحاباخطاب به   . رسول اللهبودمشغول کار  ،در باغ خودکه م یدیرا د یم، زنیدی" رسی"قر یواد

ن زد و به آن یتخم ،را ده وسق آن خود رسول الله ». دین بزنین باغ را تخمیا یمحصول خرما«فرمود: 

 ، رسول الله میدیرسک تبوبه  یوقت و». آنها را مشخص کنهنگام برداشت خرما، مقدار : «گفت ،زن

محکم ز ینتان را یو شترهاتکان نخورد ش یاز جا ،چ کسی. هشدخواهد  یار طوفانیهوا بس ،امشب«فرمود: 

ش یاز جانفر یک  .آمد یدیشد طوفانآن شب،  م.یرا بستمان یهاما هم شتر گوید: می یراو». دیببند

چادر به عدد یک د و یسف یقاطر لهیپادشاه اانداخت. » یط«کوه  ی. طوفان او را در بر گرفت و روبرخاست

در  نوشت.ای  کرد، امان نامه می یزندگ یساحل هیاو که در ناح یبرا  آنحضرت ه کرد.یهد  رسول الله

ت، مقدار محصول «د: یپرسآن زن د، از یرس یقر یبه واد که رسول الله  یوقت ک،از تبوبازگشت 
َ

باغ

 .ن زده بودیتخم  که رسول الله یهمان مقدار یعنیده وسق.  ؟ گفت:»چقدر شد

عجله  ,دیایبا من بدوست دارد  ،عجله دارم. هرکس ،نهیرفتن به مد یمن برا«فرمود:  رسول الله 

ان شد، یکه کوه احد نما یو هنگام». شهر خوبن است یا«افتاد، فرمود: نه یمدچشمش به  یوقت». کند

 یها ن خانهید بهتریدوست دار ایم. آیز آن را دوست داریاست که ما را دوست دارد و ما ن ین کوهیا«فرمود: 

عبداالشهل  ینجار سپس منازل بن یمنازل بن«فرمود:  آنحضرت . یصحابه گفتند: آر؟ »دیانصار را بدان

 .»»انصار، خوب هستندمنازل خزرج و تمام  یا منازل بنیساعده  یوبعد از آن، منازل بن

 ): مقدار زکات در محصوالت کشاورزي39باب (
ِ بِْن ُ�َمَر « -۷۴۹

ْو «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
ُعيُوُن، أ

ْ
َماُء َوال ِ�يَما َسَقِت السَّ

ُعرْشِ 
ْ
، َوَما ُسيِقَ بِانلَّْضِح، نِْصُف ال ُعرْشُ

ْ
�ًّا، ال  )۱۴۸۳بخاری: ( .»»اَكَن َ�رَثِ

که از آب  یمحصولزکات «فرمود:   کند که رسول اللهیت میروا بعبدالله بن عمر « ترجمه:

دهم یک ، ندارد) یاریاز به آبین دارد (ونیشه در عمق زمیکه ر یدرخت وشود  می یاریآب ،ا آب بارانیچشمه 

 .»»باشد ستم مییبیک شود،  می یاریآب ،دن آب از چاهیکه با کش ینی(زکات) زم . وباشد می ،محصول

وآیا باید به کودك اجازه آوري محصول است.  هنگام جمع ،): زکات خرما40باب (
 داد تا از خرماي صدقه بخورد؟

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۵۰
َ
ِ  َ�ْن أ اِم انلَّْخِل، َ�ييَِجُء  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ يُْؤَ� بِاتلَّْمِر ِعنَْد رِصَ

َُسْ�ُ 
ْ
ََسُن َواحل

ْ
 بَهَذا بِتَْمرِهِ، وََهَذا ِمْن َ�ْمرِهِ، َحىتَّ يَِصَ� ِعنَْدُه َكْوًما ِمْن َ�ْمٍر، فََجَعَل احل

 ِ َحُدُهَما َ�ْمَرًة فََجَعلََها يِف ِ�يِه، َ�نََظَر إيَِلِْه رَُسوُل ا�َّ
َ
َخَذ أ

َ
ْخرََجَها  يَلَْعبَاِن بَِذلَِك اتلَّْمِر، فَأ

َ
فَأ

ٍد «ِمْن ِ�يِه، َ�َقاَل:  نَّ آَل ُ�َمَّ
َ
َما َعِلْمَت أ

َ
َدقَةَ  أ ُ�لُوَن الصَّ

ْ
 )۱۴۸۵بخاری: ( .»»ال يَأ
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رسول زکات آن را نزد هنگام برداشت محصول خرما،  ،هر شخص گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

با خرماها  بن یحسن و حس وآمد.  بوجود می از خرما یخرمنشان، ینزد اکه یبطور .آورد می  الله

 آن رامتوجه شد.   . رسول اللهخود نهادن ادر دهو  برداشت ییخرما ،از آنها یکی ،یکردند. روز می یباز

 ؟»»خورند صدقه نمی ،که آل محمد یدانیمگر نم«و فرمود: آورد رون یباز دهانش 

 ،گرانیدن زکات دیخرتواند زکات مال خود را دوباره بخرد؟  ): آیا شخص می41باب (
 ندارد یاشکال

  َ�ْن ُ�َمَر « -۷۵۱
َ

ال
َ
ِي اَكَن ِعنَْدهُ،ق

َّ
َضاَعُه اذل

َ
، فَأ ِ  : مَحَلُْت ىلَعَ فََرٍس يِف َسِبيِل ا�َّ

ُت انلَّيِبَّ 
ْ
ل
َ
نَُّه يَِبيُعُه بِرُْخٍص، فََسأ

َ
َ�ُه، َوَظنَنُْت � ْشرَتِ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
   فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
ال �َْشرَتِهِ، َوال َ�ُعْد يِف : «ف

َعائِِد يِف َ�يْئِهِ 
ْ
َعائَِد يِف َصَدقَتِه اَكل

ْ
ْ�َطاَكُه بِِدرَْهٍم، فَإِنَّ ال

َ
 )۱۴۹۰بخاری: ( .»»َصَدقَِتَك، َو�ِْن أ

کرد.  نمی یدگیبه وضع آن رساو صدقه دادم.  یبه کس ،اسبم را در راه خدا گوید: می  عمر« ترجمه:

 رسول الله از ن باره یفروشد، خواستم آن را بخرم. در ابمت ارزان یآن را با قخواهد  کردم که میگمان 

درهم به یک ر اگر چه آنرا به یمکن. و صدقه ات را پس مگ یداریخر آن را«فرمود:  دم. آنحضرت یپرس

 .»»است که استفراغ کند و دوباره آن را بخورد یرد، مانند کسیرا پس بگاش  که صدقه یرا کسیتو بفروشد. ز

 همسران پیامبر  ة): صدقه دادن به بردگان آزاد شد42باب (

ْعِطيَتَْها َمْوالٌة لَِميُْمونََة ِمَن  قَاَل: وََجَد انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۵۲
ُ
َشاًة َميِّتًَة، أ

َدقَِة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َها: «الصَّ ِ
ْ

� َها َميْتٌَة. قَاَل: »َهالَّ اْ�تََفْعتُْم جِبِ ْ�لَُها«؟ قَالُوا: إِ�َّ
َ
َما َحُرَم أ  .»»إِ�َّ

 )۱۴۹۲بخاری:(

ز یبه کن ،آن گوسفند را ـ که قبال یگوسفندُمردار  رسول الله  گوید: می بابن عباس « ترجمه:

استفاده  ،چرا از پوست آن«فرمود: و د یدـ  بود شدهصدقه  )(همسر رسول خدا  لمونه یم هآزاد شد

 ،گوشت آن«فرمود:   . رسول اللهاست شدهه و حرام مرد ،ن گوسفندیا !ا رسول اللهی؟ گفتند: »دینکرد

 . »ندارد) یاشکالپوستش، استفاده از  یعنی(». حرام است

 ): تغییر حالت زکات43باب (

�ٍَس « -۷۵۳
َ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
َق بِِه ىلَعَ بَِر�َرَة، َ�َقاَل:  : أ يِتَ بِلَْحٍم، تُُصدِّ

ُ
ُهَو َعلَيَْها «أ

 )۱۴۹۵بخاری: ( .»»َصَدقٌَة، َوُهَو نَلَا َهِديَّةٌ 
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صدقه داده شده بود.  ،رهید که به برنآورد یگوشت نزد رسول الله  گوید: می انس « ترجمه:

از حالت  یعنی». (ه استیما هد یره) صدقه است وبرایاو (بر یبرا ،ن گوشتیا«فرمود:   آنحضرت

 .»صدقه خارج شده است)

 به فقرا داده شود از اغنیاء گرفته و ،): زکات44باب (

َوايَِة:  َحِديُث ُمَعاِذ بِْن َجَبٍل « -۷۵۴ َم و� َهِذهِ الرِّ ََمِن َ�َقدَّ  ايلْ
َ

َواتَِّق َدْعَوةَ «وَ�َعِثِه إِىل
ِ ِحَجاٌب   )۱۴۹۶بخاری: ( .»»الَْمْظلُوِم فَإِنَُّه لَيَْس بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ا�َّ

آمده عالوه بر آن,  ،تین رواید. در ایان گردیقبال ب ،منیبه  یاعزام و هدربار  ث معاذیحد« ترجمه:

 .»»وجود ندارد ین او و خدا، حجابیرا بیمظلوم بترس. ز یاز دعا«فرمود:   است که رسول الله

 ): دعاي خیر براي صدقه دهنده45باب (

ْوَ� « -۷۵۵
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ

تَاُه قَْوٌم بَِصَدقَتِِهْم قَاَل:  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
اللَُّهمَّ «إَِذا أ

يِب بَِصَدقَتِِه، َ�َقاَل: ». َصلِّ ىلَعَ آِل فُالنٍ 
َ
تَاُه أ

َ
ْوَ� «فَأ

َ
يِب أ

َ
 )۱۴۹۷بخاری: ( .»»اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ آِل أ

 از مردم، صدقاتشان را نزد آنحضرت  یهرگاه، گروه گوید: می  یاوف یالله بن اب عبد« ترجمه:

 یراو ».خداوندا! بر آل فالن، رحمت نازل فرما«فرمود:  کرد و می ر مییخ یآوردند, در حق آنها دعا می

 یدعا م نمود، آنحضرت یتقد که پدرم صدقاتش را خدمت رسول خدا  ین، هنگامیهمچن گوید: می

 .»»بفرما یاوف یحال آل ابپروردگارا! رحمتت را شامل «ر نمود و فرمود:یخ

 شود ): حکم آنچه از دریا استخراج می46باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۵۶
َ
َل َ�ْعَض بَِ� « :َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
اِ�يَل َسأ نَّ رَُجًال ِمْن بَِ� إرِْسَ

َ
أ

َخذَ 
َ
ْد َمْرَكبًا، فَأ َْحِر فَلَْم َ�ِ َف ِديَناٍر، فََدَ�َعَها إيَِلِْه، فََخَرَج يِف ابلْ

ْ
ل
َ
ْن �ُْسِلَفُه أ

َ
اِ�يَل بِأ  َخَشبًَة إرِْسَ

َف ِدينَاٍر، فََرَ� بِهَ 
ْ
ل
َ
ْدَخَل ِ�يَها أ

َ
ْسلََفُه َفإَِذا َ�نََقَرَها، فَأ

َ
ِي اَكَن أ

َّ
َْحِر، فََخَرَج الرَُّجُل اذل ا يِف ابلْ

ا �رََشََها وََجَد الَْماَل  َِديَث ـ فَلَمَّ
ْ
ْهِلِه َحَطبًا ـ فََذَكَر احل

َ
َخَذَها أل

َ
ََشبَِة، فَأ

ْ
 ) ۱۴۹۸ بخاری:( .»»بِاخل

گر، ید یل از شخصیاسرائ یاز بن یشخص«کند که:  نقل می از رسول الله  ره یابوهر« ترجمه:

 رخواست قرض را به صاحبش بیکه م یوقتز به او داد. مقروض یخواست. او نقرض  ،ناریمبلغ هزار د

قطعه  ،گاه . آنبرود)قرض دهنده (و نزد  دوآن سوار شافت که بر ینای  لهیوسا رفت. اما یگرداند، به طرف در

شخص (از قضا) ا انداخت. یو به درداخل آن گذاشت نار را در یهزار د برداشت و سوراخ کرد ورا  یچوب
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چوب را  یبرد. وقتاش  به خانه ،زمیهبعنوان د و آن را به ینار، چوب را دیهزار دک مال یعنیقرض دهنده 

 .»»افتینار را در آن یهزار د ,شکست

 یک پنجم آن است ،): زکات گنج47باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۵۷
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِرْئُ ُجبَاٌر، «قَاَل:  : أ

ْ
َعْجَماُء ُجبَاٌر، َوابل

ْ
ال

ُُمُس 
ْ
اَكِز اخل  )۱۴۹۹بخاری: ( .»»َوالَْمْعِدُن ُجبَاٌر، َوِ� الرِّ

) یت کسی(بدون هدا یوانیآنچه را ح«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابو هر« ترجمه:

ند و یب ببیرود و آنچه در معدن آس فتد, حقش بهدر مییب یرود. آنچه در چاه کس میتلف کند, حقش بهدر 

 .»»پنجم آن استیک زکات گنج، «و افزود که: ». رود نابود شود, حقش به هدر می

 آوري زکات ): حساب گرفتن از مأموران جمع48(باب 

اِعِديِّ « -۷۵۸ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
ِ  َ�ْن أ ْسِد ىلَعَ  قَاَل: اْستَْعَمَل رَُسوُل ا�َّ

َ
رَُجًال ِمَن األ

ا َجاَء َحاَسبَهُ   )۱۵۰۰ بخاری:( .»َصَدقَاِت بَِ� ُسلَيٍْم، يُْدىَع اْ�َن اللُّتِْبيَِّة، فَلَمَّ
تباسد  یبن هفیاز طا یشخص رسول الله  گوید: می  ید ساعدیابوحم« ترجمه:

ُ
 ،ه نام داشتیرا که ابن ل

 .»گرفتحساب از او   که برگشت، آنحضرت یو هنگامت داد. یم مأموریسل یوصول زکات اموال بن یبرا

 المال ): داغ کردن شترهاي صدقه و بیت49باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۷۵۹
َ
ِ  َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
يِب َطلَْحَة  قَاَل: َغَدوُْت إِىل

َ
ِ بِْن أ

بَِعبِْدا�َّ
َدقَةِ   )۱۵۰۲بخاری: ( .»يِلَُحنَِّكُه، فََواَ�يْتُُه يِف يَِدهِ الِْميَسُم، �َِسُم إِبَِل الصَّ

(باز کردن یک تحن ی, براطلحه را هنگام والدت یعبدالله بن اب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 در درست یآهنای  لهیم  آنحضرتدم که یدم، دیکه به آنجا رس یهنگامبردم.   نزد رسول اللهکام اش) 

 .»کند داغ می ،یگذارنشانه  یبرارا  )المال تیب(زکات و  یشترها ،و با آندارد 



 

 
 

 

 

 

 فطرۀ کتاب صدق -25

  فطر ۀصدقفرض بودن ): 1باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۶۰ ْو  قَاَل: فََرَض رَُسوُل ا�َّ
َ
ِفْطِر َصااًع ِمْن َ�ْمٍر أ

ْ
َزَ�َة ال

 
َ
َكِبِ�، ِمَن الُْمْسِلِمَ�، َوأ

ْ
ِغِ� َوال ْ�ىَث، َوالصَّ

ُ
َكِر َواأل ، َواذلَّ ُرِّ

ْ
َعبِْد َواحل

ْ
َمَر َصااًع ِمْن َشِعٍ�، ىلَعَ ال

ْن تُؤَدَّى َ�بَْل ُخرُ 
َ
الةِ بَِها أ  الصَّ

َ
 )۱۵۰۳بخاری:( .»وِج انلَّاِس إِىل

بر مرد و زن, بزرگ و کوچك, برده و  فطر را هصدق الله  ل رسو گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

دستور داد تا ن فرمود. و ییصاع جو، تعیک ا یصاع خرما و یک آزاد مسلمان، فرض قرار داد و مقدار آن را 

 .»پرداخت گردد ،د فطریقبل از نماز ع

 پرداخت شود ،قبل از نماز عیدباید  ،فطرصدقه ): 2باب (

ُْدرِيَّ « -۷۶۱
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ ِْرُج يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ِفْطِر  قال: ُكنَّا �ُ

ْ
يَْوَم ال

قُِط َواتلَّْمرُ 
َ
�ِيُب َواأل ِعُ� َوالزَّ  ) ۱۵۱۰بخاری:( .»َصااًع ِمْن َطَعاٍم، َوَ�َن َطَعاَمنَا الشَّ

صدقه فطر را طعام از صاع یک   الله  ما در زمان رسول گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»بودو خرما ک جو، کشمش، کش ،امیم. و طعام ما در آن ایدادیم

 بر هر فرد برده و آزاد فرض است ،فطر ۀ): صدق3باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۶۲ ْو  قَاَل: فََرَض رَُسوُل ا�َّ
َ
ِفْطِر، َصااًع ِمْن َشِعٍ� أ

ْ
َصَدقََة ال

ُرِّ َوالَْمْملُوكِ 
ْ
َكِبِ�، َواحل

ْ
ِغِ� َوال  )۱۵۱۲بخاری: ( .»َصااًع ِمْن َ�ْمٍر، ىلَعَ الصَّ

و بزرگ و برده و ک صدقه فطر را بر هر کوچ  الله رسول گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

 .»ن فرمودییا خرما تعیا کشمش یصاع جو یک مقدار آن را  آزاد مسلمان، فرض قرار داد. و





 

 
 

 

 

 

 کتاب حج  -26

 فضیلت آن ): وجوب حج و1باب (

ِ بِْن َ�بَّاٍس « -۷۶۳
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َفْضُل رَِديَف رَُسوِل ا�َّ

ْ
، فََجاَءِت قَاَل: اَكَن ال

َفْضُل َ�نُْظُر إيَِلَْها َوَ�نُْظُر إيَِلِْه، وََجَعَل انلَّيِبُّ 
ْ
ٌة ِمْن َخثَْعَم، فََجَعَل ال

َ
  اْمَرأ

َ
َفْضِل إىِل

ْ
يرَْصُِف وَْجَه ال

قِّ اآلَخِر، َ�َقا يِب َشيًْخا َكِبً�ا، الشِّ
َ
ْدَرَ�ْت أ

َ
َجِّ أ

ْ
ِ ىلَعَ ِعبَاِدهِ يِف احل ، إِنَّ فَِر�َضَة ا�َّ ِ لَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُحجُّ َ�نُْه؟ قَاَل: 
َ
فَأ

َ
اِحلَِة، أ ِة الْوََداِع ». َ�َعمْ «ال يَثْبُُت ىلَعَ الرَّ  )۱۵۱۳بخاری: ( .»وََذلَِك يِف َحجَّ

مرکب سوار بود. بر   الله  فضل بن عباس پشت سر رسول گوید: می بالله بن عباس  عبد« ترجمه:

فضل را  هچهر  الله  رسول و .ستینگر می ،ز به فضلیناو  کرد و خثعم آمد. فضل به آن زن نگاه می هفیاز طا یزن

ط است یخداوند حج را بر بندگانش فرض کرده است. پدرم واجد شرا د:یگرداند. آن زن پرس یمگر برید یسو به

م؟ یاو، حج نما یتوانم بجا ا مییگر، نگه دارد. آید یا سواریشتر  یتواند خود را بر رو ر و ناتوان است و نمییپ یول

 .»ن پرسش و پاسخ، در زمان حجة الوداع بودیا گوید: می یراو». یبل«فرمود:  آنحضرت 

 کن تا به حج بیایند... مفرماید: به مردم اعال می خداوند): 2باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۶۴ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ُلَيَْفِة، ُ�مَّ  قَاَل: َرأ

ْ
يَْرَكُب َراِحلَتَُه بِِذي احل

 )۱۵۱۴بخاری: ( .»يُِهلُّ َحىتَّ �َْستَوَِي بِِه قَائَِمةً 
 یفه سوار بر شتر شد و تا زمانیدم که در ذوالحلیرا د خدا رسول  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»گفت ه مییستاد, تلبیکه شتر برخاست و راست ا

 در حالت سواري ،): انجام مناسک حج3باب (

�ٍَس « -۷۶۵
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 )۱۵۱۷بخاری: ( .»َحجَّ ىلَعَ رَْحٍل َوَ�نَْت َزاِملَتَهُ  قَاَل: أ

و زاد و توشه  .آورد یبجا حج راک مناسبر شتر، سوار   الله  رسول گوید: می  انس« ترجمه:

 .»همان شتر، قرار داشت یز، رویسفرش ن
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 ): فضیلت حج مقبول4باب (

مِّ الُْمْؤِمِنَ� « -۷۶۶
ُ
فَْضَل  لَ�ْن اَع�َِشَة أ

َ
َهاَد أ ِ

ْ
، نََرى اجل ِ َها قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ َّ�

َ
�

َاِهُد؟ قَاَل: 
ُ

فَال �
َ
َعَمِل، أ

ْ
َهاِد َحجٌّ َمرْبُورٌ «ال ِ

ْ
فَْضَل اجل

َ
 )۱۵۲۰بخاری:( .»»ال، لَِ�نَّ أ

م. یدان ن عمل مییجهاد را بهتر خدا! رسول یا: ت است که عرض کردیروا لشه یعااز « ترجمه:

 .»»حج مقبول است ,شما ین جهاد برایبزرگترر, یخ«فرمود:  الله  م؟ رسولیجهاد نروپس چرا به 

يَب ُهَر�َْرَة « -۷۶۷
َ
، فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  عن أ ِ َمْن َحجَّ ِ�َّ

هُ  مُّ
ُ
تُْه أ َ  )۱۵۲۱بخاری: ( .»»َ�ْفُسْق، رََجَع َكيَْوِم َودلَ

خدا حج ) یبخاطر (رضا ،هرکس«فرمود:  الله   دم که رسولیشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ت نشود, چنان از ید و مرتکب معصیز نمایو مقدمات آن، (در زمان حج) پره یمقاربت جنس د و ازینما

 .»»تازه از مادر، متولد شده است ییشود که گو میک گناه پا

 ي حجها ): میقات5باب (

نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۶۸
َ
ْهِل  : أ

َ
ُلَيَْفِة"، َوأل

ْ
ْهِل الَْمِدينَِة "َذا احل

َ
َوقََّت أل

، َولِلُكِّ  ْهِلِهنَّ
َ
ََمِن "يَلَْملََم"، ُهنَّ أل ْهِل ايلْ

َ
ٍْد "قَْرَن الَْمنَاِزِل"، َوأل

َ
ْهِل �

َ
ُْحَفَة"، َوأل

ْ
ِم "اجل

ْ
أ  آٍت الشَّ

ىَت َعلَيِْهنَّ 
َ
، َحىتَّ  أ

َ
�َْشأ

َ
ُعْمَرةَ، َ�َمْن اَكَن ُدوَن َذلَِك فَِمْن َحيُْث أ

ْ
َجَّ َوال

ْ
َراَد احل

َ
ْن أ ِمْن َ�ْ�ِِهْم، ِممَّ

ةَ  َة ِمْن َمكَّ ْهُل َمكَّ
َ
 )۱۵۳۰بخاری: ( .»أ

 یفه" را براحنه، "جیمد یاهال یفه " را برایلحلوا"ذ الله   رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 ی"و  نجد یاهال یرا برا شام، "قرن المنازل" یاهال
َ
 ل

َ
(محل بستن قات یم بعنوان منی یاهال یم" را برامل

 ی، برایکه از آن نواح یکسان ین فوق الذکر و هم برایساکن یاد شده هم برای یقاتهایاحرام) مقرر فرمود. م

دارند, از هر جا که بخواهند, ، قرار ها قاتیکه بعد از م ین شده است. و کسانیروند, مع حج و عمره می

 .»قات استیاهل مکه, شهر مکه، م یکه برا ییتوانند احرام ببندند. تا جا می

 )6باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۷۶۹
ِ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُلَيَْفِة،  ، أ

ْ
َْطَحاِء بِِذي احل نَاَخ بِابلْ

َ
أ

ِ ْ�ُن ُ�َمَر 
 )۱۵۳۲بخاری: ( .»َ�ْفَعُل َذلَِك  بفََص�َّ بَِها. َوَ�َن َ�بُْدا�َّ

شتر را  ،فهیهموار ذوالحلدشت در   الله  ت است که: رسولیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»کرد ن مییچن ،زین بالله بن عمر  خواباند و نماز خواند. و عبد
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 به حج از راه شجره اهللا   رسولرفتن ): 7باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۷۷۰
ِ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َجَرةِ،  : أ اَكَن َ�ُْرُج ِمْن َطِر�ِق الشَّ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة يَُص�ِّ يِف مْسِجِد  َوَ�ْدُخُل ِمْن َطِر�ِق الُْمَعرَِّس، َوأ  َمكَّ

َ
اَكَن إَِذا َخَرَج إِىل

ُلَيَْفِة، بِبَْطِن الَْواِدي، َوَ�اَت َحىتَّ يُْصِبحَ 
ْ
َجَرِة، َو�َِذا رََجَع َص�َّ بِِذي احل  )۱۵۳۳ بخاری:( .»الشَّ

گفت.  میک را به قصد مکه ترنه یمد ،از راه شجره  الله  رسول گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

س«و در بازگشت، از راه   ،در مسجد شجرهبه مکه، هنگام رفتن  ن آنحضرت یشد. همچن ، وارد می»معرَّ

 .»کرد می یخواند و شب را همانجا سپر ینماز م ،فهیذوالحل یان وادیمدر  ،خواند و هنگام بازگشت می نماز

 »عقیق وادي مبارکی است«فرمود:   ): رسول اکرم8باب (

َعِقيِق َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن ُ�َمَر « -۷۷۱
ْ
تَاِ� اللَّيْلََة آٍت ِمْن «بَِواِدي ال

َ
أ

ةٍ  ، َ�َقاَل: َصلِّ يِف َهَذا الَْواِدي الُْمبَارَِك، َوقُْل ُ�ْمَرةً يِف َحجَّ  )۱۵۳۴ بخاری:( .»»َر�ِّ
از  یقاصد، امشب«دم که فرمود:یشنق، یعق یدر واد الله   از رسول گوید: می  عمر« ترجمه:

عمره و حج را با ت کن که ینق) نماز بخوان و یعق ی(واد ک،مبار ین وادیطرف پروردگارم آمد و گفت: در ا

 .»»یهم انجام ده

ُلَيَْفِة بِبَْطِن َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۷۲
ْ
نَُّه ُرِ�َ وَُهَو يِف ُمَعرٍَّس بِِذي احل

َ
� :

ُ إِنََّك بِبَْطَحاَء ُمبَاَرَ�ةٍ 
َ

 )۱۵۳۵ بخاری:( .»الَْواِدي ِ�يَل هل
در  ،فهیدر ذوالحل  کند که: آنحضرت ت مییروا  از رسول الله بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 .»یقرار دار ،یشان گفته شد: تو در دشت مبارکیبه ا ،در خوابکرد که  استراحت می ،ق)ی(عق یوسط واد

 خوشبو از لباسمواد ): سه بار شستن 9باب (

َميََّة « -۷۷۳
ُ
ِرِ� انلَّيِبَّ قَاَل لُِعَمَر  عن َ�ْعَ� بِْن أ

َ
ِحَ� يُوىَح إيَِلِْه. قَاَل: َ�بَيْنََما  : أ

ْصَحابِِه، َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَا رَُسوَل  انلَّيِبُّ 
َ
ْعَرانَِة، َوَمَعُه َ�َفٌر ِمْن أ ِ

ْ
، َكيَْف تََرى يِف رَُجٍل بِاجل ِ ا�َّ

ٌخ بِِطيٍب؟ فََسَكَت انلَّيِبُّ  ْحَرَم بُِعْمَرةٍ، وَُهَو ُمتََضمِّ
َ
َشاَر ُ�َمرُ  أ

َ
، فَأ ،   َساَعًة، فََجاَءُه الَْويْحُ َّ إِىلَ

 ِ ِ  فَِجئُْت وىلََعَ رَُسوِل ا�َّ يِس، فَإَِذا رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْدَخلُْت َرأ

َ
ِظلَّ بِِه، فَأ

ُ
ُ�َْمرُّ الْوَْجِه،  ثَوٌْب قَْد أ

، ُ�مَّ رُسَِّي َ�نُْه، َ�َقاَل:  ُعْمَرةِ «َوُهَو يَِغطُّ
ْ
َل َعِن ال

َ
ي َسأ ِ

َّ
ْ�َن اذل

َ
يِتَ بِرَُجٍل، َ�َقاَل: »أ

ُ
اْغِسِل «؟ فَأ

ِي بَِك ثَالَث َمرَّ 
َّ

يَب اذل ُبََّة، َواْصنَْع يِف ُ�ْمَرتَِك َكَما تَْصنَُع يِف الطِّ
ْ
اٍت، َوانِْزْع َ�نَْك اجل

ِتَك   )۱۵۳۶ بخاری:( .»»َحجَّ
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 یعلی، به من نشان بده. یهنگام نزول وحرا  رسول خدا گفت:   به عمر  هیبن ام یعلی« ترجمه:

ف داشت که یتشر ،در جعرانه همیبا چند نفر از صحابه رضوان الله عل  رسول الله ،یروز گوید: می

معطر لباسش احرام بسته و  ،عمره یکه برا یکس هنظر شما دربار !ا رسول اللهیآمد و گفت:  ینزد و یشخص

ا. یبه من اشاره کرد که ب ر نازل شد. عم یوحآن اثنا، سکوت کرد. در  یاندک آنحضرت ست؟ ی، چباشد

دم یرا چادر بردم. دی. سرم را زاند نگه داشته سر آنحضرت  یه، رویسا یرا براای  دم که پارچهیو دمن آمدم 

  هچهر وکشد  ق میینفس عم که آنحضرت 
ً
 و بر طرف شد یآثار وحسپس، قرمز شده است.  مبارکش کامال

فرمود:  رسول خدا آوردند. شان یاآن شخص را نزد ؟ »دیعمره پرس هکه دربار یکجا است کس«فرمود: 

، در عمره یده که در حج انجام میآنچه را  ،رون کن. سپسیجبه را از تن بو  یبشوخوشبو را سه بار مواد «

 .»»ز انجام بدهین

 و محرِم چه نوع لباسی بپوشد  ،هنگام بستن احرام خوشبواستفاده از مواد ): 10باب (

َطيُِّب رَُسوَل ا�َّ  ، َزْوِج انلَّيِبِّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۷۴
ُ
إلِْحَراِمِه  �ِ ، قَالَْت: ُكنُْت أ

َيِْت 
ْ

ْن َ�ُطوَف بِابل
َ
 )۱۵۳۹ بخاری:( .»ِحَ� ُ�ِْرُم، َوحِلِلِِّه َ�بَْل أ

را هنگام بستن  رسول الله  ک)مبارمن تن ( گوید: می ؛ رسول الله یهمسر گرام ؛شهیعا« ترجمه:

 .»زدم می ییت, خوشبویقبل از طواف ب یعنیآمد،  رون مییکه از احرام ب یو در زمان احرام

 پوشیده از حنا ): احرام بستن با سر11ِباب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٧٧٥  )١٥٤٠(بخاری:. »يُِهلُّ ُملَبًِّدا قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
سر که  یدر حالنمود ت احرام یدم که نیشن از رسول الله گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»ده شده بودیبا حنا پوش(مبارکش) 

 ): احرام بستن از مسجد ذو الحلیفه12باب (

ِ  بَعِن ابْن ُ�َمَر « -٧٧٦ َهلَّ رَُسوُل ا�َّ
َ
إِالَّ ِمْن ِعنِْد الَْمْسِجِد. َ�ْعِ�:  قَاَل: َما أ

ُلَيَْفةِ 
ْ
 )١٥٤١بخاری:( .»َمْسِجَد ِذي احل

مسجد  یعنیبست مگر از مسجد  احرام نمی  رسول الله گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»فهیذوالحل
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 ): سوار شدن دو نفر بر یک سواري در حج13باب (

َساَمَة بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۷۷
ُ
نَّ أ

َ
 املْزَْدِلَفِة،  اَكَن رِْدَف انلَّيِبِّ : أ

َ
ِمْن َعَرفََة إِىل

 ِمً�، فَالِكُهَما قَاَل: لَْم يََزِل انلَّيِبُّ 
َ

َفْضَل ِمَن املْزَْدلَِفِة إِىل
ْ
رَْدَف ال

َ
يُليَبِّ َحىتَّ َرَ� مَجَْرَة  ُ�مَّ أ

َعَقبَةِ 
ْ
 ) ۱۵۴۳،۱۵۴۴بخاری:( .»ال

سوار شتر   الله  دلفه پشت سر رسولزاز عرفات تا م  اسامه گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

  رسول اللهکه گفتند یمنفر سوار شد. و هر دو   الله  پشت سر رسول ا, فضلاز مزدلفه تا منسپس، بود. 

 .»گفت) مییک طان بزرگ، لبیشزدن تا هنگام  یعنیگفت. ( مییک لب ,عقبه هجمر یتا رم

 تواند بپوشد م میحرِ): آنچه شخص م14باب (

َهَن،  قَاَل: اْ�َطلََق انلَّيِبُّ  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۷۸ َل َوادَّ ِمَن الَْمِدينَِة، َ�ْعَد َما تَرَجَّ
ُزِر تُلْبَُس، إِالَّ 

ُ
رِْديَِة َواأل

َ
ٍء ِمَن األ ْصَحابُُه، فَلَْم َ�نَْه َ�ْن يَشْ

َ
َولَِبَس إَِزارَُه َورَِداَءُه، ُهَو َوأ

ُلَيَْفِة، َرِ�َب َراِحلَتَُه، َحىتَّ اْستََوى ىلَعَ الُْمَزْ�َفَرَة الَّيِت تَرْ 
ْ
ْصبََح بِِذي احل

َ
، فَأ ِ

ْ
� ِ

ْ
َدُع ىلَعَ اجل

ةَ  َقْعَدِة، َ�َقِدَم َمكَّ
ْ
َ بََدَ�تَُه، وََذلَِك خِلَْمٍس بَِقَ� ِمْن ِذي ال ْصَحابُُه َوقَ�َّ

َ
َهلَّ ُهَو َوأ

َ
َيَْداِء أ

ْ
 ابل

ْرَ�ِع يَلَاٍل َخلَْوَن ِمْن ذِ 
َ
َفا َوالَْمْرَوِة، َولَْم َ�ِلَّ ِمْن أل َيِْت وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ

ْ
ِة، َ�َطاَف بِابل َجَّ

ْ
ي احل

، َولَْم َ�قْ  َجِّ
ْ
َُجوِن، َوُهَو ُمِهلٌّ بِاحل

ْ
َة ِعنَْد احل ىلْعَ َمكَّ

َ
َها، ُ�مَّ نََزَل بِأ َ نَُّه قَ�َّ

َ
ْجِل بُْدنِِه، أل

َ
َرِب أ

َكْعبََة َ�ْعَد َطَوافِِه بِ 
ْ
َفا ال َيِْت َوَ�ْ�َ الصَّ

ْ
فُوا بِابل وَّ ْن َ�طَّ

َ
ْصَحابَُه أ

َ
َمَر أ

َ
َها َحىتَّ رََجَع ِمْن َعَرفََة، َوأ

َها،وَ  َ لُّوا، وََذلَِك لَِمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه بََدنٌَة قَ�َّ وا ِمْن رُُءوِسِهْم، ُ�مَّ َ�ِ ُ َمْن َوالَْمْرَوِة، ُ�مَّ ُ�َقرصِّ
تُ 
َ
يُب َواثلِّيَاُب اَكنَْت َمَعُه اْمَرأ ُ َحالٌل، َوالطِّ

َ
 )۱۵۴۵ بخاری:( .»ُه فَِ�َ هل

نکه سرش را روغن یاران خود پس از ایهمراه  آنحضرت  گوید: می بعبدالله بن عباس « ترجمه:

ای  را منع نکرد مگر پارچه یچ لباسیدن هینه براه افتاد. و پوشید، از مدیاحرام پوش ید و شانه زد و ازار و ردایمال

فه گذراند. و یشب را در ذوالحل  ماند. رسول خدا می یبدن باق یکه آغشته به زعفران شده بود و اثرش بر رو

 آنحضرت  گفتند. ویک ارانش لبیشان و یدند، ایرس» دایب«که به  یهنگام صبح، سوار شد و براه افتاد و هنگام

شود) خود انداخت و آن را نشان کرد.  که به شکرانه حج در مکه ذبح می یوانی(ح یبه گردن هد یگردنبند

 حجه، وارد مکه شدند. آنحضرت یقعده مانده بود. و روز چهارم ذ یان ماه ذیدرآن وقت، پنج روز به پا

رون یهمراه داشت از احرام ب ین صفا و مروه نمود. و چون هدیب ینخست، به طواف کعبه پرداخت و سع

حج، در احرام بسر  یحجون منزل گرفت و همچنان برا هشهر مکه در محل یس، در قسمت باالامد. سپین

ن صفا و یب یت و سعیهمراه نداشتند, دستور داد که پس از طواف ب یبرد. و به آن عده از اصحاب که هد می



 مختصر صحیح بخاري          422

 

را با خود آورده بودند,  از آنها که همسرانشان یخود را کوتاه کنند و از احرام خارج شوند و به کسان یمروه, موها

 .»ند و لباس دوخته به تن کنندیکنند و از مواد خوشبو استفاده نما یکیاجازه داد تا با آنها نزد

 ): تلبیه گفتن15باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۷۷۹
ِ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ تَلِْبيََة رَُسوِل ا�َّ

َ
بَلَّيَْك اللَُّهمَّ بَلَّيَْك، بَلَّيَْك : «: أ

�َك لََك ال  َْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك، ال رَشِ
ْ
�َك لََك بَلَّيَْك، إِنَّ احل  )۱۵۴۹بخاری:( .»»رَشِ

بَلَّيَْك اللَُّهمَّ بَلَّيَْك، «: گفت مییک لبن یچن الله   رسول گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:
َْمَد 

ْ
�َك لََك بَلَّيَْك، إِنَّ احل �َك لََك بَلَّيَْك ال رَشِ  .»»َوانلِّْعَمَة لََك َوالُْملَْك، ال رَشِ

بر سواري قبل از نیت کردن  هنگام سوارشدن ،): تحمید وتسبیح وتکبیر گفتن16باب (
 حج یا عمره

�ٍَس « -۷۸۰
َ
ِ  َ�ْن أ َعرْصَ  قَاَل: َص�َّ رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْرَ�ًعا، َوال

َ
ْهَر أ ُْن َمَعُه بِالَْمِدينَِة الظُّ

َ
َو�

َيَْداِء، مَحِ 
ْ

ْصبََح، ُ�مَّ َرِ�َب َحىتَّ اْستَوَْت بِِه ىلَعَ ابل
َ
، ُ�مَّ بَاَت بَِها َحىتَّ أ َعتَْ�ِ

ْ
ُلَيَْفِة َر�

ْ
َد بِِذي احل

َهلَّ حِبَجٍّ َوُ�ْمرَ 
َ
، ُ�مَّ أ َ ، وََسبََّح، َوَ�ربَّ َ َمَر انلَّاَس، فََحلُّوا ا�َّ

َ
ا قَِدْمنَا أ َهلَّ انلَّاُس بِِهَما، فَلَمَّ

َ
ٍة، َوأ

ََر انلَّيِبُّ 
َ

، قَاَل: َو� َجِّ
ْ
َهلُّوا بِاحل

َ
ِْو�َِة، أ ِ  َحىتَّ اَكَن يَْوُم الرتَّ  بََدنَاٍت �ِيَِدهِ ِ�يَاًما، وََذبََح رَُسوُل ا�َّ

ْملََحْ�ِ 
َ
 )۱۵۵۱بخاری:( .»بِالَْمِدينَِة َكبَْشْ�ِ أ

نه، چهار رکعت و نماز ینماز ظهر را در مد همراه رسول خدا  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

م. و شب را همانجا ماند. و هنگام صبح، سوار شد و براه افتاد. و یفه، دو رکعت، خواندیعصر را در ذوالحل

ت حج و عمره نمود. و مردم یر گفت. سپس، نیتکبح و ید (الحمد لله)، تسبید, تحمیداء رسیکه به ب یزمان

م, به مردم دستور داد (که پس از یکه وارد مکه شد یهنگام گوید: می یت حج و عمره کردند. راویز نین

د، یحج احرام بستند. و روز ع ید, مردم دوباره براینکه روز هشتم فرا رسیاز احرام خارج شوند تا ا )عمره

دو  ز آنحضرت ینه منوره نیکبار در مدی گوید: می یستاده ذبح کرد. راویان شتر را یچند رسول خدا 

 .»د، ذبح کردیقوچ سف

 هنگام نیت حج یا عمره .): روبه قبله نمودن17باب (

  :بُ�َمَر  ابِْن  َعِن « -۷۸۱
َ
ُلَيَْفةِ  هُ نَّ �

ْ
ََرمَ لَ ُ�مَّ إَِذا بَ  ،اَكَن يُليَبِّ من ِذي احل

ْ
ُ�ْمِسُك َحىتَّ  َغ احل

َغَداَة اْغتََسَل  ،َحىتَّ يُْصِبحَ  ،إَِذا َجاَء َذا ُطًوى بَاَت بِهِ 
ْ
ِ  ،فَإَِذا َص�َّ ال نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َوَزَ�َم أ

 )۱۵۵۳ بخاری:( .»َ�َعَل َذلَِك 
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گر ید, دیرس می حرمبه که  یگفت و هنگامیمیک فه لبیاز ذوالحل بعبد الله بن عمر « ترجمه:

استحمام  ،گذراند. و بعد از نماز صبح د، شب را در آنجا مییرس می »یطو یذ«نکه به ی. تا اگفت نمییک لب

 .کرد  ن مییچن الله  رسولمعتقد بود که کرد و  می

 هنگام پایین رفتن در وادي  ،): تلبیه گفتن18باب (

يَِبُّ قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۸۲
ْ

�ِّ « :: قَاَل انل
َ
ا ُموىَس َك� مَّ

َ
ََدَر أ

ْ
ْ�ُظُر إيَِلِْه إِِذ ا�

َ
أ

 )۱۵۵۵ بخاری:( .»»يِف الَْواِدي يُليَبِّ 
که نم یب را می  یموس ا هم اکنونیگو«فرمود:   الله  رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»ر استیسراز ،یواد یان به سویگویک لب

 مانند ایشان به حج یا عمره نیت کرده است ): کسیکه در زمان پیامبر 19باب (

يِب ُموىَس « -۷۸۳
َ
ََمِن  َ�َعثَِ� انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ  قَْوٍم بِايلْ

َ
َْطَحاءِ  ،إِىل  ،فَِجئُْت َوُهَو بِابلْ

ْهلَلَْت « :َ�َقاَل 
َ
ْهلَلُْت َكإِْهالِل انلَّيِبِّ  :قُلُْت  ؟»بَِما أ

َ
 .ال :قُلُْت  ؟»َهْدٍي َهْل َمَعَك ِمْن « :قَاَل  .أ

َفا َوالَْمْرَوةِ  َيِْت َو�ِالصَّ
ْ

َمَرِ� َ�ُطْفُت بِابل
َ
ْحلَلُْت  ،فَأ

َ
َمَرِ� فَأ

َ
ًة ِمْن قَْوِ�  ،ُ�مَّ أ

َ
َ�يُْت اْمَرأ

َ
 ،فَأ

يِس  ،َ�َمَشَطتِْ� 
ْ
ْو َغَسلَْت َرأ

َ
ِ فَإِنَُّه يَ  :َ�َقاَل  ،َ�َقِدَم ُ�َمُر  .أ ُخْذ بِِ�تَاِب ا�َّ

ْ
ُمُرنَا إِْن نَأ

ْ
أ

ُ  ،بِاتلََّمامِ  ْ ﴿ :قَاَل ا�َّ وا تِمُّ
َ
ِ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ َوأ ُخْذ �ُِسنَِّة انلَّيِبِّ  .]۱۹۶البقرة: [﴾ ِ�َّ

ْ
فَإِنَُّه لَْم  َو�ِْن نَأ

ََر الَْهْدَي   )۱۵۵۹ :یبخار( .»َ�ِلَّ َحىتَّ �َ
برگشتم، آنجا از  یفرستاد. وقت ،منیدر  یقوم یمرا بسو الله   رسول گوید: می  یابوموس« ترجمه:

که  یتیبه همان ن؟ عرض کردم: »یا بسته یاحرام یتیبه چه ن«د: یو از من پرس .در بطحاء بود  الله  رسول

ر. ی؟ عرض کردم: خ»ای آورده یهد ،خودهمراه ا یآ«د: یپرس  اکرم . رسولاستاحرام بسته  الله   رسول

هم، . من خارج شوماز احرام  ،صفا و مروهن یب یت و سعیپس از طواف ببه من دستور داد تا   آنحضرت

  عمرن اثنا، یدر اا سر مرا شست. یزد مرا شانه  یخود رفتم. او موهابستگان از  ینزد زن سپس،. ن کردمیچن

تا حج و عمره را  م, کتاب خدا دستور داده استیم به دستور کتاب خدا عمل کنیبخواهاگر و گفت:  آمد

ْ ﴿د: یفرما م آنطور که میییکامل نما وا تِمُّ
َ
ِ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ َوأ م به سنت یو اگر بخواه .]۱۹۶البقرة: [﴾ ِ�َّ

 .»، از احرام خارج نشدیشان قبل از ذبح هدیم, ایعمل کن رسول الله 
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 صی استافرماید: حج در ماههاي خ می ): خداوند20باب (

َ ا يِف هَ ثُ �ْ دِ حَ وَ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۸۴
ْ
: َخرَْجنَا َمَع ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ هذِ  قَالَْت يِفْ  ،مَ دَّ قَ �َ  دْ قّ  جِّ  احل

 ِ َجِّ  رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْشُهِر احل

َ
َجِّ  ،يِف أ

ْ
َجِّ وَُحُرِم احل

ْ
َا �رَِسَِف  ،َويَلَايِلَ احل

ْ
نل   :قَالَْت  ،َ�َ�َ

َ
فََخَرَج إىِل

ْصَحابِِه َ�َقاَل 
َ
ْن َ�َْعلََها ُ�ْمَرًة فَلْيَْفَعْل  ،َمْن لَْم يَُ�ْن ِمنُْ�ْم َمَعُه َهْدٌي « :أ

َ
َحبَّ أ

َ
َوَمْن  ،فَأ

ْصَحابِهِ  :قَالَْت  ».اَكَن َمَعُه الَْهْدُي فَال
َ
ِ  :قَالَْت  ،فَاآلِخُذ بَِها َواتلَّارُِك لََها ِمْن أ ا رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
 فَأ

 وَ 
ٌ

ْصَحابِِه فَ  ِرَجال
َ
ةٍ ِمْن أ ْهَل قُوَّ

َ
ُعْمَرةِ  ،اَكنُوا أ

ْ
 ْت رَ كَ ذَ وَ  .َوَ�َن َمَعُهُم الَْهْدُي فَلَْم َ�ْقِدُروا ىلَعَ ال

َِديِْث  ايِقَ بَ 
ْ
 )۱۵۶۰بخاری: ( .»احل

عالوه بر آن, آمده است  ،تین رواید. در ایان گردیقبال ب ,حج هدر بار لشه یعا ثیحد« ترجمه:

منوره حرکت  هنیاز مد م ویاحرام بست  الله ام حج با رسولیا و ها فرمود: در ماهها، شب لشه یعاکه: 

هرکس از «فرمود: ، صحاباخطاب به  ،در آنجا  الله  م. رسولیتوقف کرد ،بنام سرف یدر محل. و میکرد

همراه  ،یکه هد یندارد. اما کس یعمره کند، مانع ,ن احرامیخواهد با هم و میاورده ین همراه یهد ،شما

 یل کردند و بعضیحج خود را به عمره تبد ،صحابااز  یبعض گوید: می لشه یعا». نکند نیچن ،دارد

، نتوانستند بودشان  همراه یداشتند و هد یبهتر یارانش که وضع مالیچند از  یو تن الله  نکردند. رسول

 .»اعمال عمره را انجام دهند

 هدي نیاورده است. ،خودکه با  کسی فسخ حج براي افراد و ): حج تمتع، قران و21باب (

َجُّ  َوال نَُرى إِالَّ  : َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ْت الَ قَ  ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ  لا هَ نْ �َ وَ « -۷۸۵
ْ
نَُّه احل

َ
ا  ،� فَلَمَّ

َيِْت 
ْ

ْ�نَا بِابل َمَر انلَّيِبُّ  ،قَِدْمنَا َ�َطوَّ
َ
لَّ  فَأ ْن َ�ِ

َ
فََحلَّ َمْن لَْم يَُ�ْن  ،َمْن لَْم يَُ�ْن َساَق الَْهْدَي أ

ْحلَلْنَ  ،َساَق الَْهْدَي 
َ
َراِ� إِالَّ  :قَالَْت َصِفيَّةُ  ،َو�َِساُؤُه لَْم �َُسْقَن فَأ

ُ
َ�ْقَرى « :َحا�َِستَُهْم قَاَل  َما أ

َو َما ُطْفِت يَْوَم انلَّْحرِ 
َ
َس انِْفِري« :بََ� قَاَل  :قُلُْت  :قَالَْت  ؟»َحلىَْق أ

ْ
 )۱۵۶۱بخاری:( .»»ال بَأ

حج،  یجز ادا یتیو ن .میشدخارج  نه)ی(از مد الله  با رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

هر کس دستور داد تا   الله رسولسپس، م. یت الله را طواف کردیب ،میدیرسمکه به  که یم. هنگامینداشت

 ،از احرام ،اورده بودندیبا خود ن یکه هد یآنگاه، کسانخارج شود. ، اورده است از احرامیبا خود ن یهدکه 

  الله . رسولشوممانع از رفتن شما  ،یل قاعدگیبدل گفت: ممکن است له یرون آمدند. صفیب

 الله  . رسولیبل؟ گفت: »ای هارت را انجام ندادیمگر طواف ز !زده بتیزن گرفتار و مص یا« فرمود: 

ز واجب یست و دم نیت الزم نیبرا ، طواف وداع،ی(چون معذور هست».ندارد. حرکت کن یمانع«فرمود: 

 .»گردد) نمی
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  ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ  لا هَ نْ �َ وَ « -۷۸۶
ُ
ِ  :ى قَالَْت رَ خْ أ ِة الْوََداِع  َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ فَِمنَّا  ،اَعَم َحجَّ

َهلَّ بُِعْمَرةٍ 
َ
ٍة َوُ�ْمَرةٍ  ،َمْن أ َهلَّ حِبَجَّ

َ
َجِّ  ،َوِمنَّا َمْن أ

ْ
َهلَّ بِاحل

َ
ِ  ،َوِمنَّا َمْن أ َهلَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َجِّ  َوأ

ْ
 ،بِاحل

ا مَّ
َ
لُّوا َحىتَّ اَكَن يَْوُم انلَّْحرِ  فَأ ُعْمَرةَ لَْم َ�ِ

ْ
َجَّ َوال

ْ
ْو مَجََع احل

َ
َجِّ أ

ْ
َهلَّ بِاحل

َ
 )۱۵۶۲ بخاری:( .»َمْن أ

به قصد  الله  رسولهمراه  ،الوداعة در سال حج گوید: می لشه یعاگر، ید یتیو در روا« ترجمه:

 ،حج یتنها براای  عدهعمره و  یتنها برا یو برخ حج و عمره یبرا از ما ی. بعضمینه، خارج شدیمداز  ،حج

ت حج و عمره را با یا نی ،ت حجیکه فقط ن یت حج کرده بود. کسانیفقط ن  الله م. رسولیاحرام بسته بود

 .»امدندیرون نیاز احرام ب ،دیقارن بودند) تا روز ع یعنیهم کرده بودند(

  : ُ�ثَْمانَ  نْ �َ « -۷۸۷
َ
ْن ُ�َْمَع بَيْنَُهَما ،ْ�َ� َعِن الُْمتَْعةِ  هُ نَّ �

َ
َهلَّ بِِهَما ،َوأ

َ
ٌّ أ ى يلَعِ

َ
ا َرأ  :فَلَمَّ

ةٍ  َدَع ُسنََّة انلَّيِبِّ  :قَاَل  ،بَلَّيَْك بُِعْمَرٍة وََحجَّ
َ
َحدٍ  َما ُكنُْت أل

َ
 )۱۵۶۳بخاری:( .»لَِقْوِل أ

 یوقتکرد.  یمنع مقرآن، (حج و عمره با هم) از حج تمتع و حج  ت است که عثمان یروا« ترجمه:

احرام  ،هر دو ،حج و عمره یبرافرمود:  و گفتیک لبت حج و عمره کرد و ین امر شد, نیمتوجه ا  یعلکه 

 .»نخواهم کردک تر، یرا بخاطر سخن کس الله   سنت رسولمن : و افزودام   بسته

فَْجِر  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۷۸۸
َ
َجِّ ِمْن أ

ْ
ْشُهِر احل

َ
ُعْمَرَة يِف أ

ْ
نَّ ال

َ
اَكنُوا يََرْوَن أ

رِْض 
َ
ُفُجوِر يِف األ

ْ
َم َصَفًرا ،ال ثَرْ  :َوَ�ُقولُونَ  ،َوَ�َْعلُوَن الُْمَحرَّ

َ
بَْر َوَ�َفا األ َوا�َْسلََخ  ،إَِذا بََرا ادلَّ

ُعْمَرةُ لَِمِن اْ�تََمرْ  ،َصَفرْ 
ْ
َجِّ   قَِدَم انلَّيِبُّ  .َحلَِّت ال

ْ
ْصَحابُُه َصِبيَحَة َرابَِعٍة ُمِهلَِّ� بِاحل

َ
 ،َوأ

ْن َ�َْعلُوَها ُ�ْمَرةً 
َ
َمَرُهْم أ

َ
ِلِّ  :َ�َقالُوا ،َ�تََعاَظَم َذلَِك ِعنَْدُهمْ  ،فَأ

ْ
يُّ احل

َ
ِ أ ِحلٌّ « :اَل قَ  ؟يَا رَُسوَل ا�َّ

 )۱۵۶۴بخاری:( .»»لُكُّهُ 
عمره نمودن در ت) معتقد بودند که ی(اعراب دوران جاهل گوید: می ب عبد الله بن عباس« ترجمه:

 یگفتند: زمان یمدادند و  نرو، ماه محّرم را صفر، قرار میید: از ایآ بحساب می ،نیزم ین گناه روی، بدترام حجیا

عمره کردن حالل  ،گاه ان رسد، آنین برود و ماه صفر به پایاز بآنها  یو اثر پاابد یام یالت ،پشت شتر یها که زخم

حجه وارد مکه شدند. یخ چهارم ذیکه احرام حج بسته بودند، در تار یارانش در حالیو   الله  شود. رسول یم

دشوار  ی, قدرمردم یبران کار یند. اینمابدل، ارانش دستور داد تا احرام حج را به احرام عمره یبه   آنحضرت

 .»»کاملبجا و حالل «فرمود:   الله  است؟ رسول ین چه نوع حالل شدنیا! الله  ا رسولی: دندیلذا پرسبود، 

َها قَالَْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  ،لَ�ْن َحْفَصَة « -۷۸۹ َّ�
َ
ِ  يَا :� ُن انلَّاِس َحلُّوا  ،رَُسوَل ا�َّ

ْ
َما َشأ

نَْت ِمْن ُ�ْمَرتَِك 
َ
ِْلْل أ

َ
يِس « :قَاَل  ؟بُِعْمَرٍة َولَْم حت

ْ
ُت َهْدِي  ،إِ�ِّ بَلَّْدُت َرأ ْ ِحلُّ َحىتَّ  ،َوقَ�َّ

َ
فَال أ

َرَ  ْ�
َ
 )۱۵۶۶بخاری:( .»»أ
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! الله ا رسولیدم: یپرس  امبر خدایپاز  گوید: می ، یهمسر رسول گرام ؛ل حفصه« ترجمه:

من «فرمود:   آنحضرت د؟یبریبسر م ،شما هنوز در احرام یرون آمدند ولیب ،از احرام عمرهر مردم یچرا سا

 .»»د در احرام بمانمیبا کنمتا ذبح ن ،نیا بنابر ام.  حنا زده سرم را وام   آورده یهد ،با خود

  :بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ « -۷۹۰
َ
 سَ  هُ نَّ �

َ
ُ أ

َ
 فَ  ،هُ نْ �َ  اٌس نَ  اِ�ْ هَ �َ  :اَل قَ وَ  عِ تُ مَ اتلَّ  ِن عَ  ٌل جُ رَ  هل

َ
 هُ رَ مَ أ

نَّ رَُجالً  :ُل جُ الرَّ  اَل قَ  ،هِ بِ 
َ
يُْت يِف الَْمنَاِم َكأ

َ
ْخرَبُْت  ،َوُ�ْمَرٌة ُمتََقبَّلَةٌ  ،َحجٌّ َمرْبُورٌ  :َ�ُقوُل يِل  فََرأ

َ
فَأ

 )۱۵۷۶ (بخاری: .»ُسنََّة انلَّيِبِّ  :َ�َقاَل  ،اْ�َن َ�بَّاٍس 
د و گفت: یپرس حج تمتع هدر باراز او  ی: شخصت است کهیروا بابن عباس از « ترجمه:

 ،انجام بدهد. آن شخص ،حج تمتعبه او دستور داد تا  ب. ابن عباس اند همنع کردآن، ها مرا از  یبعض

مقبول ای  عمره ,ات مقبول و عمره یحجَحجت,  گوید: می به من یا شخصیگو که دمیگفت: در خواب د

سنت گزاردن، مطابق گونه حج  نی: ااو گفت ان کردم.یب بعباس   ابن یسپس، خوابم را برا است.

 . »است  الله  رسول

ِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۷۹۱
نَُّه َحجَّ َمَع انلَّيِبِّ  :بَ�بِْدا�َّ

َ
�   ُُْدَن َمَعه َوقَْد  ،يَْوَم َساَق ابلْ

َجِّ ُمْفَرًدا
ْ
َهلُّوا بِاحل

َ
َفا َوالَْمْرَوةِ « :َ�َقاَل لَُهمْ  ،أ َيِْت َو�َْ�َ الصَّ

ْ
ِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُ�ْم بَِطَواِف ابل

َ
 ،أ

وا ُ ِ�يُموا َحالالً  ،َوقرَصِّ
َ
َجِّ  ،ُ�مَّ أ

ْ
ِهلُّوا بِاحل

َ
ِْوَ�ِة فَأ َواْجَعلُوا الَّيِت قَِدْمتُْم بَِها  ،َحىتَّ إَِذا اَكَن يَْوُم الرتَّ

َْعلَُها ُمتَْعةً  :َ�َقالُوا ».ُمتَْعةً 
َ

َجَّ  ،َكيَْف �
ْ
يْنَا احل َمْرتُُ�مْ « :َ�َقاَل  ؟َوقَْد َسمَّ

َ
�ِّ  ،اْ�َعلُوا َما أ

َ
فَلَْوال �

َمْرتُُ�مْ 
َ
ِي أ

َّ
َولَِ�ْن ال َ�ِلُّ ِم�ِّ َحَراٌم َحىتَّ َ�بْلَُغ الَْهْدُي  ،ُسْقُت الَْهْدَي لََفَعلُْت ِمثَْل اذل

 )۱۵۶۸ بخاری:( .»َعلُواَ�فَ  ».َ�ِلَّهُ 
را همراه داشت، به  یکه شتران هد یزمان  با رسول الله گوید: می  بن عبد الله جابر« ترجمه:

ان یم یسع و بعد از طواف کعبه: «به آنها گفت الله   ت حج مفرد کرده بودند. رسولیحج رفتم. مردم ن

د یبمان(خارج از احرام)  ،در حالت حاللبعد، . و دیخارج شو ،از احرام ,سر یصفا و مروه و کوتاه کردن مو

را  ید. و اعمال قبلیاحرام ببند ،حج یبرا ،روز هشتمسپس، فرا رسد. ) ذو الحجهه (یتروتا آنکه روز هشتم 

که ما  یحال درم یاعمال را عمره بحساب آور چگونه آن ه!الل  ا رسولی: گفتندمردم ». دیآوربحساب عمره 

با خود  ی. اگر من هددیدهم انجام دهیآنچه دستور م«فرمود:  الله   رسول ؟میبودحج کرده ت ین

که یمن تا زمان یبرا یچ حرامیه یول کردم. یعمل مدهم,  ن طور که به شما دستور مییهم ،آوردم ینم

 .»عمل کردند ز طبق دستور رسول خدا یمردم ن». حالل نخواهد شدذبح نکنم،  یقربان
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 ): حج تمتع22باب (

ِ  :قَاَل  َ�ْن ِعْمَراَن « -۷۹۲ ُقْرآنُ  َ�َمتَّْعنَا ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
ْ
َل ال قَاَل رَُجٌل  ،َ�َ�َ

يِِه َما َشاءَ 
ْ
 )۱۵۷۱ بخاری:( .»بَِرأ

ز ینن آقر هیآ ,آن هم و درباریانجام داد ،حج تمتع الله  در زمان رسول گوید: می عمران « ترجمه:

،بعد ینازل شد. ول
ً
 .»در باب آن، نظر داد ،خود یبر اساس رأ یمرد ا

 ): از کجا باید وارد مکه شد23باب (

ِ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۷۹۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة ِمْن َكَداءٍ  أ ُعلْيَا  ،َدَخَل َمكَّ

ْ
ِمَن اثلَّنِيَِّة ال

ْفَ�  َْطَحاِء وََخَرَج ِمَن اثلَّنِيَِّة السُّ  )۱۵۷۵ بخاری:( .»الَّيِت بِابلْ
بطحاء است، وارد که در راه کداء  ییباال هاز گردن  الله  رسول گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 .»رون رفتیب، ینییپا هگردنمکه شد و از 

 کعبه ۀ): فضیلت مکه و خان24باب (

ُت انلَّيِبَّ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۹۴
ْ
ل
َ
َْدرِ  َسأ

ْ
َيِْت ُهوَ  ،َعِن اجل

ْ
ِمَن ابل

َ
 :قَاَل  ؟أ

َيِْت  :قُلُْت  ».َ�َعمْ «
ْ

َْت بِِهُم انلََّفَقةُ « :قَاَل  ؟َ�َما لَُهْم لَْم يُْدِخلُوُه يِف ابل َ�َما  :قُلُْت  ».إِنَّ قَْوَمِك قرَصَّ
ُن بَابِِه ُمْرتَِفًعا

ْ
نَّ  ،ُعوا َمْن َشاُءواَوَ�ْمنَ  ،َ�َعَل َذلَِك قَْوُمِك يِلُْدِخلُوا َمْن َشاُءوا« :قَاَل  ؟َشأ

َ
َولَْوال أ

َاِهِليَّةِ 
ْ
ْن ُ�نِْكَر قُلُو�ُُهمْ  ،قَْوَمِك َحِديٌث َ�ْهُدُهْم بِاجل

َ
َخاُف أ

َ
َيِْت  ،فَأ

ْ
َْدَر يِف ابل

ْ
ْدِخَل اجل

ُ
ْن أ

َ
 ،أ

رِْض 
َ
لِْصَق بَابَُه بِاأل

ُ
ْن أ

َ
 )۱۵۸۴بخاری:( .»»َوأ

. »یبل«م جزو کعبه است؟ فرمود: یا حطیآ دم:یپرس  الله  از رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ن یا یبراش) یقر یعنی(نه قومت یرا هزیز«؟ فرمود: اند کعبه، قرار نداده یجزو بناعرض کردم: پس چرا آنرا 

نکه یا یبرا «؟ فرمود: اند اد، قرار دادهیرا در ارتفاع ز  کعبه هدروازچرا : گفتمدوباره ». نبود یکار، کاف

ند. و ینما یریرا که نخواهند, از ورود به آن، جلوگ یورود دهند و کس هاجاز ل باشند،یمارا که  یقومت کس

خانه خدا، قرار  یم را جزو بناین کار را نپسندند, حطیرفت که ا م آن نمییاگر قومت تازه مسلمان نبودند و ب

 .»»کردم ن، مییز هم سطح زمیکعبه را ن هدادم و درواز می

نَّ انلَّيِبَّ  :لا هَ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -۷۹۵
َ
نَّ قَْوَمِك َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهِليَّةٍ  لَْوال« :قَاَل  أ

َ
 ،أ

َيِْت َ�ُهِدمَ 
ْ

َمْرُت بِابل
َ
ْخِرَج ِمنْهُ  ،أل

ُ
ْدَخلُْت ِ�يِه َما أ

َ
رِْض  ،فَأ

َ
لَْزْ�تُُه بِاأل

َ
ُ بَاَ�ْ�ِ بَابًا  ،َوأ

َ
وََجَعلُْت هل

ِ�يًّا َوَ�ابًا َغْر�ِيًّا َساَس إِبَْراِهيمَ  ،رَشْ
َ
 )۱۵۸۶ بخاری:( .»»َ�بَلَْغُت بِِه أ
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قومت اگر «فرمود:  ن آمده است که رسول الله یچن لشه یاز عا ،گرید یتیدر روا« ترجمه:

ملحق  ،م را با کعبهیحط کنند. آنگاه،منهدم را کعبه  هدادم تا خان بودند، دستور می ش) تازه مسلمان نمیی(قر

و غرب، باز شود.  یبسو یگریشرق و د یبسو یکیگرفتم که  آن, دو دروازه در نظر می یو براکردم  می

 .»»شد می م یحضرت ابراه یمانند بنا کعبه هخان ،نصورتیبد

اینکه مردم در مسجد  ي مکه و خرید و فروش آن وها ): به ارث بردن خانه25باب (
 یکدیگر برابرند. الحرام با

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۷۹۶
ُ
نَُّه قَاَل  بَ�ْن أ

َ
�:  ِ ةَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ُل يِف َدارَِك بَِمكَّ ْ�َن َ�ْ�ِ

َ
 :َ�َقاَل  ؟أ

ْو ُدورٍ  ،وََهْل تََرَك َعِقيٌل ِمْن ِر�َاٍع «
َ
بَا َطالٍِب  ؟»أ

َ
َولَْم يَِرثُْه َجْعَفٌر  ،ُهَو َوَطالٌِب  ،َوَ�َن َعِقيٌل َورَِث أ

 ٌّ �َُّهَما اَكنَا ُمْسِلَمْ�ِ  ،َشيْئًا بَوال يلَعِ
َ
 )۱۵۸۸ بخاری:( .»َوَ�َن َعِقيٌل َوَطالٌِب اَكفَِر�ِْن  ،أل

؟ یرو می به خانه ات ،ا در مکهیدم: آیرسپ  الله از رسول گوید: می بد یاسامه بن ز« ترجمه:

ابوطالب از ل و طالب یاست که عق ی؟ گفتن»گذاشته است یباقما  یبرا یکلخانه و م ،لیمگر عق«فرمود: 

و طالب و شده بودند مسلمان  ,ن دویرا ایرث نبردند. زااز ابوطالب   جعفر و  یعل . اماارث بردند

بدر  هدر غزوکافر ماند و طالب  یل مسلمان شد ولیبعدها عقالبته ( .»ندل (در آن زمان) کافر بودیعق

 .). مترجماالثر شد مفقود ،سپاه کفر بودکه همراه 

 در مکه ): اقامت گزیدن پیامبر 26باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۹۷
َ
ِ  :قَاَل  َ�ْن أ ةَ  قَاَل رَُسوُل ا�َّ َراَد قُُدوَم َمكَّ

َ
نُلَا َغًدا إِْن « :ِحَ� أ َمْ�ِ

ُ خِبَيِْف بَِ� ِكنَانَةَ  ُ�ْفرِ  ،َشاَء ا�َّ
ْ
نَّ  ،َب َذلَِك الُْمَحصَّ  :. َ�ْعِ� »َحيُْث َ�َقاَسُموا ىلَعَ ال

َ
وََذلَِك أ

ِلِب  ،قَُر�ًْشا َوِ�نَانَةَ  َالََفْت ىلَعَ بَِ� َهاِشٍم َوَ�ِ� َ�بِْدالُْمطَّ
َ

ِلِب  ،حت ْو بَِ� الُْمطَّ
َ
ْن ال :أ

َ
ُ�نَاِكُحوُهْم  أ

 )۱۵۹۰بخاری:( .»َحىتَّ �ُْسِلُموا إيَِلِْهُم انلَّيِبَّ  ،َوال ُ�بَايُِعوُهمْ 
) وارد مکه شود، فرمود: اخواست (از من  الله  که رسول یهنگام گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

مان بستند، یعهد و پ ،ماندن بر کفر یباق یش برایکه قر ییکنانه، جا یف بنیاگر خدا بخواهد فردا در خ«

 یهاشم و بن یه بنیکنانه عل یش و بنیبود که قر ییجادر محّصب. و آن،  یعنی». م نمودیمنزل خواه

گونه داد و ستد و ازدواج و  چیه ،ل ندهندیتحوآنها مان بسته بودند که تا محمد را به یعهد و پ ،عبدالمطلب

 .»صورت نخواهد گرفت ،با آنان ینکاح
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 ): انهدام کعبه27باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۷۹۸
َ
َو�َْقتَْ�ِ ِمَن « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َكْعبََة ُذو السُّ

ْ
ُ�َرُِّب ال

َبََشةِ 
ْ
 )۱۵۹۱ بخاری:( .»»احل

 ،دارد یکیبار یاز حبشه که پاها یکعبه را مرد«فرمود:   الله  رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»منهدم خواهد کرد

ماههاي حرام را وسیله اي براي بر  کعبه و ۀفرماید: (خداوند خان می ): خداوند28باب (
 قرار داده است) ،پایی دین

ْن ُ�ْفَرَض َرَمَضانُ  :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۷۹۹
َ
َوَ�َن  ،اَكنُوا يَُصوُموَن اَعُشوَراَء َ�بَْل أ

َكْعبَةُ 
ْ
ُ َرَمَضانَ  ،يَْوًما �ُْسرَتُ ِ�يِه ال ا فََرَض ا�َّ ِ  ،فَلَمَّ ْن يَُصوَمُه « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َمْن َشاَء أ

ْن َ�رْتُ  ،فَلْيَُصْمهُ 
َ
ْكهُ َوَمْن َشاَء أ  )۱۵۹۲بخاری:( .»»َكُه فَلْيرَْتُ

را  )دهم محرم(رمضان، مردم روز عاشورا  هد: قبل از فرض شدن روزیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

رمضان را فرض  هکه خداوند روز یند. اما هنگامدیپوشان کعبه را با پرده می ،ن روزیگرفتند. و در هم یروزه م

ل ندارد، روزه یتماکه رد. و هر کس یروزه بگ ،، روز عاشورادوست داردهرکس «فرمود:  الله   ، رسولکرد

 .»»ردینگ

ُْدرِيِّ « -۸۰۰
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َيُْت َويَلُْعتََمَرنَّ َ�ْعَد « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
نَّ ابل يَلَُحجَّ

ُجوجَ 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
 )۱۵۹۳بخاری:( .»»ُخُروِج يَأ

بعد  ،حج و عمره یالله برا  تیارت بیز«فرمود:   الله  رسول گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 ».افتیز ادامه خواهد یو ماجوج ن اجوجیاز خروج 

 ): انهدام کعبه29باب (

فَْحَج، َ�ْقلَُعَها َحَجًرا «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۰۱
َ
ْسوََد أ

َ
�ِّ بِِه أ

َ
َك�

 )۱۵۹۵بخاری: ( .»»َحَجًرا
اه یآن شخص سهم اکنون،  ایگو«کند که فرمود:  ت مییروا اکرم  ینباز  بابن عباس « ترجمه:

ازجا  ,یگریاز دپس  یکیکعبه را  هخان یها نم که سنگیب گر را مییکدیگشاده از  یپاها یو داراچهره 

 .»»کند می
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 سود آمده استاالحجر  ة): آنچه در بار30باب (

ْسوَِد َ�َقبَّلَهُ  :َ�ْن ُ�َمَر « -۸۰۲
َ
ََجِر األ

ْ
 احل

َ
نَُّه َجاَء إِىل

َ
نََّك َحَجرٌ  :َ�َقاَل  ،�

َ
ْعلَُم �

َ
ال  ،إِ�ِّ أ

يُْت انلَّيِبَّ  ،ترَُضُّ َوال َ�نَْفعُ 
َ
�ِّ َرأ

َ
 )۱۵۹۷ بخاری:( .»ُ�َقبِّلَُك َما َ�بَّلْتَُك  َولَْوال �

دانم  یم ی: بخوبد و فرمودیحجراالسود آمد و آن را بوسکنار   ت است که عمر فاروقیروا« ترجمه:

د، تو یبوس تو را می  الله  رسولدم که ید اگر نمی .یبرساننفع و ضرر  یتوان و نمی یستیش نیب یکه تو سنگ

 .»دمیبوس یرا نم

  نرفتکه داخل کعبه  ): کسی31باب (

ْوَ� « -۸۰۳
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ

ِ  :قَاَل  َ�ْن َ�بِْدا�َّ َيِْت  اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ
ْ

وََص�َّ  ،َ�َطاَف بِابل
َعتَْ�ِ 

ْ
ُ رَُجٌل  ،َوَمَعُه َمْن �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس  ،َخلَْف الَْمَقاِم َر� ِ  :َ�َقاَل هلَ َدَخَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 أ

َكْعبَةَ 
ْ
 )۱۶۰۰بخاری:( .»ال :قَاَل  ؟ال

الله را طواف نمود و در   تیعمره، ب یبرا الله   رسول گوید: می  یاوف یه بن ابلال عبد« ترجمه:

از  یکیکردند.  یحفاظت مارانش او را میاز  یتعداد که یدر حال دو رکعت نماز خواند ،میمقام ابراه

 .»ریالله گفت: خ ؟ عبدکعبه رفتداخل   الله  ا رسولید: آیپرس یاوف یاب  الله بن از عبد ،نیحاضر

 تکبیر گفت ،اطراف کعبهکه در  ): کسی32باب (

ِ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۰۴ َيَْت  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ

ْن يَْدُخَل ابل
َ
ىَب أ

َ
ا قَِدَم أ َوِ�يِه  ،لَمَّ

ْخرَِجْت  ،اآللَِهةُ 
ُ
َمَر بَِها فَأ

َ
ْزالمُ  ،فَأ

َ
يِْديِهَما األ

َ
ْخرَُجوا ُصوَرةَ إِبَْراِهيَم َو�ِْسَماِ�يَل يِف أ

َ
َ�َقاَل  ،فَأ

 ِ ُ « :رَُسوُل ا�َّ ُهَما لَْم �َْستَْقِسَما بَِها َ�طُّ  ،قَاتَلَُهُم ا�َّ َّ�
َ
ِ لََقْد َعِلُموا � َما َوا�َّ

َ
َيَْت  ».أ

ْ
 ،فََدَخَل ابل

َ يِف نََواِحيِه َولَْم يَُصلِّ ِ�يهِ   )۱۶۰۱ بخاری:( .»»فََكربَّ
وجود بتها از رفتن بخاطر  وارد مکه شد،  الله  که رسول یهنگام گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ر یر بتها، تصاویهمراه سا ها را از کعبه صادر کرد. اخراج بت لذا دستورنمود.  یخوددار ،تیبه داخل ب

  الله  رسولآنگاه، . رون آوردندیقمار در دست دارند، ب یرهایداد ت ل را که نشان مییم و اسماعیحضرت ابراه

». هرگز قمار نکردند ،دانستند که آن دویمشرکان را نابود کند. به خدا سوگند، مشرکان مخداوند «فرمود: 

 .»خواندننماز  یلر گفت ویتکب ،در اطراف آن رفت وت یداخل ب الله   رسولسپس، 
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 چگونه بود؟"رمل"): آغاز 33باب (

ِ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۰۵ ْصَحابُه قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ�ونَ  ،وَأ إِنَُّه َ�ْقَدُم  :َ�َقاَل الُْمرْشِ

َمَرُهُم انلَّيِبُّ  ،َعلَيُْ�ْم َوقَْد وََهنَُهْم ُح�َّ َ�رْثَِب 
َ
ْشَواَط اثلَّالثَةَ  فَأ

َ
ْن يَْرُملُوا األ

َ
ْن َ�ْمُشوا َما  ،أ

َ
َوأ

ْكنَْ�ِ  ْن يَرْ  ،َ�ْ�َ الرُّ
َ
ُمَرُهْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
ْشَواَط لُكََّها إِالَّ َولَْم َ�ْمنَْعُه أ

َ
 )۱۶۰۲ بخاری:( .»اِإلْ�َقاُء َعلَيِْهمْ  ُملُوا األ

انجام عمره)  یو صحابه (برا الله   که رسول یهنگام گوید: می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

ف و ناتوان کرده یآنان را ضع ،ثربیتب  ،ندیآ ینزد شما مکه  ین گفتند: مسلمانانیبه مکه آمدند، مشرک

ند. یدستور داد تا در سه شوط اول طواف، رمل نما ،به تمام همراهان الله   رسولن جهت، یبداست. 

ن نپندارند که آنان یشان را حرکت دهند تا مشرکان چنیها بردارند و شانه  یبه هم و تندیک نزد یها گام یعنی(

است که  یگفتنراه بروند.  یعادبطور  ،و حجر األسود یمانیان رکن یدر م یلف و ناتوان هستند). ویضع

 .»ندینما »رمل« ،در هر هفت شوطنداد تا دستور  ،ترحم به حال حجاجشفقت و بخاطر صرفا   آنحضرت

 رمل نمودن در سه شوط اول سود واال): آغاز طواف با استالم حجر 34باب (

ِ  :قَاَل  ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  َعِن « -۸۰۶ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ةَ  َرأ إَِذا اْستَلََم  ،ِحَ� َ�ْقَدُم َمكَّ

ْسوَدَ 
َ
ْ�َن األ بْعِ  ،الرُّ ْطَواٍف ِمَن السَّ

َ
َل َما َ�ُطوُف َ�ُبُّ ثَالثََة أ وَّ

َ
 )۱۶۰۳ بخاری:( .»أ

 ، در آغاز طواف، حجردم که هنگام ورود به مکهیرا د  الله  رسول گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»کرد یهفت شوط، در سه شوط اول، رمل م ازد و یبوس سود را میالا

 ): رمل نمودن در حج و عمره35باب (

اِب « -۸۰۷ َطَّ
ْ
  :َ�ْن ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
َمِل  :قَاَل  هُ نَّ � ِ��َ  ،َ�َما نَلَا َولِلرَّ  ،إِ�ََّما ُكنَّا َراَءْ�نَا بِِه الُْمرْشِ

ُ ُ�مَّ قَاَل  ْهلََكُهُم ا�َّ
َ
ٌء َصنََعُه انلَّيِبُّ  :َوقَْد أ َكهُ  يَشْ ْن َ�رْتُ

َ
ِبُّ أ

ُ
 )۱۶۰۵ بخاری:( .»فَال �

 یصرفا برام؟! آن زمان، ییچرا هنگام طواف، رمل نمات است که فرمود: ما یروا  عمراز « ترجمه:

در : افزود ،برده است. سپس نیرا از بآنها خداوند  ،م. اکنونین کردیچن ،به مشرکانخود نشان دادن قدرت 

 .»میکنک تر ،انجام داده است الله   را که رسول یزیچم یدوست ندار ،حال نیع

ةٍ َوال رََخاٍء  :قَاَل  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۰۸ ْكنَْ�ِ يِف ِشدَّ ُت اْسِتالَم َهَذيِْن الرُّ
ْ
َما تََر�

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
 )۱۶۰۶ بخاری:( .»�َْستَِلُمُهَما ُمنُْذ َرأ

 و حجراالسود را از رسول خدا  یمانینکه استالم رکن یبعد از ا گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 .»نکردمک ـ چه سهل و چه دشوار ـ آن را تر یطیچ شرایدم در هید
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 سود با عصااال): استالم حجر 36باب (

ِة الْوََداِع ىلَعَ بَِع�ٍ  َطاَف انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۰۹ �َْستَِلُم  ،يِف َحجَّ
ْ�َن بِِمْحَجٍن   )۱۶۰۷ بخاری:( .»الرُّ

ت را یب، شتربر  سوار ،الوداع ةدر حج الله   رسول گوید: می به بن عباس لال عبد« ترجمه:

 .»نمودسود را استالم العصا حجر ا هلیطواف کرد و به وس

 سودالبوسیدن حجر ا): 37باب (

  :بُ�َمَر  ابِْن  ِن عَ « -۸۱۰
َ
ََجرِ  هُ نَّ �

ْ
 رَُجٌل َعِن اْستِالِم احل

َ
هل

َ
ِ  :َ�َقاَل  ،َسأ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 رَأ

يَْت إِْن زمُِحُْت  الرجل: َقاَل �َ  .�َْستَِلُمُه َوُ�َقبِّلُهُ 
َ
َرأ

َ
يَْت ِإْن ُغِلبُْت  ،أ

َ
َرأ

َ
يَْت  :قَاَل  ؟أ

َ
َرأ

َ
اْجَعْل أ

ََمِن  ِ  ،بِايلْ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
 )۱۶۱۱ بخاری:( .»�َْستَِلُمُه َو�َُقبِّلُهُ  َرأ
استالم حجر  هو دربارااز  من)ی(از اهل  یمردت است که: یروا باز عبد الله بن عمر « ترجمه:

کرد. آن  ید و استالم میبوس سود را میالدم که حجرایرا د  الله  گفت: من رسول یود. یسود پرساال

 ب؟ ابن عمر کار کنم چه ،آنگاه ،ا نتوانستم به آنجا برسمی وبود ت یگفت: اگر ازدحام جمع ،شخص

 .»دیبوس می کرد ویاستالم م دم که آن رایرا د الله   رسولمن  .بگذارمن یدر گرها را م گفت: اگر،

 قبل از رفتن به خانه ،هنگام ورود به مکه ،): طواف کعبه38باب (

 بِِه ِحَ� قَِدَم انلَّيِبُّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۱۱
َ
ٍء بََدأ َل يَشْ وَّ

َ
نَّ أ

َ
  أ

َ
أ نَُّه تَوَضَّ

َ
 ،ُ�مَّ َطاَف  ،�

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر  ،ُ�مَّ لَْم تَُ�ْن ُ�ْمَرةً 
َ
 )۱۶۱۴ بخاری:( .»ِمثْلَهُ  بُ�مَّ َحجَّ أ

ن بود یهنگام ورود به مکه انجام داد، ا که رسول اکرم  یزیچن یاول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

شان، عمل یز مانند این باورد. بعد از آن، ابوبکر و عمر ین یعمره بجا یکه وضو گرفت و طواف کرد ول

 .»نمودند

 :ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ هذِ  يِفْ  ادَ زَ باً وَ �ْ رِ قَ  مَ دَّ قَ �َ  يِبِّ انلَّ  اِف وَ َط  ُث يْ دِ حَ  :بَعن ابِْن ُ�َمَر « -۸۱۲
 
َ
َفا َوالَْمْرَوةِ  ،اَكَن َسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ  هُ نَّ �  )۱۶۱۶بخاری:( .»ُ�مَّ َ�ُطوُف َ�ْ�َ الصَّ

  الله   طواف رسولدر مورد  بابن عمر ث یحد« ترجمه:
ً
عالوه  ،تین رواید. در ایان گردیب قبال

 .»نمود ین صفا و مروه، سعیب و خواند دو رکعت نماز ،بعد از طواف الله   آمده است که: رسولبر آن، 
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 ): صحبت کردن هنگام طواف39باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۱۳
َ
َكْعبَِة بِإِ�َْسانٍ  أ

ْ
َرَ�َط يََدهُ  ،َمرَّ َوُهَو َ�ُطوُف بِال

ٍء َ�ْ�ِ َذلَِك  ْو �يَِشْ
َ
ْو خِبَيٍْط أ

َ
 إِ�َْساٍن �َِسْ�ٍ أ

َ
 .»»قُْدُه �ِيَِدهِ « :�ِيَِدهِ ُ�مَّ قَاَل  َ�َقَطَعُه انلَّيِبُّ  ،إِىل

 )۱۶۲۰ :یبخار(

که گذشت  یشخصاز کنار  کعبه، در حال طواف  الله  رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

فرمود:  و طناب را قطع کرد خدا  . رسولکرد بود و طواف میگر بسته ید یطناب با شخص هلیخود را بوس

 .»»کن طواف ر ویدست او را بگ«

 حج مشرکین ): جلوگیري از طواف شخص عریان و40باب (

  نْ �َ « -۸۱۴
َ
يَق  :ُهَر�َْرَة  يِبْ أ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
نَّ أ

َ
َرُه َعلَيَْها  أ مَّ

َ
ِة الَّيِت أ َجَّ

ْ
َ�َعثَُه يِف احل

 ِ ِة الْوََداِع يَْوَم انلَّْحِر يِف رَْهٍط يُؤَذُِّن يِف انلَّاِس  رَُسوُل ا�َّ َعاِم  :َ�بَْل َحجَّ
ْ
ال الَ�ُجُّ َ�ْعَد ال

َ
أ

َيِْت ُعْرَ�انٌ  ،ُمرْشِكٌ 
ْ

 )۱۶۲۲ بخاری:( .»َوال َ�ُطوُف بِابل
 اکرم  رسولتوسط  ابوبکرکه  ی، همان سالقبل از حجة الوداع گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

م که یاعالم کن ،د قربانیت داد تا در روز عیگر مأموریچند نفر دن شده بود، به من و ییر حجاج تعیبعنوان ام

کعبه را تواند،  نمی یانیچ شخص لخت و عرید، و هیایبه حج بحق ندارد  یچ مشرکیه ،از امسال به بعد

 .»دیطواف نما

 طواف ننموده است  ،که بعد از طواف اول تا بازگشت از عرفات ): کسی41باب (

ِ بِْن َ�بَّاٍس « -۸۱۵
ةَ  قَِدَم انلَّيِبُّ  :قَاَل  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َفا  ،َمكَّ َ�َطاَف وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ

َكْعبََة َ�ْعَد َطَوافِِه بَِها َحىتَّ رََجَع ِمْن َعَرفَةَ  ،َوالَْمْرَوةِ 
ْ
 )۱۶۲۵ بخاری:( .»َولَْم َ�ْقَرِب ال

پس از ورود به مکه، طواف کرد   الله  رسول گوید: می ت است کهیروا باز ابن عباس « ترجمه:

 .»برگشت ،از عرفاتکه یزمانکعبه نرفت تا یک نزد ،و بعد از آن نمود ین صفا و مروه، سعیو ب

 آب آشامیدنی براي حجاج ۀ): تهی42باب (

ِلِب  :قَاَل  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۱۶ َعبَّاُس ْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ
ْ
َذَن ال

ْ
ِ  اْستَأ ْن  رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ةَ  ْجِل ِسَقايَِتهِ  ،يَلَايِلَ ِمً�  ،يَِبيَت بَِمكَّ
َ
ُ  ،ِمْن أ

َ
ِذَن هل

َ
 )۱۶۳۴بخاری:( .»فَأ

 ییها شب خواست تا هاجاز  الله  از رسول بن عبدالمطلب  عباس گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»او اجازه دادز به ین الله   رسول آنها در مکه بماند. یدنیه آب آشامیته یگذرانند، برا را که حجاج در منا می
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ِ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۱۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َقايَِة فَاْستَْسىَق  أ  السِّ

َ
َ�َقاَل  ،َجاَء إِىل

َعبَّاُس 
ْ
َك  ،يَا فَْضُل  :ال مِّ

ُ
 أ

َ
ِ  ،اْذَهْب إىِل ِت رَُسوَل ا�َّ

ْ
اٍب ِمْن ِعنِْدَها فَأ  »اْسِقِ� « :َ�َقاَل  .�رَِشَ

ِ  :قَاَل  يِْدَ�ُهْم ِ�يهِ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ُهْم َ�َْعلُوَن أ ىَت َزْمَزمَ  ،فرََشَِب ِمنْهُ  ».اْسِقِ� « :قَاَل  ،إِ�َّ

َ
َوُهْم  ،ُ�مَّ أ

ْن ُ�ْغلَبُوا « :ُ�مَّ قَاَل  ».اْ�َملُوا فَإِنَُّ�ْم ىلَعَ َ�َمٍل َصاِلٍح « :َ�َقاَل  ،�َْسُقوَن َوَ�ْعَملُوَن ِ�يَها
َ
لَْوال أ

َبَْل ىلَعَ َهِذهِ 
ْ
َضَع احل

َ
ُت َحىتَّ أ

ْ
ل  اَعتِِقهِ  ».لََ�َ

َ
َشاَر إِىل

َ
 )۱۶۳۵ بخاری:( .»َ�ْعِ� اَعتَِقُه َوأ

 ،)دادند حجاج آب میبه که  ییه (جایبه سقا  الله  رسول گوید: می بعبد الله بن عباس « ترجمه:

آب از نزد او،   الله  رسول یمادرت برو و براش یپگفت:  ؛فضل ؛به پسرش  . عباسخواستو آب رفت 

شان را یها مردم دست خدا!رسول  یگفت: ا  عباس» به من بده ،ن آبیاز هم: «فرمود الله   اور. رسولیب

د. ینوش ،از همان آب  الله  رسولسرانجام، ». بدهن آب یهماز  «فرمود:  الله   . رسولزنند ن آب، مییدر ا

د یکنکار «فرمود:   الله  . رسولکردند دادند و خدمت می رفت. درآنجا مردم آب میچاه زمزم کنار  ،سپس

دن کار من، همه ید، (با دیشد اگر شما دچار زحمت نمی«فرمود: سپس،  ».دیدهیانجام م ک،یشما کار نرا یز

 .»اشاره کرداش  شانه یو به سو» انداختم نجا مییسمان آنرا ایشدم و ر د) وارد چاه مییآورد نمی یبه آن رو

ِ  :قَاَل  ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ  هُ نْ �َ وَ « -۸۱۸  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ  .فرََشَِب َوُهَو قَائِمٌ  ،ِمْن َزْمَزمَ  َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ
  :هُ نْ �َ 

َ
 )۱۳۶۷ بخاری:( .»ىلَعَ بَِع�ٍ  اَكَن يَْوَمئٍِذ إِالَّ َما هُ نَّ �

  آب زمزم دادم. آنحضرت  الله  من به رسول گوید: می بابن عباس  ،یتیو در روا« ترجمه:

سوار فقط  ،آنروز  الله  آمده است که: رسول باز ابن عباس  یتیدر روان یهمچند. و یستاده آب نوشیا

 .»بر شتر بود

 ین صفا و مروهب): وجوب سعی 43باب (

�َْ�ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۱۹ ْخِتَها ُعَرَوُة ْ�ُن الزُّ
ُ
لََها اْ�ُن أ

َ
�ََّها َسأ

َ
� :  :

َ
ِ َ�َعاىل َ�ْن قَْوِل ا�َّ

َفاٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِۖ ٱ �ِرِ َشَعا وِ  َت يۡ ۡ�َ ٱ َحجَّ  َ�َمنۡ  �َّ
َ
ن هِ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َتَمرَ �ۡ ٱ أ

َ
وََّف  أ  َ�طَّ

َفا َوالَْمْرَوةِ، قَالَْت: بِئَْس . ]۱۵۸البقرة: [﴾ بِِهَما ْن ال َ�ُطوَف بِالصَّ
َ
َحٍد ُجنَاٌح أ

َ
ِ َما ىلَعَ أ

قَاَل: فََوا�َّ
ْن ال َ�تَ 

َ
ََها َعلَيِْه، اَكنَْت ال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

ْ
تل وَّ

َ
ْخيِت، إِنَّ َهِذهِ لَْو اَكنَْت َكَما أ

ُ
َطوََّف َما قُلَْت يَا اْ�َن أ

اِ�يَِة، الَّيِت اَكنُوا بِِهَما ْن �ُْسِلُموا يُِهلُّوَن لَِمنَاَة الطَّ
َ
نَْصاِر، اَكنُوا َ�بَْل أ

َ
نِْزلَْت يِف األ

ُ
، َولَِكنََّها أ

ْسلَمُ 
َ
ا أ َفا َوالَْمْرَوةِ، فَلَمَّ ْن َ�ُطوَف بِالصَّ

َ
ُج أ َهلَّ َ�تََحرَّ

َ
 َ�ْعبُُدوَ�َها ِعنَْد الُْمَشلَِّل، فاََكَن َمْن أ

َ
لُوا وا َسأ

 ِ َفا َوالَْمْرَوةِ،  رَُسوَل ا�َّ ْن َ�ُطوَف َ�ْ�َ الصَّ
َ
ُج أ ، إِنَّا ُكنَّا َ�تََحرَّ ِ َ�ْن َذلَِك، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ
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:
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َفاٱ إِنَّ  فَأ ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ �ِرِ َشَعا َوقَْد َسنَّ  :لاآليََة. قَالَْت اَع�َِشُة  ﴾�َّ

 ِ َواَف بَيْنَُهَما رَُسوُل ا�َّ ْن َ�رْتَُك الطَّ
َ
َحٍد أ

َ
َواَف بَيْنَُهَما، فَلَيَْس أل  )۱۶۴۳ بخاری:( .»الطَّ

َفاٱ إِنَّ ﴿: هیآ هاز او دربار ؛ریعروه بن زب ؛ت است که خواهرزاده اشیروا لشه یاز عا« ترجمه:  لصَّ
ۡ ٱوَ  ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ �ِرِ َشَعا ن صفا و مروه یب ی، سعیبخدا سوگند، اگر کس د و گفت:یپرس .]۱۵۸[البقرة: ﴾ �َّ

اگر  .یبزبان آورد یسخن بد !خواهرزاده یفرمود: ا لشه یعاست. ین یش گناهیبرا را انجام ندهد،

ْن ال ي ُجنَاَح َعلَ ال« فرمود: بود، خداوند می د، مییر کردینطور که شما تفسیا
َ
 یول». تََطوََّف بِِهَمايِه أ

بت منات که در مشلل آن را عبادت  یاورند، براینکه اسالم بیه فوق، درمورد انصار نازل شد. آنها قبل از ایآ

که  یدانست. هنگام ن صفا و مروه را گناه مییب یبست، سع که احرام می یبستند. و کس کردند، احرام می می

ن صفا و مروه را یب یرسول خدا! ما سع یگفتند: ادند و ین مورد، پرسیدر ا مسلمان شدند، از رسول خدا 

َفاٱ إِنَّ ﴿ ه را نازل فرمود:ین آیم. در پاسخ آنها، خداوند ایدانست گناه می ۡ ٱوَ  لصَّ ٓ  ِمن َوةَ َمرۡ ل ِ ٱ �ِرِ َشَعا َّ�...﴾ 
ن یست که بین ید، بر او گناهیا عمره نمایخدا هستند. پس هر کس که حج  یها همانا صفا و مروه از نشانه

ن صفا و مروه را یب یبا عمل خود، سع رسول خدا  گوید: می لشه ید. عاینما یصفا و مروه، سع

 .»دینماک چ کس، حق ندارد آنرا ترید. پس هیفرض گردان

 مروه آمده است. ین صفا وبسعی  ة): آنچه دربار44باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۲۰ َل َخبَّ  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ وَّ
َ
َواَف األ إَِذا َطاَف الطَّ

َفا َوالَْمْرَوةِ  ْر�ًَعا. َوَ�َن �َْسىَع َ�ْطَن الَْمِسيِل إَِذا َطاَف َ�ْ�َ الصَّ
َ
 )۱۶۴۴ بخاری:( .»ثَالثًا َوَمىَش أ

 یعنیکرد ( یدر سه شوط طواف اول، رمل م  الله  رسول گوید: می بعبد الله بن عمر « ترجمه:

 یبطور عاد ،یداد) و در چهار شوط بعد ش را تکان مییها داشت و شانهیبرم یبه هم و تندیک نزد یها گام

 .»دیدو آهسته می، یدر بطن وادن صفا و مروه، یب یو هنگام سعرفت.  راه می

 اعمال حج را انجام دهد ههمبجز طواف، تواند  می هضئزن حا :)45باب (

۸۲۱- » ِ
َهلَّ انلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
، َولَيَْس َمَع  قَاَل: أ َجِّ

ْ
ْصَحابُُه بِاحل

َ
ُهَو َوأ

َحٍد ِمنُْهْم َهْدٌي َ�ْ�َ انلَّيِبِّ 
َ
ْهلَلُْت بَِما  أ

َ
ََمِن َوَمَعُه َهْدٌي، َ�َقاَل: أ ٌّ ِمَن ايلْ َوَطلَْحَة، َوقَِدَم يلَعِ

َهلَّ بِِه انلَّيِبُّ 
َ
َمَر انلَّيِبُّ أ

َ
ْص  ، فَأ

َ
لُّوا إِالَّ أ وا َوَ�ِ ُ ْن َ�َْعلُوَها ُ�ْمَرةً، َوَ�ُطوفُوا، ُ�مَّ ُ�َقرصِّ

َ
َحابَُه أ

َحِدنَا َ�ْقُطُر؟ َ�بَلََغ انلَّيِبَّ 
َ
 ِمً� وََذَكُر أ

َ
لَِو «َ�َقاَل:  َمْن اَكَن َمَعُه الَْهْدُي، َ�َقالُوا: َ�نَْطِلُق إِىل

ْمرِي َما اْستَْدبَ 
َ
ْحلَلُْت اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

َ
نَّ َميِع الَْهْدَي أل

َ
ْهَديُْت، َولَْوال أ

َ
 )۱۶۵۱ بخاری:( .»»رُْت َما أ
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 احرام بستند و بجز رسول ،حج یارانش برایو  الله   رسول :ت است کهیروا  جابر از« ترجمه:

 : منو گفت من آمدیاز  داشت،همراه  یهدکه   یهمراه نداشت. عل یهدگر ید یکس ،و طلحه خدا 

دستور داد تا حج را به اکرم به اصحاب  یاحرام بسته است. نب که رسول خدا ام   ت احرام بستهیبه همان ن

که  یند، مگر کسیایرون بیشان را کوتاه کنند و از احرام، بیو سپس موهاطواف کنند  و ندیل نمایعمره تبد

نگذشته  یزیما با زنان، چ یهمبستراز که  یم در حالیبرو ابه منگفتند: . صحابه همراه داشته باشد یهد

آوردم. و اگر  با خود نمی یهددانستم،  یاول م، دانم اکنون میکه اگر آنچه را «فرمود:  خدا  رسول !؟است

 .»»آمدم یرون میب ،بود از احرام با من نمی یهد

  ؟را کجا بخوانندذوالحجه) ): حجاج نماز ظهر روز ترویه(هشتم 46باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۸۲۲
َ
ٍء َ�َقلْتَُه َعِن انلَّيِبِّ َ�ْن أ ِ� �يَِشْ ْخرِبْ

َ
ُ: أ

َ
ُ رَُجٌل َ�َقاَل هل

َ
هل

َ
: �نَُّه َسأ

  َعرْصَ يَْوَم انلَّْفِر؟
ْ
ْ�َن َص�َّ ال

َ
ِْوَ�ِة؟ قَاَل: بِِمً�، قَاَل: فَأ َعرْصَ يَْوَم الرتَّ

ْ
ْهَر َوال ْ�َن َص�َّ الظُّ

َ
قَاَل: أ

ْ�َط 
َ
َمَراُؤكَ بِاأل

ُ
 )۱۶۵۳بخاری:( .»ِح، ُ�مَّ قَاَل: اْ�َعْل َكَما َ�ْفَعُل أ

به ای  دهیفهم اکرم  ید: آنچه از نبیاز او پرس یت است که مردیروا ک از انس بن مال« ترجمه:

ظهر و عصر روز هشتم ذوالحجه را کجا خواند؟ گفت: درمنا. آن مرد،  ینمازها من بگو. رسول خدا 

 یگفت: آنچه امراسپس، در ابطح. د: نماز عصر روز َنفر (دوازدهم ذوالحجه) را کجا خواند؟ گفت: یپرس

 .»دهند، انجام بده تو انجام می

 روز عرفه در ): روزه گرفتن 47باب (

َفْضِل « -۸۲۳
ْ
مِّ ال

ُ
، َ�بََعثُْت قَالَت: َشكَّ انلَّاُس يَْوَم َعَرفََة يِف َصْوِم انلَّيِبِّ  لَ�ْن أ

 انلَّيِبِّ 
َ

�َهُ  إِىل اٍب فرََشِ  )۱۶۵۸ بخاری:( .»�رَِشَ
داشتند. ک ش ،در روز عرفه  الله  رسولداشتن روزه  همردم دربار گوید: می لام فضل « ترجمه:

 ».دیآن را نوش ،شانیفرستادم و ا اکرم  ینب یبرا یدنینوشوان یلیک من 

 هدر روز عرفهوا، گرمی  هنگام): براه افتادن 48باب (

اِدِق بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۲۴ ْمُس، فََصاَح ِعنَْد رُسَ نَُّه أىت يَْوَم َعَرفََة، ِحَ� َزالَِت الشَّ
َ
� :

َواَح  بَا َ�بِْدالرَّمْحَِن؟ َ�َقاَل: الرَّ
َ
اِج، فََخَرَج وََعلَيِْه ِملَْحَفٌة ُمَعْصَفَرةٌ، َ�َقاَل: َما لََك يَا أ َجَّ

ْ
إِْن احل
ْخرُ ُكنْ 

َ
يِس ُ�مَّ أ

ْ
ِ�يَض ىلَعَ رَأ

ُ
نِْظْرِ� َحىتَّ أ

َ
اَعَة؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: فَأ نََّة، قَاَل: َهِذهِ السَّ ُج، َت تُِر�ُد السُّ

�ِيِْه ـ: إِْن ُكنَْت تُِر�ُد السُّ 
َ
ُ َسالُِم ْ�ُن َ�بِْداِ� ـ َوَ�َن َمَع أ

َ
اُج، َ�َقاَل هل َجَّ

ْ
َل َحىتَّ َخَرَج احل نََّة َ�َ�َ
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ِ قَاَل 
ى َذلَِك َ�بُْدا�َّ

َ
ا رَأ ِ، فَلَمَّ

 َ�بِْدا�َّ
َ

ِل الُْوقُوَف، فََجَعَل َ�نُْظُر إىِل ُْطبََة، وََعجِّ
ْ
: َصَدَق. فَاقرُْصِ اخل

َجِّ 
ْ
اِج أْن ال ُ�َالَِف اْ�َن ُ�َمَر يِف احل َجَّ

ْ
 احل

َ
 )۱۶۶۰بخاری:. (»َوَ�َن َ�بُْدالَْمِلِك قَْد َكتََب إىِل

صدا او را بلند  یحجاج آمد و با صدا همیکنار خروز عرفه، هنگام زوال آفتاب  ب ابن عمر« جمه:تر 

 !عبدالرحمن واب یا: گفترون آمد و یمه بیاز خده بود، یچیزرد رنگ به خود پ یکه چادر ی. حجاج در حالزد

م. یبه موقف برود یبا ،یعمل کن  الله  به سنت رسول یخواهیمگفت: اگر  ب چه خبر است؟ ابن عمر

سپس،  مهلت ده تا غسل کنم یاج گفت: اندکّج . َح یگفت: بل  ؟ ابن عمرمیاکنون برواج گفت: َحّج 

رون آمد. سالم بن عبد الله که همراه پدرش بود، به حجاج یمنتظر ماند تا او ب ب . ابن عمرخارج شوم

 .عجله کن ،وقوف یبراو بخوان ، خطبه را کوتاه یعمل کن الله   سنت رسولمطابق  یخواه یاگر م گفت:

فه وقت) ی(خلک عبدالملاست که  یگفتند. یگو یمدرست  سالم،گفت: او نگاه کرد.  ،حجاج به عبدالله بن عمر

 .»مخالفت نکند ب که در احکام حج با عبدالله بن عمرخواسته بود یو از ونوشته ، به حجاجای  نامه

 به موقفبراي رفتن شتاب ): 49باب (
ز ینن باب یابه ث باب گذشته یاورده است. اما حدین یثیچ حدیه / یامام بخار ،ن بابیدر ا

 رد. (مترجم) یگ تعلق می

 وقوف در عرفات ):50باب(

يُْت  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -٨٢٥
َ
ْطلُبُُه يَْوَم َعَرفََة، فََرأ

َ
ْضلَلُْت بَِعً�ا يِل، فََذَهبُْت أ

َ
قَاَل: أ

نُهُ  انلَّيِبَّ 
ْ
ُْمِس، َ�َما َشأ

ْ
ِ ِمَن احل  )١٦٦٤خبارى:( .»َها ُهنَا َواقًِفا بَِعَرفََة، َ�ُقلُْت: َهَذا َوا�َّ

  الله  . رسولرون رفتمیافتن آن، بی یبراروز عرفه، گم شد. شترم،  گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

! کند؟ نجا چه کار میی. اش استین مرد، از قری! ادم. گفتم: بخدا سوگندیددر حال وقوف،  ،عرفاتدر ا ر

 .»رفتند) رون نمییت، در زمان حج، از حرم، بیش جاهلی(چون قر

 از عرفات بسوي مزدلفه اهللا   ): چگونگی برگشتن رسول51باب (

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۸۲۶
ُ
ِ بَ�ْن أ نَُّه ُسئَِل عن ِسِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
� :  �َِة الْوََداِع ِح يِف َحجَّ

َعنََق، فَإَِذا وََجَد فَْجَوًة نَصَّ 
ْ
 ) ۱۶۶۶ بخاری:( .»َدَ�َع، قَاَل: اَكَن �َِسُ� ال

 الله   راه رفتن رسول یچگونگدر مورد  یت است که از ویروا ب دیاسامه بن ز از« ترجمه:

 یبه جا ،رفت. و هرگاهیراه م یگفت: عاد. اسامه دندیدر حجة الوداع، پرس ،هنگام برگشتن از عرفات

 .»رفت د، تندتر راه مییرس می یخلوت
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  به آرامش دعوت نمود ،مردم را هنگام بازگشت از عرفات ): پیامبر 52باب (

نَُّه َدَ�َع َمَع انلَّيِبِّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۲۷
َ
� :  ُّيَْوَم َعَرفََة، فََسِمَع انلَّيِب  َوَراَءُه

َشاَر �َِسْوِطِه إيَِلِْهْم َوقَاَل: 
َ
ً�ا وََصْوتًا لِإلبِِل، فَأ َها انلَّاُس َعلَيُْ�ْم «زَْجًرا َشِديًدا، َورَضْ ُّ�

َ
�

رِبَّ لَيَْس بِاِإليَضاِع 
ْ
ِكينَِة فَإِنَّ ال  )۱۶۷۱ بخاری:( .»»بِالسَّ

سر  اکرم  ینببراه افتادم.  ،از عرفات  الله  با رسول ،روز عرفه گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 !مردم یا« :آنها اشاره کرد و فرمود یبه سواش  انهی. آنگاه، با تازدیشن ،زدن شترها را از پشت سر یو صدا

 .»»ستیدن شترها نیدر عجله کردن و دوان ،پاداش را اجر وی. زدیآرامش را حفظ کن

ضعیف خود را درشب بفرستد و خود در مزدلفه  که افراد ناتوان و ): کسی53باب (
 براه بیفتد  ،بعد از غروب ماه دعا کند و بماند و

يِبْ بَْ�ٍر « -۸۲۸
َ
ْسَماَء َ�نِْت أ

َ
َها نََزلَْت يَلْلََة مَجٍْع ِعنَْد الُْمزَْدلِفَ بَ�ْن أ َّ�

َ
ِة، َ�َقاَمْت : �

َقَمُر؟ قَاَل: ال، فََصلَّْت َساَعًة، ُ�مَّ قَالَْت: 
ْ
، َهْل اَغَب ال ، فََصلَّْت َساَعًة، ُ�مَّ قَالَْت: يَا ُ�َ�َّ تَُص�ِّ

 َ
ْ
َلْنَا َوَمَضيْنَا، َحىتَّ َرَمِت اجل لُوا، فَاْرحتَ ِ

َ
َقَمُر؟ قال: َ�َعْم، قَالَْت: فَاْرحت

ْ
ْمَرَة، ُ�مَّ يَا ُ�َ�َّ َهْل اَغَب ال

َرانَا إِالَّ قَْد َغلَّْسنَا، قَالَْت: يَا �ُ 
ُ
لَِها، فقال لََها: يَا َهنَْتاُه، َما أ بَْح يِف َمْ�ِ ، رََجَعْت فََصلَِّت الصُّ َّ�َ

 ِ ُعِن  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ِذَن لِلظُّ
َ
 )۱۶۷۹ بخاری:( .»أ

مغرب و عشاء را باهم  یکه نمازها یدر شب وات است که یروا باز اسماء دختر ابوبکر « ترجمه:

 یگفت: انماز خواند. سپس،  یستاد و ساعتیانماز به ر مزدلفه توقف کرد و خوانند (شب مزدلفه)، د می

 یاد: یپرسدوباره نماز خواند و گر، ید یاسماء ساعتر. یگفت: خ یوغروب کرده است؟  ،ا ماهیآ !پسرم

م یآنگاه، ما حرکت کرد. دیگفت: پس حرکت کن لاسماء . یغروب کرده است؟ گفت: بل ،ا ماهیآپسرم! 

 ،برگشت و نماز صبح را در محل توقف خودسپس، عقبه را سنگ زد و  هجمر لنکه اسماء یتا ام یو رفت

 ،یکیکنم در تار گفتم: فکر میشان یابه  گوید: می ؛ثیحد یاسماء و راو هبرد؛الله  بجا آورد. عبد ا،در من

 .»اجازه داده است ،ن کاریا یزنان را برا الله   رسول !گفت: فرزندماسماء م. یحرکت کرد

َذنَِت انلَّيِبَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۲۹
ْ
َا الُْمزَْدِلَفَة، فَاْستَأ

ْ
ْن تَْدَ�َع َ�بَْل  قَالَْت: نََزنل

َ
َسوَْدةُ أ

َ�ْمنَا َحىتَّ 
َ
ِذَن لََها، فََدَ�َعْت َ�بَْل َحْطَمِة انلَّاِس، َوأ

َ
ًة بَِطيئًَة، فَأ

َ
َحْطَمِة انلَّاِس، َوَ�نَِت اْمَرأ

 ِ َذنُْت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ُ�وَن اْستَأ

َ
ْن أ

َ
ُْن، ُ�مَّ َدَ�ْعنَا بَِدفِْعِه، فَأل

َ
ْصبَْحنَا �

َ
َذنَْت َسوَْدةُ َكَما ا أ

ْ
ْستَأ

َّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ  َحبُّ إِيلَ
َ
 )۱۶۸۱ بخاری:( .»أ
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ئ یبط یکه زن لم. سوده یمنزل گرفت ،در مزدلفه  الله  با رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به   الله  حرکت کند. رسول ،اجازه خواست تا قبل از ازدحام مردم  الله  از رسولر (آهسته رو) بود، یالس

م. یبرگشت  الله  رسول و بام. یماند ،در مزدلفه ،براه افتاد. ما تا صبحر مردم، یسااو اجازه داد و او قبل از 

 .»بهتر بود یلیخم یگرفتم، برا یاجازه م لز مانند سوده یاگر من ن یول

 ): نماز صبح در مزدلفه چه وقت خوانده شود؟54باب (

۸۳۰- » ِ
َذاٍن َو�ِقَاَمٍة، َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
، لُكَّ َصالٍة وَْحَدَها بِأ الَ�ْ�ِ نَُّه قَِدَم مَجًْعا فََص�َّ الصَّ

َ
� :

َفْجُر، َوقَائٌِل َ�ُقوُل 
ْ
َفْجُر، قَائٌِل َ�ُقوُل: َطلََع ال

ْ
َفْجَر ِحَ� َطلََع ال

ْ
َعَشاُء بَيْنَُهَما، ُ�مَّ َص�َّ ال

ْ
: لَْم َوال

َفْجُر، ُ�مَّ قَا
ْ
ِ َ�ْطلُِع ال   َل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ال

َ
تَلَا َ�ْن َوقْتِِهَما يِف َهَذا : «ق الَ�ْ�ِ ُحوِّ إِنَّ َهاَ�ْ�ِ الصَّ

اَعةَ  َفْجِر َهِذهِ السَّ
ْ
ِعَشاَء، فَال َ�ْقَدُم انلَّاُس مَجًْعا َحىتَّ ُ�ْعتُِموا، وََصالَة ال

ْ
، ُ�مَّ »الَْماَكِن، الَْمْغرَِب َوال

ْسفَ 
َ
ُ اَكَن َوَ�َف َحىتَّ أ

ُ
قَْوهل

َ
ْدرِي أ

َ
نََّة. َ�َما أ َصاَب السُّ

َ
فَاَض اآلَن أ

َ
ِمَ� الُْمْؤِمنَِ� أ

َ
نَّ أ

َ
َر، ُ�مَّ قَاَل: لَْو أ

ْم َدْ�ُع ُ�ثَْماَن 
َ
َع أ رْسَ

َ
َعَقبَِة يَْوَم انلَّْحرِ أ

ْ
 )۱۶۸۳ بخاری:. (»، فَلَْم يََزْل يُليَبِّ َحىتَّ َرَ� مَجَْرةَ ال

جمع کرد. هر نماز را با اذان و  د، نماز مغرب و عشاء رایبه مزدلفه رس الله  که عبد یهنگام« ترجمه:

و نماز صبح را هنگام طلوع فجر (اول وقت)، . شام خورد ،نماز مغرب و عشان یجداگانه خواند و بای  اقامه

 الله  عبدسپس، طلوع نکرده است.  گفتند: یبعض گفتند: فجر طلوع کرده و یبعضکه  یطورخواند. 

ر ییتغ ،خود یاز وقت اصل )،مزدلفهنجا (یامغرب و عشاء در  یها نماز«فرمود:  الله   گفت: رسول

». خوانده شود ،وقتن ید در ایز بایند. و نماز صبح ییاینبه مزدلفه  هشدنیک هوا خوب تارپس تا . اند افتهی

ن بر یر المومنیام اکنون،توقف کرد. بعد فرمود: اگر روشن شدن هوا، بعد از نماز فجر تا  عبدالله 

ا عثمان زودتر ین سخن را گفت یدانم ابن عمر زودتر ا نمی گوید: می یکرد. راو عمل می ،گشت، مطابق سنت می

 .»گفت مییک د، لبیعقبه در روز ع هجمر یعثمان مطابق سنت عمل نمود). و همچنان تا رم یعنیحرکت کرد. (

 وقت از مردلفه باید حرکت کرد؟): چه 55باب (

�َِ� اَكنُوا ال َ�ْن ُ�َمرَ « -۸۳۱ بَْح، ُ�مَّ َوَ�َف َ�َقاَل: إِنَّ الُْمرْشِ نَُّه َص�َّ جِبَْمٍع الصُّ
َ
� :

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ْق ثَِبُ�، َوأ رْشِ

َ
ْمُس، َوَ�ُقولُوَن: أ فَاَض َ�بَْل  يُِفيُضوَن َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

َ
َخالََفُهْم، ُ�مَّ أ

ْمُس  ْن َ�ْطلَُع الشَّ
َ
 )۱۶۸۴بخاری:( .»أ

و فرمود: ستاد یا . سپس،نماز فجر را در مزدلفه خواند  ت است که عمر بن خطابیروا« ترجمه:

در مزدلفه) روشن  ی(کوه! ریثب یگفتند: ا یکردند و م حرکت نمی ،از مردلفه ،قبل از طلوع آفتاب ،نیمشرک

 .حرکت کردد، یخورشمخالفت کرد و قبل از طلوع آنها با   الله  شو. اما رسول
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 بر شتر هدي ): سوار شدن 56باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۸۳۲
َ
ِ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ى رَُجًال �َُسوُق بََدنًَة،  : أ

َ
 َرأ

َ
ال

َ
ق

َ
». اْرَكبَْها: «ف

 
َ

ال
َ

ق
َ
َها ف َها بََدنٌَة، قَاَل: ». اْرَكبَْها«بََدنٌَة، َ�َقاَل: : إِ�َّ ْو يِف ». اْرَكبَْها َو�ْلََك «قَاَل: إِ�َّ

َ
يِف اثلَّاثِلَِة أ

 )۱۶۸۹ بخاری:( .»اثلَّاِ�يَةِ 
و با د یکش را می ید که شتر قربانیرا د یشخص  الله  کند که: رسول ت مییروا  رهیابوهر« ترجمه:

  الله  است. رسول یقربان شتر ،نیگفت: ا ،آن شخص». سوار شوبر او «فرمود:   برد. آنحضرت یخود م

 .»»برتو، سوار شو یوا«فرمود:  امبر اکرم ی، پا سومیبار دوم و ». سوار شو«فرمود: 

 دي) با خود ببردکه شتر (ه ): کسی57باب (

ِ  بَعِن بِْن ُ�َمَر « -۸۳۳ ،  قَاَل: َ�َمتََّع رَُسوُل ا�َّ َجِّ
ْ
 احل

َ
ُعْمَرةِ إِىل

ْ
ِة الْوََداِع بِال يِف َحجَّ

 ِ  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُلَيَْفِة، َوَ�َدأ

ْ
ْهَدى، فََساَق َمَعُه الَْهْدَي ِمْن ِذي احل

َ
َهلَّ  َوأ

َ
ُعْمَرِة، ُ�مَّ أ

ْ
َهلَّ بِال

َ
فَأ

، َ�تََمتََّع انلَّاُس َمَع انلَّيِبِّ  َجِّ
ْ
َ  بِاحل

ْ
 احل

َ
ُعْمَرِة إِىل

ْ
ْهَدى فََساَق بِال

َ
، فاََكَن ِمَن انلَّاِس َمْن أ جِّ

ا قَِدَم انلَّيِبُّ  َة، قَاَل لِلنَّاِس:  الَْهْدَي، َوِمنُْهْم َمْن لَْم ُ�ْهِد، فَلَمَّ ْهَدى «َمكَّ
َ
َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم أ

ُه، َوَمْن لَْم يَ�ُ  ٍء َحُرَم ِمنُْه َحىتَّ َ�ْقيِضَ َحجَّ لُّ ليَِشْ ْهَدى، فَلْيَُطْف فَإِنَُّه ال َ�ِ
َ
ْن ِمنُْ�ْم أ

ْد َهْديًا فَ  ، َ�َمْن لَْم َ�ِ َجِّ
ْ
َْحِلْل، ُ�مَّ يِلُِهلَّ بِاحل ْ َويلْ َُقرصِّ

ْ
َفا َوالَْمْرَوِة، َويل َيِْت َو�ِالصَّ

ْ
لْيَُصْم ثَالثََة بِابل

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
َجِّ وََسبَْعًة إَِذا رََجَع إِىل

ْ
يَّاٍم يِف احل

َ
 )۱۶۹۱ بخاری:( .»»�

عمره را با هم ادا  و الوداع، حج ةدر حج  الله  ت است که: رسولیرواباز عبدالله بن عمر « ترجمه:

ت نمود. و ین ،حج یعمره و بعد برا یبرا ،نخستفه آورده بود. یبه همراه داشت که آنرا از ذوالحل یهدنمود و 

 ،گریدای  همراه داشتند و عده(شکرانه)  یهد ،از آنانای  ت حج وعمره کردند. عدهین  الله  ز با رسولینمردم 

، اند همراه خود آورده  یکه هد یآنان«وارد مکه شد، به مردم گفت:   الله  که رسول یبودند. هنگام یبدون هد

، بعد از طواف اند اوردهیهمراه ن یهدکه  یان برسانند. و کسانیحج را به پاک نکه مناسیامگر حالل نخواهند شد 

 یو کسان احرام ببندند. ،حج یبراسپس  .ندیرون آیب ،شان را کوتاه کنند و از احرامیمروه، موها صفا ون یب یو سع

 .»»رندی، روزه بگحج و هفت روز بعد از بازگشت به خانهام) ی(اندارند، سه روز در ، یهد ییکه توانا

 احرام بستن ،): قالده کردن هدي در ذو الحلیفه، سپس58باب (

َُديِْبيَِة ِمَن  قَاال: َخَرَج انلَّيِبُّ  بَعِن الِْمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة َوَمْرَواَن « -۸۳۴
ْ
َزَمَن احل
َ انلَّيِبُّ  ُلَيَْفِة، قَ�َّ

ْ
ْصَحابِِه، َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بِِذي احل

َ
َة ِمائًَة ِمْن أ الَْهْدَي  الَْمِدينَِة يِف بِْضَع َعرْشَ

ُعْمَرةِ 
ْ
ْحَرَم بِال

َ
ْشَعَرُه، َوأ

َ
 )۱۶۹۴،۱۶۹۵بخاری:( .»َوأ
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با  ،هیبیحدزمان صلح در  الله   ت است که: رسولیروا باز مسور بن مخرمه و مروان « ترجمه:

 (شکرانه) را یهد ید، شترهایفه رسیکه به ذو الحل یرون آمد. و هنگامینه بیارانش از مدیش از هزار تن از یب

 .»احرام بست ،عمره یکرد و برا یگذار آنها را عالمت یها قالده انداخت و کوهان

 هدي را قالده نمود ،که بدست خود ): کسی59باب (

نَّ َ�بْ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۳۵
َ
�ََّها بَلََغَها: أ

َ
ِ ْ�َن َ�بَّاٍس :�

ْهَدى َهْديًا،  ب َدا�َّ
َ
قَاَل: َمْن أ

، َحىتَّ ُ�نَْحَر َهْديُُه، َ�َقالَْت اَع�َِشُة  َاجِّ
ْ
نَا لَحُرَم َعلَيِْه َما َ�ُْرُم ىلَعَ احل

َ
: لَيَْس َكَما قَاَل، أ

 ِ ِ  َ�تَلُْت قَالئَِد َهْدِي رَُسوِل ا�َّ َها رَُسوُل ا�َّ َ ، ُ�مَّ قَ�َّ يِب، �ِيََديِْه، ُ�مَّ  �ِيََديَّ
َ
 َ�َعَث بَِها َمَع أ

 ِ ُ  فَلَْم َ�ُْرْم ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ َحلَُّه ا�َّ
َ
ٌء أ َر الَْهْدُي يَشْ ِ

ُ
ُ َحىتَّ �

َ
 )۱۷۰۰بخاری: ( .» هل

عنوان ه را ب یوانیح: هرکس گفته است بد که عبدالله بن عباس یخبر رس لشه یبه عا« ترجمه:

 ،حرام استحج گزار یک  ی، ذبح نشده است، هر چه برایهد کهیتازمانن حرم بفرستد، یبه سرزم ،یهد

 م،خود را من با دستی. زدیگو که او می ستیننطور یا: گفت لشه یشود. عا ز حرام میین او یبرا

 ،یهدوانات یخود، بر گردن ح یآنها را با دستها امبر اکرم یپرا بافتم و  رسول الله  یهد یها قالده

حالل  رسول خدا  یبراکه خداوند )، آنچه را قرباند ی(ع یهد فرستاد. و تا روز ذبحبا پدرم و  انداخت

 .»کرده بود، حرام نشد

 ): قالده انداختن بر گردن گوسفندان60باب (

ْهَدى انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۳۶
َ
نَُّه  قَالَْت: أ

َ
ةً َ�نًَما. َو� ِرَوايٍَة: � َغنََم  َمرَّ

ْ
َ ال قَ�ِّ

ْهِلِه َحالًال ِعنِْدي
َ
 )۱۷۰۲-۱۷۰۱بخاری:( .»َوُ�ِقيُم يِف أ

ذبح به حرم فرستاد. و در  یرا برا یگوسفند کباری  الله  رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

، همراه یآنرا به عنوان هد(انداخت و  یگوسفندقالده در گردن   الله  ز آمده است که: رسولین یتیروا

 .»حجاج فرستاد) و خودش در خانه بحالت حالل، نزد ما ماند

 پشمی ة): قالد61باب (

 )۱۷۰۵ بخاری:( .»َوِ�ْ ِرَوايٍَة َ�نَْها قَالَْت: َ�تَلُْت قَالئَِدَها ِمْن ِعْهٍن اَكَن ِعنِْدي « -۸۳۷
که نزد من  یآنها را با پشم یها قالده گوید: می آمده است که لشه یاز عا یتیدر روا و« ترجمه:

 .»بود، بافتم
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 شتر و صدقه دادن آن پاالن): 62باب (

۸۳۸- » ٍّ ِ  َ�ْن يلَعِ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
َْرُت  قَاَل: أ ُْدِن الَّيِت �َ َق جِبِالِل ابلْ تََصدَّ

َ
ْن أ

َ
أ

 )۱۷۰۷ بخاری:( .»َوجِبُلُوِدَها
را که  یقربان یبه من دستور داد تا پاالن و پوست شترها  الله  رسول گوید: می  یعل« ترجمه:

 .»میصدقه نماذبح کرده بودم، 

 براي همسران خود، بدون درخواست آنها ): قربانی کردن گاو 63باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۳۹ َقْعَدةِ،  َ�ُقوُل: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
خِلَْمٍس بَِقَ� ِمْن ِذي ال

َوايَِة ِزَ�اَدُة: فَُدِخَل َعلَيْنَا يَْوَم انلَّْحِر بِلَْحِم َ�َقٍر، َ�ُقلُْت: َما َهَذا َم َوِ�ْ هِذهِ الرِّ ََر  ؟َ�َقدَّ
َ

قَاَل: �
 ِ ْزَواِجهِ  رَُسوُل ا�َّ

َ
 )۱۷۰۷ بخاری:( .»َ�ْن أ

 یبرا الله   پنج روز از ماه ذوالقعده مانده بود که با رسول گوید: می که لشه یث عایحد« ترجمه:

 م، یخارج شدنه یحج از مد
ً
فرمود:  لشه یآمده است که عاعالوه بر آن،  ،تین روایان شد. ودر ایب قبال

آن گوشت از کجا؟)  یعنیست؟ (ین چیدم: اید. من پرسنما آورد یگوشت گاو برا یمقدار ،دیروز ع

 .»همسرانش، ذبح کرده است یبرا است که رسول خدا ای  یقربان یها نها از گوشتیاگفت: شخص، 

 است نمودهقربانی  که پیامبر  ییدر جا کردن): ذبح 64باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۸۴۰
ِ يع�: بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

نَُّه اَكَن َ�نَْحُر يِف الَْمنَْحِر. قَاَل ُ�بَيُْدا�َّ
َ
� :

 ِ  )۱۷۱۰ بخاری:( .»َمنَْحِر رَُسوِل ا�َّ
کرده بود،  یقربان که رسول خدا  یمحلدر  یو :ت است کهیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»کرد یخود را ذبح م یهد

 (بسته بودن پاها)شتر در حالت قید  )ذبحنحر (): 65باب (

نَاَخ بََدَ�تَُه َ�نَْحُرَها، قَاَل: اْ�َعثَْها ِ�يَاًما ُمَقيََّدًة ُسنََّة َوَ�نُْه « -۸۴۱
َ
ى رَُجًال قَْد أ

َ
نَُّه َرأ

َ
� :

ٍد   )۱۷۱۳ بخاری:( .»ُ�َمَّ
کند. عبد ذبح ده بود تا آنرا یخواباناش را  ید که شتر قربانیدرا  یمرد  الله بن مسعود عبد« ترجمه:

  ».ذبح کن ،طبق سنت محمد ، باشندش بسته یکه پاها یستاده و در حالیا گفت: شتر را الله 
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 داده نشود ،): به ذبح کننده (قصاب) چیزي از گوشت هدي66باب (

۸۴۲- » ٍّ َمَرِ� انلَّيِبُّ  َ�ْن يلَعِ
َ
ْعِطَي َعلَيَْها َشيْئًا يِف  قَاَل: أ

ُ
ُْدِن، َوال أ

ْ
قُوَم ىلَعَ ابل

َ
ْن أ

َ
أ

 )۱۷۱۶بخاری: ( .»ِجَزاَرتَِها
من، واگذار نمود و را بعهده  یقربان یشترها یسرپرست رسول الله  گوید: می  یعل« ترجمه:

 .»دستور داد تا از گوشت آنها (به عنوان مزد) به قصابها ندهم

از گوشت قربانی را خودمان استفاد کنیم و چه مقدار را صدقه  ): چه مقدار67باب (
 نماییم؟ 

۸۴۳- » ِ
ُوِم بُْدنِنَا فَْوَق ثَالِث ِمً�  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

ُ
ُ�ُل ِمْن حل

ْ
قَاَل: ُكنَّا ال نَأ

َص نَلَا انلَّيِبُّ  َ�لْنَا َوتََزوَّْدنَا» لُكُوا َوتََزوَُّدوا«َ�َقاَل:  فَرَخَّ
َ
 )۱۷۱۹بخاری: ( .»فَأ

ام منا، یهمان ا یعنیش از سه روز، یرا ب یقربان یما در ابتدا، گوشتها گوید: می  جابر« ترجمه:

خود،  یم و برایز خوردیما ن». دید و نگه داریبخور«اجازه داد و فرمود:  م. سپس، رسول خدا یخورد نمی

 .»مینگه داشت

 هنگام خارج شدن از احرام ،): تراشیدن وکوتاه کردن موي سر67باب (

ِ  بعن ابْن ُ�َمَر « -۸۴۴ ِتهِ  قال: َحلََق رَُسوُل ا�َّ  )۱۷۲۶بخاری:( .»يِف َحجَّ
 .دیرا تراش )مبارکش(سر  یموها خود، در حج الله   رسول گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

ِ  وعنه « -۸۴۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�َن يَا » اللَُّهمَّ ارَْحِم الُْمَحلِِّق�َ «قَاَل:  أ ِ

قَالُوا: َوالُْمَقرصِّ
، قَاَل:  ِ ، قَاَل: » اللَُّهمَّ ارَْحِم الُْمَحلِِّق�َ «رَُسوَل ا�َّ ِ �َن يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

قَالُوا: َوالُْمَقرصِّ
�نَ « ِ

 )۱۷۲۷ بخاری:( .»»َوالُْمَقرصِّ
که (در حج)  یکسانبه پروردگارا! «فرمود:  الله   رسول گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

؟ یکنند، چ که کوتاه می یرسول خدا! کسان یدند: ایپرس». ، رحم فرماندتراش را میشان سر یموها

 یدند: ایدوباره پرس .»رحم فرماتراشند،  که سرشان را می یبه کسانپروردگارا! «فرمود: دوباره  الله   رسول

 .»»ز رحم فرمایبر کوتاه کنندگان ن«فرمود:  ؟ آنحضرت یکنند، چ که کوتاه می یرسول خدا! کسان

يِب ُهَر�َْرَة « -۸۴۶
َ
بدل ارحم قَالََها ثَالثًا قَاَل: » اْغِفرْ «مثل ذلك إال أنه قَاَل:  َ�ْن أ

�نَ « ِ
 .»»َولِلُْمَقرصِّ
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مورد  یعنیاست. آمده  »اغفر« ،»ِارحم «یبجا ینقل شده ولث ین حدیهمهم ره یبوهرااز « ترجمه:

 .»ز مغفرت کنیان، فرمود: کوتاه کنندگان را نیو آنرا سه بار تکرار کرد و در پا .مغفرت قراره بده

ِ  َ�ْن ُمَعاِوَ�َة « -۸۴۷ ُْت َ�ْن رَُسوِل ا�َّ  )۱۷۳۰ بخاری:( .»بِِمْشَقٍص  قَاَل: قرَصَّ
 .»زه کوتاه کردمیبا سر ن را الله   رسول یموها گوید: می ه یمعاو« ترجمه:

 )شیطانها(سنگ زدن به  ات): رمی جمر68باب (

َماَر  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -٨٤٨ ِ
ْ
ْرِ� اجل

َ
: إَِذا َرَ� إَِماُمَك قَاَل أنه سأهل رجل: َمىَت أ

لََة قَاَل: ُكنَّا 
َ
َعْدُت َعلَيِْه الَْمْسأ

َ
ْمُس َرَميْنَافَاْرِمْه، فَأ ُ فَإَِذا َزالَِت الشَّ  )١٧٤٦ بخاری:( .»َ�تََح�َّ

جمره کنم؟  ی: چه وقت رمدیپرساز او  یت است که شخصیروا ب الله بن عمر از عبد« ترجمه:

تکرار را  شدوباره سؤال ،کن. آن شخص یز رمید، تو نرک یرمامامت  ،گفت: هرگاه ب الله بن عمر عبد

 .»میکرد یم یرم ،آنگاه زوال کند، ،آفتابم تا یماند منتظر می :گفت ب ابن عمر ،آنگاه .کرد

 از ته درهجمرات می ) ر69باب (

ِ بن مسعود « -٨٤٩
أنه َرَ� ِمْن َ�ْطِن الَْواِدي فقيل هل: إِنَّ نَاًسا يَْرُموَ�َها ِمْن  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ََقَرةِ 
ْ

نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرةُ ابل
ُ
ِي أ

َّ
َ َ�ْ�ُُه َهَذا َمَقاُم اذل

َ
ِي ال إهِل

َّ
 )١٧٤٧ بخاری:( .»فَْوقَِها، َ�َقاَل: َواذل

 ی: مردم از باالگفتندکرد. به او  یجمره م یرم ،(تِه دره) یاز بطن واد الله بن مسعود  عبد« ترجمه:

 هکه سور یوجود ندارد، کس یبرحق که جز او معبود یالله گفت: سوگند به معبود کنند. عبد یم یرم ،یواد

 .»کرد یمَر  ،ن جایاز هم )(رسول اکرم بقره بر او نازل شد 

 ): رمی جمرات با هفت سنگ ریزه70باب (

َيَْت َ�ْن �ََسارِهِ َوِمً� َ�ْن يَِمينِِه  وعنه « -۸۵۰
ْ

ُكرْبَى َجَعَل ابل
ْ
َْمَرِة ال

ْ
 اجل

َ
نَُّه اْ�تََ� إِىل

َ
�

ََقَرةِ  نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرُة ابلْ
ُ
ي أ ِ

َّ
 .» َوَرَ� �َِسبٍْع َوقَاَل َهَكَذا َرَ� اذل

 )جمره عقبهطان بزرگ (یکه به ش یهنگام یت است که ویروا الله بن مسعود  عبداز « ترجمه:

و کرد  می یزه رمیرهفت سنگ با داد و  قرار می ،را طرف راست خود ا، کعبه را طرف چپ و مندیرس می

 .»کرد ،ین رمیچن، )الله  رسولبقره بر او نازل شد ( هکه سور یکسفرمود:  می
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 ایستادرمی دو جمره (اول و دوم) در مکانی هموار، رو به قبله ): پس از 71باب (

 إِثِْر  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۵۱
ُ ىلَعَ ْ�يَا �َِسبِْع َحَصيَاٍت يَُ�ربِّ َْمَرَة ادلُّ

ْ
نَُّه اَكَن يَْرِ� اجل

َ
�

ِقبْلَِة َ�يَُقوُم َطِو�ًال َوَ�ْدُعو َوَ�ْرَ�ُع يَ 
ْ
ُم َحىتَّ �ُْسِهَل َ�يَُقوَم ُمْستَْقِبَل ال َديِْه لُكِّ َحَصاٍة ُ�مَّ َ�تََقدَّ

ِقبْلَِة َ�يَُقوُم َطِو�ًال  ُ�مَّ 
ْ
َماِل فَيَْستَِهُل َوَ�ُقوُم ُمْستَْقِبَل ال ُخُذ َذاَت الشِّ

ْ
يَْرِ� الْوُْسَطى ُ�مَّ يَأ

َعَقبَِة ِمْن َ�ْطِن الَْواِدي َوال يَِقُف 
ْ
َوَ�ْدُعو َو�َْرَ�ُع يََديِْه َو�َُقوُم َطِو�ًال ُ�مَّ يَْرِ� مَجَْرةَ َذاِت ال

يُْت انلَّيِبَّ ِعنَْدَها �ُ 
َ
 )۱۷۵۱بخاری: ( .»َ�ْفَعلُهُ  مَّ َ�نرَْصُِف َ�يَُقوُل َهَكَذا َرأ

زد و بعد از هر  زه مییررا هفت سنگ  یاول هجمر یت است که ویروا بابن عمر از « ترجمه:

، آنگاه رو به قبله ستادیا می ،هموار یرفت و در جا جلو می یاندکسپس،  .گفت ر مییتکبزه، یرسنگ 

آنگاه،  .زد را سنگ می یوسط هجمر ،کرد. بعد دعا می ،یادیتا مدت زکرد و  ش را بلند مییو دستها نمود می

تا مدت نمود و  و دستها را بلند میکرد  رو به قبله میستاد و یا می ،ین همواریرفت و بر زم به طرف چپ می

ان، یکرد. در پا در آنجا توقف نمی یولخت پردا عقبه میجمره  یاز تِه دره به رم ،و بعد .کرد دعا می ،یادیز

 .»کرد ، میین رمیدم که چنیرا د گفت: رسول الله  می

 ): طواف وداع72باب (

نَُّه  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۵۲
َ
َيِْت إِالَّ �

ْ
ْن يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدِهْم بِابل

َ
ِمَر انلَّاُس أ

ُ
قَاَل: أ

َائِِض 
ْ
َف َعِن احل  )۱۷۵۵ بخاری:( .»ُخفِّ

 ،ام حجین عملشان در ایشد که آخرامر  ،: به مردمت است که فرمودیروا بابن عباس از « ترجمه:

 .»باشند ن قانون، مستثنا مییمگر زنان حائضه که از اباشد (وداع) طواف 

�َِس بِْن َمالٍِك « -۸۵۳
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ِعَشاَء ُ�مَّ  أ

ْ
َعرْصَ َوالَْمْغرَِب َوال

ْ
ْهَر َوال َص�َّ الظُّ

َيِْت َ�َطاَف بِهِ 
ْ

 ابل
َ

ِب ُ�مَّ َر�َِب إِىل  )۱۷۵۶ :یبخار( .»َرقََد َرقَْدًة بِالُْمَحصَّ
عصر، مغرب و ، ، نماز ظهرا)من(هنگام بازگشت از  الله   رسول گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

ب« عشاء را در مقام  .»ت، رفتیطواف ب ید. آنگاه، سوار مرکب شد و برایکوتاه، خواب یزمانخواند و  »ُمَحصَّ

 دچار قاعدگی شودطواف افاضه، ): اگر زنی پس از 73باب (

ْن َ�نِْفَر إَِذا بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۵۴
َ
َص لِلَْحائِِض أ فَاَضْت. قَاَل: وََسِمْعُت اْ�َن  قَاَل: رُخِّ

َ
أ

َص لَُهنَّ  ُ�َمَر َ�ُقوُل: إِ�ََّها ال َ�نِْفُر ُ�مَّ َسِمْعتُُه َ�ُقوُل: �َْعُد إِنَّ انلَّيِبَّ   )۱۷۶۱-۱۷۶۰ بخاری:( .»رَخَّ
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ضه اجازه داده شده است که پس از یحا یزنهابه فرمود: ت است که یروا باز ابن عباس « ترجمه:

را ضه یزنان حااجازه رفتن به  ،که نخست مدیشن باز ابن عمر  گوید: می ارت، بروند. طاووسیطواف ز

 .»است هاجازه رفتن داد ،ییها زن نیبه چن الله   رسولدم که فرمود: یبعدها شن یولداد  ینم

 : (حکم توقف کردن) در محصب)74(باب 

ُ رَُسوُل  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۵۵
َ

ٌل نََزهل َما ُهَو َمْ�ِ ٍء إِ�َّ قَاَل: لَيَْس اتلَّْحِصيُب �يَِشْ
 ِ  )۱۷۶۶ بخاری:( .»ا�َّ

بلکه  .ستینک جزو مناس ،: توقف در محصبت است که فرمودیروا بابن عباس از « ترجمه:

 .»توقف کرد ،در آنجا) ی(بصورت اتفاق الله   رسولاست که  یمکان

در دشت (ذو الحلیفه)  مکه وورود به ): توقف کردن در (ذي طوي) پیش از 75باب (
 پس از بازگشت از مکه

ْصبََح َدَخَل َو�َِذا َ�َفَر  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۸۵۶
َ
ْ�بََل بَاَت بِِذي ُطوًى َحىتَّ إَِذا أ

َ
نَُّه اَكَن إَِذا أ

َ
�

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
 )۱۷۶۹ بخاری:( .»اَكَن َ�ْفَعُل َذلَِك  َمرَّ بِِذي ُطوًى َو�َاَت بَِها َحىتَّ يُْصبَِح َوَ�َن يَْذُكُر أ

کرد و شب  توقف می »یطو یذ«در رفت،  به مکه می بابن عمر هرگاه،  ت است کهیروا« ترجمه:

گذشت و  یم یطو یاز ذ زین و در مراجعت از مکه. شد یوارد مکه م، صبحماند. و هنگام  را در آنجا می

 .»کرد ن عمل مییچن الله   فرمود: رسول و می .ماند می آنجاتا صبح،  شب را



 

 
 

 

 

 

 کتاب عمره -27

 ): وجوب عمره وفضیلت آن1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۸۵۷
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما  أ ُعْمَرِة َكفَّ

ْ
 ال

َ
ُعْمَرُة إِىل

ْ
قَاَل: ال

َنَّةُ 
ْ
ُ َجَزاٌء إِالَّ اجل

َ
َجُّ الَْمرْبُوُر لَيَْس هل

ْ
 )۱۷۷۳ بخاری:( .»»َواحل

موجب  ،گریعمره تا عمره دیک «فرمود:  الله   ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

جز بهشت  یپاداش و حج مقبول .اند انجام گرفته ،دو عمره آنان یکه م شود یم یبخشش و کفاره گناهان

 .»»ندارد

 عمره نماید ،از حج قبلکه  ): کسی2باب (

  :باْ�َن ُ�َمَر  ِن عَ « -۸۵۸
َ
َجِّ  َل ئِ سُ  هُ نَّ �

ْ
ُعْمَرِة َ�بَْل احل

ْ
َس وقَاَل:  ،َعِن ال

ْ
َ�َقاَل: ال بَأ

ْن َ�ُجّ  اْ�تََمَر انلَّيِبُّ 
َ
 )۱۷۷۴بخاری: ( .»َ�بَْل أ

 یفرمود: اشکال دند.یپرس ،حجانجام قبل از  ،عمره یادا هدربار ب الله بن عمر عبد از« ترجمه:

 .»نمودعمره  ،حج یاداقبل از  الله   رسولو افزود:  .ندارد

 اهللا  ي رسولها ): تعداد عمره3باب (

ِ �ُْن ُ�َمَر « -۸۵۹
ُ: كَ  بَ�ْن َ�بُْدا�َّ

َ
ِ مأنه قيل هل ْر�ًَعا  �ِ اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
قَاَل: أ

بُوَ�بِْدالرَّمْحَِن؟ 
َ
ال �َْسَمِعَ� َما َ�ُقوُل أ

َ
اُه أ مَّ

ُ
إِْحَداُهنَّ يِف رََجٍب، قال السائل: فقلت لَعا�َِشَة: يَا أ

 ِ ْر�ََع ُ�َمَراٍت  قَالَْت: َما َ�ُقوُل؟ قَاَل: َ�ُقوُل إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إِْحَداُهنَّ يِف رََجٍب. قَالَْت:  اْ�تََمَر أ

بَا َ�بِْدالرَّمْحَِن َما اْ�تََمَر ُ�ْمَرًة إِالَّ وَُهَو َشاِهُدُه َوَما اْ�تََمَر يِف رََجٍب َ�طُّ 
َ
ُ أ  :یبخار( .»يَرَْحُم ا�َّ

۱۷۷۶(  
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چند بار  الله   رسولد: یپرس یاز و یت است که شخصیروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

 بشه ینزد عا گوید: می . آن شخص،از آنها در ماه رجب بود یکیکه  بار،فرمود: چهار  عمره نمود؟
فرمود: چه  لشه ید؟ عایگو یکه ابوعبدالرحمن چه م یده ایشن !نیالمومن ام یارفتم و گفتم: 

شه یعا از آنان در رجب بوده است. یکیانجام داده که  چهار عمره  الله  رسول گوید: می گفت: د؟ یگو یم

حضور داشته است.  الله   رسول یها او در تمام عمره ؛فرمود: خداوند بر ابوعبدالرحمن رحم کند ل

 .»است ننمودهعمره  ،در ماه رجب  هرگز آنحضرت

�ٍَس « -۸۶۰
َ
َُديِْبيَِة يِف ِذي أنه سئل: َ�ِم اْ�تََمَر انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
ْرَ�ًعا: ُ�ْمَرُة احل

َ
؟ قَاَل: أ

َُهْم، 
َ
َقْعَدِة، َحيُْث َصاحل

ْ
َعاِم الُْمْقِبِل يِف ِذي ال

ْ
ُ�وَن، َوُ�ْمَرٌة ِمَن ال ُه الُْمرْشِ َقْعَدِة َحيُْث َصدَّ

ْ
ال

. قُلُْت: َ�مْ  ٍ�ْ
َراُه ـ ُحنَ

ُ
انَِة إِْذ قََسَم َغِنيَمَة، أ ِعرَّ ِ

ْ
؟ قَاَل: َواِحَدًة، و� رواية أنه  َوُ�ْمَرُة اجل َحجَّ

َقْعَدِة َوُ�ْمَرًة َمَع  اْ�تََمَر انلَّيِبُّ 
ْ
َُديِْبيَِة َوُ�ْمَرًة يِف ِذي ال

ْ
َقابِِل ُ�ْمَرَة احل

ْ
َحيُْث رَدُّوُه َوِمَن ال

ِتهِ   )۱۷۷۹-۱۷۷۸ (بخاری:. »َحجَّ

چند عمره انجام داد؟  رسول خدا : دیاز او پرس یت است که شخصیروا  از انس« ترجمه:

 الله   کفار مانع رسولو  صورت گرفت ،در ماه ذوالقعدهاست که ه یبیحد ه، عمربار. نخست چهارفرمود: 

 هسوم، عمر ه. عمر، انجام گرفتن صلح کردیکه با مشرک یزمان ،سال بعد هدر ماه ذوالقعد ،دوم هشدند. عمر

 الله   دم رسولیپرس گوید: می افت. آن شخصیانجام  ،نیگ حنجنم یم غنایتقسدر سال است که جعرانه 

 .باریک : گفت ،در جواب  انس ؟بار حج نمودچند 

مانع که کفار انجام داد  ،هیبیدر سال صلح حد ،عمرهیک   الله  آمده است که رسول ،گرید یتیدر رواو 

 .»آورد یبجا ،حج باسوم را در ماه ذوالقعده و عمره چهارم را  هسال بعد و عمرشان شدند و عمره دوم را یا

رَبَاَء ْ�َن اَعزٍِب « -۸۶۱
ْ
ِ  َ�ْن ال ْن َ�ُجَّ  قال: اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
َقْعَدِة َ�بَْل أ

ْ
يِف ِذي ال

 ِ�ْ�َ  )۱۷۸۱ بخاری:( .»َمرَّ
قبل از  یسالها ،ذوالقعده یها در ماهدو عمره  الله   رسول گوید: می بن عازب  براء« ترجمه:

 .»آورد یبجا ،حج

 تنعیم ة): عمر4باب (

يِب بَْ�ٍر « -۸۶۲
َ
نَّ انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن أ

َ
ْن يُرِْدَف اَع�َِشَة َوُ�ْعِمَرَها  أ

َ
َمَرُه أ

َ
أ

 )۱۷۸۴بخاری: ( .»ِمَن اتلَّنِْعيمِ 



 449 کتاب عمره

 

دستور داد من به   اکرم ینب گوید: می بشه یبرادر عا ؛بعبدالرحمن بن ابو بکر « ترجمه:

 .»عمره، احرام ببندد یم ببرم تا از آنجا برایخود به تنع همراهرا شه یعاکه 

اقََة ْ�َن َمالِِك ابِْن ُجْعُشٍم « -۸۶۳ نَّه ليَِقَ انلَّيِبَّ  َ�ْن رُسَ
َ
�  َعَقبَِة َوُهَو يَْرِميَها

ْ
َوُهَو بِال

ِ قَاَل:  ًة يَا رَُسوَل ا�َّ لَُ�ْم َهِذهِ َخاصَّ
َ
بَدِ «َ�َقاَل: أ

َ
 )۱۷۸۵ بخاری:( .»»ال بَْل لِأل

 و مالقات نمود. ،عقبه هجمر یرم را در حال امبر یکند که پ ت مییروا ک سراقه بن مال« ترجمه:

(همه  یر، بلکه برایخ«مخصوص شماست؟ فرمود:  ،حج به عمره)ل یتبدن (یا اید: آیپرس از آنحضرت 

 .»»شه استیهمو) 

 بدون هدي ،): عمره نمودن پس از حج5باب (

-۱۷۸۶(بخاری: يف احلج ت�رر كث�اً وقد تقدم بتمامه  لحديث اع�شة « -٨٦٤

۱۵۲۱-۱۵۶۱( 
 .ده استیان گردیب ،بطور کامل ،ن باریقبال چند ،درباره حج لشه یث عایحد« ترجمه:

 پاداش عمره، برابر با زحمت هر شخص است): 6باب (

ْو «قال هلا يف العمرة:  أن انليب  لاَع�َِشة  نعَ « -۸۶۵
َ
َولَِكنََّها ىلَعَ قَْدِر َ�َفَقِتِك أ

 )۱۷۸۷ بخاری:( .»»نََصِبِك 
پاداش «فرمود: شان یدر مورد عمره، به ا الله   ت است که رسولیروا لشه یاز عا« ترجمه:

 .»»نه و زحمت شما خواهد بودیتو مطابق با هزی  عمره

 چه وقت از حالت احرام خارج میشود ه): عمره کنند7باب (

يِب بَْ�ٍر « -۸۶۶
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
ُ  بَ�ْن أ أنها اكنت لُكََّما َمرَّْت بِاحلَُجوِن تقول: َص�َّ ا�َّ

ْزَوادُ 
َ
ُْن يَْوَمئٍِذ ِخَفاٌف قَِليٌل َظْهُرنَا قَِليلٌَة أ

َ
َا َمَعُه َها ُهنَا َو�

ْ
ٍد، لََقْد نََزنل نَا ىلَعَ رَُسوهِلِ ُ�َمَّ

، َوفُالٌن وَ  ُ�ْ�َ ْخيِت اَع�َِشُة َوالزُّ
ُ
نَا َوأ

َ
ْهلَلْنَا فَاْ�تََمْرُت أ

َ
ْحلَلْنَا ُ�مَّ أ

َ
َيَْت أ

ْ
ا َمَسْحنَا ابل فُالٌن فَلَمَّ

َجِّ 
ْ
َعيِشِّ بِاحل

ْ
 )۱۷۹۶ بخاری:( .»ِمَن ال

، کرد عبور میاز حجون وقت،  هر یت است که ویروا ببکر  ابودختر اسماء از « ترجمه:

 یگفتنم. یتوقف کرد ،ن محلیدر ا همراه آنحضرت باد.  محمد امبرش یپخداوند بر درود گفت:  می

 ؛. من و خواهرممیداشت یاندک یها یسوارو  یمختصر هتوش رایم زیبودسبکبار  ،در آن زماناست که ما 
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در بعد از ظهر  ،م. سپسیرون آمدیاز احرام ب ،کعبه. پس از طواف میر و فالن و فالن، عمره کردیو زب ؛شهیعا

 .»میاحرام بست ،حج یبرا، دوباره همان روز

 یا جهاد باید گفت از حج یا عمره ودر بازگشت ): آنچه 8باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۸۶۷
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْو  أ

َ
ْو َحجٍّ أ

َ
اَكَن إَِذا َ�َفَل ِمْن َغْزٍو أ

رِْض ثَالَث تَْ�ِبَ�اٍت ُ�مَّ َ�ُقوُل: 
َ
ُ ىلَعَ لُكِّ رَشٍَف ِمَن األ ُ وَْحَدُه ال «ُ�ْمَرٍة، يَُ�ربِّ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ال إِهل

ٍء قَِديٌر، آيِ  َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل ُ الُْملُْك َوهلَ ُ هلَ �َك هلَ بُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن َساِجُدوَن رَشِ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
ُ وَْعَدُه َونرََصَ َ�بَْدُه َوَهَزَم األ  )۱۷۹۷ بخاری:( .»»لَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن َصَدَق ا�َّ

 ایحج  ،بازگشت از جهاد هنگام الله   ت است که رسولیروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

ُ «فرمود:  می ،گفت وسپس ر مییسه بار تکب ،کرد یعبور م یمرتفعاز مکان که  یعمره، وقت َ إِالَّ ا�َّ
َ

ال إِهل
ٍء قَِديٌر، آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن  َْمُد َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل ُ الُْملُْك َوهلَ ُ هلَ �َك هلَ وَْحَدُه ال رَشِ

ُ وَعْ  ْحَزاَب وَْحَدهُ َساِجُدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن َصَدَق ا�َّ
َ
بجز  یعنی» َدهُ َونرََصَ َ�بَْدهُ َوَهَزَم األ

 ،اوستسته یشاثنا و حمد  واز آن اوست.  یندارد، پادشاه یکیشر ست، وین یمعبود بر حق ،گانهیخداوند 

درگاه گزاران  سجده ما بندگان و. اوست یبازگشت ما به سو رجوع و .دارد ییتوانا یزیبر هر چ و

لشکر کفار را ، ییبه تنهاکرد و ک را کم شیبنده خو وفا کرد.وعده خود به خداوند  .میهستپروردگارمان 

 .»شکست داد

 ): استقبال از حجاج9باب (

ا قَِدَم انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۶۸ َ�يِْلَمُة بَِ�  قَاَل: لَمَّ
ُ
َة اْستَْقبَلَتُْه أ َمكَّ

ِلِب فََحَمَل َواِحًدا َ�ْ�َ يََديِْه َوآَخَر َخلَْفهُ   )۱۷۹۸ (بخاری: .»َ�بِْدالُْمطَّ
خرد ساالن از چند  یوارد مکه شد، تن الله   رسول که یهنگام گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»سوار کرد ،را پشت سرخود یگریرا جلو و د یکی الله   استقبال او آمدند. رسوله ب ،عبدالمطلب یبن

 ): بازگشت به خانه بعد از ظهر10باب (

�ٍَس « -۸۶۹
َ
ْو  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ْهلَُه، اَكَن ال يَْدُخُل إِالَّ ُغْدَوًة أ

َ
ال َ�ْطُرُق أ

 )۱۸۰۰ :یبخار( .»َعِشيَّةً 
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وارد خانه شب هنگام  )،در بازگشت از سفر( الله  ل ت است که رسویروا از انس « ترجمه:

 .»شد یوارد منزل م ،ا بعد از ظهریشد، بلکه صبح  ینم

   َ�ْن َجابِرٍ « -۸۷۰
َ

ال
َ
ْهلَُه يَلْالً  : َ�َ� انلَّيِبُّ ق

َ
ْن َ�ْطُرَق أ

َ
 )۱۸۰۱ بخاری:( .»أ

 .») منع فرمودی(بدون اطالع قبل ،از وارد شدن به خانه در شب الله   رسول گوید: می جابر « ترجمه:

 هنگام نزدیک شدن به مدینه ،راندن شترز ): تی11باب (

�ٍَس « -۸۷۱
َ
ِ  َ�ْن أ برَْصَ َدرََجاِت الَْمِدينَِة  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر فَأ

َكَها وزاد يف رواية ِمْن ُحبَِّها وَْضَع نَاَ�تَُه َو�ِْن اَكنَْت َدابًَّة َحرَّ
َ
  )۱۸۰۲: یبخار( .»أ

که از دور  یهنگام بازگشت از مسافرت، هنگام  خدا ت است که رسولیروا از انس « ترجمه:

افزود. و در  که داشت، می یگرید یا هر سواریافتاد، به سرعت شتر خود  نه مییمد یها چشمش به خانه

 .»کرد ین مینه داشت، چنیکه به مد یگر، آمده است که بخاطر محبتید یتیروا

 قطعه اي از عذاب است، ): سفر12باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۸۷۲
َ
َحَدُ�ْم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َعَذاِب َ�ْمنَُع أ

ْ
َفُر قِْطَعٌة ِمَن ال السَّ

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
ْل إِىل ابَُه َونَْوَمُه فَإَِذا قىََض َ�ْهَمتَُه فَلْيَُعجِّ  )۱۸۰۴ بخاری:( .»»َطَعاَمُه َورَشَ

را ی. زاز عذاب است یبخش ،سفر«فرمود:  الله   ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

چه زودتر به د هریپس از انجام امور آن، با ،نیبنابرادارد.  باز میدن، یدن و خوابیاز خوردن، نوشانسان را 

 .»»خانه برگشت
 





 

 
 

 

 

 

 کتاب محصر -28

 دچار مانعی شود ،: اگر عمره کننده)1(باب 

ِ  بعن ابْن َ�بَّاٍس « -۸۷۳ ْحرِصَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
َسُه وََجاَمَع �َِساَءُه  قال: قَْد أ

ْ
فََحلََق َرأ

ََر َهْديَُه َحىتَّ اْ�تََمَر اَعًما قَابِالً   )۱۸۰۹ بخاری:( .»َو�َ
عمره) باز داشته  ی(توسط کفار، از ادا  الله رسولنکه یبعد از ا گوید: می ابن عباس « ترجمه:

 .»عمره نمود ،و سال بعد .کرد یو قربان شد همبستر ،همسرانشو با د یشد، سرش را تراش

 برخورد به مانع در حج :)2باب (

ِ  بعن ابْن ُ�َمَر « -۸۷۴ لَيَْس َحْسبُُ�ْم ُسنََّة رَُسوِل ا�َّ
َ
إِْن ُحِبَس  َ�ُقوُل: أ

ٍء َحىتَّ َ�ُجَّ اَعًما  َفا َوالَْمْرَوِة ُ�مَّ َحلَّ ِمْن لُكِّ يَشْ َيِْت َو�ِالصَّ
ْ

َجِّ َطاَف بِابل
ْ
َحُدُ�ْم َعِن احل

َ
أ

ْد َهْديًا ْو يَُصوُم إِْن لَْم َ�ِ
َ
 )۱۸۱۰بخاری:( .»قَابًِال َ�يُْهِدي أ

از  یکس ی؟ هر گاه براستین یشما کاف یبرا الله   سنت رسولا یآفرمود:  بعمر ابن « ترجمه:

ن یجاد شد، (پس از برطرف شدن آن)، خانه کعبه را طواف کند و بیا یدن احرام)، مانعیشما (بعد از پوش

 یذبح کند. و اگر قادر بر هد ید و از احرام خارج شود و سال بعد، حج گزارد. و هدینما یصفا و مروه سع

 .»ردینبود، روزه بگ

 گرددح ذب ،، هدي باید قبل از تراشیدن موي سربرخورد با مانعم ): هنگا3باب (

ِ  َعِن الِْمْسَوِر « -۸۷۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْصَحابَُه بَِذلَِك  أ

َ
َمَر أ

َ
ْن َ�ِْلَق َوأ

َ
ََر َ�بَْل أ

َ
�«. 

 )۱۸۱۱بخاری: (
ذبح خود را  یهد ،قبل از آنکه سرش را بتراشد کند که رسول الله  ت مییروا  سورمِ « ترجمه:

 .»ن کنندیز، چنیو دستور داد که اصحابش ننمود 
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نفر یعنی طعام دادن به شش  »أو صدقه«فرماید:  می بقره ةدر سورخداوند  ):4باب (
 مسکین

ِ  عن َكْعب ْ�َن ُعْجَرَة « -۸۷۶ َّ رَُسوُل ا�َّ يِس َ�تََهافَُت  قَاَل: َوَ�َف يلَعَ
ْ
َُديِْبيَِة َورَأ

ْ
بِاحل

َك؟«َ�ْمًال َ�َقاَل:  ْو قَاَل: اْحِلْق «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: » يُؤِْذيَك َهَوامُّ
َ
َسَك ـ أ

ْ
قَاَل: يِفَّ نََزلَْت » فَاْحِلْق رَأ

رِ�ًضا مِنُ�م َ�نَ  َ�َمن﴿ :َُهِذهِ اآليَة وۡ  مَّ
َ
ذٗ  ۦٓ بِهِ  أ

َ
  ّمِن ىأ

ۡ
أ  آِخرَِها َ�َقاَل . ]۱۹۶البقرة: [﴾ ِسهِ رَّ

َ
إىِل

َ : «انلَّيِبُّ  ِو ا�ُْسْك بَِما تَيرَسَّ
َ
ْق بَِفَرٍق َ�ْ�َ ِستٍَّة، أ ْو تََصدَّ

َ
يَّاٍم، أ

َ
 )۱۸۱۵ بخاری:( .»»ُصْم ثَالثََة �

ه، متوجه شد که سرم شپش زده است. یبیدر حد رسول خدا  گوید: می کعب بن عجره « ترجمه:

ت را یپس موها«فرمود:  آنحضرت  .یبلعرض کردم:  ؟»اند تو شده یموجب ناراحتآنها «فرمود: 

رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن﴿ من نازل شد: هدربار هین آیا گوید: می کعب .»بتراش وۡ  مَّ
َ
ذٗ  ۦٓ بِهِ  أ

َ
 ّمِن ىأ

 
ۡ
أ ن، یبنابرا )ه ..یدر سر داشت تا آخر آ یناراحت  ای و شدمار یاز شما ب ی(اگر کس .]۱۹۶البقرة: [﴾ ِسهِ رَّ

ا ی .ع کنیتوز ،نیان شش مسکیم ک،ا سه صاع خورایر یروزه بگ ،سه روزبخاطر آن، «فرمود:  الله   رسول

 .»»کن یقربانسر است، یمت یآنچه برا

 نصف صاع است ،): مقدار طعام در فدیه5باب (

ةً قَاَل: نََزلَْت يِفَّ  ةٍ ايَ وَ  رِ يِف   نهُ عَ وَ « -۸۷۷ ًة َوِ�َ لَُ�ْم اَعمَّ  .»َخاصَّ
نازل  ،منمورد بطور خاص در  ،مذکور هیآ گوید: می کعب بن عجره گر، ید یتیو در روا« ترجمه:

 .»باشد شما می هحکم آن، شامل هم ی. ولشد



 

 
 

 

 

 

  شکار کردنجریمۀ کتاب  -29

 استفاده کند ،محرِتواند از شکار شخص غیر م می محرِم): شخص 1باب (

يِب َ�تَاَدةَ « -۸۷۸
َ
ْصَحابُُه َولَْم  قَاَل: اْ�َطلَْقنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْحَرَم أ

َ
َُديِْبيَِة فَأ

ْ
اَعَم احل

َماِر وَْحٍش فََجَعَل َ�ْعُضهُ  ْصَحايِب حِبِ
َ
َْوُهْم، َ�برَُصَ أ

َ
ْهنَا � نِْبئْنَا بَِعُدوٍّ بَِغيَْقَة َ�تَوَجَّ

ُ
ْحِرْم، فَأ

ُ
ْم أ

َفَرَس 
ْ
ْ�تُُه فََحَملُْت َعلَيِْه ال

َ
 َ�ْعٍض َ�نََظْرُت فََرأ

َ
ْن  يَْضَحُك إِىل

َ
بَْوا أ

َ
ثْبَتُُّه فَاْستََعنْتُُهْم فَأ

َ
َ�َطَعنْتُُه فَأ

 ِ ِْقُت بِرَُسوِل ا�َّ
َ
َ�لْنَا ِمنُْه ُ�مَّ حل

َ
ِسُ�  يُِعينُوِ� فَأ

َ
ًوا، َوأ

ْ
ْرَ�ُع فَريَِس َشأ

َ
ْن ُ�ْقتََطَع، أ

َ
وََخِشينَا أ

ًوا فَلَِقيُت رَُجًال ِمْن بَِ� ِغَفاٍر يِف َجوِْف 
ْ
ِ  َعلَيِْه َشأ َت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ْ�َن تََر�

َ
؟ اللَّيِْل، َ�ُقلُْت: أ

 ِ ْقيَا، فَلَِحْقُت بِرَُسوِل ا�َّ تُُه بِتَْعَهَن َوُهَو قَائٌِل السُّ
ْ
تَيْتُُه َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل  َ�َقاَل: تََر�

َ
َحىتَّ أ

الَم وَ  رَْسلُوا َ�ْقرَُءوَن َعلَيَْك السَّ
َ
ْصَحابََك أ

َ
ِ إِنَّ أ ْن ا�َّ

َ
ُهْم قَْد َخُشوا أ ِ َوَ�َرَ�تِِه، َو�ِ�َّ رمَْحََة ا�َّ
ْدنَا مِحَاَر وَْحٍش َو�ِ  ِ إِنَّا اصَّ َعُدوُّ ُدونََك فَاْ�ُظْرُهْم، َ�َفَعَل، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
نَّ َ�ْقتَِطَعُهُم ال

 ِ ْصَحابِِه:  ِعنَْدنَا فَاِضلًَة َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۱۸۲۱ :یبخار( .»َوُهْم ُ�ِْرُمونَ » الُكُو«أل

م. اصحاب ینه، براه افتادیاز مد اکرم  یه، با نبیبیدر سال حد گوید: می ابوقتاده « ترجمه:

بنام  یم که دشمن، در محلیافتیمن احرام نبسته بودم. آنگاه، اطالع  یُمحِرم شده بودند. ول آنحضرت 

دند (چون در احرام ید یم. همراهانم، گورخریدشمن، براه افتاد یسازد. بسو کارزار می هقه، خود را آمادیغ

دن کردند. من به اطراف خود یگر، شروع به خندیکدیتوانستند شکار کنند) با نگاه به  بردند و نمی بسر می

آنگاه، از آنان  ز شدم.یکردم و با او گالو یستم، چشمم به آن افتاد. اسبم را تاختم و گورخر را زخمینگر

درآوردم) و  ی، آن را از پایین کار سرباز زدند. (ناچار به تنهایهمه از ا یکنند. ولک خواستم که با من کم

 دم از آنحضرت یترس دم. و چون مییرسان م. سپس، خود را به رسول خدا یهمه از گوشت آن، خورد

دم یدم و پرسیغفار را د یاز بن یشب، شخص یها مهیراندم. ن آهسته می یو گاه تر تند یبازمانم، اسبم را گاه

بنام تعهن. و قصد داشت که در مقام  ی؟ گفت: کنار چشمه آبیجدا شده ا که در کجا از رسول خدا 

رسول خدا! اصحابت خدمت شما سالم  یدم. و گفتم: ایشان رسانید. سرانجام، خود را به ایتوته نمایا، بیسق
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د تا بما برسند. یل شود. بهتر است منتظر بمانین شما و آنها، حایمن بدند که دشیترس دند و مییرسان

 یم و از گوشت آن، هنوز مقداریشکار کرد یا رسول الله! ما گوخریرفت. سپس، گفتم: یز پذین آنحضرت 

 .»»دین گوشت، بخوریاز ا«بردند، فرمود:  به اصحاب که در احرام بسر می امبر خدا یباشد. پ همراه من می

 یاري کند ،م را در شکار کردنحرِم نباید غیر محرِ): م2باب (

ِ ةٍ ايَ وَ  رِ يِف  نهُ عَ وَ « -۸۷۹ تَْوا رَُسوَل ا�َّ
َ
ا أ ْن َ�ِْمَل «قَاَل:  : أنهم لَمَّ

َ
َمَرُه أ

َ
َحٌد أ

َ
ِمنُْ�ْم أ

َ
أ

َشاَر إيَِلَْها
َ
ْو أ

َ
ِْمَها«قَالُوا: ال قَاَل: » َعلَيَْها أ

َ
 )۱۸۲۴ بخاری:( .»»فلَُكُوا َما بيَِقَ ِمْن حل

ا یآ: «دیدند، پرسیرس آنها نزد رسول خدا  یکه وقت از ابوقتاده آمده است ،گرید یتیدر روا« ترجمه:

 ،آنگاه .ریخ :گفتند ؟»اشاره کرده است ،ا به طرف آنی گورخر را داده وبه دستور حمله  ،از شما یکس

 .»»دیز بخوریمانده را ن یگوشت باق«فرمود:  الله   رسول

 یاري کند ،م را در کشتن شکارحرِم نباید غیر محرِ): م3باب (

يِب َ�تَاَدةَ « -۸۸۰
َ
َقاَحِة ِمَن الَْمِدينَِة ىلَعَ ثَالٍث َوِمنَّا  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
بِال

 )۱۸۲۳بخاری: ( .»الُْمْحِرُم، َوِمنَّا َ�ْ�ُ الُْمْحِرِم، احلديث
در  ،نهیمد یلیدر سه ما امبر یبا پکه آمده است: ن یچن  از ابو قتاده ،گرید یتیدر روا« ترجمه:

ث یحده ی(سپس بق .»محرم نبودند ،گرید یاز ما محرم بودند و برخ یبرخ م.یبود »قاحه«به نام  یمحل

 ).فوق را ذکر نمود

 احرامت در حالزنده پذیرفتن گورخر ن): 4باب (

ِ بِن َ�بَّاٍس « -۸۸۱
ْعِب بِْن َجثَّاَمَة اللَّييِْثِّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ ْهَدى  َعِن الصَّ

َ
نَُّه أ

َ
�

 ِ ى َما يِف وَْجِهِه قَاَل:  لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ا َرأ ُه َعلَيِْه فَلَمَّ اَن فََردَّ ْو بِوَدَّ

َ
بَْواِء أ

َ
مِحَاًرا وَْحِشيًّا َوُهَو بِاأل

نَّا ُحُرمٌ «
َ
ُه َعلَيَْك إِالَّ �  )۱۸۲۵ بخاری:( .»»إِنَّا لَْم نَُردَّ

به نام ابواء  یرا در محل یگورخر یثیصعب ابن جثامه ل ت است کهیروا بابن عباس  از« ترجمه:

ن و افسرده شد). یرفت. (آن شخص، غمگیآنرا نپذ الله   اهداء کرد. رسول خدا  رسولا َوّدان به ی

م، آنرا یبریچون در احرام بسر م«د، فرمود: یداش  را در چهره یشانیآثار پر  که رسول اکرم یهنگام

 .»»میرفتینپذ

  



 457 کتاب جریمه شکار کردن

 

 و آنچه مجاز است در حرم کشته شود شدتواند بکُ می محرِ): آنچه را م5(باب 

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۸۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َوابِّ لُكُُّهنَّ فَاِسٌق َ�ْقتُلُنَّ «قَاَل:  أ مَخٌْس ِمَن ادلَّ

َعُقورُ 
ْ
ُب ال

ْ
لَك

ْ
َرُة، َوال

ْ
َفأ

ْ
َعْقَرُب، َوال

ْ
ُة، َوال

َ
َِدأ

ْ
ُغَراُب، َواحل

ْ
ََرِم ال

ْ
 )۱۸۲۹ بخاری:( .»»يِف احل

 یموذرا که وانات یح پنج نوع از«فرمود:  الله   ت است که رسولیروا لشه یعا از« ترجمه:

 .»»هار عقرب، موش و سِگ ، یباز شکارآنها عبارتند از: کالغ، و در حرم کشت توان  می ،هستند

۸۸۳- » ِ
ُْن َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
يِف اَغٍر بِِمً� إِْذ نََزَل َعلَيِْه  قَاَل: بَيْنََما �

ۡ ٱوَ ﴿ اَها ِمْن ِ�يِه، َو�ِنَّ فَاُه لََرْطٌب بَِها، إِْذ َوَ�بَْت َعلَيَْنا َحيٌَّة ﴾ ِت َسَ�ٰ ُمرۡ ل تَلَقَّ
َ
َو�ِنَُّه يَلَتْلُوَها َو�ِ�ِّ أل

ُ�ْم َكَما ُوِ�يتُْم : «فَاْ�َتَدْرنَاَها فََذَهبَْت َ�َقاَل انلَّيِبُّ » اْ�تُلُوَها: «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ُوِ�يَْت رَشَّ
َها  )۱۸۳۰بخاری:( .»»رَشَّ

 ا، در منیدر غار الله   رسولهمراه  گوید: می ت است کهیروا الله بن مسعود  عبد از« ترجمه:

ش) مبارک(از زبان  همانطور کهکرد و من  یتالوت مآنرا  الله   نازل شد. رسول »مرسالت« هسور کهم یبود

ما  د و بهیما پر یسوب یده بود که مارینرسان یپابه  »مرسالت«کردم. هنوز سوره  یدم آن را حفظ میشن می

 اقدام نمودینما  .»دیآنرا بکش«فرمود:  الله   . رسولکرد حمله
ً
 الله   رسول .فرار کردمار  یم ولیز فورا

 .»»دیافتینجات او، شما از شر دا کرد همانطور که ینجات پمار از شر شما  «فرمود: 

ِ  َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۸۸۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َولَْم » فَُو�ِْسٌق «قَاَل لِلَْوَزِغ:  أ

َمَر بَِقتِْلهِ 
َ
ْسَمْعُه أ

َ
 )۱۸۳۱: یبخار( .»أ

 ،دم که ما را به کشتن آنیخواند، اما نشن یغ را موذَز َو  الله   د: رسولیفرما یملشه یعا« ترجمه:

 .»دیامر نما

 ز نیستئدرگیري در مکه جا ): جنگ و6باب (

َة:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۸۵ ال ِهْجَرَة َولَِ�ْن «يَْوَم اْ�تَتََح َمكَّ
 )۱۸۳۴ :یبخار( .»»ِجَهاٌد َوِ�يٌَّة َو�َِذا اْستُنِْفْرُ�ْم فَانِْفُروا

ن پس) ی(از ا «فرمود: روز فتح مکه  ت است که رسول اکرم یروا بابن عباس  از« ترجمه:

د، جهاد یو هرگاه، دعوت به جهاد شد .است یباقآن، ت یاما جهاد و ن(از مکه) وجود ندارد،  یهجرت

 .»»دیکن
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 محرِ): حکم حجامت براي م7باب (

ِسهِ  قَاَل: اْحتََجَم انلَّيِبُّ  َعِن ابِْن حُبَيْنََة « -۸۸۶
ْ
 .»َوُهَو ُ�ِْرٌم بِليَْحِ مَجٍَل يِف وََسِط َرأ

 )۱۸۳۶بخاری:(
، فرق در حال احرام »جمل یلح«به نام  یمحلدر  الله   رسول گوید: می نه یابن بح« ترجمه:

 .»سرش را حجامت نمود

 محرِ): (حکم) نکاح براي م8اب (

نَّ انلَّيِبَّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۸۷
َ
َج َميُْمونََة وَُهَو ُ�ِْرمٌ  أ  )۱۸۳۶: بخاری( .»تََزوَّ

 .»ازدواج کرد لمونه یبا م ،احرام در حال الله   رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 محرِ): استحمام نمودن م9باب (

۸۸۸- » 
َ
نَْصارِيِّ �

َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ُ  يَل �ِ  هُ نَّ َ�ْن أ

َ
ِ هل َسُه َوُهَو  : َكيَْف اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�ْغِسُل َرأ

ُسُه، ُ�مَّ قَاَل ِإل�َْساٍن يَُصبُّ 
ْ
ُه َحىتَّ بََدا يِل َرأ

َ
َطأ

ْ
يُّوَب يََدُه ىلَعَ اثلَّوِْب َ�َطأ

َ
بُو �

َ
 ُ�ِْرٌم؟ فَوََضَع أ

دْ 
َ
ْ�بََل بِِهَما َوأ

َ
َسُه �ِيََديِْه، فَأ

ْ
ِسِه، ُ�مَّ َحرََّك رَأ

ْ
ْ�تُُه َعلَيِْه: اْصبُْب، فََصبَّ ىلَعَ رَأ

َ
 بََر َوقَاَل: َهَكَذا رَأ

 )۱۸۴۰:یبخار( .»َ�ْفَعُل 
را  (مبارکش) چگونه سر ،در حال احرام الله   رسول دند:یپرس  یوب انصاریا از ابو« ترجمه:

که آب بر  یسرش بود، برداشت و سرش آشکار شد. آنگاه، به کس یرا که روای  پارچه وبیا ابو شست؟ می

سرش را با  وب یا. سپس، ختیآب رش او بر سر  .زیگفت: آب برخت (خدمتگذارش)، یر سرش می

گفت: انش حرکت داد. و نخست، دستها را از جلو به عقب، و سپس، از پشت سر به جلو آورد و دست

 .»کرد ین میدم که چنیرا د الله   رسول

 مکه بدون احرام حرم وورود به ): 10باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۸۸۹
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ا  أ ِسِه الِْمْغَفُر فَلَمَّ

ْ
َفتِْح وىلََعَ رَأ

ْ
َدَخَل اَعَم ال

َكْعبَِة َ�َقاَل: 
ْ
ْستَاِر ال

َ
 )۱۸۴۶ بخاری:( .»»اْ�تُلُوهُ «نَزََعُه َجاَء رَُجٌل َ�َقاَل: إِنَّ اْ�َن َخَطٍل ُمتََعلٌِّق بِأ

بر سر  یخود که کاله یدر حالسال فتح مکه  الله   ت است که رسولیروا ک مالاز انس بن « ترجمه:

پناه آورده کعبه  هپردبه  : ابن خطلد و گفتیرس یکه آنرا از سرش برداشت، مرد یوقت .وارد مکه شد ،داشت

 را کشته و خود مرتد شده بود. مترجم) ی(ابن خطل، مسلمان .»»دیاو را بکش«فرمود:  الله   است. رسول
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 گزاردن به نیابت از میت): حج 11باب (

 انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۹۰
َ

ةً ِمْن ُجَهيْنََة َجاَءْت إِىل
َ
نَّ اْمَرأ

َ
�ِّ  أ

ُ
َ�َقالَْت: إِنَّ أ

ُحجُّ َ�نَْها؟ قَاَل: 
َ
فَأ

َ
ُجَّ َحىتَّ َماتَْت، أ ُجَّ فَلَْم حتَ ْن حتَ

َ
يِْت لَْو اَكَن ىلَعَ «نََذرَْت أ

َ
َرأ

َ
َ�َعْم ُحيجِّ َ�نَْها أ

َحقُّ بِالَْوفَاءِ 
َ
ُ أ َ فَا�َّ ُ�نِْت قَاِضيًَة؟ اقُْضوا ا�َّ

َ
ِك َدْ�ٌن أ مِّ

ُ
 )۱۸۵۲بخاری:( .»»أ

آمد و  الله   نزد رسول ،نهیفه جهیاز زنان طا یکیت است که یروا باز ابن عباس « ترجمه:

حج  ،توانم از طرف او یا من میآ .موفق نشد و فوت کرد یولرود، بگفت: مادرم نذر کرده بود که به حج 

ش را یبدهکارا یآبود،  یحج کن. اگر مادرت بدهکار م ،از طرف او ،یبل«فرمود:  الله   ؟ رسولکنم

 .»»است تر حق خدا، واجب یرا ادای؟ پس وام خدا را ادا کن. زیکرد پرداخت نمی

 ): حج کودکان12باب (

ائِِب بِْن يَِز�َد « -۸۹۱ ِ  َعِن السَّ نَا اْ�ُن َسبِْع ِسنِ�َ  قَاَل: ُحجَّ يِب َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
 .»َوأ

 )۱۸۵۸ بخاری:(

 .»به حج بردند همراه رسول خدا  ،یدر سن هفت سالگ رام گوید: می د یزی  ب بنیسا« ترجمه:

 ): حج زنان13باب (

ا رََجَع انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۸۹۲ تِه قَاَل: لَمَّ نَْصاِر�َِّة:  قَاَل �ِ ِمْن َحجَّ
َ
مِّ ِسنَاٍن األ

ُ
أل

؟« َجِّ
ْ
بُو فُالٍن ـ َ�ْعِ� َزوَْجَها» َما َمنََعِك ِمَن احل

َ
َحِدِهَما ـ  قَالَْت: أ

َ
ُ نَاِضَحاِن َحجَّ ىلَعَ أ اَكَن هلَ

رًْضا نَلَا قَاَل: 
َ
ًة َميِع «َواآلَخُر �َْسيِق أ  )۱۸۶۳ :یبخار( .»»فَإِنَّ ُ�ْمَرةً يِف َرَمَضاَن َ�ْقيِض َحجَّ

خطاب به ام  ،برگشت ،از سفر حج الله   رسول که یهنگام گوید: می بابن عباس « ترجمه:

با را  یکیدن داشت. یآب کش یگفت: شوهرم دو شتر برا ی؟ و»یچرا به حج نرفت«فرمود:  یسنان انصار

عمره در ماه یک ثواب  « فرمود: الله   رسولکرد.  می یاریما را آب ینهای، زمیو دوم برد.خود به حج 

 .»»است که همراه من، ادا شود یحجبرابر با  ،رمضانک مبار

يب َسِعيٍد « -۸۹۳
َ
ْرَ�ٌع َسِمْعتُُهنَّ ِمْن  َوقَْد َغَزا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َة َغْزَوًة قَاَل: أ ثِنيَْتْ َعرْشَ

 ِ ُ�ُهنَّ َعِن انلَّيِبِّ  رَُسوِل ا�َّ ْو قَاَل: ُ�َدِّ
َ
ْعَجبْنَِ� َوآَ�ْقنَِ�:  أ

َ
ٌة َمِسَ�ةَ «فَأ

َ
ْن ال �َُسافَِر اْمَرأ

َ
أ

ْضىَح، َوال َصالَة َ�ْعَد 
َ
ِفْطِر َواأل

ْ
ْو ُذو َ�َْرٍم، َوال َصْوَم يَْوَمْ�ِ ال

َ
يَْوَمْ�ِ لَيَْس َمَعَها َزوُْجَها أ

ْمُس َو�َْعَد الصُّ  َعرْصِ َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ
ْ
ْمُس َصالَ�ْ�ِ َ�ْعَد ال َوال �َُشدُّ الرَِّحاُل  ،بِْح َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

قىَْص 
َ
ََراِم، َوَمْسِجِدي، َوَمْسِجِد األ

ْ
 ثَالثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد احل

َ
 )۱۸۶۴ بخاری:( .»»إِالَّ إىِل
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چهار  گوید: می ه است،بود الله   همراه رسولغزوه، که در دوازده   ید خدریابوسع« ترجمه:

چ یه« :نکهیاول ا د.یمن گرد یکه مورد پسند من واقع شد و باعث خرسند دمیشن الله   رسول حت ازینص

 حق ندارد  یزن
ً
چ کس، حق ی: هنکهیدوم ابرود.  ، به سفریگریا محرم دیبدون شوهر مسافت دو روز را شرعا

 یعنیست ین دو نماز نیابعد از  یچ نمازیه :نکهیسوم ارد. ید قربان را روزه بگید فطر و عیع یندارد روزها

چ یه ی: بار سفر (به سونکهیچهارم ابعد از نماز عصر تا غروب آفتاب و بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب. 

 ».»ی) و مسجد االقصی) بسته نشود مگر به مسجدالحرام و مسجد من (مسجد النبیمسجد

 کعبه برود ۀکه نذر نماید تا پیاده به خان ): کسی14باب (

�ٍَس « -۸۹۴
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ى َشيًْخا ُ�َهاَدى َ�ْ�َ ابْنَيِْه قَاَل:  أ

َ
 َما «رَأ

ُ
قَالُوا: نََذَر » َهَذا؟ َبال

، قَاَل:  ْن َ�ْميِشَ
َ
َ َ�ْن َ�ْعِذيِب َهَذا َ�ْفَسُه لََغِ�ٌّ «أ ْن يَْرَكَب » إِنَّ ا�َّ

َ
َمَرُه أ

َ
 )۱۸۶۵ :یبخار( .»َوأ

رفت.  دو پسرش، تلو تلو راه میک د که به کمیرا د یرمردیپ  اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:

 خداوند«فرمود:  الله   رود. رسولباده به حج یکه پ است نذر کردهگفتند:  ؟»ن را چه شده استیا«فرمود: 

 .»برود)و دستور داد تا سوار شود (و به حج ». ن همه خود را به زحمت اندازدین شخص، ایندارد که ا یازین

ْن  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۸۹۵
َ
َمَرتِْ� أ

َ
، َوأ ِ  َ�يِْت ا�َّ

َ
ْن َ�ْميِشَ إِىل

َ
ْخيِت أ

ُ
قَاَل: نََذرَْت أ

ْستَْفيِتَ لََها انلَّيِبَّ 
َ
َكْب : «فَاْستَْفتَيْتُُه َ�َقاَل  أ رَتْ

ْ
 )۱۸۶۶ بخاری:( .»»تِلَْمِش َول

به من و  .برود خدا هارت خانیزاده به یخواهرم نذر کرده بود که پ گوید: می  عقبه بن عامر« ترجمه:

فرمود:  شان ی. ادمیپرس آنحضرت از هم کنم. من ن باره، سؤال یدر ا الله   از رسولدستور داد تا 

 .»»شود سوار، یاده برود و گاهی، پیگاه«



 

 
 

 

 

 

 منوره ۀکتاب فضایل مدین -30

 ): حرم مدینه 1باب (

�ٍَس « -۸۹۶
َ
 َكَذا، ال ُ�ْقَطُع «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
الَْمِدينَُة َحَرٌم ِمْن َكَذا إىِل

ِ َوالَْمالئَِ�ِة َوانلَّاِس  ْحَدَث َحَدثًا َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
َ
َشَجُرَها، َوال ُ�َْدُث ِ�يَها َحَدٌث َمْن أ

مْجَِع�َ 
َ
 )۱۸۶۷ بخاری:( .»»أ

حرم  ،نه از فالن نقطه تا فالن نقطهیمد«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

، کند تجاوز وظلم  نهیدر مد ،هرکس رد.یآنجا، انجام نگدر  یتجاوز وظلم ده نشود و یبر ،درخت آن .است

 .»»مردم بر او باد ههمفرشتگان و ت خدا، لعن

يِب ُهَر�َْرَة « -۸۹۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
َم َما َ�ْ�َ الَ�يَتِ الَْمِدينَِة ىلَعَ لَِساِ� «قَاَل:  أ » ُحرِّ

ىَت انلَّيِبُّ 
َ
ََرمِ «بَِ� َحاِرثََة َ�َقاَل:  قَاَل: َوأ

ْ
َراُ�ْم يَا بَِ� َحاِرثََة قَْد َخرَْجتُْم ِمَن احل

َ
ُ�مَّ » أ

ََفَت َ�َقاَل:  ْ�تُْم ِ�يهِ «اتلْ
َ
 )۱۸۶۹ بخاری:( .»»بَْل أ

نه یمد یسنگالخ هیخداوند حد فاصل دو ناح«فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

آمد و حارثه  ینزد بن الله   رسول گوید: می یراو». ساخت یرا حرم قرار داد و حکم آن را بزبان من جار

نگاه کرد و  ،آن سون سو و یاه ب سپس، .»دیباشرون از حدود حرم یکنم شما ب یفکر م !حارثه یبن یا«فرمود: 

 .»»دیحرم هست هحدودمشما در ر، یخ«فرمود: 

۸۹۸- » ٍّ ِحيَفُة َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن يلَعِ ِ وََهِذهِ الصَّ ٌء إِالَّ ِكتَاُب ا�َّ  :قَاَل: َما ِعنَْدنَا يَشْ
» ِ ْو آَوى ُ�ِْدثًا َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َ
ْحَدَث ِ�يَها َحَدثًا أ

َ
 َكَذا، َمْن أ

َ
 الَْمِدينَُة َحَرٌم َما َ�ْ�َ اَعئٍِر إىِل

ُة الُْمْسِلِمَ� َواِحَدةٌ  مْجَِعَ�، ال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف َوال َعْدٌل، َوقَاَل: ِذمَّ
َ
َوالَْمالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

مْجَِعَ� ال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف َوال َ�مَ 
َ
ِ َوالَْمالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ ْخَفَر ُمْسِلًما َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َ
ْن أ

مْجَِع�َ 
َ
ِ َوالَْمالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ  قَْوًما بَِغْ�ِ إِْذِن َمَوايِلِه َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َّ
 ال ُ�ْقبَُل  َعْدٌل، َوَمْن تََو�



 مختصر صحیح بخاري          462

 

 )۱۸۷۰بخاری:( .»»ِمنُْه رَصٌْف َوال َعْدٌل 
 یگریز دیچ ،فهین صحیو اخدا ت است که فرمود: بجز کتاب یروا  طالب یبن اب یاز عل« ترجمه:

حرم است.  ،ر تا فالن نقطهینه از کوه عایمد«فرمود:  الله   رسول که) در آن آمده است و( .ستینزد ما ن

ض ینه فرا .بر او باد ،فرشتگان و تمام مردمخدا،  را پناه دهد، لعنت یظالما یظلم کند نه یهرکس در مد

 ،هرکس .است یکی ،مسلمانانمان یتعهد و پ«. و فرمود: »اش یو نه عبادات نفلشود  رفته مییپذ ین کسیچن

و نه شود  ضش قبول مییفرانه  .مردم بر او بادهمه فرشتگان و خدا،  ، لعنتدینمارا نقض  یمسلمانتعهد 

فرشتگان و  خدا،لعنت  ببندد، یمان دوستیگران پیبا دصاحبش بدون اجازه که ای  برده اش. هر یدت نفلعبا

 .»»اش یشود و نه عبادات نفل ضش قبول میینه فرا .مردم بر او باد

 راند می ،اینکه انسانهاي بد را از خود ): فضیلت مدینه و2باب (

يَب ُهَر�َْرَة « -۸۹۹
َ
ِ  َ�ْن أ ُقَرى َ�ُقولُوَن : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ�ُل ال

ْ
ِمْرُت بَِقْر�ٍَة تَأ

ُ
أ

َِديدِ 
ْ
ِكُ� َخبََث احل

ْ
 )۱۸۷۱ بخاری:( .»»َ�رْثُِب َوِ�َ الَْمِدينَُة، َ�نيِْف انلَّاَس، َكَما َ�نيِْف ال

امر نموده است تا به  خداوند به من«فرمود:   اللهت است که رسول یروا ره یابوهر از« ترجمه:

بد را از خود،  ینه است که آدمهایثرب و مدیر شهرها مسلط خواهد شد. و آن شهر، یبروم که بر سا یشهر

 .»»کند سازد همانطور که کوره مواد ناخالص را از فلزات، جدا می جدا می

 استسرزمین پاکی  ،): مدینه3باب (

يِب مُحَيٍْد « -۹۰۰
َ
ْ�َبلْنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْ�نَا ىلَعَ الَْمِدينَِة، َ�َقاَل:  أ رْشَ

َ
ِمْن َ�بُوَك َحىتَّ أ

 )۱۸۷۲بخاری: ( .»»َهِذهِ َطابَةٌ «
 ،نهیمدکه به  یهنگام .میگشت یمبر کاز تبو الله   همراه رسول گوید: می د یابو حم« ترجمه:

 .»»است ین پاکیسرزمنه)، ی(مدن یا«فرمود:  خدا  م، رسولیدشیک نزد

 گرداندي برو ،که از مدینه ): کسی4باب (

ِ  َعِن أيب ُهَر�َْرَة « -۹۰۱ ُكوَن الَْمِدينََة ىلَعَ َخْ�ِ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َ�رْتُ
َعَواِف 

ْ
ْ�ِ » َما اَكنَْت ال َ�ْغَشاَها إِالَّ ال

بَاِع َوالطَّ َوآِخُر َمْن ُ�رَْشُ َراِ�يَاِن ِمْن «يُِر�ُد َعَوايِفَ السِّ
ا ىلَعَ ُمَز�ْنََة يُِر�َداِن الَْمِدينََة َ�نِْعَقاِن بَِغنَِمِهَما َ�يَِجَدانَِها وَْحشً  ا َحىتَّ إَِذا بَلََغا ثَنِيََّة الْوََداِع َخرَّ

 )۱۸۷۴بخاری: ( .»»وُُجوِهِهَما
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 یوضعن ینه را در بهتریمد ،مردم«فرمود: دم که یشن  اللهرسول از  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یکسانن یکرد. و آخروانات درنده و پرندگان، آن را اشغال خواهند یح ،آنگاه ساخت.رها خواهند که دارد، 

 یروند و وقت نه مییمد یکه با گوسفندانشان به سونه خواهند بود یفه مزیشوند دو چوپان از طا که حشر می

ن یبر زمبه چهره،  ،رسند الوداع میة یکه به ثنی، و هنگامنندیب می یرا پر از جانوران وحشرسند، آن  به آنجا می

 .»»شوند هوش مییب وافتند  می
يِب زَُهْ�ٍ « -۹۰۲

َ
ِ  َ�ْن ُسْفيَاَن بِْن أ نَُّه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
�  :ََمُن «َ�ُقوُل ُ�ْفتَُح ايلْ

َطاَ�ُهْم َوالَْمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَ 
َ
ْهِلِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ وَن، َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
ُموَن. َ�يَأ

َطاَ�ُهْم، َوالَْمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو َوُ�ْفتَُح الشَّ 
َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ وَن، َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
ُم َ�يَأ

ْ
أ

َطاَ�ُهْم َوا
َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ وَن، َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
ِعَراُق َ�يَأ

ْ
 لَْمِدينَةُ اَكنُوا َ�ْعلَُموَن. َوُ�ْفتَُح ال

 )۱۸۷۵ بخاری:( .»»َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ 
من فتح خواهد شد و ی«دم که فرمود: یشن الله   از رسول گوید: می ر یزه یان بن ابیسف« ترجمه:

 بهتر ،آنان ینه برایحال آنکه مد .من خواهند رفتینه به یدارانشان از مد خانواده و هوا یهمراه اعضا یگروه

 خانواده و هوا یهمراه اعضا یگروه و شام فتح خواهد شدن، ی! همچندانستند ن را مییاست. کاش ا

ن را یبهتر است. کاش ا ،آنان ینه برایکه مد یبه طرف آن خواهند رفت. در حالنه یاز مددارانشان 

 ،ف آنبه طرنه یاز مددارانشان  خانواده و هوا یهمراه اعضا یگروهو  .عراق فتح خواهد شد! و دانستند یم

 .!»»دانستند ین را میکاش ا یبهتر است. ا ،آنان ینه برایحال آنکه مد .د رفتنخواه

 به مدینه برخواهد گشت ،): ایمان5باب (
يِب ُهَر�َْرةَ « -۹۰۳

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 الَْمِدينَِة َكَما «قَاَل:  أ

َ
ِرُز إِىل

ْ
إِنَّ اِإليَماَن يَلَأ

 ُجْحرَِها
َ

َيَُّة إِىل
ْ
ِرُز احل

ْ
 )۱۸۷۶ بخاری:( .»»تَأ

نه باز خواهد گشت، یمدمان به یاسرانجام، «فرمود:   الله رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»گردد همانطور که مار به سوراخش، باز می

 مکر با اهالی مدینه ): گناه6باب (
َحٌد إِالَّ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َسْعٍد « -۹۰۴

َ
ْهَل الَْمِدينَِة أ

َ
ال يَِ�يُد أ

 )۱۸۷۷ بخاری:( .»»اْ�َماَع َكَما َ�نَْماُع الِْملُْح يِف الَْماءِ 
 ،نهیمدبا مردم  ،هرکس«فرمود: دم که یشن  اللهرسول از  گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

 . »»رود ن مییدر آب، از بک رود همانطور که نم ن مییاز بکند،  یب کاریفر
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 ي مدینه ها ): قلعه7باب (

َساَمَة « -۹۰۵
ُ
رْشََف انلَّيِبُّ  عن أ

َ
ُطٍم ِمْن آَطاِم الَْمِدينَِة  قَاَل: أ

ُ
 ىلَعَ أ

َ
ال

َ
ق

َ
َهْل تََرْوَن : «ف

رَى 
َ
رَى إِ�ِّ أل

َ
َقْطرِ َما أ

ْ
ِفنَتِ ِخالَل ُ�يُوتُِ�ْم َكَمَواقِِع ال

ْ
 )۱۸۷۸ بخاری:( .»»َمَواقَِع ال

 ،نهیمد یها از قلعه یکیبلند به  یاز مکان اکرم  ی، نبیروزت است که یروا اسامه  از« ترجمه:

را مانند نزول قطرات باران،  ها نم؟ من محل سقوط فتنهیب د آنچه را که من میینیب ا مییآ«فرمود: و نظر کرد 

 .»»نمیب شما می یها ان خانهیدر م

 ): دجال وارد مدینه نخواهد شد8باب (

يِب بَْ�َرةَ « -۹۰۶
َ
اِل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ جَّ ال يَْدُخُل الَْمِدينََة رُْعُب الَْمِسيِح ادلَّ

بَْواٍب ىلَعَ لُكِّ بَاٍب َملاََكنِ 
َ
 )۱۸۷۹ بخاری:( .»»لََها يَْوَمئٍِذ َسبَْعُة أ

نه وجود ندارد. یح به مدیخطر ورود دجال مس«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا از ابوبکره ترجمه:

 .»»از آنها دو فرشته، نگهبان خواهد بودیک هفت دروازه خواهد بود که بر هر  ینه دارایرا) درآن زمان، مدی(ز

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۰۷
َ
ِ  َ�ْن أ ْ�َقاِب الَْمِدينَِة َمالئَِ�ٌة ال : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ىلَعَ أ

اُل  جَّ اُعوُن َوال ادلَّ  )۱۸۸۰بخاری: ( .»»يَْدُخلَُها الطَّ
وجود  ییها فرشته ،نهیمد ر گوشه وکنارد«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییره روایهر ابو« ترجمه:

 .»»شوند یم ،دجال در آن طاعون وورود دارند که مانع 

�َس ْ�ُن َمالٍِك « -٩٠٨
َ
اُل إِالَّ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َعِن أ جَّ لَيَْس ِمْن بََ�ٍ إِالَّ َسيََطُؤُه ادلَّ

ُ ِمْن نَِقابَِها َ�ْقٌب إِالَّ َعلَيِْه الَْمالئَِ�ُة َصافَِّ� َ�ْرُُسوَ�َها ُ�مَّ تَرْجُ 
َ

َة َوالَْمِدينََة لَيَْس هل ُف َمكَّ
ُ لُكَّ  ْهِلَها ثَالَث رََجَفاٍت َ�يُْخِرُج ا�َّ

َ
 )۱۸۸۱ بخاری:( .»» اَكفٍِر َوُمنَافٍِق الَْمِدينَُة بِأ
ا وجود ندارد که یدر دن یچ شهریه«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ک از انس بن مال« ترجمه:

حراست آنها را نه صف بسته، یمکه و مد یورود یها تمام راهفرشتگان بر نه. یدجال وارد آن نشود مگر مکه و مد

 .»»راندرون خواهد یب ،را از آنجا یلرزه درخواهد آمد و خداوند هرکافر و منافقبه بار سه  نهی. مدکنند می

ُْدرِيَّ « -۹۰۹
ْ
ِ  َعِن أيب َسِعيٍد اخل َ�نَا رَُسوُل ا�َّ اِل  قَاَل: َحدَّ جَّ َحِديثًا َطِو�ًال َعِن ادلَّ

ْن قَاَل: 
َ
َ�نَا بِِه أ ُل «فاََكَن ِ�يَما َحدَّ ْن يَْدُخَل نَِقاَب الَْمِدينَِة. َ�ْ�ِ

َ
ٌم َعلَيِْه أ اُل وَُهَو ُ�َرَّ جَّ يِت ادلَّ

ْ
يَأ

بَاِخ الَّيِت بِالَْمِدينَِة َ�يَْخُرُج إيَِلِْه يَْوَمئٍِذ رَُجٌل ُهَو خَ  ْو ِمْن َخْ�ِ انلَّاِس َ�يَُقوُل: َ�ْعَض السِّ
َ
ْ�ُ انلَّاِس أ

 ِ َ�نَا َ�نَْك رَُسوُل ا�َّ ِي َحدَّ
َّ

اُل اذل جَّ نََّك ادلَّ
َ
ْشَهُد �

َ
يَْت إِْن َ�تَلُْت  أ

َ
رَأ

َ
اُل: أ جَّ َحِديثَُه، َ�يَُقوُل ادلَّ



 465 کتاب فضائل مدینه منوره

 

ْمِر؟ َ�يَُقولُوَن: ال 
َ
وَن يِف األ ْحيَيْتُُه َهْل �َُشكُّ

َ
ِ َما َهَذا ُ�مَّ أ َ�يَْقتُلُُه ُ�مَّ ُ�ْيِيِه َ�يَُقوُل ِحَ� ُ�ْيِيِه: َوا�َّ

ْ�تُلُُه. فَال �َُسلَُّط َعلَيْهِ 
َ
اُل: أ جَّ َْوَم، َ�يَُقوُل ادلَّ َشدَّ بَِصَ�ًة ِم�ِّ ايلْ

َ
 ) ۱۸۸۲بخاری:( .»»ُكنُْت َ�طُّ أ
فرمود: ه از جمل .گفتاد سخن ی، زدجال هدربار الله   رسول گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

از  ید. شخصیآ نه فرود مییمدیک نزد یاز شوره زارها یکینه حرام شده است در یدجال که ورودش به مد«

که  ی. همان کسیدهم که تو دجال هست می یمن گواه گوید: می رود و ن مردم آن زمان، نزدش مییبهتر

 .در مورد تو ما را باخبر ساخته است رسول الله 

د؟ مردم یکن میک من شکار بازهم در  و دوباره زنده کنمبکشم را شخص ن یاگر من ا گوید: می الدج

بخدا  گوید: می کند. آن شخص، پس از زنده شدن، کشد و دوباره، زنده می ر. دجال او را مییخ: ندیگو می

م ی). دجال تصمیهست ن دارم که تو دجالیقی(من  ام.  رت نداشتهیامروز، بص هچگاه من به اندازیسوگند! ه

 .»»تواند نمی یرد که دوباره او را بکشد، ولیگ می

 دفع میکنداز خود، پلیدي را  ،): مدینه9باب (

ْعَرايِبٌّ انلَّيِبَّ  َ�ْن َجابٍِر « -۹۱۰
َ
َغِد َ�ُْموًما َ�َقاَل  َجاَء أ

ْ
: َ�بَاَ�َعُه ىلَعَ اإلِْسالِم فََجاَء ِمَن ال

ىَب ثَالَث 
َ
قِلِْ� فَأ

َ
ِكِ� َ�نيِْف َخبَثََها َو�َنَْصُع َطيِّبَُها«ِمَراٍر َ�َقاَل:  أ

ْ
 )۱۸۸۳ بخاری:( .»»الَْمِدينَُة اَكل

در  ،روز بعد. کردبر اسالم عت یب آمد و الله  نزد رسولن یه نشیباد یعرب گوید: می جابر« ترجمه:

او را رد  یسه بار تقاضا  الله  رسولعت مرا فسخ کن. یآمد و گفت: ب الله   نزد رسول ،مار بودیکه ب یحال

 .»»دارد زد و خالص را نگه مییر رون مییکه ناخالص را بنه مانند کوره است یمد«فرمود:  آنگاه، .کرد

 )10باب (

�ٍَس « -۹۱۱
َ
َة «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ اللَُّهمَّ اْجَعْل بِالَْمِدينَِة ِضْعيَفْ َما َجَعلَْت بَِمكَّ

َ�ةِ  رَبَ
ْ
 )۱۸۸۵ بخاری:( .»»ِمَن ال

که به مکه عطا  یخداوندا! دو برابر برکات «فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

 .»»ت فرمایز عناینه نیبه مد ای، کرده

 )11باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۱۲ ا قَِدَم رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�ٍر َو�ِالٌل  قَالَْت: لَمَّ
َ
الَْمِدينََة وُِعَك أ

ُ�َّ َ�ُقوُل:
ْ
َخَذتُْه احل

َ
بُو بَْ�ٍر إَِذا أ

َ
 فاََكَن أ
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ْهِلهِ 
َ
 لُكُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح يِف أ

 

اِك َ�ْعِلهِ   ْدَ� ِمْن رِشَ
َ
 َوالَْموُْت أ

 

ُ�َّ يَْرَ�ُع َعِقَ�تَُه َ�ُقوُل:َوَ�َن بِالٌل 
ْ
قِْلَع َ�نُْه احل

ُ
 إَِذا أ

بِينَتَّ يَلْلَةً 
َ
ال يَلَْت ِشْعِري َهـْل أ

َ
 أ

 

 بَِواٍد وََحْوِ� إِْذِخـٌر وََجِليُل  
 

رَِدْن يَْوًما ِميَاهَ َ�َـنَّةٍ 
َ
 َوَهـْل أ

 

 َوَهْل َ�بُْدَوْن يِل َشاَمٌة َوَطِفيُل  
 ج

ْخرَُجونَا ِمْن  اللَُّهمَّ : «قَا َل 
َ
َميََّة ْ�َن َخلٍَف َكَما أ

ُ
َعْن َشيْبََة ْ�َن َر�ِيَعَة َوُ�تْبََة ْ�َن َر�ِيَعَة َوأ

ْ
ال

رِْض الَْو�َاءِ 
َ
 أ

َ
رِْضنَا إىِل

َ
ِ »أ ، اللَُّهمَّ : «، ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ َشدَّ

َ
ْو أ

َ
َة أ َحبِّْب إيَِلْنَا الَْمِدينََة َكُحبِّنَا َمكَّ

ُْحَفةِ بَارِ 
ْ
 اجل

َ
ْحَها نَلَا، َواْ�ُقْل مُحَّاَها إىِل نَا، وََصحِّ قَالَْت: َوقَِدْمنَا الَْمِدينََة » ْك نَلَا يِف َصاِعنَا َوِ� ُمدِّ

ًْال. تع� ماًء آجنًا
َ

ِ قَالَْت فاََكَن ُ�ْطَحاُن َ�ْرِي � رِْض ا�َّ
َ
 أ
ُ
ْو�َأ

َ
 )۱۸۸۹ بخاری:( .»َوِ�َ أ

 بنه منوره شد، ابوبکر و بالل یمدوارد   اللهرسول  که یهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:
 :خواند ن شعر را مییشد، ا تب می  ابوبکرکه  یوقتمار شدند. یب

ْهِلهِ 
َ
 لُكُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح يِف أ

 

اِك َ�ْعِلهِ   ْدَ� ِمْن رِشَ
َ
 َوالَْموُْت أ

 

 .)ستوا ز بند کفشاتر  كیکه مرگ نزد یحالکند، در  یصبح ماش  ان خانوادهیمدر  ،هر شخص(

 سرود: ن مییکرد و چن ش را بلند مییافت، صدای کاهش میبالل و هر گاه، تب  

بِينَتَّ يَلْلَةً 
َ
ال يَلَْت ِشْعِري َهـْل أ

َ
 أ

 

 بَِواٍد وََحْوِ� إِْذِخـٌر وََجِليُل  
 

رَِدْن يَْوًما ِميَاهَ َ�َـنَّةٍ 
َ
 َوَهـْل أ

 

 َ�بُْدَوْن يِل َشاَمٌة َوَطِفيُل َوَهْل  
 

 یا. بود یل میذخر و جلاه اِ یگ ،بر من که دور و یدر حالم گذراند یمکه م یرا در واد یشب ،کاش یا( 

 .)دمید یمــ را لیکـاش، شامـه و طفـــــ یا. دمینوش یه را منآب چشمه مج یروز ،کاش

و از رحمتت دور  ه بن خلف را لعنت کنیو ام عهیبن رب، عتبه عهیبه بن ربیش !گفت: پروردگارا و می

 رون راندند.یب نه)ی(مد زین وبا خی(مکه) به سرزممان گونه که ما را از وطن  ، همانبگردان

نه را یمحبت مد !پروردگارا: «و فرمود دعا کرد د،ین سخنان را شنیا الله   رسولکه  یسپس، هنگام

برکت وزن)  یها (واحدما  دمُ صاع و به بده. پروردگارا!  یما جا یها در دلشتر از آن، یا بیمانند محبت مکه 

 ».حفه منتقل کنُج است به نه یمددر  را که یو تب .ما مساعد بگردان ینه را برایمد یت فرما. و آب و هوایعنا

وبا  یماریگرفتار بشتر یب ،گرید ینه از هر جایم، مدیشد نه یکه ما وارد مد ید: زمانیفرما یم لشه یعا

 .»بود یجار ییار بدبویطحان، آب بسو در بُ  .بود
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 ): فضیلت روزه1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۱۳
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يَاُم ُجنٌَّة فَال يَْرفُْث َوال َ�َْهْل َو�ِِن «قَاَل:  أ الصِّ

ائِمِ  ُلُوُف فَِم الصَّ
َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ خل

َّ
، َواذل ِ�ْ�َ ْو َشاَ�َمُه فَلْيَُقْل: إِ�ِّ َصائٌِم َمرَّ

َ
ْطيَُب  اْمُرٌؤ قَاتَلَُه أ

َ
أ

 ِمْن ِر�ِح الِْمْسِك، َ�رْتُُك َطعَ 
َ

ِ َ�َعاىل نَا ِعنَْد ا�َّ
َ
يَاُم يِل َوأ ْجِ� الصِّ

َ
ابَُه وََشْهَوتَُه ِمْن أ اَمُه َورَشَ

ْمثَالَِها
َ
ََسنَُة بَِعرْشِ أ

ْ
ْجِزي بِِه َواحل

َ
 )۴۹۸۱ بخاری:( .»»أ

(در برابر آتش دورخ)  یروزه، سپر «فرمود:   الله  ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ناسزا  یا به ویر شود و یبا او درگ یعمل جاهالنه انجام دهد. اگر کسد و ید ناسزا بگویاست. روزه دار نبا

که جانم در دست اوست،  ید: من روزه هستم، من روزه هستم. و افزود: سوگند به ذاتید، درجوابش بگویگو

د): روزه دار، خوردن، یفرما است. (خداوند می تر خوشبو ک،ُمش یدهان روزه دار، نزد خداوند از بو یبو

کند. روزه از آِن من است و خود من پاداش آنرا  میک را بخاطر من، تر یالت جنسیتما یدن و ارضایآشام

 .»»، ده برابر پاداش داردیکیدهم. و هر ن می

 باشد می مخصوص روزه دارانکه  استبهشت ه اي از درواز، انیر :)2باب (

�َّاُن، يَْدُخُل ِمنُْه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َسْهٍل « -۹۱۴ ُ: الرَّ
َ

َنَِّة بَابًا ُ�َقاُل هل
ْ
إِنَّ يِف اجل

ائُِموَن؟ َ�يَُقوُموَن ال يَْدُخُل  ْ�َن الصَّ
َ
َحٌد َ�ْ�ُُهْم ُ�َقاُل: أ

َ
ِقيَاَمِة ال يَْدُخُل ِمنُْه أ

ْ
ائُِموَن يَْوَم ال  الصَّ

ْغلِ 
ُ
َحٌد َ�ْ�ُُهْم، فَإَِذا َدَخلُوا أ

َ
َحدٌ ِمنُْه أ

َ
 .»»َق فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ان یدارد که به آن، رای  بهشت، دروازه«فرمود: اکرم   ینبت است که یروا  از سهل« ترجمه:

گر از آن، ید یر از آنها کسیشوند. و غ بهشت) می(امت، فقط روزه داران از آن دروازه، واردیند. روز قیگو می

ر از آنها یزند و غیخ یند روزه داران؟ پس آنها برمیشود که کجا میامت) ندا داده یشود. (روز ق وارد نمی

 یگریچ کس دیشود و ه شوند، آن در، بسته می نکه روزه داران وارد مییشود. پس از ا گر، وارد نمیید یکس

 .»»شود از آن، وارد نمی
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يِب ُهَر�َْرَة « -۹۱۵
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ نُوِدَي «قَاَل:  أ ْ�َفَق َزوَْجْ�ِ يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
َمْن أ

الةِ،  الِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ ْهِل الصَّ
َ
، َ�َمْن اَكَن ِمْن أ ، َهَذا َخْ�ٌ ِ َنَِّة: يَا َ�بَْد ا�َّ

ْ
بَْواِب اجل

َ
ِمْن أ

َهاِد، َومَ  ِ
ْ
َهاِد ُديِعَ ِمْن بَاِب اجل ِ

ْ
ْهِل اجل

َ
يَاِم ُديِعَ ِمْن بَاِب َوَمْن اَكَن ِمْن أ ْهِل الصِّ

َ
ْن اَكَن ِمْن أ

َدقَةِ  َدقَِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ ْهِل الصَّ
َ
�َّاِن، َوَمْن اَكَن ِمْن أ بُو بَْ�ٍر » الرَّ

َ
نَْت َ�َقاَل أ

َ
يِب أ

َ
: بِأ

بَْواِب ِمْن رَضُ 
َ
، َما ىلَعَ َمْن ُديِعَ ِمْن تِلَْك األ ِ �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
َحٌد ِمْن تِلَْك َوأ

َ
وَرٍة َ�َهْل يُْدىَع أ

بَْواِب لُكَِّها؟ قَاَل: 
َ
ْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ «األ

َ
رُْجو أ

َ
 )۱۸۹۷بخاری: ( .»»َ�َعْم َوأ

نوع انفاق در راه خدا دو  ،هرکس«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

که اهل  یر. پس هر کسیجه کار خین است نتیا !بنده خدا یشود: ا بهشت ندا داده می یها د، از دروازهینما

که اهل روزه بوده، او  یجهاد، و کس هنماز، و هر کس اهل جهاد بوده او را از درواز هنماز بوده، او را از درواز

 یگفت: ا  زنند. ابوبکر صدقه، صدا می هکه اهل صدقه بوده، او را از درواز یان و کسیَر  هرا از درواز

که از (ندارد  یازیدروازه، صدا زده شود، نیک که از  یاگر چه) کس(ت بادیرسول خدا! پدر و مادرم فدا

درها صدا بزنند؟ فرمود:  هوجود دارد که او را از هم ین فردیا چنیآ یگر او را صدا بزنند) ولید یها دروازه

 .»»یاز آنها باش یکیز یدوارم که تو نی، امیآر«

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۱۶
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَّةِ «قَاَل:  أ

ْ
بَْواُب اجل

َ
» إَِذا َجاَء َرَمَضاُن فُِتَحْت أ

 ِ َماِء : «و� رواية عنه قال: قَاَل رَُسوُل ا�َّ بَْواُب السَّ
َ
إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُ�تَِّحْت أ

بَْواُب َجَهنََّم وَُسلِْسلَ 
َ
يَاِط�ُ وَُغلَِّقْت أ  )۱۸۹۹ بخاری:( .»»ِت الشَّ

 یدرهارسد،  فرا میرمضان ماه  یوقت« فرمود:  الله  ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ماه  یوقت«فرمود:  رسول اکرم  گوید: می ره یابوهر، گرید یتیدر روا . و»شوند بهشت گشوده می

ر ین به زنجیاطیو شگردد  بسته می ،دوزخ ید و درهاونش گشوده می ،آسمان ی، درهارسد از راه میرمضان 

 .»»دونش می دهیکش

 ؟یا هر دو ): آیا رمضان گفته شود یا ماه رمضان و3باب (

ْ�تُُموُه فَُصوُموا، «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۹۱۷
َ
إَِذا َرأ

 ُ
َ

فِْطُروا، فَإِْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَاقُْدُروا هل
َ
ْ�تُُموُه فَأ

َ
 )۱۹۰۰ بخاری:( .»يع�: ِهالِل َرَمَضانَ » َو�َِذا َرأ

را هالل رمضان هرگاه، «فرمود: دم که یشن  الله رسول از گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

ت ی(ماه روبود   یابر ،اگر آسمانو د. یافطار کند، یرا مشاهده کردهالل شوال  ،و هرگاه .دیریروزه بگ، دیدید

 .»»دیروز را کامل کن ینشد)، س
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 ترك نکند ،که دروغ گفتن وعمل به آن را در رمضان ): کسی4باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۹۱۸
َ
ِ  َ�ْن أ َعَمَل بِِه َمْن لَْم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
وِر َوال يََدْع قَْوَل الزُّ

ابَهُ  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
َ
ِ َحاَجٌة يِف أ  )۱۹۰۳بخاری:( .»»فَلَيَْس ِ�َّ

آن را  یمقتضابه  و عمل ییودروغ گکه هرکس «فرمود:   الله رسول گوید: می رهیابوهر« ترجمه:

  .»»کندک را تردن یاو خوردن و نوشندارد که  یازینکند، خداوند نک تر

 دهد، بگوید: من روزه هستم؟ می آیا روزه دار در جواب کسی که به او دشنام ):5باب (

ْجزِي «احلديث املتقدم:  وعنه « -۹۱۹
َ
نَا أ

َ
يَاَم فَإِنَُّه يِل َوأ ُ إِالَّ الصِّ

َ
لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هل

ْ�َطَر فَِرَح َو�َِذا ليَِقَ َر�َُّه فَِرَح بَِصْوِمهِ «وقال يف آخره: » بِهِ 
َ
ائِِم فَرَْحتَاِن َ�ْفرَُحُهَما إَِذا أ  .»»لِلصَّ

 )۱۹۰۴ بخاری:(
   رهیث ابوهریحد« ترجمه:

ً
که فرزند آدم انجام  ید): هر عملیفرما د که: (خداوند مییان گردیب قبال

و در ». باشد، جز روزه که مخصوص من است. و من خودم پاداش آنرا خواهم داد خودش می یدهد، برا

کند. و  که افطار می ی، هنگامیکیشود:  روزه دار، دو بار خوشحال می«فرمود:  امبر اکرم یث، پیان حدیپا

 .»»شود شادمان میاش  د، از روزهینما که با پرودگارش مالقات می ی، زمانیگرید

 روزه بگیرد، ترسد می ،خود بودن که از مجرد ): کسی6باب (

۹۲۰- » ِ
ْج فَإِنَُّه «َ�َقاَل:  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ َاَءَة فَلْيزََتَوَّ

ْ
َمِن اْستََطاَع ابل

ُ وَِجاءٌ 
َ

ْوِم فَإِنَُّه هل ْحَصُن لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعلَيِْه بِالصَّ
َ
َغضُّ لِلْبرََصِ وَأ

َ
 )۱۹۰۵ بخاری:. (»»أ

که  یکس«د: دنفرموشان یم که ایبود خدا رسول همراه  گوید: می  الله بن مسعود عبد« ترجمه:

که  یو کسشود.  می ،گاه و شرم چشمحفاظت ن کار، باعث یارا یازدواج کند. ز ،داردکردن ازدواج  ییتوانا

 .»»کند یمو کنترل ف یضع راشهوت  ،روزهچرا که  .ردیروزه بگرا ندارد، ازدواج  ییتوانا

 »عید نماییددیدن هالل،  با روزه بگیرد و ،هالل ماهبا دیدن : «فرمود  ): پیامبر7باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۹۲۱
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
وَن يَلْلًَة «قَاَل:  أ ْهُر �ِْسٌع وَِعرْشُ الشَّ

َة ثَالِ��َ  ِعدَّ
ْ
ْ�ِملُوا ال

َ
 )۱۹۰۷ بخاری:( .»»فَال تَُصوُموا َحىتَّ تََروُْه فَإِْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَأ

تا هالل  .ست ونه شب استیب، ماه«فرمود:   اللهرسول  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»»دیروز را کامل کن یس ،دینید آنرا ببیبود ونتوانست یابر ،هوا اگر و .دیریروزه نگ اید، دهیماه را ند
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مِّ َسلََمَة « -۹۲۲
ُ
نَّ انلَّيِبَّ  لَ�ْن أ

َ
وَن  أ ا َمىَض �ِْسَعٌة وَِعرْشُ  ِمْن �َِسائِِه َشْهًرا، فَلَمَّ

َ
آىل

ْن ال تَْدُخَل َشْهًرا َ�َقاَل: 
َ
ُ: إِنََّك َحلَْفَت أ

َ
ْو َراَح فَِقيَل هل

َ
ْهَر يَُ�وُن �ِْسَعًة «يَْوًما َغَدا أ إِنَّ الشَّ

�َن يَْوًما  )۱۹۱۰بخاری:( .»»وَِعرْشِ
ماه، شب نزد همسران خود یک اد کرد که تا یسوگند  الله   رسول گوید: می لام سلمه « ترجمه:

گفتند:  ا شب، نزد همسران خود رفت. به آنحضرت یست و نه روز، هنگام صبح ینرود. پس از گذشت ب

 .»»ست و نه روز استیماه، بیک «د!؟ فرمود: یاد کرده ایماه، سوگند یک  یشما برا

 شوند نمی ناقص ین (فطر و ضحی): دو ماه عید)8(باب 

يِب بَْ�َرَة َعِن انلَّيِبِّ « -۹۲۳
َ
َشْهَراِن ال َ�نُْقَصاِن َشْهَرا ِ�يٍد َرَمَضاُن وَُذو «قَاَل:  َ�ْن أ

ةِ  َجَّ
ْ
 )۱۹۱۲ بخاری:( .»»احل

حجه والماه رمضان و ماه ذ یعنید، یدو ماه ع«فرمود:  اکرم   ینبت است که یبکره روا واز اب« ترجمه:

ن دو ینکه اگر ایا ای .شوند یروز نم ۳۰کمتر از هر دو  ،سالیک در همزمان نکه یا یعنی(». شوند یکم نم

 .»»روز را دارند یباشند، اجر و ثواب سهم  نه روز ست ویب ،ماه

 »دانیم نمی ما نوشتن و حساب کردن را« :رسول اکرم فرمایش : این )9(باب 

نَُّه قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بعن ابْن ُ�َمَر « -۹۲۴
َ
ُْسُب «�

َ
يٌَّة ال نَْ�تُُب َوال � مِّ

ُ
ٌة أ مَّ

ُ
إِنَّا أ
ًة ثَالِ��َ  �َن َوَمرَّ ًة �ِْسَعًة وَِعرْشِ ْهُر َهَكَذا وََهَكَذا َ�ْعِ� َمرَّ  )۱۹۱۳ بخاری:( .»»الشَّ

نوشتن م. یهست یام یما ملت«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

و با باز و بسته نمودن انگشتان (». شود ن قدر مییا ینقدر و گاهیا یم. ماه، گاهیدان و حساب کردن را نمی

 .»»روز را به آنان، نشان داد یست و نه و سپس، سیخود، نخست، ب یدستها

 روزه گرفتقبل از رمضان، ) یک یا دو روز احتیاط): نباید (بخاطر 10باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۹۲۵
َ
َحُدُ�ْم َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َمنَّ أ ال َ�تََقدَّ

َْومَ 
ْ

ْن يَُ�وَن رَُجٌل اَكَن يَُصوُم َصْوَمُه فَلْيَُصْم َذلَِك ايل
َ
ْو يَْوَمْ�ِ إِالَّ أ

َ
 )۱۹۱۴بخاری: ( .»»أ

ا دو روز یک ید یچکس از شما نبایه«فرمود:  کند که: رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

دوشنبه و پنجشنبه)،  ید به روزه گرفتن(بعنوان مثال، روزهایکه مق ی، مگر کسردیروزه بگ ،از رمضان قبل

  .»»ردی، روزه بگین شخصیبوده است. چن
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ِحلَّ ﴿فرماید:  می ): خداوند11باب (
ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَُث ٱ لّصِ ٓ  إَِ�ٰ  لرَّ  ِ�َاٞس  ُهنَّ  �ُِ�مۚۡ �َِسا

نتُمۡ  لَُّ�مۡ 
َ
َُّهنَّ  ِ�َاٞس  َوأ  .]۱۸۷البقرة: [﴾ ل

 یآنها برا .شما حالل شده است یبرا ،رمضان یدر شبها با همسرانتان یمبستر یعني ه

 ،نفس راحت یبرا ی. یعنهستید لباس ةآنها به مثاب یشما نیز برا لباس هستند و هشمابه مثاب

ید می یبه یکدیگر رو  آور

رَبَاِء « -۹۲۶
ْ
ٍد  :َلقَا  َعِن ال ْصَحاُب ُ�َمَّ

َ
إَِذا اَكَن الرَُّجُل َصائًِما فََحرَضَ اِإلْ�َطاُر  اَكَن أ

نَْصارِيَّ 
َ
َمَة األ ُ�ْل يَلْلَتَُه َوال يَْوَمُه َحىتَّ ُ�ْميِسَ َو�ِنَّ قَيَْس ْ�َن رِصْ

ْ
ْن ُ�ْفِطَر لَْم يَأ

َ
 اَكَن َ�نَاَم َ�بَْل أ

تَُه َ�َقاَل لََها:
َ
ىَت اْمَرأ

َ
ا َحرَضَ اِإلْ�َطاُر أ ْ�َطِلُق  َصائًِما فَلَمَّ

َ
ِعنَْدِك َطَعاٌم؟ قَالَْت ال َولَِ�ْن أ

َ
أ

تُْه قَالَْت: َخيْبًَة 
َ
ا َرأ تُُه فَلَمَّ

َ
ْطلُُب لََك َوَ�َن يَْوَمُه َ�ْعَمُل َ�َغلَبَتُْه َ�يْنَاُه فََجاَءتُْه اْمَرأ

َ
ا فَأ لََك فَلَمَّ

لَْت َهِذهِ اآليَة اْ�تََصَف انلََّهاُر ُغيِشَ َعلَيِْه فَُذِكَر َذلَِك لِلنَّيِبِّ  ِحلَّ ﴿ :َُ�َ�َ
ُ
 لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ

َيامِ ٱ فَُث ٱ لّصِ ٓ  إَِ�ٰ  لرَّ ْ ﴿ :َ�َفرُِحوا بَِها فَرًَحا َشِديًدا َونََزلَْت . ]۱۸۷البقرة: [﴾ �ُِ�مۡ �َِسا ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا  �ُوا
 ٰ َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتَبَ�َّ

َ
 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ  يَُض �ۡ ۡ�

َ
 )۱۹۱۵ بخاری:( .»]۱۸۷البقرة: [﴾ َودِ سۡ ۡ�

و زمان افطار فرا  گرفتند یروزه م الله   اران رسولیاز  یبعضکه  یهنگام گوید: می براء « ترجمه:

 یزی، آن شب و روز بعد تا وقت افطار، چرفتند یخواب م ند،ینکه افطار نماید و قبل از ایرس می

، یدن و همبستریخوردن، آشام ،رمضان، یدن در شبهایخوابن بود که بعد از یرا ابتدا چنیخوردند. (ز نمی

 ممنوع بود).

 :دیپرس آمد و همسرشد، نزد ی، فرا رسافطارکه وقت  یهنگامروزه بود.  یانصار هس بن صرمیق، یروز

که بن صرمه   سیدا کنم. قیپت یبرا یزیصبر کن تا چ یولر، ی؟ همسرش گفت: خیدار یزیخوردن چ یبرا

د که شوهرش خواب رفته یو د آمدهمسرش  یوقت خواب رفت.نکه همسرش برگردد)، یاز ا(قبل کرد یکار م

 ،یگرسنگشدت بن صرمه از  سیق ،ظهرهنگام  بعد . روزیدیاست، گفت: افسوس که به خواسته ات نرس

ِحلَّ ﴿�ُ  :ه نازل شدین آیا ،. آنگاهان مطلع کردندین جریرا از ا آنحضرت . غش کرد و افتاد
ُ
 لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ

َيامِ ٱ فَُث ٱ لّصِ ٓ  إَِ�ٰ  لرَّ شما حالل  یرمضان، برا یها با زنان در شب ی(همبستر .]۱۸۷[البقرة: ﴾ �ُِ�مۡ �َِسا

ْ ﴿ :ه نازل شدین آیان، یهمچنخوشحال شدند.  یلیخ ،هین آیاشدن زل اصحابه از ن شد). ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا  �ُوا
 ٰ َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتَبَ�َّ

َ
 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ  يَُض �ۡ ۡ�

َ
نکه یتا ا دیاشامیبد و یبخور ]۱۸۷[البقرة: ﴾ َودِ سۡ ۡ�

  )شب یکیتار(اه ینخ س از )صبح یروشن(د ینخ سف
ً
 .»دوشبشما آشکار  یبرا کامال
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ْ ﴿: فرماید می ): خداوند12باب ( ْ ۡ�َ ٱوَ  َوُ�ُوا ٰ  �ُوا َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ ۡ�َ ٱ لَُ�مُ  يَتَبَ�َّ
َ
 مِنَ  يَُض �ۡ ۡ�

 ٱ ِط يۡ ۡ�َ ٱ
َ
روشنی ( نخ سفیدبیا شامید تا اینکه  بخورید و .]۱۸۷البقرة: [﴾ رِ َفجۡ لۡ ٱ مِنَ  َودِ سۡ ۡ�

 نمایان شود. ،شب) براي شما تاریکی(نخ سیاه فجر) از 

ا نََزلَْت  َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم « -۹۲۷ ٰ ﴿ :قَاَل: لَمَّ َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتَبَ�َّ
َ
 مِنَ  َيُض �ۡ ۡ�

 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ
َ
َْت وَِساَديِت،  ﴾َودِ سۡ ۡ�

َ
ْ�يََض فََجَعلْتُُهَما حت

َ
 ِعَقاٍل أ

َ
ْسوََد َو�ىِل

َ
 ِعَقاٍل أ

َ
َ�َمْدُت إىِل

 ِ ْ�ُظُر يِف اللَّيِْل فَال �َْستَبُِ� يِل َ�َغَدوُْت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
ُ َذلَِك َ�َقاَل:  فََجَعلُْت أ

َ
فََذَكْرُت هل

» ِ َما َذل  )۱۹۱۶ بخاری:( .»»َك َسَواُد اللَّيِْل َوَ�يَاُض انلََّهارِ إِ�َّ
ٰ ﴿ هین آیکه ا یوقت گوید: می ابن حاتم  یعد« ترجمه: َ  َح�َّ  ٱ ُط يۡ �َۡ ٱ لَُ�مُ  يَتََب�َّ

َ
 يَُض �ۡ ۡ�

 ٱ ِط يۡ �َۡ ٱ ِمنَ 
َ
گذاشتم. تمام شب بالشت خود ر ید را زیطناب سفیک اه و یطناب سیک نازل شد.  ﴾َودِ سۡ ۡ�

را رفتم و ماجرا  ص نبودند. هنگام صبح، نزد رسول خدا یمن قابل تشخ یبرا یولکردم  ینگاه مبه آنها 

 .»»بامداد است ید، روشنیشب و منظور از نخ سف یاه، تارکینخ س از منظور«فرمود: ف کردم. یش تعریبرا

 ): فاصله میان سحري و طلوع فجر13باب (
ْرنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -۹۲۸ الِة قُلُْت: َ�ْم  قَاَل: �ََسحَّ  الصَّ

َ
ُ�مَّ قَاَم إِىل

ُحوِر؟ قَاَل: قَْدُر مَخِْسَ� آيَةً  َذاِن َوالسَّ
َ
 )۱۹۲۱ (بخاری: .»اَكَن َ�ْ�َ األ
 یبرا سپس، آنحضرت  .میخورد یسحر الله   رسولهمراه  گوید: می د بن ثابت یز« ترجمه:

که ای  اندازهد گفت: به یز؟ بودچقدر  ،یان اذان صبح و سحریم ه: فاصلمیدیبلند شد. پرس ،نماز فجر

 .»ه خوانده شودیحدود پنجاه آ

 برکت دارد ولی واجب نیست ،): سحري14باب (
�َس ْ�َن َمالٍِك « -۹۲۹

َ
ُحوِر بََرَ�ةً : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  عن أ ُروا فَإِنَّ يِف السَّ  .»»�ََسحَّ

 )۱۹۲۳ بخاری:(
 ،یسحرخوردن را در ید زیبخور یسحر«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»ر و برکت نهفته استیخ

 روزاثناي  در : نیت روزه گرفتن)15(باب 
ْ�َوِع « -۹۳۰

َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

َ
َ�َعَث رَُجًال ُ�نَاِدي يِف انلَّاِس يَْوَم  أ

ُ�ْل «اَعُشوَراَء: 
ْ
ُ�ْل فَال يَأ

ْ
ْو فَلْيَُصْم َوَمْن لَْم يَأ

َ
َ�َل فَلْيُِتمَّ أ

َ
 )۱۹۲۴ بخاری:( .»»إِنَّ َمْن أ



 473 کتاب احکام روزه

 

اعالم کند:  ت داد تایرا مأمور یشخص ،در روز عاشورا  اکرم ینب گوید: می سلمه بن اکوع« ترجمه:

 یزیتا کنون چو هرکس که  .ردیا روزه گینخورد  یزیچ ،دن شبیتا فرا رس خورده است یزیچ ،هرکس«

 .»»ردیو روزه بگ نخورد نخورده است،

 کند می صبح ،): روزه داري که در حالت جنابت16باب (

مِّ َسلََمَة « -۹۳۱
ُ
ِ  بَ�ْن اَع�َِشَة َوأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َفْجُر وَُهَو ُجنٌُب ِمْن  أ

ْ
اَكَن يُْدِرُ�ُه ال

ْهِلِه ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل َو�َُصومُ 
َ
 )۱۹۲۵ بخاری:( .»أ

 که رسول الله  یکرد در حال ، فجر طلوع مییگاه ند:یگو می بشه و ام سلمه یعا« ترجمه:

 .»داد میادامه اش  کرد و به روزه برد. آنگاه، غسل می ، در جنابت بسر مییبعلت همبستر

 براي روزه داربا همسر، : هم آغوشی )17(باب 

ْملََكُ�ْم  قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۳۲
َ
ُ�َقبُِّل َوُ�بَارِشُ وَُهَو َصائٌِم َوَ�َن أ

 )۱۹۲۷ بخاری:( .»ِإلْر�ِهِ 
همسرانش را در آغوش  ،در حالت روزه اکرم  ینبت است که یروا لشه یاز عا« ترجمه:

ش، یر خویشما در کنترل غرا هاز هم افزود که آنحضرت  لشه یعاسپس، د. یبوس گرفت و می می

 . »بود تر یقو

 یا بیاشامد  چیزي بخورد و ،): اگر روزه دار در حالت فراموشی18باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۹۳۳
َ
َما «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َ�َل َورَشَِب فَلْيُِتمَّ َصْوَمُه فَإِ�َّ

َ
إَِذا �يَِسَ فَأ

ُ وََسَقاهُ  ْطَعَمُه ا�َّ
َ
 )۱۹۳۳بخاری: ( .»»أ

 یزیچ ،یدر حال فراموش یاگر کس«فرمود:  اکرم  یکه نبکند  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 .»»آب و غذا داده است خداوند به اورا یرا کامل کند، زاش  ، روزهدینوشا ی خورد و

 چیزي براي کفاره نداشت کرد وهمبستري  ،رمضان که در روز ماه): کسی 19باب (

ُْن ُجلُوٌس ِعنَْد انلَّيِبِّ  َعِن أيب ُهَر�َْرَة « -۹۳۴
َ

إِْذ َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَا  قَاَل: بَيْنََما �
ِ َهلَْكُت، قَاَل:  ِ » َما لََك؟«رَُسوَل ا�َّ نَا َصائٌِم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
يِت َوأ

َ
: قَاَل: َوَ�ْعُت ىلَعَ اْمَرأ

ُد َرَ�بًَة ُ�ْعِتُقَها؟« ِ
َ

ْن تَُصوَم َشْهَر�ِْن مُ «قَاَل: ال، قَاَل: » َهْل جت
َ
؟َ�َهْل �َْستَِطيُع أ قَاَل: ال، » تَتَابَِعْ�ِ

ُد إِْطَعاَم ِستَِّ� ِمْسِكينًا؟«َ�َقاَل:  ِ
َ

ُْن ىلَعَ َذلَِك  قَاَل: ال، قَاَل: َ�َمَكَث انلَّيِبُّ » َ�َهْل جت
َ

َ�بَيْنَا �
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يِتَ انلَّيِبُّ 
ُ
َعَرُق الِْمْكتَُل قَاَل:  أ

ْ
ائُِل؟«بَِعَرٍق ِ�يَها َ�ْمٌر َوال ْ�َن السَّ

َ
نَا، قَاَل:  َ�َقاَل:» أ

َ
ُخْذَها «أ

ْق بِهِ  ِ َما َ�ْ�َ البَتَيَْها» َ�تََصدَّ
؟ فََوا�َّ ِ ْ�َقَر ِم�ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ىلَعَ أ

َ
َ�ْ�ِ « -َ�َقاَل الرَُّجُل: أ َرَّ

ْ
يُِر�ُد احل

ْهِل بَييِْت، فََضِحَك انلَّيِبُّ 
َ
ْ�َقُر ِمْن أ

َ
ْهُل َ�يٍْت أ

َ
ْ�يَابُ  ـ أ

َ
ْهلََك «ُه ُ�مَّ قَاَل: َحىتَّ بََدْت أ

َ
ْطِعْمُه أ

َ
 .»»أ

رسول  یآمد و گفت: ا یم که شخصینشسته بود الله   نزد رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 ،گفت: ماه رمضان در حال روزه ،؟ آن شخص»چه شده است«فرمود:  الله   شدم. رسولک من هالخدا! 

 کردم. یبا همسرم همبستر

 یتوان یم«فرمود:  الله   رسول .ریگفت: خ ؟»یکه او را آزاد کن یدار یا غالمیآ«فرمود:  الله   رسول

ک ن را خورایشصت مسک یتوان یم«فرمود:  الله   رسول .ریگفت: خ ؟»یریروزه بگ ،یدو ماه متوال

پر از خرما نزد  یا سهیکساکت ماند. در آن اثنا،  ینگفت و مدت یزیچ . آنحضرت ری؟ گفت: خ»یبده

. م: من حاضرآن شخص، پاسخ داد؟ »سائل چه شد« د:یپرس الله   د. رسولنآورد  الله  رسول

ن دو یان ایدر م !گفت: به خدا سوگندآن شخص،  .»را بردار و صدقه کنسه یکن یا«فرمود:   الله  رسول

 ین سخن، طوریدن ایبا شن رسول خدا ست. ین تر محتاجمن  هاز خانای  چ خانهیه ،نهیمدسنگالخ 

همسر و فرزندانت  یسه را بردار و براین کیا«. سپس، فرمود: ظاهر شد ش)مبارک(یدندانهاد که یخند

 .»»ببر

 یا استفراغ نمودن روزه دار  ): حجامت کردن و20باب (

نَّ انلَّيِبَّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۳۵
َ
 .»اْحتََجَم وَُهَو ُ�ِْرٌم َواْحتََجَم َوُهَو َصائِمٌ  أ

 )۱۹۳۸بخاری: (
که روزه  ین زمانیحال احرام و همچندر  رسول الله  گوید: می بالله بن عباس  عبد« ترجمه:

 .»بود، حجامت نمود

 هنگام سفر ،افطار نمودن ): روزه گرفتن و21باب (

ْوَ�  بِن  َعِن « -۹۳۶
َ
يِب أ

َ
ِ  أ انِْزْل «يِف َسَفٍر َ�َقاَل لِرَُجٍل:  قَاَل: ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْمُس قَاَل: » فَاْجَدْح يِل  ِ الشَّ ْمُس » انِْزْل فَاْجَدْح يِل «قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ ِ الشَّ قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ فرََشِ » انِْزْل فَاْجَدْح يِل «قَاَل: 

َ
َل فََجَدَح هل ْ�تُُم اللَّيَْل «َب ُ�مَّ َرَ� �ِيَِدهِ َها ُهنَا ُ�مَّ قَاَل: َ�َ�َ

َ
إَِذا َرأ

ائِمُ  ْ�َطَر الصَّ
َ
ْ�بََل ِمْن َها ُهنَا َ�َقْد أ

َ
 )۱۹۴۱بخاری:( .»»أ

خطاب به   آنحضرتم. یبود الله   رسول، همراه یسفردر  گوید: می  یاوف یابن اب« ترجمه:

ا یگفت: آن شخص، ». ه کنیمن ته یبرا یجو) شربتآرد از و (اده شو یپ«فرمود:  ،از همراهان یکی
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م شربت درست یاده شو و برایپ«دوباره فرمود:  . آنحضرت آفتاب هنوز غروب نکرده است! الله  رسول

م شربت یاده شو و برایپ«فرمود:  رسول الله  .آفتاب هنوز غروب نکرده است !ا رسول اللهیاو گفت: » کن

و با اشاره دست به د یرا نوشآن  الله   اده شد و شربت درست کرد و رسولیپ ،آن شخص .»درست کن

ده یافطار فرا رس وقتد که یشد، بدانآشکار شب از افق  یاهید که سیدیهرگاه د«فرمود: مشرق،  یسو

 .»»است
ْسلَِ�َّ قَاَل لِلنَّيِبِّ  َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۳۷

َ
نَّ مَحَْزَة ْ�َن َ�ْمٍرو األ

َ
ُصوُم أ

َ
أ
َ
: أ

يَاِم َ�َقاَل:  َفِر؟ َوَ�َن َكثَِ� الصِّ فِْطرْ «يِف السَّ
َ
 )۱۹۴۳ بخاری:( .»»إِْن ِشئَْت فَُصْم َو�ِْن ِشئَْت فَأ

اد روزه یز که یحمزه بن عمرو اسلم گوید: می اکرم  ینب یهمسر گرام، لشه یعا« ترجمه:

ر ی، روزه بگیاگر خواست «فرمود:  الله   رسول رم؟یروزه بگ ،در سفرا یآد: یپرس الله   از رسولگرفت،  می

 .»»ری، نگیو اگر نخواست

 به مسافرت برود ،سپس. ): اگر کسی بخشی از رمضان را روزه بگیرد22باب (

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۳۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة يِف َرَمَضاَن فََصاَم َحىتَّ  أ  َمكَّ

َ
َخَرَج إِىل

ْ�َطَر انلَّاُس 
َ
ْ�َطَر فَأ

َ
َكِديَد. أ

ْ
 )۱۹۴۴ بخاری:( .»بَلََغ ال

بقصد مکه، براه به  ،رمضانک در ماه مبار الله   ت است که رسولیروا باز ابن عباس « ترجمه:

ز ینهمراهانش ر یسا .روزه را افطار کرد ،دیرسمکه) یک (نزدد یکد همنطقکه به  یاما وقت .و روزه بودافتاد 

 .»را افطار کردند خود هروز

 )23باب (

رَْداِء « -۹۳۹ يِب ادلَّ
َ
ْسَفارِهِ يِف يَْوٍم َحارٍّ َحىتَّ  قَاَل: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يِف َ�ْعِض أ

َرِّ َوَما ِ�ينَا َصائٌِم إِالَّ َما اَكَن ِمَن انلَّيِبِّ 
ْ
ةِ احل ِسِه ِمْن ِشدَّ

ْ
َوابِْن  يََضَع الرَُّجُل يََدُه ىلَعَ َرأ

 )۱۹۴۵ بخاری:( .»َرَواَحةَ 
م. هوا گرم بود تا یخارج شد از سفرها، همراه رسول خدا  یکیدر  گوید: می درداء  ابو« ترجمه:

ر از رسول یغ یان ما کسیگذاشتند. و از م سرشان می یخود را رو یکه مردم از شدت گرما، دستها ییجا

  .»و ابن رواحه، روزه نبود خدا 

 »شود نمی محسوبعمل نیکی  ،روزه گرفتن در سفر: «فرمود  ): پیامبر24باب (
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۹۴۰- » ِ
ِ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ى زَِحاًما  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
يِف َسَفٍر فََرأ

ْوُم يِف «َ�َقالُوا: َصائٌِم، َ�َقاَل: » َما َهَذا؟«َورَُجًال قَْد ُظلَِّل َعلَيِْه َ�َقاَل:  رِبِّ الصَّ
ْ
لَيَْس ِمَن ال

َفرِ   )۱۹۴۶ بخاری:( .»»السَّ
از مردم،  ید که گروهیاز سفرها، د یکیدر  الله   رسول گوید: می الله  عبدجابر بن « ترجمه:

روزه است. گفتند: ؟ »او را چه شده است«د:یپرس .اند ه گرفتهیر سایرا ز یو شخص اند ازدحام نموده

 .»»شود محسوب نمی یکیعمل ن ،روزه گرفتن در سفر«فرمود:  الله   رسول

 کردند نکوهش نمی، نگرفتن در سفر و یکدیگر را بخاطر روزه گرفتن ،): صحابه25باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۹۴۱
َ
ائُِم ىلَعَ  قَاَل: ُكنَّا �َُسافُِر َمَع انلَّيِبِّ   َ�ْن أ فَلَْم يَِعِب الصَّ

ائِمِ   )۱۹۴۷ بخاری:( .»الُْمْفِطِر َوال الُْمْفِطُر ىلَعَ الصَّ
گرفتند  در سفر روزه می یم. (بعضیسفر کرد با رسول خدا « گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

که روزه نبودند،  یگرفتند. و کسان راد نمییکه روزه نداشتند، ا یگرفتند). روزه داران از کسان روزه نمی یو برخ

 .»»کردند روزه داران را سرزنش نمی

 باشداش  هو روزه بر ذم نماید): کسی که فوت 26باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۴۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن َماَت وََعلَيِْه ِصيَاٌم َصاَم َ�نُْه «قَاَل:  أ

 )۱۹۵۲بخاری: ( .»»َويِلُّهُ 
اش  بر ذمهای  رد و روزهیبم ،هرکس«فرمود:   الله ت است که رسولیروا لشه یاز عا« ترجمه:

 .»»ردیروزه بگ یاز طرف و ،او یه باشد، َولماند یباق

 انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۴۳
َ

�ِّ َماتَْت  قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل
ُ
ِ إِنَّ أ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

قِْضيِه َ�نَْها قَاَل: وََعلَيَْها َصْوُم َشْهرٍ 
َ
فَأ

َ
ْن ُ�ْقىَض  ،َ�َعمْ « أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ  )۱۹۵۳ بخاری:( .»»فََدْ�ُن ا�َّ

 یا :آمد و عرض کرد الله   نزد رسول ،یشخص :ت است کهیروا بابن عباس  از« ترجمه:

ابت از او، یتوانم به ن ا مییمانده است. آ یباقاش  ماه، بر ذمهیک  هروز ی! مادرم فوت نموده، ولامبر خدایپ

 .»»ن خدا، سزاوارتر است که ادا شودی. دَ یآر«فرمود:  رم؟ رسول الله یروزه بگ

 تواند افطار کند می ): روزه دار چه وقت27باب (

ْوَ� « -۹۴۴
َ
يِب أ

َ
ِ ْ�َن أ

:  َحِديُث َ�بِْدا�َّ َم قَِر�بًا َوِ� » انِْزْل فَاْجَدْح نَلَا«َوقَْوُل انلَّيِبِّ تقدَّ
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َوايَِة:  ائِمُ «َهِذهِ الرِّ ْ�َطَر الصَّ
َ
ْ�بََل ِمْن َها ُهنَا َ�َقْد أ

َ
ْ�تُُم اللَّيَْل أ

َ
َشاَر » إَِذا َرأ

َ
بِإِْصبَِعِه قِبََل َوأ

قِ   )۱۹۵۶بخاری: ( .»الَْمرْشِ
 یبرا یو شربت اده شویپ«فرموده بود:  یخطاب به و امبر یکه در آن پ یاوف یث ابن ابیحد« ترجمه:

آشکار  ،طرف نید که شب از ایاگر مشاهده نمود«د: یفرما می ،تین روایدر ا و .قبال ذکر شد ،»بسازما 

 .»شرق اشاره نمودمبه طرف خود با انگشت  و .»ده استیفرارسوقت افطار د که یشد، بدان

 تعجیل در افطار: )28(باب 

ِ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -۹۴۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
لُوا «قَاَل:  أ ْ�ٍ َما َعجَّ

ال يََزاُل انلَّاُس خِبَ
ِفْطرَ 

ْ
 )۱۹۵۷ بخاری:( .»»ال

برند که در یبسر م ،ریدر خ یمردم تا زمان«فرمود:  الله   رسول گوید: می سهل ابن سعد « ترجمه:

 .»)ندیافطار نما ،بال فاصله پس از غروب آفتاب یعنی( .»عجله کنند ،افطار نمودن

 غروب نکرده است ،مشخص شود که آفتاب سپس،افطار کند  ن): اگر کسی در رمضا29باب (

يِق « -۹۴۶ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
ْ�َطْرنَا ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  بَ�ْن أ

َ
يَْوَم  قَالَْت: أ

ْمُس   )۱۹۵۹ بخاری:( .»َ�يٍْم ُ�مَّ َطلََعِت الشَّ
 سپس، .میافطار کرد  الله  رسولزمان  ، دریابر یروز گوید: می  بکردختر ابواسماء « ترجمه:

 .»)شود یقضاء روزه واجب م ، نزد جمهور علماء،ین صورتی.(در چنشدآشکار ابرها  پشتآفتاب از 

 کودکان ة): روز30باب (

رَْسَل انلَّيِبُّ « -۹۴۷
َ
َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوٍِّذ قَالَْت: أ نَْصاِر:  َعِن الرُّ

َ
 قَُرى األ

َ
َغَداَة اَعُشوَراَء إىِل

ْصبََح َصائًِما فَليَُصمْ «
َ
ْصبََح ُمْفِطًرا فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه َوَمْن أ

َ
قَالَْت: فَُكنَّا نَُصوُمُه َ�ْعُد » َمْن أ

ِعْهِن فَإَِذا بََ�ى
ْ
َْعُل لَُهُم اللُّْعبََة ِمَن ال

َ
ُم ِصبْيَاَ�نَا َو� ْ�َطيْنَاُه َذاَك  َونَُصوِّ

َ
َعاِم أ َحُدُهْم ىلَعَ الطَّ

َ
أ

 )۱۹۶۰بخاری: ( .»َحىتَّ يَُ�وَن ِعنَْد اِإلْ�َطارِ 
 یها صبح روز عاشورا به روستاها و محله  الله  رسول گوید: می معوذ دختر ع یرب« ترجمه:

 ،و هرکس رد.یروزه بگ روز، هیروزه نگرفته است، بق ،هرکس از صبح« که: قاصد فرستاد تا اعالم کنند ،انصار

 ما روز عاشورا را روزهآن، بعد از  گوید: می ع بنت معوذی. رب»دهاش را ادامه د روزه ،روزه بوده است

 یپشم یعروسکهاآنها  یو برام. یکرد ز وادار به روزه گرفتن مییم و فرزندان خرد سال خود را نیگرفت می
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نکه یتا ام یکرد سرگرم می ک،او را با آن عروس کرد، یه میگرغذا  یاز آنها برا یکیم. و هر وقت یساخت می

 .»دیرس یفرا م ،وقت افطار
 

 تا وقت سحر ه): ادامه دادن روز31باب (

يِب َسِعيٍد « -۹۴۸
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
�  :ْن «َ�ُقوُل

َ
َراَد أ

َ
يُُّ�ْم إَِذا أ

َ
ال تَُواِصلُوا فَ�

َحرِ   )۱۹۶۳ بخاری:( .»»يَُواِصَل فَلْيَُواِصْل َحىتَّ السَّ
 د.ییگر، وصل ننمایکدیرا با  ها روزه«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا د یابوسع از« ترجمه:

از شما خواست  ید). اگر کسیریروزه نگ، دو روز پشت سر هم، یزی: بدون افطار و خوردن چیعنی(

 .»بخورد) یزی(آنگاه، چ». ن کندیرا ادامه دهد، تا هنگام سحر، چناش  روزه

 وصال اصرار ورزد ه): سرزنش نمودن کسی که بر روز32باب (

ِ  َعِن أيب ُهَر�َْرَة « -۹۴۹ ُ رَُجٌل  قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َ

ْوِم َ�َقاَل هل َعِن الْوَِصاِل يِف الصَّ
 ِ �ِيُت ُ�ْطِعُمِ� َر�ِّ «قَاَل:  ؟ِمَن الُْمْسِلِمَ�: إِنََّك تَُواِصُل يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
يُُّ�ْم ِمثِْ� إِ�ِّ أ

َ
َو�

ْن يَنْتَُهوا َعِن الْوَِصاِل َواَصَل بِِهْم يَْومً  .»َو�َْسِق�ِ 
َ
بَْوا أ

َ
ا أ ُوا الِْهالَل َ�َقاَل: فَلَمَّ

َ
لَْو «ا ُ�مَّ يَْوًما ُ�مَّ َرأ

َر لَزِْدتُُ�مْ  خَّ
َ
ْن يَنْتَُهوا. و� رواية عنه قال هلم: » تَأ

َ
بَْوا أ

َ
فَالْكَُفوا ِمَن «اَكتلَّنِْكيِل لَُهْم ِحَ� أ

َعَمِل َما تُِطيُقونَ 
ْ
 )۱۹۶۶ -۱۹۶۵بخاری: ( .»»ال

 فرمود.منع  ،گرید هروز هروزه ب از وصل کردن  الله رسول ت است کهیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

، روز بعد ید؟ (بدون افطار و سحریریگ وصال می ه، روزخودخدا! شما  رسول ید: ایمسلمانان پرساز  یکی

، در شب خدااز شما مانند من است!؟ مرا  یچه کس«فرمود:  الله   رسولد)؟ یریگ هم، روزه می

، یدر پ یند، سه روز پیآ باز نمیل اوص هروزآنان از مشاهده کرد که  یاما وقت .»نوشاند می خوراند و می

اگر «فرمود:  امبر اکرم یت کردند. آنگاه، پینکه هالل ماه نو (شوال) را رویهمراه آنان، روزه گرفت تا ا

بخاطر   امبرین عمل پیا گوید: می یراو». افزودم گر، بر آن مییشد، چند روز د ت نمییهالل، رو

 گوید: می ه ریگر، ابوهرید یتیند. و در روایوصال، باز آ همجازات آنها بود که حاضر نشدند از روز

 .»»دیعمل را تحمل کن یخود، سخت ییتوانا هبه انداز«فرمود:  آنحضرت 

 را بخورداش  نفلی ةکه سوگند یاد کند تا برادرش روز ): کسی33باب (
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يِب ُجَحيَْفَة « -۹۵۰
َ
رَْداِء، فََزاَر َسلَْماُن  قَاَل: آىَخ انلَّيِبُّ  َ�ْن أ يِب ادلَّ

َ
َ�ْ�َ َسلَْماَن َوأ

رَْداءِ  بُو ادلَّ
َ
ُخوَك أ

َ
نُِك؟ قَالَْت: أ

ْ
لًَة َ�َقاَل لََها: َما َشأ رَْداِء ُمتَبَذِّ مَّ ادلَّ

ُ
ى أ

َ
رَْداِء، فََرأ بَا ادلَّ

َ
ُ  أ

َ
لَيَْس هل

بُ 
َ
ْ�يَا، فََجاَء أ نَا َحاَجٌة يِف ادلُّ

َ
، قَاَل: فَإِ�ِّ َصائٌِم، قَاَل: َما أ ُ َطَعاًما، َ�َقاَل: لُكْ

َ
رَْداِء فََصنََع هل و ادلَّ

رَْداِء َ�ُقوُم، قَاَل: َ�ْم، َ�نَاَم، �ُ  بُو ادلَّ
َ
ا اَكَن اللَّيُْل َذَهَب أ َ�َل فَلَمَّ

َ
ُ�َل، قَاَل: فَأ

ْ
مَّ َذَهَب بِآلِكٍ َحىتَّ تَأ

ُ َسلَْماُن: إِنَّ  َ�ُقوُم، َ�َقاَل: َ�ْم،
َ

ا اَكَن ِمْن آِخِر اللَّيِْل قَاَل َسلَْماُن: قُِم اآلَن فََصلَّيَا، َ�َقاَل هل فَلَمَّ
ُه،  ْعِط لُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

َ
ا، فَأ ْهِلَك َعلَيَْك َحقًّ

َ
ا: َوأل ا: َونِلَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ لَِر�َِّك َعلَيَْك َحقًّ

ىَت انلَّيِبَّ 
َ
ُ َ�َقاَل انلَّيِبُّ  فََذَكرَ  فَأ

َ
 )۱۹۶۸ بخاری:( .»»َصَدَق َسلَْمانُ : «َذلَِك هل

 ،یمان اخوت و برادریپ ،بابودرداء و سلمان  نیب الله   رسول گوید: می فه یابوجح« ترجمه:

 رفت و ابودرداء  هسلمان به خان یبرقرار نمود. روز
ُ
ژنده د: چرا ی. پرسدید ده و ژنده پوش،یژولدرداء را  ما

 ییغذاابودرداء آمد و سپس، . ندارد یازین ،ایدن یزندگبه  ؛ابودرداء؛؟ گفت: برادرت یده ایپوش و ژول

من روزه هستم. سلمان گفت: تا آورد. سلمان گفت: غذا بخور. ابودرداء گفت: سلمان  یبرادرست کرد و 

د، یفرا رس ،خوابشد و هنگام شب  یوقت سرانجام، سلمان غذا خورد. ز نخواهم خورد.یمن ن یتو نخور

تا دوباره بلند شد و د یخواب یکمابودرداء  .بخواب گفت:  ابودرداء بلند شد تا عبادت کند. سلمان

گفت: اکنون بلند شو. ابودرداء به  د، سلمان یشب بآخر رس یسلمان گفت: بخواب. وقتعبادت کند. 

دارد.  یپرودگارت بر تو حقگفت:  درداء به ابو  سلمان ،بعد. نماز شب خواندند ،هر دوآنگاه، 

را ادا کن. سپس، ابودرداء نزد  یدارد. حق هر صاحب حق یال تو بر تو حقیدارد. ع یجسمت بر تو حق

 .»»سلمان، راست گفته است«فرمود:  ف کرد. رسول خدا یش تعریآمد و ماجرا را برا رسول الله 

 شعبانگرفتن در ماه ): روزه 34باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۵۱ ُ�ْفِطُر، َو�ُْفِطُر  يَُصوُم َحىتَّ َ�ُقوَل ال قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 ِ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�تُُه  اْستَْكَمَل  َحىتَّ َ�ُقوَل ال يَُصوُم َ�َما َرأ

َ
ِصيَاَم َشْهٍر إِالَّ َرَمَضاَن َوَما َرأ

ْ�رَثَ ِصيَاًما ِمنُْه يِف َشْعبَانَ 
َ
  )۱۹۶۹ بخاری:( .»أ

م یکرد ال مییگرفت که ما خ روزه می )پشت سرهم( ه الل  رسول ،یگاه گوید: می لشه یعا« ترجمه:

م یکرد گرفت که ما فکر می (پشت سر هم) روزه نمی ی، طورینخواهد کرد. و گاهک چگاه، روزه را تریه

  یگریاز ماه رمضان، ماه در یغ دم که آنحضرت یافزود: ند لشه یچوقت، روزه نخواهد شد. عایه
ً
را کامال

 .»ردیشعبان، روزه بگ هر از رمضان) به اندازیگر (غید یها دم که در ماهین، ندیرد. همچنیروزه بگ
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َ «و� رواية ز�ادة َوَ�َن َ�ُقوُل:  لوَ�نْها « -۹۵۲ َعَمِل َما تُِطيُقوَن فَإِنَّ ا�َّ
ْ
ُخُذوا ِمَن ال

 انلَّيِبِّ » ال َ�َملُّ َحىتَّ َ�َملُّوا
َ

الِة إِىل َحبُّ الصَّ
َ
َما ُدوِوَم َعلَيِْه َو�ِْن قَلَّْت، َوَ�َن إَِذا َص�َّ  َوأ

 )۱۹۷۰بخاری:( .»َصالًة َداَوَم َعلَيَْها
 ییتوانا هبه انداز«فرمود:  الله   ن آمده است که رسولیچن ،گرید یتیدر روا لشه یاز عا« جمه:تر 

و ». دینکه شما خسته شویشود، مگر ا را خداوند (از دادن پاداش) خسته نمیید. زیخود، عمل (عبادت) کن

باشد. و هر وقت، ک است که بر آن، مداومت شود اگر چه اند ینماز ن نماز نزد رسول خدا یتر دهیپسند

 .»کرد خواند، بر آن، مداومت می می ینماز رسول خدا

 گفته شده است افطار نمودن پیامبر  روزه گرفتن و ة): آنچه دربار35باب (

�َس « -۹۵۳
َ
َراُه ِمَن  وقد سئل َ�ْن ِصيَاِم انلَّيِبِّ  عن أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َ�َقاَل: َما ُكنُْت أ

ْ�تُُه َوال نَا
َ
ْ�تُُه َوال ِمَن اللَّيِْل قَائًِما إِالَّ َرأ

َ
ْ�تُُه َوال ُمْفِطًرا إِالَّ َرأ

َ
ْهِر َصائًِما إِالَّ َرأ ْ�تُُه الشَّ

َ
ئًِما إِالَّ َرأ

َ�َ ِمْن َكفِّ رَسُ 
ْ
ل
َ
ًة َوال َحِر�َرةً أ ِ َوال َمِسْسُت َخزَّ َوال َشِمْمُت ِمْسَكًة َوال َعبَِ�ةً  وِل ا�َّ

 ِ ْطيََب َراحِئًَة ِمْن َراحِئَِة رَُسوِل ا�َّ
َ
 .»أ

خواستم  می یدند. گفت: هر وقت، در ماهیپرس  گرفتن رسول خدا روزه هدربار  از انس« ترجمه:

 یدم. و هر پاسید نم، مییر روزه) ببیخوردن (غخواستم او را در حال  دم. و اگر میید نم، مییاو را روزه دار بب

نم، یخواستم او را در حال استراحت ببیافتم و اگر می ابم، مییاز شب را دوست داشتم او را در حال عبادت ب

باشد، لمس  رسول خدا  ک)(مبار یها را که نرمتر از دست یشمیا ابری یپشم هچ پارچیدم. و هید می

 .»افتمین آنحضرت هحیرا خوشبوتر از را یگالبو ک چ ُمشین، هینکردم. همچن

 ): حق جسم در روزه 36باب (

َعاِص « -۹۵۴
ْ
ِ ْ�ُن َ�ْمِرو بِْن ال

الرواية: فاََكَن  هِ ذِ  هَ يف اَل قَ وَ  مَ دَّ قَ �َ  بحديث َ�بُْدا�َّ
ِ َ�ُقوُل َ�ْعَد َما َكرِبَ يَا يَلْتَِ� قَِبلُْت رُْخَصَة انلَّيِبِّ 

 . » َ�بُْدا�َّ
ن یچن ،تین روایده است. در ایان گردیقبال ب بالله بن عمرو بن العاص  ث عبدیحد« ترجمه:

را    الله  رسولف)یرخصت (تخفکاش! من  ی: ا، گفتبه سن گذاشتپا  یالله وقت عبدکه  آمده است

 .»گرفتم) شتر از سه روز درماه، روزه نمیی(و ب رفتم.یپذ می

نَُّه ملا ذكر ِصيَاَم َداوَُد  :و� رواية عنه« -٩٥٥
َ
�  :�قَاَل: َوَ�َن َوال يَِفرُّ إَِذا الىَق قَاَل عبدا

ِ قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْ�ِ  َمْن يِل بَِهِذهِ يَا نيَِبَّ ا�َّ بََد َمرَّ
َ
 )۱۹۷۷ :یبخار( .»ال َصاَم َمْن َصاَم األ
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 هسخن از روز الله  ل رسو یوقتن نقل شده است که یالله چن گر از عبدید یتیدر روا« ترجمه:

هنگام «نجهت بود که) یگرفت)، فرمود:(بد ان، روزه مییروز در میک ان آورد (که یبم  حضرت داوود

ن را یهست که ا یرسول خدا! کس یعرض کردم: ا گوید: می عبد الله». کرد با دشمن، فرار نمی ییارویرو

اش  رد، روزهیکه تمام عمر را بدون وقفه روزه گ یکس«دوباره، فرمود:  من، متعهد شود؟ رسول الله  یبرا

 .»»معتبر نخواهد شد

 گروهی رفت، ولی نزد آنها افطار نکردکه به دیدن  ): کسی38باب (

�ٍَس « -۹۵۶
َ
َ�تُْه بِتَْمٍر وََسْمٍن قَاَل:  َدَخَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
مِّ ُسلَيٍْم فَأ

ُ
ِ�يُدوا «ىلَعَ أ

َ
أ

َيِْت فََص�َّ َ�ْ�َ » َسْمنَُ�ْم يِف ِسَقائِِه، َوَ�ْمَرُ�ْم يِف واَِعئِِه، فَإِ�ِّ َصائِمٌ 
ْ

 نَاِحيٍَة ِمَن ابل
َ

ُ�مَّ قَاَم إِىل
ْهِل بَيِْتهَ 

َ
مِّ ُسلَيٍْم َوأ

ُ
ًة قَاَل: الَْمْكتُوَ�ِة فََداَع أل ِ إِنَّ يِل ُخَو�ْصَّ مُّ ُسلَيٍْم: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
َما «ا َ�َقالَْت أ

؟ �ٌَس، َ�َما تََرَك َخْ�َ آِخَرٍة َوال ُدْ�يَا إِالَّ َداَع يِل بِِه قَاَل: » ِ�َ
َ
اللَُّهمَّ اْرُزقُْه َماًال «قَالَْت: َخاِدُمَك أ

ُ ِ�يهِ  ا َوَ�ارِْك هلَ ً نَُّه ُدفَِن لُِصليِْب فَإِ�ِّ » َوَودلَ
َ
َميْنَُة �

ُ
ثَتِْ� ابْنيَِت أ نَْصاِر َماًال وََحدَّ

َ
ْ�رَثِ األ

َ
لَِمْن أ

وَن َوِمائَةٌ  َة بِْضٌع وَِعرْشُ َرْصَ اٍج ابلْ  )۱۹۸۲ بخاری:( .»َمْقَدَم َحجَّ
م یدبه  الله   رسول گوید: می  انس« ترجمه:

ُ
 رفت.  لم یسلدن ا

ُ
 یبرا لم یم سلا

را که ید. زیش برگردانیو روغن تان را سرجا یخرما«فرمود:  خرما و روغن آورد. رسول الله آنحضرت 

م سل یستاد و نفل خواند و برایاز خانه به نماز اای  در گوشه سپس، آنحضرت ». من روزه هستم
ُ
م و یا

آن «ود: فرم دارم. آنحضرت  یخاص یرسول خدا! من تقاضا یم گفت: ایدعا کرد. ام سلاش  خانواده

چ یه رسول خدا  گوید: می ر کن). انس یخ یخادمت ؛انس؛ (فرزندم، دعا ی؟ گفت: برا»ستیچ

پرودگارا! به او مال و فرزند، «م درخواست نمود و فرمود:ینکه براینگذاشت مگر ا یا و آخرت را باقیاز دن یریخ

تا  گوید: می نه؛یانصار بودم. دخترم ؛امن فرد یمن ثروت مندتر گوید: می  انس». عطا کن و به آنها برکت ده

 .»سپرده شدندک از نسل من به خا یست و اندیکصد و بیکار آمدن َحّجاج (حاکم بصره)، حدود  یرو

 آخر ماهدر ): روزه گرفتن 39باب (

َل رَُجل :َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ « -۹۵۷
َ
ْو َسأ

َ
ُ أ

َ
هل

َ
نَُّه َسأ

َ
يَا «َ�َقاَل: اً ،�

ْهِر؟ َر َهَذا الشَّ َما ُصْمَت رَسَ
َ
بَا فُالٍن أ

َ
ِ قَاَل: » أ ْ�َطْرَت فَُصْم «قَاَل الرَُّجُل: ال يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
فَإَِذا أ

ِر َشْعبَانَ «و� رواية عنه قال: » يَْوَمْ�ِ   )۱۹۸۳ بخاری:( .»»ِمْن رَسَ
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ا در آخر یآ !یفالنابو: «دیپرس یمرداز  اکرم   ینبت است که یروا ن یاز عمران بن حص« ترجمه:

د (فطر)، دو روز، ین، پس از عیبنابرا«فرمود: الله   رسول .ریگفت: خ ؟»یروزه گرفت(شعبان)، ن ماه یا

 ؟»»یروزه گرفت ،از آخر شعبان«آمده است که فرمود:  ،گرید یتیدر روا .»ریروزه بگ

 روز جمعه ة): روز40باب (

ُُمَعِة؟ قَاَل: َ�َعمْ  َ�َ� انلَّيِبُّ  : َجابِرَ�ْن « -۹۵۸
ْ
 )۱۹۸۴بخاری:( .»َ�ْن َصْوِم يَْوِم اجل

 .»یبلگفت:  منع فرمود؟ ،روزه گرفتن روز جمعهاز  الله   ا رسولیآدند: یپرس  از جابر« ترجمه:

َارِِث « -۹۵۹
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  لَ�ْن ُجَو�ِْرَ�َة بِنِْت احل

َ
ُُمَعِة َوِ�َ  أ

ْ
َدَخَل َعلَيَْها يَْوَم اجل

ْمِس؟«َصائَِمٌة َ�َقاَل: 
َ
ُصْمِت أ

َ
ْن تَُصوِ� َغًدا؟«قَالَْت: ال، قَاَل: » أ

َ
قَالَْت: ال، قَاَل: » تُِر�ِديَن أ

فِْطِري«
َ
 )۱۹۸۶ بخاری:( .»»فَأ

ف آورد و من یروز جمعه به خانه من تشر الله   رسول گوید: می له بنت حارث یریجو« ترجمه:

فرمود:  .ریخ :گفتم ؟»یفردا قصد روزه دار«فرمود:  .ریگفتم: خ ؟»یروز روزه بودید«فرمود:  .روزه بودم

 .»»پس افطار کن«

 ؟گرفت روزهاي بخصوصی را روزه می ): آیا رسول اهللا 41باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۶۰ يَّاِم َشيْئًا؟  �نَّها ُسئلَْت: َهْل اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�ْتَصُّ ِمَن األ

 ِ يُُّ�ْم يُِطيُق َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۱۹۸۷بخاری:( .»يُِطيُق  قَالَْت: ال، اَكَن َ�َملُُه ِديَمًة، َو�

اختصاص  ،روزه گرفتن یرا برا یخاص یروزها الله   ا رسولی: آدندیپرس لشه یاز عا« ترجمه:

و از شما توان یک و کدام  .کرد یمداومت م ،یبر هر عمل الله   رسولر. و افزود که یخداد؟ گفت:  می

 .!؟»را دارد  خدا رسولمقاومت 

 ): روزه در ایام تشریق42باب (

ْن يَُصْمَن إِالَّ  بَ�ْن اَع�َِشَة و ابِْن ُ�َمَر « -۹۶۱
َ
�ِق أ رْشِ

يَّاِم التَّ
َ
ْص يِف � قَاال: لَْم يُرَخَّ

ِد الَْهْدَي   )۱۹۹۸ -۱۹۹۷ بخاری:( .»لَِمْن لَْم َ�ِ
رد. یق، روزه بگیام تشریچکس، اجازه داده نشد که در ایبه ه: ندیگو می شه و ابن عمر یعا« ترجمه:

 . »حج) نداشته باشد هشکران(یکه هد یمگر کس

 روز عاشورا ة): روز43( باب
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َاِهِليَِّة َوَ�َن  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۶۲
ْ
قَالَْت: اَكَن يَْوُم اَعُشوَراَء تَُصوُمُه قَُر�ٌْش يِف اجل

 ِ ا فُرَِض َرَمَضاُن تََرَك يَْوَم  رَُسوُل ا�َّ َمَر بِِصيَاِمِه فَلَمَّ
َ
ا قَِدَم الَْمِدينََة َصاَمُه َوأ يَُصوُمُه فَلَمَّ

 )۲۰۰۲بخاری: ( .»اَعُشوَراَء َ�َمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تََرَ�هُ 
ز ین گرفتند. رسول خدا  ت، روز عاشورا را روزه مییش در زمان جاهلیقر گوید: می لشه یعا« ترجمه:

) ینمود. (ول گران را امر به روزه گرفتن، مییگرفت و د ز، روزه میینه نیگرفت. و پس از هجرت به مد روزه می

کرد. (پس از آن)، هر کس که ک عاشورا را تر هرمضان فرض شد، روزک ماه مبار هکه روز یهنگام

 .»گرفت خواست، روزه نمی گرفت و هر کس که نمی می خواست، آن روز را روزه می

َُهوَد تَُصوُم يَْوَم  قَاَل: قَِدَم انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۶۳
ْ

ى ايل
َ
الَْمِدينََة فََرأ

اِ�يَل ِمْن َعُدوِِّهْم » َما َهَذا؟«اَعُشوَراَء َ�َقاَل:  ُ بَِ� إرِْسَ قَالُوا: َهَذا يَْوٌم َصاِلٌح، َهَذا يَْوٌم نىَجَّ ا�َّ
َحقُّ بُِموىَس ِمنُْ�مْ «فََصاَمُه ُموىَس، قَاَل: 

َ
نَا أ

َ
َمرَ » فَأ

َ
 .»بِِصيَاِمهِ  فََصاَمُه َوأ

هود، روز عاشورا را ید که ینه شد، دیوارد مد رسول الله  یوقت گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 یعنیاست.  ین روز (دهم محرم)، روز خوبی؟ گفتند: ا»ستیچ ین روزه برایا«د: یرند. پرسیگ روزه می

ن یا یجهت بود که حضرت موسن یل را از دست دشمن، نجات داد. بدیاسرائ یاست که خداوند بن یروز

پس خودش روزه گرفت و ». هستم تر یکنزد یمن از شما به موس«فرمود:  روز را روزه گرفت. رسول خدا 

 رمضان بود). هن حکم قبل از فرض شدن روزی(البته ا .»رندیارانش دستور داد که روزه بگیبه 





 

 
 

 

 

 

 کتاب صالة التراویح -32

 ): فضیلت قیام در (شبهاي) ماه رمضان1باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۶۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َخَرَج يَلْلًَة ِمْن َجوِْف اللَّيِْل فََص�َّ يِف  أ

الَْمْسِجِد، وََص�َّ رَِجاٌل بَِصالتِِه، تقدم هذا احلديث يف كتاب الصالة و�ينهما �الفة يف 
 ِ َ رَُسوُل ا�َّ ْمُر ىلَعَ َذلَِك  اللفظ وقال يف آخر هذه الرواية َ�تُُو�ِّ

َ
 )۲۰۱۲بخاری:( .»َواأل

و در آنجا نماز  رفتشب به مسجد مه ین  الله  نکه رسولیا هدر بار لشه یعا ثیحد« ترجمه:

ت در ین دو روای. اما اان شدینماز خواندند،قبال در بخش نماز، ب  آنحضرت ز پشت سریخواند و مردم ن

رحلت کرد و حکم  الله   د: رسولیفرما می لشه یعا، تین روایدر آخر ا . والفاظ با هم اختالف دارند

 شد). یبا جماعت خوانده م ،حینماز تراو یعنی( .»ن بودیبر هم

 در هفت شب آخر رمضان ،): جستجوي شب قدر2باب (

ْصَحاِب انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۹۶۵
َ
نَّ رَِجاًال ِمْن أ

َ
َقْدِر يِف الَْمنَاِم  أ

ْ
ُروا يَلْلََة ال

ُ
أ

 ِ َواِخِر َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
بِْع األ َواِخِر َ�َمْن : «يِف السَّ

َ
بِْع األ ْت يِف السَّ

َ
رَى ُرْؤَ�اُ�ْم قَْد تََواَطأ

َ
أ
َواِخرِ 

َ
بِْع األ �َها فَلْيَتََحرََّها يِف السَّ  )۲۰۱۵ بخاری:( .»»اَكَن ُمتََحرِّ

دند که یخواب د امبر یچند تن از اصحاب پکند که: یت میروا بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

نکه یشما در باب ا ینم که خوابهایب یم«فرمود:  شب قدر، در هفت شب آخر رمضان است. رسول خدا 

افتن شب قدر یکه در صدد  یگر است. پس کسیکدیباشد، موافق  شب قدر در هفت شب آخر رمضان می

 .»»دیر هفت شب آخر رمضان، جستجو نماباشد، آنرا د می
يِب َسِعيٍد « -۹۶۶

َ
وَْسَط ِمْن َرَمَضاَن  قَاَل: اْ�تََكْفنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َعرْشَ األ

ْ
ال

�َن فََخَطبَنَا َوقَاَل:  يتَُها «فََخَرَج َصِبيَحَة ِعرْشِ ْو �ُسِّ
َ
�ِْسيتَُها أ

ُ
َقْدِر ُ�مَّ أ

ْ
ِر�ُت يَلْلََة ال

ُ
إِ�ِّ أ

ْسُجُد يِف َما
َ
�ِّ أ

َ
يُْت �

َ
َواِخِر يِف الَْوتِْر، َو�ِ�ِّ َرأ

َ
َعرْشِ األ

ْ
َِمُسوَها يِف ال ٍء َوِطٍ� َ�َمْن اَكَن فَاتلْ
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 ِ َماِء قَزََعًة فََجاَءْت َسَحابٌَة  ».فَلَْ�ِْجعْ  اْ�تََكَف َمَع رَُسوِل ا�َّ فَرََجْعنَا َوَما نََرى يِف السَّ
يُْت رَُسوَل 

َ
الُة فََرأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
َ�َمَطَرْت َحىتَّ َساَل َسْقُف الَْمْسِجِد َوَ�َن ِمْن َجِر�ِد انلَّْخِل َوأ

ِ ا َّ�  ِيِف َجبَْهِته �ِ ثََر الطِّ
َ
يُْت أ

َ
ِ� َحىتَّ َرأ  )۲۰۱۶بخاری: ( .»�َْسُجُد يِف الَْماِء َوالطِّ

 .میبه اعتکاف نشست با رسول الله  رمضاندوم  هدهدر  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

م یدر خواب برا ،قدرشب «راد سخن پرداخت وفرمود: یرون آمد وبه ایب ،ستمیصبح روز ب آنحضرت 

آخر، جستجو  هفرد ده یادم بردند. پس آنرا در شبهایآنرا از  ای من آنرا فراموش کردم و یولمشخص شد. 

به  ،معتکف بوده استمن هرکس با . کنمیسجده م ،ان آب وگلیم دم کهیدر خواب د ،نیهمچن ود. یینما

 یرید . امامیدیدر آسمان ند یابرپاره چ یه ،میبه خانه برگشت یوقت گوید: می یراو .»برگردداش  خانه

ساخته شده بود، نخل  هشاخاز سقف مسجد که از و آب دن گرفت یبار ،یباران تند آمد و ینگذشت که ابر

بر  اثر گل را کند و سجده می ،ان آب وگلیم دم که رسول الله ید ،که نماز اقامه شد یوقت .رشدیسراز

 .»مشاهده نمودمش) ارکبم( یشانیپ

  آخر ۀدهفرد : جستجوي شب قدر در شبهاي )3(باب 
نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۶۷

َ
َواِخِر ِمْن «قَاَل:  أ

َ
َعرْشِ األ

ْ
َِمُسوَها يِف ال اتلْ

َقْدِر يِف تَاِسَعٍة َ�بىَْق يِف َسابَِعٍة َ�بىَْق يِف َخاِمَسٍة َ�بىَْق 
ْ
 )۲۰۲۱بخاری: ( .»»َرَمَضاَن يَلْلََة ال

آخر  هشب قدر را در ده«فرمود:  کند که: رسول الله  یت میروا بالله بن عباس  عبد« ترجمه:

 .»»دیآن، جستجو کن هماندیا پنج روز باقیا هفت یدر نه  یعنیرمضان، 
ِ  بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۶۸ َواِخِر ِ�َ يِف : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َعرْشِ األ

ْ
ِ�َ يِف ال

َقْدرِ 
ْ
ْو يِف َسبٍْع َ�بَْقْ�َ َ�ْعِ� يَلْلََة ال

َ
 )۲۰۲۲بخاری: ( .»»�ِْسٍع َ�ْمِضَ� أ

 هشب قدر در ده«فرمود:  رسول الله  گوید: می گر،ید یتیدر روا بالله بن عباس  عبد« ترجمه:

 .»»باشد ا درهفت شب آخر آن، مییدر نه شب و  ،آخر رمضان است

 آخر ماه رمضان ۀنیک در ده کار یا انجام ): عبادت و4باب (
ْحيَا يَلْلَُه  قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۶۹

َ
رَُه َوأ َعرْشُ َشدَّ ِمزْئَ

ْ
إَِذا َدَخَل ال

ْهلَهُ 
َ
ْ�َقَظ أ

َ
 )۲۰۲۴بخاری: ( .»َوأ

را ش کمر رسول الله  ،دیرس می فرا ،آخر رمضان هکه دهیهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:

را اش  خانواده وداشت  د) و شب خود را با عبادت، زنده نگه مییگز می یبست (از همسران، دور محکم می

 .»دکر دار مییز بین



 

 
 

 

 

 

 کتاب اعتکاف -33

 مساجد ۀاعتکاف در هم آخر رمضان و ۀ): اعتکاف در ده1باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۷۰
َ
َواِخَر ِمْن  أ

َ
َعرْشَ األ

ْ
اَكَن َ�ْعتَِكُف ال

 ُ ْزَواُجُه ِمْن َ�ْعِدهِ  ،َرَمَضاَن َحىتَّ تََوفَّاُه ا�َّ
َ
 )۲۰۲۶بخاری: ( .»ُ�مَّ اْ�تََكَف أ

که فوت کرد،  یتا زمان الله   رسول گوید: می ؛رسول خدا  ی؛همسر گرام لشه یعا« ترجمه:

 .»شدند ز معتکف میی. سپس، بعد از او، همسرانش ننشست اعتکاف میبه آخر رمضان را  هده

 تواند به خانه برود نمی ،): معتکف بدون ضرورت2باب (

ِ  َزْوَج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۷۱ َسُه  قَالَْت: َو�ِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
َّ رَأ يَلُْدِخُل يلَعَ

لُه رَجِّ
ُ
َيَْت إِالَّ حِلَاَجٍة إَِذا اَكَن ُمْعتَِكًفا ،ُوَُهَو يِف الَْمْسِجِد فَأ

ْ
 )۲۰۲۹بخاری: ( .»َوَ�َن ال يَْدُخُل ابل

در  آنحضرت  یگاه گوید: می ت است کهیروا رسول خدا  یهمسر گرام ؛لشه یعا« ترجمه:

را شانه  شیو من موهاساخت  ل مییمن متما یش را به سوکه در مسجد معتکف بود، سر مبارک یحال

 . »شد که معتکف بود، بدون ضرورت وارد خانه نمی یهنگام . و آنحضرت زدم یم

 ): اعتکاف در شب3باب (

َل انلَّيِبَّ  :َعِن ُ�َمَر « -۹۷۲
َ
نَُّه َسأ

َ
�  تَِكَف يَلْلًَة�ْ

َ
ْن أ

َ
َاِهِليَِّة أ

ْ
قَاَل: ُكنُْت نََذرُْت يِف اجل

ََرامِ 
ْ
وِْف بِنَْذرِكَ «قَاَل:  ؟يِف الَْمْسِجِد احل

َ
 )۲۰۳۲بخاری: ( .»»فَأ

ت نذر کرده یجاهلدوران در : دیپرس الله   ت است که از رسولیروا  بن خطاباز عمر « ترجمه:

وفا  ،به نذر خود«فرمود:  الله   رسول ؟(حال چه کنم)معتکف شوم را در مسجد الحرام  یبودم که شب

 .»»کن
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 ): خیمه زدن در مسجد4باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۷۳
َ
ْن َ�ْعتَِكف أ

َ
َراَد أ

َ
ِي  ،َأ

َّ
 الَْماَكِن اذل

َ
ا انرَْصََف إىِل فَلَمَّ

ْن َ�ْعتَِكَف إَِذا 
َ
َراَد أ

َ
ْخِبيَةأ

َ
رِبَّ َ�ُقولُوَن «َ�َقاَل:  ،ِخبَاُء اَع�َِشَة وَِخبَاُء َحْفَصَة وَِخبَاُء َز�ْنََب  :ٌأ

ْ
ال

َ
أ

ا ِمْن َشوَّالٍ  ،ُ�مَّ انرَْصََف  ؟»بِِهنَّ   )۲۰۳۴بخاری: ( .»فَلَْم َ�ْعتَِكْف َحىتَّ اْ�تََكَف َعرْشً
که  یبه محل یخواست که معتکف شود. وقت اکرم  ینب گوید: می لقه یشه صدیعا« ترجمه:

از  یکیمه افتاد که در آنجا نصب شده بود. ید، ناگهان چشمش به چند خیاعتکاف در نظر داشت، رس یبرا

د که یکن ال مییشما خ«فرمود:  نب، بود. رسول خدا یاز آِن ز یاز حفصه و سوم یگریشه و دیآنها از عا

آن)، ده روز از شوال، به  ی؟ سپس، از اعتکاف، منصرف شد. (و بجا»دیده انجام می یکین کار، عمل نیبا ا

 .»اعتکاف نشست

 تواند بیاید مسجد می ة): آیا معتکف در صورت نیاز تا درواز5باب (

ِ  :َعِن َصِفيََّة َزْوَج انلَّيِبِّ « -۹۷۴  رَُسوِل ا�َّ
َ

َها َجاَءْت إِىل َّ�
َ
�  تَُزورُُه يِف اْعِتاَكفِِه يِف

ثَْت ِعنَْدهُ َساَعًة، ُ�مَّ قَاَمْت َ�نَْقِلُب، َ�َقاَم  َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َ�تََحدَّ
َ
َعرْشِ األ

ْ
الَْمْسِجِد يِف ال

مِّ َسلََمَة، مَ  انلَّيِبُّ 
ُ
رَّ رَُجالِن ِمَن َمَعَها َ�ْقِلبَُها، َحىتَّ إَِذا بَلََغْت بَاَب الَْمْسِجِد ِعنَْد بَاِب أ

 ِ نَْصاِر فََسلََّما ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
َما ِ�َ َصِفيَُّة بِنُْت : «، َ�َقاَل لَُهَما انلَّيِبُّ األ ىلَعَ رِْسِلُكَما، إِ�َّ

، َوَ�رُبَ َعلَيِْهَما، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .»ُحَيٍّ  ِ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ يَْطاَن َ�بْلُُغ  إِنَّ : «َ�َقاال: ُسبَْحاَن ا�َّ الشَّ
ْن َ�ْقِذَف يِف قُلُو�ُِ�َما َشيْئًا

َ
ِم، َو�ِ�ِّ َخِشيُت أ  )۲۰۳۵بخاری: ( .»»ِمَن اِإل�َْساِن َمبْلََغ ادلَّ

در  الله   آخر رمضان که رسول هدر ده گوید: می ؛اکرم  ینب ی؛همسر گرام ل هیصف« ترجمه:

 خدا رسول با او گفتگو کردم. سپس، برخاستم تا به خانه بروم.  یساعترفتم و   ینزد و ،معتکف بود ،مسجد

م. دو مرد یدیکه باب ام سلمه بود، رس یینکه به درب مسجد، جایکرد تا ا یز برخاست و مرا همراهین

ه ید. او صفیصبر کن«به آنها گفت:  سالم دادند. رسول خدا  از آنجا گذشتند و به آنحضرت  یانصار

رسول خدا!  ین سخن، بر آنها دشوار آمد. لذا گفتند: سبحان الله، ایا». باشد من؛ می؛ همسر یدختر ُح 

ان دارد. یبدن انسان، جر یطان همانند خون، در رگهایش«فرمود:   است)؟ رسول خدا ین چه حرفی(ا

 .»»شما گمان بد بوجود آورد یها طان در دلیدم که مبادا شین، ترسیبنابرا
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 رمضاندوم  ۀده): اعتکاف در 6باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۹۷۵
َ
يَّامٍ  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
َة � ا  ،َ�ْعتَِكُف يِف لُكِّ َرَمَضاٍن َعرْشَ فَلَمَّ

ي قُِبَض ِ�يهِ  ِ
َّ

َعاُم اذل
ْ
�َن يَْوًما ،اَكَن ال  )۲۰۴۴بخاری:( .»اْ�تََكَف ِعرْشِ

نشست،  یاعتکاف م بهده روز  ،در هر رمضان اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»ست روز معتکف بودیب ،که رحلت کرد یاما در سال





 

 
 

 

 

 

 کتاب بیوع -34

لَوٰ ٱ قُِضيَتِ  فَإِذَا﴿: فرماید خداوند آمده است که می ۀاین گفت ة): آنچه دربار1باب (  ةُ لصَّ
ْ ٱفَ  وا  ٱ ِ�  نتَِ�ُ

َ
 )…در زمین پراکند شوید ،شد ه(آنگاه که نماز خواند .]۱۰الجمعة: [﴾ ِض �ۡ�

ِ  َ�ْن َ�بِْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف « -۹۷۶ ا قَِدْمنَا الَْمِدينََة آىَخ رَُسوُل ا�َّ بَيِْ� َو�َْ�َ  قَاَل: لَمَّ
قِْسُم لََك نِْصَف َمايِل، َوا

َ
نَْصاِر َماًال فَأ

َ
ْ�رَثُ األ

َ
�ِيِع: إِ�ِّ أ �ِيِع، َ�َقاَل َسْعُد ْ�ُن الرَّ ْ�ُظْر َسْعِد بِْن الرَّ

ُ َ�بْدُ 
َ

ُت لََك َ�نَْها فَإَِذا َحلَّْت تََزوَّْجتََها، قَاَل: َ�َقاَل هل
ْ
يَّ َزوَْجيَتَّ َهِو�َت نََزل

َ
الرَّمْحَِن: ال َحاَجَة يِل أ

 
َ
ىَت بِأ

َ
قٍِط يِف َذلَِك، َهْل ِمْن ُسوٍق ِ�يِه جِتَاَرةٌ؟ قَاَل: ُسوُق َ�يْنَُقاٍع، قَاَل: َ�َغَدا إيَِلِْه َ�بُْدالرَّمْحَِن فَأ

ثَ 
َ
ْن َجاَء َ�بُْدالرَّمْحَِن َعلَيِْه أ

َ
، َ�َما بَلَِث أ ُغُدوَّ

ْ
ِ وََسْمٍن، قَاَل: ُ�مَّ تَاَ�َع ال : ُر ُصْفَرةٍ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

نَْصاِر، قَاَل: »َوَمنْ «؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: »تََزوَّْجَت «
َ
ًة ِمَن األ

َ
؟ قَاَل: ِزنََة نََواٍة »َ�ْم ُسْقَت «؟ قَاَل: اْمَرأ

ُ انلَّيِبُّ 
َ

ْو نََواًة ِمْن َذَهٍب، َ�َقاَل هل
َ
ْولِْم َولَْو �َِشاةٍ : «ِمْن َذَهٍب أ

َ
 )۲۰۴۸بخاری: ( .»»أ

  م. رسولینه شدیوارد مد م و)یکرد هجرتاز مکه ( یوقت گوید: می عبدالرحمن بن عوف ترجمه:

ن فرد یگفت: من ثرتمندتربه من ع یمان اخوت برقرار کرد. سعد بن ربیپ ،عیمن و سعد بن ربن یب  الله

که مورد پسند تو باشد، او را طالق  م. و هر کدام از همسراندهم یمرا به تو ثروتمانصار هستم و نصف 

نجا یا درای. آندارمکار، ن یبا یازیعبدالرحمن گفت: من ن .یینمابا او ازدواج ، ان عدتیپا تا پس از دهم یم

صبح روز عبدالرحمن  کرد. ییراهنما ،نقاعیبه بازار ق او را عیسعد بن رب تجارت وجود دارد؟ یبرا یبازار

 یریهمچنان به کارش ادامه داد. و دو روغن همراه آورد. و ک کش یمقدار نقاع رفت ویبه بازار قبعد، 

د: یپرس الله   . رسولان بودیلباسش، نما یکه آثار زعفران بر رو یآمد در حال   امبرینگذشت که نزد پ

 .یزن انصاریک ؟ عبدالرحمن گفت: با »یبا چه کس«فرمود:   آنحضرت .ی؟ گفت: آر»یا هازدواج کرد«

 فرمود: الله   سول ام.  ، طال دادهخرما ههستیک  ه؟ گفت: بانداز»یه دادیمهرچقدر«د: یپرس  خدا رسول

 .»»باشد گوسفندیک بده اگر چه مه یول«
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 وجود داردآنها، امور مشتبهی میان  در ): حالل و حرام آشکارند و2باب (

، َو�َيْنَُهَما : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ� « -۹۷۷ ٌ ََراُم َ��ِّ
ْ
ٌ َواحل َالُل َ��ِّ

ْ
احل

 ىلَعَ 
َ
تَْرَك، َوَمِن اْجرَتَأ

َ
ُموٌر ُمْشتَِبَهٌة، َ�َمْن تََرَك َما ُشبَِّه َعلَيِْه ِمَن اِإلثِْم، اَكَن لَِما اْستَبَاَن أ

ُ
 َما أ

نْ 
َ
وَْشَك أ

َ
َِ�  �َُشكُّ ِ�يِه ِمَن اِإلثِْم أ

ْ
، َمْن يَْرَ�ْع َحْوَل احل ِ يَُواقَِع َما اْستَبَاَن، َوالَْمَعايِص ِحَ� ا�َّ

ْن يَُواقَِعهُ 
َ
 )۲۰۵۱ بخاری:( .»»يُوِشُك أ

روشن ز ینحالل روشن است و حرام «فرمود:  اکرم   ینب گوید: می  رینعمان بن بش« ترجمه:

د، یجو یوجود دارد. پس هر کس از گناهان مشتبه دور یمشتبه امور ،ان حالل و حرامیمدر اما  .است

د، یکه به ارتکاب گناهان مشتبه، جرأت نما یخواهد جست. اما کس یاز گناهان آشکار، دور یق اولیبطر

الله هستند. هر کس، در  هم ممنوعیحر هگذرد که مرتکب گناهان آشکار خواهد شد. گناهان بمثاب نمی یرید

 . »»م او شوندیرود که گوسفندانش وارد حر م آن مییرا بچراند، باش  ، گلهیچراگاه کس همحدود

 ): توضیح مشتبهات (امور مشکوك)3باب (

يِب  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۷۸
َ
ِخيِه َسْعِد بِْن أ

َ
 أ

َ
يِب َوقَّاٍص َعِهَد إىِل

َ
قَالَْت: اَكَن ُ�تْبَُة ْ�ُن أ

يِب 
َ
َخَذُه َسْعُد ْ�ُن أ

َ
َفتِْح أ

ْ
ا اَكَن اَعَم ال نَّ اْ�َن َويِلَدِة َزْمَعَة ِم�ِّ فَاقِْبْضُه قَالَْت: فَلَمَّ

َ
َوقَّاٍص  َوقَّاٍص أ

 َّ
َ

يِخ قَْد َعِهَد إيِل
َ
يِب ُودِلَ ىلَعَ َوقَاَل: اْ�ُن أ

َ
يِخ َواْ�ُن َويِلَدِة أ

َ
 ِ�يِه، َ�َقاَم َ�بُْد اْ�ُن َزْمَعَة َ�َقاَل: أ

 انلَّيِبِّ 
َ

َّ ِ�يِه، َ�َقاَل فَِراِشِه، فَتََساَوقَا إىِل يِخ اَكَن قَْد َعِهَد إيِلَ
َ
ِ اْ�ُن أ ، َ�َقاَل َسْعٌد: يَا رَُسوَل ا�َّ

يِخ وَ 
َ
ِ َ�بُْد ْ�ُن َزْمَعَة: أ يِب ُودِلَ ىلَعَ فَِراِشِه، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُهَو لََك يَا َ�بُْد ْ�َن : «اْ�ُن َويِلَدةِ أ

ََجرُ : «ُ�مَّ قَاَل انلَّيِبُّ » َزْمَعةَ 
ْ
ُ لِلِْفَراِش َولِلَْعاِهِر احل ُ�مَّ قَاَل لَِسوَْدَة بِنِْت َزْمَعَة َزْوِج  .»الَْودلَ

ى ِمْن َشبَِهِه بُِعتْبَةَ  ،»ِمنْهُ  اْحتَِجيِب « :انلَّيِبِّ 
َ
َ  ،لَِما َرأ  )۲۰۵۳بخاری: ( .»َ�َما َرآَها َحىتَّ ليَِقَ ا�َّ

نمود که ه یتوص ،وقاص یسعد بن اب؛وقاص به برادرش  یعتبه بن اب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

سعد مکه، فتح سال  گوید: می لشه یعارا او فرزند من است. ید؛ زیریل بگیتحو یرا از وز زمعه یپسر کن

سفارش کرده است. او  یبرادرم مرا در مورد نگهدار و .است نم هن برادر زادیا و گفت: را گرفتک کودآن 

پدرم در رختخواب را یباشد. ز پدرم میرا فرزند یبرادر من است زپسر  ،نیا و گفت: برخاستعبد بن زمعه 

برادر رسول خدا! او  یا. سعد گفت: رفتند نزد رسول الله  ،اختالفحل  یسرانجام، برا .ه استمدا آیبدن

پسر  وباشد  عبد بن زمعه گفت: او برادرم می .او به من سفارش نموده است هدرباربرادرم  است و نم هزاد

عبد بن زمعه! او از آِن شما  یا«فرمود:  رسول الله  .ا آمده استیدر رختخواب او بدنکه ز پدرم است یکن

 ». ردیگ یسنگ تعلق م ،و به زناکاراست رختخواب صاحب به متعلق بچه : «افزود ،سپس». است



 493 کتاب بیوع

 

ز زمعه)، ی(پسرکن از او«فرمود:  ) نمود وشیخوزمعه (همسر دختر رو به سوده  آنحضرت  ،سپس

  .»دیز تا زمان وفات، او را ندین سودهبود. و ه عتبه یشب وارا یز .»حجاب کن

 داند نمی امور مشتبه که وسوسه را از ): کسی4باب (

تُوَ�نَا بِاللَّْحِم ال نَْدرِي  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۹۷۹
ْ
، إِنَّ قَْوًما يَأ ِ نَّ قَْوًما قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

 ِ ْم ال، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ َعلَيِْه أ َذَكُروا اْسَم ا�َّ

َ
وهُ : «أ

ُ
َ َعلَيِْه َوُ� وا ا�َّ  )۲۰۵۷بخاری:( .»»َسمُّ

ما،  یبرا  یبعض !الله  ا رسولی: گفتند ،از مردم یگروهت است که یروا لشه یاز عا« ترجمه:

ست)؟ یف ما چیر؟ (تکلیا خی اند الله گفته  ، بسمکردن ذبح هنگامکه م یدان ما نمی یولآورند  یگوشت م

 .»»دیبخورد و ییبگوالله   بسم«فرمود:  الله   رسول

 آورد می مال را از چه راهی بدستدهد که  نمی اهمیت): کسیکه 5باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۹۸۰
َ
يِت ىلَعَ انلَّاِس َزَماٌن ال ُ�بَايِل الَْمرُْء َما «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
يَأ

ََرامِ 
ْ
ْم ِمَن احل

َ
َالِل أ

ْ
ِمَن احل

َ
َخَذ ِمنُْه أ

َ
 )۲۰۵۹بخاری: ( .»»أ

د که یفرا خواهد رس یروزگار«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»ا حرامیرسد از راه حالل است  دهند که آنچه بدستشان می ت نمییاهم  مردم 

 ): تجارت منسوجات6باب (

۹۸۱- » ِ ْرَ�َم قَاال: ُكنَّا تَاِجَر�ِْن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ
رَبَاَء ْ�َن اَعزٍِب َوَز�َْد ْ�َن أ

ْ
 ،َ�ْن ال

 ِ َا رَُسوَل ا�َّ
ْ

نل
َ
ِْف. َ�َقاَل:  فََسأ َس، َو�ِْن اَكَن �ََساًء فَال «َعِن الرصَّ

ْ
إِْن اَكَن يًَدا �ِيٍَد فَال بَأ

 )۲۰۶۱بخاری: ( .»»يَْصلُحُ 
. در میکرد یتجارت م الله   رسول زمان ند: دریفرما یم بد بن ارقم و براء بن عازب یز« رجمه:ت

ندارد  یباشد، مانع ینقد ،اگر معامله«. فرمود: میدیپرس الله   از رسول(معامله پول با پول)،  یمورد صراف

 .»»ستیندرست  ،باشد  هیاگر نس یول

 ): بیرون رفتن براي تجارت7باب (

ْشَعِريَّ « -۹۸۲
َ
يَب ُموىَس األ

َ
اِب  :َ�ْن أ َطَّ

ْ
َذَن ىلَعَ ُ�َمَر بِْن اخل

ْ
ُ،  أنه اْستَأ

َ
فَلَْم يُؤَْذْن هل

ِ بِْن قَيٍْس 
ْسَمْع َصوَْت َ�بِْدا�َّ

َ
لَْم أ

َ
 ُ�َمُر، َ�َقاَل: أ

َ
بُو ُموىَس، َ�َفَرغ

َ
نَُّه اَكَن َمْشُغوًال فَرََجَع أ

َ
 َوَ��

ُ، ِ�يَل:
َ

َيِّنَِة، َ�َقا َل  قَْد رََجَع، فََداَعُه َ�َقاَل: ُكنَّا نُْؤَمُر بَِذلَِك، ائَْذنُوا هل
ْ

تِيِ� ىلَعَ َذلَِك بِابل
ْ
: تَأ
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بُو َسِعيدٍ 
َ
ْصَغُرنَا أ

َ
لَُهْم. َ�َقالُوا: ال �َْشَهُد لََك ىلَعَ َهَذا إِالَّ أ

َ
نَْصاِر، فََسأ

َ
 َ�ِْلِس األ

َ
 فَاْ�َطلََق إِىل

ُْدرِيُّ 
ْ
ِ فََذهَ  ،اخل ْمِر رَُسوِل ا�َّ

َ
َّ ِمْن أ َخيِفَ َهَذا يلَعَ

َ
، َ�َقاَل ُ�َمُر: أ ُْدرِيِّ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
 ،َب بِأ

 جِتَاَرةٍ 
َ

ُُروَج إِىل
ْ
ْسَواِق، َ�ْعِ� اخل

َ
ْفُق بِاأل لَْهاِ� الصَّ

َ
 )۲۰۶۲بخاری: ( .»أ

 عمر  اجازه خواست تا نزد عمر یت است که ویروا  یاشعر یابوموساز « ترجمه:
ً
برود. ظاهرا

 یا صدایفارغ شد، گفت: آ عمر یبرگشت. وقت یشان، اجازه داده نشد. ابوموسیبود و به ا یمشغول کار

او  د. گفتند: برگشته است. عمریاید تا بیدم؟ به او اجازه دهی) نبود که من شنیس (ابوموسیعبد الله بن ق

ن امر فرموده است یبه ما چن گفت: آنحضرت  یا شد). ابوموسید و (علت برگشتنش را از او جویرا طلب

به مجلس انصار  یاور. ابوموسیخود) گواه ب ین (ادعایا یگفت: برا د). عمری(که اگر اجازه ندادند برگرد

 ین مطلب، گواهید است، براین فرد ما که ابوسعید. گفتند: کوچکترین مورد)، پرسیرفت و از آنها (در ا

از رسول  ین دستوریا چنیبرد. عمر (با تعجب) فرمود: آ د را نزد عمریبوسع) ایخواهد داد. او (ابوموس

 یعنیدن) آن باز داشته است. یده مانده است؟ و افزود که داد و ستد در بازار مرا از (شنیبر من پوش خدا 

 .»حاضر بشوم تجارت باعث شده بود که کمتر در مجلس رسول خدا 

 روزي، باشد): کسی که خواهان گشایش 8باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۹۸۳
َ
ِ  َ�ْن أ ُ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن يُبَْسَط هل

َ
ُه أ َمْن رَسَّ

ثَِرهِ، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ 
َ
ُ يِف أ

َ
 هل

َ
ْو يُنَْسأ

َ
 )۲۰۶۷بخاری: ( .»»يِف ِرْزقِِه، أ

خواهد  که می هرکس«فرمود:   الله رسولدم که یشن گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»د که صله رحم داشته باشدیشود، با یاد گردد و عمرش طوالنیزاش  یروز

  خرید کاالي نسیه توسط رسول خدا  :)9باب (
�ٍَس « -۹۸۴

َ
 انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
نَُّه َمىَش إىِل

َ
�  ُّخِبزُْبِ َشِعٍ� َو�َِهالٍَة َسنَِخٍة، َولََقْد رََهَن انلَّيِب 

ْهِلِه، َولََقْد َسِمْعتُُه َ�ُقوُل: 
َ
َخَذ ِمنُْه َشِعً�ا أل

َ
، َوأ ُ بِالَْمِدينَِة ِعنَْد َ�ُهوِديٍّ

َ
ْمىَس ِعنَْد «ِدراًْع هل

َ
َما أ

ٍد   )۲۰۶۹بخاری: ( .»»َصاُع بُرٍّ َوال َصاُع َحبٍّ َو�ِنَّ ِعنَْدهُ لَتِْسَع �ِْسَوةٍ  آِل ُ�َمَّ

. بردم الله  خدمت رسول ،روغن بدبو یجو با کمنان  یمقدار گوید: می انس « ترجمه:

 انس  الش گرفته بود.یع هتوش یجو برا یبه رهن نهاده و از او قدر یهودی یرا نزد فرداش  زره آنحضرت 

تا  ،گر حبوباتیصاع از دیک ا یصاع گندم ویک هرگز «فرمود:  یدم که میشن  الله  از رسول گوید: می

 .»»رده همسر داشان نُ یحال آنکه ا است. ماندهن ینزد آل محمد باق ب،وقت ش
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 خویشخوردن از دست رنج ): 10باب (

ِ  َعِن الِْمْقَداِم « -۹۸۵ ْن «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
َحٌد َطَعاًما َ�طُّ َخْ�ًا ِمْن أ

َ
َ�َل أ

َ
َما أ

ِ َداوَُد  ُ�َل ِمْن َ�َمِل يَِدهِ، َو�ِنَّ نيَِبَّ ا�َّ
ْ
ُ�ُل ِمْن َ�َمِل يَِدهِ يَأ

ْ
 )۲۰۷۲بخاری: ( .»»، اَكَن يَأ

دست  یبهتر از غذا ییغذا یهرگز کس«فرمود:  اکرم   ت است که رسولیروا مقدام از « ترجمه:

 .»»خورد شه از دست رنج خود، غذا میی؛ همامبر خدا یرنجش، نخورده است. و همانا داوود ؛پ

 خویش گیري در خرید و فروش و در طلب حق سهل ): 11باب (

۹۸۶- » ِ
ِ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ رَُجًال َسْمًحا إَِذا «قَاَل:  أ رَِحَم ا�َّ

 )۲۰۷۶بخاری: ( .»»بَاَع َو�َِذا اْشرَتَى َو�َِذا اْ�تىََض 
کند که هنگام یرحم مای  ر بندهخداوند ب«فرمود:    الله ت است که رسولیروا  از جابر« ترجمه:

 .»»ر باشدید و فروش و طلب حق خود، سهل گیخر

 ثروتمند ): مهلت دادن به12باب (

ْن اَكَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  عن ُحَذْ�َفَة « -۹۸۷ ِت الَْمالئَِ�ُة ُروَح رَُجٍل ِممَّ تَلَقَّ
ْن ُ�نِْظُرواَو�َتََجاَوُزوا َعِن 

َ
َْ�ِ َشيْئًا؟ قَاَل: ُكنُْت آُمُر فِتْيَاِ� أ

ْ
َعِملَْت ِمَن اخل

َ
َ�بْلَُ�ْم قَالُوا: أ

، قَاَل: قَاَل   )۲۰۷۷بخاری: ( .»»: َ�تََجاَوُزوا َ�نْهُ الُْمورِسِ
 یها از افراد امت یکیروح  ،فرشتگان«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا فه یاز حذ« ترجمه:

خادمان خود ؟ گفت: به یا انجام داده ،یدر زندگ یریا کار خیدند: آیو از او پرس را استقبال نمودندگذشته 

 گوید: می یرند. راویز آسان بگیمهلت دهند و بر توانگران ن دست را یدادم که (بدهکاران) ته دستور می

 .»»ن کار)، مورد عفو قرار دادیخداوند او را (بخاطر ا«فرمود:  رسول خدا 

 موجب برکت است ،عیب کاال در تجارتبیان ): 13باب (

ِ  َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم « -۹۸۸ قَا«: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َِياِر َما لَْم َ�تََفرَّ
ْ
َيَِّعاِن بِاخل

ْ
 .»ابل

ْو قَاَل: 
َ
قَا، فَإِْن َصَدقَا َوَ�يَّنَا بُورَِك لَُهَما يِف َ�يِْعِهَما، َو�ِْن َكتََما َوَ�َذبَا ُ�َِقْت بََرَ�ُة «أ َحىتَّ َ�تََفرَّ

 )۲۰۷۹بخاری: ( .»»َ�يِْعِهَما
که  یدار تا زمانیفروشنده و خر «فرمود:   الله  رسولت است که یروا م بن حزام یاز حک« ترجمه:

ان یبب کاال را یند و عیراست بگواگر آنها «و افزود که:  ».را دارندمعامله ار فسخ یاند، اخت از هم جدا نشده
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 همعاملند، یدروغ بگو وب کاال را پنهان کنند یر و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عیخ ،آنان هکنند، در معامل

 .»»برکت خواهد شد بی آنها

 ): فروختن خرماي مخلوط 14باب (

يِب َسِعيٍد « -۹۸۹
َ
ِلُْط ِمنَ  َ�ْن أ

ْ
َْمِع، َوُهَو اخل

ْ
اتلَّْمِر، َوُ�نَّا نَِبيُع  قَاَل: ُكنَّا نُْرَزُق َ�ْمَر اجل

 )۲۰۸۰بخاری: ( .»»بِِدرَْهمٍ ال َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع َوال ِدرَْهَمْ�ِ : «َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
خته شده یمخلوط (که از هر نوع در آن، آم یبه ما خرماها« گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 م. آنحضرت یکردیخوب)، داد و ستد م یصاع (خرمایک د. ما دو صاع آنها را در مقابل یرس بود)، می

 .»»ستیدرهم، درست نیک صاع و دو درهم در مقابل یک دوصاع در برابر  همعامل«فرمود: 

 ): ربا خوار15باب (

اًما فَ « -۹۹۰ يِب اْشرَتَى َ�بًْدا َحجَّ
َ
يُْت أ

َ
يِب ُجَحيَْفَة قَاَل: َرأ

َ
 َ�ْن َعْوِن بِْن أ

َ
 هِ امِجِ حَ مَ بِ  رَ مَ أ

ُُه َ�َقاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ     ترِسَ كُ فَ  تلْ
َ
ِم، َوَ�َ� َعِن الَْواِشَمِة،  ، فََسأ ِب، َوَ�َمِن ادلَّ

ْ
لَك

ْ
َ�ْن َ�َمِن ال

َ�ا َوُموِ�ِِه، َولََعَن الُْمَصوِّرَ   )۲۰۸۶ بخاری:( .»َوالَْموُْشوَمِة، َوآِ�ِل الرِّ
د که شغلش حجامت بود. و دستور داد تا ابزار یخر یغالمدم ید پدرم را گوید: می فه یابوجح« ترجمه:

مت فروش سگ، از مزد حجامت، یاز ق دم. گفت: رسول خدا یرا بشکنند. از پدرم، علت آن را پرسحجامت او 

 .»کشد، لعنت کرده است ر مییرا که تصو یدن، خوردن ربا و دادن آن، منع فرموده و کسیاز خال کوب

 دهد  می صدقات را برکت برد و می ربا را از بین ،): خداوند16باب (

يَب ُهَر�َْرةَ « -۹۹۱
َ
ِ  َعن أ لَْعِة «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َقٌة لِلسِّ َِلُف ُمنَفِّ

ْ
احل

َ�ةِ   )۲۰۸۷بخاری: ( .»»ُمْمِحَقٌة لِلرَْبَ

بازار  یسوگند دروغ، باعث (گرم«دم که فرمود: یشن از رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»برد ن مییر و برکت آن را از بیخ یشود ول و) فروش کاال می

 صنعتگر آهنگر و ة): دربار17باب (

َعاِص بِْن َوائٍِل َدْ�ٌن،  َ�ْن َخبَّاٍب « -۹۹۲
ْ
َاِهِليَِّة َوَ�َن يِل ىلَعَ ال

ْ
قَاَل: ُكنُْت َ�يْنًا يِف اجل

ٍد  ْعِطيَك َحىتَّ تَْ�ُفَر بُِمَحمَّ
ُ
َ�َقاَضاُه، قَاَل: ال أ

َ
تَيْتُُه أ

َ
،  .فَأ ُ ْ�ُفُر َحىتَّ يُِميتََك ا�َّ

َ
َ�ُقلُْت: ال أ

لَْت  قِْضيَك َ�َ�َ
َ
ا، فَأ ً وَ� َماًال َوَودلَ

ُ
ْ�َعَث فََسأ

ُ
ُموَت َوأ

َ
فََرَءيۡ ﴿ :ُ�مَّ ُ�بَْعَث، قَاَل: َدْعِ� َحىتَّ أ

َ
 َت أ
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ِيٱ وَ�َ�َّ  َوقَاَل  تَِناَ�ٰ � َ�َفرَ  �َّ
ُ
ا َماٗ�  َ� لَعَ  ٧٧ َوَوَ�ً طَّ

َ
مِ  َب َغيۡ لۡ ٱ أ

َ
َذَ ٱ أ  لرَّ�ٱ ِعندَ  �َّ

 )۲۰۹۱بخاری:( .»]۷۹-۷۸مریم: [﴾ ٧٨ادٗ َ�هۡ 

به من  یداشتم. عاص بن وائل مبلغ یشغل آهنگر ،تیجاهلزمان در  گوید: می خباب « ترجمه:

گفتم: ، وام تو را نخواهم داد. یگفت: تا به محمد، کفر نورز .او طلب کردم من وام خود را از .بدهکار بود

رم و یاگر خداوند تو را بکشد و دوباره زنده کند، باز هم منکر او نخواهم شد. گفت: به من مهلت بده تا بم

 :ه نازل شدین آیاد شوند. آنگاه، وام تو را پرداخت خواهم کرد. سپس، یدوباره زنده شو و ثروت و فرزندانم ز

فََرَءيۡ ﴿
َ
ِيٱ َت أ وَ�َ�َّ  َوقَاَل  تَِناَ�ٰ � َ�َفرَ  �َّ

ُ
ا َماٗ�  َ� لَعَ  ٧٧ َوَوَ�ً طَّ

َ
مِ  َب َغيۡ لۡ ٱ أ

َ
َذَ ٱ أ  ِعندَ  �َّ

کرد و گفت: به من  را انکار  ات و احکام مایرا که آ یکس یدیا دی(آ ]۷۹-۷۸مریم: [﴾ ٧٨ادٗ َ�هۡ  لرَّ�ٱ

 .»است)گرفته  ین تعهدی، چنا از خداوندیب خبر دارد یا او از غیآ .مال و فرزند داده خواهد شد

 خیاط ةدربار): 18باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۹۹۳
َ
ِ  َ�ْن أ ِلَطَعاٍم َصنََعُه، قَاَل  قال: إِنَّ َخيَّاًطا َداَع رَُسوَل ا�َّ

 ِ �َُس ْ�ُن َمالٍِك: فََذَهبُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
ِ  أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َعاِم، َ�َقرََّب إىِل  َذلَِك الطَّ

َ
ُخزْبًا  إِىل

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
ِحبُّ  َوَمَرقًا ِ�يِه ُدبَّاٌء َوقَِديٌد، فََرأ

ُ
َزْل أ

َ
َقْصَعِة قَاَل: فَلَْم أ

ْ
ِ ال

َ
بَّاَء ِمْن َحَوايل يَتَتَبَُّع ادلُّ

بَّاَء ِمْن يَْوِمئِذٍ   )۲۰۹۲بخاری: ( .»ادلُّ

ده بود، یدک که تدار ییغذاصرف  یرا برا الله   رسول ،یاطیخ گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

و گوشت  کدوکه از  یاط، نان وخورشیرفتم. مرد خصرف غذا  یبرا الله   ز همراه رسولیدعوت کرد. من ن

ظرف غذا، در  یها در گوشهدم که یرا د اکرم  . رسولآورد الله   به محضر رسوله شده بود، یته ک،خش

 .»پسندم یز همواره کدو را میمن ناز آن پس،  گوید: می فرمود. انس  یتناول ماز آن، کدو بود و افتن یصدد 

 االغ ایان وپ): خریدن چار19باب (

۹۹۴- » ِ
 يِب مَجَِ�  قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
ْ�َطأ

َ
يِف َغَزاةٍ، فَأ

َّ انلَّيِبُّ  ىَت يلَعَ
َ
ْ�يَا، فَأ

َ
نَُك «؟ َ�ُقلُْت: َ�َعْم، قَاَل: »َجابِرٌ «، َ�َقاَل: َوأ

ْ
َّ مَجَِ� »َما َشأ  يلَعَ

َ
ْ�َطأ

َ
؟ قُلُْت: أ

َل َ�ُْجنُُه بِِمْحَجنِِه، ُ�مَّ قَاَل:  ْ�يَا َ�تََخلَّْفُت، َ�َ�َ
َ
ُه َ�ْن » اْرَكْب «َوأ ُ�فُّ

َ
ْ�تُُه أ

َ
فََر�ِبُْت فَلََقْد رَأ

 ِ ْم ثَيِّبًا«؟ قُلُْت: َ�َعْم. قَاَل: »ْجَت تََزوَّ «قَاَل:  رَُسوِل ا�َّ
َ
فَال «؟ قُلُْت: بَْل ثَيِّبًا، قَاَل: »بِْ�ًرا أ

َ
أ

، »َجاِر�ًَة تُالِعبَُها َوتُالِعبَُك  َْمُعُهنَّ
َ

ًة جت
َ
َج اْمَرأ تََزوَّ

َ
ْن أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
َخَواٍت، فَأ

َ
؟ قُلُْت: إِنَّ يِل أ

، قَ  ، َوَ�ُقوُم َعلَيِْهنَّ َكيَْس «اَل: َوَ�ْمُشُطُهنَّ
ْ
َكيَْس ال

ْ
ا إِنََّك قَاِدٌم فَإَِذا قَِدْمَت فَال مَّ

َ
تَِبيُع «ُ�مَّ قَاَل: » أ

َ
أ
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ِ »مَجَلََك  وِ�يٍَّة، ُ�مَّ قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
ُ
َغَداةِ، فَِجئْنَا  ؟ قُلُْت: َ�َعْم، فَاْشرَتَاُه ِم�ِّ بِأ

ْ
َ�بِْ�، َوقَِدْمُت بِال

 الَْمْسِجِد، فَوََجدْ 
َ

اآلَن قَِدْمَت «تُُه ىلَعَ بَاِب الَْمْسِجِد، قَاَل: إىِل
َ
فََدْع مَجَلََك، «؟ قُلُْت: َ�َعْم. قَاَل: »أ

َعتَْ�ِ 
ْ
رَْجَح  .»فَاْدُخْل فََصلِّ َر�

َ
وِ�يًَّة، فََوَزَن يِل بِالٌل فَأ

ُ
ُ أ

َ
ْن يَِزَن هل

َ
َمَر بِالًال أ

َ
فََدَخلُْت فََصلَّيُْت، فَأ

ُْت، َ�َقاَل: يِل يِف الِْمَ�اِن، فَ 
َّ

ََمَل، َولَْم » اْدُع يِل َجابًِرا«اْ�َطلَْقُت َحىتَّ َويل
ْ
َّ اجل قُلُْت: اآلَن يَرُدُّ يلَعَ

َّ ِمنُْه، َقاَل:  ْ�َغَض إيِلَ
َ
ٌء أ  )۲۰۹۷بخاری:( .»»ُخْذ مَجَلََك، َولََك َ�َمنُهُ «يَُ�ْن يَشْ

شده بود  بودم. شترم خسته الله   همراه رسول یا در غزوه گوید: می بالله  جابر بن عبد« ترجمه:

چه خبر « فرمود: ؟ گفتم: بله.»یجابر هست«د: یگذشت، پرس که از کنارم می اکرم   . رسولرفت و راه نمی

 الله   رسول ام.  هاز کاروان عقب ماندن جهت یبد .رود یآهسته م و گفتم: شترم خسته شده است ؟»است

من سوار  ».سوار شو«فرمود:  سپس، .درانکه در دست داشت، شتر مرا  ییبا عصااده شد و یاز مرکب خود پ

. رمیسبقت نگ دم تا از رسول خدا یکش خود می یرفت، به سو ش مییو مهار شترم را که با سرعت پ شدم

با  ؟ گفتم:»یزنوه یا بی یبا دختر«فرمود:  .ی؟ عرض کردم: بل»ای هازدواج کرد« د:یاز من پرس الله   رسول

ا ی؟ گفتم: »کند یتا تو با او و او با تو، باز یازدواج نکرد یا زهیچرا با دوش«فرمود:  آنحضرت ای. وهیب

امور  ،کرده یازدواج کنم که خواهرانم را سرپرست یخواستم با همسریم .م داشتمیتیچند خواهر ! الله  رسول

 .»یدار باشیار وبیهوشد یشود، با یمیک نه نزدیمد ،اکنون«آنان بپردازد. فرمود: نظافت آنان را اداره کند و به 

یک شترم را در برابر  آنحضرت  !الله  ا رسولی ،یبل :؟ عرض کردم»یفروش یرا نم تشتر«فرمود:  ،بعد

به درب  ینه شدم. وقتیوارد مد ،و من صبح روز بعد .نه شدیوارد مد ،قبل از منسپس،  .دیخر ،ه نقرهیاوق

فرمود:  .یگفتم: بل ؟»ینه شدیوارد مد اکنون،«فرمود:  دم.یدرا در آنجا  الله   دم، رسولیمسجد رس

و دو رکعت نماز خواندم. شدم مسجد وارد ». دو رکعت نماز بخوانو شترت را بگذار و داخل مسجد برو «

م وزن یبرا ،ه نقرهیاوقیک ز ی. او نکند من وزن یبرا ،ه نقرهیاوقیک تا دستور داد  بالل به  الله   رسول

». دیاورید و نزد من بیجابر را صدا کن«فرمود:  الله   رسول راه افتادم و رفتم.من به  .بر آن افزود یزیکرد وچ

من  یبرا یزیچ. د)ینما و معامله را فسخ می( گرداند یبرم ،را به من مشتر الله   رسولاآلن، کردم  من فکر 

 ».ز از آِن تو باشدیمتش نیر و قیشترت را بگ«فرمود:  الله   رسولن نبود. یاز ا تر ناراحت کننده

 ): خریدن شتران بیمار20باب (

�ٌك، بعن عبدا� ْ�ُن ُ�َمَر « -۹۹۵  ُ ِ�يها رَشِ
َ

: �نَُّه اْشرَتَى إبًْال ِهيًما ِمْن رَُجٍل، َوهل
�ِ�ي بَاَعَك إِبًِال ِهيًما َولَْم َ�ْعِرفَْك. قَاَل  ُ: إِنَّ رَشِ

َ
�ُ�ُه إىل ابِْن ُ�َمَر، َ�َقاَل هل فََجاَء رَشِ

ا َذَهَب �َْستَاُ�َها، َ�َقاَل: َدْ�َها، رَِضينَ  ِ فَاْستَْقَها، قَاَل: فَلَمَّ  .»»ال َعْدَوى: «ا بَِقَضاِء رَُسوِل ا�َّ
 )۲۰۹۹بخاری: (
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دم. یداشت، خر یکیکه شر یرا از شخص یماریشتران ب گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

به تو فروخته است. گفتم: را  یماریشتران بتو را نشناخته و  کمیشر و گفت: نزد من آمد ،آن شخصیک شر

 رسول الله  یداوررا بگذار، به آنها را ببرد، گفتم:  شکه رفت تا شترانیهنگامر و برو. یش گیآنها را در پ

 .کند) ت نمییسرا ،شترهار یساآنها به  یماریب یعنی( .»»شود ، منتقل نمییماریب«که فرمود: هستم  یراض

 حجامدرباره ): 21باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۹۹۶
َ
ِ  َ�ْن أ بُو َطيْبََة رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ بَِصاٍع ِمْن  ،قَاَل: َحَجَم أ

َ
َمَر هل

َ
فَأ

ُفوا ِمْن َخَراِجهِ  ْن ُ�َفِّ
َ
ْهلَُه أ

َ
َمَر أ

َ
 )۲۱۰۲بخاری: ( .»َ�ْمٍر َوأ

 .را حجامت کرد الله   رسول )جهت مداوا(به یابوط گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

امر فرمود که  ،اتیمال یآور مأموران جمعبه بدهند و  یصاع خرما به ویک تا دستور داد  اکرم   رسول

 .»ل شوندیف قایتخف یو یبرا

ي َحَجَمُه، َولَْو اَكَن  قَاَل: اْحتََجَم انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۹۹۷ ِ
َّ

ْ�َطى اذل
َ
َوأ

 )۲۱۰۳بخاری: ( .»َحَراًما لَْم ُ�ْعِطهِ 

اگر  نمود. ام را پرداختّج َح ت حجامت کرد و اجر الله   رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»پرداخت یآن را نم الله   رسول ،بود یمزد حجامت حرام م

 پوشیدن آن براي مردان و زنان استکه  ستد چیزي ): داد و22باب (

مِّ الُْمْؤِمِنَ� « -۹۹۸
ُ
ا َرآَها لَ�ْن اَع�َِشَة أ َها اْشرَتَْت ُ�ْمُرقًَة ِ�يَها تََصاِو�ُر، فَلَمَّ َّ�

َ
� :

 ِ ،  رَُسوُل ا�َّ ِ َكَراِهيََة، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َاِب فَلَْم يَْدُخلُْه، َ�َعَرفُْت يِف وَْجِهِه ال

ْ
قَاَم ىلَعَ ابل

 رَُسوهِلِ 
َ

ِ َو�ىِل  ا�َّ
َ

تُوُب إِىل
َ
ْذَ�بُْت أ

َ
ِ : َماَذا أ » َما بَاُل َهِذهِ انلُّْمُرقَِة؟: «؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

 ِ َدَها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ �ْتَُها لََك تِلَْقُعَد َعلَيَْها َوتَوَسَّ َوِر : «قُلُْت: اْشرَتَ ْصَحاَب َهِذهِ الصُّ
َ
إِنَّ أ

ْحيُوا َما خَ 
َ
بُوَن، َ�يَُقاُل لَُهْم: أ ِقيَاَمِة ُ�َعذَّ

ْ
َوُر ال «َوقَاَل: » لَْقتُمْ يَْوَم ال ِي ِ�يِه الصُّ

َّ
َيَْت اذل

ْ
إِنَّ ابل

 )۲۱۰۵بخاری: ( .»»تَْدُخلُُه الَْمالئَِ�ةُ 

 الله   رسولکه  یهنگامر بود. یتصو یداراکه دم یخر) ی(پشت ییمتکا گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به  رسول خدا! یا: گفتم. دمیداش  در چهرهرا  یآثار ناراحتکرد و وارد خانه نشد. توقف  ،در کنار ،دیآن را د

؟ »ستیچ اکتن میا«فرمود:  الله   م؟ رسوله امرتکب شد ییچه خطا .کنمیو رسولش توبه مخدا شگاه یپ

فرمود:  الله   رسول د.یه زنید و بر آن تکینیآن بنش یروام تا  دهیشما خر یآن را برا !الله  ا رسولیعرض کردم: 
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 اید، دهیآنچه را که آفرشود:  یو به آنان گفته م ر عذاب داده خواهند شد.ین تصاویکنندگان ام یامت، ترسیروز ق«

 .»»آن نخواهند شدوارد  )رحمت(فرشتگان  ،ر باشدیتصو ،که در آن یا هر خانه: «افزودو .»دیزنده کن

 بخرد و بالفاصله آن را هبه کندکه چیزي  ): کسی23باب (

يِف َسَفٍر، فَُكنُْت ىلَعَ بَْ�ٍر َصْعٍب  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۹۹۹
ُم، َ�َ�ُْجرُ  هُ ُ�مَّ َ�تََقدَّ َقْوِم، َ�َ�ُْجُرهُ ُ�َمُر َو�َُردُّ

ْ
َماَم ال

َ
ُم أ ُه، ِلُعَمَر، فاََكَن َ�ْغِلبُِ�، َ�يَتََقدَّ ُه ُ�َمُر َوَ�رُدُّ

. قَاَل: » بِْعنِيهِ «لُِعَمَر:  َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ِ ِ ». بِْعنِيهِ «قَاَل: ُهَو لََك يَا رَُسوَل ا�َّ ، َ�بَاَعُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ
ِ ْ�َن ُ�َمَر تَْصنَُع بِِه َما ِشئَْت : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ 

 )۲۱۱۵بخاری: ( .»»ُهَو لََك يَا َ�بَْدا�َّ

جوان و  یو بر شتر .بودم الله   رسول ، همراهیسفردر  گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

آن  افتاد. عمر یجلو م ،و از کاروان شد کنترل من خارج میاز  یسرکش که از پدرم بود، سوار بودم. گاه

گرداند.  یکرد و برم ه مییاو را تنب افتاد. عمر یدوباره، جلو م یراند. ول می و به عقب کرد را متوقف می

 باشد.شما  از آِن  !خدا رسول یگفت: ا عمر». او را به من بفروش«گفت:   به عمر رسول خدا 

 الله   رسولسپس، فروخت.  به رسول خدا آن را   عمر. »آن را به من بفروش«فرمود:  الله   رسول

 .»»بکناو با  ،یخواه و هر چه میاو مال تو باشد  !الله عبد یا« فرمود: ب عبدالله بن عمرخطاب به 

 است ناپسند ،): فریب کاري در معامالت24باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۰۰
نَّ رَُجًال َذَكَر لِلنَّيِبِّ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُيُوِع،  : أ

ْ
نَُّه ُ�َْدُع يِف ابل

َ
�

 )۲۱۱۷بخاری: ( .»»إَِذا بَاَ�ْعَت َ�ُقْل: ال ِخالبَةَ «َ�َقاَل: 

نکه در یاز اآمد و  الله   نزد رسول یشخص :است کهت یروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

، بگو: به شرط یکن یهرگاه معامله م«فرمود:  الله   رسولدهند، سخن گفت.  ب مییمعامالت، او را فر

 .»»نباشدکار در  یبینکه فریا

 بازارها آمده است ة): آنچه دربار25باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۰۰۱ َكْعبََة، فَإَِذا اَكنُوا : «قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
َ�ْغُزو َجيٌْش ال

لِِهْم َوآِخِرِهمْ  وَّ
َ
رِْض ُ�َْسُف بِأ

َ
ِ  .»بِبَيَْداَء ِمَن األ َكيَْف ُ�َْسُف  ،قَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْسَواُ�ُهْم، َوَمْن 
َ
لِِهْم َوآِخِرِهْم، َوِ�يِهْم أ وَّ

َ
لِِهْم َوآِخِرِهْم ُ�مَّ «لَيَْس ِمنُْهْم؟ قَاَل: بِأ وَّ

َ
ُ�َْسُف بِأ

 )۲۱۱۸بخاری:( .»»ُ�بَْعثُوَن ىلَعَ ِ�يَّاتِِهمْ 
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قصد حمله به کعبه، حرکت به  یلشکر«فرمود:   الله  ت است که رسولیروا لشه یاز عا« ترجمه:

 لشه یعا .»ن فرو خواهند رفتیدر زم آنان ههمرسند،  داء میین بیسرزم که به یو هنگام .خواهد کرد
ر ی(غ یبازارافراد ان آنان ی، حال آنکه مبلعد ن مییآنان را زم هچگونه هم !الله  ا رسولیدم: یپرس گوید: می

 .دیرا خواهد بلع ههم ،نیزم« فرمود: الله   وجود دارد؟ رسولت جنگ ندارند، یکه ن یکسانو جنگجو) 

 .»»حشر خواهد شد ،شیت خویبق ناطم ،هرکس ،امتیاما روز ق

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۰۲
َ
َقاِسِم،  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
بَا ال

َ
وِق، َ�َقاَل: رَُجٌل يَا أ يِف السُّ

ََفَت إيَِلِْه انلَّيِبُّ  َما َدَعوُْت َهَذا، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  فَاتلْ وا بِاْسِ� َوال : «َ�َقاَل: إِ�َّ تََ�نَّْوا َسمُّ
 )۲۱۲۰بخاری: ( .»»بُِ�نْييَِت 

 !القاسم ا ابایزد و گفت:  صدا  یشخص .در بازار بود اکرم   ینب گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

فرمود:  الله   رسول. آنگاه، بود نه شما یگفت: منظورم فالن ،آن شخص او نگاه کرد. یسوبه  الله   رسول

 .»»دیخود، بکار نبر یرا براام   هیکن ید ولیمرا بر خود بگذاراسم «

ويِْسِّ « -۱۰۰۳ يِب ُهَر�َْرَة ادلَّ
َ
يِف َطائَِفِة انلََّهاِر، ال يَُ�لُِّمِ�  قَاَل: َخَرَج انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ىَت ُسوَق بَِ� َ�يْنَُقاَع، فََجلََس بِِفنَاِء َ�يِْت فَاِطَمَة، َ�َقاَل: 
َ
َ�لُِّمُه، َحىتَّ أ

ُ
 «َوال أ

َ
َ�مَّ أ

َ
َ�مَّ لَُكُع أ

لُُه، فََجاَء �َْشتَدُّ َحىتَّ اَعَ�َقُه » لَُكُع؟ ْو ُ�َغسِّ
َ
َها تُلِْبُسُه ِسَخابًا أ َّ�

َ
فََحبََستُْه َشيْئًا، َ�َظنَنُْت �

بُّهُ «َوَ�بَّلَُه، َوقَاَل:  ِحبَّ َمْن ُ�ِ
َ
ْحِببُْه َوأ

َ
 )۲۱۲۲بخاری:( .»»اللَُّهمَّ أ

ر ی(در مس .به طرف بازار رفتاز روز،  یدر بخش  الله  رسول گوید: می  یدوس رهیابوهر« ترجمه:

فاطمه زهرا  هنقاع شد و در صحن خانیق ینکه وارد بازار بنیتا ا. شانیمن سخن گفت و نه من با ا باشان یانه راه) 

 .)بود ب نیحس و حسنهدفش ؟ (»نجا استیا؟ کوچولو نجا استیاکوچولو «نشست و فرمود:  ل

زد یآو به گردنش می یال کردم گردن بندیخ گوید: می ی. راور کردیتاخ یاندک ،در فرستادن طفل لفاطمه 

د یوسباو را در آغوش گرفت و   آنحضرت .آمد الله   دوان دوان نزد رسول ک،د. سپس، کودیشو ا او را میی

 .»»او را دوست بدار زیتو ن و را دوست بداردان را دوست بدار و هر کس که یپروردگارا! ا«و فرمود: 

ْكبَاِن ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۰۴ َعاَم ِمَن الرُّ �َُّهْم اَكنُوا �َْشرَتُوَن الطَّ
َ
� : 

َعاُم. وقَ  ْن يَِبيُعوُه َحيُْث اْشرَتَوُْه، َحىتَّ َ�نُْقلُوُه َحيُْث ُ�بَاُع الطَّ
َ
اَل َ�يَبَْعُث َعلَيِْهْم َمْن َ�ْمنَُعُهْم أ

َعاُم إَِذا اْشرَتَاُه َحىتَّ �َْستَْوِ�يَهُ  : َ�َ� انلَّيِبُّ باْ�ُن ُ�َمَر  ْن ُ�بَاَع الطَّ
َ
 )۲۱۲۴بخاری: ( .»أ

ها یخوراک الله   رسول در زمان ،مردماز  یبرخت است که: یروا ب الله بن عمر بداز ع« ترجمه:

را نزد آنان فرستاد تا آنها را از فروش آن  یکس  دند. رسول اکرمیخر فروشندگان آنها می ن راه ازیرا در ب
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از فروختن مواد  رسول خدا  گوید: می بدن به بازار، منع کند. عبد الله بن عمر یمواد، قبل از رس

 .»دار برسد)، منع کرده استینکه قبض شود (بدست خریقبل از ا ییغذا

 ): کراهیت براه انداختن جار وجنجال در بازار26باب (

َعاِص « -۱۰۰۵
ْ
ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن ال

ِ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ يِف  : �نَُّه ُسئَِل َ�ْن ِصَفِة رَُسوِل ا�َّ
جَ 

َ
ُقْرآنِ اتلَّْوَراِة، قَاَل: أ

ْ
ِ إِنَُّه لََموُْصوٌف يِف اتلَّْوَراةِ بِبَْعِض ِصَفِتِه يِف ال َها انلَّيِبُّ إِنَّا  :ْل، َوا�َّ ُّ�

َ
يَا �

 َ يْتَُك: املتََو�ِّ نَْت َ�بِْدي َورَُسوِ�، َسمَّ
َ
يَِّ�، أ مِّ

ُ
ا َونَِذيًرا وَِحْرًزا لِأل ً رَْسلْنَاَك َشاِهًدا َوُمبرَشِّ

َ
، أ

يِّ  يِّئَِة السَّ ْسَواِق، َوال يَْدَ�ُع بِالسَّ
َ
اٍب يِف األ ، َوال َغِليٍظ، َوال َسخَّ ئََة، َولَِ�ْن َ�ْعُفو لَيَْس بَِفظٍّ

 ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ْن َ�ُقولُوا: ال إِهل
َ
َعوَْجاَء، بِأ

ْ
ُ َحىتَّ يُِقيَم بِِه الِْملََّة ال ، َو�َْفتَُح بَِها َوَ�ْغِفُر، َولَْن َ�ْقبَِضُه ا�َّ

ا، َوقُلُوً�ا ُغلًْفا ْ�يُنًا ُ�ْميًا، َوآَذانًا ُصمًّ
َ
 )۲۱۲۵بخاری: ( .»أ

در تورات، چگونه  رت رسول اکرم یدند که سیپرس بله بن عمرو بن عاص از عبدال« ترجمه:

 مانند صفات ای، عدر تورات الله   از صفات رسول یگفت: بخدا سوگند، بعضان شده است؟ یب
ً
شان در ینا

! ما تو را بعنوان گواه و بشارت دهنده و ترساننده و ینب یا گوید: می ان شده است. چنانچه توراتیقرآن، ب

م
ُ
امبر) ید که آن پیافزا (و می ام.  . تو را متوکل نام نهادهیتو بنده و رسول من هست ایم. قرار داده یمحافظ افراد ا

دهد. بلکه  ، جواب نمییرا با بد یاندازد. بد ست و در بازارها سرو صدا به راه نمییبدخو و سنگدل ن

ت نکند یله او، هدایکه ملت گمراه را بوس یتا زمانراند یم گذرد. و خداوند او را نمییبخشد و از آن، در م می

مهر زده  یکر و قلبها یکور، گوشها یله آن، چشمهایند و بوسی) الاله اال الله نگویعنید یو آنها (کلمه توح

 .»دیرا باز ننما

 فروشنده است ةیا پیمانه کردن کاال بر عهد ): وزن و27باب (

ِ ْ�ُن َ�ْمِرو بِْن َحَراٍم وََعلَيِْه َدْ�ٌن، فَاْستََعنُْت  َ�ْن َجابٍِر « -۱۰۰۶
َ َ�بُْدا�َّ قَاَل: تُُو�ِّ

ْن يََضُعوا ِمْن َديْنِِه، َ�َطلََب انلَّيِبُّ  انلَّيِبَّ 
َ
 :إيَِلِْهْم فَلَْم َ�ْفَعلُوا، َ�َقاَل يِلَ انلَّيِبُّ  ىلَعَ ُغَرَمائِِه أ

َّ  اْذَهْب فََصنِّْف َ�ْمَركَ «
َ

رِْسْل إيِل
َ
َعْجَوَة ىلَعَ ِحَدٍة، وََعْذَق َز�ٍْد ىلَعَ ِحَدٍة، ُ�مَّ أ

ْ
ْصنَافًا، ال

َ
» أ

 انلَّيِبِّ 
َ

رَْسلُْت إِىل
َ
ْو يِف وََسِطِه ُ�مَّ قَاَل:  َ�َفَعلُْت، ُ�مَّ أ

َ
ْعالهُ أ

َ
» لِكْ لِلَْقْومِ «فََجاَء فََجلََس ىلَعَ أ

ْوَ�يْتُُهمِ 
َ
تُُهْم َحىتَّ أ

ْ
ءٌ  فلَِك نَُّه لَْم َ�نُْقْص ِمنُْه يَشْ

َ
ِي لَُهْم، َوَ�يِقَ َ�ْمِري َك�

َّ
 )۲۱۲۷بخاری: ( .»»اذل

از  ا رفت.ی، از دنکه بدهکار بود یالله بن عمرو بن حرام در حال عبد گوید: می جابر « ترجمه:

 از طلب خود را کم کنند. رسول الله  یش بخواهد تا مقدارتقاضا کردم که از طلبکاران الله   رسول
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 یعنیخود را از هم جدا کن.  یبرو و خرماها«به من گفت:  رفتند. آنحضرت یسفارش کرد، اما آنها نپذ

ز اطاعت امر یمن ن». گر جدا ساز. آنگاه، مرا خبر کنیکدید (انواع خرما) را از یاز عجوه و عذق زیک هر 

ا وسط خرماها نشست و فرمود: یآمد و باال  فرستادم. آنحضرت  را نزد رسول الله  یکردم. سپس، کس

را بطور کامل، پرداخت نمودم. یک هر  یرا وزن کردم و بده ها ز خرمایمن ن». وزن کن و به طلبکاران، بده«

 . »از آنها کم نشده بود یزیا چیکه گو یماند بطور یم باقیو خرماها

 مستحب استاش  ): آنچه که وزن وپیمانه28باب (

ِكيلُوا َطَعاَمُ�ْم ُ�بَارَْك «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َعِن الِْمْقَداِم بِْن َمْعِدي َكرَِب « -۱۰۰۷
 )۲۱۲۸بخاری: ( .»»لَُ�مْ 

خود را هنگام داد و  یمواد خوراک« فرمود:  اکرم ینب گوید: می  کرب یمقدام بن معد« ترجمه:

 . »شما برکت حاصل شود ید تا در آن، برایستد، وزن کن

 پیامبر (واحد وزن) مد  ): برکت صاع و29اب (

ِ بِْن َز�ٍْد « -۱۰۰۸
َة وََداَع لََها، : «َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ َم َمكَّ نَّ إِبَْراِهيَم َحرَّ

َ
أ

َة وََدَعوُْت لََها يِف  َم إِبَْراِهيُم َمكَّ ْمُت الَْمِدينََة َكَما َحرَّ َها وََصاِعَهاوََحرَّ ، ِمثَْل َما َداَع ُمدِّ
ةَ  إِبَْراِهيمُ   )۲۱۲۹بخاری: ( .»»لَِمكَّ

 یمکه را حرم قرار داد و برا م یابراه«فرمود:   اکرم ینب گوید: می د یالله بن ز عبد« ترجمه:

مد و صاع  یو برانه را حرم قرار دادم یمکه را حرم قرار داد، مد م یهمان گونه که ابراهز ینمن  .آن دعا کرد

 .»»برکت نمود یمکه، دعا یم براینه دعا کردم همانطور که ابراهیوزن) مد همانی(پ

 مواد خوراکی آمده استفروش و احتکار  ة): آنچه دربار30باب (

ُ�وَن ىلَعَ  بَ�ْن ابن عمر « -۱۰۰۹ َعاَم ُ�َاَزفًَة، يرُْضَ يَن �َْشرَتُوَن الطَّ ِ
َّ

يُْت اذل
َ
قَاَل: َرأ

 ِ  رَِحالِِهمْ  َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ

ْن يَِبيُعوُه َحىتَّ يُْؤُووُه إِىل
َ
 )٢١٣١خبارى: ( .»أ

ن، یتخم یکه بدون وزن و از رو یکسان در زمان رسول خدا  گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

 .»شدند ه مییفروختند، تنبیگران میار گرفتن)، آنرا به دیدند و قبل از قبض (در اختیخر را می یمواد خوراک

ِ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۰۱۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن يَِبيَع الرَُّجُل َطَعاًما َحىتَّ �َْستَْوِ�يَُه،  أ

َ
َ�َ� أ

 
ٌ
َعاُم ُمرَْجأ  )۲۱۳۲بخاری: ( .»»ِ�يَل البِْن َ�بَّاٍس: َكيَْف َذاَك؟ قَاَل: َذاَك َدَراِهُم بَِدَراِهَم َوالطَّ
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از قبل ، یمواد خوراکفروختن مردم را از   الله رسولکند که:  ت مییروا بابن عباس « ترجمه:

 چگونه؟ فرمود: یعنیدند: یپرس باز ابن عباس  فرمود.منع رند)، یل بگی(تحوند ننکه آن را قبض کیا

مثال گندم  یعنیافتد. (یر بیبه تاخ یل مواد خوراکیتحو یکه پول در مقابل پول، پرداخت شود ول ین معنیبد

 .»رد، بفروشد)یل بگینکه از فروشنده تحویرا قبل از ا

اِب « -۱۰۱۱ َطَّ
ْ
ِ  :َ�ْن ُ�َمَر ْ�َن اخل َهِب ِرً�ا إِالَّ «قَاَل:  ُ�رِْبُ َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َهُب بِاذلَّ اذلَّ

رُبِّ ِرً�ا إِالَّ َهاَء َوَهاَء، َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر ِرً�ا، إِالَّ َهاَء َوَهاَء، َوالشَّ 
ْ
رُبُّ بِال

ْ
ِعِ� َهاَء َوَهاَء، َوال ِعُ� بِالشَّ

 )۲۱۳۴بخاری: ( .»»إِالَّ َهاَء َوَهاءَ  ِرً�ا
گندم و طال، در مقابل فروختن طال «کند که فرمود:  نقل می از رسول الله  عمر بن خطاب « ترجمه:

 .»»نکه دست به دست باشدیمگر ااست َجو، ربا در مقابل َجو و خرما، در مقابل خرما و گندم، در مقابل 

معامله کند مگر اینکه  برادر مسلمانش را بهم زند تا خود،معامله  ): مسلمان نباید31باب (
 او اجازه دهد یا صرف نظر کند

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۱۲
َ
ِ  َ�ْن أ ْن يَِبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد، َوال َ�َناَجُشوا  قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

ِخيِه، َوال َ�ُْطُب ىلَعَ 
َ
ْختَِها َوال يَِبيُع الرَُّجُل ىلَعَ َ�يِْع أ

ُ
ُة َطالَق أ

َ
ُل الَْمْرأ

َ
ِخيِه، َوال �َْسأ

َ
ِخْطبَِة أ

 َما يِف إِنَائَِها
َ
 )۲۱۴۰بخاری: ( .»تِلَْكَفأ

را  ییفرد روستا ین، (بعنوان دالل) کاالینکه فرد شهر نشیاز ا الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن ید. و همچنیمت، نشویش قی، به قصد افزایکس همعاملز فرمود که وارد یبفروش رساند، منع کرده است. و ن

که برادر  یکس یچ کس به خواستگاریبرادر مسلمانش را بخاطر خود، بهم نزند. و ه هشخص، معامل

 .»طالق خواهر مسلمانش، به نفع خود نگردد یمتقاض یچ زنیکرده، نرود. و ه یمسلمانش از او خواستگار

 ): فروش مزایده32باب (

۱۰۱۳- » ِ
ُ َ�ْن ُدبٍُر فَاْحتَاجَ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ْ�تََق ُغالًما هلَ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
 ،أ

َخَذُه انلَّيِبُّ 
َ
�ِه ِم�ِّ «َ�َقاَل:  فَأ ِ بَِ�َذا َوَ�َذا فََدَ�َعُه »َمْن �َْشرَتِ

اُه ُ�َعيُْم ْ�ُن َ�بِْدا�َّ ؟ فَاْشرَتَ
 )۲۱۴۱بخاری: ( .»إيَِلْهِ 

ر  ،یت است که شخصیروا بالله  از جابر بن عبد« ترجمه: گفت: پس از  یعنی( نمود.غالمش را ُمدبَّ

 محتاج شد. رسول خدا  یول .)یتو آزاد ،مرگ من
ً
م یخرد؟ نع ن غالم را مییا یاعالم کرد که چه کس بعدا

 .»ل دادیمتش را به مالکش، تحویق نمود. و آنحضرت  یداری، خریبن عبد الله آنرا در مقابل مبلغ
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 و فروش حیوان درشکم مادرشفریبکارانه  ۀ): معامل33باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۱۴
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َبَلَِة، َوَ�َن  أ

ْ
َ�َ� َ�ْن َ�يِْع َحبَِل احل
ْن تُنْتََج انلَّاقَُة ُ�مَّ تُنْتَ 

َ
 أ

َ
َُزوَر إِىل

ْ
َاِهِليَِّة، اَكَن الرَُّجُل يَبْتَاُع اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
ُج الَّيِت يِف َ�يًْعا يَتَبَاَ�ُعُه أ

 )۲۱۴۳بخاری: ( .»َ�ْطِنَها

حبل الحبله که در زمان   عیاز ب الله   رسول ت است که:یروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

گذاشت ید و شرط میخر یرا م یا شتر ماده ،یشخصن بود که یمنع فرمود. و آن، چن ،ت رواج داشتیجاهل

 .»آنرا بپردازدمت یق ،د، آنگاهیبزا یا د و بچهوشگ بزر ،آن بچه شتر ،د و بعدیبزا یا بچه ،شترهرگاه که 

هایشان  فروشنده از اینکه شیر شتر یا گاو یا گوسفند را در پستان): منع کردن 34باب (
 ذخیره کند

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۱۵
َ
َغنَمَ « :َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
وا اِإلبَِل َوال فَإِنَُّه  ،اْ�تَاَ�َها َ�ْعدُ  َ�َمِن  ،ال ترَُصُّ

ْن َ�ْتَِلبََها
َ
ْمَسَك  ،خِبَْ�ِ انلََّظَر�ِْن َ�ْعَد أ

َ
 )۲۱۴۸بخاری: ( .»»َو�ِْن َشاَء رَدََّها وََصاَع َ�ْمرٍ  ،إِْن َشاَء أ

ب یر شتر و گوسفند را (بقصد فریش«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

د، بعد از آن، مختار است ید و دوشیرا خر یوانین حید. و هر کس چنیره نکنی) در پستانشان ذخیدادن مشتر

 .»ده است) به او بدهدیکه دوش یریصاع خرما (در مقابل شیک ا به صاحبش برگرداند و یرد یکه آنرا بپذ

 ): فروختن غالم زناکار35باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۱۶
َ
َها : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ َ ِزنَاَها فَلْيَْجِ�ْ َمُة َ�تَبَ�َّ

َ
إَِذا َزنَِت األ

َها َوال ُ�رَثِّْب، ُ�مَّ إِْن َزنَِت اثلَّاثِلََة فَلْيَِبْعَها َولَْو حِبَبٍْل ِمْن َوال ُ�رَثِّْب،  ُ�مَّ إِْن َزنَْت فَلْيَْجِ�ْ
 )۲۱۵۲بخاری: ( .»»َشَعرٍ 

ثابت شود او  کارش زنا کند و  یز کسیکن ،هرگاه«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

بزند و به سرزنش، بسنده  شالقاو را باز هم  ،اکتفا نکند. بار دوم اگر زنا کردسرزنش را شالق بزند و به 

 .»»سمان بافته شده از مو باشدیریک ، او را بفروشد، اگر چه در برابر مرتکب زنا شدبار سوم اگر نکند. و 
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(در این به وي  ): آیا شهرنشین کاالي بادیه نشین را بدون اجر بفروشد؟ و36باب (
 ؟نمایدیا نصیحت  کمک کند ومورد) 

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۰۱۷ ْكبَاَن َوال يَِبْع : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُوا الرُّ ال تَلَقَّ
ُ: » َحارِضٌ بِلَادٍ 

ُ
ُ » ال يَِبيُع َحارِضٌ بِلَادٍ «قَاَل الراوي البِْن َ�بَّاٍس: َمـا قَْوهل

َ
قَاَل: ال يَُ�وُن هل

 )۲۱۵۸بخاری: ( .»ْمَساًراسِ 

 .دینرو استقبال کاروانه د کاال بیخر یبرا«فرمود:   الله رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

از  دند: منظور رسول اکرمیپرس ب از ابن عباس». او نفروشد یرا برا نیه نشیباد یکاال ن،ینشو شهر

 .»نکند یاو دالل یبرا یعنی ست؟ گفت:ی، چ»نفروشدن، کاال یه نشیباد یبرا نینش شهر«نکه فرمود: یا

 تجاري  از کاروانب): نهی از رفتن به پیش37باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۱۸
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ال يَِبيُع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع «قَاَل:  أ

وقِ   السُّ
َ

لََع َحىتَّ ُ�ْهبََط بَِها إِىل ُوا السِّ  )۲۱۶۵بخاری: ( .»»َ�ْعٍض، َوال تَلَقَّ
برادر  هبر معامل«فرمود:   الله  ت است که رسولیروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

 .»»دینکه وارد بازار شود، نرویکاال قبل از اد) یشباز (خرید. و به پیمسلمانتان، معامله نکن

 مواد خوراکی در مقابل مواد خوراکی  کشمش ودر مقابل ): فروش کشمش 38باب (

ِ  :وعنه « -۱۰۱۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�َ� َعِن الُْمَزاَ�نَِة، َوالُْمَزاَ�نَُة َ�يُْع اثلََّمِر بِاتلَّْمِر َكيًْال  أ

َكْرِم َكيْالً 
ْ
�ِيِب بِال  )۲۱۷۱: یبخار( .»َوَ�يُْع الزَّ

 یعنی. منع کرد ،ع مزابنهیاز ب  الله ت است که رسولیروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

ن یرا در ای(ز .معامله شودل، یکبا  ،انگور تازهمقابل ا کشمش در ی ک،خش یتازه در عوض خرما یخرما

 .»احتمال ربا وجود دارد)نوع معامله، 

 جودر مقابل ): فروش جو 39باب (

وٍْس « -۱۰۲۰
َ
فًا بِِمائَِة ِدينَاٍر، فََداَعِ� َطلَْحُة ْ�ُن  :َ�ْن َمالِِك بِْن أ ََمَس رَصْ نَُّه اتلْ

َ
�

يِتَ 
ْ
َهَب ُ�َقلِّبَُها يِف يَِدهِ ُ�مَّ قَاَل: َحىتَّ يَأ َخَذ اذلَّ

َ
ِ َ�رَتَاوَْضنَا َحىتَّ اْصَطَرَف ِم�ِّ فَأ

 َخاِزِ� ُ�بَيِْدا�َّ
َغابَِة َوُ�َمُر �َْسَمُع َذلَِك َ�َقاَل 

ْ
ِ ِمَن ال ُخَذ ِمنُْه، قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ِ ال ُ�َفاِرقُُه َحىتَّ تَأ : : َوا�َّ

َهِب ِرً�ا إِالَّ َهاَء َوَهاءَ « َهُب بِاذلَّ  )۲۱۷۴بخاری: ( .»وذكر بايق احلديث وقد تقدم» اذلَّ
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دالله یکنم. طلحه بن عبنار را معاوضه یددا کردم که صد یاز پین گوید: می بن اوس ک مال« ترجمه:

انجام دهم.  ین شد که من معامله را با ویو قرار بر ا .مین معامله به گفتگو نشستیا هدربار ،د و هر دویمرا طلب

گفت: تا آمدن حسابدار من از  . سپس،کرد یر رو میرا ز هارا در دست گرفته و آن هاناریدالله دیطلحه بن عب

مت طالها را یگفت: تو را بخدا سوگند، تا قبه من د، یشن یما را م یکه گفتگو  عمر .ید صبرکنیبا ،جنگل

 ینکه نقدیربا است مگر ا ،طال در برابر طال«فرموده است:  الله   رسولرا یاز او جدا نشو. ز، یا نگرفته

 .»دیان گردیبقبال  ،ثین حدیا هیبق. »باشد

 ): فروختن طال به طال40باب (

يِب بَْ�َرَة « -۱۰۲۱
َ
ِ  َ�ْن أ َهِب إِالَّ َسَواًء : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َهَب بِاذلَّ ال تَِبيُعوا اذلَّ

َهِب َكيَْف  َة بِاذلَّ ِفضَّ
ْ
ِة َوال ِفضَّ

ْ
َهَب بِال ِة إِالَّ َسَواًء �َِسَواٍء َو�ِيُعوا اذلَّ ِفضَّ

ْ
َة بِال ِفضَّ

ْ
 �َِسَواٍء َوال

 )۲۱۷۵بخاری: ( .»»ِشئْتُمْ 
و نقره را در برابر  ،طال را در برابر طال«فرمود:   الله ت است که رسولیروا بکره  واز اب« ترجمه:

 د،یدوست دارکه طور هر  ،ونقره را در برابر طال ،البته طال را در برابر نقره د.یبفروش یبطور مساو ،نقره

 .»»دیمعامله کن

 نقرهدر مقابل ): فروش نقره 41باب (

ُْدرِيِّ « -۱۰۲۲
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َهِب «قَاَل:  أ َهَب بِاذلَّ ال تَِبيُعوا اذلَّ

وا َ�ْعَضَها ىلَعَ َ�ْعٍض، َوال تَِبيُعوا الَْوِرَق بِالَْوِرِق إِالَّ ِمثًْال بِِمثٍْل، َوال  إِالَّ ِمثًْال بِِمثٍْل، َوال �ُِشفُّ
وا َ�ْعَضَها ىلَعَ   )۲۱۷۷بخاری: ( .»» َ�ْعٍض، َوال تَِبيُعوا ِمنَْها اَغئِبًا بِنَاِجزٍ �ُِشفُّ

نکه یجز ا ،طالدر مقابل طال را «فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا  ید خدریابوسع« ترجمه:

نکه برابر ید جز ایو نقره را در مقابل نقره نفروش .دینفروشاد نباشد، ی، زیگریدر برابر دیک چ یبرابر باشند و ه

 .»»دینفروش ،را به نقدآنها  هینس . ودیح ندهیترج یگریبر د را یکیباشند و 

 ): فروش دینار به دینار بطور نسیه42باب (

ُْدرِيَّ « -۱۰۲۳
ْ
يَب َسِعيٍد اخل

َ
ُ:  َ�ْن أ

َ
رَْهِم، فَِقيَل هل رَْهُم بِادلِّ ينَاِر َوادلِّ ينَاُر بِادلِّ قَاَل: ادلِّ

ُُه؟ َ�ُقلُْت: َسِمْعتَُه ِمَن انلَّيِبِّ  تلْ
َ
بُو َسِعيٍد: َسأ

َ
ُ، َ�َقاَل أ

ُ
ْو وََجْدتَُه يِف  فَإِنَّ اْ�َن َ�بَّاٍس ال َ�ُقوهل

َ
أ

قُوُل 
َ
؟ قَاَل: لُكَّ َذلَِك ال أ ِ ِ ِكتَاِب ا�َّ ْعلَُم بِرَُسوِل ا�َّ

َ
ْ�تُْم أ

َ
َساَمُة:  َوأ

ُ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
ِم�ِّ َولَِكنَّ� أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
 )۲۱۷۹ -۲۱۷۸بخاری: . (»»ال ِرً�ا إِالَّ يِف النَِّسيئَةِ «قَاَل:  أ
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 ،درهمنار، و درهم را در برابر ینار را در برابر دی: دت است که گفتیروا  ید خدریابوسعاز « ترجمه:

 عباس سؤال کردم  : از ابنگفت  دی. ابوسعدیگو ن نمییچن ب الله بن عباس عبدگفتند: د. یمعامله کن

ام   دهیشن امبریگفت: نه از پ ؟یدا کرده ایآنرا در کتاب خدا، پ ای یا دهیشن خدا امبر یاز پ ن سخن رایکه ا

سامهیدان یمن بهتر ماز را  خدا  رسولسخنان  شما ام.  دهیدخدا و نه در کتاب 
ُ
ت یروام یبرا د. اما ا

 .»»وجود ندارد ،هیجز در نسربا، « :ه استفرمود الله   که رسول نموده

 به نسیه طال در مقابل نقره ه ): فروش نسی43باب (

ْرَ�َم « -۱۰۲۴
َ
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب َوَز�َْد ْ�َن أ

ْ
ِْف فَلُكُّ َواِحٍد  بعن ال ُهَما ُسئال َعِن الرصَّ َّ��

 ِ ، فَالِكُهَما َ�ُقوُل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ َهِب بِالَْوِرِق  ِمنُْهَما َ�ُقوُل: َهَذا َخْ�ٌ ِم�ِّ َ�ْن َ�يِْع اذلَّ
 )۲۱۸۱بخاری: ( .»َدْ�نًا

 هر دند.یو نقره)، پرسصرف (معامله طال  هدربار بد بن ارقـم یاز براء بن عـازب و ز« ترجمه:

آنها گفتند که رسول  یداند. آنگاه، هر دو شان، بهتر از من مییگفت: ا کرد و می اشاره می یگریکدام به د

 .»ه، منع کرده استیاز فروختن طال در مقابل نقره، بصورت نس خدا 

 ): بیع مزابنه44باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۲۵
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ال تَِبيُعوا اثلََّمَر َحىتَّ «قَاَل:  أ

ِ� َز�ُْد ْ�ُن ثَابٍِت  .»َ�بُْدَو َصالُحُه َوال تَِبيُعوا اثلََّمَر بِاتلَّْمرِ  ْخرَبَ
َ
ِ  :أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َص َ�ْعَد  أ رَخَّ

 َ ْو بِاتلَّْمِر، َول
َ
َطِب أ َعِر�َِّة بِالرُّ

ْ
ْص يِف َ�ْ�ِهِ َذلَِك يِف َ�يِْع ال  )۲۱۸۴ـ  ۲۱۸۳بخاری: ( .»ْم يُرَخِّ

، اند پخته نشدهها را تا  وهیم«فرمود:   الله ت است که رسولیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

د بن ثابت یز گوید: می ی. راو»دیمعامله نکن ،کهنه یدرخت را در برابر خرما یباال هتاز یو خرما .دینفروش

درخت در  یباال هتاز یخرماه (یعر هفقط معامل ،بعد از آن کند که آنحضرت  ت مییروا الله   از رسول

 .»ز قرار دادیجاکهنه) را  یبرابر خرما

ٌء  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  َ�ْن َجابٍِر « -۱۰۲۶ َ�ْن َ�يِْع اثلََّمِر َحىتَّ يَِطيَب َوال ُ�بَاُع يَشْ
َعَرايَا

ْ
رَْهِم إِالَّ ال ينَاِر َوادلِّ  )۲۱۸۹بخاری: ( .»ِمنُْه إِالَّ بِادلِّ

و  .نشده است، منع فرمودپخته که  یوه تا زمانیاز فروش م  اکرم ینب گوید: می جابر « ترجمه:

(و  .»ز قرار دادیه، که آنرا جایعر ه. مگر معاملمنع کرد ،ناریدرهم و ددر مقابل بجز  ،ن از فروش آنیهمچن

 ث باال گذشت).یشرح آن، در حد
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 نقره درخت در مقابل طال وروي  ه): فروش میو45باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۲۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
ْو ُدوَن  أ

َ
وُْسٍق أ

َ
َعَرايَا يِف مَخَْسِة أ

ْ
َص يِف َ�يِْع ال رَخَّ

وُْسٍق 
َ
 )۲۱۹۰بخاری: ( .»مَخَْسِة أ

ا در کمتر ی(واحد وزن) در پنج وسق ه را یع عریب الله   کند که رسول ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 .»ز قرار دادیجاآن، از 

 استفاده شوند): فروختن میوه قبل از اینکه قابل 46باب (

ِ  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -۱۰۲۸ يَتَبَاَ�ُعوَن اثلَِّماَر فَإَِذا  قَاَل: اَكَن انلَّاُس يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َصابَُه  ذَّ جَ 

َ
َصابَُه ُمَراٌض أ

َ
َماُن، أ َصاَب اثلََّمَر ادلُّ

َ
قَُشاٌم، انلَّاُس وََحرَضَ َ�َقاِضيِهْم، قَاَل: الُْمبْتَاُع إِنَُّه أ

 ِ وَن بَِها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ُُصوَمُة يِف َذلَِك:  اَعَهاٌت َ�ْتَجُّ
ْ
ا َكرُثَْت ِعنَْدُه اخل ا ال فَال «لَمَّ فَإِمَّ

ةِ ُخُصوَمتِِهمْ » تَتَبَاَ�ُعوا َحىتَّ َ�بُْدَو َصالُح اثلََّمرِ   )۲۱۹۳بخاری: ( .»اَكلَْمُشوَرةِ �ُِشُ� بَِها لَِكرْثَ

که  یکردند و وقت یها را معامله م وهیم الله   مردم در زمان رسول گوید: می بن ثابت  دیز« ترجمه:

آفات دچار ،ها وهیمن یاگفت:  یآمد، م یم ،محصول یآورجمع  یبرا ید و مشتریرس یفرا مدن آنها یچزمان 

 که رسول خدا  یدادند. هنگام بودند که مردم آنها را بهانه قرار می ینها آفاتی؛ ااند دمان، مراض و قشام شده

که  ین است تا زمانیحال که چن«کنند، فرمود:  اد به او مراجعه میینگونه اختالفات، زیحل ا ید مردم براید

نظر ن یا شان، بخاطر کثرت اختالفات رسول خدا  گوید: می یراو». دی، معامله نکناند پخته نشده ها وهیم

 .»را ارائه فرمودند یمشورت

۱۰۲۹- » ِ
َح،  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ْن ُ�بَاَع اثلََّمَرُة َحىتَّ �َُشقِّ

َ
أ

َْمارُّ َوتَْصَفارُّ َوُ�ْؤلَكُ ِمنَْها
َ

ُح؟ قَاَل: حت  )۲۱۹۶بخاری: ( .»فَِقيَل: َوَما �َُشقِّ

دند: یپرسمنع کرد.  ،حیوه قبل از تشقیاز فروختن م  اکرم ینب گوید: می الله جابر بن عبد« ترجمه:

 .»»خوردن، گرددد و قابل وزرد ش وسرخ  ،وهینکه میا یعنی«؟ فرمود: ستیچح یتشق

 دچار آفت شود ،آن میوه ،سپسو بفروشد  ،): اگر میوه را قبل از رسیدن47باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۳۰
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َ� َ�ْن َ�يِْع اثلَِّماِر َحىتَّ تُْزِ�َ فَِقيَل  أ

 ِ ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َْمرَّ
َ

ُ: َوَما تُْزِ�؟ قَاَل: َحىتَّ حت
َ

ُخُذ : «هل
ْ
ُ اثلََّمَرَة بَِم يَأ يَْت إَِذا َمنََع ا�َّ

َ
َرأ

َ
أ

ِخيهِ 
َ
َحُدُ�ْم َماَل أ

َ
 )۲۱۹۹بخاری: ( .»؟»أ
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، منع ندا نشدهپخته  که یها تا زمان وهیاز فروختن م الله   رسول گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ها را منع  وهیاگر خداوند، م«فرمود: رسول الله  ن،یشوند. همچنسرخ تا ؟ فرمود: دند: چقدری. پرسکرد

مال  ،یزیو در برابر چه چ یلیدلشما به چه  ،د) آنگاهیایببار ن یاگر فصل خوب نشود و محصول یعنیکند، (

 .؟»»دیخور یبرادرتان را م

 ): بیع خرماي خوب در برابر خرماي خراب48باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۳۱
َ
ُْدرِيِّ َوَ�ْن أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :بَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
اْستَْعَمَل رَُجًال  أ

ِ  ،فََجاَءُه بِتَْمٍر َجِنيٍب  ،ىلَعَ َخيرَْبَ  ُ�لُّ َ�ْمِر َخيرَْبَ َهَكَذا؟: «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ » أ قَاَل: ال َوا�َّ

 ِ اَ�ْ�ِ بِاثلَّالثَِة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ اَ�ْ�ِ َوالصَّ اَع ِمْن َهَذا بِالصَّ ُخُذ الصَّ
ْ
، إِنَّا نَلَأ ِ :  يَا رَُسوَل ا�َّ

َراِهمِ « َْمَع بِادلَّ
ْ
َراِهِم َجنِيبًا ال َ�ْفَعْل، بِِع اجل  )۲۲۰۲بخاری: ( .»»ُ�مَّ اْ�تَْع بِادلَّ

بر یبر خرا  یشخص  الله ت است که رسولیروا ب رهیو ابو هر ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

بر، یخ یا تمام خرماهایآ«د: یپرسآنحضرت آورد.  الله   رسولمرغوب نزد  یخرما یاو قدرگماشت. 

ن خرما را یصاع از ایک . ما ستین نیچنرسول خدا!  یر. بخدا سوگند، ایخ؟ او گفت: »اند نگونه مرغوبیا

فرمود:  الله   رسول م.یخر گر، میید یدر مقابل دو صاع، و دو صاع را در مقابل سه صاع از خرماها

 .»»دیبخرمرغوب  یخرماد و از پول آن، یمخلوط، بفروش یخرما ؛دین نکنیچن«

 کال (نرسیده)  ة): فروختن میو49باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۳۲
َ
ِ  َ�ْن أ نَُّه قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
�  ِة َعِن الُْمَحاقَلَِة َوالُْمَخارَضَ

 )۲۲۰۷بخاری: ( .»َوالُْمالَمَسِة َوالُْمنَابََذِة َوالُْمَزاَ�نَةِ 
 منع کرد:ر یاز معامالت ز کند که رسول الله  ت مییروا ک انس بن مال« ترجمه:

داد و ستد  ینوع(مالمسه  -۳ نارس) هویفروش م(مخاضره  -۲فروش حبوبات در خوشه) (محالقه  -۱

 فروشنده مییکه در زمان جاهل
ً
د و آن یوسفندها که دستت رسن گیگفت به هر کدام از ا ت رواج داشت مثال

ـ مزابنه (فروش ۵ )طرف مقابلار از یـ منابذه (پرتاب مال و سلب اخت۴ مت مال تو)ی، به فالن قیرا گرفت

 .»ن) یده شده بطور تخمیچ یدرخت در برابر خرما یرو یخرما

 وزن وپیمانه ،اجاره ،فروش ،در خریدهر شهر ): معتبر قرار دادن عرف وعادات 50باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۰۳۳ مُّ ُمَعاِوَ�َة لِرَُسوِل ا�َّ
ُ
بَا قَالَْت ِهنٌْد أ

َ
ُسْفيَاَن رَُجٌل : إِنَّ أ

ا ْن آُخَذ ِمْن َماهِلِ رِسًّ
َ
َّ ُجنَاٌح أ نِْت َوَ�نُوِك َما يَْ�ِفيِك «قَاَل:  ؟َشِحيٌح، َ�َهْل يلَعَ

َ
ُخِذي أ

 )۲۲۱۱بخاری: ( .»»بِالَْمْعُروِف 
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: شوهرم گفت  الله رسول به ؛ه یمادر معاو؛ت است که هند یروا لشه یاز عا« ترجمه:

 الله   بردارم؟ رسول یزیچ ش،از مال؛ اشکال دارد که من بدون اجازه، است یلیبخ مرد ؛انیابوسف؛

 .»»بردار ،خود و فرزندانتاِز ین هطبق عرف و به انداز« فرمود: 

 کاال توسط شریک از طرف شریک دیگر ): فروختن51باب (

ِ  : َ�ْن َجابِرٍ « -۱۰۳۴ ْفَعَة يِف لُكِّ َماٍل لَْم ُ�ْقَسمْ  َجَعَل رَُسوُل ا�َّ فَإَِذا َوَ�َعِت  ،الشُّ
ُرُق فَال ُشْفَعةَ  فَِت الطُّ ُُدوُد َورُصِّ

ْ
 )۲۲۱۳بخاری: ( .»احل

م یمشروع قرار داد که هنوز تقس یشفعه را در مال الله رسول  که کند ت مییروا جابر « ترجمه:

 یادعاحق  یکسگر ید، دین گردییتع ک،یم شد و حد ومرز هر ینکه مال تقسیاز اپس  یولنشده است، 

 .»، نداردشفعه

 کافر حربی سپس، بخشیدن و آزاد کردن او ): خریدن برده از 52باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۳۵
َ
�َِساَرَة فََدَخَل بَِها  َهاَجَر إِبَْراِهيُم : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ٍة ِ�َ ِمْن 
َ
َبَابَِرِة، فَِقيَل: َدَخَل إِبَْراِهيُم بِاْمَرأ

ْ
ْو َجبَّاٌر ِمَن اجل

َ
ْحَسِن قَْرَ�ًة ِ�يَها َمِلٌك ِمَن الُْملُوِك أ

َ
أ

ْخيِت، 
ُ
ْن يَا إِبَْراِهيُم َمْن َهِذهِ الَّيِت َمَعَك قَاَل: أ

َ
رَْسَل إيَِلِْه أ

َ
ُ�مَّ رََجَع إيَِلَْها َ�َقاَل: ال النَِّساِء فَأ

رِْض ُمْؤِمٌن َ�ْ�ِي َوَ�ْ�ُِك، 
َ
ِ إِْن ىلَعَ األ ْخيِت، َوا�َّ

ُ
نَِّك أ

َ
ُ�ُهْم � ْخرَبْ

َ
يِب َحِدييِث فَإِ�ِّ أ تَُ�ذِّ

، َ�َقالَِت: اللَُّهمَّ إِ   َوتَُص�ِّ
ُ
أ رَْسَل بَِها إيَِلِْه، َ�َقاَم إيَِلَْها َ�َقاَمْت تَوَضَّ

َ
ْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك فَأ

اَكفَِر، َ�ُغطَّ َحىتَّ َرَ�َض بِرِْجِلِه ـ
ْ
َّ ال ْحَصنُْت فَْريِج إِالَّ ىلَعَ َزْويِج فَال �َُسلِّْط يلَعَ

َ
 َو�ِرَُسولَِك َوأ

بُو ُهَر�َْرةَ 
َ
رِْسَل ُ�مَّ قَاَم إِ  :قَاَل أ

ُ
 قَالَِت: اللَُّهمَّ إِْن َ�ُمْت ُ�َقاُل ِ�َ َ�تَلَتُْه ـ فَأ

ُ
أ يَلَْها، َ�َقاَمْت تَوَضَّ
ْحَصنُْت فَْريِج إِالَّ ىلَعَ َزْويِج فَال 

َ
تَُص�ِّ َوَ�ُقوُل: اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك َو�ِرَُسولَِك َوأ

بُو ُهَر�َْرَة: َ�َقالَِت: اللَّهُ 
َ
اَكفَِر، َ�ُغطَّ َحىتَّ َرَ�َض بِرِْجِلِه قَاَل أ

ْ
َّ َهَذا ال مَّ إِْن َ�ُمْت �َُسلِّْط يلَعَ

َّ إِالَّ  رَْسلْتُْم إِيلَ
َ
ِ َما أ ْو يِف اثلَّاثِلَِة َ�َقاَل: َوا�َّ

َ
رِْسَل يِف اثلَّاِ�يَِة أ

ُ
 َشيَْطانًا َ�يَُقاُل: ِ�َ َ�تَلَتُْه فَأ

 إِبَْراِهيَم 
َ

ْ�ُطوَها آَجَر فَرََجَعْت إِىل
َ
 إِبَْراِهيَم َوأ

َ
َشَعرْ  ارِْجُعوَها إِىل

َ
َ َكبََت َ�َقالَْت أ نَّ ا�َّ

َ
َت أ

ْخَدَم َويِلَدةً 
َ
اَكفَِر َوأ

ْ
 )۲۲۱۷بخاری: ( .»»ال

 هجرت کردا؛ سار؛م با همسرش یابراه«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ار یبس ی، با زنمیکه ابراهگفتند کرد. به پادشاه  یحکومت م جا،در آن یستمگرکه پادشاه  شد  یشهروارد  و

که همراه تو است، چه ن زن یا :دیم فرستاد و از او پرسینزد ابراهرا  یکس ،است. پادشاهشده شهر ، وارد بایز
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ب نکن یو گفت: سخن مرا تکذسارا برگشت  یسپس، به سو: خواهر من است. گفتم یابراه است؟ یکس

بجز من و تو وجود  ین، مؤمنیزم یند که روگبخدا سو ام.  هکرد یخواهر خود معرفبه آنها من تو را را یز

و وضو ز برخاست یشود. سارا نیک برخاست تا به سارا نزدنزد پادشاه فرستاد. پادشاه  رااو  ،ندارد. سپس

 یجز براام و شرمگاهم را  مان آوردهیاامبرت یبه تو و پگفت: پروردگارا! اگر من ن یچنگرفت و نماز خواند و 

خرخر پادشاه (که قصد سارا را کرده بود)  مسلط نگردان. ،ا بر منن کافر ریاپس ، ام حفاظت کردهشوهرم، 

رد، یگفت: پروردگارا! اگر او بم اسارنجا، یدر ا گوید: می یـ راو . داد ش را حرکت مییو پا ن افتادیزم هبو کرد 

بار او نمود. سارا دوباره قصد  ،پادشاه د.یدهند. ـ سپس آن حالت، برطرف گرد مرگش را به من نسبت می

و ام   همان آوردیو رسولت ا ه شمانماز خواند و دعا کرد و گفت: پروردگارا! اگر من ب گر وضو گرفت،ید

دوباره گرفتار  ،پادشاه .مسلط نگردان ،ن کافر را بر منیا ام، هحفاظت کرد ،شوهرم یشرمگاهم را جز برا

 ».شد یحالت قبل

 . ـخواهند کردبه قتل او رد، مردم مرا متهم یپروردگارا! اگر او بمفرمود: ز ین بار نیا اسار گوید: می یـ راو

بخدا سوگند! شما پادشاه گفت: ا سه بار، اتفاق افتاد. آنگاه، یان، دو ین جریاشد. سالم پادشاه گر، یبار د

 نزد اسارد. یزش بود) به سارا بدهید و هاجر را (که کنیبرگردانم یاو را نزد ابراه اید. نزد من آوردهرا  یطانیش

 .!»فرمودت یبه ما عنا یزیکنعالوه بر آن، ل کرد و یآن کافر را ذل ،که خداوند یدیو گفت: دبرگشت م یابراه

 خوك ): کشتن 53باب (

ِ   نهُ عَ وَ « -۱۰۳۶ َل : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْن َ�ْ�ِ
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ يَلُوِشَ�نَّ أ ِ

َّ
َواذل

ْزَ�َة، َوَ�ِفيَض ِ�يُ�ُم اْ�ُن  ِ
ْ
�َر، َوَ�َضَع اجل ِ�ِْ

ْ
ِليَب، َوَ�ْقتَُل اخل َمْرَ�َم َحَكًما ُمْقِسًطا َ�يَْكرِسَ الصَّ

َحدٌ 
َ
 )۲۲۲۲بخاری: ( .»»الَْماُل َحىتَّ ال َ�ْقبَلَُه أ

که جان من  یسوگند به ذات«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهرن یهمچن« ترجمه:

خواهد ب را یخواهد بود، صل یاو حاکم عادل خواهد کرد.م نزول یبن مر  یسیع یبزود در دست اوست،

ثروت و  )شانیاوضع خواهد نمود و (در زمان ات یمالبر کفار،  برد وخواهد ن یاز برا ک شکست و خو

 .»»نخواهد شدمال، رفتن یحاضر به پذ یکه کسشود  اد مییز یبحد ییدارا

 جان بی موجودات ): فروختن تصویر54ِ( باب

َما  :بَ�ْن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۰۳۷ بَا َ�بَّاٍس إِ�ِّ إِ�َْساٌن إِ�َّ
َ
تَاُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَا أ

َ
�نَُّه أ

ثَُك إِالَّ َما  َحدِّ
ُ
ْصنَُع َهِذهِ اتلََّصاِو�َر، َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: ال أ

َ
َمِعيَشيِت ِمْن َصنَْعِة يَِدي َو�ِ�ِّ أ

 ِ بُُه َحىتَّ َ�نُْفَخ ِ�يَها َمْن َصوَّ «َسِمْعتُُه َ�ُقوُل:  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َ ُمَعذِّ َر ُصوَرًة فَإِنَّ ا�َّ
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بًَدا
َ
وَح، َولَيَْس بِنَافٍِخ ِ�يَها أ فََرَ�ا الرَُّجُل َر�َْوةً َشِديَدةً َواْصَفرَّ وَْجُهُه َ�َقاَل: َوْ�ََك إِْن » الرُّ

َجِر لُكِّ يَشْ  ْن تَْصنََع َ�َعلَيَْك بَِهَذا الشَّ
َ
َ�يَْت إِالَّ أ

َ
 )۲۲۲۵بخاری: ( .»ٍء لَيَْس ِ�يِه ُروحٌ أ

ابوعباس! من با دسترنج خود،  یا نزد من آمد و گفت: ،یشخص گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ن باره از یگفت: آنچه را که در افروشم. ابن عباس  م نموده و مییر را ترسین تصاوی: ایعنیکنم.  می یزندگ

 یتا زمان ،بسازد یریتصو ،هرکس«فرمود:  الله   خواهم کرد. رسولان یب شما یبرا ام، هدیشن الله   رسول

آن  .»ستیدن، از او ساخته نی. و هرگز روح دمخداوند او را عذاب خواهد دادندمد، روح در آن، که 

ن یجز اای  بر تو! اگر چاره یگفت: وا بد. ابن عباس یش پریو رنگ از رود یکش یقیعم آه ،شخص

 .»م کنیجان را ترس بی درخت و موجوداتر ی، پس تصویدارکار، ن

 انسانهاي آزاد فروختنِ ): گناه55باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۳۸
َ
ِقيَاَمِة: «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
نَا َخْصُمُهْم يَْوَم ال

َ
: ثَالثٌَة أ ُ قَاَل ا�َّ

ِجً�ا فَاْستَْوَ� ِمنُْه وَ 
َ
َجَر أ

ْ
َ�َل َ�َمنَُه، َورَُجٌل اْستَأ

َ
ا فَأ ْ�َطى يِب ُ�مَّ َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرًّ

َ
لَْم رَُجٌل أ

ْجَرهُ 
َ
 )۲۲۲۷بخاری:( .»»ُ�ْعِط أ

سه نفراند که من : دیفرما خداوند می: «گفت  اکرم ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

مان ببندد، سپس، آنرا نقض کند. دوم: یکه به اسم من، پ یامت، دشمن آنها خواهم بود. اول: کسیروز ق

و مزدش را رد یبگکار  یکه از شخص یمتش را بخورد. سوم: کسیرا بفروشد و ق یآزاد خِص که ش یکس

 .»»ندهد

 بت  مرده و ): فروختن حیوان56ِ(باب 

۱۰۳۹- » ِ
ِ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�  َفتِْح وَُهَو

ْ
َ�ُقوُل اَعَم ال

َة:  ْصنَامِ «بَِمكَّ
َ
�ِر َواأل ِ�ِْ

ْ
َْمِر َوالَْميْتَِة َواخل

ْ
َم َ�يَْع اخل ُ َحرَّ َ َورَُسوهلَ ِ » إِنَّ ا�َّ فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ُ
ْ
ُفُن، َو�ُْدَهُن بَِها اجل َها ُ�ْطَ� بَِها السُّ يَْت ُشُحوَم الَْميْتَِة؟ فَإِ�َّ

َ
َرأ

َ
لُوُد، َو�َْستَْصِبُح بَِها انلَّاُس، أ

ِ » ُهَو َحَرامٌ  ،ال«َ�َقاَل:  َم «ِعنَْد َذلَِك:  ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ ا َحرَّ َ لَمَّ َُهوَد إِنَّ ا�َّ
ْ

ُ ايل قَاتََل ا�َّ
َ�لُوا َ�َمنَهُ �ُ ُشُحوَمَها مَجَلُوُه 

َ
 )۲۲۳۶بخاری: ( .»»مَّ بَاُعوُه فَأ

و  خدا«در سال فتح مکه فرمود: دم که یشن الله   رسول از گوید: می الله  بن عبدجابر « ترجمه:

و  یپ !رسول خدا یدند: ایمردم پرس» اند را حرام کردهک خود و فروش شراب، بت، مردار، و ی، خررسولش

چراغ، از  ییروشنا یها، پوستها و برایچرب کردن چوب کشت یبرا؟ مردم واِن مرده، حالل استیح یچرب
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را ی. زکندنابود هود را ی ،خداوند: «و افزود» ر، حرام استیخ«فرمود:  کنند. آنحضرت  آنها استفاده می

 .»»استفاده کردند ،مت آنیو فروختند و از قکردند  شد، آنرا ذوب حرام ،آنان یبرا یچربکه  یوقت

  بدست آید فروش سگ ی که از): حکم پول57باب (

نَْصارِيِّ « -۱۰۴۰
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِب، َوَمْهِر  أ

ْ
لَك

ْ
َ�َ� َ�ْن َ�َمِن ال

اَكِهِن 
ْ
، وَُحلَْواِن ال َيِغِّ  )۲۲۳۷بخاری: ( .»ابلْ

پول زنا و  ،مت سگیاز خوردن ق  الله ت است که رسولیروا  یمسعود انصار واز اب« ترجمه:

 .»د، منع فرمودیآ میآنچه از کهانت بدست 



 

 
 

 

 

 

 کتاب سلَم -35

 مشخص ۀ): سلَم در پیمان1باب (

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۰۴۱ الَْمِدينََة َوانلَّاُس �ُْسِلُفوَن يِف  قَاَل: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
، َ�َقاَل:  َعاَمْ�ِ

ْ
َعاَم َوال

ْ
 .»َمْن َسلََّف يِف َ�ْمٍر فَلْيُْسِلْف يِف َكيٍْل َمْعلُوٍم َوَوْزٍن َمْعلُومٍ «اثلََّمِر ال

َجٍل َمْعلُومٍ «و� رواية: 
َ
 أ

َ
 )۲۲۴۱-۲۲۳۹بخاری: ( .»»إِىل

در نه یمردم مد که یدر حال ف آوردینه تشریبه مد الله   رسول گوید: می بابن عباس « ترجمه:

م میب ،سال و دو سالیک مدت  یها برا وهیم داد و ستد
َ
 ق یعنیکردند ( یع َسل

ً
مت محصول را پرداخت یقبال

 مورد معامله یکند، الزم است که مقدار خرما یع سلم میب ،در خرما ،هرکس«فرمود:  الله   کردند). رسول یم

 .»»ز مشخص باشدیعاد آن نیم« :آمده است که ،گرید یتیدر روا . و»سازدمشخص  ،لیا کیوزن  هلیبه وس را

 وجود ندارد ،): سلَم در چیزي که اصل آن2باب (

ْوَ� « -۱۰۴۲
َ
يِب أ

َ
ِ  َ�ْن ابِْن أ يِب بَْ�ٍر  قَاَل: إِنَّا ُكنَّا �ُْسِلُف ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
َوأ

ِم يِف 
ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
�ِيِب َواتلَّْمِر، و� رواية: قَاَل: ُكنَّا �ُْسِلُف نَِبيَط أ ِعِ� َوالزَّ ِنَْطِة َوالشَّ

ْ
 َوُ�َمَر يِف احل

ْصلُ 
َ
 َمْن اَكَن أ

َ
َجٍل َمْعلُوٍم فقيل هل: إىِل

َ
 أ

َ
�ِْت يِف َكيٍْل َمْعلُوٍم إىِل ِعِ� َوالزَّ ِنَْطِة َوالشَّ

ْ
ُه ِعنَْدهُ احل

لُُهْم َ�ْن َذلَِك 
َ
 )۲۲۴۵ـ  ۲۲۴۲بخاری: ( .»قَاَل: َما ُكنَّا �َْسأ

داد و ستد مردم در  بعمر  ابوبکر و  ،الله   در زمان رسول گوید: می  یاوف یابن اب« ترجمه:

مردم (ما  :آمده است که یاوف یابابن گر از ید یتیکردند. در روا یع سلم میب ،گندم، جو، کشمش و خرما

م مییتون با کشاورزان شام، بیگندم، جو و روغن ز ه) در معاملنهیمد
َ
ز یم و مدت و مقدار آن را نیکرد ع َسل

د که جنس (مورد نظر)، نزد آنان یکرد معامله می یا با کسانیدند: آیپرس یاوف یم. از ابن ابینمود ن میییتع

 . »میکرد ن مورد را از آنها سؤال نمییوجود داشت؟ گفت: ما ا





 

 
 

 

 

 

 کتاب شفعه -36

 که مستحق آن است ): پیشنهاد شفعه براي کسی1باب (

يب َرافٍِع « -۱۰۴۳
َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ُ  َمْو�

َ
: ا�ْتَْع ِم�ِّ �نَُّه َجاء إىل سعد بن أيب وقاص، َ�َقاَل هل
بُو

َ
َعًة قَاَل أ ْو ُمَقطَّ

َ
َمًة أ ْر�ََعِة آالٍف ُمنَجَّ

َ
ِز�ُدَك ىلَعَ أ

َ
ِ ال أ َرافٍِع: لََقْد  بَييَْتَّ يِف َدارَِك، َ�َقاَل َسْعٌد: َوا�َّ

�ِّ َسِمْعُت انلَّيِبَّ 
َ
ْعِطيُت بَِها مَخَْس ِمائَِة ِدينَاٍر َولَْوال �

ُ
َاُر «َ�ُقوُل:  أ

ْ
َحقُّ �َِسَقبِِه َما اجل

َ
أ

ْ�َطاَها إِيَّاهُ 
َ
ْ�َطى بَِها مَخَْس ِمائَِة ِدينَاٍر فَأ

ُ
نَا أ

َ
ْر�ََعِة آالٍف، َوأ

َ
ْ�َطيْتَُكَها بِأ

َ
 )۲۲۵۸بخاری: ( .»»أ

 یا گفتم:و  رفتموقاص  یاببن  نزد سعد گوید: می ؛الله   رسول هغالم آزاد شد؛ ابورافع« ترجمه:

 چهارش از یآنها را ب !: بخدا سوگندگفت  سعد، از من بخر. شما دارم هکه در محلرا یا آن دو خانه !سعد

 . خرم ، نمییقسط ، و آن هم به صورتهزار درهم

شتر یب ،هیدم که همسایشن نمی الله   اگر از رسول. خرند ینار از من میدآنها را پانصد ابورافع گفت: 

وجود  یکه مشتر یدادم در حال یهزار درهم به شما نم را در برابر چهار میها خانهمستحق شفعه است، هرگز 

 .»نار، بخردیکه آنها را به پانصد ددارد 

 ؟تراست نزدیک ،): کدام همسایه2باب (

ْهِدي؟ قَاَل:  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۰۴۴
ُ
ِهَما أ ِّ�

َ
� 

َ
ِ إِنَّ يِل َجاَر�ِْن فَإىِل قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

قَْر�ِِهَما ِمنِْك بَابًا«
َ
 أ

َ
 )۲۲۵۹بخاری: ( .»»إِىل

یک  کدام یبرا ،نخست .ه دارمیدو همسا خدا! رسول یعرض کردم: ا گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»»استتر یکتو نزده ب اش، خانه هکه درواز یا هیهمسا یبرا«فرمود:  الله   ه بفرستم؟ رسولیهداز آنها 
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 اجاره ة): دربار1باب (

يِب ُموىَس « -۱۰۴۵
َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْ�َبلُْت إِىل

َ
ْشَعِر�َِّ�  قَاَل: أ

َ
َوَميِع رَُجالِن ِمَن األ

َعَمَل، َ�َقاَل: 
ْ
ُهَما َ�ْطلُبَاِن ال َّ�

َ
َراَدهُ «َ�ُقلُْت: َما َعِملُْت �

َ
ْو ال �َْستَْعِمُل ىلَعَ َ�َمِلنَا َمْن أ

َ
 .»»لَْن أ

 )۲۲۶۱بخاری: (

رفتم.  الله   نزد رسول ،خود هفیطاافراد از تن همراه دو  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 ین کاریچن یدانستم که آنها برا گفتم: نمی داشتند). به رسول خدا  ی(همراهانم درخواست احراز مقام

 .»»م دادینخواه ،آن باشد یکه متقاض یبه کسو مقام، ما هرگز پست «فرمود:  اکرم  رسول .اند آمده

 ): چرانیدن گوسفند در برابر چند قیراط2باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۴۶
َ
َغنَمَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُ نَِبيًّا إِالَّ َرىَع ال َ�َقاَل » َما َ�َعَث ا�َّ

نَْت؟ َ�َقاَل: 
َ
ْصَحابُُه: َوأ

َ
ةَ «أ ْهِل َمكَّ

َ
راَْعَها ىلَعَ قََراِر�َط أل

َ
 )۲۲۶۲بخاری:( .»»َ�َعْم ُكنُْت أ

 ،را مبعوث نکرد یامبریچ پیه ،خداوند«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

؟ فرمود: د)یکرده ا ی(چوپانزیشما ن !رسول خدا یصحابه عرض کردند: ا .»کرده بود ینکه شبانیمگر ا

 .»»دمیچران می ،راطیمردم مکه را در برابر چند ق گوسفنداِن هم ، من یبل«

 از عصر تا شب ،): کارگري3باب (

يِب ُموىَس « -۱۰۴۷
َ
َُهوِد َوانلََّصارَى «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َمثَُل الُْمْسِلِمَ� َوايل

 ُ
َ

ْجٍر َمْعلُوٍم، َ�َعِملُوا هل
َ
 اللَّيِْل ىلَعَ أ

َ
ُ َ�َمًال يَْوًما إِىل

َ
َجَر قَْوًما َ�ْعَملُوَن هل

ْ
 َكَمثَِل رَُجٍل اْستَأ

َ
ِإىل

ْطَت نَلَا َوَما َعِملْنَا بَاِطٌل، َ�َقاَل لَُهْم: نِْصِف انلََّهاِر، َ�َقالُوا:  ِي رَشَ
َّ

ْجرَِك اذل
َ
 أ

َ
ال َحاَجَة نَلَا إِىل

ِجَ��ِْن 
َ
َجَر أ

ْ
بَْوا َوتََرُ�وا، َواْستَأ

َ
ْجَرُ�ْم اَكِمًال، فَأ

َ
ْ�ِملُوا بَِقيََّة َ�َمِلُ�ْم وَُخُذوا أ

َ
ال َ�ْفَعلُوا أ
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ْ�ِمال
َ
ْجِر، َ�َعِملُوا َ�ْعَدُهْم، َ�َقاَل لَُهَما: أ

َ
ْطُت لَُهْم ِمَن األ ِي رَشَ

َّ
 بَِقيََّة يَْوِمُكَما َهَذا َولَُكَما اذل

ِي َجَعلَْت نَلَا ِ�يِه، 
َّ

ْجُر اذل
َ
َعرْصِ قَاال: لََك َما َعِملْنَا بَاِطٌل َولََك األ

ْ
َحىتَّ إَِذا اَكَن ِحُ� َصالِة ال

ْ�ِمال بَِقيََّة َ�َمِلكُ 
َ
ْن َ�َقاَل لَُهَما: أ

َ
َجَر قَْوًما أ

ْ
َ�يَا، َواْستَأ

َ
ٌء �َِسٌ�، فَأ َما َما بيَِقَ ِمَن انلََّهاِر يَشْ

َفرِ 
ْ
ْجَر ال

َ
ْمُس، َواْستَْكَملُوا أ ُ بَِقيََّة يَْوِمِهْم، َ�َعِملُوا بَِقيََّة يَْوِمِهْم َحىتَّ اَغبَِت الشَّ

َ
�َقْ�ِ َ�ْعَملُوا هل

 )۲۲۷۱ بخاری:( .»»ثَُل َما قَِبلُوا ِمْن َهَذا انلُّورِ لِكَيِْهَما، فََذلَِك َمثَلُُهْم َومَ 

ا، هود و نصاری مثال مسلمانان و«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا  یاشعر یاز ابوموس« ترجمه:

شب به کار گرفته است. آنها پس از از صبح تا  ،نیمع یچند نفر را در برابر مزداست که  یمانند شخص

را که تاکنون  یم. و کاریندار ای، که تو قرار گذاشته یبه مزد یازیکار کردند، گفتند: ما ننکه تا نصف روز، یا

د یان برسانیبه پا کارتان را هید. بلکه بقین نکنیگان بوده است. پس کارفرما به آنها گفت: چنیرا ایم، انجام داده

گر را به کار گرفت ید یآنان، کارفرما گروهرفتند و رفتند. بعد از ید. آنها نپذییافت نمایو مزد کامل خود را در

د. آنها، کار را تا ییافت نمایرا که با آنها قرار گذاشته بودم، در ید و مزدیروز را کار کن هیو به آنها گفت: بق

، از یرا که قرار گذاشته بود یو مزدایم  گان کار کردهیشما را ینماز عصر ادامه دادند و گفتند: ما تا کنون، برا

نمانده  یان روز، باقیبه پا یزیرا چید. زیکارتان را انجام ده هیو باشد. پس کارفرما به آنها گفت: بقآِن ت

ه روز را تا یروز، به کار گرفت. آنها بق هیبق یگر را براید یرفتند. آنگاه، کارفرما، گروهیاست. اما آنها نپذ

هود و نصارا و مسلمان یافت نمودند. پس مثال یرا در یغروب آفتاب، کارکردند و مزد کامل هر دو گروه قبل

 . »»اند که از آن، بردهای  ت و استفادهینور هدا هن است درباریچن

بکار  را شمزد ،صاحب کار و دریافت نکرده باشد): کارگري که مزد خود را 4باب (
 اندازد و بر آن، بیفزاید

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۴۸
ِ  بَ�ْن َ�بْدا�َّ اْ�َطلََق ثَالثَُة «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َبَِل 
ْ
ََدرَْت َصْخَرٌة ِمَن اجل  اَغٍر فََدَخلُوُه فَا�ْ

َ
َوُوا الَْمِبيَت إِىل

َ
ْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم َحىتَّ أ رَْهٍط ِممَّ

َغاَر، َ�َقالُوا: إِنَُّه ال ُ�نِْجيُ�ْم ِمْن هَ 
ْ
ْت َعلَيِْهُم ال َ بَِصاِلِح فََسدَّ ْن تَْدُعوا ا�َّ

َ
ْخَرِة إِالَّ أ ِذهِ الصَّ

ْغِبُق َ�بْلَُهَما
َ
بََواِن َشيَْخاِن َكِبَ�اِن، َوُ�نُْت ال أ

َ
ْ�َماِلُ�ْم، َ�َقاَل رَُجٌل ِمنُْهُم: اللَُّهمَّ اَكَن يِل أ

َ
 أ

ِرْح 
ُ
ٍء يَْوًما، فَلَْم أ ى يِب يِف َطلَِب يَشْ

َ
ْهًال َوال َماًال، َ�نَأ

َ
َعلَيِْهَما َحىتَّ نَاَما، فََحلَبُْت لَُهَما أ

َقَدُح ىلَعَ 
ْ
ْو َماًال، فَلَِبثُْت َوال

َ
ْهًال أ

َ
ْغِبَق َ�بْلَُهَما أ

َ
ْن أ

َ
، َوَ�ِرْهُت أ  َ�بُوَ�ُهَما، فَوََجْدُ�ُهَما نَائَِمْ�ِ

َفْجُر، فَاْستَيَْقَظا فرََشِ 
ْ
ْ�تَِظُر اْستِيَقاَظُهَما َحىتَّ بََرَق ال

َ
َ�ا َ�بُوَ�ُهَما، اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت يََديَّ أ

ْخَرِة، فَاْ�َفرََجْت َشيْئًا ال  ُْن ِ�يِه ِمْن َهِذهِ الصَّ
َ

ْج َ�نَّا َما � َ�َعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك َ�َفرِّ
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ُُروجَ 
ْ
َحبَّ  : َوقَاَل اآلَخُر: اللَُّهمَّ اَكنَْت يِل بِنُْت ، قَاَل انلَّيِبُّ »�َْستَِطيُعوَن اخل

َ
َ�مٍّ اَكنَْت أ

نَِ�، فََجاَءتْ  ْت بَِها َسنٌَة ِمَن السِّ لَمَّ
َ
، َحىتَّ أ رَْدُ�َها َ�ْن َ�ْفِسَها فَاْمتَنََعْت ِم�ِّ

َ
، فَأ َّ ِ� انلَّاِس إِيلَ

َ بَيِْ� َوَ�ْ�َ َ�ْفِسَها َ�َفَعلَْت  ِّ�َ ْن ختُ
َ
�َن َوِمائََة ِدينَاٍر ىلَعَ أ ْ�َطيْتَُها ِعرْشِ

َ
، َحىتَّ إَِذا قََدرُْت فَأ

ِه، َ�تََحرَّْجُت ِمَن الُْوقُوِع َعلَيَْها،  َاَ�َم إِالَّ حِبَقِّ
ْ
ْن َ�ُفضَّ اخل

َ
ِحلُّ لََك أ

ُ
َعلَيَْها، قَالَْت: ال أ

ْ�َطيْتَُها، اللَُّهمَّ إِنْ 
َ
ي أ ِ

َّ
َهَب اذل ُت اذلَّ

ْ
، َوتََر� َّ َحبُّ انلَّاِس إِيلَ

َ
فُْت َ�نَْها َوِ�َ أ ُكنُْت  فَانرَْصَ

�َُّهْم ال �َْستَِطيُعونَ 
َ
ْخَرُة، َ�ْ�َ � ُْن ِ�يِه، فَاْ�َفرََجِت الصَّ

َ
 َ�َعلُْت ابِْتَغاَء وَْجِهَك فَافُْرْج َ�نَّا َما �

ُُروَج ِمنَْها
ْ
 : «قَاَل انلَّيِبُّ » اخل

َ
ْ�َطيْتُُهْم أ

َ
َجَراَء فَأ

ُ
َجْرُت أ

ْ
ْجَرُهْم َوقَاَل اثلَّاِلُث: اللَُّهمَّ إِ�ِّ اْستَأ

ْمَواُل فََجاَءِ� َ�ْعدَ 
َ
ْجَرُه َحىتَّ َكرُثَْت ِمنُْه األ

َ
ْرُت أ ُ وََذَهَب، َ�ثَمَّ

َ
ي هل ِ

َّ
 َ�ْ�َ رَُجٍل َواِحٍد تََرَك اذل

ْجِرَك ِمَن اِإلبِِل َوا
َ
ُ: لُكُّ َما تََرى ِمْن أ

َ
ْجِري، َ�ُقلُْت هل

َ
َّ أ دِّ إِيلَ

َ
ِ أ ََقِر ِحٍ�، َ�َقاَل: يَا َ�بَْد ا�َّ بلْ

َخَذُه 
َ
ْستَْهِزُئ بَِك، فَأ

َ
ِ ال �َْستَْهِزُئ يِب، َ�ُقلُْت: إِ�ِّ ال أ ِ�يِق، َ�َقاَل: يَا َ�بَْد ا�َّ َغنَِم َوالرَّ

ْ
لُكَُّه َوال

ُْن  فَاْستَاقَُه فَلَْم َ�رْتُْك ِمنُْه َشيْئًا، اللَُّهمَّ فَإِْن ُكنُْت َ�َعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك فَافُْرجْ 
َ

َ�نَّا َما �
ْخَرُة فََخرَُجوا َ�ْمُشونَ   )۲۲۷۲بخاری: ( .»»ِ�يِه، فَاْ�َفرََجِت الصَّ

 یسه نفر از امتها«فرمود: دم که یشن  الله رسولاز  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 هر شد و دهانیکوه، سراز هاز قل یبوته نمودند. ناگهان، سنگ بزرگی، بیبراه افتادند و شب را در غار گذشته،

 مسدود نمود. به 
ً
یک نکه به اعمال نین سنگ، وجود ندارد مگر ایاز ا یگر گفتند: راه نجاتیکدیغار را کامال

پدر و  دعا کرد و گفت: پروردگارا! ،از آنان یکی م.(تا ما را نجات دهد).یخود، متوسل شده و از خدا بخواه

، بخاطر یدادم. روز خود، به آنها غذا می زانیو فرزند و غالم و کن از زنقبل سالخورده بودند و من مادرم 

 دم و آنهایدوش ریش .خواب رفته بودندنم برسم، آنها ینکه خدمت والدیقبل از اخانه برگشتم و ر به ی، دیکار

 .ادمند یزیچام  به اهل خانه ستادم ویم ایپاها یرو ،دار شدن آنانیدر انتظار ب ،تمام شب م ودست گرفتبرا 

ن عمل را بخاطر یپروردگارا! اگر ا دادم. ،را به آنان هاریآن ش ،دار شدندیبآنها  که یوقت ،صبح هنگام

تکان  یاندک ،سنگنجات ده. آنگاه،  ایم، که گرفتار آن شده یبتین مصیما را از ا ام، هتو انجام داد یخوشنود

دست  ،نفر دومسپس، «فرمود:  الله   . رسول»ندیایرون بیب ،از غاربتوانند که آنان  یاما نه در حد .خورد

او  خواستم با یم یروز .شده بودم او هفتیفرداشتم که  ییدختر عموو گفت: پروردگارا! من  برداشتبه دعا 

ار یدر اخت اگر خود را :دا کرد و نزد من آمد. گفتمیپاز یاز سالها، ن یکینکه در ید. تا ایامتناع ورز یزنا کنم ول

 پذنار به تو خواهم دادیست دیو ب کصدی، یمن قرار ده
ً
  یوقت رفت.ی. او ناچارا

ً
 ،انجام آن عمل یبراکامال

و  م .منصرف شد ،من از انجام آن عمل .حرام استتو  یگوهر عفت، بران ی، گفت: شکستن اشدمآماده 

 .مردم، محبوبتر بود هنزد من از همکه  یو جدا شدم در حالادم و از یمبلغ مذکور را به او بخش
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 ،سنگ ،آنگاهنجات بده.  ،ین گرفتاریاما را از تو بوده است،  یبخاطر خوشنودکار، ن یپروردگارا! اگر ا

 .»ندیایرون بیب ،که آنان بتوانند از غارای  اما نه به اندازه .ش تکان خوردیاز جا یاندک

 یکار بهو گفت: پروردگارا! چند کارگر را  تشبردادست به دعا  ،نفر سومسپس «فرمود:  الله   رسول

من مزد او را به کار رفته بود.  ،افت مزدینفر که بدون دریک مگر  .منمود و مزد آنان را پرداخت گماشتم

خدا! مزد مرا  هبند یو گفت: ا آن کارگر نزد من آمد، یبدست آمد.پس از مدت یادیثروت ز نکهیتا اانداختم 

خدا!  هبند یتو هستند. گفت: ا از آِن  ،ینیب یمنجا یاکه برده گاو، گوسفند، شتر و آنچه گفتم: پرداخت کن. 

 یزیو چ با خود بردش گرفت و یکنم. سرانجام، او تمام آنها را در پ گفتم: تو را مسخره نمی !ننکمرا مسخره 

 .دهبنجات  یگرفتار نیما را از ا ام، تو انجام داده یرضابخاطر را ن کار ی! اگر اا. پروردگارنگذاشت یباق

 .»رون رفتندیکنار رفت و آنها ب ،غار هاز دهان ،سنگآنگاه، 

 حمد را بخواند ةسور ،): مزد کسی که براي عالج شخصی5باب (

يِب َسِعيٍد « -۱۰۴۹
َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يِف َسْفَرٍة َسافَُروَها  قَاَل: اْ�َطلََق َ�َفٌر ِمْن أ

 َسيُِّد َذلَِك 
َ
غ ْن يَُضيُِّفوُهْم، فَُ�ِ

َ
بَْوا أ

َ
َعَرِب فَاْستََضافُوُهْم، فَأ

ْ
ْحيَاِء ال

َ
 َحىتَّ نََزلُوا ىلَعَ يَحٍّ ِمْن أ

تَيْتُْم َهُؤال
َ
ٌء، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: لَْو أ ٍء ال َ�نَْفُعُه يَشْ ُ بُِ�لِّ يَشْ ، فََسَعْوا هلَ يَحِّ

ْ
يَن ال ِ

َّ
ِء الرَّْهَط اذل
 ِ
ُ

َها الرَّْهُط إِنَّ َسيَِّدنَا دل ُّ�
َ
تَوُْهْم َ�َقالُوا: يَا �

َ
ٌء، فَأ ْن يَُ�وَن ِعنَْد َ�ْعِضِهْم يَشْ

َ
 نََزلُوا لََعلَُّه أ

َ
غ

ٍء، َ�َقاَل َ�ْعُض  َحٍد ِمنُْ�ْم ِمْن يَشْ
َ
ٍء ال َ�نَْفُعُه، َ�َهْل ِعنَْد أ ُ بُِ�لِّ يَشْ

َ
ِ وََسَعيْنَا هل ُهْم: َ�َعْم َوا�َّ

َْعلُو
َ

نَا بَِراٍق لَُ�ْم َحىتَّ جت
َ
ِ لََقِد اْستََضْفنَاُ�ْم فَلَْم تَُضيُِّفونَا، َ�َما أ ْرِ�، َولَِ�ْن َوا�َّ

َ
ا إِ�ِّ أل

 
ُ
َغنَِم، فَاْ�َطلََق َ�تِْفُل َعلَيِْه َوَ�ْقَرأ

ْ
ُوُهْم ىلَعَ قَِطيٍع ِمَن ال

َ
ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿نَلَا ُجْعًال، فََصاحل  َرّبِ  ِ�َّ

ْوفَوُْهْم ُجْعلَُهِم  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ
َ
َما �ُِشَط ِمْن ِعَقاٍل، فَاْ�َطلََق َ�ْميِش َوَما بِِه قَلَبٌَة، قَاَل: فَأ َّ�

َ
فََك�

يِتَ 
ْ
ِي َرَ� ال َ�ْفَعلُوا َحىتَّ نَأ

َّ
ُوُهْم َعلَيِْه، َ�َقاَل َ�ْعُضُهُم: اقِْسُموا، َ�َقاَل اذل

َ
ِي َصاحل

َّ
 انلَّيِبَّ  اذل

 ِ ُمُرنَا، َ�َقِدُموا ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ْ
ِي اَكَن َ�نَنُْظَر َما يَأ

َّ
ُ اذل ُ َ�َقاَل:  َ�نَْذُكَر هلَ َوَما «فََذَكُروا هلَ

َها ُرْ�يٌَة؟ َّ�
َ
ُ�وا يِل َمَعُ�ْم َسْهًما«ُ�مَّ قَاَل: » يُْدِر�َك � َصبْتُُم اقِْسُموا َوارْضِ

َ
وُل فََضِحَك رَسُ » قَْد أ

 ِ  )۲۲۷۶بخاری:( .»ا�َّ
 یط الله   ت است کـه چـند نفـر از اصحـاب رسولیروا  ید خــدریاز ابوسعـــ« ترجمه:

آنها،  ییرایپذ از ،اما مردم، نمودند. ییرایتوقف کردند و درخواست پذ ،ف عربیاز طوا یا فهیطا نزد، یسفر

کردند،  یادیز و تالش یسعاو،  یمداوا یبرا هاآن .ش زدین راآنها  هفیسردار طا ،یعقرباز قضا، . سر باز زدند

 بداند. یباشد که عالج یان آنان، کسیدر م دید. شایبرو ،ن کاروانینزد اگفتند:  یبعض نداشت. یاما سود
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 یسود ایم، کرده یش زده است. و ما هرچه سعیما را ن هفی، سردار طایگفتند: عقرب وند نزد قافله آمد ،آنان

اد یرا کردن م من دَ  سوگند، ، بخدایبلگفت: آنان، از  یکیوجود دارد؟  یا نزد شما راه عالجینداشته است. آ

سرانجام، در مقابل  ن کار را انجام دهم.یا ،ستم بدون اجرید، حاضر نینکرد ییرا یچون از ما پذ یولدارم. 

 ،ماریبر ب و فاتحه را خواند هسوررفت و آن شخص، با آنان  ،. آنگاهگوسفند، توافق کردند یپرداخت تعداد

ن یافت و خوشحال و بدون کوچکتریبهبود  ،شده باشدآزاد د یکه از ق یز مانند جانورینمار یو ب .فوت کرد

هم، یآنگاه، آنها گوسفندان مورد توافق را به صحابه رضوان الله عل گوید: می ی، به راه افتاد. راویناراحت

که دم کرده بود، گفت:  یشخص یم. ولیم کنیان خود، تقسیاز صحابه گفتند: آنها را م یم نمودند. برخیتقد

دهند.  م که چه دستور میینیم و ببیان، قرار دهیشان را در جریم و ایبرو د تا نزد رسول خدا ین نکنیچن

گاه ساختند. آنحضرت یرفتند و ا  سپس، نزد رسول خدا که  یدانست از کجا«فرمود:  شان را از ماجرا، آ

 یو در حال». دیم کنین خود، تقسیآنها را ب اید. کرده یکار خوب«؟ و افزود: »دارد یرین تاثیفاتحه، چن هسور

 . »»دیز بگذاریسهم مرا ن«د، فرمود: یخند که می

 کردن حیوان نر و ماده ): دریافت مزد در برابر جفت 6باب (

َفْحلِ  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۵۰
ْ
 )۲۲۸۴بخاری: ( .»َ�ْن َعْسِب ال

جفت کردن نر  یرا براافت مزد یدر الله   : رسولفرمودت است که یرواباز ابن عمر « ترجمه:

 .»منع فرمود ،با ماده





 

 
 

 

 

 

 کتاب احکام حواله -38

 حواله داده شود، به او مراجعه کندنزد ثروتمندى  ،): اگر شخصی1(باب 

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۵۱
َ
تِْبَع ىلَعَ َمِ�ٍّ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
َغِ�ِّ ُظلٌْم َوَمْن أ

ْ
َمْطُل ال

 )۲۲۸۸بخاری: ( .»»فَلْيَتَِّبعْ 
خود، در پرداخت وام ، اگر ثروتمند«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»حواله داده شود، به او مراجعه کند یست. و هر کس، نزد پولدارا  ر کند، مرتکب ظلم شدهیتأخ

 جائز است ،): محول ساختن وام میت به دیگري2باب (

ْ�َوِع « -۱۰۵۲
َ
يِتَ جِبَنَاَزٍة َ�َقالُوا:  قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

ُ
إِْذ أ

قَالُوا: ال، فََص�َّ َعلَيِْه ُ�مَّ » َ�َهْل تََرَك َشيْئًا؟«قَالُوا: ال. قَاَل: » َهْل َعلَيِْه َدْ�ٌن؟«َصلِّ َعلَيَْها َ�َقاَل: 
ِ َصلِّ َعلَيَْها، قَاَل:  ْخَرى َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
يِتَ جِبَنَاَزٍة أ

ُ
ِ�يَل: َ�َعْم، قَاَل: » َعلَيِْه َدْ�ٌن؟َهْل «أ
يِتَ بِاثلَّاثِلَِة، َ�َقالُوا: َصلِّ َعلَيَْها، َقاَل: » َ�َهْل تََرَك َشيْئًا؟«

ُ
قَالُوا: ثَالثََة َدنَاِ�َ� فََص�َّ َعلَيَْها، ُ�مَّ أ

َصلُّوا ىلَعَ «ثَالثَُة َدنَاِ�َ� قَاَل: قَالُوا: » َ�َهْل َعلَيِْه َدْ�ٌن؟«قَالُوا: ال، قَاَل: » َهْل تََرَك َشيْئًا؟«
َّ َدْ�نُُه فََص�َّ َعلَيْهِ » َصاِحِبُ�مْ  ِ َويلَعَ بُو َ�تَاَدةَ: َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 )۲۲۹۹ بخاری:( .»قَاَل أ

را آوردند. مردم ای  م که جنازهیبودنشسته  الله   رسولنزد  گوید: می سلمه بن اکوع « ترجمه:

فرمود:  .ری: خگفتند؟ »است بدهکار ،تین میا ایآ: «فرمود خدا  رسولن جنازه، نماز بخوان. یگفتند: بر ا

سپس،  .بر او نماز جنازه خواند الله   رسول. آنگاه، رید: خن؟ گفت»از خود به جا گذاشته است یزیچا یآ«

 یبدهکار ،ا اویآ«فرمود:  الله   رسول رسول خدا! بر آن، نماز بخوان. یند و گفتند: اآورد یگرید هجناز

بر . آنگاه، نارید: سه دنگفت ؟»گذاشته استاز خود بجا  یزیچا یآ«فرمود:  الله   رسول .یبلد: ن؟ گفت»دارد

 یزیا چیآ«فرمود:  خدا  رسولآوردند و گفتند: بر آن، نماز بخوان.  یگرید هجنازسپس،  .او نماز خواند

 الله   رسول .نار بدهکار استیسه د :دن؟ گفت»دارد یا بدهکاریآ«د: یر. پرسیگفتند: خ ؟»گذاشته است یباق
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خدا! بر او، نماز بخوان. پرداخت  رسول یاگفت:  ابوقتاده  .»دیقتان، نماز جنازه بخوانیبر رف«فرمود: 

 . »، نماز خواندیبر و من است. آنگاه، رسول خدا  هبه عهد ،او یبده

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  می ): خداوند3باب ( يۡ  َ�َقَدۡت  �َّ
َ
النساء: [﴾ نَِصيبَُهمۡ  اتُوُهمۡ  َٔ َ�  نُُ�مۡ َ�ٰ �

 را بدهیدشان  یعنی با کسانی که پیمان بسته اید، سهمیه .]۳۳

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۵۳
َ
  :عن أ

َ
ُ  يَل �ِ  هُ نَّ �

َ
نَّ انلَّيِبَّ هل

َ
بَلََغَك أ

َ
ال ِحلَْف يِف «قَاَل:  : أ

نَْصاِر يِف َدارِي َ�َقاَل: قَْد َحالََف انلَّيِبُّ  ؟»اإلِْسالمِ 
َ
 )۲۲۹۴بخاری: ( .»َ�ْ�َ قَُر�ٍْش َواأل

فرمود: که   الله ث رسولین حدیا ای: آدندیپرس یواز ت است که یروا ک از انس بن مال« ترجمه:

در  الله   رسول گفت:ک ده است؟ انس بن مالیبه تو رس، »بسته نشده است ،یمانیدر اسالم عهد و پ«

 .»مان برقرار نمودیعهد و پ ،ش و انصاریان قریم ،من هخان

 تواند از تعهد خود بازگردد نمی ضامن اداي وام میتی بشود،که  ): کسی4باب (

۱۰۵۴- » ِ
َْحَر�ِْن قَْد : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ لَْو قَْد َجاَء َماُل ابلْ

ْ�َطيْتَُك َهَكَذا وََهَكَذا وََهَكَذا
َ
َْحَر�ِْن َحىتَّ قُِبَض انلَّيِبُّ » أ ْئ َماُل ابلْ ا َجاَء َماُل  فَلَْم َ�ِ فَلَمَّ

ُ ِعنَْد انلَّيِبِّ 
َ

بُو بَْ�ٍر َ�نَاَدى: َمْن اَكَن هل
َ
َمَر أ

َ
َْحَر�ِْن أ   ابلْ

َ
تَيْتُُه، َ�ُقلُْت: ِعَدٌة أ

َ
تِنَا فَأ

ْ
ْو َدْ�ٌن فَلْيَأ

قَاَل: يِل َكَذا َوَ�َذا فََحىَث يِل َحثْيًَة َ�َعَدْدُ�َها فَإَِذا ِ�َ مَخُْس ِمائٍَة َوقَاَل ُخْذ  إِنَّ انلَّيِبَّ 
 )۲۲۹۶بخاری:( .»ِمثْلَيَْها

ن ین قدر و ایبرسد، ا نیاگر مال بحر«فرمود:   اکرم ینب گوید: می بالله  جابر بن عبد« ترجمه:

ن یبحراموال  یرحلت کرد. وقت الله   نکه رسولیتا اد ینرسن یاما مال بحر ».به تو خواهم دادن قدر، یقدر ا

 ا از آنحضرت یبه او وعده داده،  الله   : هرکس که رسولننداعالم کدستور داد،   ابوبکرد، یرس

 هالله ب  رسولگفتم: و  مرفت نزد ابوبکر  گوید: می الله  . جابر بن عبددیایبا نزد م خواهد، می یقرض

به من  ،ك مشت پری ابوبکر ). د، فالن مبلغ را به تو خواهم دادیاین بیکه اگر مال بحرفرمود: (ن یمن چن

 .»بردار ،دادم به توفرمود: دو برابر آنچه  سپس، .دم که پانصد درهم هستندید ،و بعد از شمردن .داد



 

 
 

 

 

 

 وکالت کتاب -39

 وکالت شریک  ة): در بار1باب (

نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۱۰۵۵
َ
ْ�َطاُه َ�نًَما َ�ْقِسُمَها ىلَعَ َصَحابَِتِه َ�بيَِقَ  أ

َ
أ

نَْت «َ�َقاَل:  َ�تُوٌد فََذَكَرُه لِلنَّيِبِّ 
َ
 )۲۳۰۰بخاری: ( .»»َضحِّ بِِه أ

م یتقس ه،ان صحابیداد تا آنها را م منچند گوسفند به  اکرم   ینب گوید: می عقبه بن عامر« ترجمه:

فرمود: دم. یرسان اکرم   رسول. من آنرا به اطالع ماند یبزغاله باقیک م گوسفندان، یاز تقسپس  م.ینما

 .»»کن یقربان ،ن را خودتیا«

): اگر چوپان یا وکیل گوسفندي را در حال مردن یا چیزي را در حال فاسد 2باب (
 مانع فاسد شدن آن چیز شود شدن دید، گوسفند را ذبح نماید و

برَْصَْت َجاِر�ٌَة نَلَا  َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك « -۱۰۵۶
َ
نَُّه اَكنَْت لَُهْم َ�نٌَم تَْرىَع �َِسلٍْع فَأ

َ
�

َل انلَّيِبَّ 
َ
ْسأ

َ
ُ�لُوا َحىتَّ أ

ْ
  �َِشاٍة ِمْن َ�نَِمنَا َمْوتًا فََكرَسَْت َحَجًرا فََذحَبَتَْها بِِه، َ�َقاَل لَُهْم: ال تَأ

 انلَّيِبِّ 
َ

رِْسَل إِىل
ُ
ْو أ

َ
ُ،  أ

ُ
هل

َ
َل انلَّيِبَّ َمْن �َْسأ

َ
نَُّه َسأ

َ
ْ�ِلَها َو�

َ
َمَرُه بِأ

َ
رَْسَل فَأ

َ
ْو أ

َ
 .»َ�ْن َذاَك أ

 )۲۳۰۴ بخاری:(

سلع، مشغول  هگوسفند داشت که در منطق یتعداد یکند که و ت مییروا ک کعب بن مال« ترجمه:

آن، گوسفند را  هلیبوسم کرد و یرا دو ن ید. سنگیاز گوسفندان ما را در حال مردن، د یکی، یزیچرا بودند. کن

بفرستم  را نزد آنحضرت  یا کسیبپرسم  د تا از رسول خدا یذبح نمود. کعب به مردم گفت: آنرا نخور

را فرستاد تا بپرسد. رسول  یا کسید ین باره پرسیدر ا شان بپرسد. سرانجام، کعب از رسول خدا یتا از ا

 .»دستور داد تا آن را بخورند  خدا
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 ها وکالت در پرداخت بدهی): 3باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۵۷
َ
ىَت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ْصَحابُُه َ�َقاَل  أ

َ
ْغلََظ، َ�َهمَّ بِِه أ

َ
َ�تََقاَضاُه فَأ

 ِ َقِّ َمَقاالً : «رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْ�ُطوُه ِسنًّا ِمثَْل «ُ�مَّ قَاَل: » َدُعوُه فَإِنَّ لَِصاِحِب احل

َ
قَالُوا: يَا رَُسوَل » ِسنِّهِ أ

ْمثََل ِمْن ِسنِِّه َ�َقاَل: 
َ
ِ إِالَّ أ ْحَسنَُ�ْم قََضاءً «ا�َّ

َ
ُ�ْم أ ْ�ُطوُه فَإِنَّ ِمْن َخْ�ِ

َ
 )۲۳۰۶بخاری: ( .»»أ

ن خود را ی، دَ یبا لحن تند آمد و اکرم   ینبنزد  ،یشخص :ت است کهیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

را یزد یاو را رها کن«فرمود:   الله اما رسول ه کنند.یخواستند او را تنب صحابه شان، مطالبه کرد. یاز ا

 یا: گفتندصحابه  .»دیبه او بدهش مانند شتر یشتر«فرمود:  سپس، .»، حق سخن گفتن داردصاحب حق

همان را به او «فرمود:  اکرم   رسولشتر بهتر، وجود دارد.  یوجود ندارد. ول ،مثل شتر او یشترخدا!  رسول

 .»»بپردازد ،ش را به نحو احسنیها یاست که بده یکس ،ن شمایرا بهتریز .دیبده

 ): هبه کردن به وکیل یا به کسی که برایش سفارش شده است4باب (

ِ  :َعِن الِْمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة « -۱۰۵۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
قَاَم ِحَ� َجاَءُه َوفُْد َهَواِزَن  أ

 ِ ْمَوالَُهْم وََسبْيَُهْم، َ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن يَُردَّ إيَِلِْهْم أ

َ
لُوُه أ

َ
َّ : «ُمْسِلِمَ� فََسأ َِديِث إيِلَ

ْ
َحبُّ احل

َ
أ

 ْ ا ال ، َو�ِمَّ يْبَ ا السَّ ، إِمَّ ائَِفتَْ�ِ ْصَدقُُه، فَاْختَاُروا إِْحَدى الطَّ
َ
َ�يُْت بُِ�مْ أ

ْ
 »َماَل، َوقَْد ُكنُْت اْستَأ

 ِ نَّ  َوقَْد اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َ لَُهْم أ ا تَبَ�َّ ائِِف، فَلَمَّ َة يَلْلًَة ِحَ� َ�َفَل ِمَن الطَّ اْ�تََظَرُهْم بِْضَع َعرْشَ

 ِ ُ  رَُسوَل ا�َّ ائَِفتَْ�ِ قَال ِ َ�ْ�ُ َرادٍّ إيَِلِْهْم إِالَّ إِْحَدى الطَّ ْتَاُر َسبْيَنَا، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
َ

 وا: فَإِنَّا �
ْهلُُه ُ�مَّ قَاَل: 

َ
ِ بَِما ُهَو أ ْ�َ� ىلَعَ ا�َّ

َ
 إِْخَوانَُ�ْم َهُؤالِء قَْد َجاُءونَا «يِف الُْمْسِلِمَ� فَأ

ا َ�ْعُد فَِإنَّ مَّ
َ
أ

رُدَّ إيَِلِْهْم 
َ
ْن أ

َ
يُْت أ

َ
ْن ُ�َطيَِّب بَِذلَِك فَلْيَْفَعْل، تَائِِبَ�، َو�ِ�ِّ قَْد رَأ

َ
َحبَّ ِمنُْ�ْم أ

َ
َسبْيَُهْم، َ�َمْن أ

ُ َعلَيْنَا  ِل َما ييُِفُء ا�َّ وَّ
َ
ِه َحىتَّ ُ�ْعِطيَُه إِيَّاُه ِمْن أ ْن يَُ�وَن ىلَعَ َحظِّ

َ
َحبَّ ِمنُْ�ْم أ

َ
َوَمْن أ

ِ َ�َقاَل انلَّاُس: قَْد َطيَّبْنَا َذلَِك لِرَسُ » فَلْيَْفَعْل  ِ  وِل ا�َّ إِنَّا ال نَْدرِي : «لَُهْم َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْمَرُ�مْ 

َ
َذْن فَارِْجُعوا َحىتَّ يَْرَ�ُعوا إيَِلْنَا ُعَرفَاُؤُ�ْم أ

ْ
ْن لَْم يَأ ِذَن ِمنُْ�ْم يِف َذلَِك، ِممَّ

َ
فَرََجَع » َمْن أ

 رَ 
َ

ِ انلَّاُس فلََكََّمُهْم ُعَرفَاُؤُهْم ُ�مَّ رََجُعوا إِىل ِذنُوا ُسوِل ا�َّ
َ
ُهْم قَْد َطيَّبُوا َوأ َّ�

َ
ْخرَبُوُه �

َ
 .»فَأ

 )۲۳۸-۲۳۰۷بخاری: (
هوازن، که مسلمان شده بودند،  هفیاز طا یأتیکه ه یهنگام گوید: می مسوربن مخرمه « ترجمه:

خواستند تا اموال  (به احترام شان) برخاست. آنها از رسول خدا  آمدند. رسول اکرم   نزد رسول خدا

ز، یدوچن سخن نزد من، سخن راست است. از یبهتر«فرمود:   امبر اکرمیرانشان را به آنان برگرداند. پیو اس
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هنگام  است که رسول الله  ی. گفتن»ام  اد نگه داشتهیران را. من آنها را زیا اسیا مال ید. یرا انتخاب کن یکی

که آنان متوجه شدند که رسول  یمنتظر آنان ماند. سپس، هنگامده روز،  ۱۰شتر از یف، بیبازگشت از طا

 م. آنگاه، رسول خدا یرانمان را انتخاب کردیگرداند، گفتند: اس یز را به آنان برمیاز دو چ یکیفقط  اکرم 

ن یاما بعد. ا«سته است، حمد و ثنا گفت و فرمود: یان مسلمانان برخاست و خدا را آنگونه که شایدر م

م. هر کس، با یرانشان را به آنان، برگردانین است که اسی. نظر من ااند مان، نزد ما آمدهیشما تائب و پش برادران

خواهد) و دوست دارد  ین کار را انجام دهد. و هر کس که (نمیرش را آزاد کند، ایخواهد اس ب خاطر، مییط

ن کار را انجام یباز هم ا م،یبه او برگرداند آنرا یآ که بدست می یمتین غنیمحفوظ بماند تا از اولاش  هیکه سهم

 . م)یکن ران را آزاد مییم. (اسیده ن کار را انجام مییب خاطر، ایبا ط مردم گفتند: بخاطر رسول خدا ». دهد

د تا یاجازه نداد. برو ک،یاجازه داد و کدام ک،یم کدامیدان ینم«فرمود: (بعلت ازدحام)  رسول خدا 

مردم رفتند و معتمدانشان با آنها صحبت کردند. سپس، معتمدان ». معتمدان شما نظر شما را به ما اعالم کنند

 . »دب خاطر، اجازه دادنیاعالم کردند که مردم با ط برگشتند و به آنحضرت  آنها، نزد رسول خدا 

 تواند به کسی چیزي بدهد  وکیل می ،): اگر موکل راضی باشد5باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۵۹
َ
ِ  َ�ْن أ ِ� رَُسوُل ا�َّ

َ تَاِ� آٍت  قَاَل: َو�َّ
َ
ْفِظ َزَ�ِة َرَمَضاَن، فَأ حِبِ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ
ِ أل َخْذتُُه َوقُلُْت: َوا�َّ

َ
َعاِم، فَأ قَاَل: إِ�ِّ ُ�ْتَاٌج،  فََجَعَل َ�ْثُو ِمَن الطَّ

َّ ِ�يَا ْصبَْحُت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َويلَعَ
َ
بَا ُهَر�َْرَة : «ٌل، َوِ� َحاَجٌة َشِديَدٌة، قَاَل: فََخلَّيُْت َ�نُْه، فَأ

َ
يَا أ

َارَِحَة؟
ْ

ِسُ�َك ابل
َ
ِ َشاَك َحاَجًة َشِديَدًة َوِ�يَاًال فَرمَِحْتُُه، » َما َ�َعَل أ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َما إِنَُّه قَْد َكَذبََك وََسيَُعودُ «قَاَل:  فََخلَّيُْت َسِبيلَُه،
َ
ِ » أ نَُّه َسيَُعوُد ِلَقْوِل رَُسوِل ا�َّ

َ
: َ�َعَرفُْت �

ِ » إِنَُّه َسيَُعودُ «  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إِىل
َ
َخْذتُُه َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم، فَأ  فََرَصْدتُُه، فََجاَء َ�ْثُو ِمَن الطَّ

ْصبَْحُت، َ�َقاَل يِل قَاَل: َدْعِ� فَإِ�ِّ 
َ
ُعوُد فَرمَِحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، فَأ

َ
َّ ِ�يَاٌل، ال أ  ُ�ْتَاٌج، َويلَعَ

 ِ ِسُ�َك؟: «رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا ُهَر�َْرةَ َما َ�َعَل أ

َ
ِ َشاَك َحاَجًة َشِديَدةً » يَا أ قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َما إِنَُّه قَْد َكَذبََك، وََسيَُعودُ «يُْت َسِبيلَُه، قَاَل: َوِ�يَاًال، فَرمَِحْتُُه، فََخلَّ 

َ
فََرَصْدتُُه اثلَّاثِلََة، فََجاَء » أ

نََّك 
َ
اٍت، � ، َوَهَذا آِخُر ثَالِث َمرَّ ِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْرَ�َعنََّك إِىل

َ
َخْذتُُه َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم، فَأ َ�ْثُو ِمَن الطَّ
ُ بَِها، قُلُْت: َما ُهَو؟ قَاَل: ِإَذا تَْزُ�ُم ال َ�ُعوُد ُ�مَّ َ�عُ  َعلِّْمَك لَكَِماٍت َ�نَْفُعَك ا�َّ

ُ
وُد، قَاَل: َدْعِ� أ

ُكريِْسِّ 
ْ
 آيََة ال

ْ
 فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إِىل

َ
ُ ٱ﴿أ ْتَِم اآليََة ﴾ َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

َ
َحىتَّ خت

ِ َحافٌِظ، َوال َ�ْقَرَ�نََّك َشيَْطاٌن َحىتَّ تُْصِبَح، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه،  فَإِنََّك لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن ا�َّ
 ِ ْصبَْحُت، َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
َارَِحَة؟: «فَأ

ْ
ِسُ�َك ابل

َ
ِ » َما َ�َعَل أ نَُّه  قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َزَ�َم �
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ُ بَِها فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، قَاَل:  ؟«ُ�َعلُِّمِ� لَكَِماٍت َ�نَْفُعِ� ا�َّ  » َما ِ�َ
َ

َو�َْت إىِل
َ
قُلُْت: قَاَل يِل: إَِذا أ

ِْتَم اآليََة 
َ

لَِها َحىتَّ خت وَّ
َ
ُكريِْسِّ ِمْن أ

ْ
 آيََة ال

ْ
ُ ٱ﴿فَِراِشَك فَاقَْرأ  ﴾َقيُّومُ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ وَ هُ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

ْحَرَص 
َ
ِ َحافٌِظ، َوال َ�ْقَرَ�َك َشيَْطاٌن َحىتَّ تُْصِبَح، َوَ�نُوا أ َوقَاَل يِل: لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن ا�َّ

َْ�ِ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ
ٍء ىلَعَ اخل َاطِ : «يَشْ

ُ
َما إِنَُّه قَْد َصَدقََك وَُهَو َكُذوٌب، َ�ْعلَُم َمْن خت

َ
ُب ُمنُْذ أ

بَا ُهَر�َْرَة؟
َ
 )۲۳۱۱بخاری:( .»»َذاَك َشيَْطانٌ «قَاَل: ال قَاَل: » ثَالِث يَلَاٍل يَا أ

 سپرد.زکات رمضان را به من  یحفاظت و نگهبان الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

و گفتم: بخدا سوگند، تو را نزد  ر نمودمیدستگمن او را  .کرد ،دن گندمیشروع به دزد آمد و یشخص

من  هبرعهد آنان، هنفقو  .ال هستمیر العیو کثازمند یار نیبس یفرد ،خواهم برد. او گفت: من  الله  رسول

د: یاز من پرس الله   رسول ،صبح .او را رها کردم ،ادین آه و فریبعد از ا گوید: می ره یابوهر .است

ت یشکا ،د و کثرت فرزندانیاز شدیاو از ن !الله  ا رسولی: ؟ گفتم»کردبا تو چه کار ات،  یزندان ،شبید«

 او را رها کردم. ممن بحال او ترحم نمود .کرد یم

 چون گوید: می ره یابوهر .»خواهد آمد ،و دوباره .دروغ گفته استبه تو، او «فرمود:  الله   رسول

 ،دن گندمیآمد و به دزد گر،یبار د او او نشستم. نی، به کم»خواهد آمد ،دوباره« فرموده بود: الله   رسول

خواهم برد. او گفت: مرا  الله   رسول نزدتو را  حتما ،ن باریگفتم: ار کردم و یگمشغول شد. من او را دست

 ره ی. ابوهرمیآ من است. دوباره نمی هت آنها به عهدیال وارم و مسئولیازمند و عین یرا من، فردیبگذار. ز

 یزندان ،شبید«فرمود:  الله   رسول ،صبح .و او را رها کردم مبحال او ترحم نمود دوباره ،من گوید: می

به هم من د. ینال ، میال وار بودنید وعیاز شدیاز ناو  خدا! رسول یا :عرض کردم ؟»چه کار کرد ات، با تو

و  است دروغ گفتهبه تو  ،او ن را بدان کهیا«فرمود:  الله   ا و را رها کردم. رسول م وحال او ترحم نمود

من او را  کرد. ،گندم شروع به برداشتنآمد و  کهبودم او نشسته ن یکم به ،زیشب سوم ن .»خواهد آمد ،دوباره

 تو را نزد رسول ،ن باریا :و گفتم ر نمودمیدستگ
ً
، یده که قول میاست  ن باریسوم .خواهم برد الله   حتما

خداوند، آنها را به تو خواهم آموخت که  یکلمات .گفت: مرا رها کناو . یگرد یدوباره برماما  یبرنگرد

را  یالکرس  تیآ ،دنیخواب هنگامچه هستند؟ او گفت: اگر  ،آن کلمات :گفتم د خواهد نمود.یت مفیبرا

من او را رها  .طان نزد تو نخواهد آمدیش ،فرشتگان از تو حراست خواهند کرد و تا صبح ،تمام شب ،یبخوان

را به من  یکلمات :؟ عرض کردم»با تو چه کار کرد ،ات یزندان ،شبید«د: یپرس الله   رسول ،صبح .کردم

 ،آن کلمات«فرمود:  الله   لذا من او را رها کردم. رسول .د خواهند بودیم مفیبرابه اعتقاد او، نشان داد که 

 ،یبخوانرا  یالکرس  تیآ ،دنیخواب هنگامبه من گفت: اگر  !الله  ا رسولی :عرض کردم ؟»چه هستند

انجام اعمال  یبرا الله  اران رسولیاست که  یگفتنـ  .د کردنحفاظت خواه ،طانیفرشتگان تو را از ش

ار دروغگو است، اما به یبس ین حال که شخصیدر ع«فرمود:  الله   ـ رسول .داشتند یفراوان هعالق ک،ین
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بوده  یچه کس ، مخاطب تون سه شبیکه در ا یدان یم چیه« و خطاب به من، افزود:». تو راست گفته است

 .»»استبوده  طانیش«فرمود:  الله   رسول .ریخ :عرض کردم ؟»است

 اش صحیح نیست معامله ،کاالي معیوبی را بفروشد ،): اگر وکیل6باب (

ُْدرِيَّ « -۱۰۶۰
ْ
يب َسِعيٍد اخل

َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ُ انلَّيِبُّ  قَاَل: َجاَء بِالٌل إىِل

َ
 :بِتَْمٍر بَْرِ�ٍّ َ�َقاَل هل

ْ�َن َهَذا«
َ
 ؟ قَاَل بِالٌل: اَكَن ِعنَْدنَا َ�ْمٌر رَِديٌّ فَِبْعُت ِمنُْه َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع، نِلُْطِعَم انلَّيِبَّ »ِمْن أ

َ�ا«ِعنَْد َذلَِك:  َ�َقاَل انلَّيِبُّ  �َا َ�ْ�ُ الرِّ وَّهْ َ�ْ�ُ الرِّ
َ
وَّهْ أ

َ
ْن أ

َ
رَْدَت أ

َ
، ال َ�ْفَعْل َولَِ�ْن إَِذا أ

 )۲۳۱۲بخاری: ( .»»�َْشرَتَِي فَِبِع اتلَّْمَر بِبَيٍْع آَخَر ُ�مَّ اْشرَتِهِ 

) ار مرغوبیبس ینوع خرمایک ( یبرن ی، خرمابالل  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

نزد  ؟ بالل گفت:»ای هرا از کجا آورد ها نیا«فرمود: خطاب به او،   آنحضرت .آورد اکرم   یخدمت نب

نجا یاز آنها بخورد. ا رسول اکرم  تافروختم  ،صاعیک دو صاع از آنها را در برابر نامرغوب بود.  یما خرما

 ،هرگاهاما ن نکن. یچن ن ربا است.ی، عاستربا ن یع ،ن معاملهیا! یوا !یوا«فرمود:  الله   رسولبود که 

 .»»خوب بخر یخرما. و از پول آن، خودت را بفروش یخرماها ،یخوب بخر یخرما، یخواست

 حدود  ي): وکالت در اجرا7باب (

َارِِث « -١٠٦١
ْ
َمَر  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن احل

َ
ِو: ابِْن انلَُّعيَْماِن َشاِرً�ا فَأ

َ
قَاَل: يِجَء بِانلَُّعيَْماِن أ

 ِ �ْنَاُه بِانلَِّعاِل  رَُسوُل ا�َّ َ�ُه فرََضَ نَا ِ�يَمْن رَضَ
َ
ُ�وه قَاَل: فَُكنُْت أ ْن يرَْضِ

َ
َيِْت أ

ْ
َمْن اَكَن يِف ابل

َِر�دِ 
ْ
 )٢٣١٦بخاری: ( .»َواجل

. ده بود، آوردندیکه شراب نوش یدر حالفرزندش را ا یمان یعنُ  گوید: می عقبه بن حارث « ترجمه:

ما پس  .زدندکتك بودم که او را  یکسان وز جزیمن ن .بزنندکتك تا او را فرمود خانه امر اهل به  الله   رسول

 .»میاو را زد ،درخت خرما یها و شاخه  کفش اب





 

 
 

 

 

 

 زراعت  کتاب کشت و -40

 زرع ): فضیلت کشت و1باب (

�َِس ابِْن َمالٍِك « -۱۰۶۲
َ
ِ  َ�ْن أ َما ِمْن ُمْسِلٍم َ�ْغرُِس َغرًْسا، : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ بِِه َصَدقَةٌ 
َ

ْو بَِهيَمٌة إِالَّ اَكَن هل
َ
ْو إِ�َْساٌن أ

َ
ُ�ُل ِمنُْه َطْ�ٌ أ

ْ
ْو يَْزَرُع َزراًْع َ�يَأ

َ
 )۲۳۲۰بخاری: ( .»»أ

ا ید یغرس نما ،یکه درخت یمسلمانهر «فرمود:  الله   رسول گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»گردد یصدقه محسوب م شیاز آن بخورد، برا ،یوانیح ای پرنده و ،انسانافشاند و یب ،یبذر

ن امر آتجاوز از حدي که به یا کشاورزي و آالت  اجتناب از سرگرم شدن به): 2باب (
 شده است

َاِهِ�ِّ « -۱۰۶۳
ْ

َماَمَة ابل
ُ
يِب أ

َ
َْرِث  :َ�ْن أ

ْ
ًة وََشيْئًا ِمْن آلَِة احل ى ِسكَّ

َ
َ�َقاَل: َسِمْعُت  ،�نَُّه َرأ

لَّ «َ�ُقوُل:  انلَّيِبَّ  ُ اذلُّ ْدَخلَُه ا�َّ
َ
 )۲۳۲۱بخاری: ( .»»ال يَْدُخُل َهَذا َ�يَْت قَْوٍم إِالَّ أ

  اکرم ینب: از د گفتیرا د یگر از آالت کشاورزید یکه گاو آهن و برخ  یباهل هابو امام« ترجمه:

) وارد شود، خدا آنان را (اگر از احکام یابزار و آالت کشاورزن (یاکه  یا در هر خانه« فرمود: دم که یشن

 .»»کردخواهد  ،یدچار ذلت و خوارخدا غافل شوند)، 

 ): نگهداري سگ براي کشاورزي3باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۶۴
َ
ِ  َ�ْن أ بًا فَإِنَُّه َ�نُْقُص لُكَّ « :قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْمَسَك لَك

َ
َمْن أ

ْو َماِشيَةٍ 
َ
َب َحْرٍث أ

ْ
ْو َحرٍْث «يف رواية:  وعـنه» يَْوٍم ِمْن َ�َمِلِه ِ�َ�اٌط إِالَّ لَك

َ
َب َ�نٍَم أ

ْ
إِالَّ لَك

ْو َصيْدٍ 
َ
 )۲۳۲۲بخاری: ( .»»أ

یک  یز، رونگه داردرا  یسگ ،هرکس«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 یتیدر روا و». ، باشدیا دامداریو  یکشاورز(حراست)از  ینکه برایاشود مگر  یکاسته م ،راط از اعمال اویق

  .»»، باشدیسگ شکارنکه یا ایو  یا دامداریو  یکشاورز(حراست)از  ینکه برایامگر « :که گر آمده استید
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 ): استفاده از گاو براي کشاورزي 4باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۶۵
َ
ََفتَْت إيَِلِْه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ بَيْنََما رَُجٌل َراِكٌب ىلَعَ َ�َقَرٍة اتلْ

ئْ  َخَذ اذلِّ
َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، َوأ

َ
نَا َوأ

َ
ْخلَْق لَِهَذا، ُخِلْقُت لِلِْحَراثَِة، قَاَل: آَمنُْت بِِه أ

ُ
ُب َ�َقالَْت: لَْم أ

ئُْب: َمْن  ُ اذلِّ
َ

ايِع، َ�َقاَل هل بُِع، يَْوَم ال َرايِعَ لََها َ�ْ�ِي، قَاَل: آَمنُْت َشاًة َ�تَِبَعَها الرَّ لََها يَْوَم السَّ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ 

َ
نَا َوأ

َ
 )۲۳۲۴ بخاری:( .»»بِِه أ

 بود، یگاو، سوار بر یکه مرد یدر حال« فرمود: اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 زراعت و شخم یبلکه برا ام.  ده نشدهیآفر ،یسوار یبرا ،نگاه کرد و گفت: من ،به طرف آن شخص ،گاو

ن، یهمچنم. یمان آوردیان سخن، یبه اابوبکر و عمر  و من«فرمود:  الله  رسولو . »ام  شدهده یآفرزدن، 

گفت: امروز تو گوسفند را به او را دنبال کرد. گرگ ک گر ،چوپان .فرار کرد و را گرفت ی، گوسفندیگرگ

من، نجات آن را از چنگال  یچه کسوجود ندارد،  ،منبجز  یکه چوپان ،اما روز درندگان .یدیرهان

 .»»میآوردمان یاسخن، ن یابوبکر و عمر به ا و من«فرمود: دوباره،  الله  ؟ رسول»دهد می

 انجام بده و شریک محصول آن، باشکارهاي نخلستان را بگوید: کسی ): اگر 5باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۶۶
َ
نَْصاُر لِلنَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
: اقِْسْم بَيْنَنَا َو�َْ�َ إِْخَوانِنَا قَاَل: قَالَِت األ

ُ�ْم يِف اثلََّمَرةِ  .»ال«قَاَل:  ،انلَِّخيَل 
ْ
� َطْعنَا .َ�َقالُوا: تَْ�ُفونَا الَْمئُونََة َو�رَْشَ

َ
 .»قَالُوا: َسِمْعنَا َوأ

 )۲۳۲۵بخاری: (

ان ما و برادران یگفتند: نخلستانها را م اکرم   یبه نبانصار  :ت است کهیروا ره یابوهراز « ترجمه:

ها کار  شما در باغ :ن گفتندیانصار به مهاجرسپس،  .»ریخ«فرمود:  الله   رسول م کن.یمهاجرمان، تقس

 .»میریپذ را میشنهاد ین پیگفتند: ان یم کرد. مهاجریخواهیک شرآن، در محصوالت ز شما را یند ما یکن

رَْض  َ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج « -۱۰۶۷
َ
ْهِل الَْمِدينَِة ُمزَْدراًَع، ُكنَّا نُْ�رِي األ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
قَاَل: ُكنَّا أ

ا يَُصاُب  رُْض َوِممَّ
َ
ا يَُصاُب َذلَِك َو�َْسلَُم األ رِْض، قَاَل: فَِممَّ

َ
بِانلَّاِحيَِة ِمنَْها ُمَس�ًّ لَِسيِِّد األ

َهُب َوالَْوِرُق فَلَْم يَُ�ْن يَْوَمئِذٍ  ا اذلَّ مَّ
َ
رُْض َو�َْسلَُم َذلَِك، َ�نُِهينَا، َوأ

َ
 )۲۳۲۷بخاری: ( .»األ

م. یداشت ین کشاورزیشتر از همه، زمینه، بیان مردم مدیما در م گوید: می ج یرافع بن خد« ترجمه:

ما، کشت  یرا برا یخاص هکه قطع ین معنیم. (بدیداد ، به اجاره میینیمع همان را در برابر قطعیها نیو زم

 هماندیشد و باق ن، دچار آفت مییچه بسا، آن قطعه مع گوید: می یخود، بکارند). راو یه را برایکنند. و بق

 )ماند. (رسول خدا  ن، سالم مییشد و آن قطعه مع ن، دچار آفت مییماند. و چه بسا که زم ن، سالم مییزم

 .»است که اجاره دادن در برابر طال و نقره، در آن زمان، رواج نداشت یفرمود. گفتنن کار، منع یما را ا
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 ): مزارعه در برابر نصف محصول6باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۰۶۸
نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
اَعَمَل َخيرَْبَ �َِشْطِر َما َ�ُْرُج ِمنَْها ِمْن  أ

وَن وَْسَق َشِع�ٍ  ْزَواَجُه ِمائََة وَْسٍق، َ�َمانُوَن وَْسَق َ�ْمٍر وَِعرْشُ
َ
ْو َزْرٍع، فاََكَن ُ�ْعِطي أ

َ
 .»َ�َمٍر أ

 )۲۳۲۸بخاری: (

محصوالت آن، در برابر نصف بر را یخ  اکرم ینب گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

که داد،  یمهمسرانش صد وسق از محصوالت را به ار کشاورزان قرار داد. سپس، یبصورت مزارعه، در اخت

 .»بود ست وسق جویهشتاد وسق خرما و ب

نَّ انلَّيِبَّ  :بعن ابْن َ�بَّاٍس « -۱۰۶۹
َ
ْن َ�ْمنََح «لَْم َ�نَْه َعِن الِكراِء َولَِ�ْن قَاَل:  أ

َ
أ

ُخَذ َعلَيِْه َخرًْجا َمْعلُوًما
ْ
ْن يَأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
َخاُه َخْ�ٌ هل

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
 )۲۳۳۰بخاری:( .»»أ

نکرد. بلکه فرمود  منع ،نیاز اجاره دادن زم الله   رسول گوید: می ب الله بن عباس عبد« ترجمه:

آن، محصول  ینکه در ازاید، بهتر است از ایار برادرتان قرار دهیگان در اختین را بطور رایزماگر شما «که: 

 .»»دیافت کنیدر ینیمع

 اصحاب رسول خدا  ۀ): وقف، خراج، مزارعه ومعامل7باب (

�نَُّه قَاَل: لَْوال آِخُر الُْمْسِلِمَ� َما َ�تَْحُت قَْرَ�ًة إِالَّ قََسْمتَُها َ�ْ�َ  َ�ْن ُ�َمَر « -۱۰۷۰
ْهِلَها َكَما قََسَم انلَّيِبُّ 

َ
 )۲۳۳۴بخاری: ( .»َخيرَْبَ  أ

را که  ینیبودم، هر سرزم ینم یت است که فرمود: اگر در فکر مسلمانان بعدیروا از عمر« ترجمه:

 .»نمودندم یبر را تقسین خیزم  اکرم ینبگونه که  دم هماننمو م مییتقس ،آنجا یان اهالیکردم، م یفتح م

 شود مالک آن می ،): اگر زمین بایر را کسی آباد کند8باب (

َحدٍ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۰۷۱
َ
رًْضا لَيَْسْت أل

َ
ْ�َمَر أ

َ
َ�ُهَو  ،َمْن أ

َحقُّ 
َ
 )۲۳۳۵بخاری: ( .»»أ

نداشته  یصاحب را که ینیزم ،هرکس«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا لشه یاز عا« ترجمه:

 .»»است تر ) مستحقی(از هر کس ،آباد کندباشد، 

اِب  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۷۲ َطَّ
ْ
ْجَ� ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
رِْض  قَاَل: أ

َ
َُهوَد َوانلََّصارَى ِمْن أ

ْ
ايل

 ِ َِجاِز، َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
ْ
رُْض ِحَ�  احل

َ
َُهوِد ِمنَْها َوَ�نَِت األ

ْ
َراَد إِْخَراَج ايل

َ
ا َظَهَر ىلَعَ َخيرَْبَ أ لَمَّ
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ِ َولِرَُسوهِلِ  َُهودِ  َظَهَر َعلَيَْها ِ�َّ
ْ

َراَد إِْخَراَج ايل
َ
ِ  َولِلُْمْسِلِمَ�، َوأ َُهوُد رَُسوَل ا�َّ

ْ
لَِت ايل

َ
ِمنَْها، فََسأ

  ِ ْن يَْ�ُفوا َ�َملََها، َولَُهْم نِْصُف اثلََّمِر، َ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ�ْم بَِها : «يِلُِقرَُّهْم بَِها أ نُِقرُّ

 َ�يَْما» ىلَعَ َذلَِك َما ِشئْنَا
َ

ْجالُهْم ُ�َمُر إىِل
َ
وا بَِها َحىتَّ أ ِر�َاءَ َ�َقرُّ

َ
 )۲۳۳۸ بخاری:( .»َء َوأ

، ن حجازیرا از سرزم یهود و نصاری  بن خطاب عمر گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

بر)، که یهود را از آنجا (خیبر را فتح نمود و خواست که یخ که رسول الله یوطن کرد. البته زمان یجال

در خواست  ان از رسول خدا یهودید، یاخراج نمان شد، یآن، متعلق به خدا و رسول و مسلم ینهایزم

گر را به یخود، بردارند. (و نصف د یبر بگذارد که کار کنند و نصف محصول را براینمودند تا آنها را در خ

 یراو». میگذار بر مییم، در خیکه بخواه یشما را تا زمان«به آنها گفت:  مسلمانان دهند). رسول الله 

 .»وطن کرد یحا، جالیما و اریآنان را به ت نکه عمریبر ماندند تا ایخ ان، دریهودی گوید: می

 با بکدیگر در کشت و زراعت ): همکاري اصحاب رسول اهللا 9باب (

ِ قال: قال ع� ُظَهْ�ُ ْ�ُن َرافٍِع  َ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج « -۱۰۷۳  : لََقْد َ�َهانَا رَُسوُل ا�َّ
 ِ ْمٍر اَكَن بِنَا َرافًِقا، قُلُْت: َما قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
،  َ�ْن أ  َ�ُهَو َحقٌّ

َ
ال

َ
ِ ق َما «قَاَل:  : َداَعِ� رَُسوُل ا�َّ

ِعِ�. قَاَل: »تَْصنَُعوَن بَِمَحاقِِلُ�مْ  وُْسِق ِمَن اتلَّْمِر َوالشَّ
َ
�ُِع، وىلََعَ األ  ال«؟ قُلُْت: نَُؤاِجُرَها ىلَعَ الرُّ

ْمِسُكوَها
َ
ْو أ

َ
ْزرُِعوَها، أ

َ
ْو أ

َ
 )۲۳۳۹ بخاری:( .»قَاَل َرافٌِع: قُلُْت: َسْمًعا َوَطاَعةً » َ�ْفَعلُوا، اْزرَُعوَها، أ

 یما را از کار الله   رسولگفت:  ؛بن رافع ریظه؛ میعمو گوید: می ج یرافع بن خد« ترجمه:

ر گفت: رسول یفرموده است، حق است. ظه گفتم: آنچه رسول الله  .م، منع کردیکه به آن عادت کرده بود

 !الله  ا رسولی :عرض کردم ؟»دیکنیتان چه م یکشاورز یها نیشما با زم«فرمود:  مرا خواست و الله 

 الله   رسول .میده یبه اجاره م ،ا در برابر چند وسق جو و خرمایچهارم محصول یک ها را در برابر  نیزم

آنها را بحال خود  ایو بکارند د تا آن را یبده ،گرانیا به دید یبکارا خودتان آنها را ید، ین نکنیچن«فرمود: 

 .»دم و اطاعت کردمیگفتم: شن گوید: می جیرافع بن خد .»دیبگذار

يِب  اَكَن يُْ�ِري َمَزارَِعُه ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  :بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۷۴
َ
بَْ�ٍر َوُ�َمَر َوأ

َث َ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج  نَّ انلَّيِبَّ  :َوُ�ثَْماَن وََصْدًرا ِمْن إَِماَرةِ ُمَعاِوَ�َة، ُ�مَّ ُحدِّ
َ
َ�َ� َ�ْن  أ

ُ َ�َقاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ 
َ

هل
َ
 َرافٍِع فََسأ

َ
ِع، َ�ْن ِكَراِء الَْمَزارِ  ِكَراِء الَْمَزاِرِع، فََذَهَب اْ�ُن ُ�َمَر إِىل

 ِ نَّا ُكنَّا نُْ�ِري َمَزاِرَ�نَا ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ
بَِما ىلَعَ  َ�َقاَل اْ�ُن ُ�َمَر: قَْد َعِلْمَت �

ٍء ِمَن اتلِّنْبِ  ْر�َِعاِء َو�يَِشْ
َ
 )۲۳۴۳ بخاری:( .»األ
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 ، الله  رسولرا در زمان اش  یکشاورز یها نیزم یت است که: ویروا بعمر   ابناز « ترجمه:

 جیشان، گفتند: رافع بن خدیداد. سپس، به ا ، اجاره میهیامارت معاو یابتداابوبکر، عمر، عثمان و در 

نزد رافع  ب، منع نموده است. آنگاه، ابن عمر یکشاورز یها نیاز اجاره دادن زم رسول الله  گوید: می

، منع یکشاورز یها نیاز اجاره دادن زم اکرم  ید. رافع گفت: نبین باره، پرسی، در ایج رفت و از ویبن خد

در برابر  ،مان را در زمان رسول خدا یها نیکه ما زم یدانیگفت: تو م بفرموده است. ابن عمر 

 .»میداد از کاه آن، به اجاره می یست و مقدارها که بر جدول یمحصوالت

   هُ نْ �َ وَ « -۱۰۷۵
َ
  هُ نَّ �

َ
ال

َ
ِ ق ْعلَُم يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
رَْض تُْ�َرى ُ�مَّ  : ُكنُْت أ

َ
نَّ األ

َ
أ

ْن يَُ�وَن انلَّيِبُّ 
َ
ِ أ

ْحَدَث يِف َذلَِك َشيْئًا لَْم يَُ�ْن َ�ْعلَُمُه َ�رَتََك ِكَراَء  َخيِشَ َ�بُْدا�َّ
َ
قَْد أ

رِْض 
َ
 )۲۳۴۵ بخاری:( .»األ

ک دانستم که در عهد مبار ی: مت است که فرمودیروا بالله بن عمر  عبدن، از یهمچن« ترجمه:

د که مبادا رسول اکرم یسپس، عبد الله بن عمر ترس گوید: می یراو دادند. اجاره میرا ها  نیزم ،الله   رسول

 ن را رها کردین جهت، اجاره دادن زمیداند. بد صادر کرده که او نمی یدیفرمان جد« . 

 )10باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۷۶
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
َاِديَِة:  أ

ْ
ْهِل ابل

َ
ُث وَِعنَْدُه رَُجٌل ِمْن أ اَكَن يَْوًما ُ�َدِّ

لَْسَت ِ�يَما ِشئَْت؟ قَاَل: بََ�، «
َ
ُ: أ

َ
ْرِع َ�َقاَل هل َذَن َر�َُّه يِف الزَّ

ْ
َنَِّة اْستَأ

ْ
ْهِل اجل

َ
نَّ رَُجًال ِمْن أ

َ
أ

 
َ
ِحبُّ أ

ُ
ْمثَاَل َولَِك�ِّ أ

َ
رَْف َ�بَاتُُه َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه، فاََكَن أ ْزَرَع، قَاَل: َ�بََذَر َ�بَاَدَر الطَّ

َ
ْن أ

ءٌ  : ُدونََك يَا اْ�َن آَدَم فَإِنَُّه ال �ُْشِبُعَك يَشْ ُ بَاِل، َ�يَُقوُل ا�َّ ِ
ْ
ُدهُ  ،»اجل ِ

َ
ِ ال جت : َوا�َّ ْعَرايِبُّ

َ
َ�َقاَل األ

ْصحَ إِالَّ قُرَ 
َ
ُْن فَلَْسنَا بِأ

َ
ا � مَّ

َ
ْصَحاُب َزْرٍع، َوأ

َ
ُهْم أ نَْصاِر�ًّا، فَإِ�َّ

َ
ْو أ

َ
اِب َزْرٍع، فََضِحَك ِشيًّا أ

 )۲۳۴۸ بخاری:( .» انلَّيِبُّ 

ن نزدش نشسته یه نشیمرد بادیک که  یدر حال ، رسول الله یروز گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

د. خداوند به او یخواهد تا کشت و زرع نما از پرودگارش اجازه می ان،یاز بهشت یمرد«بود، فرمود: 

 امبریپ». مینما یدوست دارم کشاورز ی، ولیبل گوید: می ا خواسته ات برآورده نشده است؟ید: آیفرما می

ان یچشم بهم زدن، پایک دن، رشد کردن و برداشت آن، کمتر از ییافشاند. آنگاه، رو او، بذر می«د: یفرما می

ر یتو را س یزیچ چینها را بردار و هید: ایفرما گردد. خداوند می مانند کوه، فراهم می یابد و خرمنی می

گر نخواهد ید یا انصار، کسیش یر از قرین، گفت: بخدا سوگند، آن مرد، غیه نشیآن مرد باد». نخواهد کرد

 .»ن سخن، تبسم نمودندین ادیاز شن اکرم  یم. نبیستیما کشاورز ن یرا آنها کشاورزند، ولیبود. ز





 

 
 

 

 

 

 )ي(آبیار ةکتاب مساقا -14

 داند می آب را جایز ۀکسی که صدقه و هب): 1باب (

يِتَ انلَّيِبُّ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -۱۰۷۷
ُ
بَِقَدٍح فرََشَِب ِمنُْه َوَ�ْن يَِميِنِه ُغالٌم  قَاَل: أ
ْشيَاُخ َ�ْن �ََسارِهِ، َ�َقاَل: 

َ
َقْوِم َواأل

ْ
ْصَغُر ال

َ
ْشيَاخَ «أ

َ
ْعِطيَُه األ

ُ
ْن أ

َ
َذُن يِل أ

ْ
تَأ

َ
؟ قَاَل: َما »يَا ُغالُم أ

 ِ َحًدا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
وثَِر بَِفْضِ� ِمنَْك أ

ُ
ْ�َطاُه إِيَّا ،ُكنُْت أل

َ
 )۲۳۵۱بخاری:( .»هُ فَأ

 ند.آورد اکرم   ینب یبرا ،وان آبیلیک  گوید: می ت است کهیروا از سهل بن سعد « ترجمه:

بود. و  تر وجود داشت که از همه خردسال یسمت راستش، جوان و .دیاز آن را نوش یقدر  آنحضرت

ن آب یا یده یاجازه مجوان!  یا«فرمود:  الله   نشسته بودند. رسولاز افراد ُمِسن،  یسمت چپش، گروه

 ن مورد، بر خودیدر اچ کس را یمن ه خدا! رسول ی؟ جوان گفت: ا»به بزرگترها بدهم )که حق تو است(را 

 .»داداو آب را به  الله   رسولآنگاه،  .دهم ح نمییترج
�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۰۷۸

َ
ِ  َ�ْن أ َشاٌة َداِجٌن يِف َدارِي وَِشيَب  قَاَل: ُحِلبَْت لِرَُسوِل ا�َّ

 ِ ْ�َطى رَُسوَل ا�َّ
َ
ِرْئِ الَّيِت يِف َدارِي، فَأ

ْ
َقَدَح فرََشَِب ِمنُْه َحىتَّ إَِذا نََزَع  بَلَنَُها بَِماٍء ِمَن ابل

ْ
ال

، َ�َقاَل ُ�مَ  ْعَرايِبٌّ
َ
بُو بَْ�ٍر َوَ�ْن يَِميِنِه أ

َ
َقَدَح ِمْن ِ�يِه، وىلََعَ �ََسارِهِ أ

ْ
ْن ُ�ْعِطيَُه ال

َ
ُر وََخاَف أ

ي ىلَعَ يَِميِنِه، ُ�مَّ قَ  ِ
َّ

ْعَرايِبَّ اذل
َ
ْ�َطاُه األ

َ
ِ ِعنَْدَك، فَأ بَا بَْ�ٍر يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْعِط أ

َ
: أ ْعَرايِبَّ

َ
اَل: األ

ْ�َمنَ «
َ
ْ�َمَن فَاأل

َ
 )۲۳۵۲بخاری:( .»»األ

ند و آن دیدوش ن،م هدر خان الله   رسول یبرارا  یگوسفند گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

شان یدادم. ا بود، مخلوط کردند. و من آن را به رسول اکرم ام   که در خانه یاز آب چاه یر را با قدریش

، و سمت ابوبکر اش  وان را از دهانش برداشت، سمت چپیکه ل ید. و هنگامیر را نوشیاز آن ش یقدر

رسول  ین بدهد، گفت: ایه نشینکه مبادا آنرا به بادیعمر از ترس ان قرار داشت. یه نشیباد یمرداش  راست

که سمت راستش  ینیه نشیآنرا به باد خدا! آنرا به ابوبکر بده که در کنارت نشسته است. اما رسول خدا 

 .»»است که سمت راست، نشسته باشد یحق با کس«نشسته بود، داد. سپس، فرمود: 
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 است تر سیر شود، از دیگران مستحقکه ): صاحب آب تا زمانی 2باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۷۹
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ال ُ�ْمنَُع فَْضُل الَْماِء يِلُْمنََع بِِه «قَاَل:  أ

 
ُ
ألَك

ْ
 )۲۳۵۳بخاری: ( .»»ال

 یریجلوگ )بر ضرورت(آب اضافه «فرمود:  الله   ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 ».اهان نگرددیآب، از گ یرینشود تا باعث جلوگ

ِ  : َ�نْهُ وَ « -۱۰۸۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ال َ�ْمنَُعوا َفْضَل الَْماِء تِلَْمنَُعوا بِِه فَْضَل «قَاَل:  أ

إلَكِ 
ْ
 )۲۳۵۴ بخاری:( .»»ال

د تا ینکن یریجلوگآب اضافه را «فرمود:  الله   رسول گوید: می ه رین، ابوهریهمچن« ترجمه:

 .»»دیاهان نشویآب، از گ یریباعث جلوگ

 چاهها ة): حل اختالف در بار3باب (

۱۰۸۱- » ِ
َمْن َحلََف ىلَعَ يَِمٍ� َ�ْقتَِطُع بَِها َماَل اْمِرٍئ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

 :
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َ َوُهَو َعلَيِْه َغْضبَاُن، فَأ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ُمْسِلٍم ُهَو َعلَيَْها فَاِجٌر ليَِقَ ا�َّ ونَ �َشۡ  �َّ ُ�َ 

ِ ٱ دِ بَِعهۡ  يۡ  �َّ
َ
ثَُ�ْم  .]۷۷عمران:  آل[﴾ قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو� ْشَعُث َ�َقاَل: َما َحدَّ

َ
اآليََة، فََجاَء األ

رِْض ابِْن َ�مٍّ يِل َ�َقاَل يِل: 
َ
نِْزلَْت َهِذهِ اآليَُة، اَكنَْت يِل برِْئٌ يِف أ

ُ
بُو َ�بِْدالرَّمْحَِن؟ يِفَّ أ

َ
» ُشُهوَدكَ «أ

ِ إًِذا َ�ِْلَف. فََذَكَر انلَّيِبُّ قُلُْت: يَا رَ  ،»َ�يَِمينُهُ «قُلُْت: َما يِل ُشُهوٌد قَاَل:  َهَذا  ُسوَل ا�َّ
 ُ
َ

ُ َذلَِك تَْصِديًقا هل نَْزَل ا�َّ
َ
َِديَث فَأ

ْ
 )۲۳۵۷بخاری: ( .»احل

مسلمان مال  ،سوگند دروغکه با هرکس «فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا الله  از عبد« ترجمه:

ه نازل ین آیاسپس،  .»ن استیخشمگ ،یو کند که خدا بر خدا را مالقات می یرا تصاحب کند، در حال

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿:  :شد ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ
َ
که در برابر  ی(آنان .]۷۷عمران:  آل[﴾ قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

اشعث آمد و گفت: ابوعبدالرحمن  ه.یتا آخر آ )کنند افت مییدر یمت اندکیخود، ق یو سوگندهاخدا  عهد

من و ن ی(ب .داشتم یچاه ،مین پسرعمویمن نازل شده است. من در زم هدربار ه،ین آی؟ اگفت با شما چه می

فرمود:  الله   رسول .: گواه ندارم. گفتم»اوریگواه ب«به من فرمود:  اکرم   رسول ).او اختالف بروز کرد

 ،آنگاه .خورد یم) نیدروغ(او سوگند  !الله  ا رسولیگفت:  یو .»شود بر او سوگند واجب میپس «

 .»مذکور را نازل فرمود هی، آالله   د رسولییدر تأز ینو خداوند کرد ان یرا بفوق ث یحد  الله  رسول
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 موجب گناه است ،): آب ندادن به مسافران4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۸۲
َ
ِ  َعِن�ْ أ ُ إيَِلِْهْم يَْوَم « :قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ثَالثٌَة ال َ�نُْظُر ا�َّ

ِر�ِق َ�َمنََعُه ِمِن ابِْن  ُ فَْضُل َماٍء بِالطَّ يِلٌم: رَُجٌل اَكَن هلَ
َ
يِهْم، َولَُهْم َعَذاٌب أ ِقيَاَمِة، َوال يَُز�ِّ

ْ
ال

 
َ
ْ�يَا، فَإِْن أ ِبيِل، َورَُجٌل بَاَ�َع إَِماًما ال ُ�بَايُِعُه إِالَّ دِلُ ، َو�ِْن لَْم ُ�ْعِطِه ِمنَْها السَّ ْ�َطاهُ ِمنَْها ريَِضَ

ْ�َطيُْت بَِها كَ 
َ
َ َ�ْ�ُُه لََقْد أ

َ
ِي ال إِهل

َّ
ِ اذل ، َ�َقاَل: َوا�َّ َعرْصِ

ْ
قَاَم ِسلَْعتَُه َ�ْعَد ال

َ
َذا َسِخَط، َورَُجٌل أ

قَُه رَُجٌل   َهِذهِ اآليَةَ » َوَ�َذا فََصدَّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿:  :ُ�مَّ قََرأ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ

َ
 اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

 )۲۳۵۸بخاری:( .»]۷۷عمران:  آل[﴾ قَلِيً� 
امت، به سه گروه، نظر یخداوند، روز ق« فرمود:  الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ر راه، قرار دارد و یکه در مس یکس -۱گرداند:  میک دردنا د و گرفتار عذابینما ه نمییکند و آنها را تزک نمی

 بخاطر منافع ماد یکس -۲دهد.  آب اضافه را به مسافر نمی
ً
 ین معنیبد عت کند.ی، بیکه با رهبر خود، صرفا

ش را بعد از عصر، عرضه یکه کاال یکس -۳شود. وگرنه، از او برنجد.  یبه او بدهد، راض یزیکه اگر چ

ن قدر ین کاال، ایا یکنم که من برا اد مییوجود ندارد، سوگند  ییر از او خدایکه غ یید به خداید و بگوینما

 إِنَّ ﴿:  ر را تالوت فرمود:یز هیآ سپس، رسول خدا ». دیق نمایاو را تصد یو شخصام   و آن قدر داده
ِينَ ٱ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ

َ
که در برابر عهد و  یکسان یعنی( .]۷۷عمران:  آل[﴾ قَلِيً�  اَ�َمنٗ  نِِهمۡ َ�ٰ َو�

 . »کنند افت مییدر یمت اندکیشان، قیها مان خدا و سوگندیپ

 دادن  ): فضیلت آب5باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۸۳
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَيْنَا رَُجٌل َ�ْميِش فَاْشتَدَّ َعلَيِْه «قَاَل:  أ

َعَطِش، 
ْ
َى ِمَن ال ُ�ُل الرثَّ

ْ
َل برِْئًا فرََشَِب ِمنَْها، ُ�مَّ َخَرَج فَإَِذا ُهَو بَِ�لٍْب يَلَْهُث يَأ َعَطُش َ�َ�َ

ْ
ال

 
َ
ُه، ُ�مَّ أ  ُخفَّ

َ
ِي بَلََغ يِب، َ�َمأل

َّ
َب، َ�َقاَل: لََقْد بَلََغ َهَذا ِمثُْل اذل

ْ
لَك

ْ
ْمَسَكُه بِِفيِه، ُ�مَّ َرِ�َ، فََسىَق ال

 ُ
َ

ُ، َ�َغَفَر هل
َ

ُ هل ْجًرا؟ قَاَل: » فََشَكَر ا�َّ
َ
ََهائِِم أ ِ َو�ِنَّ نَلَا يِف ابلْ يِف لُكِّ َكِبٍد َرْطبٍَة «قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْجرٌ 
َ
 )۲۳۶۳ بخاری:( .»»أ

ر راه، بشدت یدر مس ی، مردیروز« فرمود:  الله ت است که رسولیروا ره یابوهراز « ترجمه:

، ید که از شدت تشنگیرا د یرون آمد و ناگهان، سگید. سپس، بیشد و از آن آب، نوش یتشنه شد. وارد چاه

 . خورد میک رون آمده است و خایزبانش ب

ه شد)، ن سگ، به همان اندازه، تشنه است که من تشته بودم. (دوباره، وارد چای(با خود) گفت: ا

شد و  یرا پر از آب کرد و بدهان گرفت و از چاه باال آمد و به سگ آب داد. خداوند از او راضاش  موزه
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وانات هم به ما پاداش یبه ح یکین یخداوند برا !رسول خدا یصحابه گفتند: ا». دیگناهانش را بخش

 . »»، ثواب داردیروح یکردن به هر موجود ذ یکین«فرمود:  دهد؟ رسول خدا  می

 داند می تر مستحقبه آبش مشک را  که صاحب حوض و ): کسی6باب (

يب ُهَر�َْرَة « -۱۰۸۴
َ
ُذوَدنَّ رَِجاًال َ�ْن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ أل ِ

َّ
َواذل

َوِْض 
ْ
َغِر�بَُة ِمَن اِإلبِِل َعِن احل

ْ
 )۲۳۶۷بخاری:( .»»َحويِْض َكَما تَُذاُد ال

او دست که جانم در  یسوگند به ذات«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

رانده  ،گانه از حوضیگونه که شتران ب ، همانکردخواهم خود دور را از حوض  ی، بعضامتیاست، روز ق

 .»»شوند یم

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۸۵
َ
ِقيَاَمِة، َوال «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُ يَْوَم ال ثَالثٌَة ال يَُ�لُِّمُهُم ا�َّ

ْ�َطى وَُهَو اَكِذٌب، َورَُجٌل 
َ
ا أ ْ�رَثَ ِممَّ

َ
ْ�َطى بَِها أ

َ
َ�نُْظُر إيَِلِْهْم: رَُجٌل َحلََف ىلَعَ ِسلَْعٍة لََقْد أ

َعرْصِ يِلَْقتَِطَع بَِها 
ْ
َماَل رَُجٍل ُمْسِلٍم، َورَُجٌل َمنََع فَْضَل َماٍء، َحلََف ىلَعَ يَِمٍ� اَكِذبٍَة َ�ْعَد ال

ْمنَُعَك فَْضِ� َكَما َمنَْعَت فَْضَل َما لَْم َ�ْعَمْل يََداكَ 
َ
َْوَم أ

ْ
: ايل ُ  )۲۳۶۹بخاری:( .»»َ�يَُقوُل ا�َّ

سه گروه هستند که خداوند در روز «فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

خود را به  یخورد که کاال که سوگند می یمرد -۱د: ینما د و به آنان، نظر نمییگو امت، با آنان سخن نمییق

 -۲د. یگو آن است و او دروغ می یقیمت حقیمت، باالتر از قین قیکه ا یده است در حالیمت، خریفالن ق

که مانع  یو مرد -۳ب کند. کند تا مال مرد مسلمان را تصاح اد مییکه بعد از عصر، بدروغ سوگند  یمرد

 یکنم همانطور د: امروز تو را از فضلم محروم مییفرمایگران شود. پس خداوند میبه د یدن آب اضافیرس

 .»»یکه کسب تو نبود، محروم ساخت یگران را از آبیکه تو د

 است رسول خدا  ): تعیین چراگاه فقط حق خدا و7باب (

ْعب بِْن َجثَّاَمَة « -۱۰۸۶ ِ  َعِن الصَّ ِ «قَاَل:  قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ال ِحَ� إِالَّ ِ�َّ
 )۲۳۷۰بخاری:( .»»َولِرَُسوهِلِ 

ن چراگاه ییحق تع ،فقط الله و رسول او«فرمود:  الله   رسول گوید: می صعب بن جثامه « ترجمه:

 .»»را دارند
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 ها چارپان از آب رود خانه ): نوشیدن انسانها و8باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۰۸۷
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، وىلََعَ «قَاَل:  أ ْجٌر، َولِرَُجٍل ِسرْتٌ

َ
َيُْل لِرَُجٍل أ

ْ
اخل

ْو َروَْضةٍ 
َ
َطاَل بَِها يِف َمْرٍج أ

َ
، فَأ ِ ْجٌر: فَرَُجٌل َرَ�َطَها يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
ُ أ

َ
ي هل ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
، َ�َما رَُجٍل ِوْزٌر، فَأ

وَْض  ِو الرَّ
َ
َصابَْت يِف ِطيَِلَها َذلَِك ِمَن الَْمْرِج أ

َ
نَُّه اْ�َقَطَع ِطيَلَُها أ

َ
ُ َحَسنَاٍت، َولَْو � ِة اَكنَْت هلَ

َها َمرَّْت بِنََهٍر فرََشِ  َّ�
َ
ُ، َولَْو �

َ
ْرَواُ�َها َحَسنَاٍت هل

َ
َ�ْ�ِ اَكنَْت آثَارَُها َوأ ْو رَشَ

َ
فًا أ �َْت فَاْستَنَّْت رَشَ

 ،ُ
َ

ْن �َْسيِقَ اَكَن َذلَِك َحَسنَاٍت هل
َ
ًفاِمنُْه َولَْم يُرِْد أ ْجٌر، َورَُجٌل َرَ�َطَها َ�َغنِّيًا َوَ�َعفُّ

َ
لَِك أ ُ�مَّ ،فَِ�َ ذِلَ

، َورَُجٌل َرَ�َطَها فَْخًرا َوِرَ�اًء َونَِوا لَِك ِسرْتٌ ِ يِف ِرقَابَِها َوال ُظُهورَِها فَِ�َ ذِلَ ًء لَْم يَنَْس َحقَّ ا�َّ
ْهِل اإلِْسَالِم فَِ�َ ىلَعَ َذلَِك ِوْزرٌ 

َ
ِ  وَُسئَِل » أل ُُمِر َ�َقاَل:  رَُسوُل ا�َّ

ْ
َّ ِ�يَها «َعِن احل نِْزَل يلَعَ

ُ
َما أ

ُة  َفاذَّ
ْ
َاِمَعُة ال

ْ
ٌء إِالَّ َهِذهِ اآليَُة اجل �ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿يَشْ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ

 ٖ�  )۲۳۷۱بخاری:( .»»]۸-۷الزلزلة: [﴾ ٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذرَّ

باعث  یبعض یاسب برا ینگهدار«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

که آن را بخاطر جهاد در راه الله  یکس یبرا شود: گناه میباعث  یبعض ینجات و براباعث  یرخب یثواب، برا

 یبرا ،چرد یکه آن اسب م یتا جائ ،بلند بندد یبا طنابای  ا باغچهیدر چراگاه بزرگ د و آنرا ینما ینگهدار

ا دو تپه را پشت سر بگذارد، یک ی، د و آن اسبوپاره ش شاگر طناب و گردد. ش اجر و پاداش محسوب میصاحب

آب بخورد، اگر چه صاحبش بگذرد و  یاگر از نهرو رسد.  به صاحبش اجر می ،نیدر برابر هر قدم و هر سرگ

 ی. و برادارداجر ش یبرا ،ن کاریرا ایز د.یآ ش اجر به حساب مییباز هم برا ،باشد را نداشتهآن قصد آب دادن 

، دیننمافراموش  ،و حق الله را در آنکند  یگران، نگهداریاز دسؤال عدم ازشدن و ین بی که اسب را بخاطر یکس

 ،با مسلمانان یو دشمنا یر و که اسب را بخاطر فخر یشود. (نه ثواب دارد و نه گناه). و کس نجات او میباعث 

، ن بارهیدر ا«فرمود: دند. یپرساالغ  هدربار الله   از رسول. و »خواهد شداو باعث گناه  یکند، برا ینگهدار

�ٍ  َقاَل مِثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ است:نازل شده ر، بر من ینظ بی جامع و هین آیا فقط  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  ذَرَّ
�ٖ  َقاَل مِثۡ  َمۡل َ�عۡ   ،انجام دهدیک عمل ن ،ذرهیک  هبانداز ،هر کس یعنی ]۸-۷[الزلزلة: ﴾ ٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ

 .»»دیآنرا خواهد د یسزا ،عمل بد انجام دهد ،ذرهیک  هبانداز ،هرکس ود. یدپاداش آن را خواهد 

 ): فروختن هیزم و علف 9باب (

يِب َطالٍِب « -۱۰۸۸
َ
ِّ بِْن أ ِ  َ�ْن يلَعِ َصبُْت َشاِرًفا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه قَاَل: أ

َ
�  يِف َمْغنٍَم

 ِ ْ�َطاِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
ْتُُهَما يَْوًما ِعنَْد بَاِب رَُجٍل ِمَن  يَْوَم بَْدٍر قَاَل: َوأ

َ
�

َ
ْخَرى، فَأ

ُ
َشاِرفًا أ

 
َ
َل َعلَيِْهَما إِْذِخًرا أل مْحِ

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
نَا أ

َ
نَْصاِر َوأ

َ
ْستَِعَ� بِِه األ

َ
�ِيَعُه، َوَميِع َصائٌِغ ِمْن بَِ� َ�يْنَُقاَع فَأ
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َيِْت َمَعُه َ�يْنٌَة َ�َقالَْت:
ْ

ِلِب �رَْشَُب يِف َذلَِك ابل   ىلَعَ َويِلَمِة فَاِطَمَة، ومََحَْزُة ْ�ُن َ�بِْدالُمطَّ
ُِف انلَِّواءِ  ال يَا مَحَْز لِلرشُّ

َ
 أ
ْ�بَاِدِهَما، قَاَل َ�ثَاَر إيَِلِْهَما مَحَْزُة بِ  

َ
َخَذ ِمْن أ

َ
ُهَما ُ�مَّ أ ْسِنَمتَُهَما َوَ�َقَر َخَوارِصَ

َ
يِْف فََجبَّ أ السَّ

 ٌّ ِ  :يلَعِ َ�يُْت نيَِبَّ ا�َّ
َ
ْ�َظَعِ� فَأ

َ
 َمنَْظٍر أ

َ
،  َ�نََظْرُت إِىل رََبَ

ْ
تُُه اخل ْخرَبْ

َ
وَِعنَْدُه َز�ُْد ْ�ُن َحاِرثََة فَأ

ُه َوقَاَل: فََخَرَج َوَمَعُه َز�ْ  ٌد، فَاْ�َطلَْقُت َمَعُه فََدَخَل ىلَعَ مَحَْزَة َ�تََغيََّظ َعلَيِْه، فََرَ�َع مَحَْزُة برََصَ
 ِ ْ�تُْم إِالَّ َعِبيٌد آلبَايِئ، فَرََجَع رَُسوُل ا�َّ

َ
ِْر�ِم  َهْل أ

َ
ُ�َقْهِقُر َحىتَّ َخَرَج َ�نُْهْم وََذلَِك َ�بَْل حت

َْمرِ 
ْ
 )۲۳۷۵ بخاری:( .»اخل

یک همراه ما بود،  بدر، که رسول خدا  هم غزویاز غنا گوید: می طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

، من آنها را کنار یز به من داد. روزیگر نید ی(عالوه بر آن)، شتر ن رسول اکرم ید. همچنیشتر به من رس

که  یفروش ببرم. طالفروش یو برااه) بر پشت آنها بگذارم یگ یدم تا اذخر (نوعیخوابان یانصار یمرد هدرواز

کرد. و  می یرم، مرا همراهیبگک فاطمه از او کم یعروس یخواستم برا نقاع بود و من مییق یفه بنیاز طا

ن یز آنجا بود و چنیزن خواننده نیک د. و ینوش ، شراب مییآن مرد انصار هحمزه ابن عبدالمطلب در خان

گاه باش ا می  .ربه بروشتران ف یحمزه! بسو یسرود: آ

د یشان را دریشان را قطع نمود، پهلوهاید، کوهانهایشتران پر یر، بسوین سخنان، حمزه با شمشیدن ایبا شن

دم. لذا نزد یار ترسین صحنه بودم، بسیمن که شاهد ا گوید: می  یشان را برداشت. علیاز جگرها یو قسمت

را از واقعه با خبر ساختم. آنگاه،  د بن حارثه، آنجا نشسته بود. و آنحضرت یکه ز یآمدم در حال اکرم  ینب

نزد حمزه آمد و بر  شان براه افتادم. آنحضرت یرون رفت. و من هم با اید بن حارثه بیهمراه ز  رسول خدا

دن یبا شن د.یستیجز بردگان آباء و اجداد من ن یآنان، نگاه کرد و گفت: شما کس یاو خشم گرفت. حمزه بسو

 . »م شراب بودین ماجرا قبل از تحریرون رفت. و اینکه از آنجا بیبه عقب برگشت تا ا ن سخن، رسول خدا یا

 ): اختصاص دادن زمین به اشخاص10باب (

�ٍَس « -۱۰۸۹
َ
َراَد انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
نَْصاُر: َحىتَّ  قَاَل: أ

َ
َْحَر�ِْن، َ�َقالَِت األ

ْ
ْن ُ�ْقِطَع ِمَن ابل

َ
أ

ي ُ�ْقِطُع نَلَا، قَاَل:  ِ
َّ

ثََرةً فَاْصرِبُوا َحىتَّ «ُ�ْقِطَع إلِْخَوانِنَا ِمَن الُْمَهاِجِر�َن ِمثَْل اذل
َ
ْوَن َ�ْعِدي أ َسرَتَ

 )۲۳۷۷بخاری:( .»»تَلَْقْوِ� 

 د.ینماواگذار  ،ن را به مردمیبحر یها نیخواست زم اکرم   ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

  اکرم  رسول همان قدر، بده.ز یبرادران مهاجر ما ن، به یده همان قدر که به هر کدام از ما میانصار گفتند: 

 ».دیینمامالقات امت، ینکه مرا در روز قید تا ایپس صبر کند. ید دیخواه ،بعد از من یادیز یها ضیتبع«فرمود: 
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 گذرد کسی دیگر، مییا نخلستان  که گذرگاه و راه او از باغ و ): کسی11باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۰۹۰ ْن «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ًْال َ�ْعَد أ

َ
َمِن اْ�تَاَع �
 ِ ُ لِ�َّ

ُ
ُ َماٌل َ�َماهل

َ
ْن �َْشرَتَِط الُْمبْتَاُع، َوَمِن اْ�تَاَع َ�بًْدا َوهل

َ
ي بَاَعُه إِالَّ تَُؤ�ََّر َ�ثََمَرُ�َها لِلْبَائِِع إِالَّ أ

ْن �َْشرَتَِط الُْمبْتَاعُ 
َ
 )۲۳۷۹بخاری:( .»»أ

را بعد  ی، نخلهرکس«فرمود: دم که یشن الله   رسولاز  گوید: می بر الله بن عم عبد« ترجمه:

د (که محصول، از آِن ینماشرط دار یخرنکه یمگر ا .مال فروشنده است ،آنبخرد، محصول  یاز گرد افشان

نکه یمگر ا .از آِن فروشنده است ،آن مالداشته باشد.  یمالبرده، آن و خرد بای  ، بردههرکس و او باشد).

 .»»دینماشرط دار، یخر





 

 
 

 

 

 

 پرداخت قرض ـ کتاب قرض گرفتن و 42

 بردبن یا از بی گرداند وازکه آنرا بکه مال شخصی را به این نیت بردارد  ): کسی1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۹۱
َ
دَّى «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َداَءَها أ

َ
ْمَواَل انلَّاِس يُِر�ُد أ

َ
َخَذ أ

َ
َمْن أ

 ُ تْلََفُه ا�َّ
َ
َخَذ يُِر�ُد إِتْالَ�َها أ

َ
ُ َ�نُْه َوَمْن أ  )۲۳۸۷ بخاری:( .»»ا�َّ

مردم را (بعنوان وام) ال ومکه اهر کس «فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ت یبه نکه آنرا  کسهر  و .ش را پرداخت خواهد کرد، خداوند وامَ آن را داشته باشدت پرداخت ینرد و یبگ

 .»»گرداند ع مییمال و جانش را ضاخداوند  ،ردیبگ ،ع کردنیاتالف و ضا

 ): پرداخت دین2باب (

يِب َذرٍّ « -۱۰۹۲
َ
ُحًدا  قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
برَْصَ َ�ْعِ� أ

َ
ا أ  فَلَمَّ

َ
ال

َ
ِحبُّ : «ق

ُ
َما أ

يٍْن  رِْصُدُه دِلَ
ُ
َل يِل َذَهبًا َ�ْمُكُث ِعنِْدي ِمنُْه ِدينَاٌر فَْوَق ثَالٍث إِالَّ ِدينَاًرا أ َوَّ نَُّه حتَ

َ
إِنَّ «ُ�مَّ قَاَل: » �

قَلُّوَن إِالَّ َمْن قَاَل بِالَْماِل َهَكذَ 
َ
�َن ُهُم األ ْ�رَثِ

َ
» َماَكنََك «َوقَاَل: » ا وََهَكَذا َوقَِليٌل َما ُهمْ األ

 :ُ
َ

ْن آِ�يَُه، ُ�مَّ َذَكْرُت قَْوهل
َ
رَْدُت أ

َ
َم َ�ْ�َ بَِعيٍد فََسِمْعُت َصْوتًا فَأ ا » َماَكنََك َحىتَّ آِ�يََك «َوَ�َقدَّ فَلَمَّ

ْو 
َ
ِي َسِمْعُت أ

َّ
ِ اذل  َجاَء قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ال

َ
وْ ق ِي َسِمْعُت، قَاَل: : الصَّ

َّ
» َوَهْل َسِمْعَت؟«ُت اذل

�ُل «قُلُْت: َ�َعْم. قَاَل:  تَاِ� ِجرْبِ
َ
ِ َشيْئًا َدَخَل  أ ِتَك ال �رُْشُِك بِا�َّ مَّ

ُ
َ�َقاَل: َمْن َماَت ِمْن أ

َنََّة، قُلُْت: َو�ِْن َ�َعَل َكَذا َوَ�َذا؟ قَاَل: َ�َعمْ 
ْ
 )۲۳۸۸بخاری:( .»»اجل

احد (کوه) به  خدا  رسولکه چشم  یپس هنگامبودم.  الله   با رسول گوید: می  ابوذر« ترجمه:

ش از سه روز، در ینار از آن، بیدیک دوست ندارم  ،ل به طال شودیتبدمن  یبرا ،ن کوهیااگر «فرمود: افتاد، 

که مال  یکسان«سپس، فرمود: ». پرداخت وام، نگه داشته باشم یکه آن را برا یناریمن بماند. مگر د هخان

نگونه در راه ینگونه و اینگونه و ایکه آنرا ا یکنند. مگر کسان افت مییدر یدارند، ثواب و اجر کمتر یشتریب

هم  ین کسانیو با بردن دستها به جلو و راست و چپ، حالت انفاق را نشان داد) و چن(ند یانفاق نما خدا
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جلوتر رفت. سپس،  یو خودش کم». ستیت بایسر جا«به من گفت:  آنگاه، رسول خدا ». اندک اند

ست یت بایسرجا«که فرموده بود:  د. خواستم بطرف صدا بروم. اما سخن رسول خدا یبگوشم رس ییصدا

رسول  دم ....یکه شن ییصدا !رسول خدا یآمد، گفتم: ا که رسول خدا  یادم آمد. هنگامی، به »تا برگردم

نزد من آمد  ل یجبرئ«. فرمود: ی؟ گفتم: بل»یدیشن ییا صدایآ«(سخن مرا قطع کرد و) فرمود:  خدا 

مت
ُ
». شود ده باشد، وارد بهشت میینورزک که به خدا شر یرد در حالیان ات بمیو گفت: هر کس از ا

 .»»یبل«دم: و اگرچه فالن و فالن گناه را هم انجام داده باشد؟ فرمود: یپرس

 وام ): به خوبی پرداختن3باب (

۱۰۹۳- » ِ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
َوُهَو يِف الَْمْسِجِد ُضىًح َ�َقاَل:  قَاَل: أ

َعتَْ�ِ «
ْ
 )۲۳۹۴بخاری:( .»َوَ�َن يِل َعلَيِْه َدْ�ٌن َ�َقَضاِ� َوَزاَدِ� » َصلِّ َر�

بود. در مسجد شان یآمدم که ا اکرم   یهنگام چاشت، نزد نب گوید: می جابر بن عبدالله « ترجمه:

خواستم. آنرا پرداخت نمود و  قرض می و من که از رسول خدا  ».دو رکعت نماز بخوان«پس فرمود: 

 .»بر آن افزود یزیچ

 ): نماز جناره خواندن بر شخص بدهکار4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۹۴
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ْ�يَا «قَاَل:  أ  بِِه يِف ادلُّ

َ
ْو�

َ
نَا أ

َ
َما ِمْن ُمْؤِمٍن إِالَّ َوأ

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿َواآلِخَرِة اقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم 
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
َما ُمْؤِمٍن  .]۶األحزاب: [﴾ أ ُّ�

َ
فَ�

ثُْه َعَصبَ  نَا َمْوالهُ َماَت َوتََرَك َماًال فَلَْ�ِ
َ
تِِ� فَأ

ْ
ْو َضيَااًع َفلْيَأ

َ
 .»»تُُه، َمْن اَكنُوا َوَمْن تََرَك َدْ�نًا أ

 )۲۳۹۹ بخاری:(

ا و یدر دن ینسبت به هر مؤمن من« فرمود: اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿د: ییه را تالوت نماین آین گفته) اید اییتأ ید (برایخواه دارم. اگر می یشتریت بیآخرت، اولو
َ
 َ�ٰ أ

 ِ  ٱب
ۡ نُفِسِهمۡ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
 .تراستیک از خود آنها نزد ،به مؤمناننسبت  امبریپ یعنی .]۶األحزاب: [﴾ أ

رد، هر کس که باشند. و یگ او تعلق می هاز خود بجا گذاشت، آن مال به ورث یفوت نمود و مال یمنؤهر مپس 

 . »»را من مسئول آنها هستمیند. زیایگذاشت، پس نزد من ب یاز خود بجا یفزرندانا یاگر قرض 
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 ): جلوگیري از ضایع کردن ویا به هدر دادن اموال5باب (

َم َعلَيُْ�ْم: ُ�ُقوَق : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َعِن الُْمِغَ�ةِ بِْن ُشْعبََة « -۱۰۹۵ َ َحرَّ إِنَّ ا�َّ
َهاِت،  مَّ

ُ
َؤاِل، َو�َِضاَعَة األ َة السُّ َنَاِت، َوَمنََع َوَهاِت، َوَ�ِرَه لَُ�ْم: ِ�يَل َوقَاَل، َوَ�رْثَ

ْ
َد ابل

ْ
َوَوأ

 )۲۴۰۸ بخاری:( .»»الَْمالِ 
مادران، زنده از  یخداوند نافرمان«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره بن شعبه یاز مغ« ترجمه:

سخن و  .قرار داده استحرام شما  یرا برا گرانیندادن حق د و یزیچگرفتن به زور گور کردن دختران، ب

 .»»را ناپسند و مکروه دانسته است ع کردن مالیو ضا گران خواستن،یاد از دی، زهودهیب





 

 
 

 

 

 

 مشاجره و اختالفات کتاب  -43

 یهود آمده است بین مسلمان و خصومت واحضار مدیون  ةآنچه که دربار): 1باب (

ِ بِن َمْسُعود « -۱۰۹۶
 آيًَة َسِمْعُت ِمَن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
 قَاَل: َسِمْعُت رَُجًال قََرأ

 ِ َ�يُْت بِِه رَُسوَل ا�َّ
َ
َخْذُت �ِيَِدهِ، فَأ

َ
 » الِكُكَما ُ�ِْسنٌ «َ�َقاَل:  ِخالَ�َها فَأ

َ
ال

َ
ُظنُُّه  :ُُشْعبَة ق

َ
 أ

َ
ال

َ
: ق

ْتَِلُفوا فَإِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ُم اْختَلَُفوا َ�َهلَُكوا«
َ

 )۲۴۱۰ بخاری:( .»»ال خت
 آنچه من از رسول خدا را خالف ای  هیآ یشخصدم که یشن گوید: می الله بن مسعود  عبد« ترجمه:

 ،شما هر دو«فرمود:  امبر اکرم ی. پبردم خدا  رسولنزد  و را گرفته شدست .کرد یم تالوتده بودم، یشن

گر یکدیبا «فرمود:  کنم که رسول خدا  فکر می گوید: می ان)یاز راو یکیشعبه ( ».دیخوان یح میصح

 .»»ن رفتندیگذشته، بعلت اختالف، از ب یرا امتهاید. زیاختالف نکن

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۰۹۷
َ
َُهوِد  َ�ْن أ

ْ
قَاَل: اْستَبَّ رَُجالِن رَُجٌل ِمَن الُْمْسِلِمَ�، َورَُجٌل ِمَن ايل

ي اْصَطىَف ُموىَس ىلَعَ  ِ
َّ

: َواذل َُهوِديُّ
ْ

َعالَِمَ�، َ�َقاَل ايل
ْ
ًدا ىلَعَ ال ي اْصَطىَف ُ�َمَّ ِ

َّ
قَاَل الُْمْسِلُم: َواذل

َعالَِمَ�، فََرَ�َع الْمُ 
ْ
 انلَّيِبِّ ال

َ
َُهوِديُّ إىِل

ْ
، فََذَهَب ايل َُهوِديِّ

ْ
 ْسِلُم يََدُه ِعنَْد َذلَِك فَلََطَم وَْجَه ايل

ْمِر الُْمْسِلِم، فََداَع انلَّيِبُّ 
َ
ْمِرهِ َوأ

َ
ْخرَبَُه بَِما اَكَن ِمْن أ

َ
ْخرَبَُه، َ�َقاَل  فَأ

َ
ُ َ�ْن َذلَِك فَأ

َ
هل

َ
الُْمْسِلَم فََسأ

ُ�وُن ال: «انلَّيِبُّ 
َ
ْصَعُق َمَعُهْم فَأ

َ
ِقيَاَمِة فَأ

ْ
ُوِ� ىلَعَ ُموىَس فَإِنَّ انلَّاَس يَْصَعُقوَن يَْوَم ال ِّ�َ  ختُ

فَاَق َ�بِْ�، 
َ
َ�اَن ِ�يَمْن َصِعَق فَأ

َ
ْدرِي أ

َ
َعْرِش، فَال أ

ْ
َل َمْن يُِفيُق، فَإَِذا ُموىَس بَاِطٌش َجانَِب ال وَّ

َ
أ

ِن اْستَثَْ�  ْو اَكَن ِممَّ
َ
ُ  أ  )۲۴۱۱بخاری:( .»»ا�َّ

بود،  یهودی یگریمسلمان و د یکینفر که دو  گوید: می ت است کهیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

. ده استیبرگز انیرا بر تمام جهان که محمد  یسوگند به ذات :. مسلمان گفتگر را دشنام دادندیکدی

ن هنگام، مسلمان دستش را یدر ا .ده استیبرگز انیرا بر تمام جهان یکه موس یگفت: سوگند به ذات یهودی

ش آمده بود، به یرفت و آنچه را که پ اکرم  ینزد نب یهودیزد.  یهودیبه صورت  یلیسیک باال برد و 
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ز ید. مسلمان نین باره پرسید و از او در ایآن مسلمان را بحضور طلب شان رساند. رسول اکرم یاطالع ا

هوش یامت بیمردم روز ق هرا همید. زیح ندهیترج یمرا بر موس«رمود: ف ف کرد. رسول خدا یماجرا را تعر

نم که یب را می یم و موسیآ هستم که بهوش می ین کسیشوم. و اول هوش مییز همراه آنها بیشوند. من ن می

هوش شده و قبل از از من بهوش یاست که ب یدانم که او از کسان نمی یعرش را بدست گرفته است. ول هگوش

 ب». است که خدا او را استثناء نموده است یا از کسانیآمده است 
ً
 .»هوش نشده است)ی(اصال

�ٍَس « -۱۰۹۸
َ
َس َجاِرَ�ٍة َ�ْ�َ َحَجَر�ِْن ِ�يَل: َمْن َ�َعَل َهَذا  َ�ْن أ

ْ
نَّ َ�ُهوِديًّا رَضَّ َرأ

َ
أ

َ ا فُالٌن َحىتَّ ُس�ِّ
َ
فُالٌن أ

َ
َمَر بِِه بِِك؟ أ

َ
َُهوِديُّ فَاْ�رَتََف، فَأ

ْ
ِخَذ ايل

ُ
ِسَها، فَأ

ْ
ْت بَِرأ

َ
ْوَمأ

َ
، فَأ َُهوِديُّ

ْ
يل

ُسُه َ�ْ�َ َحَجَر�ِْن  انلَّيِبُّ 
ْ
 )۲۴۱۳بخاری: ( .»فَُرضَّ َرأ

گ قرار داد و سرش را ان دو سنیرا م یزیسرکن ،یهودیمرد یک ت است که یروا از انس « ترجمه:

آن مرد نکه نام یتا ا ؟..ی، فالنیسر تو را شکسته است؟ فالن یکه چه کسدند یپرس زیکنشکست. از د و یکوب

و به جرم خود کردند. ار یدستگرا  یهودیسپس، آن . یگفت: بل ،سر ه، با اشارزیآن کن .ان آمدیبه م یهودی

 .»بشکنندن دوسنگ قرار دهند و بکوبند و یش را بدستور داد تا سر  اکرم ینب پساعتراف کرد. 



 

 
 

 

 

 

 اموال یافته شدهکتاب  -44

داده به وي  ،آن چیز ،بگویدیش را ها نشانه ،شدهپیدا  چیزِ ): اگر صاحب1ِباب (
 شود می

يَبِّ بِْن َكْعٍب « -١٠٩٩
ُ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ًة ِمائََة ِدينَاٍر فَأ َخْذُت رُصَّ

َ
: َ�َقاَل  قَاَل: أ

ْ�َها َحْوالً « تَيْتُُه  .»َعرِّ
َ
ِجْد َمْن َ�ْعِرُ�َها، ُ�مَّ أ

َ
ْ�تَُها َحْوًال، فَلَْم أ ْ�َها َحْوالً : «َ�َقاَل َ�َعرَّ » َعرِّ

تَيْتُُه ثَالثًا َ�َقاَل:
َ
ِجْد َمْن َ�ْعِرَ�َها ُ�مَّ أ

َ
ْ�تَُها، فَلَْم أ فَإِْن اْحَفْظ واَِعَءَها، وََعَدَدَها، َوِوَ�َءَها، « َ�َعرَّ

 )٢٤٢٦بخاری:( .»»َجاَء َصاِحبَُها، َو�ِالَّ فَاْستَْمِتْع بَِها
  اکرم ینزد نب آن را افتم.ی ،نار در آن بودیصد دکه را  یا سهیک گوید: می بن کعب  یبَ اُ « ترجمه:

سال آن یک تا ز ینمن  .»کناعالم آن را به مردم دا شدن) ی(پ ،سالیک تا مدت «فرمود:  الله   رسولبردم. 

اعالم سال یک تا «فرمود: دوباره . رفتم الله   رسولسپس، نزد  .دا نشدیاما صاحبش پ .کردماعالم را 

. رفتم الله   نزد رسول ،بار سوم یبرا افتم که آنرا بشناسد.یرا ن یکساما ن کردم. یز چنینمن  .»کن

، به . اگر صاحبش آمداست را نگهدارکه با آن بسته شده ای  و پارچهد اعدآن و ت ظرف«فرمود:  آنحضرت 

 .»»از آن استفاده کناو بده وگرنه خودت 

 ): اگر دانه خرمایی در راه یافت2باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١١٠٠
َ
ِجُد اتلَّْمَرةَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْهِ� فَأ

َ
 أ

َ
ْ�َقِلُب إِىل

َ
إِ�ِّ أل

ِقيَها
ْ
ل
ُ
ْن تَُ�وَن َصَدقًَة فَأ

َ
ْخىَش أ

َ
ْرَ�ُعَها آللُكََها ُ�مَّ أ

َ
 )٢٤٣٢بخاری:( .»»َساقَِطًة ىلَعَ فَِرايِش فَأ

نم یب یرا م ییخرماو م وش یمام   خانهچه بسا وارد «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن که مبادا مال صدقه باشد، یدارم تا بخورم. اما از ترس ا . سپس، آنرا بر میرختخوابم افتاده است یروکه 

 .»»اندازم آنرا می





 

 
 

 

 

 

 کتاب داد خواهی  -45

 ظلم وستمقصاص ): 1باب (

ُْدرِيِّ « -۱۱۰۱
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ إَِذا َخلََص الُْمْؤِمنُوَن ِمَن «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ْ�يَا َحىتَّ  وَن َمَظالَِم اَكنَْت بَيْنَُهْم يِف ادلُّ َنَِّة َوانلَّاِر َ�يَتََقاصُّ
ْ
وا انلَّاِر، ُحِبُسوا بَِقنَْطَرٍة َ�ْ�َ اجل  إَِذا ُ�قُّ

َنَِّة فَ 
ْ
ِذَن لَُهْم بُِدُخوِل اجل

ُ
بُوا أ َدلُّ َوُهذِّ

َ
َنَِّة أ

ْ
َحُدُهْم بَِمْسَكِنِه يِف اجل

َ
ٍد �ِيَِدهِ أل ِي َ�ْفُس ُ�َمَّ

َّ
َواذل

ْ�يَا هِلِ اَكَن يِف ادلُّ  )۲۴۴۰ بخاری:( .»»بَِمْ�ِ

مؤمنان از آتش، که  یزمان«فرمود:   الله ت است که رسولیروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

ا یرا که در دن ییشوند و تقاص ظلم و ستمها دوزخ، متوقف مین بهشت و یب یپل یکنند، رو دا میینجات پ

ورود به  هشان اجازیو صاف شوند. آنگاه، به اک نکه پایدهند تا ا ، پس میاند گر روا داشتهیکدینسبت به 

را در بهشت اش  از آنها، َمسکنیک که جان محمد در دست اوست، هر  یدهند. سوگند به ذات بهشت را می

 .»»شناسد ا، بهتر مییاز منزلش در دن

 باد بر ستمکارانت خدا لعنفرماید:  می ): خداوند2باب (

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۱۰۲ َ يُْدِ� الُْمْؤِمَن «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ْي 

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ َ�يَُقوُل: َ�َعْم أ

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا؟ أ

َ
َ�يََضُع َعلَيِْه َكنََفُه َو�َْسرُتُُه، َ�يَُقوُل: أ

نَُّه َهلََك، قَاَل:
َ
ى يِف َ�ْفِسِه �

َ
رَُه بُِذنُو�ِِه، َوَرأ ، َحىتَّ إَِذا قَرَّ نَا  رَبِّ

َ
ْ�يَا َوأ ُ�َها َعلَيَْك يِف ادلُّ َسرَتْ

ْشَهاُد: 
َ
اَكفُِر َوالُْمنَافُِقوَن َ�يَُقوُل األ

ْ
ا ال مَّ

َ
َْوَم، َ�يُْعَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، َوأ ْغِفُرَها لََك ايلْ

َ
أ

ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ َّ�  ْ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ  )۲۴۴۱بخاری: ( .»]۱۸هود: [﴾ �َ لِمِ ل�َّ

 ،امتیروز ق«فرمود:  دم که مییشن الله   رسولاز  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

: دیفرما گران، به او مییرد و به دور از انظار دیگ خواند و در آغوش می فرا میمن را نزد خود ؤم هبندخداوند 

  من! پروردگار ی، ایبل گوید: می بنده؟ یاد داریا فالن گناه و فالن گناه را به یآ
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ند. یب میک مؤمن، خود را در معرض هال هرد و بندیگ نگونه خداوند از او، به گناهانش اعتراف مییو ا

پوشانم و) مورد مغفرت قرار  یز آنها را (میدم. امروز نیرا پوشانا گناهانت یدر دن د:یفرما آنگاه، خداوند می

خواهند گفت: گواهان  ،نیکفار و منافق ه. اما دربارشود به او داده میصالح اعمال  هدهم. سپس، کارنام می

 .»»ن الله بر ستمکاران استید که لعنت و نفریبدان .اند گفتهدروغ  ر خدابکه هستند  ینها کسانی(ا

 نماید نمی و او را تسلیم ظالمانکند  نمی مسلمان ظلم هب ،): مسلمان3باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۱۰۳
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُخو الُْمْسِلِم، ال «قَاَل:  أ

َ
الُْمْسِلُم أ

َج َ�ْن ُمْسِلٍم  ُ يِف َحاَجِتِه، َوَمْن فَرَّ ِخيِه اَكَن ا�َّ
َ
َ�ْظِلُمُه، َوال �ُْسِلُمُه، َوَمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

ُ َ�نُْه ُكرْ  َج ا�َّ ُ يَْوَم ُكْرَ�ًة، فَرَّ ِقيَاَمِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه ا�َّ
ْ
َ�ًة ِمْن ُكُرَ�اِت يَْوِم ال

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )۲۴۴۲ بخاری:( .»»ال

برادر مسلمان  ،مسلمان«فرمود:   الله ت است که رسولیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

از ینه ساختن در صدد برآوردد. هرکس، ینما نمیم (ظالم) یاو را تسل کند و یمنظلم نجهت به او ی. بداست

 را مشکل برادر مسلمانشکس، . هر دیآ بر میاو  یازهایندر صدد رفع خداوند  ،برادر مسلمانش باشد

ب برادر یعکس که هر و  .امت او را بر طرف خواهد کردیمشکالت روز قاز  یمشکلخداوند سازد، برطرف 

 .»»خواهد پوشاند ،امتیروز قدر او را  یها بیخداوند ع ،مسلمانش را بپوشاند

 کمک کن ،مظلومچه و باشد ظالم ت چه ): به برادر4باب (

�ٍَس « -۱۱۰۴
َ
ِ  َ�ْن أ ْو َمْظلُوًما: «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َخاَك َظالًِما أ

َ
يَا رَُسوَل  :قَالُوا .»انرُْصْ أ

 ِ ُخُذ فَْوَق يََديْهِ «َهَذا َ�نرُْصُهُ َمْظلُوًما، فََكيَْف َ�نرُْصُهُ َظالًِما؟ قَاَل:  !ا�َّ
ْ
 )۲۴۴۴ بخاری:( .»»تَأ

ک کم ،مظلومو چه برادرت چه ظالم باشد به «فرمود:   الله رسول گوید: می انس « ترجمه:

م؟ رسول یکنک چگونه به ظالم کم یبه مظلوم، روشن است ولک رسول خدا! کم ی. اصحاب گفتند: ا»کن

 .»د)ی(و از ظلم کردن، باز دار». دیریدست او را بگ«فرمود:  الله 

 گردد می روز قیامتدر تاریکی باعث  ،): ظلم5باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۱۰۵
ِقيَاَمةِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْ
لُْم ُظلَُماٌت يَْوَم ال  .»»الظُّ

 )۲۴۴۷بخاری:(

 یها یکیظلم، باعث تار«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا بالله بن عمر  از عبد« ترجمه:

 .»»گردد امت میی) در روز قی(متعدد
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آیا الزم است هنگام عذر خواهی،  ه باشد،کردکسی ظلم ): اگر شخصی در حق 6باب (
 آنرا بیان کند 

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۰۶
َ
ِ  َ�ْن أ ِخيِه ِمْن : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ َمْظلََمٌة أل َمْن اَكنَْت هلَ

ُ َ�َمٌل 
َ

ْن ال يَُ�وَن ِدينَاٌر َوال ِدرَْهٌم، إِْن اَكَن هل
َ
َْوَم َ�بَْل أ ٍء فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه ايلْ ْو يَشْ

َ
 ِعرِْضِه أ

 َ ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، َو�ِْن ل
ُ
ِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت َصاِحِبِه فَُحِمَل َصاِلٌح أ

ُ
ُ َحَسنَاٌت أ

َ
ْم تَُ�ْن هل

 )۲۴۴۹ بخاری:( .»»َعلَيْهِ 

به برادرش نموده باشد،  یظلمهر کس که «فرمود:  الله   رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ا) از او طلب یدن ن امروز (دریمال کرده است، همیاز او پا یگریا حق دیاو لطمه زده و  یخواه به آبرو

را اگر اعمال ی، وجود ندارد. زیناریامت) فرا رسد که در آن، درهم و دی(ق ینکه روزیبخشش کند قبل از ا

 یکیگردد. و اگر اعمال نیکه نموده است، از آنها کسر م یظلم هداشته باشد، (در آنروز) به انداز یکین

 .»»گذارند نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او (ظالم) می

 کند که زمین دیگران را تصاحب  ): گناه کسی7باب (
ِ  َ�ْن َسِعيِد بِْن َز�ٍْد « -۱۱۰۷ رِْض «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
َمْن َظلََم ِمَن األ

رَِض�َ 
َ
قَُه ِمْن َسبِْع أ  )۲۴۵۲ بخاری:( .»»َشيْئًا ُطوِّ

را  یگرین دیزم ،هرکس«دم که فرمود: یشن  الله از رسول گوید: می د ید بن زیسع« ترجمه:

 .»»شود یگردن او مدر  یطوق ،ن تا هفت طبقیتصاحب کند، آن زم(بناحق) 
رِْض َشيْئًا بَِغْ�ِ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن ابن عمر « -۱۱۰۸

َ
َخَذ ِمَن األ

َ
ِه َمْن أ َحقِّ

رَِض�َ 
َ
 َسبِْع أ

َ
ِقيَاَمِة إِىل

ْ
 )۲۴۵۴بخاری:( .»»ُخِسَف بِِه يَْوَم ال

 ،را به ناحق یگرین دیزم ،هرکس«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»»شود یبرده م فرو ،نیامت در هفت زمیروز قکند، تصرف 

 تواند آن کار را انجام دهد می دهد، ه): اگر کسی به دیگري اجاز8باب (
ِ  �نَُّه َمرَّ بَِقْوٍم يَأُ�لُوَن َ�ْمًرا فقال:: ب هُ نْ �َ وَ « -۱۱۰۹ َ�َ� َعِن  إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َخاهُ 
َ
ِذَن الرَُّجُل ِمنُْ�ْم أ

ْ
ْن �َْستَأ

َ
 )۲۴۵۵بخاری:( .»اِإلقَْراِن إِالَّ أ

که خرما ای  عدهاز کنار  شان،یت است که ایروا بالله بن عمر  عبدن از یهمچن« ترجمه:

ه است مگر دو خرما در دهن، منع کردگذاشتِن همزماِن از  الله   رسولعبور کرد و گفت: خوردند،  یم

 .»ردیاجازه بگدوستش از نکه یا
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 ان است)یجو زهیست ،نی(و او بدتر: (که در مورد شخصی) فرمود خداوند ۀ): این گفت9باب (

َِصمُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۱۰
ْ
ُّ اخل دلَ

َ
ِ األ  ا�َّ

َ
ْ�َغَض الرَِّجاِل إِىل

َ
 .»»إِنَّ أ

 )۲۴۵۷بخاری:(

اشخاص، نزد خداوند، شخص ن یبدتر«فرمود:   اکرم ینباست که ت یروا لشه یاز عا« ترجمه:

 ».زه جو و لجوج استیست

 چیزي را بکندادعاي  ،به ناحق وآگاهانه ): گناه کسی که 10باب (

مِّ َسلََمَة « -۱۱۱۱
ُ
ِ  َزْوَج انلَّيِبِّ  لَعِن أ نَُّه َسِمَع ُخُصوَمًة بِبَاِب  :َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
�

ْن يَُ�وَن «ُحْجَرتِِه فََخَرَج إيَِلِْهْم َ�َقاَل: 
َ
َْصُم فَلََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ

ْ
تِيِ� اخل

ْ
نَا �رََشٌ َو�ِنَُّه يَأ

َ
َما أ إِ�َّ

 ُ
َ

ُ بَِذلَِك، َ�َمْن قََضيُْت هل
َ

قيِْضَ هل
َ
نَُّه َصَدَق فَأ

َ
ْحِسُب �

َ
بْلََغ ِمْن َ�ْعٍض، فَأ

َ
َما ِ�َ  أ حِبَقِّ ُمْسِلٍم فَإِ�َّ

ْكَها ْو فَلْيرَْتُ
َ
ُخْذَها أ

ْ
 )۲۴۵۸بخاری:( .»»قِْطَعٌة ِمَن انلَّاِر فَلْيَأ

 ، آنحضرت یروزت است که یروا؛ الله   رسول یگرامهمسر  ؛لاز ام سلمه « ترجمه:

 (مانند شما). هستم یبشرهم من : «به آنها گفتو  بردرفت رون یبپس  .دیشنشان  خانه یجلو ییسروصدا

ال یماهرتر باشد و من به خ ،در نطقاز شما  یکید، ممکن است ییآ نزد من می یحل خصومت یبرا ،هرگاه

نگونه) به او بدهم، یرا (ا یکه من حق مسلمان یپس هر کسکنم. ببه نفع او قضاوت  ،دیگو ینکه راست میا

 .»»ا رها کندیرد یحال او آزاد است که آنرا بگ ام.  از آتش را به او دادهای  در واقع قطعه

 بدستش بیافتداگر  ،قاص مظلوم از مال ظالمت): 11باب (

ُل بَِقْوٍم ال َ�ْقُرونَا،  قَاَل: قُلْنَا لِلنَّيِبِّ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۱۱۱۲ إِنََّك َ�بَْعثُنَا َ�نَْ�ِ
يِْف فَاْ�بَلُوا، فَإِْن لَْم «َ�َما تََرى ِ�يِه؟ َ�َقاَل نَلَا:  ِمَر لَُ�ْم بَِما يَنْبيَِغ لِلضَّ

ُ
ُْم بَِقْوٍم فَأ إِْن نََزتلْ

يِْف   )۲۴۶۱ بخاری:( .»»َ�ْفَعلُوا فَُخُذوا ِمنُْهْم َحقَّ الضَّ
(به مناطق الله! شما ما را   ارسولی :میعرض کرد الله   به رسول گوید: می به بن عامر عق« ترجمه:

با شما اگر «فرمود:  الله   د کرد؟ رسولیچه بانکردند  ییرایآن مردم، ما را پذد، اگر یکن یاعزام ممختلف) 

 .»»دیریاز آنان بگو اگر نه، حق مهمان را  .دیریپپذمهمان است برخورد کردند،  هستیآنطور که شا
 
 

 را از کوبیدن میخ به دیوارش منع کنداش  ): همسایه نباید همسایه12باب (
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يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۱۳
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن َ�ْغِرَز َخَشبَُه «قَاَل:  أ

َ
ال َ�ْمنَْع َجاٌر َجارَُه أ

ْرِمَ�َّ بَِها َ�ْ�َ  .»يِف ِجَدارِهِ 
َ
ِ أل َراُ�ْم َ�نَْها ُمْعرِِضَ� َوا�َّ

َ
بُو ُهَر�َْرَة: َما يِل أ

َ
ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

ْ�تَافُِ�مْ 
َ
 )۲۴۶۳ بخاری:( .»أ

اش را از  هیهمسا ای، هیهمسا  چیه«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

نم که یب گفت: چرا اکنون شما را می ره یسپس، ابوهر». دیبکوبد منع ننما ک)وار (مشتریبه د یخیمنکه یا

(بعلت ». تان خواهم زدیها خ را به شانهید. سوگند به خدا که من آن میگردان بر می یث، روین حدیاز ا

 .»ن فرمود)یه چنیت حق همسایاهم

 معابر رنشستن برستجمع جلوي خانه و ): 13باب (

ُْدرِيِّ « -۱۱۱۴
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُلُوَس ىلَعَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
إِيَّاُ�ْم َواجل

ُرقَاِت  ُث ِ�يَها،  .»الطُّ َما ِ�َ َ�َالُِسنَا َ�تََحدَّ  َ�َقالُوا: َما نَلَا بُدٌّ إِ�َّ
َ

ال
َ
بَيْتُْم إِالَّ الَْمَجالَِس : «ق

َ
فَإَِذا أ

َها ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
ِر�ِق؟ » فَأ  قَالُوا: َوَما َحقُّ الطَّ

َ
ال

َ
َذى، َورَدُّ : «ق

َ
، َوَ�فُّ األ َرَصِ َغضُّ ابلْ

ْمٌر بِالَْمْعُروِف َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكرِ 
َ
الِم، َوأ  )۲۴۶۵بخاری:( .»»السَّ

اجتناب  یاز نشستن در معابر عموم«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

آنجا، محل نشستن و سخن گفتن ما است. را یم زیندارن یجز اای  چاره !الله  ا رسولیمردم گفتند:  .»دیکن

حق راه  !الله  ا رسولیدند: یپرس .»دیحق راه را مراعات کنپس  ،دین نداریجز اای  اگر چاره«فرمود:  الله   رسول

 .»»از منکر ینه سالم و امر به معروف ودادن ت نکردن عابران، جواب یاذ ،حفاظت چشمها«فرمود:   ست؟یچ

 راههاي عمومیمورد در نظر ): اختالف 14باب (

يَب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۱۵
َ
ْذُرٍع  قَاَل: قىََض انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ِر�ِق �َِسبَْعِة أ  .»إَِذا �ََشاَجُروا يِف الطَّ

 )۲۴۷۳بخاري:(
 ینگونه داوریا یمعابر عموم هدر مورد اختالف نظر دربار  اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»فرمود که هفت زرع، در نظر گرفته شود

 کردن مثله چپاول و ): نهی از15باب (

نَْصارِيَّ « -۱۱۱۶
َ
ِ بِْن يَِز�َد األ

 .»َعِن انلُّْهىَب َوالُْمثْلَِة  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  عن َ�بِْدا�َّ
 )۲۴۷۴ بخاری:(
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منع (مردم) ُمثله کردن  و(مال) از چپاول   اکرم ینب گوید: می  ید انصاریزیعبدالله بن « ترجمه:

 .»کرده است

 شودکه بخاطر مالش کشته  ): کسی16باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -۱۱۱۷
َمْن قُِتَل ُدوَن َماهِلِ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

 )۲۴۸۰:یبخار( .»»َ�ُهَو َشِهيدٌ 
دفاع از  یبرا ،هرکس«فرمود:  دم که مییشن اکرم   ینب از گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»»د استیشه ،کشته شود ش،مال

 مردمکاالهاي ظرف یا سایر ): شکستن 17باب (

�ٍَس « -۱۱۱۸
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
َهاِت  أ مَّ

ُ
رَْسلَْت إِْحَدى أ

َ
اَكَن ِعنَْد َ�ْعِض �َِسائِِه فَأ

َها وَ  َقْصَعَة فََضمَّ
ْ
َ�ْت �ِيَِدَها فََكرَسَِت ال َجَعَل الُْمْؤِمِنَ� َمَع َخاِدٍم بَِقْصَعٍة ِ�يَها َطَعاٌم، فرََضَ

َعاَم َوقَاَل:  ِحيَحَة » لُكُوا«ِ�يَها الطَّ َقْصَعَة الصَّ
ْ
َقْصَعَة َحىتَّ فَرَُغوا فََدَ�َع ال

ْ
وََحبََس الرَُّسوَل َوال

 )۲۴۸۱ بخاری:( .»وََحبََس الَْمْكُسوَرةَ 

 یکیاز همسرانش (نشسته) بود که  یکی هدر خان اکرم   ینبت است که یروا از انس « ترجمه:

 یفرستاد. ا رسول خدا  یغذا همراه خادمش براای  از همسرانش، کاسه گرید
ً
ن همسرش (که احتماال

قطعات کاسه را (کنار هم گذاشت و) بهم  شه بود) با دستش به کاسه زد و آنرا شکست. رسول خدا یعا

ز خوردن غذا فارغ که ا یو خادم و آن ظرف را تا وقت». دیبخور«وصل کرد و آن غذا را در آن، نهاد و فرمود: 

 .»به او داد و ظرف شکسته را نزد خود نگهداشت یسالم هشدند، نزد خود نگهداشت. آنگاه، کاس



 

 
 

 

 

 

 کتاب شراکت -46

 خوردنی وکاال ،): شراکت در طعام1باب (
تَُوا انلَّيِبَّ  َ�ْن َسلََمَة بِن األْ�َوِع « -١١١٩

َ
ْملَُقوا فَأ

َ
َقْوِم َوأ

ْ
ْزَواُد ال

َ
ْت أ ِْر  قَاَل: َخفَّ

َ
يِف �

ْخرَبُوُه َ�َقاَل: َما َ�َقاُؤُ�ْم َ�ْعَد إِبِِلُ�ْم، فََدَخَل ىلَعَ انلَّ 
َ
ِذَن لَُهْم فَلَِقيَُهْم ُ�َمُر فَأ

َ
 يِبِّ إِبِِلِهْم فَأ

! َما َ�َقاؤُ  ِ  ُهْم َ�ْعَد إِبِِلِهْم، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ال
َ

ق
َ
ِ  ف تُوَن بَِفْضِل « :رَُسوُل ا�َّ

ْ
نَاِد يِف انلَّاِس َ�يَأ

ْزَواِدِهمْ 
َ
ِ » أ لَِك نَِطٌع وََجَعلُوُه ىلَعَ انلَِّطِع، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ فََداَع َوَ�رََّك َعلَيِْه ُ�مَّ  فَبُِسَط ذِلَ

ْوِ�يَِتِهْم فَاْحتىََث 
َ
ِ َداَعُهْم بِأ ُ « : انلَّاُس َحىتَّ فَرَُغوا، ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ
َ
 )٢٤٨٤ بخاری:( .»»َو�

مردم، توشه تمام کردند و گرسنه شدند. آنگاه، نزد ت است که یروا از سلمه بن اکوع « ترجمه:

اجازه داد. سپس، مردم  ا ند. رسول خدیشان را ذبح نمایآمدند و اجازه خواستند تا شترها رسول خدا 

گاه ساختند. عمریروبرو شدند و او را از جر  با عمر  یگفت: شما بدون شتران تان چگونه زندگ  ان، آ

شان چگونه نها بدون شترانیا !رسول خدا یرفت و عرض کرد: ا د کرد؟ سپس خود، نزد رسول خدا یخواه

». اوردیتوشه خود را ب هماندیمردم را صدا بزن تا هر کس، باق«فرمود:  زنده خواهند ماند؟ رسول خدا 

 یستاد و دعایآنجا ا  آن گذاشتند. رسول خدا یرا پهن کردند و آنچه داشتند، رو یچرم یر اندازیآنگاه، ز

اورند. پس همه از آن غذاها برداشتند. پس از یشان را بیها برکت نمود. سپس، به مردم دستور داد تا ظرف

 .»»خدا هستم هبحق جز الله وجود ندارد و من فرستاد یدهم که معبود می یگواه«فراغت، رسول خدا فرمود: 
يِب ُموىَس « -۱۱۲۰

َ
ْو قَلَّ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
َغْزِو أ

ْ
ْرَملُوا يِف ال

َ
ْشَعِر�َِّ� إَِذا أ

َ
 إِنَّ األ

 َواِحٍد َطَعاُم ِ�يَالِِهْم بِالَْمِدينَِة مَجَُعوا َما اَكَن ِعنَْدُهْم يِف ثَوٍْب َواِحٍد، ُ�مَّ اقْتََسُموُه بَيْنَُهْم يِف إِنَاءٍ 
نَا ِمنُْهمْ 

َ
ِو�َِّة، َ�ُهْم ِم�ِّ َوأ  )۲۴۸۶بخاری:( .»»بِالسَّ

 ،در جهاد هایاشعر که یهنگام«فرمود:   اکرم ینبت است که یروا  یاشعر یاز ابوموس« ترجمه:

جمع پارچه یک در  ،شود، آنچه را که نزد خود دارند یآنان کم م یخوراک ،نهیا در مدیکنند  یمتوشه تمام 
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 .»»کنند. آنان از من هستند و من از آنان هستم یمم ی، تقسان خودیم یآن را بطور مساوای  مانهیکنند و با پ یم

 گوسفندان): تقسیم 2باب (

َصاَب انلَّاَس ُجوٌع  َ�ْن َرافِِع بِْن َخِديٍج قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ « -۱۱۲۱
َ
ُلَيَْفِة فَأ

ْ
بِِذي احل

َصابُوا إِبًِال َوَ�نًَما قَاَل: َوَ�َن انلَّيِبُّ 
َ
ُقُدوَر،  فَأ

ْ
َقْوِم، َ�َعِجلُوا وََذحَبُوا َونََصبُوا ال

ْ
ْخَرَ�اِت ال

ُ
يِف أ

َمَر انلَّيِبُّ 
َ
َغنَِم بِبَِعٍ�، َ�نَدَّ ِمنَْها بَِعٌ�  فَأ

ْ
ًة ِمَن ال ْ�ِفئَْت، ُ�مَّ قََسَم َ�َعَدَل َعرَشَ

ُ
ُقُدوِر فَأ

ْ
بِال

َقْوِم َخيٌْل 
ْ
ْ�يَاُهْم َوَ�َن يِف ال

َ
ُ ُ�مَّ قَاَل:  َ�َطلَبُوُه فَأ ْهَوى رَُجٌل ِمنُْهْم �َِسْهٍم فََحبََسُه ا�َّ

َ
�َِسَ�ٌة، فَأ

َوابِِد الْوَْحِش، َ�َما َغلَبَُ�ْم ِمنَْها فَاْصنَُعوا بِِه َهَكَذا«
َ
َوابَِد َكأ

َ
ََهائِِم أ ي » إِنَّ لَِهِذهِ ابلْ َ�َقاَل: َجدِّ

َعُدوَّ َغًدا وَ 
ْ
َاُف ال

َ
ْو �

َ
َقَصِب؟ قَاَل: إِنَّا نَرُْجو أ

ْ
َ�نَْذبَُح بِال

َ
َم «لَيَْسْت َمَعنَا ُمًدى أ ْ�َهَر ادلَّ

َ
َما أ

نُّ َ�َعْظمٌ  ا السِّ مَّ
َ
ثُُ�ْم َ�ْن َذلَِك: أ َحدِّ

ُ
ُفَر وََسأ نَّ َوالظُّ ِ َعلَيِْه فلَُكُوُه لَيَْس السِّ  وَُذِكَر اْسُم ا�َّ

َبََشةِ 
ْ
ُفُر َ�ُمَدى احل ا الظُّ مَّ

َ
 )۲۴۸۸بخاری:( .»»َوأ

در آن اثنا،  .مردم گرسنه شدند که میفه بودیدر ذوالحل اکرم  یبا نب گوید: می جیرافع به خد« ترجمه:

، آخر قافله بود. مردم وفدر صف  اکرم ینب گوید: می یراومت گرفتند. یگوسفند به غن و شتر یتعداد

دادند دستور   الله  رسول .کردندگها را نصب یمت را ذبح کردند و دیاز گوسفندان مال غن یتعدادشتابزده 

شتر قرار یک با م کرد و ده گوسفند را برابر یمت را تقسیمال غن  الله  رسول ،. آنگاهرا واژگون کنندگها یتا د

عاجز همه را بعمل آمد، اما  یو تالش فراوان یگرفتن آن سع یبرا. مت فرار کردیاز شتران مال غن یکیداد. 

 یفرارشتر  یبسو یریاز حاضران ت یکینرو یم. از ایبا خود، اسب کم داشت رندیبگکرد و نتوانستند او را 

شوند. هرگاه  یم یوحشان ین چارپایاز ا یبعض« فرمود:  الله  رسولسپس  او را از پا درآورد.پرتاب کرد و 

 عرض کردم ». دیکنن یاز دست شما رم کرد با آن چن یوانیح
ً
م و اکنون یشو روبرو میفردا با دشمن احتماال

سازد  یجارکه خون را  یزیهر چ«فرمود:   الله رسول م؟یذبح کن یله نیا بوسیم. آیبا خود چاقو ندار

د. بجز دندان و ناخن. چون دندان یو اسم خدا بر آن گرفته شود از آن بخور له آن ذبح کرد.یتوان بوس یم

 .»»است ها یاست و ناخن کارد حبشاستخوان 

 رکا بصورت عادالنهبین شُکاال ): قیمت گذاري 3باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۲۲
َ
ْ�تََق َشِقيًصا ِمْن َمْملُو�ِِه َ�َعلَيِْه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َمْن أ

َم الَْمْملُوُك ِ�يَمَة َعْدٍل ُ�مَّ اْستُْسيِعَ َ�ْ�َ َمْشُقوٍق  ُ َماٌل قُوِّ
َ

َخالُصُه يِف َماهِلِ، فَإِْن لَْم يَُ�ْن هل
 )۲۴۹۲بخاری:( .»»َعلَيْهِ 
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آزاد  ک،مشترای  برده در را خودسهم  ،یاگر کس«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ره یابو هر« ترجمه:

مت یبه قغالم را  ،نداشتدر بساط  یواگر ما ل د.ینماآزاد  ،خود را از مال خودیک سهم شرد ی، بانمود

ای  د، بگونهیتالش نما یک)پرداخت سهم شر یکنند. سپس از او بخواهند (تا برا یمت گذاریقای  عادالنه

 .»»شدش دشوار نبایکه برا

 کشیبا قرعه نمودن ): تقسیم 4باب (

ِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بعن انلُّْعَماَن ْ�َن �َِشٍ� « -۱۱۲۳ َقائِِم ىلَعَ ُحُدوِد ا�َّ
ْ
َمثَُل ال

ْسَفلََها، فاََك 
َ
ْعالَها َو�َْعُضُهْم أ

َ
َصاَب َ�ْعُضُهْم أ

َ
َن َوالَْواقِِع ِ�يَها َكَمثَِل قَْوٍم اْستََهُموا ىلَعَ َسِفينٍَة فَأ

وا ىلَعَ َمْن فَ  ْسَفِلَها إَِذا اْستََقْوا ِمَن الَْماِء َمرُّ
َ
يَن يِف أ ِ

َّ
نَّا َخَرْ�نَا يِف نَِصيِبنَا اذل

َ
ْوَ�ُهْم َ�َقالُوا: لَْو �

يِْديهِ 
َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
يًعا، َو�ِْن أ َراُدوا َهلَُكوا مَجِ

َ
ُكوُهْم َوَما أ َْوا َخْرقًا َولَْم نُؤِْذ َمْن فَْوَ�نَا، فَإِْن َ�رْتُ

َ
ْم �

يًعا َْوا مَجِ  )۲۴۹۳ بخاری:( .»»َو�َ
که حدود الله را  یمثال کسان«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا  ریاز نعمان بن بش« ترجمه:

در آن، قرعه سوار شدن  یاست که برا یکشتیک کنند، مانند مسافران  یمت نیرعاکه  یکنند و آنان یت میرعا

 ،نییپا هن طبقیساکن .رندیگ قرار می ،نییپا هدر طبق یتعدادباال و  هدر طبق یبعضجه، یدر نت ند.ینما می یکش

ن یمزاحم ساکنند: یگو گر مشورت نموده و مییکدیکنند. سپس، با  آمد و شد می ،باال هبه طبق ،آب یبرا

 یمستقو ( میکنرا سوراخ  )یکشتن ییپا هخودمان (طبق هیسهمبهتر است  .میباال نشو هطبق
ً
ا یاز آب درما

 یاجرا یآنها را برا ،باال هاگر ساکنان طبق م.یباال نشو هت و آزار افراد طبقی) و باعث اذمیاستفاده کن

 .»»افتی، همه نجات خواهند بشوندآنان مانع اگر  یول خواهند شد.ک هالهمه آزاد بگذارند، شان  میتصم

 غیره ): شراکت در طعام و5باب (

ِ بِْن ِهَشاٍم « -۱۱۲۴
ْدرََك انلَّيِبَّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُه َز�ْنَُب بِنُْت  َوَ�َن قَْد أ مُّ

ُ
وََذَهبَْت بِِه أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

، بَايِْعُه َ�َقاَل:  مُحَيٍْد إِىل ِ َسُه وََداَع  .»ُهَو َصِغ�ٌ «َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َ�َمَسَح َرأ

َعاَم َ�يَلَْقاُه اْ�ُن ُ�َمَر َوا�ْ  وِق فَيَْشرَتِي الطَّ  السُّ
َ

ُ، وَ�َن َ�ُْرُج إِىل
َ

�َْ�ِ هل ُ:  ُن الزُّ
َ

َ�يَُقوالِن هل
نَا فَإِنَّ انلَّيِبَّ 

ْ
� رْشِ

َ
، َ�يَبَْعُث  أ اِحلََة َكَما ِ�َ َصاَب الرَّ

َ
ُ�ُهْم فَُر�ََّما أ َ�ِة، فَيرَْشَ رَبَ

ْ
قَْد َداَع لََك بِال

لِ   الَْمْ�ِ
َ

 )۲۵۰۲-۲۵۰۱بخاری:( .»بَِها إِىل

؛ ت است که مادرشیروا ،افته بودیرا در  اکرم ینبات یکه زمان ح  از عبدالله بن هشام« ترجمه:

فرمود:  الله   ر. رسولیعت بگیباو از  !الله  ا رسولیبرد و گفت:  الله   او را نزد رسول د؛ینب بنت حهیز
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 یراو .کرد ادع شیو برا گذاشت او را بر سرک دست مبار الله   رسولآنگاه،  .»استاو خردسال «

ر یابن عمر و ابن زب رفت، و یبه بازار م یاء خوردنید گندم و اشیخر یعبدالله بن هشام برا ،هرگاه گوید: می

 نمودهبرکت  یتو دعا یبرا الله   را رسولیز .کنیک شر ،خود هگفتند ما را در معامل یم، دندید یاو را م

کرد  دا مییپدست  ت)منفع بعنوان( ،شترکامل  باربه  و چه بسا که .کرد یمیک آنان را شرز یناست. عبدالله 

 .»فرستاد یو آن را به منزل م



 

 
 

 

 

 

 کتاب رهن در غیر سفر -47

 )1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۲۵
َ
ِ  َ�ْن أ الرَّْهُن يُْرَكُب بِنََفَقِتِه إَِذا اَكَن : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ي يَْرَكُب َو�رَْشَُب انلََّفَقةُ  ِ
َّ

رِّ �رُْشَُب بِنََفَقِتِه إَِذا اَكَن َمْرُهونًا، وىلََعَ اذل  .»»َمْرُهونًا، َولنََبُ ادلَّ
 )۲۵۱۲ بخاری:(

آن  ،رهن است یکه نزد کس یوانیح«فرمود:   الله ت است که رسولیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ر یش رهن، واِن یواگر ح .ش استفاده کندیاز سوار ،کند یمنه یهزش یکه برا یا نفقه هاندازه تواند ب یمشخص، 

وان یح. و نفقه و خرج دینمار آن استفاده یاز ش ،کند نه مییهزآن  یکه براای  نفقه هتواند به اندازیِده باشد، م

 .»»کند یدوشد و استفاده م یآن را م ریا شیشود و  یسوار مبر آن است که  یکس هبعهدرهن، 

 با هم اختالف کنندرهن دهنده و رهن گیرنده  ): اگر2باب (

ىَع َعلَيْهِ   إِنَّ انلَّيِبَّ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۲۶ َِمَ� ىلَعَ الُْمدَّ
ْ

نَّ ايل
َ
 )۲۵۱۴بخاری: ( .»قىََض أ

ه یعل ین قضاوت کرد که سوگند بر مدعیچن اکرم   ینبت است که یروا بعباس   از ابن« ترجمه:

 .»واجب است





 

 
 

 

 

 

 فضیلت آن کتاب آزاد کردن برده و -48

يُب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۲۷
َ
 ُمْسِلًما، اْستَنَْقَذ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  عن أ

ً
ْ�تََق اْمَرأ

َ
َما رَُجٍل أ ُّ�

َ
�

ُ بُِ�لِّ ُعْضٍو ِمنُْه ُعْضًوا ِمنُْه ِمَن انلَّارِ   )۲۵۱۷بخاری:( .»»ا�َّ
را آزاد کند،  یمسلمان هبرد ،هرکس«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»نجات خواهد داد ،عضو آزاد کننده را از آتش دوزخیک  ه،خداوند در برابر هر عضو آن برد

 ؟برده بهتر استآزاد کردن کدام  ):1باب (

يِب َذرٍّ « -۱۱۲۸
َ
ُت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

ْ
ل
َ
فَْضُل؟ قَاَل: قَاَل: َسأ

َ
َعَمِل أ

ْ
يُّ ال

َ
ِ «: أ إِيَماٌن بِا�َّ

فَْضُل؟ قَاَل: » وَِجَهاٌد يِف َسِبيِلهِ 
َ
قَاِب أ يُّ الرِّ

َ
ْهِلَها«قُلُْت: فَأ

َ
ْ�َفُسَها ِعنَْد أ

َ
ْعالَها َ�َمنًا َوأ

َ
قُلُْت: » أ

ْ�َعْل؟ قَاَل: 
َ
ْخَرَق تُِعُ� َضايِعً «فَإِْن لَْم أ

َ
ْو تَْصنَُع أل

َ
 » ا أ

َ
ال

َ
ْ�َعْل؟ قَاَل: ق

َ
تََدُع انلَّاَس ِمَن «: فَإِْن لَْم أ

ُق بَِها ىلَعَ َ�ْفِسَك  َها َصَدقٌَة تََصدَّ ، فَإِ�َّ ِّ  )۲۵۱۸ بخاری:( .»»الرشَّ
بهتر است؟ فرمود: کدام عمل نزد خداوند دم: یپرس  اکرم ینباز  گوید: می ابوذر « ترجمه:

است؟ فرمود: دم: آزاد کردن کدام برده افضل ی. پرس»گانه الله و جهاد کردن در راه اویمان آوردن به ذات یا«

ن کار را انجام یاگر نتوانستم ا :عرض کردم». تر باشد دهیپسندنزد صاحبش، شتر و یمتش بیکه قای  برده«

عرض کردم: اگر  .»کن یاری ،ستیبلد ن یرا که کار یکسو ر یرا بگ یر ومستمندیفقدست «دهم؟ فرمود: 

 .»»یکن شتن مییست که بر خوین خود صدقه ایرا ایز .نکن یبد ،مردمدر حق «نتوانستم؟ فرمود: ن را هم یا

 مشترك باشد ،): آزاد کردن غالم یا کنیزي که میان چند نفر2باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۱۲۹
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ يِف «قَاَل:  أ اًك هلَ ْ�تََق رِشْ

َ
َمْن أ

َ�َءهُ ِحَصَص  ْ�َطى رُشَ
َ
َعبُْد َعلَيِْه ِ�يَمَة َعْدٍل، فَأ

ْ
َم ال َعبِْد، قُوِّ

ْ
ُ َماٌل َ�بْلُُغ َ�َمَن ال

َ
ُهْم، َ�بٍْد، فاََكَن هل

َعبُْد َو�ِالَّ َ�َقْد َ�تََق ِمنُْه َما َ�تََق 
ْ
 .»»َوَ�تََق َعلَيِْه ال
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 ک،غالم مشتریک از  یاگر کس«فرمود:   الله رسول گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

گر یکنند و او سهم د یمت گذاریغالم را عادالنه ق، داشتمال  ،مت غالمیق هکرد و به اندازسهم خود را آزاد 

سهم  ، فقط همانمال نداشت ،مت غالمیق هاندازه اگر ب شود. و آزاد می ،و غالمشرکاء خود را بپردازد 

 .»»شود خودش، آزاد می

 غیره  طالق دادن و، در آزاد کردن یفراموش وخطا ): 3باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۰
َ
يِت َما وَْسوََسْت : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ مَّ

ُ
َاَوَز يِل َ�ْن أ

َ
َ جت إِنَّ ا�َّ

ْو تََ�لَّمْ 
َ
 )۲۵۲۸ بخاری:( .»»بِِه ُصُدورَُها َما لَْم َ�ْعَمْل أ

امت  را که در دل ییها وسوسه ،خداوند«فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

سخن بر  ،آن ها درباری عمل نکرده و ،آن یکه بر مقتضا یتا زمان  است معاف فرموده ند،ینما خطور می ،من

 .»»اورده باشندیزبان ن

 .زاد کردن باشدآاش  نیت و »خداستآن او از « ): اگر کسی به غالمش بگوید:4باب (
 گواه گرفتن هنگام آزاد کردن و

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۱
َ
ْ�بََل يُِر�ُد اإلِْسالَم َوَمَعُه ُغالُمُه َضلَّ لُكُّ َواِحٍد  َ�ْن أ

َ
ا أ نَُّه لَمَّ

َ
�

بُو ُهَر�َْرَة َجالٌِس مَ 
َ
ْ�بََل َ�ْعَد َذلَِك َوأ

َ
  َع انلَّيِبِّ ِمنُْهَما ِمْن َصاِحِبِه، فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
بَا : «انلَّيِبُّ  ف

َ
يَا أ

تَاكَ 
َ
، قَاَل: َ�ُهَو ِحَ� َ�ُقوُل: .»ُهَر�َْرَة َهَذا ُغالُمَك قَْد أ نَُّه ُحرٌّ

َ
ْشِهُدَك �

ُ
َما إِ�ِّ أ

َ
 َ�َقاَل: أ

 يَا يَلْلًَة ِمْن ُطولَِهـا َوَ�نَائَِهـا
 

  
َ

ُ�ْفِر �
ْ
َها ِمْن َداَرِة ال َّ�

َ
 ِت ىلَعَ �

 

 )٢٥٣٠(خبارى: 
منظور قبول اسالم از خانه براه ه ب شو غالمکه او  یوقت: ت است کهیروا ره یابوهراز « ترجمه:

بود، نشسته   اکرم یدر محضر نب ره یکه ابوهر یدر حال ،بعد یمدت ند.گر را گم کردیکدی ند،افتاد

د که من او را یعرض کرد: شما گواه باشره یابوهر ».غالمت آمد !رهیابوهر«فرمود:   اکرم ینبآمد.  شغالم

 : خواند ن شعر را میینه، ایر راه مدیره در مسیابوهر گوید: می یراو آزاد کردم.

 .»افتمینجات ار کفر، یداما شکر خدا را که از  را (پشت سر گذاشتم). یو پر مشقت یچه شب طوالن
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 خود را  ةبرد ،): آزاد کردن مشرك5باب (

  :َ�ْن َحِكيم ْ�َن ِحَزاٍم « -۱۱۳۲
َ
َاِهِليَِّة ِمائََة َرَ�بٍَة ومََحََل ىلَعَ ِمائَِة بَِعٍ�،  هُ نَّ �

ْ
ْ�تََق يِف اجل

َ
أ

 ِ ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
ْ�تََق ِمائََة َرَ�بٍَة، َقاَل: َفَسأ

َ
ْسلََم مَحََل ىلَعَ ِمائَِة بَِعٍ� َوأ

َ
ا أ َ�ُقلُْت: يَا  فَلَمَّ

 ِ ُر بَِها قَاَل: رَُسوَل ا�َّ َ�رَبَّ
َ
َنَُّث بَِها، َ�ْعِ� أ

َ
حت

َ
َاِهِليَِّة، ُكنُْت أ

ْ
ْصنَُعَها يِف اجل

َ
ْشيَاَء ُكنُْت أ

َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
أ

 ِ ْسلَْمَت ىلَعَ َما َسلََف لََك ِمْن َخْ�ٍ : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۲۵۳۸ بخاری:( .»»أ

در  صد غالم آزاد کرد و صد شتر ،از اسالم قبل یو: ت است کهیروا م بن حزام یحکاز « ترجمه:

باز هم صد غالم، آزاد نمود و صد نفر شتر، در  ،نکه مسلمان شدیو بعد از اع کرد. یاده، توزیان مردم پیم

رسول خدا! نظر شما در  یدم و گفتم: ایپرس از رسول خدا  گوید: می یع کرد. راویاده، توزیان مردم پیم

همان اعمال «ست؟ فرمود: یدادم، چ ر، انجام مییت خیتقرب به خدا و به ن ینچه قبل از اسالم، برا مورد آ

 .»»یر گذشته ات، باعث شد که مسلمان شویخ

 بشودعربی  ةکه مالک برد ): کسی6باب (

ِ ْ�ُن ُ�َمَر « -۱۱۳۳
اَغَر ىلَعَ بَِ� الُْمْصَطِلِق َوُهْم اَغرُّوَن  إِنَّ انلَّيِبَّ  بعن َ�بْدا�َّ

َ
أ

َصاَب يَْوَمئٍِذ ُجَو�ِْر�َةَ 
َ
ْ�َعاُمُهْم �ُْسىَق ىلَعَ الَْماِء، َ�َقتََل ُمَقاتِلَتَُهْم وََسىَب َذَراِر�َُّهْم َوأ

َ
 .»َوأ
 )۲۵۴۱ بخاری:(

 یر نمود و در حالیغافلگرا مصطلق  یبن  اکرم ینبت است که یروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

ان یجنگجو . آنحضرت حمله کرددن آب، گردآورده شده بودند، بر آنها ینوش یبرا یگوسفندانشان بر سر آبکه 

 .»افتاد امبر یپبدست  هیرین روز، جویر گرفت. و در همید و فرزندانشان را اسیرا به قتل رسانآنها 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۳۴
َ
ِحبُّ بَِ� تَِميٍم ُمنُْذ ثَالٍث َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل  َ�ْن أ

ُ
ُت أ

ْ
قَاَل: َما ِزل

 ِ يِت ىلَعَ «َ�ُقوُل ِ�يِهْم، َسِمْعتُُه َ�ُقوُل:  ا�َّ مَّ
ُ
َشدُّ أ

َ
اِل ُهْم أ جَّ

َّ
 » الد

َ
ال

َ
: وََجاَءْت َصَدقَاُ�ُهْم َ�َقاَل ق

 ِ َها «نَْت َسِبيٌَّة ِمنُْهْم ِعنَْد اَع�َِشَة َ�َقاَل: َو�َ » َهِذهِ َصَدقَاُت قَْوِمنَا: «رَُسوُل ا�َّ ْعتِِقيَها فَإِ�َّ
َ
أ

ِ إِْسَماِ�يَل 
َ

 )۲۵۴۳بخاری:( .»»ِمْن َودل
 ،دمیم شنیتم یبن هسه مطلب را دربار الله   که از رسول یاز زمان گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

بر ان من، یافراد امتن یتر سخت ،میتم یبن«فرمود: آنان  هدربار الله   دارم. رسولیهمواره آنان را دوست م

 اتصدق ،نیا«فرمود:  الله   رسول م آمد،یتم یبن که) صدقات ین، (هنگامیهمچن». دجال خواهند بود

 شآزاد«فرمود:  الله   بود، رسولر یاس لشه یم نزد عایمت یاز زنان بن یکیکه)  ی(زمان و .»قوم ما است

 .»»است ل یفرزندان اسماعاز او چون  .کن
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 بردگان ازبانی ببد ): کراهیت 7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۵
َ
نَُّه قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْئ «� ْطِعْم َر�ََّك، وَضِّ

َ
َحُدُ�ْم: أ

َ
ال َ�ُقْل أ

َُقْل: َ�تَاَي،  َميِت، َويلْ
َ
َحُدُ�ْم: َ�بِْدي، أ

َ
َُقْل: َسيِِّدي، َمْوالَي، َوال َ�ُقْل أ َر�ََّك، اْسِق َر�ََّك، َويلْ

 )۲۵۵۲ بخاری:( .»»َوَ�تَايِت، وَُغالِ� 
به د: ینگوبه غالمش از شما یک چ یه«فرمود:   اکرم ینبکه کند  ت مییروا ره یابو هر« ترجمه:

آقا و  د:یبلکه بگو .آب بدها به رب خود، یاور، یآب وضو برب خود،  یبراغذا بده، و رب خود، ک مال

 .»»د: پسرم! دخترم! جوان من!ییز من! بلکه بگویمن! کن هد: بندیین شما، خطاب به آنها نگوی. همچنیموال

 غذا آوردشما برایتان خادم وقتی که ): 8باب (

يَب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۶
َ
َحَدُ�ْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه فَإِْن لَْم ُ�ِْلْسُه : «َعِن انلَّيِبِّ  عن أ

َ
ىَت أ

َ
إَِذا أ

، فَإِنَُّه َوِ�َ  ْ�لَتَْ�ِ
ُ
ْو أ

َ
ْ�لًَة أ

ُ
ْو أ

َ
، أ ْو لُْقَمتَْ�ِ

َ
ُ لُْقَمًة أ

ْ
 )۲۵۵۷ بخاری:( .»»ِعالَجهُ َمَعُه فَليُنَاِوهل

اگر او را آورد، یمشما غذا  یمستخدم برا ،هرگاه«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

را پخت و پز آن شما زحمت  یرا او برایز .دیش بدهیا دولقمه برایک یحداقل  د،یکن ینمیک همراه خود شر

 .»»متحمل شده است

 خودداري نمایداش  از زدن به چهره غالمش را تنبیه کند): اگر کسی خواست 9باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۷
َ
َحُدُ�ْم فَلْيَْجتَِنِب الْوَْجهَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
 .»»إَِذا قَاتََل أ

زدن از شما دعوا کرد، از  یکیهرگاه، «فرمود:  اکرم   ینبت است که یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»کنداجتناب  ،چهره هب

 ز براي مکاتبی): شروط جا10باب (

نَّ بَِر�َرَة َجاَءْت �َْستَِعينَُها يِف ِكتَابَِتَها َولَْم تَُ�ْن قََضْت ِمْن  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۳۸
َ
أ

قيِْضَ َ�نِْك ِكتَاَ�تَِك 
َ
ْن أ

َ
َحبُّوا أ

َ
ْهِلِك فَإِْن أ

َ
 أ

َ
ِكتَابَِتَها َشيْئًا، قَالَْت لََها اَع�َِشُة: ارِْجيِع إِىل

ْتَِسَب َوَ�ُ�وَن َوالُؤِك يِل َ�َعلُْت، فََذَكَرْت َذلَِك بَ 
َ

ْن حت
َ
بَْوا، َوقَالُوا: إِْن َشاَءْت أ

َ
ْهِلَها فَأ

َ
ِر�َرةُ أل

 ِ ِ  َعلَيِْك فَلْتَْفَعْل َوَ�ُ�وَن َوالُؤِك نَلَا، فََذَكَرْت َذلَِك لِرَُسوِل ا�َّ : َ�َقاَل لََها رَُسوُل ا�َّ
ْ�تََق «

َ
ْعِتيِق، فَإِ�ََّما الَْوالُء لَِمْن أ

َ
ِ قَا .»اْ�تَايِع فَأ نَاٍس «َ�َقاَل:  َل: ُ�مَّ قَاَم رَُسوُل ا�َّ

ُ
َما بَاُل أ

ُ َو�ِْن 
َ

ِ فَلَيَْس هل ًطا لَيَْس يِف ِكتَاِب ا�َّ ، َمِن اْشرَتََط رَشْ ِ وًطا لَيَْسْت يِف ِكتَاِب ا�َّ �َْشرَتُِطوَن رُشُ
ْوَ�ُق 

َ
َحقُّ َوأ

َ
ِ أ ٍة، رَشُْط ا�َّ َط ِمائََة َمرَّ  )۲۵۶۱ بخاری:( .»»رَشَ
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کتابت خود (پرداخت و در مورد آمد  یونزد  لره ی: برت است کهیروا لشه یعااز « ترجمه:

به  لشه یعا .از مال کتابت را پرداخت نکرده بود یزیچو هنوز خواست. ک ش) کمیخو یآزاد یمال برا

ط وشرمکنم  شه) پول کتابت را پرداخت مییمن (عاهستند. اگر موافق  گرد و بگوخود برک : نزد مالگفت یو

اگر  :رفتند وگفتندیآنها نپذ . اماشنهاد را ارائه دادین پیره به مالکش ایبر. تو از آِن من باشد یوالنکه یبه ا

ن مطلب یا لشه ی. عااستتو از آِن ما  یوال یکند، بکند. ول می ین احسانیدر حق تو چن لشه یعا

 یاز آِن کسهمانا حق والء  .آزاد کن ره را بخر ویبر«فرمود:  . رسول الله نمودبازگو  رسول اکرم  یرا برا

از  یچرا بعض«فرمود:  برخاست و بعد از آن، رسول الله  گوید: می ی. روا»کند و را آزاد میااست که 

، وجود نداردبگذارد که در کتاب خدا  یشرط ،ست؟ هرکسیگذارند که در کتاب خدا ن می ییشرطها ،مردم

و  شرط خداوند سزاوارترد دانست که) ی(با .صد بار هم شرط بگذارد ،اگر چه .باطل استآن شرط، 

 .رد)ی(که انجام گ. »»است تر محکم
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 بخشش): فضیلت 1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۳۹
َ
ِْقَرنَّ َجاَرةٌ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يَا �َِساَء الُْمْسِلَماِت ال حت

 )۲۵۶۶ بخاری:( .»»جِلَاَرتَِها َولَْو فِرِْسَن َشاةٍ 
ه) را یهمسا هیا هدی(ه یه به همسایهد ،یچ زنیه«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»باشد یم گوسفندُس چه ، اگر نشماردک و کوچ ریحق

 الِْهالِل ُ�مَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۴۰
َ

ْخيِت إِْن ُكنَّا نَلَنُْظُر إىِل
ُ
�ََّها قَالَْت لُِعْرَوَة: يا اْ�َن أ

َ
�

 ِ ْ�يَاِت رَُسوِل ا�َّ
َ
وقَِدْت يِف أ

ُ
ِهلٍَّة يِف َشْهَر�ِْن َوَما أ

َ
نَاٌر َ�ُقلُْت: يَا َخالَُة َما اَكَن  الِْهالِل ثَالثََة أ

 ِ نَُّه قَْد اَكَن لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ْسوََداِن: اتلَّْمُر َوالَْماُء، إِالَّ �

َ
نَْصاِر  يُِعيُشُ�ْم؟ قَالَِت: األ

َ
ِجَ�اٌن ِمَن األ

 ِ َانِِهْم فَ  اَكنَْت لَُهْم َمنَائُِح َوَ�نُوا َ�ْمنَُحوَن رَُسوَل ا�َّ
ْ

بل
َ
 )۲۵۶۷ بخاری:( .»يَْسِقينَاِمْن أ

، سه هالل ماه نو را در یام! گاه خواهرزاده یعروه گفت: ات است که به یروا ل شهیعااز « ترجمه:

 )پخت وپز یبرا( یآتش الله   رسول یها در خانه یم ولیکرد مدت دو ماه (شصت روز) مشاهده می

ز یدو چد؟ فرمود: فقط بر یماند یچگونه زنده مشما در آنصورت، د: خاله جان! یشد. عروه پرس افروخته نمی

شتر و  یداشت که دارااز انصار  یگانیهمسا الله   البته رسول .میکرد یقناعت م ،خرما و آب یعنیاه یس

داد که  یرها به ما میآن شاز  الله   رسول فرستادند و یر میش  آنحضرت یو آنان براگوسفند بودند 

 .»میبنوش

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۴۱
َ
َجبُْت، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْو ُكَراٍع، أل

َ
 ِذَراٍع أ

َ
لَْو ُدِ�يُت إِىل

ْو ُكَراٌع لََقِبلُْت 
َ
َّ ِذَراٌع أ ْهِدَي إيِلَ

ُ
 )۲۵۶۸بخاری:( .»»َولَْو أ

) ی(گوسفندا پاچه یصرف ساعد  یمرا برااگر «فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»رفتیه داده شود، خواهم پذیهدای  ا پاچهین، اگر به من، ساعد یرفت. همچنیدعوت کنند، خواهم پذ
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 ه): پذیرفتن شکار هدی2باب (

�ٍَس « -۱۱۴۲
َ
تَُها  َ�ْن أ

ْ
ْدَر�

َ
َقْوُم فَلََغبُوا فَأ

ْ
ْهَراِن فََسىَع ال ْرَ�بًا بَِمرِّ الظَّ

َ
ْ�َفْجنَا أ

َ
قَاَل: أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

بَا َطلَْحَة فََذحَبََها َوَ�َعَث بَِها إِىل
َ
َ�يُْت بَِها أ

َ
َخْذُ�َها فَأ

َ
ْو فَِخَذْ�َها َ�َقِبلَُه  فَأ

َ
بَِوِرِ�َها أ

 
َ
 )۲۵۷۲ بخاری:( .»َ�َل ِمنْهُ قُلُْت ـ و� رواية: َوأ

دند اما درماندند. ی. مردم بدنبال آن دومیرا دنبال کرد یخرگوش ،در مرالظهران گوید: می انس « ترجمه:

ا هر یران یک  و آن را ذبح کرداو آوردم.  نزد ابوطلحه سپس، آنرا . خودم را به آن رساندم و آن را گرفتممن  یول

 .»مودفرتناول  ،از آن :که است آمده یتیو در روا .رفتیآن را پذشان یا .فرستاد الله   رسول یرا برا شدو ران

 ): پذیرفتن هدیه3باب (

 انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۴۳
َ

مُّ ُحَفيٍْد َخالَُة ابِْن َ�بَّاٍس إىِل
ُ
ْهَدْت أ

َ
قًِطا  قَاَل: أ

َ
أ

َ�َل انلَّيِبُّ 
َ
ُضبًّا فَأ

َ
ِ�َل  وََسْمنًا َوأ

ُ
ًرا، قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: فَأ بَّ َ�َقذُّ ْمِن، َوتََرَك الضَّ قِِط َوالسَّ

َ
ِمَن األ

 ِ ِ  ىلَعَ َمائَِدِة رَُسوِل ا�َّ ِ�َل ىلَعَ َمائَِدِة رَُسوِل ا�َّ
ُ
 )۲۵۷۵ بخاری:( .»َولَْو اَكَن َحَراًما َما أ

روغن و چند عدد  ک،کش یمقدار ؛دیام حفابن عباس ؛ هخال گوید: می بابن عباس « ترجمه:

اما از  .و روغن تناول فرمودک کشاز  الله   ه کرد. رسولیهد الله   سوسمار) به رسول یضب (نوع

خورده  الله   رسول هر سفربضب  گوید: می بآن را نخورد. ابن عباس و ت نمود یاظهار کراه ،ضب

 .»شد یخورده نم الله   رسول هسفر بر ،بود یحرام مچنانچه اگر  ).خوردندآنرا گران ید یعنی( .شد

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۴۴
َ
ِ  َ�ْن أ ْم  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
َهِديٌَّة أ

َ
َل َ�نُْه: أ

َ
يِتَ بَِطَعاٍم َسأ

ُ
إَِذا أ

ْصَحابِِه: 
َ
ُ�ْل، َو�ِْن ِ�يَل: َهِديٌَّة رَضََب �ِيَِدهِ » لُكُوا«َصَدقٌَة فَإِْن ِ�يَل: َصَدقٌَة قَاَل أل

ْ
 َولَْم يَأ

َ�َل َمَعُهمْ 
َ
 . »فَأ

د: یپرس شان مییشد، ا آورده می الله   رسول نزد ییغذا ،هرگاه گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

خود از آن تناول  و .»دیبخور«گفت:  ارانش مییبه  است،صدقه گفتند:  ؟ اگر می»هیا هدیصدقه است «

 .»خورد ، دست فرو برده و همراه آنان، میه استیشد: هد گفته می و اگر  .فرمود ینم

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۱۴۵
َ
يِتَ انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ُ
َق ىلَعَ بَِر�َرَة قَاَل:  قَاَل: أ بِلَْحٍم فَِقيَل: تُُصدِّ

 )۲۵۷۷ بخاری:( .»»ُهَو لََها َصَدقٌَة َونَلَا َهِديَّةٌ «
ای  ن صدقهیو گفتند: ا ددنآور  اکرم ینزد نب ،گوشت یمقدار گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»ه استیهد ،ما یبراو  صدقه بوده ،رهیبر یبرا«فرمود:  الله   رسولده داده شده است. یاست که به بر
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 باشدبعضی از همسرانش قتی که او نزد و ،بخشدب): کسی که به دوستش چیزي 4باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١١٤٦ نَّ �َِساَء رَُسوِل ا�َّ
َ
، فَِحْزٌب ِ�يِه اَع�َِشُة  أ ُ�نَّ ِحْز�َْ�ِ

 ِ مُّ َسلََمَة وََسائُِر �َِساِء رَُسوِل ا�َّ
ُ
ِْزُب اآلَخُر أ

ْ
َوَ�َن الُْمْسِلُموَن  ،وََحْفَصُة وََصِفيَُّة وََسوَْدُة، َواحل
 ِ َحِدِهْم  قَْد َعِلُموا ُحبَّ رَُسوِل ا�َّ

َ
 اَع�َِشَة فَإَِذا اَكنَْت ِعنَْد أ

َ
ْن ُ�ْهِدَ�َها إىِل

َ
َهِديٌَّة يُِر�ُد أ

 ِ ِ  رَُسوِل ا�َّ َرَها َحىتَّ إَِذا اَكَن رَُسوُل ا�َّ خَّ
َ
  أ

َ
يِف َ�يِْت اَع�َِشَة َ�َعَث َصاِحُب الَْهِديَِّة بَِها إىِل

 ِ ِ  رَُسوِل ا�َّ مِّ َسلََمَة َ�ُقلَْن لََها: لَكِِّ� رَُسوَل ا�َّ
ُ
يَُ�لُِّم  يِف َ�يِْت اَع�َِشَة، فلََكََّم ِحْزُب أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْن ُ�ْهِدَي إِىل
َ
َراَد أ

َ
َهِديًَّة فَلْيُْهِدهِ إيَِلِْه َحيُْث اَكَن ِمْن ُ�يُوِت  انلَّاَس َ�يَُقوُل: َمْن أ

ََها َ�َقالَْت: َما قَاَل يِل َشيْئًا، َ�ُقلَْن �َِسائِِه، فلََكَّمَ 
ْ

نل
َ
مُّ َسلََمَة بَِما قُلَْن، فَلَْم َ�ُقْل لََها َشيْئًا، فََسأ

ُ
تُْه أ

ََها َ�َقالَ 
ْ

نل
َ
يًْضا، فَلَْم َ�ُقْل لََها َشيْئًا، فََسأ

َ
اَل ْت: َما قَ لََها: فلََكِِّميِه، قَالَْت: فلََكََّمتُْه ِحَ� َداَر إيَِلَْها أ

ال تُؤِْذيِ� يِف اَع�َِشَة، «يِل َشيْئًا، َ�ُقلَْن لََها: لَكِِّميِه َحىتَّ يَُ�لَِّمِك، فََداَر إيَِلَْها فلََكََّمتُْه َ�َقاَل لََها: 
ةٍ إِالَّ اَع�َِشةَ 

َ
نَا يِف ثَوِْب اْمَرأ

َ
تِِ� َوأ

ْ
 ا» فَإِنَّ الَْويْحَ لَْم يَأ

َ
تُوُب إِىل

َ
َذاَك يَا قَالَْت: َ�َقالَْت: أ

َ
ِ ِمْن أ َّ�

 ِ ، ُ�مَّ إِ�َُّهنَّ َدَعْوَن فَاِطَمَة بِنَْت رَُسوِل ا�َّ ِ ِ  ،رَُسوَل ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

رَْسلَْت إِىل
َ
َ�ُقوُل: إِنَّ  فَأ
يِب بَْ�ٍر، فلََكََّمتُْه، 

َ
َعْدَل يِف بِنِْت أ

ْ
َ ال  �َِساَءَك يَنُْشْدنََك ا�َّ

َ
ال

َ
ق

َ
؟يَا بُنَيَّ : «ف ِحبُّ

ُ
بَِّ� َما أ ِ

ُ
ال حت

َ
» ُة أ

رَْسلَْن زَ 
َ
ْن تَرِْجَع، فَأ

َ
بَْت أ

َ
ْ�ُهنَّ َ�ُقلَْن: ارِْجيِع إيَِلِْه، فَأ ْخرَبَ

َ
�ْنََب قَالَْت: بََ�، فَرََجَعْت إيَِلِْهنَّ فَأ

 
ْ
َ ال ْغلََظْت َوقَالَْت: إِنَّ �َِساَءَك يَنُْشْدنََك ا�َّ

َ
َ�تُْه، فَأ

َ
يِب بِنَْت َجْحٍش فَأ

َ
َعْدَل يِف بِنِْت ابِْن أ
 ِ  قَُحافََة، فََرَ�َعْت َصْوَ�َها َحىتَّ َ�نَاَولَْت اَع�َِشَة، َوِ�َ قَاِعَدٌة فََسبَّتَْها َحىتَّ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

 اَع�َِشَة َهْل تََ�لَُّم قَاَل: َ�تلََكََّمْت اَع�َِشُة تَرُدُّ ىلَعَ َز�ْنََب َحىتَّ 
َ

ْسَكتَتَْها قَالَْت: يَلَنُْظُر إِىل
َ
أ

 اَع�َِشَة، َوقَاَل:  َ�نََظَر انلَّيِبُّ 
َ

يِب بَْ�رٍ «إِىل
َ
َها بِنُْت أ  )٢٥٨١بخاری:( .»»إِ�َّ

ه و یصفحفصه،  ،شهیعا .بودند گروهدو  الله   : همسران رسولت است کهیروا لشه یعااز « ترجمه:

و  جزو گروه دوم بودند. رسول خدا  ر همسرانیو سا لو ام سلمه گروه، یک جزو عنهن   الله  یسوده رض

ن، یبنابر ا .دانستند یمخوب  لشه یعارا نسبت به  الله  رسول ن محبتیهم اجمعیرضوان الله علصحابه 

که نوبت  یانداخت تا روز ر مییاش را به تأخ هیهد ،بدهدای  هیهد  الله  خواست به رسول یم یاگر کس

شدند.  یا فرستاده میرفت، هدا یم لشه یعا هبه خان الله   و آن روز که رسول .فرا رسد لشه یعا

د با مردم صحبت کند ییبگو الله   رسولبه گفتند: شما  لبه ام سلمه  بعد از گفتگو، لسلمه   ام گروه 

ه خود یبود، هداز ازواج یک هر  هدر خانبدهد، ای  هیهد دکه هر کس خواست به رسول خدا یو به آنها بگو

 لام سلمه به  الله   رسولمطرح ساخت.  آنحضرت  یسخنان آنان را برا لام سلمه  را بدهند.
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 یزیچ ا شدند. او گفت: رسول خدا یمذاکرات را از ام سلمه جو هجینت لنداد. گروه ام سلمه  یپاسخ

 یشان دوباره هنگامیکن. ان مورد، صحبت یدر ا نگفته است. آنها به ام سلمه گفتند: دوباره با رسول خدا 

گر از ام سلمه ینداد. آنها بار د یپاسخ رسول خدا  یآمد، صحبت کرد، ولاش  به خانه که آنحضرت 

شان صحبت ینداد. آنها گفتند: باز هم با ا یبه من پاسخ ا شدند. او گفت: رسول اکرم یجه را جوینت ل

ن مطلب را با یآمد، ااش  به خانه که آنحضرت  یبار سوم، هنگام لکن تا جواب تو را بدهد. ام سلمه 

را هرگز ید زیت نکنیشه مرا اذیعا هدر بار« فرمودند: ن بار، آنحضرتیان گذاشت. ایدرم امبر اکرم یپ

پس از  لام سلمه  ».شهیعابستر از همسرانم بر من نازل نشده است مگر در چکدام یبستر هدر  ،یوح

 .شما شوم ینکه موجب ناراحتیبرم از ا به خدا پناه میرسول خدا!  یاگفت:  پاسخ،ن یدن ایشن

ن یبرود و در ا خدا  رسولدرخواست نمودند (تا نزد  لفاطمه از  آنگاه، همسران رسول خدا 

فرستاد و گفت: همسرانت تو را  را نزد آنحضرت  یشخص لد). فاطمه یشان صحبت نمایمورد با ا

را که  یکسمگر  م!دختر«فرمود: شان ی. ایت کنی، عدالت را رعادهند که در مورد دختر ابوبکر سوگند می

را  امبر یپاسخ پگشت و رب. سپس، نزد آنها یبلجواب داد:  ل؟ فاطمه »یمن دوست دارم تو دوست ندار

را  ل شحنب بنت جیزرفت. سپس، ینپذ او یباره برود، ولدو که خواستند آنها از او . به اطالع آنها رساند

صحبت کرد و گفت: همسران شما در   آنحضرتتند با  هلهج آمد و با الله   فرستادند. او نزد رسول

نب یآنگاه، زعدل و انصاف دارند.  یاز شما تقاضا دهند و شما را به خدا سوگند می ،بکر مورد دختر ابو

به چشم   الله رسول و. حضور داشتز ینشه یشه را نکوهش کرد. عایعاکه  ییکرد تا جابلند را  شیصدا

شه جواب او را داد و او را یعا گوید: می یر؟ راویا خیدهد  نب را مییند، جواب زیشه دوخته بود که ببیعا

 .»»ن دختر ابوبکر استیا: «فرمود ساکت نمود. رسول خدا 

 شود نمی ): هدیه اي که مسترد5باب (

�َس« -۱۱۴۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :عن أ

َ
يَب  أ  )۲۵۸۲ بخاری:( .»اَكَن ال يَُردُّ الطِّ

 .»دیگردان بر نمیخوشبو را مواد   اکرم ینب: ت است کهیروا انس از « ترجمه:

 ): پاداش دادن در مقابل هدیه6باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۴۸  .»َ�ْقبَُل الَْهِديََّة َوُ�ثِيُب َعلَيَْها قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 )۲۵۸۵ بخاری:(

 ،ه کنندهیبه هد، رفت و در عوض آنیپذ یه را میهد الله   د: رسولیفرما یم لشه یعا« ترجمه:

 .»داد یمپاداش 
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 بخشش ): گواه گرفتن بر7باب (

يِب َعِطيًَّة، َ�َقالَْت َ�ْمَرُة بِنُْت َرَواَحَة:  بَ�ْن انلُّْعَمان ْ�َن �َِشٍ� « -۱۱۴۹
َ
ْ�َطاِ� أ

َ
قال: أ

 ِ رىَْض َحىتَّ �ُْشِهَد رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ ال أ ىَت رَُسوَل ا�َّ

َ
  ، فَأ

َ
ال

َ
ق

َ
ْ�َطيُْت ابِْ� ِمْن َ�ْمَرَة بِنِْت ف

َ
: إِ�ِّ أ

ْشِهَدَك يَا رَسُ 
ُ
ْن أ

َ
َمَرتِْ� أ

َ
ِ قَاَل: َرَواَحَة َعِطيًَّة، فَأ َك ِمثَْل َهَذا«وَل ا�َّ ِ

َ
ْ�َطيَْت َسائَِر َودل

َ
؟ قَاَل: ال »أ

ْوالِدُ�مْ «قَاَل: 
َ
َ َواْعِدلُوا َ�ْ�َ أ  )۲۵۸۷ بخاری:( .»قَاَل: فَرََجَع فََردَّ َعِطيَّتَهُ » فَا�َُّقوا ا�َّ

بنت رواحه (مادرم) مره َع  .ه کردیرا به من هد یزیپدرم چ گوید: می بر ینعمان بن بش« ترجمه:

و گفت: به پسرم که آمد  نزد رسول خدا  نخوام شد. پدرم یمن راض، یرینگگواه را  الله   گفت: تا رسول

 .رمیگواه بگد یاد که شما را بیگو یمادرش م یول ام، هاهدا کرد یزیچ ،مره بنت رواحه استاز َع 

 الله  رسول .ری؟ گفت: خ»یا دادهای  هین هدیت را هم، چنفرزندان ریساا یآ«فرمود:  الله   رسول

برگشت و پدرم  آنگاه، گوید: می نعمان». دیکن رفتارعدالت  ، باان فرزندانتانید. و میاز خدا بترس«فرمود: 

 .»پس گرفت بخشش خود را

 ): پس گرفتن بخشش8باب (

َعائُِد يِف : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۵۰
ْ
ِب ييَِقُء ُ�مَّ ال

ْ
لَك

ْ
ِهبَِتِه اَكل

 )۲۵۸۹ بخاری:( .»»َ�ُعوُد يِف َ�يْئِهِ 
رد، مانند یگ یرا پس ماش  که هبه یکس«فرمود:   اکرم ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»خورد سپس دوباره استفراغش را می ،کند است که استفراغ می یسگ

 او ةآزاد کردن برده بدون اجاز ): بخشش زن به کسی غیر از شوهر و9باب (

َارِِث « -۱۱۵۱
ْ
ِذِن انلَّيِبَّ  لَ�ْن َميُْمونََة بِنَْت احل

ْ
ْ�تََقْت َويِلَدًة َولَْم �َْستَأ

َ
َها أ َّ�

َ
� ا ، فَلَمَّ

ْ�تَْقُت 
َ
�ِّ أ

َ
� ِ َشَعْرَت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ي يَُدوُر َعلَيَْها ِ�يِه، قَالَْت: أ ِ

َّ
َويِلَديِت، قَاَل: اَكَن يَْوُمَها اذل

َوَ�َعلِْت؟«
َ
ْجرِكِ «قَالَْت: َ�َعْم. قَاَل: » أ

َ
ْ�َظَم أل

َ
ْخَوالَِك اَكَن أ

َ
ْ�َطيِْتَها أ

َ
َما إِنَِّك لَْو أ

َ
 .»»أ

نکه از یارا بدون  یزیکن شان،یت است که ایروا ل؛ حارث دخترمونه یم ؛نیام المومناز « ترجمه:

 لمونه یم، ف آوردیتشر الله   رسول د ویاو فرا رسنوبت  که یهنگام و نمود.آزاد رد، یاجازه بگ  اکرم ینب
 چن«د: یپرس الله   رسول ام.  هز خود را آزاد کردیکه من کن یخبردارخدا!  رسول یا :عرض کرد

ً
ن یواقعا

 بهره مند ،یشتریاجر باز  ،یداد یم تیها ییرا به دااو اگر «فرمود:  الله   رسول .یبل گفت:؟ »ای هکرد

 .»»یشد می
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ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۵۲ قَْرَع َ�ْ�َ �َِسائِِه  قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َراَد َسَفًرا أ

َ
إَِذا أ

ٍة ِمنُْهنَّ يَْوَمَها َويَلْلَتََها َ�ْ�َ 
َ
تُُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها َمَعُه، َوَ�َن َ�ْقِسُم ِللُكِّ اْمَرأ َّ�

َ
نَّ َسوَْدةَ فَ�

َ
 أ

ِ  ْوِج انلَّيِبِّ بِنَْت َزْمَعَة وََهبَْت يَْوَمَها َويَلْلََتَها لَِعا�َِشَة زَ   .»تَبْتيَِغ بَِذلَِك رَِضا رَُسوِل ا�َّ
ان یم خواست به سفر برود، می الله   رسول ،: هرگاهت است کهیروا لشه یعااز « ترجمه:

 یاد آوری(قابل برد. و  یاو را همراه خود م افتاد، س میهر کو قرعه به نام  .کرد یم یکشقرعه  ،همسران خود

نوبت خود را  لاما سوده  .ماند یروز مانه شبیک  خود، از همسرانیک نزد هر  است که) آنحضرت 

 .»دیشه بخشیبه عا الله   رسول یخوشنود یبرا

 شود می چگونه وصول ،متاع بخشیده شده ): غالم و10باب (

ِ  بَعِن الِْمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة « -۱۱۵۳ قِْبيًَة َولَْم ُ�ْعِط َ�َْرَمَة  قَاَل: قََسَم رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

فَاْ�َطلَْقُت َمَعُه، َ�َقاَل: اْدُخْل  ِمنَْها َشيْئًا، َ�َقاَل َ�َْرَمُة: يَا ُ�َ�ِّ اْ�َطِلْق بِنَا إِىل
ُ فََخَرَج إيَِلِْه وََعلَيِْه َ�َباٌء ِمنَْها، َ�َقا

َ
نَا َهَذا لََك «َل: فَاْدُعُه يِل، قَاَل: فََدَعْوتُُه هل

ْ
قَاَل: َ�نََظَر  .»َخبَأ

 )۲۵۹۹ بخاری:( .»»ريَِضَ َ�َْرَمةُ «إيَِلِْه َ�َقاَل: 
 یزی، چاما به مخرمه نمود.م یقباء تقس یتعداد الله   رسول گوید: می بن مخرمه  سورمِ « ترجمه:

 براه افتادم.پدرم با  گوید: می سورببر. مِ  الله   مرا نزد رسولپسرم! مخرمه به من گفت:  .دینرساز آنها 

ز ینمن  د.یایبگو نزد من برا  الله   ، پدرم گفت: برو داخل و رسول)میدیرس الله   به منزل رسول یوقت(

رون یده بود، بیرا پوشاز همان قباها  یکیکه  یدر حال آنحضرت . را صدا کردم رسول الله رفتم و 

 نگاه کرد. رسول الله  ،آنبه مه رمخ .»بودمشما گذاشته  یبرا ن رایا: «به پدرم گفتو ف آورد یتشر

 .»»شد یراض ،مخرمه«فرمود: 

 مکروه است ،): بخشیدن چیزي که پوشیدن آن11باب (

ىَت انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۱۵۴
َ
ٌّ  قَاَل: أ َ�يَْت فَاِطَمَة فَلَْم يَْدُخْل َعلَيَْها وََجاَء يلَعِ

ُ َذلَِك، فََذَكَرُه لِلنَّيِبِّ  يُْت ىلَعَ بَابَِها ِسرْتًا َموِْشيًّا«قَاَل:  فََذَكَرْت هلَ
َ
َما يِل «َ�َقاَل:  .»إِ�ِّ َرأ

ْ�يَا ٌّ فََذَكَر َذلَِك لََها، َ�َقالَْت: يِلَ » َولِ�ُّ تَاَها يلَعِ
َ
ُمْرِ� ِ�يِه بَِما َشاَء، قَاَل: فَأ

ْ
 فُالٍن «أ

َ
تُرِْسُل بِِه إِىل

ْهِل َ�يٍْت بِِهْم َحاَجةٌ 
َ
 )۲۶۱۳بخاری:( .»»أ

ف برد یتشر ل به منزل فاطمه  اکرم ینب ،)یروز( گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

قرار داد.  ،ان امریدر جراو را  لفاطمه آمد،   یپس از آنکه عل. )و برگشتنرفت. (به داخل خانه  یول
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آراسته و ای  پرده ،فاطمه هبر درب خان«فرمود:  الله   ا شد. رسولیعلت را جو الله   رسول از  یعل

 لفاطمه  ان را گفت.یآمد و جر لفاطمه نزد   ی؟ عل»کارا چه یبا دنرا م: «و افزود» دمیدشده  ینقاش
 یرارا بآن «فرمود:  الله   . رسول)من حاضرم( ،صادر کند ،یهر حکم ،آن هدر بار الله   : رسولگفت

 .»»بفرست از دارند،یبه آن نکه  هفالن خانواد
۱۱۵۵- » ٍّ َّ انلَّيِبُّ  َ�ْن يلَعِ ْهَدى إِيلَ

َ
َغَضَب يِف  قَاَل: أ

ْ
يُْت ال

َ
ُحلََّة ِسَ�َاَء، فَلَِبْستَُها فََرأ

 )۲۶۱۴ بخاری:( .»وَْجِهِه فََشَقْقتَُها َ�ْ�َ �َِسايِئ 
ن یاز ا دم.یپوشمن آن را  نمود.ه یبه من هد یشمیابر یلباس  اکرم ینب گوید: می  یعل« ترجمه:

زنان ن یب و مکردآنگاه، من آنرا قطعه قطعه  مشاهده نمودم. الله   رسول هدر چهرغضب را آثار خشم و کار، 

 .»نمودمم یتقس(خانواده ام) 

 مشرکان): پذیرفتن هدیه از 12باب (
يِب بَْ�ٍر « -۱۱۵۶

َ
ثَالِ�َ� َوِمائًَة َ�َقاَل  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن أ

َحٍد ِمنُْ�ْم َطَعامٌ : «انلَّيِبُّ 
َ
ُْوُه َ�ُعِجَن ُ�مَّ »َهْل َمَع أ

َ
ْو �

َ
؟ فَإَِذا َمَع رَُجٍل َصاٌع ِمْن َطَعاٍم، أ

ْم َعِطيًَّة؟: «ٌك ُمْشَعانٌّ َطِو�ٌل بَِغنٍَم �َُسوُ�َها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َجاَء رَُجٌل ُمرْشِ 
َ
ْو قَاَل: » َ�يًْعا أ

َ
ْم «أ

َ
أ

َمَر انلَّيِبُّ » ِهبَةً 
َ
ْن �ُْشَوى َواْ�ُم  قَاَل: ال بَْل َ�يٌْع، فَاْشرَتَى ِمنُْه َشاًة فَُصِنَعْت، َوأ

َ
َْطِن أ �َِسَواِد ابلْ

ِ َما يِف ا ةً ِمْن َسَواِد َ�ْطِنَها، إِْن اَكَن َشاِهًدا  ثلَّالِ�َ� َوالِْمائَِة إِالَّ قَْد َحزَّ انلَّيِبُّ ا�َّ ُ ُحزَّ هلَ
مْجَُعوَن وََشِبْعنَا، َ�فَ 

َ
َ�لُوا أ

َ
ُ، فََجَعَل ِمنَْها قَْصَعتَْ�ِ فَأ

َ
 هل

َ
ْ�َطاَها إِيَّاُه َو�ِْن اَكَن اَغئِبًا َخبَأ

َ
َضلَِت أ

َقْصَعتَ 
ْ
ْو َكَما قَاَل ال

َ
َِعِ� أ  )۲۶۱۸ بخاری:( .»اِن فََحَملْنَاُه ىلَعَ ابلْ

 الله   نفر با رسول یو س کصدی از سفرها)، یکی(در  گوید: می ببکر  یعبدالرحمن بن اب« ترجمه:

دو صاع (یک م که یمتوجه شد ؟»همراه دارد ییغذااز شما،  یا کسیآ: «دیپرس  اکرم ینبم. یهمراه بود

ده یولژ یاز کفار که موها یکیسپس، ر کرده شد. یخم ،آن آرد است.از همراهان  یکینزد  ،آرد )لویک

ه یوقامت
ّ
فروش  ین گوسفندان برایا ایآ: «دیپرساز او  الله  . رسولنزد ما آمد ،گوسفندای  بلند داشت با گل

و  )و ذبح کرد(د یاو خرگوسفند از یک  الله   رسول .فروش است یبرا .ریگفت: خ ؟»هیهد یا برایاست 

به خدا  گوید: می یراو گ) درست شود.یگوسفند در د هی(و بق کباب شود ،دل و جگرش دستور داد تا

از دل و جگر آن را به  یا قطعه رسول خدا که نیمگر ا نماند، یباق یسک ،نفر یکصد و سیان یاز م ،سوگند

گوشت آن  سپس،ذاشت. گ او را میسهم ب بود، یکه غا یداد و کس ، به او میکه حاضر بود یکس او داد.

که (ماند  یباق یو از هر دو ظرف، مقدار .خوردند ،ریهمه تا س و گذاشته شدگ، در دو ظرف بزر ،گوسفند

 .»)میبا خود برد(آن را بر شتر حمل کرده  )حرکت هنگام
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 ): هدیه دادن به مشرك13باب (

يِب بَْ�ٍر « -۱۱۵۷
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َ�ٌة يِف َ�ْهِد  بَ�ْن أ �ِّ َوِ�َ ُمرْشِ

ُ
َّ أ قَالَْت: قَِدَمْت يلَعَ

 ِ ِ  رَُسوِل ا�َّ �ِّ قَاَل:  فَاْستَْفتَيُْت رَُسوَل ا�َّ
ُ
ِصُل أ

َ
فَأ

َ
َ�َعْم ِصِ� «قُلُْت َوِ�َ َراِغبٌَة أ

ِك  مَّ
ُ
 )۲۶۲۰بخاری:( .»»أ

نزد  ،بودک مادرم که مشر الله   رسولات یدر زمان ح گوید: می ببکر  ابو دختراسماء « ترجمه:

ه) دارد. یو هد یکیمن آمده است و از من انتظار (ن هخانبه مادرم  دم و گفتم:یپرس الله   من آمد. از رسول

را  یشاوندی(حق خو .»»کن یبا مادرت صله رحم ،یبل«فرمود:  الله   رسولکنم؟  یبا او صله رحما یآ

 ت کن).یرعا

  )14(باب 

نَّهُ  :بعن ابْن ُ�َمَر « -۱۱۵۸
َ
ِ  :َمْرَواُن بَلِ� ُصَهيٍْب  دَ نْ عِ  دَ هِ شَ  � نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 أ

ْ�َطىُصَهيْبًا بَيْتَْ�ِ وَُحْجَرةً 
َ
 )۲۶۲۴ بخاری:( .»َ�َقىَض َمْرَواُن �َِشَهاَدتِِه لَُهمْ  ،أ

داد  یگواه ب،یصه ، به نفع فرزنداننزد مروان یت است که ویروا بالله بن عمر  عبداز « ترجمه:

 بالله بن عمر  ت عبددشهار اساس . مروان به استحجره دادیک دو منزل و  ،بیبه صه الله   که رسول

 .»قضاوت کرد ،بیصه فرزندانفع ه نب

 عمري): هبه کردن 15باب (

ُ  قَاَل: قىََض انلَّيِبُّ  َ�ْن َجابٍِر « -۱۱۵۹
َ

َها لَِمْن وُِهبَْت هل َّ�
َ
ُعْمَرى �

ْ
 )۲۶۲۵ بخاری:( .»بِال

 باشد. ، از آِن موهوب له مییعمر هکه هب قضاوت کرد الله   رسول گوید: می جابر « ترجمه:

شه از آِن موهوب له یهم یبرا ،زیآن چ ز از آِن تو باشد،ین چی، ایستهه تا زند گفت: یبه کس یاگر کس یعنی

 .»خواهد بود

 هنگام عروسی ،): عاریت گرفتن وسایل براي عروس16باب (

  :لاَع�َِشَة  نْ �َ « -۱۱۶۰
َ
ْ�َمُن وََعلَيَْها ِدْرُع قِْطٍر َ�َمُن مَخَْسِة َدَراِهَم،  هُ نَّ �

َ
َدَخْل َعلَيَْها أ

َيِْت َوقَْد اَكَن 
ْ

ْن تَلْبََسُه يِف ابل
َ
َها تُْزَ� أ  َجاِرَ�يِت اْ�ُظْر إيَِلَْها فَإِ�َّ

َ
يِل َ�َقالَِت: اْرَ�ْع برََصََك إِىل

 ِ َّ �َْستَِع�ُهُ  ِمنُْهنَّ ِدْرٌع ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ رَْسلَْت إِيلَ
َ
ُ بِالَْمِدينَِة إِالَّ أ ةٌ ُ�َق�َّ

َ
 .»َ�َما اَكنَِت اْمَرأ

 )۲۶۲۸بخاری:(
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مت آن یکه قای  پنبهای  جامهاو  که یاو رفت در حالمن نزد یا ت است کهیروا لشه یعااز « ترجمه:

خواهد  ینم ،تکبر یاز روکه زم نگاه کن ین کنی: به اگفت لشه یعا ، به تن داشت.حدود پنج درهم بود

آراستن  یبراکه داشتم  یا ن جامهیمن چن الله   در زمان رسولحال آنکه ، بپوشدن جامه را در خانه یا

 .»بردند یت میعاره نه، مردم آن را از من بیمد یها عروس

 ): فضیلت بخشش17باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۱۶۱
َ
يِْديِهْم  َ�ْن أ

َ
َة َولَيَْس بِأ ا قَِدَم الُْمَهاِجُروَن الَْمِدينََة ِمْن َمكَّ قَاَل: لَمَّ

ْن ُ�ْعُطوُهْم ثَِماَر 
َ
نَْصاُر ىلَعَ أ

َ
َعَقاِر َ�َقاَسَمُهُم األ

ْ
رِْض َوال

َ
ْهَل األ

َ
نَْصاُر أ

َ
َ�ْعِ� َشيْئًا َوَ�نَِت األ

عَ 
ْ
ْمَوالِِهْم لُكَّ اَعٍم َوَ�ْ�ُفوُهُم ال

َ
ِ بِْن أ

مَّ َ�بِْدا�َّ
ُ
مُّ ُسلَيٍْم اَكنَْت أ

ُ
�ٍَس أ

َ
مُّ أ

ُ
ُه أ مُّ

ُ
َمَل َوالَْمئُونََة َوَ�نَْت أ

 ِ �ٍَس رَُسوَل ا�َّ
َ
مُّ أ

ُ
ْ�َطْت أ

َ
يِب َطلَْحَة، فاََكنَْت أ

َ
ْ�َطاُهنَّ انلَّيِبُّ  أ

َ
مَّ  ِعَذاقًا فَأ

ُ
ْ�َمَن َمْوالتَُه أ

َ
مَّ أ

ُ
أ

َساَمَة بِْن َز�ٍْد 
ُ
 انلَّيِبَّ أ

َ
ا فََرغ �َُس ْ�ُن َمالٍِك: لَمَّ

َ
 الَْمِدينَِة  قَاَل أ

َ
ْهِل َخيرَْبَ فَانرَْصََف إىِل

َ
ِمْن َ�تِْل أ

نَْصاِر َمنَاحِئَُهِم الَّيِت اَكنُوا َمنَُحوُهْم ِمْن ثَِمارِِهْم فَرَدَّ انلَّيِبُّ 
َ
 األ

َ
ِه  رَدَّ الُْمَهاِجُروَن إىِل مِّ

ُ
 أ

َ
إىِل

ْ�َطى رَُسوُل ا�َّ ِعَذاَ�هَ 
َ
ْ�َمَن َماَكَ�ُهنَّ ِمْن َحائِِطهِ  ا َوأ

َ
مَّ أ

ُ
 )۲۶۳۰ بخاری:( .»أ

همراه  یزیچ ،نه هجرت کردندین از مکه به مدیکه مهاجر یهنگام گوید: می  کانس بن مال« ترجمه:

 یکشاورز یکارهاتا آنها ن دادند یخود را به مهاجر یها نیزم انصارن بودند. یزمو ک لمِ  یدارا ،و انصار .نداشتند

 الله   چند درخت خرما به رسول ؛مادر انس  ؛ لم یام سل .ندباشیک شر ،و در محصول دهندرا انجام 

 .د دادیمادر اسامه ابن ز ؛منیاش، ام ا ز آزاد شدهیها را به کن آن درخت الله   داده بود. رسول

انصار  یکشاورز یها نین زمیمهاجر ،بر برگشتیخ هاز غزو الله   که رسول یوقت گوید: می انس 

مادر اسامه بن  ؛منیو به ام ا .خرما را به مادر انس برگرداند یها درختز ین الله   و رسول .را پس دادند

 .»عطا فرمود ،چند درخت از باغ خود ،پس گرفته شده یها در عوض درخت ؛دیز
ِ ْ�َن َ�ْمٍرو « -۱۱۶۲

ِ  بَ�ْن َ�بْدا�َّ ْرَ�ُعوَن َخْصلًَة : «َ�ُقوُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

، َما ِمْن اَعِمٍل َ�ْعَمُل خِبَْصلٍَة ِمنَْها رََجاَء ثََوابَِها َوتَْصِديَق َموُْعوِدَها إِالَّ  َعْ�ِ
ْ
ْعالُهنَّ َمِنيَحُة ال

َ
 أ

َنَّةَ 
ْ
ُ بَِها اجل ْدَخلَُه ا�َّ

َ
 )۲۶۳۱بخاری:( .»»أ

وجود دارد  )کوین(چهل خصلت «فرمود:   الله رسول گوید: می بالله بن عمرو  عبد« ترجمه:

دن به یها را بقصد ثواب و رس ن خصلتیاز ا یکیکس، ه است. هر ر دِ یش بزت دادن ین آنها، عاریکه اعالتر

 ».انجام دهد، خداوند او را وارد بهشت خواهد کردموعود، پاداش 

ُ  مَّ تَ   ايلَ عَ تَ  اهللاِ نِ وْ عُ بِ  لُ وَّ األَ  ءُ زْ اجلْ
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 هدندگرفته شد، گواهی گواه اگر کسی بر ظلم و ستم، ): 1باب (

ِ بِن َمْسُعوٍد « -۱۱۶۳
يَن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ ِ

َّ
َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ�، ُ�مَّ اذل

َحِدِهْم يَِمينَُه َوَ�ِمينُُه َشَهادَ 
َ
قَْواٌم �َْسِبُق َشَهاَدةُ أ

َ
يَن يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ ييَِجُء أ ِ

َّ
 .»»تَهُ يَلُوَ�ُهْم، ُ�مَّ اذل

 )۲۶۵۲ بخاری:(
هستند  یکسان ،ن مردمیبهتر«فرمود:  ت است که رسول اکرم یروا از عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 یکسان سپس و ن).ی(تابع ندیآ یکه بعد از آنها م یکسان ،وبعد برند (صحابه). بسر می من که در عهد و زمان

دهند  می یقبل از سوگند خوردن، گواه یند که گاهیآ یم یکسان ،و بعد از آنان ن).یند (تبع تابعیآ که پس از آنها می

  .»خورند دهند و سوگند می می یگواه یتقوا ندارند و براحت یعنی». خورند یدادن، سوگند م یقبل از گواه یو گاه

 دروغشهادت  :)2باب (

يِب بَْ�َرَة « -۱۱۶۴
َ
َكبَائِرِ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
ْ�رَبِ ال

َ
نَبُِّئُ�ْم بِأ

ُ
ال أ

َ
؟ ثَالثًا. »أ

ِ قَالُوا: بََ� يَا رَُسوَل  يِْن «قَاَل:  ،ا�َّ ، َوُ�ُقوُق الَْوادِلَ ِ اُك بِا�َّ وََجلََس َوَ�َن ُمتَِّكئًا َ�َقاَل: » اِإلرْشَ
ورِ « ال َوقَْوُل الزُّ

َ
رَُها َحىتَّ قُلْنَا: يَلْتَُه َسَكَت » أ  )۲۶۵۴ بخاری:( .»قَاَل: َ�َما َزاَل يَُ�رِّ

با خبر  رهیگناهان کبن یشما را از بزرگترا یآ«فرمود: سه بار  اکرم ینب گوید: می ابوبکره « ترجمه:

 دن به خداوند ویورزک شر«فرمود:   اکرم. رسول خدارسول  یا یعرض کردند: بل ؟ صحابه »نسازم

گاه باش«ه داده بود، نشست و فرمود: ینکه تکی. آنگاه بعد از ا»پدر ومادر ینافرمان ز از ید که شهادت ناحق نیآ

  .»شد کاش! ساکت می یم: ایبا خود) گفت(ن جمله را تکرار کرد که ما یو آنقدر ا». ره استیگناهان کب
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 شمعامالت کارها و سایر نابینا وفرد ): گواهی 3باب (

 يِف الَْمْسِجِد، َ�َقاَل:  قَالَْت: َسِمَع انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۶۵
ُ
، /«رَُجال َ�ْقَرأ

ْذَكَرِ� َكَذا 
َ
ْسَقْطتُُهنَّ ِمْن ُسوَرِة َكَذا َوَ�َذالََقْد أ

َ
 )۲۶۵۵ بخاری:( .»»َوَ�َذا آيًَة أ

 د.یخواند، شن را که در مسجد، قرآن می یمرد یصدا اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

که من فراموش  ه از فالن و فالن سوره رایرا او فالن و فالن آیز .رحم کند ،ن شخصیبر ا ،خداوند«فرمود: 

 .»»ادم آوردیبودم، ب کرده

َد انلَّيِبُّ ْت اَل�َ: قَ ةٍ ايَ وَ  رِ يِف  ل َهاَ�نْ وَ « -۱۱۶۶ فََسِمَع َصوَْت َ�بَّاٍد  ،يِف بَييِْت  : َ�َهجَّ
َصوُْت َ�بَّاٍد َهَذا«يَُص�ِّ يِف الَْمْسِجِد َ�َقاَل: 

َ
اللَُّهمَّ ارَْحْم «؟ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: »يَا اَع�َِشُة أ

 )۲۶۵۵ :یبخار( .»»َ�بَّاًدا
من نماز  هدر خان آمده است که فرمود: رسول خدا  لشه یگر از عاید یتیو در روا« ترجمه:

ا یشه! آیعا یا« د: ید. پرسیخواند، شن عباد را که در مسجد، نماز می یان، صداین میتهّجد خواند. و در ا

 .»»بار الها! بر عباد رحم کن«فرمود:  . رسول الله یگفتم: بل ؟»عباد است ین صدایا

 نمایندکدیگر را تأیید یتوانند  می ): زنان4باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١١٦٧ قَْرَع َ�ْ�َ  قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َ�ُْرَج َسَفًرا أ

َ
َراَد أ

َ
إَِذا أ

قَْرَع بَيْنَنَا يِف َغَزاٍة َغَزاَها، فََخَرَج َسْهِ� 
َ
تُُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها َمَعُه، فَأ َّ�

َ
ْزَواِجِه، فَ�

َ
، أ

 ِ
ْ
نِْزَل احل

ُ
نَْزُل ِ�يهِ فََخرَْجُت َمَعُه َ�ْعَد َما أ

ُ
مْحَُل يِف َهوَْدٍج َوأ

ُ
نَا أ

َ
  ،َجاُب، فَأ

َ
نَا َحىتَّ إَِذا فََرغ فرَِسْ

 ِ ِمْن َغْزَوتِِه تِلَْك َوَ�َفَل وََدنَْونَا ِمَن الَْمِدينَِة آَذَن يَلْلًَة بِالرَِّحيِل. َ�ُقْمُت ِحَ�  رَُسوُل ا�َّ
َيْش آَذنُوا بِالرَِّحيِل َ�َمَشيُْت َحىتَّ َجاَوزُْت 

ْ
 الرَّْحِل فَلََمْسُت  ،َاجل

َ
ْ�بَلُْت إِىل

َ
ِ� أ

ْ
ا قََضيُْت َشأ فَلَمَّ

ْظَفاٍر قَِد اْ�َقَطعَ 
َ
ََمْسُت ِعْقِدي فََحبََسِ�  ،َصْدرِي فَإَِذا ِعْقٌد يِل ِمْن َجْزِع أ فَرََجْعُت فَاتلْ

يَن يَرَْحلُوَن يِل فَاْحتََملُوا َهوْ  ،ابِْتَغاُؤهُ  ِ
َّ

ْ�بََل اذل
َ
ْرَكُب فَأ

َ
ِي ُكنُْت أ

َّ
َديِج فَرََحلُوهُ ىلَعَ بَِعِ�ي اذل

�ِّ ِ�يِه َوَ�َن النَِّساُء إِْذ َذاَك ِخَفافًا لَْم َ�ثُْقلَْن َولَْم َ�ْغَشُهنَّ اللَّْحُم َو�ِ�َّمَ 
َ
ُ�لَْن َوُهْم َ�ِْسبُوَن �

ْ
ا يَأ

َقْوُم ِح�َ 
ْ
َعاِم فَلَْم �َْستَنِْكِر ال ُعلَْقَة ِمَن الطَّ

ْ
 َرَ�ُعوُه ثَِقَل الَْهوَْدِج فَاْحتََملُوُه َوُ�نُْت َجاِر�ًَة ال

َيُْش 
ْ
ََمَل وََساُروا. فَوََجْدُت ِعْقِدي َ�ْعَد َما اْستََمرَّ اجل

ْ
نِّ َ�بََعثُوا اجل لَُهْم  ،َحِديثََة السِّ فَِجئُْت َمْ�ِ

َحدٌ 
َ
ِي ُكنُْت بِهِ  ،َولَيَْس ِ�يِه أ

َّ
ِ� اذل َمْمُت َمْ�ِ

َ
.  ،فَأ َّ ُهْم َسيَْفِقُدونَِ� َ�َ�ِْجُعوَن إيِلَ َّ�

َ
َ�َظنَنُْت �

ْكَواِ�ُّ  لَِ�ُّ ُ�مَّ اذلَّ ِل السُّ نَا َجالَِسٌة َغلَبَتِْ� َ�يْنَاَي فَِنْمُت َوَ�َن َصْفَواُن ْ�ُن الُْمَعطَّ
َ
 ِمْن َ�بَيْنَا أ
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ى َسَوادَ 
َ
ِ� فََرأ ْصبََح ِعنَْد َمْ�ِ

َ
َيِْش فَأ

ْ
َِجاِب،  ،إِ�َْساٍن نَائِمٍ  َوَراِء اجل

ْ
تَاِ� َوَ�َن يََراِ� َ�بَْل احل

َ
فَأ
نَاَخ َراِحلَتَُه فََوِطَئ يََدَها فََرك

َ
اِحلََة  فَاْستَيَْقْظُت بِاْسرِتَْجاِعِه ِحَ� أ �ِْ�تَُها، فَاْ�َطلََق َ�ُقوُد يِب الرَّ

َيَْش َ�ْعَد َما نََزلُوا ُمَعرِِّسَ� 
ْ
تَيْنَا اجل

َ
 َحىتَّ أ

َّ
ِي تََو�

َّ
ِهَ�ِة. َ�َهلََك َمْن َهلََك َوَ�َن اذل ِْر الظَّ

َ
يِف �

يَبٍّ اْ�ُن َسلُوَل 
ُ
ِ ْ�ُن أ

َ�َقِدْمنَا الَْمِدينََة فَاْشتََكيُْت بَِها َشْهًرا َوانلَّاُس يُِفيُضوَن  ،اِإلفَْك َ�بُْدا�َّ
 ِّ�

َ
ْصَحاِب اِإلفِْك َوَ�ِر�بُِ� يِف وََجيِع �

َ
رَى ِمَن انلَّيِبِّ ِمْن قَْوِل أ

َ
ِي ُكنُْت   ال أ

َّ
اللُّْطَف اذل

ْمَرُض 
َ
رَى ِمنُْه ِحَ� أ

َ
َما يَْدُخُل فَيَُسلُِّم ُ�مَّ َ�ُقوُل  ،أ ٍء ِمْن  ؟»َكيَْف ِ�يُ�مْ « :إِ�َّ ْشُعُر �يَِشْ

َ
ال أ

مُّ ِمْسَطٍح قِبََل الَْمنَاِصِع ُمتَ  ،َذلَِك َحىتَّ َ�َقْهُت 
ُ
نَا َوأ

َ
ُْرُج إِالَّ يَلْالً فََخرَْجُت أ ُزنَا ال �َ  يَلٍْل  رَبَّ

َ
 ،إِىل

وْ 
َ
�َِّة أ رَبِّ

ْ
َوِل يِف ال

ُ
َعَرِب األ

ْ
ْمُر ال

َ
ْمُرنَا أ

َ
ُكنَُف قَِر�بًا ِمْن ُ�يُوتِنَا َوأ

ْ
ْن َ�تَِّخَذ ال

َ
 يِف وََذلَِك َ�بَْل أ

يِب رُْهٍم َ�مْ  اتلََّ�ُّهِ.
َ
مُّ ِمْسَطٍح بِنُْت أ

ُ
نَا َوأ

َ
ْ�بَلُْت أ

َ
َ�َعرَثَْت يِف ِمْرِطَها َ�َقالَْت: تَِعَس  ،يِش فَأ

لَْم �َْسَميِع 
َ
�َُسبَِّ� رَُجُال َشِهَد بَْدًرا؟ َ�َقالَْت: يَا َهنْتَاهْ، أ

َ
َما ِمْسَطٌح، َ�ُقلُْت لََها: بِئَْس َما قُلِْت، أ

ْهِل اِإلفِْك، فَازَْدْدُت َمَرًضا ىلَعَ مَ 
َ
تِْ� بَِقْوِل أ ْخرَبَ

َ
 بَييِْت َدَخَل قَالُوا؟ فَأ

َ
ا رََجْعُت إىِل َريِض، فَلَمَّ

 ِ َّ رَُسوُل ا�َّ نَا »َكيَْف ِ�يُ�مْ «فََسلََّم، َ�َقاَل:  يلَعَ
َ
، قَالَْت: َوأ بََويَّ

َ
 أ

َ
؟ َ�ُقلُْت: ائَْذْن يِل إِىل

رََبَ ِمْن قِبَِلِهَما
ْ
ْستَيِْقَن اخل

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ِ  ،ِحينَئٍِذ أ ِذَن يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
�ِّ  ، فَأ

ُ
بََويَّ َ�ُقلُْت أل

َ
َ�يُْت أ

َ
فَأ

ِ لََقلََّما اَكنَِت اْمرَ 
َن فََوا�َّ

ْ
أ ِ� ىلَعَ َ�ْفِسِك الشَّ ُث بِِه انلَّاُس. َ�َقالَْت: يَا بُنَيَُّة َهوِّ ٌة َ�طُّ َما َ�تََحدَّ

َ
أ

َن َعلَ  ْ�رَثْ
َ
ائُِر إِالَّ أ بَُّها َولََها رَضَ ُث  ،يَْهاوَِضيئٌَة ِعنَْد رَُجٍل ُ�ِ ِ َولََقْد َ�تََحدَّ َ�ُقلُْت: ُسبَْحاَن ا�َّ

ْ�تَِحُل بِنَْوٍم، ُ�مَّ 
َ
 يِل َدْمٌع، َوال أ

ُ
ْصبَْحُت ال يَْرقَأ

َ
 انلَّاُس بَِهَذا. قَالَْت: فَِبتُّ تِلَْك اللَّيْلََة َحىتَّ أ

 ِ ْصبَْحُت، فََداَع رَُسوُل ا�َّ
َ
سَ  أ

ُ
يِب َطاِلٍب، َوأ

َ
َّ ْ�َن أ اَمَة ْ�َن َز�ٍْد، ِحَ� اْستَلْبََث الَْويْحُ يلَعِ

 َ ي َ�ْعلَُم يِف َ�ْفِسِه ِمَن الْوُدِّ ل ِ
َّ

َشاَر َعلَيِْه بِاذل
َ
َساَمُة فَأ

ُ
ا أ مَّ

َ
ْهِلِه، فَأ

َ
ُهْم، َ�َقاَل �َْستَِش�ُُهَما يِف فَِراِق أ

ِ إِالَّ  ، َوال َ�ْعلَُم َوا�َّ ِ ْهلَُك يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َساَمُة: أ

ُ
يِب َطاِلٍب  أ

َ
ُّ ْ�ُن أ ا يلَعِ مَّ

َ
: يَا رَُسوَل َ�َقاَل َخْ�ًا، َوأ

 ِ َاِرَ�َة تَْصُدقَْك. فََداَع رَُسوُل ا�َّ
ْ
ُ َعلَيَْك، َوالنَِّساُء ِسَواَها َكِثٌ�، وََسِل اجل ، لَْم يَُضيِِّق ا�َّ ِ   ا�َّ

يِْت ِ�يَها شَ : «َ�َقاَل بَِر�َرَة 
َ
، »يْئًا يَِر�بُِك يَا بَِر�َرُة َهْل َرأ َقِّ

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
؟ َ�َقالَْت بَِر�َرُة: ال َواذل

نِّ َ�نَاُم َعِن  َها َجاِرَ�ٌة َحِديثَُة السِّ َّ�
َ
ْ�رَثَ ِمْن �

َ
، أ ْغِمُصُه َعلَيَْها َ�طُّ

َ
ْمًرا أ

َ
يُْت ِمنَْها أ

َ
إِْن َرأ

ُ�لُُه. َ�َقاَم رَسُ 
ْ
اِجُن َ�تَأ يِت ادلَّ

ْ
َعِجِ�، َ�تَأ

ْ
ِ ال يَبٍّ  وُل ا�َّ

ُ
ِ بِْن أ

ِمْن يَْوِمِه فَاْستَْعَذَر ِمْن َ�بِْدا�َّ
ِ  َ�َقاَل  ،ابِْن َسلُوَل  ِ َما َعِلْمُت : «رَُسوُل ا�َّ

ْهِ�، فََوا�َّ
َ
َذاهُ يِف أ

َ
َمْن َ�ْعُذُرِ� ِمْن رَُجٍل بَلََغِ� أ

ْهِ� إِالَّ َخْ�ًا، َوقَْد َذَكُروا رَُجًال 
َ
ْهِ� إِالَّ ىلَعَ أ

َ
َما َعِلْمُت َعلَيِْه ِإالَّ َخْ�ًا، َوَما اَكَن يَْدُخُل ىلَعَ أ
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ِ  .»َميِع  وِْس  ،َ�َقاَم َسْعُد ْ�ُن ُمَعاٍذ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْعُذرَُك ِمنُْه، إِْن اَكَن ِمَن األ

َ
ِ أ نَا َوا�َّ

َ
أ

�ْنَا ُ�نَُقُه، َو�ِْن اَكَن ِمْن إِْخَوانِنَا ْمَرَك، َ�َقاَم َسْعُد ْ�ُن  رَضَ
َ
َمْرَ�نَا َ�َفَعلْنَا ِ�يِه أ

َ
َْزَرِج، أ

ْ
ِمَن اخل

َِميَُّة َ�َقاَل: َكذَ 
ْ
َْزَرِج َوَ�َن َ�بَْل َذلَِك رَُجًال َصاحِلًا َولَِ�ِن اْحتََملَتُْه احل

ْ
بَْت ُ�بَاَدَة َوُهَو َسيُِّد اخل

ِ ال َ�ْقتُلُُه َوال َ�ْقِدُر ىلَعَ  ِ لََعْمُر ا�َّ ، َوا�َّ ِ َسيُْد ْ�ُن ُحَضْ�ٍ َ�َقاَل: َكَذبَْت لََعْمُر ا�َّ
ُ
 َذلَِك. َ�َقاَم أ

َْزَرُج، َحىتَّ َهمُّ 
ْ
وُْس َواخل

َ
َيَّاِن األ

ْ
َاِدُل َعِن الُْمنَافِِقَ�، َ�ثَاَر احل

ُ
وا نَلَْقتُلَنَُّه، فَإِنََّك ُمنَافٌِق جت

 ِ  يِل  ،ىلَعَ الِْمنرَْبِ  َورَُسوُل ا�َّ
ُ
َضُهْم، َحىتَّ َسَكتُوا، وََسَكَت، َو�ََ�يُْت يَْوِ� ال يَْرقَأ َل فََخفَّ َ�َ�َ

نَّ 
َ
ُظنُّ أ

َ
بََواَي، َوقَْد بََ�يُْت يَلْلَتَْ�ِ َوَ�ْوًما، َحىتَّ أ

َ
ْصبََح ِعنِْدي أ

َ
ْ�تَِحُل بِنَْوٍم، فَأ

َ
َدْمٌع َوال أ

ُاَكَء فَاِلٌق َكبِِدي. قَالَْت: َ�بَيْنَا ٌة ِمَن  ابلْ
َ
َذنَِت اْمَرأ

ْ
بِْ�ي، إِِذ اْستَأ

َ
نَا أ

َ
ُهَما َجالَِساِن ِعنِْدي َوأ

 ِ ُْن َكَذلَِك إِْذ َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ِذنُْت لََها، فََجلََسْت َ�بيِْك َميِع، َ�بَيْنَا �
َ
نَْصاِر فَأ

َ
فََجلََس  األ

 �ِ
ْ
َولَْم َ�ِْلْس ِعنِْدي ِمْن يَْوِم ِ�يَل يِفَّ َما ِ�يَل َ�بْلََها، َوقَْد َمَكَث َشْهًرا ال يُوىَح إيَِلِْه يِف َشأ

، قَاَل:  َد ُ�مَّ ٌء، قَالَْت: فَتََشهَّ  فَإِنَُّه بَلََغِ� َ�نِْك َكَذا َوَ�َذا، فَإِْن ُكنِْت بَِر�ئَةً  ،يَا اَع�َِشةُ «يَشْ
َعبَْد إِذَ 

ْ
، َوتُوِ� إيَِلِْه، فَإِنَّ ال َ لَْمْمِت بَِذنٍْب، فَاْستَْغِفرِي ا�َّ

َ
، َو�ِْن ُكنِْت أ ُ ئُِك ا�َّ ا اْ�رَتََف فََسيرَُبِّ

ُ َعلَيْهِ  ِ  .»بَِذنِْبِه ُ�مَّ تَاَب، تَاَب ا�َّ ا قَىَض رَُسوُل ا�َّ ِحسُّ َمَقاتَلَُه قَلََص َدْميِع َحىتَّ مَ  فَلَمَّ
ُ
ا أ

 ِ ِجْب َ��ِّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب: أ

َ
ِ  .ِمنُْه َ�ْطَرةً، َوقُلُْت أل قُوُل لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ْدرِي َما أ

َ
ِ َما أ ، قَاَل: َوا�َّ

 ِ ِجييِب َ��ِّ رَُسوَل ا�َّ
َ
: أ ِّ�

ُ
قُوُل لِرَُسولِ  َ�ُقلُْت أل

َ
ْدرِي َما أ

َ
ِ َما أ ِ  ِ�يَما قَاَل. قَالَْت: َوا�َّ  ،ا�َّ

ِ لََقْد َعِلْمُت  ُقْرآِن، َ�ُقلُْت: إِ�ِّ َوا�َّ
ْ
 َكِثً�ا ِمَن ال

ُ
قَْرأ

َ
نِّ ال أ نَا َجاِرَ�ٌة َحِديثَُة السِّ

َ
 قَالَْت: َوأ

ْ�تُْم بِِه، َولنَِئْ قُلُْت لَ  ْ�ُفِسُ�ْم وََصدَّ
َ
ُث بِِه انلَّاُس، َوَوقََر يِف أ نَُّ�ْم َسِمْعتُْم َما َ�تََحدَّ

َ
ُ�ْم إِ�ِّ �

 َ� ُ ْمٍر َوا�َّ
َ
فُْت لَُ�ْم بِأ قُوِ� بَِذلَِك، َولنَِئِ اْ�رَتَ �ئٌَة، ال تَُصدِّ ُ َ�ْعلَُم إِ�ِّ لرََبِ �ِّ بَِر�ئٌَة، َوا�َّ

َ
ْعلَُم �

بَا يُوُسَف 
َ
ِجُد يِل َولَُ�ْم َمثًَال إِالَّ أ

َ
ِ َما أ ، َوا�َّ ِّ��ُ ۖ  َصۡ�ٞ فَ ﴿ :َإِْذ قَالبَِر�ئٌَة تَلَُصدِّ ُ ٱوَ  َ�ِيٞل َّ� 

ۡ ٱ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل ،  .]١٨یوسف: [﴾ تَِصُفونَ  َما َ�َ ُ ئَِ� ا�َّ ْن ُ�رَبِّ
َ
رُْجو أ

َ
نَا أ

َ
ُت ىلَعَ فَِرايِش، َوأ

ْ
ل َوَّ ُ�مَّ حتَ

قُ 
ْ
ْن ُ�تلََكََّم بِال

َ
ْحَقُر يِف َ�ْفيِس ِمْن أ

َ
نَا أ

َ
ِ� وَْحيًا َوأل

ْ
َل يِف َشأ ْن ُ�ْ�ِ

َ
ِ َما َظنَنُْت أ ْرآِن َولَِ�ْن َوا�َّ

ْن يَرَ 
َ
رُْجو أ

َ
ْمِري، َولَِك�ِّ ُكنُْت أ

َ
ِ يِف أ ِ َما َراَم  ى رَُسوُل ا�َّ

، فََوا�َّ ُ ئُِ� ا�َّ يِف انلَّْوِم ُرْؤ�َا ُ�رَبِّ
نِْزَل َعلَيِْه الَْويْحُ 

ُ
َيِْت َحىتَّ أ

ْ
ْهِل ابل

َ
َحٌد ِمْن أ

َ
ُخُذُه ِمَن  ،َ�ِْلَسُه َوال َخَرَج أ

ْ
َخَذُه َما اَكَن يَأ

َ
فَأ

ُر مِ  رُبََحاِء، َحىتَّ إِنَُّه يَلَتََحدَّ
ْ
ا رُسَِّي َ�ْن رَُسوِل ال َعَرِق يِف يَْوٍم َشاٍت، فَلَمَّ

ْ
َُماِن ِمَن ال

ْ
نُْه ِمثُْل اجل

 ِ ْن  ،َوُهَو يَْضَحُك  ا�َّ
َ
َل لَكَِمٍة تََ�لََّم بَِها أ وَّ

َ
، َ�َقْد  ،يَا اَع�َِشةُ «يِل:  قَاَل فاََكَن أ َ امْحَِدي ا�َّ
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 ُ ِك ا�َّ
َ
أ :  .»بَرَّ ِّ�

ُ
ِ قُ «َ�َقالَْت يِل أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
مْحَُد  .وِ� إِىل

َ
قُوُم إيَِلِْه، َوال أ

َ
ِ ال أ َ�ُقلُْت: ال َوا�َّ

 :
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
، فَأ َ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿إِالَّ ا�َّ َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا نَْزَل  .]١١النور: [﴾ ّمِنُ�مۡ  بَةٞ ُعۡص  ِك فۡ ۡ�ِ ٱب

َ
ا أ فَلَمَّ

يُق  دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ
َ
ُ َهَذا يِف بََراَءيِت قَاَل أ ثَاثََة لَِقَرابَِتِه ِمنُْه:  ا�َّ

ُ
َوَ�َن ُ�نِْفُق ىلَعَ ِمْسَطِح بِْن أ

بًَدا َ�ْعَد َما قَاَل ِلَعا�َِشةَ 
َ
نِْفُق ىلَعَ ِمْسَطٍح َشيْئًا أ

ُ
ِ ال أ ُ َ�عَ  ،َوا�َّ نَْزَل ا�َّ

َ
: فَأ

َ
  َوَ� ﴿اىل

ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
 أ

َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ ن لسَّ
َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ل ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ  ُفوا

ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ بُو  .]٢٢النور: [﴾ ٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

َ
َ�َقاَل أ

ِي اَكَن ُ�ِْري َعلَيْهِ 
َّ

 ِمْسَطٍح اذل
َ

ُ يِل، فَرََجَع إىِل ْن َ�ْغِفَر ا�َّ
َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ إِ�ِّ أل َوَ�َن  ،بَْ�ٍر: بََ� َوا�َّ

 ِ ْمِري َ�َقاَل:  رَُسوُل ا�َّ
َ
ُل َز�ْنََب بِنَْت َجْحٍش َ�ْن أ

َ
يِْت َما َعلِ  ،يَا َز�ْنَُب «�َْسأ

َ
 ؟»ْمِت َما رَأ

 ِ ِ َما َعِلْمُت َعلَيَْها ِإالَّ َخْ�ًا، قَالَْت: َوِ�َ  ،َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ْحِ� َسْميِع َوَ�رَصِي، َوا�َّ
َ
أ

ُ بِالَْوَرِع  ،الَّيِت اَكنَْت �َُساِميِ�   )٢٦٦١ :یبخار( .»َ�َعَصَمَها ا�َّ
قرعه  شان همسرانیم د،یخواست سفر نما می هرگاه رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 یان ما قرعه کشیات، ماز غزو یکیدر  برد. افتاد، او را با خود می به نام هر کس که قرعه میکرد.  می یکش

نمودم و چون حکم حجاب، نازل شده بود مرا که در  یجه، من او را همراهینمود و قرعه بنام من افتاد. در نت

نکه یم تا ایآوردند. راهمان را ادامه داد ن مییینهادند و با همان کجاوه، پا میام   یکجاوه بودم، بر پشت سوار

نه (بعد از توقف) اعالم نمود تا یمدیک ، نزدینه برگشت. شبیمد ید و بسویان رسیبه پا رسول خدا  هغزو

 یحاجت از لشکر فاصله گرفتم. و بعد از قضا یقضا ید. پس از اعالم کوچ، من برالشکر کوچ کن

بردم و ناگهان متوجه شدم که گردن بندم که از ام   نهیبر گشتم. در آنجا دست به سام   یسوار یحاجت، بسو

دوباره  دا کردن آن،یپ یش جدا شده و افتاده است. برایشهر ظفار ساخته شده بود، از جا یمنی یها مهره

ن گمان که من در یکه مسئول حمل کجاوه بودند، به ا یگردن بند، مانع رفتنم شد و کسان یبرگشتم. جستجو

شترم گذاشتند. قابل ذکر است که زنان در آن زمان، گوشت و وزن  یکجاوه هستم، آن را برداشتند و رو

 یعالوه بر آن، من زن کم سن و سالکردند.  ل مییسد رمق، م هبه انداز یاندک یرا غذاینداشتند. ز یادیز

نکه متوجه وزن کجاوه شوند، آنرا برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند یجه، آنها بدون ایبودم. در نت

که به منزلگاه  یدا کردم. و هنگامینکه سپاه، حرکت کرد و رفت، من گردنبندم را پیکردند و رفتند. بعد از ا

گردند، به  شوند و بر می متوجه گم شدن من می ین که آنها بزودیبه گمان اآنجا نبود.  یدم، کسیخود رس

 یسلمصفوان بن معطل  خواب رفتم.و  منزلگاه خود، بازگشتم. آنجا نشسته بودم که خواب بر من غلبه نمود

را ای  دهیانسان خواب یاهید و سیگاه من رسیمنزل سپاه بود، هنگام صبح به جا یکه مسئول بررس یذکوان

ه راجعون) یاسترجاع (إنا لله وإنا إل ده بود. بایقبل از نازل شدن حکم حجاب، مرا د یمشاهده نمود. و
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شتر گذاشت و من سوار شدم. آنگاه  یش را بر زانویدار شدم. او شترش را خواباند و پایگفتنش از خواب ب

 .میدیراحت، توقف کرده بود، رساست ینکه به لشکر که هنگام ظهر برایمهار شتر را گرفت و براه افتاد تا ا

ن تهمت را بعهده یا ین) رهبریس منافقی(رئبن سلول  یشدند. عبدالله بن ابک هال ،شوندگانک هال

ان، مردم سرگرم صحبت در مورد ین میمار شدم. در ایماه بیک م و من ینه آمدیداشت. خالصه ما به مد

 .تهمت زنندگان بودند یعنک یصاحبان اف

 ها از رسول خدا یماریر بیرا که در ساای  ین بود که من آن توجه و مهربانیداشت، ا وا میک آنچه مرا به ش

مار یب«گفت:  کرد و می آمد، و سالم می نزد ما می دم. رسول خدا ید نمی یمارین بیکردم، در ا مشاهده می

 ؟»شما چطور است

 یقضا ینقاهت، من و اّم مسطح برانکه در دوران ینداشتم تا ا یچ اطالعیعات، هین شایمن از ا

حاجت،  یقضا یاست که ما فقط شبها برا یم. گفتنیرون رفتیحاجت) ب یحاجت، به مناصع (محل قضا

 یقضا یم و برایمان توالت نساخته بودیها خانه یکیبود که هنوز در نزد ین زمانیم. و ایرفت رون مییب

م که یرفت م. من و اّم مسطح مییگرفت م و فاصله مییشد دور می ها ن، از خانهینخست یحاجت، مانند عربها

 .ن افتادیر کرد و به زمیش گیر پایمسطح ز چادر امّ 

که  یا به مردی. آیبزبان آورد یشود. من به او گفتم: چه سخن بدک ن هنگام، گفت: مسطح، هالیدر ا

ده یسخنانشان را نشن! مگر یفالن یمسطح گفت: ا ؟ امّ ییگو بدر حضور داشته است، ناسزا می هدر غزو

 .مطلع ساخت ک،نجا بود که مرا از سخنان اهل افی؟ و ایا

نزد من آمد و  برگشتم، رسول خدا  که به خانه یافت. هنگامیش یافزاام   یمارین سخن، بیدن ایبا شن

بود که ن ینم بروم. هدفم اید تا نزد والدی؟ گفتم: به من اجازه ده»مار شما چطور استیب«سالم کرد و گفت: 

هم به من اجازه داد.  امبر اکرم یدا کنم. پین پیقیا شوم و نسبت به آن، یاز پدر و مادرم اصل ماجرا را جو

ن امر را بر خودت یدخترم! ا یمادرم بازگو نمودم. مادرم گفت: ا ینم رفتم و سخنان مردم را برایپس نزد والد

داشته باشد و آن مرد هم او را دوست داشته  ییها باشد و هوو یمرد هبا که در خانیز یرا زنیر. زیآسان بگ

 آورند!! ن سخنان را به زبان مییند. گفتم: سبحان الله! مردم هم ایگو می یادیه او سخنان زیعل باشد، هووها

چشمانم را با خواب، ای  م قطع شود و لحظهینکه اشکهایبهرحال، آن شب را به صبح رساندم بدون ا

د را خواست و یطالب و اسامه بن ز یبن اب یعل نازل نشد، رسول خدا  ی، وحیو چون مدتم. یسرمه نما

را نسبت  رسول اکرم  یکه اسامه، محبت قلب ییمشوره نمود. از آنجااش  از خانواده ییبا آنها در مورد جدا

ز او سراغ ا یکیر و نیبجز خ یزیرسول خدا! او همسر شماست و ما چ یدانست، گفت: ا به همسرانش می

 یادیرسول خدا! خداوند شما را مجبور نکرده است و زنان ز یگفت: ا   طالب یبن اب یم. اما علیندار

 .ت خواهد گفتیقت را برایاو حق یشه) بپرسیز (عایبجز او وجود دارند. و اگر از کن
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مشاهده  یمشکوکشه مورد یا از عایره! آیبر یا«صدا کرد و گفت: را ز مرا) ی(کنره یبر  خدارسول 

در او مشاهده  یبیکه تو را به حق، مبعوث نموده است، من هرگز ع یره گفت: نه، سوگند به ذاتی؟ بر»ای نموده

 .خورد رش را میید و خمیآ رود. پس گوسفند می ینکه بعلت کم سن و سال بودن، خواب میمگر اام   نکرده

در  یچه کس« ت کرد و فرمود:یبن سلول شکا یهمان روز، برخاست و از عبد الله بن اب خدا رسول  

داند؟ (اگر او را  ت و آزارم شده است، مرا معذور مییباعث اذام   که با تهمت زدن به خانواده یمورد مرد

 یگریز دی، چیکیر و نیبجز خام   د). سوگند به خدا که من از خانوادهینما م، مرا سرزنش نمییمجازات نما

، یکیر و نیز بجز خیند نیگو (صفوان بن معطل) که از او سخن می یمورد مردن در یسراغ ندارم و همچن

ن سخنان، سعد بن معاذ برخاست و یدن ایبا شن». آمد یمام   دانم و فقط همراه من به خانه نمی یگریز دیچ

گر از م و ایزن اوس است، ما گردنش را می هلیدانم. اگر آنمرد، از قب گفت: من تو را در مورد او معذور می

ن گفت و شنود، سردار یم. بعد از ایید تا ما دستور شما را اجرا نمایماست، شما دستور ده یبرادارن خزرج

گل کرد، اش  ین لحظه، تعصب قومیکوکار بود اما در این ین، مردیخزرج، سعد بن عباده که قبل از ا

. یرا داراش  کشتن ییو نه توانا یرسان . سوگند به خدا، نه او را به قتل میییگو برخاست و گفت: دروغ می

م. تو یکش . سوگند به خدا که او را میییگویر برخاست و گفت: والله، دروغ مید بن حضین هنگام، اسیدر ا

 که رسول خدا  یاوس و خزرج بر آشفتند و در حال هلینجا بود که قبی. ایکن که از منافقان، دفاع می یمنافق

آنها ن آمد و ییاز منبر پا ن وضع، رسول خدا یا هر شوند. با مشاهدیگر درگیکدیمنبر بود، خواستند با  یباال

ه، ین روز را هم با گریز سکوت کرد. من این نکه خاموش شدند و رسول خدا یرا به آرامش دعوت کرد. تا ا

روز را یک ب، دو شب و ین ترتیخوابم نبرد. بدای  م قطع نشد و لحظهیلحظه هم اشکهایک  یکردم. برا یسپر

 .کند ه، جگرم را تکه پاره مییکه گمان کردم شدت گر ییه گذراندم تا جایدر کنار پدر و مادرم با گر

زن یک کردم،  ه مییکه پدر و مادرم کنارم نشسته بودند و من گر یدر حال گوید: می لشه یعا

ه ینشست و با من شروع به گرنکه وارد خانه شد، یورود خواست. به او اجازه دادم. بعد از ا ه، اجازیانصار

خ یکه از تار ینشست در حال  کنار من) وارد شد و ( م که ناگهان رسول خدا یستن بودیکرد. ما در حال گر

 نشده بود. رسول خدا  یوح یدر مورد من به و یزیماه هم چیک ن سخنان، کنارم ننشسته بود و یشروع ا

ده است. یرس ین سخنانیچن شه! در مورد تو به منیعا یا«خواند. سپس فرمود:  نیبعد از نشستن، شهادت

 یات را اعالم خواهد کرد. و اگر مرتکب گناه یگناه بی و یخداوند پاک ی، بزودیگناه بی وک اگر تو پا

د و توبه یرا اگر بنده، به گناهش اعتراف نمایاو رجوع نما. ز یاز خداوند طلب مغفرت کن و بسو ای، شده

در ک د، اشیان رسانیسخنانش را به پا که رسول خدا  یهنگام». ردیپذ را میاش  کند، خداوند توبه

 .شد افت نمییهم ای  که قطرهید طوریچشمانم خشک

 دانم به رسول خدا یرا بده. گفت: سوگند به خدا، نم به پدرم گفتم: از طرف من جواب رسول الله 

 .میچه بگو
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دانم  د. گفت: سوگند به خدا که من هم نمییپاسخ ده  لهبه مادرم گفتم: شما از طرف من به رسول ال

 .میچه بگو به رسول خدا 

دانم  دانستم، گفتم: به خدا سوگند، می نمی یادیبودم و (تا آن زمان) قرآن ز یمن که دخترکم سن و سال

جه، اگر به شما یدر نت اید. و آنها را باور کرده اند گرفته یو در قلبتان جااید  دهیکه شما سخنان مردم را شن

اعتراف  ید. و اگر به گناهیکن سخن مرا باور نمی ام، گناه بی داند که من و خدا میام   کگناه و پا بی م: منیبگو

د. بخدا سوگند، مثال من و شما مانند پدر یینما ق مییـ شما مرا تصدام   گناه بی داند که من می م ـ و خداینما

ۖ  فََصۡ�ٞ ﴿ وسف است که فرمود:ی ُ ٱوَ  َ�ِيٞل ۡ ٱ �َّ ٰ  َتَعانُ ُمسۡ ل  .]۱۸یوسف: [﴾ تَِصُفونَ  َما َ�َ

را آشکار سازد، به رختخواب رفتم. اما ام   ینکه خداوند، برائت و پاکید این کلمات، به امیپس از گفتن ا

دانستم که  میرا خودم را کوچکتر از آن ید. زینازل نما یمن وح هکردم خداوند دربار بخدا سوگند، گمان نمی

ند و خداوند، در آن خواب، یبب یخواب دوار بودم که رسول خدا یام ید. ولیقرآن در مورد من به سخن آ

از اهل خانه از  یش بلند شود و کسیاز جا نکه رسول خدا ید. بخدا سوگند! قبل از ایرا آشکار نماام   یپاک

را فرا  ی، ویحالت وح یو دشوار یسختد و همان ینازل گرد یوح رون رود، بر آنحضرت یخانه، ب

 .ر گشتید از بدن مبارکش سرازیمروار یها ، قطرات عرق مانند دانهیکه در روز سرد زمستانیگرفت طور

ن بود که یبا تبسم به زبان آورد، ا یبعد از برطرف شدن حالت وح را که رسول خدا  ین کلماتینخست

 .»ات را اعالم نمود یپاک را خداوند، برائت ویز یشه! خدا را سپاس بگویعا یا« :به من گفت

شوم و بجز  تشکر کن. گفتم: بخدا سوگند، بلند نمی مادرم به من گفت: بلند شو و از رسول خدا 

 .کنم گر، تشکر نمیید یخدا، از کس

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ات را نازل فرمود: ین آیخداوند ا َّ�  ٓ ِ  ُءوَجا  .]۱۱النور: [﴾ ...ّمِنُ�مۡ  َبةٞ ُعۡص  ِك فۡ ۡ�ِ ٱب

ام   یبرائت و پاک هات، دربارین آیکه ا یاز شما بودند...تا آخر. هنگام یکه تهمت زدند، گروه یکسان یعنی

کرد،  انفاق می یشاوندیکه همواره به مسطح بن اثاثه به سبب قرابت و خو ق ید، ابوبکر صدینازل گرد

شه به زبان آورده است، انفاق یکه در مورد عا ین، هرگز به او بخاطر سخنانیگفت: بخدا سوگند که بعد از ا

اد کنند که ید سوگند یات را نازل فرمود: (صاحبان ثروت و فضل شما، نباین آینخواهم کرد. آنگاه خداوند ا

ا یند. آین در راه خدا، انفاق نکنند. بهتر است که عفو کنند و گذشت نماین و مهاجریشاوندان، مساکیبه خو

 .ند از شما بگذرد؟ و خداند متعال بخشنده و مهربان است)د که خداویستیل نیما

امرزد و همچنان به انفاق ی، به خدا سوگند، دوست دارم که خداوند مرا بیفرمود: بل آنگاه ابوبکر

 . کردن بر مسطح، ادامه داد

 یگفت: ا می د ویپرس ز میینب دختر جحش نیمن از ز هدربار است که رسول الله  یادآوریقابل 

گفت: من چشم و گوشم را حفاظت  هم در پاسخ می لنب ی؟ زیده ایو چه د یدان نب! چه مییز
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 .دانم ی، از او نمیکیر و نیبجز خ یزیکنم. بخدا سوگند، من چ می

کرد. اما  با من رقابت می )بود که (در جاه و منزلت، نزد رسول خدا  یهمان کس لنب ی، زیبل

 .»که داشت، نجات داد. (درمورد من گمان بد نکرد) ییواان) خداوند او را با تقین جری(در ا

 کافی است ،نفر براي شخص ید یکی): تا5باب (

يِب بَْ�َرَة « -۱۱۶۸
َ
ْ�َ� رَُجٌل ىلَعَ رَُجٍل ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َو�ْلََك «َ�َقاَل:  ،قَاَل: أ

َخاهُ «ِمَراًرا ُ�مَّ قَاَل: » َ�َطْعَت ُ�نَُق َصاِحِبَك، َ�َطْعَت ُ�نَُق َصاِحِبَك 
َ
َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم َماِدًحا أ
ْحِسبُُه َكَذا َوَ�ذَ 

َ
َحًدا، أ

َ
ِ أ  ىلَعَ ا�َّ

ِّ
َزيك

ُ
ُ َحِسيبُُه، َوال أ ْحِسُب فُالنًا َوا�َّ

َ
ا إِْن ال َ�َالََة فَلْيَُقْل: أ

 )۲۶۶۲ بخاری:( .»»اَكَن َ�ْعلَُم َذلَِك ِمنْهُ 
د یف و تمجیتعر از دوستانش را نزد رسول خدا  یکی، یشخص گوید: می ابوبکره « ترجمه:

». ی. گردن دوستت را شکستیبرتو، گردن دوستت را شکست یوا«ن بار فرمود: یچند نمود. رسول الله 

 کساگر قرار است «بعد از آن فرمود: 
ً
 هد: گمان من درباریین بگوید، چنید کنیف و تمجیرا تعر یحتما

تواند  می یکنم. البته در صورت ه نمییرا تزک یداند و من کس ن است و خداوند، حالش را بهتر میی، چنیفالن

 .»»د که آن اوصاف، در او وجود داشته باشندیان نمایاوصاف فرد را ب

 دن آنها): بالغ شدن اطفال و گواهی دا6باب (

ِ  :بابِْن ُ�َمَر  ِن عَ « -۱۱۶۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة َسنًَة  أ ْر�ََع َعرْشَ

َ
ُحٍد وَُهَو اْ�ُن أ

ُ
َعرََضُه يَْوَم أ

ْزِ�  َجاَزِ�  ،فَلَْم ُ�ِ
َ
ةَ َسنًَة فَأ نَا اْ�ُن مَخَْس َعرْشَ

َ
َنَْدِق َوأ

ْ
 )۲۶۶۴ بخاری:( .»ُ�مَّ َعرََضِ� يَْوَم اخل

احد،  هبردند تا در غزو ، نزد رسول خدا یمرا در چهارده سالگ گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 امبر اکرم یمرا نزد پ یشرکت نداد. بعد از آن، در پانزده سالگ هبه من اجاز م. اما رسول خدا یشرکت نما

 .»م)ینمابه من اجازه داد. (تا در غزوه شرکت  ن بار، رسول اکرم یخندق، شرکت کنم. ا هبردند تا در غزو

 بگیرندسبقت  ،): وقتی که مردم براي سوگند خوردن از یکدیگر7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۷۰
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
رْسَُعوا أ

َ
َِمَ� فَأ

ْ
ْن �ُْسَهَم  ،َعَرَض ىلَعَ قَْوٍم ايل

َ
َمَر أ

َ
فَأ

ُهْم َ�ِْلُف  ُّ�
َ
َِمِ� �

ْ
 ).۲۶۷۴ بخاری:( .»بَيْنَُهْم يِف ايل
از یک . هراد کنندیخواست تا سوگند  یاز گروه اکرم  یکه نبت است یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

جلوتر سوگند  ینکه چه کسیا یبرا آنگاه رسول الله  اد کند.یسوگند  ،گرانیدخواست جلوتر از  آنان می

 .»کرد یکش قرعه ،ان آنانی، ماد کندی
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 ): چگونگی سوگند خوردن8باب (

ِ بِن ُ�َمَر « -۱۱۷۱
نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ِ «قَاَل:  أ َمْن اَكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِا�َّ

ْو يِلَْصُمْت 
َ
 )۲۶۷۹ بخاری:( .»»أ

اد کند، به نام یخواهد سوگند  که می یکس«فرمود:  رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»»دیا سکوت نمایالله سوگند بخورد 

 دروغگو نیست ،کند می آشتی بر قرار ،که میان مردم ): کسی9باب (

ثُوٍم بِنِْت « -۱۱۷۲
ْ
مِّ لُك

ُ
ِ  :لُ�ْقبََة  َ�ْن أ َها َسِمَعْت رَُسوَل ا�َّ َّ�

َ
�  :لَيَْس «َ�ُقوُل

ْو َ�ُقوُل َخْ�ًا
َ
ا أ ِي يُْصِلُح َ�ْ�َ انلَّاِس َ�يَنِْ� َخْ�ً

َّ
اُب اذل َكذَّ

ْ
 )۲۶۹۲ :یبخار(» ال

جاد یا یبراکه  یکس«فرمود:  رسول الله دم که یشن گوید: می ل هعقب دختر ؛ام کلثوم« ترجمه:

بر زبان آورد،  یزیا سخن مصلحت آمیرا به مردم برساند  یزیان مردم، سخن مصلحت آمیم یصلح و آشت

 .»»شود دروغگو شمرده نمی

 ): رفتن امام همراه پیروانش براي صلح10باب (

َِجاَرةِ  :َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -۱۱۷۳
ْ
ْهَل ُ�َباٍء اْ�تَتَلُوا َحىتَّ تََراَمْوا بِاحل

َ
نَّ أ

َ
ْخرِبَ  ،أ

ُ
فَأ

 ِ  )۲۶۹۳بخاری:( .»»اْذَهبُوا بِنَا نُْصِلُح بَيْنَُهمْ «َ�َقاَل:  ،بَِذلَِك  رَُسوُل ا�َّ
گر، سنگ پرتاب یکدی یکه به سویطورر شدند یباهم درگ ساکنان قبا گوید: می سهل بن سعد « ترجمه:

 .»»مییبر قرار نما یان آنان، صلح و آشتیم تا میبرو«د، فرمود: یمطلع گرد که رسول الله  یکردند. هنگام

بن فالن  فالن بن فالن و این سند صلح وآشتی فالن ؟شود ): چگونه نوشته می11باب (
 نسب است بدون ذکر قبیله و

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -١١٧٤
ْ
ْن  قَاَل: اْ�تََمَر انلَّيِبُّ  َعِن ال

َ
َة أ ْهُل َمكَّ

َ
ىَب أ

َ
َقْعَدةِ، فَأ

ْ
يِف ِذي ال

ِكتَاَب َكتَبُو
ْ
ا َكتَبُوا ال يَّاٍم، فَلَمَّ

َ
ْن يُِقيَم بَِها ثَالثََة �

َ
َة َحىتَّ قَاَضاُهْم ىلَعَ أ ا: َهَذا يََدُعوُه يَْدُخُل َمكَّ

ِ َما قَاىَض عَ  ٌد رَُسوُل ا�َّ ِ َما َمنَْعنَاَك،  ،لَيِْه ُ�َمَّ نََّك رَُسوُل ا�َّ
َ
َ�َقالُوا: ال نُِقرُّ بَِها فَلَْو َ�ْعلَُم �

ِ، قَاَل: 
ُد ْ�ُن َ�بِْدا�َّ نَْت ُ�َمَّ

َ
ِ «لَِ�ْن أ ُد ْ�ُن َ�بِْدا�َّ نَا ُ�َمَّ

َ
، َوأ ِ نَا رَُسوُل ا�َّ

َ
: .»أ  ُ�مَّ قَاَل لَِعِ�ٍّ

» ِ ِ » اْمُح: رَُسوُل ا�َّ َخَذ رَُسوُل ا�َّ
َ
بًَدا. فَأ

َ
ْ�ُوَك أ

َ
، ال أ ِ ِكتَاَب، فََكتََب:  قَاَل: ال َوا�َّ

ْ
َهَذا َما «ال

ْهلِ 
َ
ْن ال َ�ُْرَج ِمْن أ

َ
ِقَراِب، َوأ

ْ
َة ِسالٌح إِالَّ يِف ال ِ ال يَْدُخُل َمكَّ

ُد ْ�ُن َ�بِْدا�َّ َها قَاىَض َعلَيِْه ُ�َمَّ
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َراَد 
َ
ْصَحابِِه أ

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ْن ال َ�ْمنََع أ

َ
ْن يَتَّبَِعُه، َوأ

َ
َراَد أ

َ
َحٍد، إِْن أ

َ
ْن يُِقيَم بَِهابِأ

َ
ا َدَخلََها  .»أ فَلَمَّ

َجُل، فََخَرَج انلَّيِبُّ 
َ
تَْوا َعِليًّا َ�َقالُوا: قُْل لَِصاِحِبَك اْخُرْج َ�نَّا َ�َقْد َمىَض األ

َ
َجُل أ

َ
 َوَمىَض األ

يِب َطالٍِب 
َ
ُّ ْ�ُن أ ، َ�تَنَاَولََها يلَعِ َخَذ �ِيَِدَها َوقَاَل ِلَفاِطَمَة   َ�تَبَِعتُْهُم اْ�نَُة مَحَْزَة: يَا َ�مِّ يَا َ�مِّ

َ
فَأ

نَ 
َ
: أ ٌّ ٌّ َوَز�ٌْد وََجْعَفٌر، َ�َقاَل يلَعِ ِك، مَحَلَتَْها فَاْختََصَم ِ�يَها يلَعِ الم: ُدونَِك اْ�نََة َ�مِّ َحقُّ َعلَيَْها السَّ

َ
ا أ

 ْ
َ

، َوقَاَل َجْعَفٌر: اْ�نَُة َ��ِّ وََخاتَلَُها حت يِخ، َ�َقىَض بَِها بَِها َوِ�َ اْ�نَُة َ��ِّ
َ
يِت، َوقَاَل َز�ٌْد: اْ�نَُة أ

 خِلَاتَلَِها وَ  انلَّيِبُّ 
َ

ال
َ
مِّ : «ق

ُ
لَِة األ َالَُة بَِمْ�ِ

ْ
: » اخل نَا ِمنَْك «َوقَاَل لَِعِ�ٍّ

َ
نَْت ِم�ِّ َوأ

َ
َوقَاَل جِلَْعَفٍر: » أ

ْشبَْهَت َخليِْق وَُخليُِق «
َ
ُخونَا«َوقَاَل لَِز�ٍْد: » أ

َ
نَْت أ

َ
 )٢٧٠٠ بخاری:( .»»َوَمْوالنَا أ

مکه اما ساکنان . نمودقعده قصد عمره  یدر ماه ذ  خدارسول  گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

امضا نمود که طبق آن قرار داد  یبا آنها قرار داد نکه رسول خدا یتا ا. کردند یریبه مکه، جلوگ شاز ورود

 .توانند در مکه بمانند عمره) فقط سه روز می یادا یبرانده ی(مسلمانان، امسال برگردند و سال آ

ن گفتند: رسول خدا ی، قرار داد محمد، رسول خدا است. مشرکنیا ن نوشتند:یهنگام نوشتن قرار داد، چن

 یری، از ورودت به مکه، جلوگیم که تو رسول خدا هستیدانست را اگر ما مییم. زیریپذ بودن تو را نمی

محمد بن هم  و خدارسول هم من «فرمود:  رسول الله  .یمحمد بن عبد الله هستم. بلکه تو یکرد نمی

گفت: بخدا   یعل ».کنک لفظ رسول خدا را پا«فرمود:   یسپس خطاب به عل .»عبدالله هستم

ن، قرار داد یا«سد: ین بنویقرار داد را گرفت و دستور داد تا چن کنم. رسول خدا ینمک سوگند، هرگز آنرا پا

از اهل  ینکه در غالف باشد. و اگر کسیوارد نشود مگر ا یچ سالحیمحمد بن عبد الله است. به مکه ه

اران محمد) خواست در یارانش (یاز  ید، او را با خود نبرد. و اگر کسینما یرویمکه، خواست از محمد پ

د، یان رسیسه روز به پا(سال بعد) وارد مکه شد و  که رسول خدا  یو هنگام». نشوداش  مکه بماند، مانع

 .تمام شده استاش  را وقتیکند. زک آمدند و گفتند: به دوست ات بگو تا مکه را تر  ین نزد علیمشرک

عمو عمو کنان پشت سر آنها براه افتاد.  که دخترخردسال حمزه  یرون رفت در حالیاز مکه ب اکرم  ینب

او  لر. فاطمه یل بگیت را تحویگفت: دختر عمو لدستش را گرفت و به فاطمه  طالب  یبن اب یعل

 یگفت: من برا  یگر اختالف نمودند. علیکدیاو با  هد و جعفر درباریو ز یرا در بغل گرفت. عل

نکه یرا عالوه بر ایگفت: من مستحق ترام. ز من است. جعفر  یرا دختر عمویحضانت او مستحق ترام ز

او را  اکرم  یمن است. نب هد گفت: او برادرزادیباشد. ز من میز همسر یناش  من است، خاله یدختر عمو

و ». یمن از تو و تو از من هست«گفت:   یو به عل». مادر است هخاله به منزل«سپرد و فرمود: اش  به خاله

تو برادر و دوست ما «د گفت: یو به ز». یرت و صورت با من شباهت داریتو در س«گفت:  به جعفر 

 .»»یهست
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این « :فرمود بحسن بن علی  که در مورد  اکرم پیامبر ۀ): این گفت12(باب 
 »سردار است ،فرزند من

يِب بَْ�َرَة َعن « -۱۱۷۵
َ
ِ  أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
  قَاَل: َرأ

َ
ٍّ إِىل ََسُن ْ�ُن يلَعِ

ْ
ىلَعَ الِْمنرَْبِ َواحل

ْخَرى َوَ�ُقوُل: 
ُ
ًة وََعلَيِْه أ ْن «َجنِْبِه َوُهَو ُ�ْقِبُل ىلَعَ انلَّاِس َمرَّ

َ
َ أ إِنَّ ابِْ� َهَذا َسيٌِّد َولََعلَّ ا�َّ

 )۲۷۰۴ بخاری:( .»»يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ َعِظيَمتَْ�ِ ِمَن الُْمْسِلِم�َ 
در  ب یبن علحسن که  یدر حالدم یدمنبر یباالرا   خدارسول  گوید: می ابوبکره « ترجمه:

ن فرزند یا«فرمود:  کرد و می یاو نگاه م یبسو یمردم و گاه یسوبه  یگاه قرار داشت. آنحضرت  کنارش

 .»»دیبر قرار نما یآشت صلح و ،مسلماناناز ان دو گروه بزرگ یاو م هلیخداوند بوسد یو شاسردار است  ،من

 دهدنظر ب ،صلحدر مورد تواند  می ): آیا امام13باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۱۷۶ َاِب اَعيِلٍَة  َ�ُقوُل: َسِمَع رَُسوُل ا�َّ
ْ

َصوَْت ُخُصوٍم بِابل
ْ�َعُل، 

َ
ِ ال أ ٍء َوُهَو َ�ُقوُل: َوا�َّ فُِقُه يِف يَشْ َحُدُهَما �َْستَوِْضُع اآلَخَر، َو�َْسرَتْ

َ
ْصَواُ�ُهَما، َو�َِذا أ

َ
أ

 ِ ِ ال َ�ْفَعُل  فََخَرَج َعلَيِْهَما رَُسوُل ا�َّ  ىلَعَ ا�َّ
ِّ

يل
َ
ْ�َن الُْمتَ�

َ
نَا يَا  ؟»الَْمْعُروَف  َ�َقاَل: أ

َ
َ�َقاَل: أ

َحبَّ 
َ
يُّ َذلَِك أ

َ
ُ أ

َ
، َوهل ِ  )۲۷۰۵ بخاری:( .»رَُسوَل ا�َّ

د که با یدِر خانه شنیک را نزد یبلند افراد یصدا  خدارسول  د:یفرما می لشه یعا« ترجمه:

 یرا به لطف و مهرباننمود و او  ن) مییف (دَ یتخف یتقاضا یگریاز آنها از د یکیگر اختالف داشتند. یکدی

رون رفت و فرمود: یب دهم. رسول خدا  ف نمییگفت: بخدا سوگند، تخف می یگرید یکرد ول دعوت می

 یگفت: ا ی؟ شخص»کند انجام ندهد و در آن، افراط مییک خورد که کار ن که سوگند می یکجاست کس«

 .»واهم کرداکنون، هر طورکه دوست دارد با او رفتار خ رسول خدا! من هستم. اما
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  هنگام عقد نکاح ،): شروط مهر1باب (

ِ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر « -۱۱۷۷ ْن تُوفُوا بِِه َما : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
وِط أ ُ َحقُّ الرشُّ

َ
أ

ُفُروجَ اْستَْحلَلْتُْم بِِه 
ْ
 )۲۷۲۱ بخاری:( .»»ال

 هکه عمل کردن به آنها از هم یشروط«فرمود:  رسول الله  گوید: می عقبه بن عامر« ترجمه:

 .»(شروط نکاح)» دیدهیم آنها شرمگاهها را حالل قرار هلیباشد که بوس می یاست، شروط تر شروط، الزم

 صحیح نیست ،): شروطی که در حدود2باب (

َُهِ�ِّ « -۱۱۷۸
ْ
يِب ُهَر�َْرَة َوَز�ِْد بِْن َخادِلٍ اجل

َ
ىَت  بَ�ْن أ

َ
ْعَراِب أ

َ
�َُّهَما قَاال: إِنَّ رَُجًال ِمَن األ

َ
�

 ِ َْصُم اآلَخُر  رَُسوَل ا�َّ
ْ
، َ�َقاَل اخل ِ َ إِالَّ قََضيَْت يِل بِِ�تَاِب ا�َّ �ُْشُدَك ا�َّ

َ
، أ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

 
َ
ِ ـ وَُهَو أ َذْن يِل، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
، َوأ ِ قَاَل: إِنَّ  .»قُْل : «ْ�َقُه ِمنُْه ـ: َ�َعْم فَاقِْض بَيْنَنَا بِِ�تَاِب ا�َّ

نَّ ىلَعَ ابِْ� الرَّْجَم، فَاْ�تََديُْت ِمنْ 
َ
ْخرِبُْت أ

ُ
تِِه، َو�ِ�ِّ أ

َ
ائَِة ُه بِمِ ابِْ� اَكَن َعِسيًفا ىلَعَ َهَذا، فََزَ� بِاْمَرأ

نَّ 
َ
ُ ِمائٍَة َوَ�ْغِر�ُب اَعٍم، َوأ �ََّما ىلَعَ ابِْ� َج�ْ

َ
ْخرَبُوِ� �

َ
ِعلِْم فَأ

ْ
ْهَل ال

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
ةِ  َشاٍة َوَويِلَدةٍ، فََسأ

َ
ىلَعَ اْمَرأ

 ِ قِْضَ�َّ بَيْنَُكَما بِِ�تَاِب : «َهَذا الرَّْجَم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ أل

َّ
، الَْويِلَدةُ َواذل ِ ا�َّ

ِة َهَذا
َ
 اْمَرأ

َ
نَيُْس إىِل

ُ
ُ ِمائٍَة َوَ�ْغِر�ُب اَعٍم، اْغُد يَا أ َغنَُم رَدٌّ، وىلََعَ ابْنَِك َج�ْ

ْ
فَْت  ،َوال فَإِِن اْ�رَتَ

فَْت  .»فَارمُْجَْها ِ  ،قَاَل: َ�َغَدا َعلَيَْها، فَاْ�رَتَ َمَر بَِها رَُسوُل ا�َّ
َ
  )۲۷۲۵ بخاری:( .»فَرمُِجَْت  فَأ

آمد و  ن نزد رسول خدا یه نشیباد یند: مردیگو می ب ید بن خالد جهنیره و زیابوهر« ترجمه:

. طرف ییدهم که در مورد من، بر اساس کتاب خدا قضاوت نما رسول خدا! تو را بخدا سوگند می یگفت: ا

کن. و اجازه بده تا من سخن ان ما بر اساس کتاب خدا قضاوت ی، میداناتر بود، گفت: بل یگر که مردید

کرد و با  ن) کار مییه نشین (بادیاو گفت: پسرم نزد ا ».صحبت کن«فرمود:  م. رسول خدا یبگو

ز یکنیک رجم، صد گوسفند و  ید رجم شود. من بجاید. به من گفتند: پسرت بایهمسرش، مرتکب زنا گرد
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سال، یک د صد ضربه شالق، زده شود و یرت بادم. گفتند: پسیه دادم. سپس مسأله را از علما پرسیبه او فد

ان شما، طبق کتاب خدا یکه جانم در دست اوست، م یسوگند به ذات«فرمود:  د گردد. رسول خدا یتبع

د صد ضربه شالق، زده شود و یشوند و پسرت با زت، به تو برگردانده مییم. گوسفندان و کنینما قضاوت می

ن مرد برو. یس! فردا صبح نزد همسر ایان یا«ن، فرمود: یه نشیباد یه سوو با اشاره ب». د گرددیسال، تبعیک 

 ».اگر اعتراف کردکه مرتکب عمل زنا شده است، او را رجم کن

دستور رجم داد و  ز اعتراف کرد. آنگاه، رسول خدا یس، نزد آن زن رفت و او نیان گوید: می یراو

 .»حکم، اجرا شد

 در معامالت کشاورزي شتن): شرط گذا3باب (

ِ ْ�َن ُ�َمرَ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۱۷۹
ْهُل َخيرَْبَ َ�بَْدا�َّ

َ
ا فََدَع أ قَاَم ُ�َمُر  ،قَاَل: لَمَّ

 ِ ْمَوالِِهْم وَ  َخِطيبًا َ�َقاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 اَكَن اَعَمَل َ�ُهوَد َخيرَْبَ ىلَعَ أ

َ
ال

َ
ُ�ْم َما : «ق نُِقرُّ

ُ�ُم  قَرَّ
َ
ُ أ  َماهِلِ ُهنَاَك َ�ُعِدَي َعلَيِْه ِمَن اللَّيِْل، َ�ُفِدَعْت » ا�َّ

َ
ِ ْ�َن ُ�َمَر َخَرَج إِىل

َو�ِنَّ َ�بَْدا�َّ
يُْت إِْجالَءُهْم، فَ 

َ
نَا َوُ�ْهَمتُنَا َوقَْد َرأ ا يََداُه َورِْجالُه، َولَيَْس نَلَا ُهنَاَك َعُدوٌّ َ�ْ�َُهْم، ُهْم َعُدوُّ لَمَّ

مْجَعَ 
َ
ِمَ� الُْمْؤِمِن�َ  أ

َ
َُقيِْق، َ�َقاَل: يَا أ

ْ
يِب احل

َ
َحُد بَِ� أ

َ
تَاُه أ

َ
نَا  ،ُ�َمُر ىلَعَ َذلَِك أ قَرَّ

َ
ْرُِجنَا َوقَْد أ ختُ

َ
أ

ٌد  �ِّ �َِسيُت قَْوَل رَُسوِل  ُ�َمَّ
َ
َظنَنَْت �

َ
ْمَواِل َورَشََط َذلَِك نَلَا؟ َ�َقاَل ُ�َمُر: أ

َ
واََعَملَنَا ىلَعَ األ

 ِ ْخرِْجَت ِمْن َخيرَْبَ َ�ْعُدو بَِك قَلُوُصَك يَلْلًَة َ�ْعَد يَلْلَةٍ « : ا�َّ
ُ
؟ َ�َقاَل: اَكنَْت »َكيَْف بَِك إَِذا أ

ْ�َطاُهْم ِ�يَمَة َما اكَ 
َ
ْجالُهْم ُ�َمُر َوأ

َ
، فَأ ِ َقاِسِم، قَاَل: َكَذبَْت يَا َعُدوَّ ا�َّ

ْ
يِب ال

َ
َن َهِذهِ ُهَز�ْلًَة ِمْن أ

ْ�تَاٍب وَِحبَاٍل َوَ�ْ�ِ َذلَِك  لَُهمْ 
َ
 )۲۷۳۰بخاری:( .»ِمَن اثلََّمِر َماًال َو�ِبًِال وَُعُروًضا ِمْن أ

ش را یبر، او را زدند و دست و پایهود خیکه  یت است که هنگامیروا باز عبد الله بن عمر « ترجمه:

هود یاموال  هدربار همانا رسول خدا  و گفت: کرد یبرخاست و سخنران کردند، عمر بن خطاب  یزخم

 ».م گذاشتیبر، خواهیکه خدا بخواهد، شما را در خ یتا وقت«بر، با آنها قرارداد منعقد ساخت و فرمود: یخ

حمله شده و  یبر رفته است. شب هنگام در آنجا به ویاموالش به خ یسرکش یعبد الله بن عمر برا

ن یم. آنان دشمن ما هستند و در ایهود نداریبجز  یآنجا، دشمنده است. ما در یش مجروح گردیدست و پا

 .وطن شوند یبر، جالید از خیرسد که با م. لذا به نظر مییدان ان، ما آنها را متهم مییجر

رون یعزمش را جزم نمود تا آنها را ب که عمر بن خطاب  یهنگام گوید: می بعبد الله بن عمر 

رون یبر، بیا ما را از خین! آیرالمؤمنیام یق نزد او آمد و گفت: ایابو الحق هلیاز قب یهودی یکند، شخص

با ما قرار داد بست؟ عمر  یطیاموال آن، طبق شرا هرون نکرد بلکه درباریکه محمد ما را ب یدر حال یکن می
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 سخن رسول خدا یکن گفت: گمان می  که از  یهنگام«که خطاب به تو فرمود: ام   را فرموش کرده

 ؟»ببرد، حالت چگونه خواهد بود ییو هر شب، شترت تو را بجا یرون رانده شویبر، بیخ

 دشمن خدا! یا ییگو فرمود: دروغ می از ابو القاسم بود. عمر  یشوخیک ن، یآن مرد گفت: ا

گر از ید یشان، به آنها شتر و کاالهایها وهیرون راند و در عوض میبر، بیآنها را از خ سرانجام عمر

 .»گر دادید یها زیسمان و چیل پاالن شتر، ریقب

 صلح با دشمن ونوشتن شروط ): شروط در جهاد و4باب (

ُق لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما َحِديَث َصاِحِبِه قَاال: « -١١٨٠ َعِن الِْمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة َوَمْرَواَن يَُصدِّ
 ِ ِر�ِق  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ َُديِْبيَِة، َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بِبَْعِض الطَّ

ْ
إِنَّ َخادِلَ : «انلَّيِبُّ  قَاَل َزَمَن احل

َغِميِم يِف َخيٍْل لُِقَر�ٍْش َطِليَعةٌ 
ْ
َِم�ِ  ،ْ�َن الَْويِلِد بِال

ْ
ِ َما َشَعَر بِِهْم َخادِلٌ  ».فَُخُذوا َذاَت ايل

فََوا�َّ
َيِْش 

ْ
ةِ اجل َحىتَّ إَِذا اَكَن  وََساَر انلَّيِبُّ  ،فَاْ�َطلََق يَْرُكُض نَِذيًرا ِلُقَر�ٍْش  ،َحىتَّ إَِذا ُهْم بَِقرَتَ

َّْت  بِاثلَّنِيَِّة الَّيِت ُ�ْهبَُط َعلَيِْهْم ِمنَْها بََرَ�ْت بِِه َراِحلَتُُه، َ�َقاَل انلَّاُس: حلَ
َ
َ�َقالُوا:  ،َحْل، َحْل، فَأ

َقْصَواُء، 
ْ
ِت ال

َ
َقْصَواُء، َخأل

ْ
ِت ال

َ
َقْصَواُء، َوَما َذاَك لََها خِبُلٍُق، : «انلَّيِبُّ َ�َقاَل َخأل

ْ
ِت ال

َ
َما َخأل

ِفيِل 
ْ
لُوِ� ُخطَّ «ُ�مَّ قَاَل:  .»َولَِ�ْن َحبََسَها َحا�ُِس ال

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال �َْسأ ِ

َّ
ُموَن ِ�يَها َواذل ًة ُ�َعظِّ

ْ�َطيْتُُهْم إِيَّاَها
َ
ِ إِالَّ أ قىَْص  .»ُحُرَماِت ا�َّ

َ
ُ�مَّ زََجَرَها فََوَ�بَْت، قَاَل: َ�َعَدَل َ�نُْهْم َحىتَّ نََزَل بِأ

َُديِْبيَِة ىلَعَ َ�َمٍد قَِليِل الَْماِء يَترََبَُّضُه انلَّاُس َ�رَبًُّضا، فَلَْم يُلَبِّثُْه انلَّ 
ْ
 احل

َ
اُس َحىتَّ نَزَُحوُه، وَُشيِكَ إىِل

 ِ َعَطُش  رَُسوِل ا�َّ
ْ
ِ َما َزاَل  ،ال

ْن َ�َْعلُوُه ِ�يِه، فََوا�َّ
َ
َمَرُهْم أ

َ
فَاْ�زَتََع َسْهًما ِمْن ِكنَانَِتِه ُ�مَّ أ

يُش لَُهْم بِالرِّيِّ َحىتَّ َصَدُروا َ�نُْه، َ�بَيْنََما ُهْم َكَذلَِك إِْذ َجاَء  َُزايِعُّ يِف َ�ِ
ْ
بَُديُْل ْ�ُن َوْرقَاَء اخل

 ِ ُت  َ�َفٍر ِمْن قَْوِمِه ِمْن ُخَزاَعَة، َوَ�نُوا َ�يْبََة نُْصِح رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْهِل تَِهاَمَة، َ�َقاَل: إِ�ِّ تََر�

َ
ِمْن أ

َُديِْبيَةِ 
ْ
ْعَداَد ِميَاهِ احل

َ
ُعوُذ الَْمَطاِ�يُل، وَُهْم  َكْعَب ْ�َن لَُؤيٍّ واََعِمَر ْ�َن لُؤَيٍّ نََزلُوا أ

ْ
َوَمَعُهُم ال

َيِْت 
ْ

ِ  .ُمَقاتِلُوَك، وََصادُّوَك َعِن ابل َحٍد، َولَِكنَّا ِجئْنَا : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْئ لِِقتَاِل أ ِ

َ
إِنَّا لَْم �

رَضَّْت بِِهْم، فَإِنْ 
َ
َْرُب، َوأ

ْ
ةً َوُ�َلُّوا  ُمْعتَِمِر�َن، َو�ِنَّ قَُر�ًْشا قَْد نَِهَكتُْهُم احل َشاُءوا َماَدْدُ�ُهْم ُمدَّ

ْن يَْدُخلُوا ِ�يَما َدَخَل ِ�يِه انلَّاُس َ�َعلُوا، َو�ِالَّ َ�قَ 
َ
ْظَهْر فَإِْن َشاُءوا أ

َ
ْد بَيِْ� َو�َْ�َ انلَّاِس، فَإِْن أ

 
َ
قَاتِلَنَُّهْم ىلَعَ أ

ُ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ أل

َّ
بَْوا فََواذل

َ
ْمِري َهَذا، َحىتَّ َ�نَْفرَِد َسالَِفيِت، مَجُّوا، َو�ِْن ُهْم أ

ْمَرهُ 
َ
ُ أ بَلُِّغُهْم َما َ�ُقوُل  :َ�َقاَل بَُديٌْل  .»َويَلُنِْفَذنَّ ا�َّ

ُ
ىَت قَُر�ًْشا قَاَل: إِنَّا قَْد  .َسأ

َ
قَاَل: فَاْ�َطلََق َحىتَّ أ

ْن َ�ْعرَِضُه َعلَيُْ�ْم َ�َعلْنَا، َ�َقاَل  ِجئْنَاُ�ْم ِمْن َهَذا الرَُّجِل وََسِمْعنَاُه َ�ُقوُل قَْوًال فَإِنْ 
َ
ِشئْتُْم أ
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ِي ِمنُْهْم: َهاِت َما َسِمْعتَُه. 
ْ
أ ٍء، َوقَاَل َذُوو الرَّ نَا َ�نُْه �يَِشْ رِْبَ

ُ
ْن خت

َ
ُسَفَهاُؤُهْم: ال َحاَجَة نَلَا أ

َ�ُهْم بَِما قَاَل انلَّ  َ�َقاَم ُعْرَوُة ْ�ُن َمْسُعوٍد َ�َقاَل:  .يِبُّ َ�ُقوُل: قَاَل َسِمْعتُُه َ�ُقوُل َكَذا َوَ�َذا، فََحدَّ
؟ قَالُوا: بََ�، قَاَل: َ�َهْل َ�تَِّهُمو ِ

َ
َولَْسُت بِالَْودل

َ
؟ قَالُوا: بََ�، قَاَل: أ لَْستُْم بِالَْوادِلِ

َ
ْي قَْوِم، أ

َ
قَالُوا:  ؟ِ� أ

ْهَل ُعاَك 
َ
�ِّ اْستَنَْفْرُت أ

َ
لَْستُْم َ�ْعلَُموَن �

َ
ِي ال، قَاَل: أ

َ
ْهِ� َوَودل

َ
َّ ِجئْتُُ�ْم بِأ ا بَلَُّحوا يلَعَ َظ فَلَمَّ

َة رُْشٍد اْ�بَلُوَها وََدُعوِ� آِ�يِه،  َطاَعِ�؟ قَالُوا: بََ�، قَاَل: فَإِنَّ َهَذا قَْد َعَرَض لَُ�ْم ُخطَّ
َ
َوَمْن أ

تَاهُ فََجَعَل يَُ�لُِّم انلَّيِبَّ 
َ
ًْوا ِمْن قَْوهِلِ بِلَُديٍْل، َ�َقاَل ُعْرَوةُ يِبُّ َ�َقاَل انلَّ  ،قَالُوا: ائِْتِه، فَأ

َ
� :

َعَرِب اْجتَاَح 
ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ْمَر قَْوِمَك، َهْل َسِمْعَت بِأ

َ
َصلَْت أ

ْ
يَْت إِِن اْستَأ

َ
َرأ

َ
ُد أ ْي ُ�َمَّ

َ
ِعنَْد َذلَِك: أ

رَى 
َ
ِ أل ْخَرى، فَإِ�ِّ َوا�َّ

ُ
ْهلَُه َ�بْلََك؟ َو�ِْن تَُ�ِن األ

َ
وَْشابًا ِمَن انلَّاِس أ

َ
رَى أ

َ
وُُجوًها، َو�ِ�ِّ أل

ُْن نَِفرُّ َ�نْهُ 
َ

�
َ
يُق: اْمُصْص بِبَْظِر الالَِّت، أ دِّ بُو بَْ�ٍر الصِّ

َ
ُ أ

َ
وا َو�ََدُعوك، َ�َقاَل هل ْن يَِفرُّ

َ
 َخِليًقا أ

ِي �َ 
َّ

َما َواذل
َ
بُو بَْ�ٍر، قَاَل: أ

َ
ْفيِس �ِيَِدهِ لَْوال يٌَد اَكنَْت لََك َونََدُعُه؟ َ�َقاَل: َمْن َذا؟ قَالُوا: أ

َجبْتَُك، قَاَل: وََجَعَل يَُ�لُِّم انلَّيِبَّ 
َ
ْجِزَك بَِها أل

َ
َخَذ بِِلْحيَِتِه،  ،ِعنِْدي لَْم أ

َ
فلَُكََّما تََ�لََّم أ

ِس انلَّيِبِّ 
ْ
يُْف وََعلَيِْه  َوالُْمِغَ�ُة ْ�ُن ُشْعبََة قَائٌِم ىلَعَ َرأ ْهَوى ُعْرَوةُ َوَمَعُه السَّ

َ
الِْمْغَفُر، فلَُكََّما أ

 حِلْيَِة انلَّيِبِّ 
َ

ِ  �ِيَِدهِ إِىل ْر يََدَك َ�ْن حِلْيَِة رَُسوِل ا�َّ خِّ
َ
ُ: أ

َ
يِْف، َوقَاَل هل ، رَضََب يََدُه بِنَْعِل السَّ

َسُه َ�َقاَل: َمْن َهَذا؟ قَالُوا: الُْمِغَ�ُة ْ�ُن ُشْعبَة
ْ
ْسىَع يِف  ،َفََرَ�َع ُعْرَوُة َرأ

َ
لَْسُت أ

َ
ْي ُغَدُر، أ

َ
َ�َقاَل: أ

ْسلَ 
َ
ْمَوالَُهْم، ُ�مَّ َجاَء فَأ

َ
َخَذ أ

َ
َاِهِليَِّة َ�َقتَلَُهْم َوأ

ْ
َم، َغْدَرتَِك؟ َوَ�َن الُْمِغَ�ُة َصِحَب قَْوًما يِف اجل

ءٍ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ا الَْماَل فَلَْسُت ِمنُْه يِف يَشْ مَّ
َ
ْ�بَُل، َوأ

َ
ا اإلِْسالَم فَأ مَّ

َ
ُ�مَّ إِنَّ ُعْرَوَة َجَعَل  .»أ

ْصَحاَب انلَّيِبِّ 
َ
ِ  يَْرُمُق أ َم رَُسوُل ا�َّ ِ َما َ�نَخَّ

َاَمًة إِالَّ َوَ�َعْت يِف َكفِّ  بَِعيْنَيِْه قَاَل: فََوا�َّ
ُ

�
 اَكُدوا َ�ْقتَِتلُوَن ىلَعَ رَُجٍل ِمنُْهْم فَ 

َ
أ ْمَرُه، َو�َِذا تَوَضَّ

َ
َمَرُهُم اْ�تََدُروا أ

َ
ُه، َو�َِذا أ َ َدلََك بَِها وَْجَهُه وَِج�ْ

ُ، فَرََجَع  واوَُضوئِِه، َو�َِذا تََ�لَّمُ 
َ

وَن إيَِلِْه انلََّظَر َ�ْعِظيًما هل دُّ ْصَواَ�ُهْم ِعنَْدهُ، َوَما ُ�ِ
َ
َخَفُضوا أ

ِ لََقْد َوفَْدُت ىلَعَ الُْملُوِك، َوَوفَْدُت ىلَعَ َ�يرَْصَ َو�رِْسَى  ُعْرَوةُ  ْي قَْوِم َوا�َّ
َ
ْصَحابِِه َ�َقاَل: أ

َ
 أ

َ
إِىل

ٍد  ْصَحاُب ُ�َمَّ
َ
ُم أ ْصَحابُُه َما ُ�َعظِّ

َ
ُمُه أ يُْت َمِلاًك َ�طُّ ُ�َعظِّ

َ
ِ إِْن َرأ ، َوا�َّ ًدا،  َوانلََّجايِشِّ ُ�َمَّ

 ِ َمَرُهُم  َوا�َّ
َ
ُه، َو�َِذا أ َ َاَمًة إِالَّ َوَ�َعْت يِف َكفِّ رَُجٍل ِمنُْهْم فََدلََك بَِها وَْجَهُه وَِج�ْ

ُ
َم � إِْن َ�نَخَّ

 اَكُدوا َ�ْقتَِتلُوَن ىلَعَ وَُضوئِِه، َو�َِذا تََ�لَّمُ 
َ
أ ْمَرُه، َو�َِذا تَوَضَّ

َ
ْصَواَ�ُهْم ِعنَْدهُ،  وااْ�تََدُروا أ

َ
َخَفُضوا أ

َة رُْشٍد فَاْ�بَلُوَها، َ�َقاَل رَجُ وَ  ُ، َو�ِنَُّه قَْد َعَرَض َعلَيُْ�ْم ُخطَّ
َ

وَن إيَِلِْه انلََّظَر َ�ْعِظيًما هل دُّ ٌل َما ُ�ِ
رْشََف ىلَعَ انلَّيِبِّ  .ِمْن بَِ� ِكنَانََة: َدُعوِ� آِ�يهِ 

َ
ا أ ِ  َ�َقالُوا: ائْتِِه، فَلَمَّ ْصَحابِِه قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 : وَأ
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» ُ
َ

ُْدَن فَاْ�َعثُوَها هل ُموَن ابلْ ُ، َواْستَْقبَلَُه انلَّاُس يُلَبُّوَن، »َهَذا فُالٌن وَُهَو ِمْن قَْوٍم ُ�َعظِّ
َ

، َ�بُِعثَْت هل
ا رَجَ  َيِْت، فَلَمَّ

ْ
وا َعِن ابل ْن يَُصدُّ

َ
ِ َما يَنْبيَِغ لَِهُؤالِء أ ى َذلَِك قَاَل: ُسبَْحاَن ا�َّ

َ
ا َرأ  فَلَمَّ

َ
َع إىِل

َيِْت، َ�َقاَم رَُجٌل 
ْ

وا َعِن ابل ْن يَُصدُّ
َ
رَى أ

َ
ْشِعَرْت، َ�َما أ

ُ
ْت َوأ َ ُْدَن قَْد قُ�ِّ يُْت ابلْ

َ
ْصَحابِِه قَاَل: َرأ

َ
أ

رْشََف َعلَيِْهمْ 
َ
ا أ ُ: ِمْكَرُز ْ�ُن َحْفٍص ـ َ�َقاَل: َدُعوِ� آِ�يِه، َ�َقالُوا: ائِْتِه، فَلَمَّ

َ
قَاَل  ِمنُْهْم ـ ُ�َقاُل هل

َ�بَيْنََما ُهَو يَُ�لُِّمُه إِْذ َجاَء  فََجَعَل يَُ�لُِّم انلَّيِبَّ  .»َهَذا ِمْكَرٌز َوُهَو رَُجٌل فَاِجرٌ : «انلَّيِبُّ 
ْمِرُ�مْ : «ُسَهيُْل ْ�ُن َ�ْمٍرو قَاَل انلَّيِبُّ 

َ
قَاَل ُسَهيُْل ْ�ُن َ�ْمٍرو: َهاِت  .»لََقْد َسُهَل لَُ�ْم ِمْن أ

اَكتَِب  بَيْنَنَا َوَ�يْنَُ�ْم ِكتَابًا، َفَداَع انلَّيِبُّ  اْكتُْب 
ْ
�تُب«: َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،ال

ُ
ِ الرَّمْحَِن      أ �ِْسم ا�َّ

، َكَما  .»الرَِّحيمِ  ْدرِي َما ُهَو؟ َولَِ�ِن اْكتُْب: بِاْسِمَك اللَُّهمَّ
َ
ِ َما أ

ا الرَّمْحَُن فََوا�َّ مَّ
َ
قَاَل ُسَهيٌْل: أ

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  :ُكنَْت تَْ�تُُب، َ�َقاَل الُْمْسِلُمونَ  ِ ال نَْ�تُبَُها إِالَّ: �ِْسم ا�َّ  :َوا�َّ
ِ «ُ�مَّ قَاَل:  .»اْكتُْب بِاْسِمَك اللَُّهمَّ « ٌد رَُسوُل ا�َّ ِ » َهَذا َما قَاىَض َعلَيِْه ُ�َمَّ  لَْو َ�َقاَل ُسَهيٌْل: َوا�َّ

ُد ْ�ُن  َيِْت، َوال قَاتَلْنَاَك، َولَِ�ِن اْكتُْب: ُ�َمَّ
ْ

ِ َما َصَدْدنَاَك َعِن ابل نََّك رَُسوُل ا�َّ
َ
ُكنَّا َ�ْعلَُم �

، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ِ
ُد ْ�ُن �َ : «َ�بِْدا�َّ ْ�تُُموِ�، اْكتُْب ُ�َمَّ ، َو�ِْن َكذَّ ِ ِ إِ�ِّ لَرَُسوُل ا�َّ ِ َوا�َّ » بِْدا�َّ

 : ْ�َطيْتُُهْم إِيَّاَها«قَاَل الراوي: وََذلَِك ِلَقْوهِلِ
َ
ِ إِالَّ أ ُموَن ِ�يَها ُحُرَماِت ا�َّ ًة ُ�َعظِّ لُوِ� ُخطَّ

َ
 .»ال �َْسأ

ُ انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َيِْت َ�نَُطوَف بِهِ : «هلَ
ْ

َلُّوا بَيْنَنَا َو�َْ�َ ابل ْن ختُ
َ
ِ ال  .»ىلَعَ أ َ�َقاَل ُسَهيٌْل: َوا�َّ

َعاِم الُْمْقِبِل، فََكتََب 
ْ
ِخْذنَا ُضْغَطًة، َولَِ�ْن َذلَِك ِمَن ال

ُ
نَّا أ

َ
َعَرُب �

ْ
ُث ال َ�َقاَل ُسَهيٌْل:  ،َ�تََحدَّ

ِ�يَك ِمنَّا رَُجٌل َو�ِْن اَكَن ىلَعَ ِديِنَك إِالَّ رََدْدتَُه إيَِلْنَا، قَاَل 
ْ
نَُّه ال يَأ

َ
ِ  وىلََعَ � الُْمْسِلُموَن: ُسبَْحاَن ا�َّ

بُو َجنَْدِل ْ�ُن ُسَهيْلِ 
َ
�َِ� َوقَْد َجاَء ُمْسِلًما؟ َ�بَيْنََما ُهْم َكَذلَِك إِْذ َدَخَل أ  الُْمرْشِ

َ
 َكيَْف يُرَدُّ إِىل

َة َحىتَّ َرَ� بِنَْفسِ  ْسَفِل َمكَّ
َ
ْظُهِر بِْن َ�ْمٍرو يَرُْسُف يِف ُ�يُوِدهِ، َوقَْد َخَرَج ِمْن أ

َ
ِه َ�ْ�َ أ
، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َّ ُه إِيلَ ْن تَُردَّ

َ
قَاِضيَك َعلَيِْه أ

ُ
ُل َما أ وَّ

َ
ُد أ :  الُْمْسِلِمَ�، َ�َقاَل ُسَهيٌْل: َهَذا يَا ُ�َمَّ

ِكتَاَب َ�ْعدُ «
ْ
بًَدا، قَ  .»إِنَّا لَْم َ�ْقِض ال

َ
ٍء أ َصاحِلَْك ىلَعَ يَشْ

ُ
ِ إًِذا لَْم أ

: اَل انلَّيِبُّ قَاَل: فََوا�َّ
ِجْزُه يِل «

َ
نَا بُِمِجِ�هِ لََك، قَاَل:  .»فَأ

َ
نَا بَِفاِعٍل، قَاَل ِمْكَرٌز: بَْل َقْد  .»بََ� فَاْ�َعْل «قَاَل: َما أ

َ
قَاَل: َما أ

َجْزنَاُه لََك 
َ
ْي َمْعرَشَ الُْمْسِلِم�َ  ،أ

َ
بُو َجنَْدٍل: أ

َ
ِ�َ� َوقَدْ  ؟قَاَل أ  الُْمرْشِ

َ
رَدُّ إىِل

ُ
ال !ِجئُْت ُمْسِلًما أ

َ
؟ أ

، قَاَل:  ِ َب َعَذابًا َشِديًدا يِف ا�َّ اِب:  َ�َقاَل تََرْوَن َما قَْد لَِقيُت؟ َوَ�َن قَْد ُعذِّ َطَّ
ْ
ُ�َمُر ْ�ُن اخل

 ِ َ�يُْت نيَِبَّ ا�َّ
َ
ا؟ قَاَل:  فَأ ِ َحقًّ لَْسَت نيَِبَّ ا�َّ

َ
لَْسنَا ىلَعَ  .»بََ� «َ�ُقلُْت: أ

َ
نَا  قُلُْت: أ َقِّ وََعُدوُّ

ْ
احل

َاِطِل 
ْ

ِ�يََّة يِف ِدينِنَا إًِذا؟ قَاَل: » بََ� «قَاَل:  ؟ىلَعَ ابل ، َولَْسُت «قُلُْت: فَِلَم ُ�ْعِطي ادلَّ ِ إِ�ِّ رَُسوُل ا�َّ
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ْعِصيِه َوُهَو نَارِصِي
َ
َيَْت َ�نَُطوُف  .»أ

ْ
يِت ابل

ْ
نَّا َسنَأ

َ
ُ�نَا � َدِّ َولَيَْس ُكنَْت حتُ

َ
 ،بََ� «بِِه؟ قَاَل:  قُلُْت: أ

َعامَ 
ْ
ِ�يِه ال

ْ
نَّا نَأ

َ
تَُك � ْخرَبْ

َ
وٌِّف بِهِ «قَاَل: قُلُْت: ال، قَاَل:  ؟»فَأ بَا  .»فَإِنََّك آِ�يِه َوُمطَّ

َ
َ�يُْت أ

َ
قَاَل: فَأ

لَْسنَ 
َ
ا؟ قَاَل: بََ�، قُلُْت: أ ِ َحقًّ لَيَْس َهَذا نيَِبَّ ا�َّ

َ
بَا بَْ�ٍر أ

َ
نَا بَْ�ٍر، َ�ُقلُْت: يَا أ َقِّ وََعُدوُّ

ْ
ا ىلَعَ احل

َها الرَُّجُل  ُّ�
َ
ِ�يََّة يِف ِدينِنَا إًِذا؟ قَاَل: � َاِطِل؟ قَاَل: بََ�، قُلُْت: فَِلَم ُ�ْعِطي ادلَّ

ْ
ِ  ،ىلَعَ ابل إِنَُّه لَرَُسوُل ا�َّ
  ِ

ُه، فَاْستَْمِسْك بَِغْرزِهِ، فََوا�َّ لَيَْس اَكَن َولَيَْس َ�ْعيِص َر�َُّه، َوُهَو نَارِصُ
َ
، قُلُْت: أ َقِّ

ْ
إِنَُّه ىلَعَ احل

َعاَم؟ قُلُْت: ال قَ 
ْ
ِ�يِه ال

ْ
نََّك تَأ

َ
ْخرَبََك �

َ
فَأ

َ
َيَْت َوَ�ُطوُف بِِه؟ قَاَل: بََ�، أ

ْ
يِت ابل

ْ
نَّا َسنَأ

َ
ُ�نَا � اَل: ُ�َدِّ

ْ�َماالً 
َ
لَِك أ وٌِّف بِِه، قَاَل ُ�َمُر: َ�َعِملُْت ذِلَ ِكتَاِب، فَإِنََّك آِ�يِه َوُمطَّ

ْ
 ِمْن قَِضيَِّة ال

َ
ا فََرغ ، قَاَل: فَلَمَّ

 ِ ْصَحابِِه:  قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َُروا، ُ�مَّ اْحِلُقوا«أل ِ َما قَاَم ِمنُْهْم رَُجٌل،  .»قُوُموا فَا�ْ

قَاَل: فََوا�َّ
َحٌد َدخَ 

َ
ا لَْم َ�ُقْم ِمنُْهْم أ اٍت، فَلَمَّ مِّ َسلََمَة، فََذَكَر لََها َما ليَِقَ َحىتَّ قَاَل َذلَِك ثََالَث َمرَّ

ُ
َل ىلَعَ أ

َحًدا ِمنُْهْم لَكِ 
َ
ِبُّ َذلَِك، اْخُرْج ُ�مَّ ال تَُ�لِّْم أ

ُ
حت

َ
ِ أ مُّ َسلََمَة: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُ
َمًة ِمَن انلَّاِس، َ�َقالَْت أ

َحًدا ِمنُْهْم َحىتَّ َ�َعَل َذلَِك َحىتَّ َ�نَْحَر بُْدنََك، َوتَْدُعَو َحالَِقَك َ�يَْحِلَقَك، فََخَرَج فَ 
َ
لَْم يَُ�لِّْم أ

ْوا َذلَِك قَاُموا َ�نََحُروا وََجَعَل َ�ْعُضُهْم َ�ِْلُق َ�ْعًض 
َ
ا َرأ ََر بُْدنَُه، وََداَع َحاِلَقُه فََحلََقُه، فَلَمَّ ا، �َ

ا، ُ�مَّ َجاَءُه �ِْسَوٌة ُمؤْ   َحىتَّ اَكَد َ�ْعُضُهْم َ�ْقتُُل َ�ْعًضا َ�مًّ
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ِمنَاٌت، فَأ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  ٓ  إِذَا ا ۡ ٱ َءُ�مُ َجا ٰ ُمَ�ٰ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ۖ مۡ ٱفَ  تٖ ِجَ�  بِعَِصمِ ﴿َحىتَّ بَلََغ  .]١٠الممتحنة: [﴾ َتِحُنوُهنَّ
يِب  ﴾َكَوافِرِ لۡ ٱ

َ
َج إِْحَداُهَما ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن أ وَّ ِْك، َ�زَتَ ُ يِف الرشِّ

َ
َ�ْ�ِ اَكَ�تَا هل

َ
َ�َطلََّق ُ�َمُر يَْوَمئٍِذ اْمَرأ

َميََّة، ُ�مَّ رََجَع انلَّيِبُّ 
ُ
ْخَرى َصْفَواُن ْ�ُن أ

ُ
 الَْمِدينَةِ  ُسْفيَاَن َواأل

َ
بُو بَِصٍ� رَُجٌل ِمْن  ،إِىل

َ
فََجاَءُه أ

 ْ  قَُر�
َ

ِي َجَعلَْت نَلَا، فََدَ�َعُه إىِل
َّ

َعْهَد اذل
ْ
رَْسلُوا يِف َطلَِبِه رَُجلَْ�ِ َ�َقالُوا: ال

َ
ٍش وَُهَو ُمْسِلٌم، فَأ

بُو بَِص 
َ
ُ�لُوَن ِمْن َ�ْمٍر لَُهْم، َ�َقاَل أ

ْ
لُوا يَأ ُلَيَْفِة، َ�َ�َ

ْ
، فََخرََجا بِِه َحىتَّ بَلََغا َذا احل َحِد الرَُّجلَْ�ِ

َ
ٍ� أل

ِ إِ  َجْل َوا�َّ
َ
رَى َسيَْفَك َهَذا يَا فُالُن َجيًِّدا، فَاْستَلَُّه اآلَخُر، َ�َقاَل: أ

َ
ِ إِ�ِّ أل : َوا�َّ نَُّه الرَُّجلَْ�ِ

ْمَكنَُه ِمنُْه فرََضَ 
َ
ْ�ُظْر إيَِلِْه، فَأ

َ
ِرِ� أ

َ
بُو بَِصٍ�: أ

َ
�ُْت، َ�َقاَل أ �ُْت بِِه ُ�مَّ َجرَّ َيٌِّد، لََقْد َجرَّ

َ
َ�ُه، َحىتَّ جل

 ِ ىَت الَْمِدينََة فََدَخَل الَْمْسِجَد َ�ْعُدو، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
لََقْد «ِحَ� َرآُه:  بََرَد َوفَرَّ اآلَخُر، َحىتَّ أ

ى َهَذا ُذْعًرا
َ
 انلَّيِبِّ  .»َرأ

َ
ا اْ�تََ� إِىل بُو  فَلَمَّ

َ
ِ َصاِحيِب، َو�ِ�ِّ لََمْقتُوٌل، فََجاَء أ قَاَل: قُِتَل َوا�َّ

ُ ِمنُْهمْ َ�َقاَل بَِصٍ�  َاِ� ا�َّ
ْ

�
َ
تََك قَْد رََدْدتَِ� إيَِلِْهْم، ُ�مَّ أ ُ ِذمَّ ْوَ� ا�َّ

َ
ِ أ ، قَْد َوا�َّ ِ ، قَاَل : يَا نيَِبَّ ا�َّ

ِه ِمْسعَ « :انلَّيِبُّ  مِّ
ُ
ُ َو�ُْل أ

َ
َحدٌ َر َحْرٍب، لَْو اَكَن هل

َ
ُه إيَِلِْهْم،  .»أ نَُّه َسَ�ُدُّ

َ
ا َسِمَع َذلَِك َعرََف � فَلَمَّ
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يِب بَِصٍ�، فََخَرَج َحىتَّ أ
َ
بُو َجنَْدِل ْ�ُن ُسَهيٍْل، فَلَِحَق بِأ

َ
َْحِر قَاَل: َوَ�نَْفِلُت ِمنُْهْم أ �ىََت ِسيَف ابلْ

يِب بَِصٍ�، َحىتَّ اْجتََمَعْت ِمنُْهْم ِعَصابٌَة، فََجَعَل ال َ�ُْرُج ِمْن قَُر�ٍْش 
َ
َِق بِأ

َ
ْسلََم إِالَّ حل

َ
رَُجٌل قَْد أ

َخُذوا 
َ
ِم إِالَّ اْ�رَتَُضوا لََها َ�َقتَلُوُهْم، َوأ

ْ
أ  الشَّ

َ
ِ َما �َْسَمُعوَن بِِعٍ� َخرََجْت ِلُقَر�ٍْش إِىل

فََوا�َّ
 
َ

رَْسلَْت قَُر�ٌْش إِىل
َ
ْمَوالَُهْم، فَأ

َ
تَاهُ َ�ُهَو آِمٌن،  انلَّيِبِّ  أ

َ
رَْسَل َ�َمْن أ

َ
ا أ ِ َوالرَِّحِم لَمَّ ُ�نَاِشُدهُ بِا�َّ

رَْسَل انلَّيِبُّ 
َ
  فَأ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
ِيٱ َوُهوَ ﴿إيَِلِْهْم فَأ يۡ  َكفَّ  �َّ

َ
يۡ  َعنُ�مۡ  ِدَ�ُهمۡ �

َ
 ُهمَ�نۡ  ِديَُ�مۡ َو�

ةَ  نِ بَِبطۡ  نۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َمكَّ
َ
ظۡ  أ

َ
﴾ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�ِيَّةَ  ِميَّةَ �َۡ ٱ﴿َحىتَّ بَلََغ  .]٢٤الفتح: [﴾ ِهمۚۡ َعلَيۡ  َفَرُ�مۡ أ

ِ الرَّمْحَِن الرَّحِ . ]٢٦الفتح: [ وا ِب �ِْسم ا�َّ ِ َولَْم يُِقرُّ نَُّه نيَِبُّ ا�َّ
َ
وا � �َُّهْم لَْم يُِقرُّ

َ
يَّتُُهْم � يِم، َوَ�نَْت مَحِ

َيِْت وََحالُوا 
ْ

 )٢٧٣٢-٢٧٣١ بخاری:( .»بَيْنَُهْم َوَ�ْ�َ ابل
د ـ ینما ق مییرا تصد یگریکه هر کدام از آنها، د یدر حال ـ مروان مسور بن مخرمه و« ترجمه:

خالد «، فرمود: یمسافت ینه حرکت کرد. و بعد از طیاز مد ه، رسول خدا یبیند: در زمان صلح حدیگو می

برند. پس  مه بسر مییشوند، در غم عه دار لشکر آنها محسوب مییش که طلیاز سواران قر ید با جمعیبن ول

 ». دیرتان را به سمت راست، ادامه دهیشما مس

ن یلشکر را مشاهده نمود. در اک که گرد و خایبخدا سوگند، خالد متوجه لشکر اسالم نشد مگر زمان

رش را ادامه داد تا یهم مس ش را مطلع سازد. رسول خدا یدن کرد تا قریهنگام، با سرعت، شروع به دو

زانو  شد. در آن مکان، شتر رسول خدا  یر میش سرازیلشکر قر ید که از آنجا بسویرسای  نکه به گردنهیا

ش بلند ین نشست. مردم، تالش نمودند تا شتر را حرکت دهند، اما شتر، لجاجت کرد و از جایزد و به زم

کند  نمی یقصواء سرکش«فرمود:  اکرم  یکند. نب می ی) سرکشامبر یقصواء (نام شتر پنشد. مردم گفتند: 

ل) شد قصواء را یاشاره به داستان اصحاب ف( ها لیکه مانع حرکت ف یهمان ذات یندارد ول ین عادتیو چن

که باعث حفظ  یهر کار که جانم در دست اوست،  یسوگند به ذات«سپس فرمود: ». دارد یازحرکت، باز م

اد زد و یآنگاه بر شترش فر». ند، با آن، موافقت خواهم کردیخواست نمارا در گردد و آنها آن یاله یها ارزش

 .ش برخاستیز از جایآنرا راند. شتر ن

که فقط  یه، کنار گودالیبیحد یراهش را کج نمود و در انتها بعد از آن، رسول اکرم  گوید: می یراو

نگذشت که آب،  یریشروع به برداشتن آب، نمودند. اما د ک،اندک نزل گرفت. مردم، اند، آب داشت، میاندک

رون آورد و دستور داد یباش  از جعبه یریت امبر اکرم یپ ت بردند.یشکا نزد رسول خدا   یتمام شد. از تشنگ

 .از گشتندین بی راب شدند ویتا آنرا داخل گودال، بگذارند. بخدا سوگند، آب چنان فوران کرد که همه س

رخواهان و یان اهل تهامه از خیکه در ماش  لهیاز افراد قب یبا جمع یل بن ورقاء خزاعیدرآن اثنا، ُبد

که با  یو عامر بن لو یشد، آمد و گفت: من هم اکنون، از نزد کعب بن لو شمرده می رازداران رسول خدا 
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خواهند با  م. آنها مییآ ، میاند ه، منزل گرفتهیبیحد یها ر ِده و زنان و فرزندان خود، در کنار چشمهیشتران ش

 .ندینما یریت الله، جلوگیشما بجنگند و از رفتن شما به ب

ش را یجنگ، قر ایم. عمره آمده یادا یبلکه براایم  امدهین یجنگ با کس یما برا«فرمود:  رسول خدا 

با آنها،  یل دارند تا مدتیبه آنها وارد ساخته است. اگر تما یادیف کرده و خسارات و تلفات زیخسته و ضع

ال یخروز شدند، یاگر کفار بر من پ ر کفار را به حال خود بگذارند. (یکنم. من و سا مان آتش بس امضا مییپ

ز اگر یشوند آنها ن ر مردم، مسلمان مییروز شدم، همانطور که سایشود) و اگر من بر آنها پ آنها راحت می

ر یر کفار، درگین مدت که من با سایرفتند، (بعد از گذشت ایتند، مسلمان شوند. و اگر اسالم را نپذخواس

که جانم در دست اوست، اگر  یسوگند به ذات ی. ولاند ت شدهیاستراحت کرده و تقو یکاف ههستم) به انداز

» خداوند کارش را خواهد کرد د. من مطمئنم کهین رمق با آنها خواهم جنگیرفتند، تا آخریآنها اسالم را نپذ

 .خواهد نمود) یارینش را نصرت و ی(د

ش آمد و به آنها گفت: یات را به آنها خواهم رساند. آنگاه، از آنجا حرکت کرد و نزد قر امیل گفت: پیبد

کنم.  د، آنها را به شما عرضه مییل داریداشت. اگر تما یشنهاداتیم. او پییآ ن مرد (محمد) مییما از نزد ا

 ای، دهیم. اما خردمندانشان گفتند: آنچه را که شنیغام او نداریبه پ یازیش گفتند: ما نیه و نادان قریافراد سف

 .آنها بازگوکرد یده بود، برایشن اکرم  یآنچه را که از نب هن و چنان گفت و همیل گفت: او چنیبگو. بد

 هلیستم؟ (چون مادرم از قبیفرزند شما ن هد و من بمنزلیستیپدرم ن ها شما بمنزلیعروه بن مسعود گفت: آ

ج یا اهل عکاظ را به بسیا من، نزد شما متهم هستم؟ گفتند: نه. گفت: آید: آی. پرسیشماست). گفتند: بل

کردند، به  یرویکه از من پ یکسان هدند، با زن و فرزندم و همیکه امتناع ورز یدعوت نکردم و هنگام یعموم

 امدم؟یشما نک کم

د تا ید و بگذاریریشنهادش را بپذیاست. پ ارائه داده یشنهاد خوبین شخص، پی. عروه گفت: ایگفتند: بل

همان  شان به گفتگو پرداخت. رسول اکرم یرفت و با ا اکرم  یمن نزد او بروم. آنها اجازه دادند. او نزد نب

اگر قومت را  !محمد یعروه گفت: ان هنگام، یز بازگوکرد. در ایعروه ن یل گفته بود، برایرا که به بد یسخنان

و نابود ک از عرب، قومش را هال یکه تا کنون، کسای  دهیا شنیرسد؟ آ یبه تو م ی، چه سودییشه کن نمایر

 کرده باشد؟

نم که فرار را یب را میای  پراکنده یها روز شوند) بخدا سوگند، من چهرهیش پیو اگر عکس آن، اتفاق افتد (قر

 .کگفت: (برو) فرج (بت خود) الت را ِبَم  گذارند. ابوبکر  دهند و تو را تنها می ح مییقرار، ترج بر

ست؟ گفتند: ابوبکر است. ین کید: ایم؟ عروه پرسیکن م و فرار مییگذار را تنها می ا ما رسول خدا یآ

جواب  بی بود، که آنهم تاکنون که جانم در دست اوست، اگر احسان تو بر من نمی یگفت: سوگند به ذات

 .دادم مانده است، پاسخ ات را می
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تش را جلب کند) و هنگام سخن یگفت (تا رضا سخن می اکرم  یعروه همچنان با نب گوید: می یراو

ستاده بود و یا سر رسول اکرم  یره بن شعبه که باالیگرفت و مغ را می آنحضرت ک ش مباریگفتن، ر

 آنحضرت ک ش مباریر یبار که عروه دستش را بسو در دست داشت، هر یریبر سر و شمش یکاله خود

 .دور کن رسول الله ک ش مباریگفت: دستت را از ر زد و می ر، به دستش مییام شمشیره با نیبرد، مغ می

غدار! مگر  یره بن شعبه است. عروه گفت: ایست؟ گفتند: مغین کیعروه سرش را بلند کرد و گفت: ا

را کشته و اموالشان را ای  ت، عدهیره در دوران جاهلیان ذکر است که مغیشا انت تو را نپرداختم؟یمن تاوان خ

رم یپذ اسالمت را می«فرمود:  آمد و مسلمان شد رسول اکرم  قت برده بود. آنگاه، نزد رسول اکرم بسر

 ».ندارم یبا اموال، کار یول

بود. بخدا سوگند، هر نظر دوخته  به اصحاب رسول خدا  یعروه، همچنان دو چشم گوید: می یراو

گرفت و به صورت و بدن  ارانش، آنرا با کف دست مییاز  یکیانداخت،  آب دهان می بار که رسول خد 

گرفت،  کردند و هر وقت، وضو می درنگ، اطاعت می بی داد، می یگاه، به آنها دستورد. و هریمال خود می

ن ییشان را پایهنگام سخن گفتن، صدار شوند. و یگر درگیکدیبود با یک ش، نزدیبخاطر آب وضو

 .شدند ره نمیی، هنگام نگاه کردن، به او خم آنحضرت یآوردند. و بخاطر تعظ می

مردم! سوگند به خدا، من نزد پادشاهان مختلف،  یکه عروه نزد دوستانش برگشت، گفت: ا یزمان

به  اران محمد یبگذارند که  یا احترامارانشان به آنهیکه ام   دهیهرگز ند یول ام.  رفته یو نجاش یصر، کسریق

گرفت و  ارانش آنرا با کف دست مییاز  یکیانداخت،  گذارند. بخدا سوگند که هر گاه، آب دهان می او می

کردند. و هر گاه،  داد، بال فاصله اطاعت می می ید. و هر وقت، به آنها دستوریمال به صورت و بدن خود، می

که در  یر شوند و هنگامیگر درگیکدیبود با یک ش، نزدیبه آب وضو یابیدست  یگرفت، برا وضو می

، هنگام نگاه کردن، به او یم ویآوردند. و بخاطر تعظ ن میییشان را پایگفتند، صدا شان سخن مییحضور ا

 .دیریبه شما ارائه داده است. آنرا بپذ یشنهاد خوبیشدند. پ ره نمییخ

 اکرم  یکه به نب یمن نزد او بروم. گفتند: برو. هنگامد که یکنانه گفت: اجازه ده یاز بن یمرد

 یشتران هد یاست که براای  لهیاست و از قب ین، فالنیا«فرمود:  شد، رسول خدا یک ارانش، نزدیو

اطاعت  دستور آنحضرت ». دیرا به استقبالش ببر ین، شتران هدیا. بنابراند قائل ی(شکرانه) احترام خاص

ست یسته نین صحنه، گفت: سبحان الله، شایدن ایان به استقبال او رفتند. آن مرد، با دیگویک شد و مردم، لب

دم یارانش برگشت، گفت: شتران را دیکه نزد  یشوند. و هنگام یریت الله، جلوگیارت) بین گروه، از (زیکه ا

 .شوند یریعبه، جلوگارت) خانه کید از (زیشده بودند. به نظرم نبا یگذار که قالده به گردن داشتند و عالمت

د تا من نزد او بروم. گفتند: برو. یان آنان بنام ِمکرز بن حفص برخاست و گفت: اجازه دهیاز م یمرد

فاسق  ین شخص، ِمکرز است که فردیا«فرمود:  شد، آنحضرت یک نزد اکرم  یکه به نب یهنگام
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د. رسول یل بن عمرو از راه رسیاثنا، سهن یشد. در ا اکرم  یاو آمد و سر گرم سخن گفتن با نب». باشد می

 یا ن ما و شما عهد نامهید تا بیاوریب یزیل بن عمرو گفت: چیسه». کار شما آسان شد«فرمود:  اکرم 

مس یبنو«) را خواست و گفت:  ی(عل یکاتب سم. رسول اکرم یبنو حِ  اهللاَِّ  بِسْ َنِ الرَّ محْ ل یسه». ميالرَّ

همانطور که در گذشته » اللّهم كباسم«س: یست؟ بنویکه رحمان چدانم  گفت: بخدا سوگند، نمی

م«جز  یزی. مسلمانان گفتند: سوگند به خدا که چینوشت می حِ  اهللاَِّ  بِسْ َنِ الرَّ محْ  یم. نبیسینو ، نمی»ميالرَّ

است که محمد، رسول خدا بسته  یمانین، پیا«سپس افزود: ». اللّهم كباسمس: یبنو«فرمود:  اکرم 

خدا منع  هارت خانی، تو را از زیم که تو رسول خدا هستیدانست ل گفت: سوگند به خدا، اگر مییهس» است

بخدا سوگند که «فرمود:  اکرم  یس: محمد بن عبد الله. نبیم. لکن بنویدیجنگ م و با تو نمییکرد ینم

رسول  گوید: می یراو». س: محمد بن عبد اللهید. بنویکن ب مییامبر خدا هستم اگر چه شما مرا تکذیمن، پ

 فرموده بود:  هن جهت، جملیبد اکرم 
ً
که باعث حفظ  یبخدا سوگند، هر کار «فوق را به زبان آورد که قبال

 ».گردد و آنها آنرا از من درخواست کنند، با آن، موافقت خواهم کرد یاله یها ارزش

ل گفت: یسه». میخدا را طواف کن هند تا خایما باز بگذار ینکه راه را برایبشرط ا«افزود:  رسول اکرم 

طواف  ینده براید سال آیتوان یم یم. ولیم زور شدید ما تسلیم گذاشت که عرب بگویبخدا سوگند، نخواه

از ما نزد تو آمد، اگر  ین است که اگر شخصیگر ایل گفت: شرط دین نوشت. سهیکاتب هم، چن د. وییایب

را که مسلمانان  یمسلمانان گفتند: سبحان الله، چگونه شخص .ین تو باشد، او را به ما بر گردانیچه بر د

 .م؟!ین، باز گردانیاست و نزد ما آمده است، به مشرک

ل و یممکه خارج شده بود و در یل بن عمرو که از بخش سفالیابوجندل فرزند ُسه ان، ین میدر ا
ُ

ان غ

است که  ین شرطین، اولیاو گفت: ا دنیل با دید. سهیزد، خود را به مسلمانان رسان ر، دست و پا مییزنج

». مان، بسته نشده استیهنوز عهد و پ«فرمود:  اکرم  ی. نبیو او را به من باز گردان ید به آن، عمل کنیبا

 امبر اکرم یبا تو صلح نخواهم کرد. پ یا نهیزم چین صورت، هرگز در هیل گفت: بخدا سوگند، در ایسه

ن ی، چنیبل«فرمود:  گذرم. آنحضرت  گفت: هرگز از او نمی». نفر، بخاطر من بگذریک ن یاز ا«گفت: 

 .ن نخواهم کردیل گفت: چنیسه یول». کن

ن باز یمرا به مشرک مسلمانان! چگونه یم. ابوجندل گفت: ایمکرز گفت: از او بخاطر تو گذشت

  .ام؟! که من مسلمانم و نزد شما آمده ید در حالیگردان می

 د؟ینیب ت مرا نمییبشدت بخاطر خدا شکنجه شده بود، افزود: مگر وضعو او که 

؟ یستیبر حق خدا ن یرفتم و عرض کردم: مگر تو نب نزد رسول خدا  گوید: می عمر بن خطاب 

ن یگفتم: پس چرا در ا». یبل«م و دشمن، باطل؟ فرمود: ین است که ما حقیگفتم: مگر نه ا». یبل«فرمود: 

 یمن، رسول خدا هستم. از او (خدا) نافرمان«فرمود:  م؟ آنحضرت یریرا بپذن یصورت، ذلت در د
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م و آنرا طواف یرو که به کعبه می یگفتم: مگر به ما نفرموده بود». خواهد نمود یارینخواهم کرد و او مرا 

 یخواهتو به کعبه «ر. فرمود: ی؟ گفتم: خ»میرو ا گفته بودم که امسال مییآ ی، ولیبل«م؟ فرمود: یکن می

 ».کرد یرفت و آنرا طواف خواه

ست؟ ابوبکر یرفتم و گفتم: مگر او (محمد) رسول بر حق خدا ن  نزد ابوبکر گوید: می عمر

ن ی. گفتم: پس چرا در اینکه ما برحق و دشمن، بر باطل است؟ گفت: بلی.گفتم: مگر نه ایگفت: بل

 یچیامبر خداست و از دستورات خدا، سر پیپمرد! او،  یم؟ ابوبکر گفت: ایرین را بپذیصورت، ذلت در د

ر. سوگند به خدا که او برحق است. گفتم: مگر یخواهد کرد. رکاب او را محکم بگ یاریکند وخدا او را  نمی

 م؟یکن م و آنرا طواف مییرو به ما نگفته بود که به خانه کعبه می

 یر. گفت: تو به کعبه خواهیگفتم: خ؟ یرو ا به تو گفته بود که امسال به کعبه مییآ ی. ولیگفت: بل

 .کرد یرفت و آنرا طواف خواه

ل صدقه، دادن روزه گرفتن، نماز ی(از قب یادین سخنانم، اعمال زیجبران ا یبرا گوید: می  عمر

 .) انجام دادماند ح نمودهیبدان تصر یواقد خواندن و آزاد ساختن برده، چنانکه ابن اسحاق و

د، شتران را نحر یزیبرخ«ارانش فرمود: یبه  ن صلح نامه، رسول الله پس از نوشت گوید: می یراو

 .»دیتان را بتراشید و سرهای(ذبح) کن

سه بار، سخنش  که رسول اکرم یان آنان، برنخاست. طوریکس از م چیبخدا سوگند، ه گوید: می یراو

ان نمود. ام یبرخورد مردم را با خود، ب هویچ کس برنخاست، نزد ام سلمه رفت و شیرا تکرار نمود. و چون ه

، ینکه با کسیرون برو و بدون ایات، عمل شود، ب به خواسته یخواه رسول خدا! اگر می یسلمه گفت: ا

نکه یهم بدون ا شگر بخواه تا سرت را بتراشد. آنحضرت ی، شترت را نحر (ذبح) کن و از آراییسخن بگو

د. ید و سرش را تراشیشگر را به حضور طلبیا نحر کرد و آرارون رفت، شترش رید، بی، سخن بگویبا کس

دن یبرخاستتند و شتران خود را نحر کردند و شروع به تراش رفتار رسول اکرم  هز با مشاهدیصحابه ن

 .گر را بکشندیکدیبود یک ، نزدیکه از شدت ناراحتیگر نمودند طوریکدی یسرها

ات را نازل فرمود: ین آیآمدند. آنگاه خداوند، ا (هجرت کردند و) نزد رسول اکرم  یسپس، زنان مؤمن

د ... تا آنجا که خداوند ییازمایبعنوان مهاجر، نزد شما آمدند، آنان را ب یمؤمنان! اگر زنان مؤمن ی(ا

 .د)ید: زنان کافر را در نکاح خود، نگاه نداریفرما می

ان و یسف یه بن ابیاز آنان را معاو یکینان مشرکش را طالق داد که ات، عمر دو تن از زین آیبا نزول ا

 .آورد ه به عقد خود دریرا صفوان بن ام یگرید

ش بود، نزد یمسلمان و از قر یر که مردینه باز گشت. در آنجا، ابوبصیبه مد اکرم  یسپس نب

، ی که با ما بسته  یگفتند: به عهدش، دو نفر را در طلب او فرستادند و یگر، قریآمد. از طرف د آنحضرت 
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دند. در آنجا یفه رسینکه به ذوالحلیز او را به آن دو مرد، سپرد. آنان او را با خود بردند تا ایامبر نیوفا کن. پ

! سوگند به خدا یاز آن دو مرد گفت: فالن یکیر به یابوبص استراحت کردند و مشغول خوردن خرما شدند.

ار یر بسی، بخدا سوگند، شمشیرون آورد و گفت: بلیام، بیرش را از نیز شمشی. او نیدار یر خوبیکه شمش

رش را به او یر گفت: آنرا به من بده تا نگاه کنم. آن مرد هم شمشیابوبص ام.  است. من بارها آنرا آزموده یخوب

 یدوان، وارد مسجد نبونه رساند و دوان یفرار کرد و خود را به مد یگریر او را به قتل رساند و دیداد. ابوبص

که آن مرد  یوقت». ن شخص، دچار وحشت شده استیا«د، فرمود: یاو را د که رسول خدا  یشد. هنگام

شوم.  د) من هم کشته میید، گفت: بخدا سوگند، دوستم کشته شد و (اگر او را باز نداریرس اکرم  یبه نب

 ی. ولیدیو مرا به آنان، باز گردان یدت وفا کردرسول خدا! تو به عه یر آمد و گفت: ایدر آن اثنا، ابوبص

 .خداوند، مرا از دستشان، نجات داد

ر با یابوبص». را داشته باشد یاست اگر کس یبر مادرش، عجب جنگ افروز یوا«فرمود:  اکرم  ینب

کرد و به  کش خواهد داد. لذا شهر را تریل قریاو را تحو ن سخنان، دانست که رسول خدا یدن ایشن

 .ا رفتیحل درسا

 مسلمان شده بود، از دست کفار قر گوید: می یروا
ً
ر ملحق یابوبص ش، فرار کرد و بهیابوجندل هم که قبال

ل یتشک ینگونه گروه بزرگیا وست ویپ شد. به آنها می ش، مسلمان مییشد. بعد از آن، هر کس که از کفار قر

کشتند  بردند، افرادشان را می ورش مییرفتند،  می ش که به شامیقر یها بار به کاروانیک شد که هر چند وقت 

را به خدا  فرستاد و آنحضرت  نزد رسول خدا  یکیش پیگرفتند. سرانجام، قر مت مییو اموالشان را به غن

د و یایشان (محمد) بیش که نزد ایرد) و هر کس از قریآنها را بگ یسوگند داد (که جلو یشاوندیو حق خو

 .ما آزاد است یمسلمان شود، از سو

خداوند  ر و همراهانش فرستاد تا آنها را باز گرداند. آنگاه،یرا نزد ابوبص یکیز پین سپس رسول خدا 

 یها کفار را از تعرض به شما و دست یا است که دسته یهمان ذات ه را نازل فرمود: (خداوند، ین آیمتعال ا

روز گرداند، باز داشت... تا آنجا که یا را برآنان، پنکه شمیبعد از ا مکه یشما را از تعرض به کفار، در واد

 .»د)یآنان گرد یت جاهلید: خداوند، مانع غرور و عصبیفرما می

 جائز در اقرار هاياستثنا ): شروط و5باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۸۱
َ
ِ  : َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� اْسًما ِمائًَة إِالَّ «قَاَل:  أ إِنَّ ِ�َّ

َنَّةَ  ،َواِحًدا
ْ
ْحَصاَها َدَخَل اجل

َ
 ).۲۷۳۶بخاری:( .»»َمْن أ

کمتر از  یکی یعنیخداوند نود و نه اسم دارد. «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»رود بهشت مید، به یصد. هر کس که آنها را حفظ نما



 

 
 

 

 

 

 ها وصیتکتاب  - 52

 ها یت): وص1باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۱۸۲
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ «قَاَل:  أ

َ
َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم هل

ٌء يُويِص ِ�يِه يَِبيُت يَلْلَتَْ�ِ إِالَّ َووَِصيَّتُُه َمْكتُوَ�ٌة ِعنَْدهُ   )۲۷۳۸بخاری:( .»»يَشْ
دارد  یمال که یمسلمان یبرا«فرمود:   اللهکه رسول  کند ت مییروا بالله بن عمر د عب« ترجمه:

 .»»را نوشته باشداش  تینکه وصیست که دو شب بر او بگذرد بدون ایز نیجاکند، ت یوص ،آن هدربار دیو با

۱۱۸۳- » ِ َارِِث َخنَتِ رَُسوِل ا�َّ
ْ
َارِِث  َ�ْن َ�ْمِرو بِْن احل

ْ
يِخ ُجَو�ِْرَ�َة بِنِْت احل

َ
 لأ

 ِ َمًة َوال َشيْئًا إِالَّ  قَاَل: َما تََرَك رَُسوُل ا�َّ
َ
ِعنَْد َمْوتِِه ِدرَْهًما َوال ِدينَاًرا َوال َ�بًْدا َوال أ

رًْضا َجَعلََها َصَدقَةً 
َ
َيَْضاَء وَِسالَحُه َوأ

ْ
  )۲۷۳۹بخاری:( .»»َ�ْغلَتَُه ابل

هنگام  رسول الله  گوید: می ه،یریجو  اکرم امبریبرادر همسر پ؛ عمرو بن حارث« ترجمه:

د و ی، از خود بجا گذاشت. فقط قاطر سفیگریز دیو نه چ یزی، نه غالم و کنیناریوفاتش، نه درهم و د

 .»ماند یباق یکه آنرا هم صدقه کرده بود، از و ینیو زماش  اسلحه

ِ بِْن « -۱۱۸۴
ْوَ�  عْن َ�بِْدا�َّ

َ
يِب أ

َ
وىَْص  : َهْل اَكَن انلَّيِبُّ َل �نَُّه ُسئِ  بأ

َ
َ�َقاَل: ال.  ؟أ

ُ  َل يْ قِ فَ 
َ

ِ هل وىَْص بِِ�تَاِب ا�َّ
َ
ِمُروا بِالْوَِصيَِّة؟ قَاَل: أ

ُ
ْو أ

َ
 .»: َكيَْف ُكِتَب ىلَعَ انلَّاِس الْوَِصيَُّة أ

 )۲۷۴۰بخاری:(
به او  .ریبود؟ گفت: خ کرده یتیوص ا رسول الله یآ دند:یپرس  یاوف یالله بن اب از عبد« ترجمه:

 ؟ گفت: رسول الله اند ا چرا مردم به آن، امر شدهیت کردن، الزم شده است یمردم، وصگفتند: چرا بر 

 .»ت کرده بودیعمل به کتاب خدا، و ص یبرا
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 مرگهنگام  ،خیرات ): صدقه و2باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۸۵
َ
ِ قَاَل: قَاَل رَُجٌل لِلنَّيِبِّ  َ�ْن أ فَْضُل؟  ،: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َدقَِة أ يُّ الصَّ

َ
أ

َفْقَر، َوال ُ�ْمِهْل َحىتَّ إَِذا «قَاَل: 
ْ
ىَْش ال

َ
ِغَ� َوخت

ْ
ُمُل ال

ْ
نَْت َصِحيٌح َحِر�ٌص تَأ

َ
َق َوأ ْن تََصدَّ

َ
أ

ُلُْقوَم، قُلَْت ِلُفالٍن َكَذا َوِلُفالٍن َكَذا َوقَْد اَكَن ِلُفالنٍ 
ْ
 )۲۷۴۸بخاری:( .»»بَلََغِت احل

رسول خدا! کدام  یگفت: ا اکرم  یخطاب به نب یمردت است که یروا ره یابوهراز « ترجمه:

د به ثروتمند شدن و یمال، ام ی، حرص جمع آوریکه هنگام تندرستای  صدقه«صدقه، بهتر است؟ فرمود: 

که به  ییگو نکه روح به حلقوم برسد. آنگاه، مییر نکن تا ایترس از فقر، داده شود. پس در صدقه دادن، تأخ

ن مال از یا هنگام سکرات)  که آن زمان (ید. در صورتینقدر بدهیگر، اید و به فالن نفر دینقدر بدهی، ایفالن

 .»»آن فالن (وارث) است

 خویشاوندان هستند وجز ،): آیا زنان وفرزندان3باب (

ِ  َ�ْن أيِب ُهَر�َْرَة « -۱۱۸۶ ُ َعزَّ وََجلَّ  قَاَل: قَاَم رَُسوُل ا�َّ نَْزَل ا�َّ
َ
نِذرۡ ﴿ :ِحَ� أ

َ
 َوأ

 ٱ َعِشَ�تََك 
َ
ْوََها ـ اْشرَتُوا «قَاَل:  .]۲۱۴الشعراء: [﴾ ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

َ
ْو لَكَِمًة �

َ
يَا َمْعرَشَ قَُر�ٍْش ـ أ

ِ َشيْئًا، يَا بَِ� َ�بِْدَمنَاٍف  ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ
ُ
ْ�ُفَسُ�ْم ال أ

َ
ِ َشيْئًا،  ،أ ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ

ُ
ال أ

ْغِ� 
ُ
ِ ال أ َة رَُسوِل ا�َّ ِ َشيْئًا، َوَ�ا َصِفيَُّة َ�مَّ ْغِ� َ�نَْك ِمَن ا�َّ

ُ
ِلِب ال أ  يَا َ�بَّاُس ْ�َن َ�بِْدالُْمطَّ

ٍد َسِليِ� َما ِشئِْت ِمنْ  ِ َشيْئًا، َوَ�ا فَاِطَمُة بِنَْت ُ�َمَّ ِ  َ�نِْك ِمَن ا�َّ ْغِ� َ�نِْك ِمَن ا�َّ
ُ
َمايِل ال أ

 )۲۷۵۳ بخاری:( .»»َشيْئًا
نِذرۡ ﴿ هیآکه  یهنگام گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 .]۲۱۴[الشعراء: ﴾ ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 یخطابا یش! ـ یقر یا« برخاست و فرمود:  خدارسول  ات را بترسان، نازل شد،یک شاوندان نزدیخو یعنی

فرزندان  یتوانم شما را از عذاب خدا، نجات دهم. ا را من نمیید. زی، نجات دهین ـ خود را از عذاب الهیمانند ا

تو نزد  یتوانم برا عباس بن عبد المطلب! من نمی یبکنم. ا یشما نزد خدا، کار یتوانم برا عبد مناف! من نمی

فاطمه  یانجام دهم. و ا یتو، نزد خدا، کار یتوانم برا نمیرسول خدا! من  هه؛ عمیصف یانجام دهم. ا یخدا، کار

 .»»انجام دهم یتو نزد خدا، کار یتوانم برا من نمی ی، طلب کن. ولیخواه دختر محمد! از مالم هر چه می

 ماموال ایتا ة): حکم خداوند دربار4باب (

ِ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۱۸۷ ُ ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ َق بَِماٍل هلَ نَّ ُ�َمَر تََصدَّ
َ
َوَ�َن  أ

ْالً 
َ

ُ: َ�ْمٌغ َوَ�َن �
َ

ِ  ،ُ�َقاُل هل إِ�ِّ اْستََفْدُت َماًال َوُهَو ِعنِْدي نَِفيٌس،  ،َ�َقاَل ُ�َمُر: يَا رَُسوَل ا�َّ
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َق بِِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  تََصدَّ
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْصِلِه ال ُ�بَاُع َوال يُوَهُب َوال يُورَُث، « :فَأ

َ
ْق بِأ تََصدَّ

َق بِِه ُ�َمرُ  .»َولَِ�ْن ُ�نَْفُق َ�َمُرهُ  قَاِب َوالَْمَساِكِ�  ،َ�تََصدَّ ِ َوِ� الرِّ فََصَدَ�تُُه تِلَْك يِف َسِبيِل ا�َّ
ُقْرَ� 

ْ
ي ال ِبيِل َوذِلِ يِْف َوابِْن السَّ ْو  ،َوالضَّ

َ
ُ�َل ِمنُْه بِالَْمْعُروِف أ

ْ
ْن يَأ

َ
َوال ُجنَاَح ىلَعَ َمْن َويِلَُه أ

ٍل بِهِ   )۲۷۶۴ بخاری:( .»يُوِ�َ َصِديَقُه َ�ْ�َ ُمتََموِّ
نام داشت ثمغ  را که یباغ نخل پدرم در زمان رسول الله  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

خواهم  برخوردار است و می ییدارم که نزد من از ارزش باال یمالمن خدا! رسول  یاو گفت: صدقه نمود 

آن  هویاصل آنرا صدقه کن تا فروخته، هبه و به ارث برده نشود و فقط م«فرمود:  اکرم  یآنرا صدقه بدهم. نب

 بهک او در راه خدا، آزاد ساختن بردگان، کم هن صدقیآنرا صدقه کرد. و ا عمر ». ردیمورد استفاده قرار گ

ندارد که سرپرست  یرادیشد. و ا شاوندان، صرف مییمهمان و رهگذر و مساعدت خو ییراین، پذیمساک

 یجمع آور یآن) برا هویست که (از میمجاز ن یا به دوستش بخوراند ولیمتعارف، از آن، بخورد  هآن، به انداز

 .»ثروت، استفاه کند

 ،آتش ،خورند در حقیقت می راکسانی که اموال یتیمان «: فرماید می ) خداوند5باب (
 »شوند می واصل ،به دوزخ کنند و می شکمهایشانوارد 

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۸۸
َ
بَْع الُْمو�َِقاِت «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ قَالُوا: يَا  .»اْجتَنِبُوا السَّ

؟ قَاَل:  ، َوَما ُهنَّ ِ ، «رَُسوَل ا�َّ َقِّ
ْ
ُ إِالَّ بِاحل َم ا�َّ ْحُر، َوَ�تُْل انلَّْفِس الَّيِت َحرَّ ، َوالسِّ ِ ُْك بِا�َّ الرشِّ

 يَْوَم الزَّْحِف، َوقَْذُف الُْمْحَصنَاِت الُْمؤْ 
ِّ

َتِيِم، َواتلََّو� ْ�ُل َماِل ايلْ
َ
َ�ا، َوأ ْ�ُل الرِّ

َ
ِمنَاِت َوأ

َغافِالِت 
ْ
 ) ۲۷۶۷ بخاری:( .»»ال

 .»دیاز هفت گناه نابود کننده اجتناب کن«فرمود:  اکرم  ینبت است که یروا ره یابوهراز « ترجمه:

گناه، خوردن ربا، خوردن  بی به خدا، سحر، کشتن انسانک شر«ها کدامند؟ فرمود: آنخدا! رسول  یگفتند: ا

 .»»خبر از فساد بی زنا به زنان پاکدامن و م، فرار از جهاد و تهمتیتیمال 

 سرپرست وقف ۀ): نفق6باب (
يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۱۸۹

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،ِدرَْهًما ال َ�ْقتَِسُم َوَرثيَِت ِدينَاًرا َوال« قَاَل: أ

ُت َ�ْعَد َ�َفَقِة �َِسايِئ 
ْ
 )۲۷۷۶بخاری:( ».َوَمئُونَِة اَعِمِ� َ�ُهَو َصَدقَةٌ  َما تََر�

 یدرهم و نارید ،من(باز ماندگان) وارثان «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

همسرانم و پرداخت مزد کارگرانم، صدقه  هگذاشتم، بعد از نفق یمن از خود، بجاآنچه  .کنند م نمییتقس

 .»رود بشمار می
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دیگر  ة(در وقف) باندازام   حصهبگوید:  وقف کند و ،که زمین یا چاهی ): کسی7باب (
 مسلمانان است

ْصَحاَب انلَّيِبِّ ِحْ�َ  اَل قَ  َ�ْن ُ�ثَْماَن « -۱۱۹۰
َ
�ُْشُد إِالَّ أ

َ
َ َوال أ �ُْشُدُ�ُم ا�َّ

َ
: أ   ُحورِصَ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
لَْستُْم َ�ْعلَُموَن أ

َ
َنَّةُ «قَاَل:  أ

ْ
لَْستُْم َ�ْعلَُموَن  ؟فََحَفْرُ�َها ،»َمْن َحَفَر ُروَمَة فَلَُه اجل

َ
أ

نَُّه قَاَل: 
َ
َنَّةُ «�

ْ
ِة فَلَُه اجل ُعرْسَ

ْ
َز َجيَْش ال ْزُ�ُهمْ » َمْن َجهَّ قُوُه بَِما قَاَل  ؟فََجهَّ  .»فََصدَّ

دهم. البته  شما را بخدا سوگند می«محاصره بود، فرمود:  اش، در خانه که عثمان  یهنگام« ترجمه:

فرمود:  د که رسول الله یدان ا شما نمییدهم آ را سوگند می اصحاب رسول خدا ان شما فقط یاز م

ن یو من آنرا حفر کردم؟ و همچن» شود : بخرد) وارد بهشت مییتیهرکس، چاه رومه را حفر کند (و در روا«

کند،  یرا مجهز به ساز و برگ جنگ ک)هر کس، سپاه عسره (تبو«فرمود:  د که آنحضرت یدان ا شما نمییآ

 .»ق نمودندیو من آنرا مجهز کردم؟ صحابه، سخنانش را تصد» شود وارد بهشت می

 دانجام گیر ،گواهدو در حضور  باید ): وصیت8باب (

ارِيِّ وََعِديِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۱۹۱ قَاَل: َخَرَج رَُجٌل ِمْن بَِ� َسْهٍم َمَع تَِميٍم ادلَّ
ةٍ  َ�ِتِه َ�َقُدوا َجاًما ِمْن فِضَّ ا قَِدَما برَِتِ رٍْض لَيَْس بَِها ُمْسِلٌم، فَلَمَّ

َ
ْهِ�ُّ بِأ اٍء، َ�َماَت السَّ  بِْن بَدَّ

 ِ ْحلََفُهَما رَُسوُل ا�َّ
َ
َة َ�َقالُوا: اْ�تَْعنَاُه ِمْن تَِميٍم  ، ُ�َوًَّصا ِمْن َذَهٍب فَأ َاُم بَِمكَّ

ْ
ُ�مَّ وُِجَد اجل

ْويِلَائِِه فََحلََفا
َ
َاَم لَِصاِحبِِهْم  وََعِديٍّ َ�َقاَم رَُجالِن ِمْن أ

ْ
َحقُّ ِمْن َشَهاَدتِِهَما َو�ِنَّ اجل

َ
لََشَهاَدُ�نَا أ

هَ َ�ٰٓ ﴿: َوِ�يِهْم نََزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  قَاَل: ُّ�
َ
ِينَ ٱ ا� َّ�  ْ َحَدُ�مُ  َحَ�َ  إِذَا نُِ�مۡ بَيۡ  َدةُ َشَ�ٰ  َءاَمُنوا

َ
 أ

ۡ ٱ   )۲۷۸۰بخاری:( .»]۱۰۶المائدة: [﴾ ُت َموۡ ل
بن  یوعد یم داریتم یسهم با دو نفر به نامها یله بنیاز قب یمرد گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 
ّ

را آوردند، اش  که ترکه یوجود نداشت، فوت کرد. هنگام یچ مسلمانیکه ه ینیسرزمهمسفر بود و در  ،اءبد

  خدارسول ان آنها وجود نداشت. یشده بود، در م یکه به شکل برگ درخت خرما، طال کارای  جام نقرهیک 

م یدا شد. آنها گفتند: ما آنرا از تمیآن جام، در مکه پ ،یپس از مدتسوگند داد. جام)  هدربار(را نفر آن دو 

ما  یاد کردند که گواهیت) برخاستند و سوگند یاو (م یایآنگاه، دو نفر از اول ایم. دهیخر یو عد یدار

 .شاوند ما تعلق داردیت خوین جام به میآن دو نفر است و ا یاز گواه تر درست

د، گواه یکه مرگتان فرا رس یمؤمنان! هنگام یا( ر نازل شد:یز هین خصوص، آیدر ا گوید: می یروا

 .»د)یریبگ
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  اکرم ): فضیلت جهاد و پیروي از سیرت پیامبر1باب (

 ۱۱۹۲- » 
َ
ِ  ُهَر�َْرةَ  يِبْ َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َ�َقاَل: ُدلَِّ� ىلَعَ َ�َمٍل  قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىل

َهاَد قَاَل:  ِ
ْ
ِجُدهُ «َ�ْعِدُل اجل

َ
ْن تَْدُخَل َمْسِجَدَك «قَاَل:  .»ال أ

َ
َهْل �َْستَِطيُع إَِذا َخَرَج الُْمَجاِهُد أ

  )۲۷۸۵ بخاری:( »؟ قَاَل: َوَمْن �َْستَِطيُع َذلَِك؟»َ�تَُقوَم َوال َ�ْفرُتَ َوتَُصوَم َوال ُ�ْفِطرَ 
کن که با  یبه من معرف یآمد و گفت: عمل نزد رسول الله  یمرد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

که  یاز زمان یتوان ا تو مییآ«و افزود: ». ، سراغ ندارمین عملیچن«فرمود:  جهاد، برابر باشد. رسول خدا 

و بدون  یستیبه نماز با یو بدون احساس خستگ یرود، به مسجدت برو رون مییجهاد) ب یمجاهد (برا

 .»را دارد؟ ین کاریچن ییتوانا ی؟ آن مرد، گفت: چه کس»که مجاهد برگردد) ی(تا زمان یریافطار، روزه بگ

 خدا جهاد کند هدر را ،خود وجان مؤمنی است که با مال ،بهترین مردم :)2باب (

ُْدرِيَّ « -۱۱۹۳
ْ
ِ  َ�ْن أيب َسِعيٍد اخل فَْضُل؟ َ�َقاَل  ،قَاَل: ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
أ

 ِ ِ بِنَْفِسِه َوَماهِلِ « :رَُسوُل ا�َّ  قَالُوا: ُ�مَّ َمْن؟  .»ُمْؤِمٌن ُ�َاِهُد يِف َسِبيِل ا�َّ
َ

ال
َ
ُمْؤِمٌن يِف : «ق

هِ  َ َوَ�َدُع انلَّاَس ِمْن رَشِّ َعاِب َ�تَّيِق ا�َّ  )۲۷۸۶بخاری:( .»»ِشْعٍب ِمَن الشِّ
است؟  ین مردم، چه کسیخدا! بهتررسول  یدند: ایپرس گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

، یدند: بعد از او، چه کسیپرس». که با جان و مالش، در راه خدا، جهاد کند یمؤمن«فرمود:  رسول الله 

کند و به  می ی، زندگها از دره یکیرد و در یگ ش مییخدا را در پ یکه راه تقوا یمؤمن«بهتر است؟ فرمود: 

 .»»رساند نمی یبیمردم، آس

 ۱۱۹۴- » 
َ
ِ  ُهَر�َْرَة  يِبْ َ�ْن أ َمثَُل الُْمَجاِهِد يِف َسِبيِل «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َقائِمِ 
ْ
ائِِم ال ْعلَُم بَِمْن ُ�َاِهُد يِف َسِبيِلِه َكَمثَِل الصَّ

َ
ُ أ ِ َوا�َّ ُ لِلُْمَجاِهِد يِف َسِبيِلِه  .ا�َّ َ ا�َّ َوتََو�َّ

ْو َغِنيَمةٍ 
َ
ْجٍر أ

َ
ْو يَرِْجَعُه َسالًِما َمَع أ

َ
َنََّة أ

ْ
ْن يُْدِخلَُه اجل

َ
ْن َ�تََوفَّاُه أ

َ
  )۲۷۸۷بخاری:( .»»بِأ
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مثال مجاهد در راه خدا ـ و خدا «فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

شه در حال روزه و نماز بسر یاست که هم یکند ـ مانند کس در راه او جهاد می یداند که چه کس می بهتر

وارد بهشت سازد و (اگر زنده نگه  راند، او رایبرد. و خداوند، تعهد نموده است که اگر مجاهِد راهش را بم می

 .»»مت (به خانه) برگرداندیا غنیدارد) سالم و تندرست، همراه پاداش 

 ): درجات رفیع مجاهدین فی سبیل اهللا3ب (با

ِ   َ�نْهُ وَ « -۱۱۹۵ الَة، وََصاَم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ قَاَم الصَّ
َ
ِ َو�ِرَُسوهِلِ، َوأ َمْن آَمَن بِا�َّ

ْو 
َ
، أ ِ َنََّة، َجاَهَد يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ْن يُْدِخلَُه اجل

َ
ِ أ ا ىلَعَ ا�َّ رِْضِه الَّيِت َرَمَضاَن، اَكَن َحقًّ

َ
َجلََس يِف أ

ِ  .»ُودِلَ ِ�يَها ُ انلَّاَس؟  ،َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ فَال نُبرَشِّ
َ
 أ

َ
ال

َ
ُ : «ق َها ا�َّ َعدَّ

َ
َنَِّة ِمائََة َدرََجٍة أ

ْ
ِإنَّ يِف اجل

َماءِ  رََجتَْ�ِ َكَما َ�ْ�َ السَّ ، َما َ�ْ�َ ادلَّ ِ َ  لِلُْمَجاِهِديَن يِف َسِبيِل ا�َّ ُُم ا�َّ تلْ
َ
رِْض، فَإَِذا َسأ

َ
َواأل

َراُه فَْوقَُه َعْرُش الرَّمْحَِن، َوِمنْهُ 
ُ
َنَِّة، أ

ْ
ىلْعَ اجل

َ
َنَِّة، َوأ

ْ
وَْسُط اجل

َ
ِفرَْدوَْس، فَإِنَُّه أ

ْ
لُوُه ال

َ
ُر فَاْسأ  َ�َفجَّ

َنَّةِ 
ْ
ْ�َهاُر اجل

َ
 )۲۷۹۰بخاری:( .»»أ

مان یکه به خدا و رسولش، ا یکس« فرمود: کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

رد، خدا تعهد نموده است که او را وارد بهشت سازد چه در راه یاورد، نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیب

ا به یا رسول الله! آیصحابه عرض کردند: ». ندیکه متولد شده است، بنش ینیا در سرزمیخدا جهاد کند و 

ن راه خود، یمجاهد یدر بهشت، صد درجه وجود دارد که خداوند آنها را برا«م؟ فرمود: یردم، مژده ندهم

باشد. پس هر گاه،  و آسمان می نین زمیب هفاصل هگر، به اندازید ههر درجه با درج ها ساخته است و فاصلیمه

 یکی». ن، بهشت استیباالترن و یرا که آن، بهترید. زید، بهشت فردوس را طلب کنیاز خدا خواست یزیچ

 یآن، قرار دارد و نهرها یعرش خدا بر رو«فرمود:   کنم که رسول خدا فکر می گوید: می انیاز راو

 .»»رندیگ بهشت، از آن سر چشمه می

 ما فیها بهتر است از دنیا و خدا رفتن،در راه  صبح و شامی): 4باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۱۹۶
َ
ْو َروَْحٌة َخْ�ٌ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ِ أ لََغْدَوةٌ يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ�يَا َوَما ِ�يَها  )۲۷۹۲ :یبخار( .»»ِمَن ادلُّ
در راه خدا رفتن  یشام صبح و«فرمود:  اکرم  ینبکه کند ت مییروا ک بن مال انس« ترجمه:

 .»»است ا و آنچه در آن وجود دارد، بهتری(جهاد کردن) از دن
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يِب ُهَر�َْرَة �َ « -۱۱۹۷
َ
ا َ�ْطلُُع «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  ْن أ َنَِّة َخْ�ٌ ِممَّ

ْ
لََقاُب قَوٍْس يِف اجل

ْمُس َوَ�ْغُرُب  ْمُس «َوقَاَل:  .»َعلَيِْه الشَّ ا َ�ْطلُُع َعلَيِْه الشَّ ِ َخْ�ٌ ِممَّ ْو َروَْحٌة يِف َسِبيِل ا�َّ
َ
لََغْدَوةٌ أ

 )۲۷۹۳ بخاری:( .»»َوَ�ْغُرُب 
کمان، در بهشت، از آنچه یک  هه اندازب ییجا«فرمود:   اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

در راه خدا رفتن (جهاد کردن)  یصبح و شام«و افزود: ». استبهتر  کند،  د بر آن طلوع و غروب مییخورش

 .»»کند، بهتر است د بر آنها طلوع و غروب مییکه خورش ییها زیاز تمام چ

 ): حوران بهشتی5باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۱۹۸
َ
لََعْت : «َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َنَِّة اطَّ

ْ
ْهِل اجل

َ
ًة ِمْن أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
 لَْو أ

َ
إِىل

ْ�يَا َوَما  ِسَها َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
تُْه ِر�ًا َونَلَِصيُفَها ىلَعَ َرأ

َ
َضاَءْت َما بَيْنَُهَما َولََمأل

َ
رِْض أل

َ
ْهِل األ

َ
أ

 )۲۷۹۶بخاری: ( .»»ِ�يَها
ر اهل ب یبهشت زناناز  یکیاگر « فرمود: اکرم  یکند که نب ت مییروا ک انس بن مال« ترجمه:

که بر ای  ید. و روسرینما عطر می ین و آسمان را روشن و ماالمال از بویان زمیم ید، فضاین، جلوه نمایزم

 .»»ا و آنچه در آن، وجود دارد، بهتر استیسر دارد، از دن

 که در راه خدا زخمی شود ): کسی6باب (

�ٍَس « -۱۱۹۹
َ
 بَِ� اَعِمٍر يِف َسبِْع�َ  قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
قَْواًما ِمْن بَِ� ُسلَيٍْم إىِل

َ
 ،أ

بَلَِّغُهْم َ�ْن رَُسوِل ا�َّ 
ُ
نُوِ� َحىتَّ أ مَّ

َ
ُمُ�ْم فَإِْن أ َ�َقدَّ

َ
ا قَِدُموا قَاَل لَُهْم َخايِل: أ َو�ِالَّ ُكنْتُْم  فَلَمَّ

نُوُه َ�بَيْنََما  مَّ
َ
َم فَأ �ُُهْم َعِن انلَّيِبِّ ِم�ِّ قَِر�بًا، َ�تََقدَّ ْ�َفَذهُ  ُ�َدِّ

َ
 رَُجٍل ِمنُْهْم َ�َطَعنَُه فَأ

َ
ْوَمئُوا إىِل

َ
 ،إِْذ أ

ْصَحابِِه َ�َقتَلُوُهْم إِالَّ رَُجًال 
َ
َكْعبَِة، ُ�مَّ َمالُوا ىلَعَ بَِقيَِّة أ

ْ
ْ�رَبُ فُزُْت َورَبِّ ال

َ
ُ أ ْعَرَج َصِعَد َ�َقاَل: ا�َّ

َ
أ

َبََل 
ْ
ْخرَبَ  ،اجل

َ
ْن  انلَّيِبَّ  ِجرْبِ�ُل  فَأ

َ
 أ

ُ
رَْضاُهْم، فَُكنَّا َ�ْقَرأ

َ
�َُّهْم قَْد لَُقوا َر�َُّهْم فََريِضَ َ�نُْهْم َوأ

َ
�

رَْضانَا
َ
ْن قَْد لَِقينَا َر�َّنَا فََريِضَ َ�نَّا َوأ

َ
ْر�َِعَ� َصبَاًحا ىلَعَ  ،ُ�مَّ �ُِسَخ َ�ْعدُ  ،بَلُِّغوا قَْوَمنَا أ

َ
فََداَع َعلَيِْهْم أ

ُ  رِْعٍل وََذْكَوانَ 
َ

َ َورَُسوهل يَن َعَصُوا ا�َّ ِ
َّ

ْيَاَن َو�َِ� ُعَصيََّة اذل
َ
 )۲۸۰۱ بخاری:( .»َو�َِ� حل

 یبن یگر، بسویم را همراه هفتاد نفر دیسل یبن هلیاز قبای  عده اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

روم. اگر به من  ام؛ حرام بن ملحان؛ گفت: من جلوتر از شما می ییدند، دایبه آنجا رس یعامر فرستاد. وقت

د (و یهستیک که خوب است) وگر نه، شما به من نزد را به آنان برسانم ( ام رسول الله یاجازه دادند تا پ

ام یکه داشت پ یاجازه دادند. اما در حال عامر) هم به او ید). او رفت و آنها (بنید از من دفاع کنیتوان می
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در بدنش فرو برد. ای  زهیاز مردان خود، اشاره کردند. او هم ن یکی یرساند، بسو را به آنان می رسول خدا 

حمله ور اش  ر همراهانیسا یحرام گفت: الله اکبر، سوگند به پرودگار کعبه که رستگار شدم. سپس، بسو

را مطلع  اکرم  ین، نبیل امیرا به قتل رساندند. جبر یکوه رفت، همگ یباالنفر لنگ که یک شدند و بجز 

 .ز خشنود ساختیل آمدند. خداوند از آنان خشنود شد و آنان را نیپروردگارشان نا یساخت که آنان به لقا

م ما به قو یعنی» عنا وارضانا ینا ربنا فرضین قد لقأ«م یکرد ن جمالت را تالوت مییما ا گوید: می یراو

 .دیز خشنود گردانیم. خداوند از ما خشنود شد و ما را نیل آمدیپرودگارمان، نا ید: ما به لقاییبگو

ل ِرعل، ذکوان، یتا چهل روز (در قنوت نماز صبح) قبا ات، منسوخ شد. و رسول اکرم ین آیبعدها، ا

  .»ن کردیکردند، نفر یه را که از خدا و رسولش، نافرمانیعص یان و بنیلح یبن

ِ  :َ�ْن ُجنَْدِب بِْن ُسْفيَاَن « -۱۲۰۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
اَكَن يِف َ�ْعِض الَْمَشاِهِد َوقَْد  أ

ِ َما لَِقيِت «َدِميَْت إِْصبَُعُه َ�َقاَل:  نِْت إِالَّ إِْصبٌَع َدِميِت َوِ� َسِبيِل ا�َّ
َ
 )۲۸۰۲بخاری:( .»»َهْل أ

 یزخم ات،غزواز  یکی در رسول اکرم ک انگشت مبار گوید: می ان یجندب بن سف« ترجمه:

و آنچه به تو وارد شده است، در راه ای  شده یکه زخم یستیش نیب ینگشتا تو« فرمود: آنحضرت  .شد

 .»»باشد خدا می

 ): زخمی شدن در راه اهللا7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۰۱
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحٌد «قَاَل:  أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ ال يُْ�لَُم أ ِ

َّ
َواذل

ِقيَاَمِة َواللَّْوُن لَْوُن ادلَّ 
ْ
ْعلَُم بَِمْن يُْ�لَُم يِف َسِبيِلِه إِالَّ َجاَء يَْوَم ال

َ
ُ أ ِ َوا�َّ �ُح يِف َسِبيِل ا�َّ ِم َوالرِّ

 )۲۸۰۳ بخاری:( .»»ِر�ُح الِْمْسِك 
که جانم در دست  یسوگند به ذات«فرمود:   اللهرسول کند که  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

روز  ـ شود می یدر راه او زخم یداند چه کس وخدا بهتر میـ شود  یزخم خدا در در راه ،، هرکساوست

 .»»خواهد بودک مش ی، بوآن یبو و ،ونزخمش، رنگ خرنگ که شود،  حشر می ی، در حالامتیق

هستند که به  کسانی ،مؤمنانمیان از « فرماید: می این سخن خداوند متعال که ):8باب (
 »و.. اند ، بعضی در گذشتهاند کرده وفا اند عهدي که با خدا بسته

�ٍَس « -١٢٠٢
َ
�َُس ْ�ُن انلَّرْضِ  َ�ْن أ

َ
َ�ْن قِتَاِل بَْدٍر، َ�َقاَل: يَا  قَاَل: اَغَب َ��ِّ أ

 ِ �َنَّ  ،رَُسوَل ا�َّ �َِ�، لََ�َ ْشَهَدِ� قِتَاَل الُْمرْشِ
َ
ُ أ ِ�َ�، لنَِئِ ا�َّ ِل قِتَاٍل قَاتَلَْت الُْمرْشِ وَّ

َ
ِغبُْت َ�ْن أ

ْ�تَِذُر إيَِلَْك مِ 
َ
ُحٍد َوانَْ�َشَف الُْمْسِلُموَن، قَاَل: اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ُ
ا اَكَن يَْوُم أ ْصنَُع، فَلَمَّ

َ
ُ َما أ ا ا�َّ مَّ
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َم َصنََع  �َِ� ـ ُ�مَّ َ�َقدَّ ا َصنََع َهُؤالِء ـ َ�ْعِ� الُْمرْشِ  إيَِلَْك ِممَّ
ُ
بَْرأ

َ
ْصَحابَُه ـ َوأ

َ
َهُؤالِء ـ َ�ْعِ� أ

ِجُد ِر�ََها ِمنْ 
َ
َنََّة َورَبِّ انلَّرْضِ إِ�ِّ أ

ْ
ُدوِن  فَاْستَْقبَلَُه َسْعُد ْ�ُن ُمَعاٍذ َ�َقاَل: يَا َسْعُد ْ�َن ُمَعاٍذ اجل

ُحدٍ 
ُ
�ٌَس: فَوََجْدنَا بِِه بِْضًعا َوَ�َماِ�َ� أ

َ
ِ َما َصنََع، قَاَل أ ، قَاَل َسْعٌد: َ�َما اْستََطْعُت يَا رَُسوَل ا�َّ

 ُ� ْو َرْميًَة �َِسْهٍم َووََجْدنَاُه قَْد قُتَِل، َوقَْد َمثََّل بِِه الُْمرْشِ
َ
ْو َطْعنًَة بُِرْمٍح أ

َ
يِْف أ َ�ًة بِالسَّ وَن، َ�َما رَضْ

نَّ َهِذهِ اآليََة نََزلَْت ِ�يِه َوِ� عَ 
َ
ْو َ�ُظنُّ أ

َ
�ٌَس: ُكنَّا نَُرى أ

َ
ْختُُه بِبَنَانِِه، قَاَل أ

ُ
َحٌد إِالَّ أ

َ
ْشبَاِهِه َرفَُه أ

َ
أ

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ ْ  رَِجالٞ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  آِخِر اآليَِة َوقَاَل:  .]٢٣األحزاب: [﴾ هِ� َعلَيۡ  �َّ
َ

إِنَّ إِىل
ةٍ 
َ
َ�يَِّع َكرَسَْت ثَنِيََّة اْمَرأ ْختَُه َوِ�َ �َُس�َّ الرُّ

ُ
ِ  ،أ َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
ِقَصاِص،  فَأ

ْ
�ٌَس:بِال

َ
يَا  َ�َقاَل أ

 ِ ِقَصاَص، َ�َقا ،رَُسوَل ا�َّ
ْ
رِْش، َوتََرُ�وا ال

َ
َقِّ ال تُْ�رَسُ ثَنِيَّتَُها فََرُضوا بِاأل

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
َل َواذل

 ِ هُ : «رَُسوُل ا�َّ بَرَّ
َ
ِ أل قَْسَم ىلَعَ ا�َّ

َ
ِ َمْن لَْو أ  )٢٨٠٦ بخاری:( .»»إِنَّ ِمْن ِعبَاِد ا�َّ

 حضور نداشت، از رسو ل خدا در جنگ بدر که  ؛انس بن نضر ؛میعمو« گوید: می انس « ترجمه:

ق یمن شرکت نداشتم. اگر خدا به من توف، یدین جنگیکه با مشرکای  ن غزوهیا رسول الله! در نخستید: یپرس

 .د که چه خواهم کردین را بدهد، خواهد دیدن با مشرکیجنگ

داد و مسلمانان، پراکنده شدند، انس بن نضر گفت: پرودگارا! من از  یکه جنگ احد، رو یو هنگام

 یزارین کردند، بیکمشر یعنینها یکه ا یکنم و از کار می یمسلمانان، کردند، عذر خواه یعنینها یکه ا یکار

سعد بن معاذ! بهشت را  ید و گفت: ایخود، سعد بن معاذ را د یش رویم. سپس جلو رفت و پیجو می

 .کنم احد، استشمام می یبهشت را از سو یخواهم. و سو گند به پرودگار نضر که من بو می

 گوید: می ک ن مالرسو ل خدا! آنچه او انجام داد، از توان من خارج است. انس ب یا گوید: می سعد

ر در بدنش، یزه و اثر تین هر، ضربیزخم شمش ین، کشته و مثله شده بود، هشتاد و اندیاو که توسط مشرک

ن یچ کس، او را نتوانست بشناسد جز خواهرش که از انگشتانش او را شناخت. به نظر ما ایوجود داشت. ه

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ هیآ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  .امثال او نازل شده است در مورد او و﴾ ...هِ َعلَيۡ  �َّ

 را شکست. رسول خدا  ین زنیشیپ یع نام داشت، دندانهایخواهر انس بن نضر که رب گوید: می یراو

که تو را به حق مبعوث  یرسو ل خدا! سوگند به ذات یحکم قصاص، صادر فرمود. انس بن نضر گفت: ا

شدند و  یه راضیافت دیآن زن، به در یایخواهرم شکسته نخواهد شد. سر انجام، اول یکرده است، دندانها

هستند که  یان بندگان خدا، کسانیهمانا در م«فرمود:  قصاص، صرف نظر کردند. رسول خدا  یاز اجرا

ل انس بن یگر از فضاید یکین، ی(و ا». گرداند می اد کنند، خداوند، سوگندشان را راستیاگر به خدا سوگند 

 .»رود) ینضر بشمار م
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ُحَف يِف الَْمَصاِحِف َ�َفَقْدُت آيًَة ِمْن  َعِن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -۱۲۰۳  قَاَل: �ََسْخُت الصُّ
 ِ ْسَمُع رَُسوَل ا�َّ

َ
ْحَزاِب ُكنُْت أ

َ
ِجْدَها إِالَّ َمَع ُخَز�َْمَة بِْن ثَابٍِت  ُسوَرةِ األ

َ
 بَِها فَلَْم أ

ُ
َ�ْقَرأ

 ِ ي َجَعَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

نَْصارِيِّ اذل
َ
ُ  األ

ُ
ۡ ٱ ّمِنَ ﴿َشَهاَدتَُه َشَهاَدَة رَُجلَْ�ِ َوُهَو قَْوهل  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 ْ ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا  )۲۸۰۷بخاری:( .»﴾هِ َعلَيۡ  �َّ
مصحف یک را در قرآن  متفرق)( یها فهی) صحکه یزمان( گوید: می د بن ثابت یز« ترجمه:

افتم. و سرانجام، آنرا یده بودم، نیتالوت آنرا شن احزاب را که از رسو ل خدا  هاز سور هیآیک نوشتم،  می

دا یدو نفر بحساب آورده بود، پ یگواه یاو را بجا یگواه که رسول الله  یمه بن ثابت انصاریفقط نزد خز

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ نست:یه، ایکردم. و آن آ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما َصَدقُوا �َ ْ َ ٱ َهُدوا ان یدر م یعنی ﴾هِ َعلَيۡ  �َّ

 .»خود با خدا، وفا کردند یوجود دارند که به عهدها ین، کسانیمؤمن

 قبل از جهاد  ،): ایمان وعمل صالح9باب (

رَبَاِء « -۱۲۰۴
ْ
ىَت انلَّيِبَّ  َعِن ال

َ
ِ  قال: أ َِديِد َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
قَاتُِل  ،رَُجٌل ُمَقنٌَّع بِاحل

ُ
أ

ْسِلمُ 
ُ
ْو أ

َ
ْسِلْم ُ�مَّ قَاتِْل «قَاَل:  ؟أ

َ
ِ  .»أ ْسلََم ُ�مَّ قَاتََل َ�ُقِتَل، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َعِمَل قَِليًال : «فَأ

ِجَر َكِثً�ا
ُ
 )۲۸۰۸ بخاری:( .»»َوأ

ا یا رسول الله! به جهاد بروم یآمد و گفت:  اکرم  یزره پوش نزد نب یمرد گوید: می براء « ترجمه:

لذا، آن مرد، مسلمان شد. سپس جهاد ». فرمود: مسلمان شو. آنگاه جهاد کن مسلمان شوم؟ آنحضرت 

 .»»افت کردیبزرگ، در یپاداش یانجام داد ولک اند یعمل«فرمود:  کرد و کشته شد. رسول خدا 

 کشته شود فرد ناشناسی،اثر تیر  که بر ): کسی10باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۰۵
َ
تَِت  َ�ْن أ

َ
اقََة أ مُّ َحاِرثََة بِْن رُسَ

ُ
رَبَاِء َوِ�َ أ

ْ
َ�يِِّع بِنَْت ال مَّ الرُّ

ُ
نَّ أ

َ
أ

َصابَُه َسْهٌم َغْرٌب  انلَّيِبَّ 
َ
ثُِ� َ�ْن َحاِرثََة؟ َوَ�َن قُِتَل يَْوَم بَْدٍر أ َدِّ ال حتُ

َ
ِ أ َ�َقالَْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُاَكِء، قَاَل:  َنَِّة َصرَبُْت، َو�ِْن اَكَن َ�ْ�َ َذلَِك اْجتََهْدُت َعلَيِْه يِف ابلْ
ْ
مَّ َحاِرثَةَ «فَإِْن اَكَن يِف اجل

ُ
 ،يَا أ

ىلْعَ إِ�َّهَ 
َ
ِفرَْدوَْس األ

ْ
َصاَب ال

َ
َنَِّة َو�ِنَّ اْ�نَِك أ

ْ
 )۲۸۰۹ بخاری:( .»»ا ِجنَاٌن يِف اجل

 که مادر سراقه بن حارثه بود، نزد رسول اکرم  ؛ع، دختر براءیرب ام گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ر فرد یت هلیاست که حارثه در روز بدر بوس یمرا از وضع حارثه با خبر کن ـ گفتن !رسول خدا یا گفت:مد و آ

 کنم. آنحضرت  می هیار گریش بسیکنم و گر نه، برا کشته شده بود ـ اگر در بهشت است، صبر می یناشناس

 فرزند تو در فردوس بریقی! بهشت، درجات مختلف دارد و حارثهام  یا« رمود: ف
ً
 .»»دارد ین، جاینا
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 کسی است؟): مجاهد فی سبیل اهللا چه 11باب (

يِب ُموىَس « -۱۲۰۶
َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
الرَُّجُل ُ�َقاتُِل لِلَْمْغنَِم  :َ�َقاَل  قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىل

؟ قَاَل:  ِ ْكِر َوالرَُّجُل ُ�َقاتُِل ِلُ�َى َماَكنُُه َ�َمْن يِف َسِبيِل ا�َّ َمْن قَاتََل تِلَُكوَن «َوالرَُّجُل ُ�َقاتُِل لِ�ِّ
ِ  لَكَِمةُ  ُعلْيَا َ�ُهَو يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
ِ ِ�َ ال  )۲۸۱۰بخاری:( .»»ا�َّ

 یگریمت، دیبخاطر غن یکیآمد و گفت:   اکرم ینبنزد  یمرد گوید: می  یابوموس« ترجمه:

 مجاهد راه خدا، بشمار  ک،یجنگد. کدام  ا مییبخاطر ر یبخاطر نام و نشان و فرد

 .»»الله بجنگد، او مجاهد راه خدا است هکلم یاعال یکه برا یکس«فرمود:  رود؟ رسول الله  یم

 جنگ غبار  ): غسل نمودن بعد از جهاد و12باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۲۰۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
الَح  أ َنَْدِق َووََضَع السِّ

ْ
ا رََجَع يَْوَم اخل لَمَّ

ِ َما وََضْعتُُه.  ،َواْغتََسَل 
الَح فََوا�َّ ُغبَاُر َ�َقاَل: وََضْعَت السِّ

ْ
َسُه ال

ْ
�ُل َوقَْد َعَصَب َرأ تَاهُ ِجرْبِ

َ
فَأ

 ِ ْ�نَ : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 بَِ� قَُر�َْظةَ  :َقَال ؟»فَأ

َ
 إىِل

َ
ْوَمأ

َ
قَالَْت: فََخَرَج إيَِلِْهْم رَُسوُل » َها ُهنَا َوأ

 ِ  )۲۸۱۳ ی:بخار( .»ا�َّ
خندق برگشت و سالحش را بر  هاز غزو رسول الله که  یهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ن یده از غبار بود، آمد و گفت: سالحت را بر زمیکه سرش پوش یل در حالین نهاد و غسل کرد، جبرئیزم

؟ »میکجا جهاد کن«گفت:  رسول الله  ام.  ن ننهادهی؟ بخدا سوگند که من هنوز، سالحم را بر زمینهاده ا

 .»آنان رفت یبسو ظه). آنگاه، رسول خدا یقر ینجا (با بنیظه اشاره کرد و گفت: ایقر یبن یل بسویجبرئ

 و بر دین، استقامت آورد می سپس ایمان ،): کافري که مسلمانی را کشته13باب (
  شود می کند و کشته می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۰۸
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 رَُجلَْ�ِ َ�ْقتُُل «قَاَل:  أ

َ
ُ إىِل يَْضَحُك ا�َّ

َقاتِ 
ْ
ُ ىلَعَ ال ِ َ�يُْقتَُل ُ�مَّ َ�تُوُب ا�َّ َنََّة ُ�َقاتُِل َهَذا يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
َحُدُهَما اآلَخَر يَْدُخالِن اجل

َ
ِل أ

 )۲۸۲۶ بخاری:( .»»فَيُْستَْشَهدُ 
را  یگرید یکیکه  یخداوند به دو نفر«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

جنگد و  در راه خدا می یکیکه  ین معنیخندد. بد شوند، می رساند و هر دو وارد بهشت می به قتل می

(در » رسد ز به شهادت مییرد و او نیپذ یقاتل را م هشود. سپس، خداوند، توب ) کشته مییگرید هلی(بوس

 .»شوند) جه، هر دو وارد بهشت میینت
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ِ   َ�نْهُ وَ « -۱۲۰۹  َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�ُقلُْت: يَا  ،َوُهَو خِبَيرَْبَ َ�ْعَد َما اْ�تَتَُحوَها قَاَل: أ

 ِ بُو  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
. َ�َقاَل أ ِ ُ يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َعاِص: ال �ُْسِهْم هل

ْ
ْسِهْم يِل، َ�َقاَل َ�ْعُض بَِ� َسِعيِد بِْن ال

َ
أ

 َعلَيْنَا ِمْن قَُدوِم  ،ُهَر�َْرَة: َهَذا قَاتُِل ابِْن قَْوقٍَل 
َّ

َعاِص: َواَعَجبًا لَِو�ٍْر تََدىل
ْ
َ�َقاَل اْ�ُن َسِعيِد بِْن ال

ٍن َ�نىَْع 
ْ
ُ ىلَعَ يََديَّ َولَْم يُِه�ِّ ىلَعَ يََديْهِ  َضأ ْ�َرَمُه ا�َّ

َ
َّ َ�تَْل رَُجٍل ُمْسِلٍم أ  )۲۸۲۷بخاری:( .»يلَعَ

ا یکه آنجا بود، رفتم و گفتم:  بر، نزد رسول خدا یپس از فتح خ گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یا رسول الله! به اوسهمید بن العاص گفت: یاز فرزندان سع یکیمت، بده. یاز غن یرسول الله! به من سهم

 یوحش هن گربید بن العاص گفت: در شگفتم از این شخص، قاتل ابن قوقل است. فرزند سعیمده. گفتم: ا

را که خداوند او را با دستان من اکرام نمود (به  ین آمده است و کشته شدن مرد مسلمانییکه از کوه ضأن پا

 . »ردیگ ب مییاو خوار نساخت (در حالت کفر به هالکت نرساند) بر من عشهادت رساند) و مرا با دستان 

 ): ترجیح دادن جهاد بر روزه14باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۱۰
َ
بُو َطلَْحَة ال يَُصوُم ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ِمْن  قَاَل: اَكَن أ

َغْزوِ 
ْ
ْجِل ال

َ
ا قُِبَض انلَّيِبُّ  ،أ ْضىَح  فَلَمَّ

َ
ْو أ

َ
رَُه ُمْفِطًرا إِالَّ يَْوَم فِْطٍر أ

َ
 )۲۸۲۸ بخاری:( .»لَْم أ

نکه بتواند جهاد یا یراب خدا در زمان رسول  ابوطلحه  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

چ ید فطر و قربان، هیع یجز روزها پس از درگذشت رسول اکرم  یگرفت. ول ) نمیی(نفل هکند، روز

 .»دمیاو را بدون روزه، ند یروز

 وجود دارد ،هفت نوع شهادت ،): بجز کشته شدن15باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۱۱
َ
اُعوُن َشَهاَدٌة لِلُكِّ ُمْسِلمٍ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ  .»»الطَّ

 )۲۸۳۰ بخاری:(
 یماریبدر اثر  که یمسلمانهر «فرمود:  اکرم  ینبکه کند  ت مییروا ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»د استیشهرد، یبمطاعون 
بجز «فرمود:  ت نموده است، رسول اکرم یروا ک تیکه مؤطا از جابر بن ع یثی(در حد

 ید است. فردیرد، شهیطاعون بم یماریکه بر اثر ب یکشته شدن، هفت نوع شهادت وجود دارد: کس

د است. آنکس که بر اثر یرد، شهیه بمیذات الر یماریکه بر اثر ب ید است . کسیکه غرق شود، شه

رد، یر آوار بمیکه ز ید است. کسیرد، شهیبم یکه در اثر آتش سوز ید است. فردیرد، شهیاسهال بم

 د است).یرد، شهیام نفاس بمیکه در ا ید است و زنیشه
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 .]۹۵النساء: [﴾ ...عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ تَوِي�َسۡ  �َّ ﴿): شأن نزول 16باب (

ِ  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « -۱۲۱۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْمَ� َعلَيِْه  قال: أ

َ
 عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿أ

ۡ ٱ ِمنَ  ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ ُمَ�ٰ ل َّ َ�َقاَل:  ﴾�َّ مِّ َمْكتُوٍم وَُهَو يُِملَُّها يلَعَ
ُ
قَاَل: فََجاَءُه اْ�ُن أ

 
َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
ْ�َ�، فَأ

َ
َاَهْدُت َوَ�َن رَُجًال أ

َ
َهاَد جل ِ

ْ
ْستَِطيُع اجل

َ
ِ لَْو أ ىلَعَ يَا رَُسوَل ا�َّ

َّ  رَُسوهِلِ  نَْزَل َوفَِخُذُه ىلَعَ فَِخِذي َ�ثَُقلَْت يلَعَ
َ
نَّ تَُرضَّ فَِخِذي ُ�مَّ رُسَِّي َ�نُْه فَأ

َ
 َحىتَّ ِخْفُت أ

ُ َعزَّ وََجلَّ  ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿ا�َّ
ُ
رِ ٱ أ َ  )۲۸۳۲خاری:ب. (»﴾ل�َّ

 ِ�  .... عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َسۡ  �َّ ﴿ هیآ کند که رسول الله  ت مییروا د بن ثابت یز« ترجمه:
ِ ٱ َسبِيلِ  ستند) را بر من یکنند، برابر ن که در راه خدا جهاد می یبا کسان اند که نشسته یمؤمنان یعنی( ﴾�َّ

 ییا رسول الله! اگر تواناینا بود، آمد و گفت: یناب ینمود. در آن اثنا، عبد الله بن ام مکتوم که مرد امالء می

بر ران من گذاشته شده بود،  که ران رسول خدا  یرفتم. آنگاه، در حال داشتم، به جهاد می جهاد می

دم رانم خرد شود. پس یکرد که ترس ینیبر من سنگ فرستاد. در اثر آن، آنقدر ران آنحضرت  یخداوند وح

ن جمله را نازل یفوق) ا هیل آیگفت: خداوند عزوجل (در تکم امبر اکرم ی، پیاز بر طرف شدن حالت وح

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿ فرمود:
ُ
رِ ٱ أ َ کنند، برابر  که در راه خدا جهاد می یبا کسان اند که نشسته ینمؤمنا یعنی ﴾ل�َّ

 .»داشته باشند) یکه عذر یستند مگر کسانین

 ): تشویق براي جهاد17باب (

�ٍَس « -۱۲۱۳
َ
ِ قال َ�ْن أ نَْصاُر  : َخَرَج رَُسوُل ا�َّ

َ
َنَْدِق فَإَِذا الُْمَهاِجُروَن َواأل

ْ
 اخل

َ
إِىل

ى َما بِِهْم ِمَن 
َ
ا َرأ َ�ِْفُروَن يِف َغَداٍة بَارَِدٍة، فَلَْم يَُ�ْن لَُهْم َعِبيٌد َ�ْعَملُوَن َذلَِك لَُهْم، فَلَمَّ

ُوِع قَاَل:
ْ
 انلََّصِب َواجل

َعيَْش َعيُْش اآلِخَرهْ 
ْ
 اللَُّهمَّ إِنَّ ال

 ج

نَْصاِر َوالُْمَهاِجَرهْ  
َ
 فَاْغِفْر لِأل

 ج

:ُ
َ

يِبَ� هل  َ�َقالُوا ُ�ِ
َدا يَن بَاَ�ُعوا ُ�َمَّ ِ

َّ
ُْن اذل

َ
� 

 ج

بََدا 
َ
َهاِد َما بَِقينَا أ ِ

ْ
 .»ىلَعَ اجل

 ج

 )۲۸۳۴ بخاری:( 
د که در صبحگاه ین و انصار را دیرفت و مهاجرخندق  یبسو  اللهرسول  گوید: می انس « ترجمه:

 .ن کار را انجام دهندیشان اینداشتند که برا ی، مشغول حفر خندق هستند. آنان برده و خدمتکاریسرد
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، یپروردگارا! همانا زندگ«آنان را مشاهده کرد، فرمود:  یو گرسنگ یخستگ که رسول خدا  یهنگام

 ».ین و انصار را ببخشایآخرت است. پس مهاجر یزندگ

بر جهاد،  با محمد ایم  شه و تا زندهیهم یم که برایهست یگفتند: ما کسان آنان در پاسخ آنحضرت 

 .»ایم عت کردهیب

 ): کندن خندق 18باب (

  ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ   َ�نْهُ وَ « -۱۲۱۴
َ
 ا َ�ُقولُوَن:وْ نُ اكَ  مْ هُ �َّ �

َدا يَن بَاَ�ُعوا ُ�َمَّ ِ
َّ

ُْن اذل
َ

� 
 ج

بََدا ىلَعَ  
َ
 اإلِْسالِم َما بَِقينَا أ

 ج

يبُُهْم َوَ�ُقوُل: َوانلَّيِبُّ  ِ�ُ 
 اللَُّهمَّ إِنَّه ال َخْ�َ إِالَّ َخْ�ُ اآلِخَرهْ 

 ج

نَْصاِر َوالُْمَهاِجَرهْ  
َ
 .»َ�بَارِْك يِف األ

 ج

 )٢٨٣٥خبارى:(
ایم  شه و تا زندهیهم یتم که برایهس یما کسان :گفتند آنها می گوید: می ، انس یتیدر رواو « ترجمه:

 یریچ خیا! همانا هیخدا«فرمود:  می آنان، جوابدر  اکرم  یو نب ایم. عت کردهیب بر اسالم، با محمد 

 .»»ت فرماین و انصار، برکت عنایر آخرت، وجود ندارد. پس به مهاجریجز خ

رَبَاِء « -۱۲۱۵ 
ْ
  َعِن ال

َ
ال

َ
ِ ق يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َاَب َوقَْد َوارَى  : َرأ ْحَزاِب َ�نُْقُل الرتُّ

َ
يَْوَم األ

َاُب َ�يَاَض َ�ْطِنِه وَُهَو َ�ُقوُل:  الرتُّ
نَْت َمــا اْهتَــَدْ�نَا

َ
 لَْوال أ

 ج

ْ�نَا َوال َصـلَّيْــنَا   َوال تََصــدَّ
 ج

نِْزلَْن َسِكــينًَة َعلَيْــنَا
َ
 فَأ

 

قْــَداَم إِْن  
َ
ِت األ  القَــيْنَاَوَ�بِـّ

 

 قَْد َ�َغـْوا َعلَيْــنَا
َ

ىل
ُ
 إِنَّ األ

 

َ�يْــنَا 
َ
َراُدوا فِتْــــنًَة أ

َ
 .»إَِذا أ

 

 )۲۸۳۷ :یبخار( 

 یدیسف ک،دم که خاید یرا در حال روز جنگ احزاب، رسول خدا  گوید: می براء « ترجمه:

م و یخواند م، نماز نمییشد ت نمییهدا، ما یپروردگارا! اگر تو نبود«گفت: ده بود و مییشکمش را پوشان

با دشمن، ما را ثابت قدم بگردان. آنان بر ما  ییارویم. پس بر ما آرامش نازل کن و هنگام رویداد صدقه نمی

 .»»م گرفتیآنان را خواه یفتنه و فساد کنند، جلو هدند. هرگاه، ارادیورز یستم کردند و دشمن
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 ): ترك جهاد به خاطر عذر19باب (

�ٍَس « -۱۲۱۶
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
قَْواًما بِالَْمِدينَِة َخلَْفنَا َما «اَكَن يِف َغَزاٍة َ�َقاَل:  أ

َ
ِإنَّ أ

ُعْذرُ 
ْ
 )۲۸۳۹ بخاری:( .»»َسلَْكنَا ِشْعبًا َوال َواِديًا إِالَّ َوُهْم َمَعنَا ِ�يِه َحبََسُهُم ال

از مسلمانان،  یگروه«فرمود:  ک)از غزوات (تبو یکیدر   اکرم ینب گوید: می انس « ترجمه:

را که ما ای  هر دره و رودخانه ین غزوه، شرکت کنند). ولیدر ا اند و نتوانسته ( اند نه، ماندهیپشت سر ما در مد

 .»»را عذر، مانع آمدن آنها با ما شدیکند) زیم، آنان همراه ما هستند (در اجر و ثواب با ما شریکن می یط

 فضیلت روزه در راه اهللا ):20باب (

ُْدرِيِّ « -۱۲۱۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َمْن َصاَم يَْوًما يِف «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

ُ وَْجَهُه َعِن انلَّاِر َسبِْعَ� َخِر�ًفا َد ا�َّ ِ َ�عَّ  )۲۸۴۰بخاری:( .»»َسِبيِل ا�َّ
روز در راه خدا یک هر کس که «فرمود:  اکرم  یکه نبدم یشن گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»»کند مسافت هفتاد سال، از دوزخ، دور می هرا به اندازاش  رد، خداوند، چهرهی(در جهاد) روزه بگ

 اش بطور شایسته ): فضیلت مجهز کردن مجاهد و یا سرپرستی خانوده21باب (

ِ  :َز�ِْد بِْن َخادِلٍ  نْ �َ « -۱۲۱۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َ�َقْد «قَاَل:  أ َز اَغِزً�ا يِف َسِبيِل ا�َّ َمْن َجهَّ

ْ�ٍ َ�َقْد َغَزا
ِ خِبَ  )۲۸۴۳ بخاری:( .»»َغَزا، َوَمْن َخلََف اَغِزً�ا يِف َسِبيِل ا�َّ

را در راه خدا،  یهرکس که مجاهد«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا د بن خالد یز« ترجمه:

را  یمجاهد هرا فراهم سازد) همانا جهاد کرده است. و هر کس که خانواداش  یمجهز کند (ساز و برگ نظام

 .»»ز جهاد کرده استید، او نینما یسته، سرپرستیبنحو شا
�ٍَس « -۱۲۱۹ 

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
مِّ ُسلَيٍْم  أ

ُ
لَْم يَُ�ْن يَْدُخُل بَيْتًا بِالَْمِدينَِة َ�ْ�َ َ�يِْت أ

ْزَواِجهِ 
َ
ُ  ،إِالَّ ىلَعَ أ

َ
ُخوَها َميِع «َ�َقاَل:  ،فَِقيَل هل

َ
رمَْحَُها قُِتَل أ

َ
 )۲۸۴۴ بخاری:( .»»إِ�ِّ أ

جز ای  خانه چیهمسرانش، به ه یها ر از خانهینه غیدر مد اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

من به «دند. فرمود: یپرس  ن باره از رسول خدایشد. در ا بود) وارد نمیاش  یرضاع هم (که خالیام ُسل هخان

 .»»را برادرش که همراه من بود، کشته شدیکنم ز او محبت می

 هنگام رفتن به جهاد مرگ،): آمادگی براي 22باب (

ََماَمِة إىل ثَابِِت بِْن قَيٍْس َوقَْد َحرَسَ َ�ْن فَِخَذيِْه وَُهَو  �نَّهُ   َ�نْهُ وَ « -۱۲۲۰ ىَت يَْوَم ايلْ
َ
أ

يِخ، وََجَعَل َ�تََحنَُّط َ�ْعِ�  ،َ�تََحنَُّط َ�َقاَل: يَا َ�مِّ 
َ
ْن ال تيَِجَء؟ قَاَل: اآلَن يَا اْ�َن أ

َ
َما َ�ِْبُسَك أ
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َنُوِط، ُ�مَّ َجاَء فََجلََس فََذَكرَ 
ْ
َِديِث انِْ�َشافًا ِمَن انلَّاِس َ�َقاَل: َهَكَذا َ�ْن  ِمَن احل

ْ
يِف احل

َقْومَ 
ْ
ِ  ،وُُجوِهنَا َحىتَّ نَُضارَِب ال بِئَْس َما َعوَّْدُ�ْم  َما َهَكَذا ُكنَّا َ�ْفَعُل َمَع رَُسوِل ا�َّ

قَْرانَُ�مْ 
َ
 )۲۸۴۵ بخاری:( .»أ

ش را برهنه کرده بود و مواد یس که رانهایبن قمامه، نزد ثابت یروز جنگ  گوید: می انس « ترجمه:

ز تو را از آمدن به یم! چه چیعمو ید، رفتم و گفتم: ایمال مالند، به بدنش می ت مییرا که به م ییخوشبو

د. یمال روم و همچنان مواد خوشبو را به بدنش می برادر زاده! هم اکنون، می یدارد؟ گفت: ا جهاد، باز می

د تا با کفار یان آورد و گفت: راه را باز کنیمورد فرار مردم از جنگ، سخن به مسپس آمد و نشست و در 

(با فرارتان  اید. فتان را بد بار آوردهیشما حر یم. ولیکرد از جنگ فرار نمی م. ما در زمان رسول خدا یبجنگ

 .»)دینموده ا ریآنها را دل

 آوري اطالعات از دشمن ): فضیلت پیشگام شدن و جمع23اب (ب

َقْومِ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َجابٍِر « -۱۲۲۱
ْ
تِيِ� خِبرََبِ ال

ْ
ْحَزاِب قَاَل »َمْن يَأ

َ
؟ يَْوَم األ

نَا، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
: أ ُ�ْ�َ َقْومِ «الزُّ

ْ
رَبِ ال

تِيِ� خِبَ
ْ
نَا، َ�َقاَل انلَّيِبُّ »َمْن يَأ

َ
: أ ُ�ْ�َ إِنَّ ِللُكِّ نيَِبٍّ : «؟ قَاَل الزُّ

َ�ْ�ُ حَ   )۲۸۴۶ بخاری:( .»»َواِر�ًّا وََحَوارِيَّ الزُّ
 یتواند اخبار دشمن را برا می یچه کس«روز جنگ احزاب فرمود:   اکرم ینب گوید: می  جابر« ترجمه:

ر ی؟ زب»اوردیم بیتواند اخبار دشمن را برا می یچه کس«فرمود:  ر گفت: من. دوباره آنحضرت ی؟ زب»اوردیمن ب

 .»»ر استیمن، زب ی) دارد. و حواری(دوست مخلص یا یحوار ،یامبریهر پ«فرمود:  اکرم  یگفت: من. نب

 ، در معیت انسان نیکوکار و بدکار، ادامه دارد): جهاد24باب (

َاِرِ�ِّ « -۱۲۲۲
ْ

نَّ انلَّيِبَّ  : َ�ْن ُعْرَوةَ ابل
َ
 «قَاَل:  أ

َ
َْ�ُ إىِل

ْ
َيُْل َمْعُقوٌد يِف نََواِصيَها اخل

ْ
اخل

ْجُر َوالَْمْغنَمُ 
َ
ِقيَاَمِة األ

ْ
 )۲۸۵۲ بخاری:( .»»يَْوِم ال

ر و برکت یامت، خیاسبها، تا روز ق یشانیدر پ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یعروه بارق« ترجمه:

مت یکند و پاداش و غن صاحب اسب، جهاد می یعنی». مت باشد، گره زده شده استیکه همان پاداش و غن

 .»آورد بدست می

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۲۳ 
َ
ِ  َ�ْن أ َيِْل « قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َ�ُة يِف نََوايِص اخل رَبَ

ْ
 .»»ال

 )۲۸۵۱بخاری:(
 .»»نهفته است هااسب یشانیبرکت در پ ر ویخ«فرمود:  رسول الله  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:
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 ): ثواب پرورش اسب براي جهاد25باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۲۴
َ
ِ إِيَمانًا : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ َمِن اْحتَبََس فَرًَسا يِف َسِبيِل ا�َّ

ِ َوتَْصِديًقا بِوَْعِدهِ فَإِنَّ ِشبََعُه َوِر�َُّه َوَرْوثَهُ  ِقيَاَمةِ  بِا�َّ
ْ
ُ يِف ِمَ�انِِه يَْوَم ال

َ
 )۲۸۵۳ :یبخار( .»»َوَ�ْوهل

 یرا در راه خدا (برا یکس که اسبهر«فرمود:   اکرم ینبکه کند  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

دن و ادرار و مدفوع ینوش  امت، خوردن ویکند، روز ق یش، نگهداریها ق وعدهیمان به خدا و تصدیجهاد) با ا

 .»»اعمالش قرار خواهد گرفت یدر تراوزآن اسب، 

 االغ و ب): نام گذاري اس26باب (

  َ�ْن َسْهٍل « -۱۲۲۵
َ

ال
َ
ُ اللَُّحيُْف أو  : اَكَن لِلنَّيِبِّ ق يِف َحائِِطنَا فََرٌس ُ�َقاُل: هلَ

 )۲۸۵۵ بخاری:( .»اللَُّخيُْف 

 آنرا، داشت که  یدر باغ ما اسب اکرم  ینب گوید: می سهل « ترجمه:
ُ
 یف یَح ل

ُ
 ا ل

َ
 .»گفتند ف مییخ

ُ: ُ�َفْ�ٌ  قَاَل: ُكنُْت رِْدَف انلَّيِبِّ  َ�ْن ُمَعاٍذ « -۱۲۲۶
َ

 ىلَعَ مِحَاٍر ُ�َقاُل هل
َ

ال
َ

ق
َ
يَا : «ف

ِ ىلَعَ ِعبَاِدهِ  َ  دَ رَسَ ؟ وَ »ُمَعاُذ، َهْل تَْدرِي َحقَّ ا�َّ
ْ
 )۲۸۵۶ بخاری:( .»مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  َث يْ دِ احل

 ر نام داشت، سوار بودم. آنحضرت یکه ُعف یبر االغ اکرم  یپشت سر نب گوید: می معاذ « ترجمه:

 .»ان کردیث را که شرح آن گذشت، بیحد هی؟ آنگاه، بق»یدان ا حق خدا را بر بندگانش مییمعاذ! آ یا«فرمود: 

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٢٢٧
َ
فَرًَسا نَلَا  قَاَل: اَكَن فََزٌع بِالَْمِدينَِة فَاْستََعاَر انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ُ: َمنُْدوٌب 
َ

ْ�نَا ِمْن فََزٍع َو�ِْن وََجْدنَاُه بَلَْحًرا ،ُ�َقاُل هل
َ
 )٢٨٥٧ بخاری:( .»َ�َقاَل: َما َرأ

 اکرم  ی(از ترس دشمن) دچار وحشت شدند. نبنه یمردم مد گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

گاه شود). انسیتا از جر ت گرفت. (یاسب ما را که مندوب نام داشت، به عار چگونه یما ه گوید: می ان، آ

 .»دیخروش یم ا ین اسب، مانند درینکه ایم مگر ایدیند یوحشت

 اسب آمده است یمنیبد ة): آنچه دربار27باب (

ِ بِْن ُ�َمَر  َعِن َ�بْدِ « -۱۲۲۸ ْؤُم يِف «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  با�َّ َما الشُّ إِ�َّ
ارِ  ِة َوادلَّ

َ
َفَرِس َوالَْمْرأ

ْ
 )۲۸۵۸بخاری:( .»»ثَالثٍَة يِف ال
ز وجود یدر سه چ یمنیبد«فرمود:  اکرم  ینبدم که یشن گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»»دارد: اسب و زن و خانه
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 از مال غنیمت): سهم اسب 28باب (

ِ  : هُ نْ �َ وَ « -۱۲۲۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 بخاری:( .»َجَعَل لِلَْفَرِس َسْهَمْ�ِ َولَِصاِحِبِه َسْهًما أ

۲۸۶۳( 
یک  ش،صاحب یبرادو سهم و  ،اسب یبرا  اللهرسول  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 .»ن فرمودییمت، تعیسهم از مال غن

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۱۲۳۰ 
ْ
ُ  اَل �نَُّه قَ  َعِن ال

َ
ِ ٌل جُ رَ  هل فََرْرُ�ْم َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

َ
يَْوَم  : أ

ِ  ؟ُحنَْ�ٍ  ا لَِقينَاُهْم مَحَلْنَا  قَاَل: لَِ�نَّ رَُسوَل ا�َّ ، إِنَّ َهَواِزَن اَكنُوا قَْوًما ُرَماًة، َو�ِنَّا لَمَّ لَْم يَِفرَّ
ِ َعلَيِْهْم، فَاْ�هَ  ا رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
َهاِم، فَأ َغنَائِِم َواْستَْقبَلُونَا بِالسِّ

ْ
ْ�بََل الُْمْسِلُموَن ىلَعَ ال

َ
فَلَْم  َزُموا فَأ

بَا ُسْفيَاَن آِخٌذ بِِلَجاِمَها َوانلَّيِبُّ 
َ
َيَْضاِء، َو�ِنَّ أ

ْ
ْ�تُُه َو�ِنَُّه لََعَ� َ�ْغلَِتِه ابل

َ
 َ�ُقوُل:  يَِفرَّ فَلََقْد َرأ

نَا انلَِّبــيُّ ال َكِذْب 
َ
 أ

 

ــِلْب   نَا اْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ
َ
 .»أ

 

 )۲۸۶۴بخاری:( 
ن، از کنار رسول یا روز جنگ حنید: آیپرس یاز و یکند که مرد ت مییروا براء بن عازب « ترجمه:

که با آنها  یهنگامرانداز بود. یت یفرار نکرد. همانا هوازن، قوم د؟ براء گفت: اما رسول خدا یالله فرار کرد

م شتافتند. و هوازن با یغنا یم. آنها شکست خوردند. مسلمانان بسویورش بردیم، به آنان یمواجه شد

دش سوار است و یدم که بر قاطر سفیشان را دیفرار نکرد. من ا به استقبال ما آمدند. رسول خدا  یازاند ریت

ن، (ادعا) دروغ یخدا هستم و ا ید: من، نبیفرما میان، افسارش را در دست دارد، یکه ابوسف یدر حال

 .»ست. من فرزند عبد المطلب هستمین

  اکرم ): شتر پیامبر29باب (

�ٍَس « -۱۲۳۱
َ
َعْضبَاَء ال �ُْسبَُق  قَاَل: اَكَن لِلنَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ْعَرايِبٌّ  ،نَاقٌَة �َُس�َّ ال

َ
فََجاَء أ

ْن ال يَْرتَِفَع «ىلَعَ َ�ُعوٍد فََسبََقَها فََشقَّ َذلَِك ىلَعَ الُْمْسِلِمَ� َحىتَّ َعَرفَُه َ�َقاَل: 
َ
ِ أ َحقٌّ ىلَعَ ا�َّ

ْ�يَا إِالَّ وََضَعهُ  ٌء ِمَن ادلُّ  )۲۸۷۲ بخاری:( .»»يَشْ
از آن، سبقت  یچ شتریبنام عضباء داشت که ه یشتر اکرم  یکند که نب ت مییروا انس « ترجمه:

ن امر بر مسلمانان، ین که سوار بر شترش بود، آمد و از عضباء سبقت گرفت. ایه نشیباد یگرفت. مرد نمی

ا یدر دن یزیچ چین است که هیسنت خدا ا«متوجه شد. آنگاه فرمود:  نکه رسول خدا یدشوار آمد تا ا

 .»»آورد یم  نیینرا پانکه خداوند آیکند مگر ا صعود نمی
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 ): مشارکت زنان در جنگ با حمل آب براي مردم30باب (

اِب  َ�ْن ُ�َمَر بِْن « -۱۲۳۲ َطَّ
ْ
نَُّه  اخل

َ
قََسَم ُمُروًطا َ�ْ�َ �َِساٍء ِمْن �َِساِء الَْمِدينَِة َ�بيَِقَ �

ِمَ� الُْمْؤِمِن�َ  ،ِمْرٌط َجيِّدٌ 
َ
ُ َ�ْعُض َمْن ِعنَْدُه: يَا أ

َ
ِ  ،َ�َقاَل هل ْعِط َهَذا اْ�نََة رَُسوِل ا�َّ

َ
الَّيِت  أ

 ٍّ ثُوٍم بِنَْت يلَعِ
ْ
مَّ لُك

ُ
َحقُّ  ،ِعنَْدَك يُِر�ُدوَن أ

َ
مُّ َسِليٍط أ

ُ
نَْصاِر  .َ�َقاَل ُ�َمُر: أ

َ
مُّ َسِليٍط ِمْن �َِساِء األ

ُ
َوأ

ْن بَا�َ  ِ ِممَّ ُحدٍ  َع رَُسوَل ا�َّ
ُ
ِقَرَب يَْوَم أ

ْ
َها اَكنَْت تَْزفُِر نَلَا ال  )۲۸۸۱ بخاری:( .»قَاَل ُ�َمُر: فَإِ�َّ

م ینه، تقسیاز زنان مد یان تعدادیرا م ییها ت است که او، پارچهیروا  بن خطاب از عمر« ترجمه:

ن را به همسرت؛ ین! ایر المؤمنیام یگفت: انفر که آنجا بود، یک ماند.  یخوب، باق هقطعه پارچیک کرد و 

) بود. عمر رسول خدا  ه(نو طالب  یبن اب ی؛ بده. و منظورش ام کلثوم دختر عل دختر رسول خدا 

است که ام  یآورد. گفتن پر از آب می یها کما مش یط مستحق تر است. چرا که روز احد برایگفت: ام سل

 .»عت کرده بودیب رسول الله از زنان انصار بود که با  یکیط، یسل

 زنان، توسط مجروحان جنگ مداواي): 31باب (

َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوٍِّذ « -۱۲۳۳ �َْسيِق َونَُداوِي  َمَع انلَّيِبِّ َ�ْغزو قَالَْت: ُكنَّا  لَعِن الرُّ
 الَْمِدينَةِ 

َ
َقتَْ� إىِل

ْ
َْرىَح َونَُردُّ ال

ْ
 )۲۸۸۳ بخاری:( .»اجل

م، به یکرد شرکت می  اکرم ینبهمراه  غزوات،در  گوید: می لذ معوَّ دختر ع یرب« ترجمه:

 .»میداد نه، انتقال مییشان را به مدیها کشته م و یکرد یشان را مداوا میها یم، زخمیداد ن، آب مییمجاهد

 در میادین جهاد نگهبانی): 32باب (

ا قَِدَم الَْمِدينََة  : اَكَن انلَّيِبُّ ُت الَ قَ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۲۳۴  َسِهَر فَلَمَّ
َ

ال
َ
يَلَْت رَُجًال  ق

ْصَحايِب َصاحِلًا َ�ْرُُسِ� اللَّيْلََة إِْذ َسِمْعنَا َصوَْت ِسالٍح َ�َقاَل: 
َ
نَا َسْعُد »َمْن َهَذا«ِمْن أ

َ
؟ َ�َقاَل: أ

ْحرَُسَك َونَاَم انلَّيِبُّ 
َ
يِب َوقَّاٍص ِجئُْت أل

َ
  )۲۸۸۵ بخاری:( .»ْ�ُن أ

برد،  نه باز گشته بود و خوابش نمیی، به مدیکه از مسافرت اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به ای  اسلحه یصدا  ناگهان». داد می یمن نگهبان یارانم، برایصالح از  یکاش! امشب، مرد یا«گفت: 

از  تاام   وقاص هستم. آمده ی؟ گفت: من، سعد بن اب»ستین کیا«د: یپرس د. رسول اکرم یگوشمان رس

 .»دیخواب شما حراست کنم. آنگاه، رسول خدا 

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۳۵ 
َ
رَْهِم َوَ�بُْد «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ينَاِر َوَ�بُْد ادلِّ تَِعَس َ�بُْد ادلِّ

ْعِطَي ريَِضَ َو�ِْن لَْم ُ�ْعَط َسِخَط تَِعَس َوا�ْتََكَس َو�َِذا ِشيَك فَال ا�ْتََقَش 
ُ
َِميَصِة إِْن أ

ْ
ُطوَ� لَِعبٍْد  .اخل
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ُسُه ُمغْ 
ْ
ْشَعَث رَأ

َ
ِ أ َِراَسِة آِخٍذ بِِعنَاِن فَرَِسِه يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
َِراَسِة اَكَن يِف احل

ْ
ٍة قََدَماُه إِْن اَكَن يِف احل رَبَّ

ع ُ َو�ِْن َشَفَع لَْم �َُشفَّ
َ

َذَن لَْم يُؤَْذْن هل
ْ
اقَِة إِِن اْستَأ اقَِة اَكَن يِف السَّ  )۲۸۸۷ :یبخار( .»»َو�ِْن اَكَن يِف السَّ

س، نابود ینف هنار و درهم و پارچید هبند«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

ن یشود. (چن ن و ناراحت مییگردد و اگر عطا نشود، خشمگ را اگر به او عطا شود، خرسند مییباد. ز

دا نشود که آنرا در آورد. یپ یش خلد، کسیبه پا یکه) اگر خار ییتا جا و سر نگون باد (ک ) هالیشخص

رد. اگر در یغبار آلود، عنان اسبش را در راه خدا بدست گ ییده و پاهایژول یکه با سرای  خوشا به حال بنده

ز به یآنجا ن تش، پشت جبهه باشد، یخط مقدم جبهه، مأمور حراست شود، حراست دهد و اگر مأمور

که) اگر اجازه بخواهد، به او یندارد طور یگاهیچگونه جاین شخص، نزد مردم، هید. (ایعمل نمااش  فهیوظ

 .»»ردیپذ شفاعتش را نمی یکند، کس یدهند و اگر شفاعت نمیاجازه 

 جهادخدمت در فضیلت ): 33باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۲۳۶
َ
ِ  َ�ْن أ ا  قال: َخرَْجُت َمَع رَُسوِل ا�َّ ْخُدُمُه فَلَمَّ

َ
 َخيرَْبَ أ

َ
إِىل

ُحٌد قَاَل:  قَِدَم انلَّيِبُّ 
ُ
ُ أ

َ
بُّهُ «َراِجًعا َوَ�َدا هل ِ

ُ
بُّنَا َو�  )۲۸۸۹ بخاری:( .»»َهَذا َجبٌَل ُ�ِ

شان باشم. یبر رفتم تا در خدمت ایبه خ همراه رسول الله  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

است که ما را  ین، کوهیا«ش آشکار شد، فرمود: یبر برگشت و کوه احد، برایاز خ اکرم  یکه نب یهنگام

 .»»میز آن را دوست داریدوست دارد و ما ن
يَن  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ   َ�نْهُ وَ « -۱۲۳۷ ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
ي �َْستَِظلُّ بِِ�َسائِِه َوأ ِ

َّ
نَا ِظالًّ اذل ْ�رَثُ

َ
أ

ُوا
َ
اَكَب َواْمتََهنُوا واََعجل ْ�َطُروا َ�بََعثُوا الرِّ

َ
يَن أ ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
: َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،َصاُموا فَلَْم َ�ْعَملُوا َشيْئًا َوأ

ْجرِ «
َ
َْوَم بِاأل  )۲۸۹۰ بخاری:( .»»َذَهَب الُْمْفِطُروَن ايلْ

ه بر ین سایشتریاز ب یم. کسانیبود اکرم  یاز سفرها) همراه نب یکی(در  گوید: می انس « ترجمه:

، بدون یاز ما روزه داشتند و برخ یکردند. (برخ بان استفاده مییخوردار بودند که از چادرشان بعنوان سا

که روزه نداشتند، شتران را آب و  یانجام دهند و کسان یتوانستند کار که روزه بودند، نمی یروزه بودند) کسان

بردند  یامروز، تمام اجر را کسان«فرمود:  اکرم  یه نمودند. نبیعلوفه دادند، خدمت کردند و آب و غذا ته

 .»»که روزه نداشتند

 در راه خدا نگهبانی ): فضیلت یک روز34باب (

اِعِديِّ « -۱۲۳۸ ِ  :َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد السَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ «قَاَل:  أ ِر�َاُط يَْوٍم يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ�يَا َوَما َعلَيَْها �ْيَا َوَما َعلَيَْها،  ،َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ َنَِّة َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ
ْ
َحِدُ�ْم ِمَن اجل

َ
َوَموِْضُع َسوِْط أ
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ْ
ِو ال

َ
ِ أ َعبُْد يِف َسِبيِل ا�َّ

ْ
وَْحُة يَُروُحَها ال ْ�يَا َوَما َعلَيَْهاَوالرَّ  )۲۸۹۲ بخاری:. (»»َغْدَوةُ َخْ�ٌ ِمَن ادلُّ

در راه  ینگهبانروز یک «فرمود:    کند که رسول الله یت میروا   یسهل بن سعد ساعد« ترجمه:

که  یها بهتر است. و گامیا و مافیشالق شما در بهشت، از دن یجا هها بهتر است. و به اندازیا و مافیخدا از دن

 .»»ها بهتر استیا و مافیدارد، از دن یدر راه خدا بر م یا صبحیبنده، شام 

 در جنگ ،نیکوکاران و ءاز ضعفا گرفتن): کمک 35باب (

وَن َوتُْرَزقُوَن إِالَّ بُِضَعَفائُِ�مْ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َسْعٍد « -۱۲۳۹  .»»َهْل ُ�نرَْصُ
 )۲۸۹۶ بخاری:(

ن است که شما بخاطر یر از ایمگر غ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می وقاص  یبن ابسعد « ترجمه:

 یروزیدعا و عبادت آنان، باعث پ یعنی(. »»دیخور می ید و روزیشو می یاریتان،  نیضعفاء و مساک

 د).یر به آنان نگاه نکنیتحق هدیشود . لذا به د می تان یر و برکت در روزیشما و خ

ُْدرِيِّ « -۱۲۴۰ 
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
يِت َزَماٌن َ�ْغُزو فِئَاٌم ِمَن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
يَأ

يِت َزَماٌن انلَّاِس، َ�يَُقاُل: ِ�يُ�ْم َمْن َصِحَب انلَّيِبَّ 
ْ
؟ َ�يَُقاُل: َ�َعْم، َ�يُْفتَُح َعلَيِْه، ُ�مَّ يَأ

ْصَحاَب انلَّيِبِّ 
َ
يِت َزَماٌن َ�يَُقاُل َ�يَُقاُل: ِ�يُ�ْم َمْن َصِحَب أ

ْ
 :؟ َ�يَُقاُل: َ�َعْم، َ�يُْفتَُح ُ�مَّ يَأ

ْصَحاِب انلَّيِبِّ 
َ
 )۲۸۹۷ بخاری:( .»»ْفتَحُ ؟ َ�يَُقاُل: َ�َعْم، َ�يُ ِ�يُ�ْم َمْن َصِحَب َصاِحَب أ

از  ید که گروهیفرا خواهد رس یزمان«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریسعابو « ترجمه:

بوده  امبر خدا یهست که همراه پ یان شما کسیا در میپرسند: آ گر) مییکدیاز (روند. و  به جهاد می مردم

ان شما یما دریپرسند: آ رسد که می یم فرا یزمان  سپس،شوند.  روز میی. و پیند: بلیگو )؟ مییاست (صحاب

شوند. سپس  روز میی. و پیند: بلیگو )؟ مییبوده است(تابع امبر خدا یهست که همراه صحابه پ یکس

تبع  یعنیکرده باشد؟  ین همراهیهست که با تابع یان شما کسیا در میپرسند: آ رسد که می فرا می یزمان

لت یث فوق در مورد فضی. (حد»گردد میشان  بینص یروزی. و فتح پیبلند: یگو باشد. می یتابع

 باشد).  می نین و تبع تابعیصحابه، تابع

 اندازي): تشویق به تی36باب (

َسيٍْد « -۱۲۴۱
ُ
يِب أ

َ
وا نَلَا قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ  :يَْوَم بَْدٍر ِحَ� َصَفَفنَا ِلُقَر�ٍْش وََصفُّ

ْ�ثَبُوُ�ْم َ�َعلَيُْ�ْم بِانلَّبِْل إَِذا «
َ
 )۲۹۰۰بخاری:( .»»أ

 ابو« ترجمه:
ُ
ش، و آنان در یروز جنگ بدر که ما در برابر قر اکرم  یکند که نب ت مییروا د یَس ا

 .»»دیکن یازاند ریشدند، تیک که به شما نزد یهنگام«کرده بودند، فرمود:  ییبرابر ما صف آرا
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 سپر دیگران به ): پناه بردن37باب (

ُ ىلَعَ رَُسوهِلِ  َ�ْن ُ�َمَر « -۱۲۴۲ فَاَء ا�َّ
َ
ا أ ْمَواُل بَِ� انلَِّضِ� ِممَّ

َ
ا لَْم  قَاَل: اَكنَْت أ ِممَّ
ِ  ،يُوِجِف الُْمْسِلُموَن َعلَيِْه خِبَيٍْل َوال ِرَ�ٍب  ْهِلِه  فاََكنَْت لِرَُسوِل ا�َّ

َ
ًة َوَ�َن ُ�نِْفُق ىلَعَ أ َخاصَّ

 ِ ًة يِف َسِبيِل ا�َّ ُكَراِع ُعدَّ
ْ
الِح َوال  )۲۹۰۴ بخاری:( .»َ�َفَقَة َسنَِتِه ُ�مَّ َ�َْعُل َما بيَِقَ يِف السِّ

بدوانند  ینکه مسلمانان، اسب و شتریر را بدون اینض یخداوند، اموال بن گوید: می  عمر« ترجمه:

افت. و یاختصاص  جه، آن اموال به رسول خدا یت فرمود. در نتیعنا (جهاد کنند) به رسول اکرم 

جهاد در را خدا  یسالح، اسب و آمادگ هیه را صرف تهیداد و بق را میاش  سال خانوادهیک  هنفق آنحضرت 

 .»نمود می

 ۱۲۴۳- » ٍّ  قَ  َ�ْن يلَعِ
َ

يُْت انلَّيِبَّ ال
َ
ي رَُجًال َ�ْعَد َسْعٍد َسِمْعتُُه َ�ُقوُل:  : َما َرأ اْرِم «ُ�َفدِّ

 ِّ�
ُ
يِب َوأ

َ
 )۲۹۰۵ بخاری:( .»»فَِداَك أ

گر، قربان و صدقه شود ید یکس یبعد از سعد، برا اکرم  یدم که نبیند گوید: می  یعل« ترجمه:

 .»»شود تیکن، پدر و مادرم، فدا یازاند ریت«گفت:  به سعد می دم که آنحضرت یو شن

 شمشیر آمده است ستنآرا ة): آنچه دربار38باب (

  نْ �َ « -۱۲۴۴
َ
َماَمَة  يِبْ أ

ُ
َهَب اَل قَ  أ ُفتُوَح قَْوٌم َما اَكنَْت ِحلْيَُة ُسيُوفِِهُم اذلَّ

ْ
: لََقْد َ�تََح ال

َِديدَ 
ْ
َعاليِبَّ َواآلنَُك َواحل

ْ
َما اَكنَْت ِحلْيَتُُهُم ال َة إِ�َّ ِفضَّ

ْ
 )۲۹۰۹ بخاری:( .»َوال ال

شان نه با طال و یرهایها را بدست آوردند که شمشیروزین پیا یکسان گوید: می ابوامامه « ترجمه:

 .»نقره بلکه با پوست و آهن و سرب، آراسته شده بود

 آمده است  اکرم لباس جنگی پیامبر زره و ة): آنچه دربار39باب (

�ُْشُدَك َ�ْهَدَك «َوُهَو يِف ُ�بٍَّة:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۲۴۵
َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َْومِ 
ْ

بُو بَْ�ٍر �ِيَِدهِ َ�َقاَل: َحْسبَُك يَا رَُسوَل  .»َووَْعَدَك، اللَُّهمَّ إِْن ِشئَْت لَْم ُ�ْعبَْد َ�ْعَد ايل
َ
َخَذ أ

َ
فَأ

َْحَت ىلَعَ َر�َِّك،
ْ
حل

َ
، َ�َقْد أ ِ ْرِع  ا�َّ  َوُ�َولُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ َزمُ َسُيهۡ ﴿ :فََخَرَج وَُهَو َ�ُقوُل  ،َوُهَو يِف ادلِّ

بُرَ ٱ اَعةُ ٱ بَلِ  ٤٥ �ُّ اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 )۲۹۱۵ بخاری:( .»]۴۶-۴۵القمر: [﴾ ٤٦ َوأ

قرار داشت، فرمود:  یبانیر سایکه ز اکرم  ی(روز بدر) نب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

که از امروز به بعد، عبادت  یخواه ا! اگر میی. خدایمانت، وفا کنیخواهم که به عهد و پ ا! از تو مییخدا«

، یار اصرار نمودیرسول خدا! نزد پرودگارت بس یا نجا، ابوبکر دستش را گرفت و گفت:یدر ا...» ینشو
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 َوُ�َولُّونَ  عُ مۡ �َۡ ٱ َزمُ َسُيهۡ ﴿گفت:  که می یدرحالرون آمد یداشت، ب که زره بر تن بس است. آنحضرت 
بُرَ ٱ اَعةُ ٱ بَلِ  ٤٥ �ُّ اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ

َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
شان یت ایجمع یعنی ]۴۶-۴۵القمر: [﴾ ٤٦ َوأ

 یبتیامت، مصیامت است و قیزند. بلکه موعدشان، قیگر کنند و می خورد و پشت می شکست می یبزود

 .»است تر و تلخ تر میعظ

 ابریشمی در جنگ ۀپارچ فاده از): است40باب (

�ٍَس « -۱۲۴۶
َ
َص انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن أ اِم يِف  ِلَعبْدِ  رَخَّ َعوَّ

ْ
َ�ْ�ِ بِْن ال الرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف َوالزُّ

ٍة بِِهَما  )۲۹۲۲ بخاری:( .»َحِر�ٍر حِلِكَّ
که بدنشان دچار  بر یعبدالرحمن بن عوف و زببه  اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

 . »بپوشند یشمیابر هخارش شده بود، اجازه داد تا پارچ

 گفته شده است ،رومیان جنگ با ة): آنچه که دربار41باب (

مِّ « -١٢٤٧
ُ
َها َسِمَعِت انلَّيِبَّ  :لَحَراٍم  َ�ْن أ َّ�

َ
�  :يِت َ�ْغُزوَن «َ�ُقوُل مَّ

ُ
ُل َجيٍْش ِمْن أ وَّ

َ
أ

وَْجبُوا
َ
َْحَر قَْد أ نَا ِ�يِهْم؟  .»ابلْ

َ
، أ ِ نِْت ِ�يِهمْ «قَاَل: قَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
: ُ�مَّ قَاَل انلَّيِبُّ  .»أ

يِت َ�ْغُزوَن َمِدينََة َ�يرَْصَ َمْغُفوٌر لَُهمْ « مَّ
ُ
ُل َجيٍْش ِمْن أ وَّ

َ
ِ  .»أ نَا ِ�يِهْم يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
قَاَل:  ؟َ�ُقلُْت: أ

 )٢٩٢٤ بخاری:( .»»ال«
ا با ین لشکر امت من که در دریاول«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می لام حرام « ترجمه:

تو «ان آنان خواهم بود؟ فرمود: یما من هم دریدم: آیپرس». شود ش واجب مییجنگد، بهشت برا دشمن، می

ه) ین لشکر امت من که به شهر (قسطنطنیاول«فرمود:  اکرم  یسپس، نب». بود یان آنان، خواهیمز درین

 .»»ریخ«ان آنان خواهم بود؟ فرمود: یز در میا رسول الله! من نیگفتم: ». شود ده مییکند، بخش حمله می

 ): جهاد با یهود42باب (

ِ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۴۸ ِ  :با�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َُهوَد َحىتَّ َ�ْتيَِبَ «قَاَل:  أ

ْ
ُ�َقاتِلُوَن ايل

 ِ ََجِر َ�يَُقوُل: يَا َ�بَْد ا�َّ
ْ
َحُدُهْم َوَراَء احل

َ
 )۲۹۲۵ بخاری:( .»»َهَذا َ�ُهوِديٌّ َوَرايِئ فَاْ�تُلْهُ  ،أ

رسد که شما  فرا می یزمان«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

 هبند یا گوید: می شود و آن سنگ، ، پنهان مییاز آنان، پشت سنگ یکیکه  یید تا جایجنگ هود، مییبا 

 .»»است که پشت من، پنهان شده است. او را به قتل برسانای  یهودین، یخدا! ا
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يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۴۹ 
َ
ِ  َ�ْن أ َُهوَد «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ

ْ
اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتِلُوا ايل ال َ�ُقوُم السَّ

َُهوِديُّ يَا ُمْسِلُم َهَذا َ�ُهوِديٌّ َوَرايِئ فَاْ�تُلْهُ 
ْ

ََجُر َوَراَءهُ ايل
ْ
 )۲۹۲۶ بخاری:( .»»َحىتَّ َ�ُقوَل احل

ن که شما یاشود مگر  امت برپا نمییق«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

نفر یک ن، یمسلمان! ا ید: ایپشت آن، پنهان شده است، بگو یهودیکه  ید تا آنجا که سنگیهود بجنگیبا 

 .»»است که پشت من پنهان شده، او را بقتل برسان یهودی

 ): جنگ با ترکها43باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۵۰
َ
ِ  َ�ْن أ اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتِلُوا ال َ�ُقوُم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ السَّ

نَّ وُُجوَهُهُم الَْمَجانُّ الُْمْطَرقَةُ 
َ
نُوِف َكأ

ُ
َف األ

ْ
ْ�ُ�ِ مُحَْر الْوُُجوهِ ُذل

َ
َْك ِصَغاَر األ َوال َ�ُقوُم  ،الرتُّ

َعرُ  اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتِلُوا قَْوًما نَِعالُُهُم الشَّ  )۲۹۲۸ بخاری:( .»»السَّ
که یامت برپا نخواهد شد تا زمانیق«فرمود:  ت است که رسول الله یروا  رهیاز ابوهر« ترجمه:

سپر مانند  ییها صورت پهن و ییها ینیقرمز با ب ییها چهره ک،ان کوچچشم یکه دارا ییها ک با ترشما 

ساخته  شان از مویها که کفش یبا قومکه شما یزمانتا شد نخواهد برپا امت ین قیهمچند .یهستند، نجنگ

 .»»دینجنگ، شده است

 مشرکین نفرین): 44باب (

ِ بِْن  َ�بْدِ  نْ �َ « -۱۲۵۱ ْوَ�  ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ِ اَل قَ  بأ ْحَزاِب ىلَعَ  : َداَع رَُسوُل ا�َّ

َ
يَْوَم األ

 َ�ِ� ِكتَاِب «َ�َقاَل:  ،الُْمرْشِ
ْ
َل ال َِساِب  ،اللَُّهمَّ ُمْ�ِ

ْ
�َع احل ْحَزاَب، اللَُّهمَّ  ،رَسِ

َ
اللَُّهمَّ اْهِزِم األ

  )۲۹۳۳ بخاری:( .»»اْهِزْمُهْم َوَزلِْزلُْهمْ 
ن را یروز جنگ احزاب، مشرک ت است که رسول الله یروا ب یاوف یبن ابعبد الله  از« ترجمه:

ا! یبده. خدا ع الحساب! بار الها! احزاب را شکستیسر یکتاب و ا هنازل کنند یا ،یاله«ن کرد: ین نفریچن

 .»»آنان را شکست بده و متزلزل بگردان

َُهوُد ىلَعَ انلَّيِبِّ ْت الَ ، قَ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۲۵۲
ْ

اُم َعلَيَْك  : َدَخل ايل  .َ�َقالُوا: السَّ
َولَْم �َْسَمْع َما قَالُوا؟ قَاَل: »َما لَِك «فَلََعنْتُُهْم، َ�َقاَل: 

َ
فَلَْم �َْسَميِع َما قُلُْت: «؟ قُلُْت: أ

 )۲۹۳۵بخاری: ( .»»وََعلَيُْ�مْ 

یک آمدند و گفتند: سام عل اکرم  ی، نزد نبیهودی) چند نفر ی(روز گوید: می لشه یعا« ترجمه:

که  یدی؟ گفتم: مگر نشن»تو را چه شده است«د: یپرس (مرگ بر تو). من آنان را لعنت کردم. آنحضرت 
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ست ین یازیمرگ بر شما باد. (پس ن یعنی» کمیکه من به آنان گفتم: و عل یدیمگر نشن«چه گفتند؟ فرمود: 

 .»)یکه آنان را لعنت کن

 دلجویی از آنان ه قصد): دعا براي هدایت مشرکین ب45باب (

يِبْ  نْ �َ « -۱۲۵۳
َ
ْصَحابُُه ىلَعَ انلَّيِبِّ اَل قَ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ويِْسُّ َوأ  : قَِدَم ُطَفيُْل ْ�ُن َ�ْمٍرو ادلَّ

َ َعلَيَْها بَْت فَاْدُع ا�َّ
َ
! إِنَّ َدوًْسا َعَصْت َوأ ِ َهلََكْت َدوٌْس، قَاَل:  :فَِقيَل  ،َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِت بِِهمْ «
ْ
 )۲۹۳۷ بخاری:( .»»اللَُّهمَّ اْهِد َدوًْسا َوأ

ا یآمدند و گفتند:  اکرم  یارانش نزد نبیو  یل بن عمرو دوسیطف گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

کردند که (با ن کن. مردم گمان یدند. آنان را نفریان کرده و کفر ورزیدوس، عص هفیرسول الله! همانا طا

ر کرد و فرمود: یخ یخالف انتظار آنها) دعا ( دوس، نابود خواهد شد. رسول الله  )ن رسول خدا ینفر

 .»»ت کن و مشرف به اسالم گردانیا! دوس را هدایخدا«

 و نبوت به سوي اسالم  اکرم پیامبر مردم، توسط ): دعوت46(

  :َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -۱۲۵۴
َ
:  َسِمَع انلَّيِبَّ  هُ نَّ � ايََة «َ�ُقوُل يَْوَم َخيرَْبَ ْعِطَ�َّ الرَّ

ُ
أل

ُ ىلَعَ يََديْهِ  ُهْم ُ�ْعَطى .»رَُجًال َ�ْفتَُح ا�َّ ُّ�
َ
لَِك � ْن ُ�ْعَطى ،َ�َقاُموا يَرُْجوَن ذِلَ

َ
ُهْم يَرُْجو أ

ُّ
 ،َ�َغَدْوا َوُ�

ٌّ «َ�َقاَل:  ْ�َن يلَعِ
َ
ُ �َْشتيَِك َ�يْنَ  :فَِقيَل  ؟»أ

َ
َمَر فَُديِعَ هل

َ
 َماَكنَُه َحىتَّ  ،يِْه، فَأ

َ
َ�بََصَق يِف َ�يْنَيِْه، َ�رَبَأ

ٌء، َ�َقاَل: ُ�َقاتِلُُهْم َحىتَّ يَُ�ونُوا ِمثْلَنَا؟ َ�َقاَل:  نَّه لَْم يَُ�ْن بِِه يَشْ
َ
َل «َك� ىلَعَ رِْسِلَك َحىتَّ َ�ْ�ِ

ْن ُ�ْهَدى بَِك رَُجٌل  ،�َِساَحِتِهمْ 
َ
ِ أل

ُب َعلَيِْهْم فََوا�َّ ْخرِبُْهْم بَِما َ�ِ
َ
 اإلِْسالِم َوأ

َ
ُ�مَّ اْدُ�ُهْم إِىل

 )۲۹۴۲بخاری: ( .»»َواِحٌد َخْ�ٌ لََك ِمْن مُحِْر انلََّعمِ 
را پرچم اسالم «ن فرمود: یبر، چنیروز خ اکرم  یدم که نبیشن گوید: می بن سعد   سهل« ترجمه:

دوار بود یامیک صحابه برخاستند و هر ». بر را فتح خواهد کردیاو خ هسپارم که خداوند بوسل می یبدست مرد

 یعل«د: یپرس د، به صبح رساندند. آنگاه، رسول خدا ین امیشود و شب را به هم که پرچم به او سپرده می

بر چشمانش، آب  آمد و آنحضرت  ی؟ گفتند: چشم درد دارد. دستور داد که او را صدا بزنند. عل»کجاست

د: با آنان یپرس مار نبوده است. آنگاه از رسول خدا یا هرگز بیکه گویافت طورید. بالفاصله بهبود یدهان مال

. سپس، آنها را به ی، نزد آنان برو تا بدانجا برسیبا تأن«فرمود:  بجنگم تا مسلمان شوند؟ آنحضرت 

ت شود، یتو هدا هلیاز آنان بوس یکیبا خبر ساز. سوگند به خدا، اگر  دعوت کن و از دستورات خدا اسالم،

شود که شتران سرخ رنگ، در آن زمان، نزد اعراب، از  می یاد آوری». (ت از شتران سرخ رنگ، بهتر استیبرا

 .»بر خوردار بودند) ییار باالیارزش بس
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 پنجشنبهروز در ): پنهان نمودن نیت جنگ از دیگران وترجیح سفر 47باب (

ِ  َمالٍِك  بِْن  َ�ْن َكْعِب « -۱۲۵۵ َ�ُْرُج إَِذا َخَرَج يِف َسَفٍر  قَاَل: لََقلََّما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َِميِس 

ْ
 )۲۹۴۹ بخاری:( .»إِال يَْوَم اخل
ر از پنج شنبه، در یغ افتاد که رسول الله  کمتر اتفاق می گوید: می ک بن مال  کعب« ترجمه:

 .»به سفر برود گر،ید یها روز

 کردن وداع): 48باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۵۶
َ
نَُّه قَاَل  َ�ْن أ

َ
�:  ِ إِْن لَِقيتُْم «يِف َ�ْعٍث َوقَاَل نَلَا:  َ�َعثَنَا رَُسوُل ا�َّ

اُهَما« -فُالنًا َوفُالنًا قُوُهَما بِانلَّارِ  ـ لِرَُجلَْ�ِ ِمْن قَُر�ٍْش َسمَّ ُعُه ِحَ�  ».فََحرِّ تَيْنَاُه نُوَدِّ
َ
قَاَل: ُ�مَّ أ

ُُروَج، َ�َقاَل: 
ْ
رَْدنَا اخل

َ
ُب «أ قُوا فُالنًا َوفُالنًا بِانلَّاِر َو�ِنَّ انلَّاَر ال ُ�َعذِّ َرِّ ْن حتُ

َ
َمْرتُُ�ْم أ

َ
إِ�ِّ ُكنُْت أ

 ُ  ا�َّ
َّ

َخْذُ�ُموُهَما فَاْ�تُلُوُهَما ،بَِها إِال
َ
  )۲۹۵۴ بخاری:( .»»فَإِْن أ

 یاگر فالن«کرد، فرمود:  ه، اعزام مییسریک که ما را به  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ».دیش را نام برد ـ آنها را بسوازانید ـ دو نفر از قریدیرا د یو فالن

 م. رسول اکرم یشان را وداع کنیم تا ایرفت سپس، هنگام حرکت، نزد آنحضرت  گوید: می یراو

د که عذاب ید بدانیبا ید. ولیمن به شما دستور دادم که فالن و فالن شخص را در آتش، بسوزان«فرمود: 

 .»»دید، به قتل برسانیر نمودیدادن با آتش، کار خداست. پس اگر آنان را دستگ

  پیشوا و رهبر): اطاعت از 49باب (

اَعُة َحقٌّ َما لَْم يُْؤَمْر «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۲۵۷ ْمُع َوالطَّ السَّ
ِمَر بَِمْعِصيٍَة فَال َسْمَع َوال َطاَعةَ  ،بِالَْمْعِصيَةِ 

ُ
 )۲۹۵۵ بخاری:( .»»فَإَِذا أ

دن سخنان رهبر و یشن«فرمود:  اکرم   ینبکه  کند ت مییروا ببن عمر   الله عبد« ترجمه:

کرد،  یتینکرده باشد، الزم است. پس هر گاه، امر به معص یتیامر به معصاطاعت از دستورات او مادام که 

 .»»اطاعت کرد ،د و از دستوراتشید سخنانش را شنینبا

 اش بردن به اندیشهپناه  رهبر و): دفاع از 50باب (

يَب ُهَر�َْرَة  نْ �َ « -۱۲۵۸
َ
ِ  :أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�  :ابُِقونَ «َ�ُقوُل ُْن اآلِخُروَن السَّ

َ
�«. 

ِمَ� َ�َقْد «و�قول: 
َ
، َوَمْن يُِطِع األ َ َ َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد َعىَص ا�َّ َطاَع ا�َّ

َ
َطاَعِ� َ�َقْد أ

َ
َمْن أ
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ِمَ� َ�َقْد َعَصاِ�، َو�ِ�ََّما اإلَِماُم ُجنٌَّة ُ�َقاتَُل ِمنْ 
َ
َطاَعِ� َوَمْن َ�ْعِص األ

َ
َمَر  أ

َ
َوَرائِِه َو�ُتَّىَق بِِه، فَإِْن أ

ْجًرا، َو�ِْن قَاَل بَِغْ�ِهِ فَإِنَّ َعلَيِْه ِمنْهُ 
َ
ُ بَِذلَِك أ

َ
ِ وََعَدَل فَإِنَّ هل  )۲۹۵۷-۲۹۵۶ بخاری:( .»»بِتَْقوَى ا�َّ

ن یامت من (از نظر زمان) آخر«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

هرکس، از من اطاعت کند، همانا از خدا «و افزود: ». و از نظر مقام و رتبه) از همه جلوتر است امت، (

رش، یکرده است. و هرکس از ام یکند، همانا از خدا نافرمان یاطاعت کرده است. و هرکس از من نافرمان

 از من اطاعت کرده است. و هرکس که از او نافرمانیقیاطاعت کند، 
ً
 از من نافرمانیقیکند،  ینا

ً
کرده  ینا

و عدالت، امر  یبرند. پس اگر به خدا ترس کنند و به او پناه می است. همانا امام، سپر است. از او دفاع می

 .»»گردد شود. و اگر خالف آن، امر کند، گناهکار می د، مستوجب پاداش میینما

 جنگ): بیعت بر عدم فرار از میدان 51باب (

َعاِم الُْمْقبِِل، َ�َما اْجتََمَع ِمنَّا اْ�نَاِن ىلَعَ اَل قَ  بُ�َمَر  ابِْن  َعِن « -۱۲۵۹
ْ
: رََجْعنَا ِمَن ال

 ِ ْتََها، اَكنَْت رمَْحًَة ِمَن ا�َّ
َ

َجَرةِ الَّيِت بَاَ�ْعنَا حت ُ  يَل قِ فَ  .الشَّ
َ

ٍء بَاَ�َعُهمْ هل يِّ يَشْ
َ
ىلَعَ الَْموِْت؟  ؟: ىلَعَ أ

رْبِ بَْل بَاَ�َعُهْم  ،قَاَل: ال  )۲۹۵۸ بخاری:( .»ىلَعَ الصَّ
چ یم، هیبه آنجا بر گشت که یعت رضوان، هنگامیسال پس از بیک  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

م، اتفاق نظر نداشت. آن درخت، محل نزول یعت کرده بودیر آن بیکه ز یاز ما در مورد درخت یدو نفر

 .نکه گم شدن آن، رحمت خدا بود)یا ایبود. ( یرحمت اله

عت کرد؟ بر یبا آنها ب یزیبر چه چ دند: رسول الله یث از ابن عمر است، پرسیحد یاز نافع که راو

 .»دان جنگ، فرار نکنندیعت کرد که از میر، بلکه با آنها بیمرگ؟ گفت: خ
ِ بِْن َز�ٍْد  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۶۰  ُ: إِنَّ ا�َْن َحنَْظلََة  ا�َّ

َ
تَاُه آٍت َ�َقاَل هل

َ
ِة أ َرَّ

ْ
ا اَكَن َزَمُن احل قَاَل: لَمَّ

ِ  ُ�بَايُِع انلَّاَس ىلَعَ الَْموِْت، َ�َقاَل: ال َحًدا َ�ْعَد رَُسوِل ا�َّ
َ
بَايُِع ىلَعَ َهَذا أ

ُ
 )۲۹۵۹ بخاری:( .»أ

ه در ید بن معاویزیدر زمان جنگ حره (که در زمان  یمرد گوید: می د یالله بن ز عبد« ترجمه:

وست) نزد من آمد و گفت: عبد الله یارانش بوقوع پیر و یه عبد الله بن زبیمنوره عل هنیهـ .ق در مد ۶۵سال 

 .»کنم نمی یعتین بی، چنیچ کسیبا ه رد. گفتم: پس از رسول الله یگ عت مییبن حنظله از مردم، بر مرگ، ب
ْ�َوِع  َسلََمَة بِْن َ�ْن « -۱۲۶۱ 

َ
َجَرةِ  قَاَل: بَاَ�ْعُت انلَّيِبَّ  األ  ِظلِّ الشَّ

َ
ُت إىِل

ْ
 ،ُ�مَّ َعَدل

ا َخفَّ انلَّاُس قَاَل:  ْ�َوِع «فَلَمَّ
َ
ال ُ�بَايِعُ  ،يَا اْ�َن األ

َ
، َقاَل: »أ ِ ؟ قَاَل: قُلُْت: قَْد بَاَ�ْعُت يَا رَُسوَل ا�َّ

يًْضا«
َ
ٍء ُكنْتُْم ُ�بَايُِعوَن يَْوَمئِذٍ  .»َوأ يِّ يَشْ

َ
ُ: ىلَعَ أ

َ
 .»قَاَل: ىلَعَ الَْموِْت  ؟َ�بَاَ�ْعتُُه اثلَّاِ�يََة، فقيل هل

 .)۲۹۶۰ بخاری:(
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همان درخت،  هیر سایعت کردم. سپس به زیب اکرم  یبا نب گوید: می بن اکوع   سلمه« ترجمه:

 ی؟ گفتم: ا»یکن عت نمییابن اکوع! ب یا«فرمود:  ت، کم شد، رسول الله یکه جمع یبرگشتم. هنگام

دند: یعت کردم. از او پرسیبار دوم، ب یپس برا». عت کنیدوباره ب«عت کردم. فرمود: یهمانا، ب !رسول خدا

 .»»بر مرگ«د؟ گفت: یکرد عت میی، بیزیآنروز، بر چه چ

 امر نمایدکه توانایی آنرا داشته باشند کاريپیروانش را به  ،رهبر ): امام و52باب (

َ�يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل  َ�ْن ُ�َاِشٍع « -١٢٦٢
َ
يِخ  أ

َ
نَا َوأ

َ
: َ�َقاَل  ،بَايِْعنَا ىلَعَ الِْهْجَرةِ  :َ�ُقلُْت  ،أ

ْهِلَها«
َ
َهادِ «َ�ُقلُْت: َعالَم ُ�بَايُِعنَا؟ قَاَل:  .»َمَضِت الِْهْجَرُة أل ِ

ْ
 )٢٩٦٣ بخاری:( .»»ىلَعَ اإلِْسالِم َواجل

عت یرفتم و گفتم: با ما بر هجرت، ب اکرم  یمن همراه برادرم نزد نب گوید: می  مجاشع« ترجمه:

بر «فرمود:  ؟یکن عت مییب یزیگفتم: اکنون با ما بر چه چ». دیان رسیدوران هجرت به پا«کن. فرمود: 

فرموده است:  امبر خدا ین گفتگو بعد از فتح مکه بود و پیان ذکر است که ای(شا .»»اسالم و جهاد

 ست). ین یپس از فتح مکه، هجرت

ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۶۳  رُدُّ اَل قَ  ا�َّ
َ
ْمٍر َما َدَر�ُْت َما أ

َ
لَِ� َ�ْن أ

َ
َْوَم رَُجٌل فََسأ

ْ
تَاِ� ايل

َ
: لََقْد أ

َمَرائِنَا يِف الَْمَغازِي َ�يَْعِزُم َعلَيْنَا يِف 
ُ
يَْت رَُجًال ُمؤِْديًا �َِشيًطا َ�ُْرُج َمَع أ

َ
َرأ

َ
ْشيَاَء َعلَيِْه، َ�َقاَل: أ

َ
أ

ِْصيَها
ُ

نَّا ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  ؟ال �
َ
قُوُل لََك إِال �

َ
ْدرِي َما أ

َ
ِ َما أ ُ: َوا�َّ

َ
ْن ال َ�ُقلُْت هل

َ
َ�ْعِزَم  َ�َعىَس أ

َ َو�َِذا َشكَّ  ْ�ٍ َما ا�َّىَق ا�َّ
َحَدُ�ْم لَْن يََزاَل خِبَ

َ
ًة َحىتَّ َ�ْفَعلَُه، َو�ِنَّ أ ْمٍر إِال َمرَّ

َ
 يِف َعلَيْنَا يِف أ

َل رَُجالً 
َ
ٌء َسأ َ إِال ُهوَ  َ�ْفِسِه يَشْ

َ
ِي ال إِهل

َّ
ُدوُه، َواذل ِ

َ
ْن ال جت

َ
وَْشَك أ

َ
ْذُكُر َما َما  ،فََشَفاهُ ِمنُْه، َوأ

َ
أ

ْ�يَا إِال اَكثلَّْغِب رُشَِب َصْفُوُه َو�َيِقَ َكَدرُهُ   )۲۹۶۴ بخاری:( .»َ�رَبَ ِمَن ادلُّ
د که یپرسای  نزد من آمد و از من مسئله یامروز، مرد گوید: می بن مسعود   الله عبد« ترجمه:

ران ما در جنگها یاست و با ام ار با نشاطیکه سراپا مسلح و بس یمرد هندانستم. پس گفت: نظر شما دربار

ست؟ گفتم: به یم، چیم آنها را انجام دهیتوان کند که نمی می ییر، ما را وادار به انجام کارهایکند. و ام شرکت می

م، یبود اکرم  یکه ما همراه نب یم هنگامیتوانم بگو به تو بدهم. فقط می یدانم چه پاسخ خدا سوگند، نمی

از یک م. همانا هر یداد و ما آن را انجام می داد بار به ما دستور مییک ا، فقط انجام کاره یبرا آنحضرت 

د شد، یو تردک ، دچار شیبرد که از خدا بترسد. و هرگاه در مورد امر ت بسر مییر و عافیدر خ یشما تا زمان

نشود.  دای(که به سؤال شما پاسخ بدهد) پ ین شخصید چنیدش، بر طرف گردد. شایبپرسد تا ترد یاز کس

ای  م که مثال آن، مانند برکهیتوانم بگو ا مییجز او وجود ندارد، در مورد دن یچ معبودیکه ه یسوگند به ذات

 .»مانده است یباق اش، ده شده و آب آلودهیاست که آب زالل آن نوش
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جنگید، پس از زوال آفتاب، به جنگ  نمیروز  آغازاگر در   ر اکرم): پیامب53باب (
 پرداخت می

ِ بِْن  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۶۴ ْوَ�  ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ِ بأ يَّاِمِه الَّيِت ليَِقَ  : أنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يِف َ�ْعِض �

ْمُس، ُ�مَّ قَاَم يِف انلَّاِس َخِطيبًا َها انلَّاُس « قَاَل: ِ�يَها اْ�تََظَر َحىتَّ َمالَِت الشَّ ُّ�
َ
ال َ�تََمنَّْوا ِلَقاَء  ،�

، وََسلُو َعُدوِّ
ْ
َعاِ�يَةَ ال

ْ
َ ال يُوِف  ،ا ا�َّ َْت ِظالِل السُّ

َ
َنََّة حت

ْ
نَّ اجل

َ
 .»فَإَِذا لَِقيتُُموُهْم فَاْصرِبُوا َواْعلَُموا أ

ِكتَاِب «ُ�مَّ قَاَل: 
ْ
َل ال اَع  ايِقَ بَ  مّ دَّ قَ �َ    دقَ وَ  »اللَُّهمَّ ُمْ�ِ  )۲۹۶۶ بخاری:( .»ءِ ادلُّ

 از روزها (روز جنگ احزاب) که رسول الله  یکیدر  گوید: می ب یاوف یاب  الله بن عبد« ترجمه:

کرد و فرمود:  یان مردم، سخنرانیبا دشمن، مواجه شد، منتظر ماند تا آفتاب، زوال کند. سپس برخاست و م

اگر با دشمن، مواجه  ید. ولیت بخواهید و از خداوند، عافیبا دشمن را آرزو نکن ییارویمردم! رو یا«

 هنازل کنند ی! ایاله«ن دعا کرد: یسپس چن». رهاستیشمش هیر ساید که بهشت زیند و بدایصبر کن د، یشد

 .»دعا که شرح آن گذشت هیو بق...»  کتاب

 مزدبگیرشخص ): 54باب (

�ُ ِن َ�ْن َ�ْعَ� بْ « -۱۲۶۵
ُ
ِجً�ا َ�َقاتََل رَُجالً   ةَ يَّ مَ أ

َ
َجْرُت أ

ْ
َحُدُهَما  ،قَاَل: اْستَأ

َ
َ�َعضَّ أ

ىَت انلَّيِبَّ  ،اآلَخرَ 
َ
ْهَدرََها، َ�َقاَل:  ،فَاْ�زَتََع يََدهُ ِمْن ِ�يِه َونََزَع ثَنِيَّتَُه، فَأ

َ
يَْدَ�ُع يََدهُ إيَِلَْك «فَأ

َ
أ

َفْحُل 
ْ
 )۲۹۷۳ بخاری:( .»»َ�تَْقَضُمَها َكَما َ�ْقَضُم ال

ر شد. آن یگر، درگید یرا به اجرت گرفته بودم. او با کس یشخص گوید: می ه یبن ام یعلی« ترجمه:

آن مرد را هم  ییجلو ید و دندانهایرون کشیرا از دهان او باش  د. کارگر من، دستیشخص، دست او را گز

ش را مباح قرار داد یشکسته شدن دندانها ت کرد). آنحضرت یآمد (و شکا اکرم  یرون آورد. او نزد نبیب

 .»»یرا مانند شتر مست، بجو و تو آنارت قرار دهد یدستش را در اخت یخواه ا مییآ«و فرمود: 

 آمده است پرچم رسول اهللا  ة): آنچه دربار55باب (

َعبَّاِس  َعِن « -۱۲۶۶
ْ
  : ال

َ
َ�ْ�ِ  اَل قَ  هُ نَّ � َمَرَك انلَّيِبُّ  لِلْزُّ

َ
ايَةَ  : َها ُهَنا أ ْن تَْرُكَز الرَّ

َ
 .»أ

 )۲۹۷۶ بخاری:(
به تو دستور داد که پرچم را در  اکرم  ینبگفت:   ریزبت است که به یروا عباس از « ترجمه:

 .»ینصب کن ن نقطه)ی(ا نجایا
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م دچار وحشت دشمنانراه،  ماه از مسافت یک فرمود:  اکرم ): پیامبر56باب (
 شوند می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۶۷
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
لَكِِم، َونرُِصُْت «قَاَل:  أ

ْ
بُِعثُْت جِبََواِمِع ال

رِْض فَوُِضَعْت يِف يَِديْ 
َ
ِ�يُت بَِمَفاِ�يِح َخَزائِِن األ

ُ
نَا نَائٌِم أ

َ
بُو ُهَر�َْرةَ  .»بِالرُّْعِب، َ�بَيْنَا أ

َ
: قَاَل أ

 ِ ْ�تُْم تَنْتَِثلُوَ�َها َوقَْد َذَهَب رَُسوُل ا�َّ
َ
 )۲۹۷۷ بخاری:( .»َوأ

با کلمات جامع (مختصر از نظر لفظ، «فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

د یو خواب بودم که کل ام.  شده یاریدن دشمنان) یترس و پر بار از نظر معنا) مبعوث شدم و با رعب (

رفت و شما آن گنجها را  رسول الله  گوید: می ره یابوهر». ن، در دستم نهاده شدیزم یگنجها

 .»دیکن استخراج می

 جنگ (یا سفر) ۀ): برداشتن زاد و توش57باب (

ْسَماَء « -۱۲۶۸
َ
َراَد  لَ�ْن أ

َ
يِب بَْ�ٍر ِحَ� أ

َ
ِ يِف َ�يِْت أ قَالَْت: َصنَْعُت ُسْفَرَة رَُسوِل ا�َّ

 الَْمِدينَةِ 
َ

ْن ُ�َهاِجَر إِىل
َ
ْد لُِسْفَرتِِه َوال لِِسَقائِِه َما نَْر�ُِطُهَما بِهِ  ،أ ِ

َ
يِب  ،قَالَْت: فَلَْم �

َ
َ�ُقلُْت ِأل

ْر�ُِط بِِه إِال نَِطايِق  :بَْ�رٍ 
َ
ِجُد َشيْئًا أ

َ
ِ َما أ   ،َوا�َّ

َ
ال

َ
يِه بِاثْنَْ�ِ  :ق َقاَء  ،فَُشقِّ فَاْر�ِِطيِه بَِواِحٍد السِّ

ْفَرةَ  يَُت  ،لُْت َ�َفعَ  ،َو�ِاآلَخِر السُّ لَِك ُسمِّ  )۲۹۷۹ بخاری:( .»َذاَت انلَِّطاَ�ْ�ِ  فَِ�َ
 هد، توشینه، هجرت نمایخواست به مد می که رسول خدا  یهنگام گوید: می لاسماء « ترجمه:

دا یم پیآب را ببندک مش هتوشه و دهان هسیکه ک یزیابوبکر، آماده کردم. اما چ هرا در خان سفر آنحضرت 

دا یجز کمربند خود، پ یزیبستن زاد سفر، چ یگفتم: به خدا سوگند که من برا ،ابوبکر ،پدرمم. به ینکرد

را ببند. پس من هم ک مش ه، دهانیگریسه و با دیک هدهان یکینکردم. پدر گفت: آنرا دو قسمت کن. با 

 است که رسول الله  یده شدم. (گفتنین (صاحب دو کمر بند) نامین جهت، ذات النطاقین کردم. بدیچن

 .»د)ین نامیشان را ذات النطاقیا

 ): پشت سر کسی بر االغ، سوار شدن58باب (

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -١٢٦٩
ُ
ِ بَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 إِاَكٍف َعلَيِْه  : أ

َر�َِب ىلَعَ مِحَاٍر ىلَعَ
َساَمَة َوَراَءهُ 

ُ
رَْدَف أ

َ
 )٢٩٨٧ :یبخار( .»قَِطيَفٌة َوأ

آن،  یکه پاالن داشت و رو یبر االغ ت است که رسول الله یروا د یاز اسامه بن ز« ترجمه:

  .»انداخته شده بود، سوار شد و اسامه را پشت سرش، سوار کرد یمخملای  پارچه
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ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۷۰ ِ  :ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َة ىلَعَ َراِحلَتِِه  أ ىلْعَ َمكَّ

َ
َفتِْح ِمْن أ

ْ
ْ�بََل يَْوَم ال

َ
أ

نَاَخ يِف 
َ
ََجبَِة َحىتَّ أ

ْ
َساَمَة ْ�َن َز�ٍْد َوَمَعُه بِالٌل َوَمَعُه ُ�ثَْماُن ْ�ُن َطلَْحَة ِمَن احل

ُ
ُمرِْدفًا أ

َيِْت  ،الَْمْسِجدِ 
ْ

يِتَ بِِمْفتَاِح ابل
ْ
ْن يَأ

َ
َمَرُه أ

َ
ِ وَ  ،َ�َفتَحَ  ،فَأ َ  ايِقَ �َ وَ  َدَخَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
 دْ قَ  ِث يْ دِ احل

 )۲۹۸۸ بخاری:( .»مَ دَّ قَ �َ 
روز فتح مکه، سوار بر شترش، از  کند که رسول خدا  ت مییروا بعبد الله بن عمر « ترجمه:

که  ز پشت سرش سوار بود و بالل و عثمان بن طلحه ید نیکه اسامه بن ز یشهر مکه در حال یقسمت باال

د و به یکردند، وارد شد و شترش را در مسجد، خوابان می یشان را همراهید داران کعبه بود، ایاز کل یکی

وارد  د را آورد و) در را باز کرد. و رسول خدا یکل اورد. او (ید کعبه را بیدستور داد تا کل عثمان بن طلحه 

 .»ان شدیب ۲۹۲ هث شماریکعبه شد. شرح مفصل آن در جلد اول، حد

 سرزمین دشمنبردن قرآن به ): کراهیت 59باب (

ِ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۷۱ ِ  :با�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
  أ

َ
ُقْرآِن إىِل

ْ
ْن �َُسافََر بِال

َ
َ�َ� أ

َعُدوِّ 
ْ
رِْض ال

َ
 )۲۹۹۰بخاری:( .»أ

 .»فرمود ینهن دشمن، یاز بردن قرآن به سرزم رسول خدا  گوید: می ب الله بن عمر عبد« ترجمه:

 ): کراهیت تکبیر گفتن با صداي بلند60باب (

ْشَعِريِّ « -١٢٧٢
َ ْ
يِب ُموىَس األ

َ
ِ  َ�ْن أ ْ�نَا ىلَعَ  قَاَل: ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ رْشَ

َ
ُكنَّا إَِذا أ

فَ
ْصَواُ�نَا: َ�َقاَل انلَّيِبُّ 

َ
نَا اْرَ�َفَعْت أ ْ ْ�ُفِسُ�ْم « ::َواٍد َهلَّلْنَا َوَ�ربَّ

َ
َها انلَّاُس، اْرَ�ُعوا ىلَعَ أ ُّ�

َ
يَا �

هُ   َجدُّ
َ

َصمَّ َوال اَغئِبًا إِنَُّه َمَعُ�ْم إِنَُّه َسِميٌع قَِر�ٌب َ�بَارََك اْسُمُه َوَ�َعاىل
َ
 .»»فَإِنَُّ�ْم ال تَْدُعوَن أ

  )٢٩٩٢ :یبخار(
 یبلند یهر وقت به جا م.ی: بودت رسول خدا یدر مع گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 اکرم  یشد. نب مان بلند مییم و صدایگفت ر (الله اکبر) مییل (ال اله اال الله) و تکبیم، تهلیدیرس می

است و یک د. او با شماست، به شما نزدیزن را صدا نمی یبیرا شما فرد کر و غاید زیبر خود رحم کن«فرمود: 

 .»»باالست شنود. اسمش با برکت و مقامش سخنانتان را می

 ین آمدن از بلندیهایباال رفتن و پا هنگامتسبیح گفتن ): 61باب (

�ْنَا َسبَّْحنَاقَاَل  َ�ْن َجابِرٍ « -١٢٧٣ نَا َو�َِذا تََصوَّ ْ  )٢٩٩٤بخاری:( .»:ُكنَّا إَِذا َصِعْدنَا َكربَّ
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اکبر و هرگاه از   اللهم، یرفت می یبلند یبه جا ،هرگاه گوید: می  یالله انصار جابر بن عبد« ترجمه:

 .»میگفت الله می  سبحانم، یآمد ن میییآن پا

 خواهد رسید ،ثواب عبادات دوران اقامت): به مسافر، 62باب (

يِبْ  نْ �َ « -١٢٧٤
َ
ِ  ُموىَس  أ ُ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْو َسافََر ُكِتَب هل

َ
َعبُْد أ

ْ
إَِذا َمرَِض ال

 )٢٩٩٦ بخاری:( .»»ُمِقيًما َصِحيًحاِمثُْل َما اَكَن َ�ْعَمُل 
ا مسافر باشد یض یمر ای، هرگاه، بنده«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

را که در زمان صحت و اقامت،  یرا انجام دهد) پاداش اعمالاش  (و نتواند اعمال دوران صحت و اقامت

 .»»رسد داده است، به او می انجام می

 تنها رفتن به مسافرت ): 63باب (

ْعلَُم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٢٧٥
َ
لَْو َ�ْعلَُم انلَّاُس َما يِف الْوَْحَدةِ َما أ

 )٢٩٩٨ بخاری:( .»»َما َساَر َراِكٌب بِلَيٍْل وَْحَدهُ 

اگر مردم، خطرات تنها به مسافرت «فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ب بن عمرا« ترجمه:

 .»»رفت در شب، به مسافرت نمی ییچ کس، به تنهایدانستند، ه دانم، می رفتن را آنطور که من می

 والدین  ةبا اجاز ،جهاد): 64باب (

ِ بِْن  َ�بْدِ  نْ �َ « -١٢٧٦  انلَّيِبِّ  بَ�ْمٍرو  ا�َّ
َ

َهادِ   قال: َجاَء رَُجٌل إِىل ِ
ْ
َذنَُه يِف اجل

ْ
 ،فَاْستَأ

اكَ «َ�َقاَل:  يَحٌّ َوادِلَ
َ
 )٣٠٠٤ بخاری:( .»»فَِفيِهَما فََجاِهدْ «؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: »أ

آمد و از او اجازه خواست تا به  اکرم  ینزد نب یمرد گوید: می ببن عمرو   الله عبد« ترجمه:

جهاد «فرمود:  . رسول خدا ی؟ گفت: بل»اند زنده ا پدر و مادرت،یآ«د: یپرس جهاد برود. آنحضرت 

 .»»تو، خدمت به آنهاست

 گردن شتر به و مشابه آن، بستن زنگوله): 65باب (

نَْصارِيِّ « -١٢٧٧
َ
يِب �َِشٍ� األ

َ
ِ  : َ�ْن أ نَُّه اَكَن َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
�  ِْسَفارِه

َ
يِف َ�ْعِض أ

ِ  ،َوانلَّاُس يِف َمِبيِتِهمْ  رَْسَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو  فَأ

َ
ْن ال َ�بَْقَ�َّ يِف َرَ�بَِة بَِعٍ� قِالَدةٌ ِمْن َوتٍَر أ

َ
رَُسوًال أ

 )٣٠٠٥ :یبخار( .»قِالَدٌة إِال قُِطَعْت 
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بود و  از سفرها، همراه رسول خدا  یکیشان در یکه ات است یروا  یر انصاریاز ابوبش« ترجمه:

چ یرا فرستاد تا اعالم کند که ه یشخص هنگام شب که مردم در حال استراحت بودند، رسول الله 

 .»نکه قطع شودینماند مگر ا یباق یدر گردن شترای  قالده

 محرم بدون ،مسافرت زن) 66باب (
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۲۷۸

َ
�  :ٍة َوال «َ�ُقوُل

َ
ال َ�ْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

ةٌ إِال َوَمَعَها َ�َْرمٌ 
َ
ِ  .»�َُسافَِرنَّ اْمَرأ اْكتُتِبُْت يِف َغْزَوةِ َكَذا َوَ�َذا  ،َ�َقاَم رَُجٌل َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ةً  يِت َحاجَّ
َ
تَِك «قَاَل:  ؟وََخرََجِت اْمَرأ

َ
 )۳۰۰۶ بخاری:( .»»اْذَهْب فَُحجَّ َمَع اْمَرأ

خلوت  گانه)ی(ب یبا زن یچ مردیه«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ب عباس ابن« ترجمه:

فالن غزوه،  یرسول خدا! من برا یبرخاست و گفت: ا یبدون محرم، به مسافرت نرود. مرد یچ زنینکند. و ه

 .»»همراه همسرت، به حج برو«فرمود:  امبر اکرم یخواهد به حج برود؟ پ ام و همسرم می ثبت نام شده

 زنجیر بستن اسیران): به 67باب (
يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۷۹

َ
َنََّة يِف «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُ ِمْن قَْوٍم يَْدُخلُوَن اجل َعِجَب ا�َّ

الِسِل   )۳۰۱۰ بخاری:( .»»السَّ
ده یر کشیکه به زنج یخداوند، از قوم«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 .»»کند شوند، تعجب می وارد بهشت می و اند شده

 شبیخون زدن): 68باب (
ْعِب بِْن َجثَّاَمَة « -۱۲۸۰ اَن وَُسئَِل َ�ْن  قَاَل: َمرَّ يِبَ انلَّيِبُّ  َعِن الصَّ ْو بِوَدَّ

َ
بَْواِء أ

َ
بِاأل

ِ�َ� َ�يَُصاُب ِمْن �َِسائِِهْم وََذَراِر�ِِّهمْ  اِر يُبَيَّتُوَن ِمَن الُْمرْشِ ْهِل ادلَّ
َ
 .»»ُهْم ِمنُْهمْ « :قَاَل  ؟أ
 )۳۰۱۲بخاری:(

  صعب« ترجمه:
ّ
 من آمد. از آنحضرت نزد ا ودان یاء وابدر محل   اکرم  ینب گوید: می امهبن جث

دند. رسول یشوند، پرس می ز کشتهیشود و زنان و فرزندانشان ن خون زده میین که بر آنان، شبیمشرک هدربار

 .»»ز جزو آنان هستندیزنان و کودکانشان ن«فرمود:  خدا 

 در جنگ ،کشتن زنان و کودکان ):69باب (
ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۲۸۱ ًة وُِجَدْت يِف َ�ْعِض َمَغازِي انلَّيِبِّ  :ا�َّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
نَْ�َر  ،َمْقتُولَةً  أ

َ
فَأ

 ِ بْيَانِ  رَُسوُل ا�َّ  )۳۰۱۴بخاری:( .»َ�تَْل النَِّساِء َوالصِّ
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دا ی، پیزن هجناز اکرم  یاز غزواِت نب یکیکند که در  ت مییروا ب بن عمر  الله عبد« ترجمه:

 .»ناپسند دانست یزنان و کودکان را امر کشتن شد. رسول الله 

 ): مردم را با عذاب خدا یعنی آتش، نسوزانید70باب (
نَّهُ  :بَ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -۱۲۸۲

َ
�  

َ
َق قَْوًما َعِليًّا  نَّ بَلََغه أ   ،َحرَّ

َ
ال

َ
ق

َ
نَا لَْم ف

َ
: لَْو ُكنُْت أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ْ�ُهْم، أل َحرِّ

ُ
بُوا«قَاَل:  أ ِ  ال ُ�َعذِّ َل : «َولََقتَلْتُُهْم َكَما قَاَل انلَّيِبُّ  ».بَِعَذاِب ا�َّ َمْن بَدَّ

 )۳۰۱۷ بخاری:( .»»ِدينَُه فَاْ�تُلُوهُ 
ای  عده طالب  یبن اب یشان، اطالع دادند که علیبه ات است که یروا بعباس   از ابن« ترجمه:

را یسوزاندم. ز بودم، آنها را نمی او) می یگفت: اگر من (بجا بن) را سوزانده است. ابن عباس ی(از مرتد

کشتم همانطور که رسول  بلکه آنها را می». دیمردم را با عذاب خدا (آتش) عذاب نده«فرمود:  اکرم  ینب

 .»»دیر داد، او را بکشیینش را تغیهرکس، د«فرمود:  اکرم 

 )71باب (
۱۲۸۳- » 

َ
ِ  :قَاَل  ُهَر�َْرةَ  يِبْ َ�ْن أ قََرَصْت َ�ْملٌَة نَِبيًّا ِمَن «َ�ُقوُل:  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْحِرقَْت 
ُ
َمَر بَِقْرَ�ِة انلَّْمِل فَأ

َ
نِْبيَاِء فَأ

َ ْ
ُ إيَِلْهِ  ،األ ْوىَح ا�َّ

َ
ًة ِمَن  :فَأ مَّ

ُ
ْحَرقَْت أ

َ
ْن قََرَصتَْك َ�ْملٌَة أ

َ
أ

َمِم �َُسبِّحُ 
ُ
 )۳۰۱۹ بخاری:( .»»األ

د. یگزای  امبران را مورچهیاز پ یکی«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

از  یکید و تو یگزای  مورچه فرستاد که تو را یرا سوختند. خداوند، به او وح ها مورچه هبه دستور او، الن

 .»»یدیگفتند، به آتش کش ح مییها را که تسب امت

 و نخلستانها ها خانهسوزاندن ): 72باب (
ِ  اَل قَاَل: قَ   رٍ َ�ْن َجِر�« -۱۲۸۴ َلََصةِ : «رَُسوُل ا�َّ

ْ
ال تُِر�ُِ� ِمْن ِذي اخل

َ
َوَ�َن  ؟»أ

ََماِ�يَةِ  : َكْعبََة ايلْ مْحََس  .بَيْتًا يِف َخثَْعَم �َُس�َّ
َ
قَاَل: فَاْ�َطلَْقُت يِف مَخِْسَ� َوِمائَِة فَارٍِس ِمْن أ

ْصَحاَب 
َ
ثََر  ،َخيٍْل  َوَ�نُوا أ

َ
يُْت أ

َ
َيِْل فرََضََب يِف َصْدرِي َحىتَّ َرأ

ْ
ْ�بُُت ىلَعَ اخل

َ
قَاَل: َوُ�نُْت ال أ

َصابِِعِه يِف َصْدرِي َوقَاَل: 
َ
فَاْ�َطلََق إيَِلَْها فََكرَسََها  ».اللَُّهمَّ ثَبِّتُْه َواْجَعلُْه َهاِديًا َمْهِديًّا«أ

َ�َها  رَ  ،وََحرَّ
َ

ِ ُ�مَّ َ�َعَث إِىل َقِّ َما ِجئْتَُك  :َ�َقاَل رَُسوُل َجِر�رٍ  ،ُ�رِْبُهُ  ُسوِل ا�َّ
ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
َواذل

ْجَرُب 
َ
ْو أ

َ
ْجوَُف أ

َ
َها مَجٌَل أ َّ�

َ
تَُها َك�

ْ
مْحََس َورَِجالَِها مَخَْس  :قَاَل  ،َحىتَّ تََر�

َ
َ�بَارََك يِف َخيِْل أ

اٍت   )۳۰۲۰بخاری:( .»َمرَّ
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 ا مرا از شر ذوالخلصه، راحتیآ«خطاب به من فرمود:  رسول الله  گوید: می  ریجر« ترجمه:

 ریگفتند. جر می یمانی هخثعم بود که به آن، کعب هلیدر قبای  ؟ قابل ذکر است که ذو الخلصه، خانه»یکن نمی

توانستم  أحمس، براه افتادم. البته در آن هنگام، نمی هلیمن همراه صد و پنجاه تن از سواران ماهر قب گوید: می

مشاهده ام   نهیکه آثار انگشتانش را بر سیزد طورام   نهیبه س خود را بر پشت اسب، نگه دارم. رسول خدا 

 ».گران، بگردانیت دیتش کن و باعث هدایا! او را ثابت قدم بدار، هدایخدا«ن دعا کرد: یکردم و چن

فرستادم تا او را از  نزد رسول الله  یکیدم. سپس پیم، آنرا شکستم و به آتش کشآنگاه، بدانجا رفت

 یکه تو را به حق، مبعوث کرده است، در حال یگفت: سوگند به ذات ماجرا با خبر سازد. او به رسول خدا 

ش یها هیسوختن، پا(بر اثر ام   ا گر، پشت سر گذاشتهی یتو خال یکه ذوالخلصه را مانند شترام   نزد تو آمده

 یأحمس، دعا یبن یمردان و اسبها یپنج بار برا اه شده است). آنگاه رسول خدا یخته و رنگش سیفرو ر

 .»ر و برکت نمودیخ

 ): جنگ، فریبکاري است73باب (

يِبْ « -۱۲۸۵
َ
َهلََك ِكرْسَى ُ�مَّ ال يَُ�وُن ِكرْسَى «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

ِ  ،َوَ�يرَْصٌ يَلَْهِلَ�نَّ ُ�مَّ ال يَُ�وُن َ�يرَْصٌ َ�ْعَدهُ  ،َ�ْعَدهُ  وََس�َّ . »َوتَلُْقَسَمنَّ ُكنُوزَُها يِف َسِبيِل ا�َّ
َْرَب خُ 

ْ
 )۳۰۲۸-۳۰۲۷ بخاری:( .»ْدَعةً احل

نخواهد  ییشد و بعد از او، کسراک کسرا، هال«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

م خواهد یآنها در راه خدا تقس یها نخواهد آمد و گنج یصریخواهد شد و بعد از او قک صر، هالیآمد. ق

 .»خواند یبکاریجنگ را فر ن آنحضرت یهمچن». شد

 ): کراهیت تنازع و اختالف در جنگ74باب(

رَبَاءِ  ِن عَ « -۱۲۸۶
ْ
ُحٍد َوَ�نُوا مَخِْسَ�  قَاَل: َجَعَل انلَّيِبُّ  ْ�َن اَعزٍِب  ال

ُ
الَِة يَْوَم أ ىلَعَ الرَّجَّ

ِ ْ�َن ُجبَْ�ٍ  رَُجال َ�بْدَ  ْ�ُ فَال َ�رْبَُحوا َماَكنَُ�ْم َهَذا َحىتَّ «َ�َقاَل:  ،ا�َّ َْطُفنَا الطَّ
َ

ْ�تُُمونَا خت
َ
إِْن َرأ

رِْسَل إيَِلُْ�مْ 
ُ
رِْسَل إيَِلُْ�مْ َو�ِْن رَ  ،أ

ُ
نَاُهْم فَال َ�رْبَُحوا َحىتَّ أ

ْ
وَْطأ

َ
َقْوَم َوأ

ْ
ْ�تُُمونَا َهَزْمنَا ال

َ
 .»أ

ْسُوُ�ُهنَّ َرافَِعاٍت  .َ�َهَزُموُهمْ 
َ
يُْت النَِّساَء �َْشتَِدْدَن قَْد بََدْت َخالِخلُُهنَّ َوأ

َ
ِ َرأ نَا َوا�َّ

َ
قَاَل: فَأ

ْصَحاُب �َ  ،ِ�يَاَ�ُهنَّ 
َ
ْي قَْومِ  بْدِ َ�َقاَل أ

َ
َغنِيَمَة أ

ْ
: ال ِ بِْن ُجبَْ�ٍ ْصَحابُُ�ْم َ�َما  ،ا�َّ

َ
َغنِيَمَة َظَهَر أ

ْ
ال

ِ  َ�َقاَل َ�بْدُ  ؟تَنْتَِظُرونَ  �َِسيتُْم َما قَاَل لَُ�ْم رَُسوُل ا�َّ
َ
: أ ِ ْ�ُن ُجبَْ�ٍ ِ�َ�َّ  ؟ا�َّ

ْ
ِ نَلَأ قَالُوا: َوا�َّ

َغنِيَمةِ  انلَّاَس فَلَنُِصينَبَّ ِمنَ 
ْ
ْ�بَلُوا ُمنَْهِزِم�َ  ،ال

َ
فَْت وُُجوُهُهْم فَأ تَوُْهْم رُصِ

َ
ا أ  . »فَلَمَّ
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ْخَراُهمْ 
ُ
 ،َ�ْ�ُ ا�َْ�ْ َعرَشَ رَُجال فَلَْم َ�بَْق َمَع انلَّيِبِّ  ،فََذاَك إِْذ يَْدُعوُهُم الرَُّسوُل يِف أ

َصابُوا ِمنَّا َسبِْع�َ 
َ
ْر�َِعَ� َوِمائَةً  َوَ�َن انلَّيِبُّ  ،فَأ

َ
ِ�َ� يَْوَم بَْدٍر أ َصابُوا ِمَن الُْمرْشِ

َ
ْصَحابُُه أ

َ
 ،َوأ

ِسً�ا وََسبِْعَ� قَِتيالً 
َ
دٌ  ،َسبِْعَ� أ َقْوِم ُ�َمَّ

ْ
يِف ال

َ
بُو ُسْفيَاَن: أ

َ
اٍت  ؟َ�َقاَل أ َ�نََهاُهُم انلَّيِبُّ  ،ثَالَث َمرَّ

  ُيبُوه ْن ُ�ِ
َ
  ،أ

ْ
يِف ال

َ
يِب قَُحافَةَ ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
اٍت  ؟َقْوِم اْ�ُن أ َقْوِم اْ�ُن ، ثَالَث َمرَّ

ْ
يِف ال

َ
ُ�مَّ قَاَل: أ

اِب  َطَّ
ْ
ْصَحابِِه َ�َقاَل  ؟اخل

َ
 أ

َ
اٍت، ُ�مَّ رََجَع إىِل ا َهُؤالِء َ�َقْد قُتِلُوا :ثَالَث َمرَّ مَّ

َ
َ�َما َملََك ُ�َمُر  ،أ

ِ  :َ�ْفَسُه َ�َقاَل  ِ يَا َعُدوَّ ا�َّ ْحيَاٌء لُكُُّهْم َوقَْد بيَِقَ لََك َما �َُسوُءكَ  ،َكَذبَْت َوا�َّ
َ َ
يَن َعَدْدَت أل ِ

َّ
 ،إِنَّ اذل

َْرُب ِسَجاٌل  :قَاَل 
ْ
َقْوِم ُمثْلًَة لَْم آُمْر بَِها َولَْم �َُسْؤِ�  ،يَْوٌم �ِيَْوِم بَْدٍر َواحل

ْ
ُ�مَّ  ،إِنَُّ�ْم َستَِجُدوَن يِف ال

زُ  ِ
َ

َخَذ يَْرجت
َ
ْعُل ُهبَْل  :أ

ُ
ْعُل ُهبَْل  أ

ُ
ُ : «قَاَل انلَّيِبُّ  ،أ

َ
يبُوا هل ِ

ُ
ال جت

َ
ِ  ؟»أ َما َ�ُقوُل؟  ،قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َجلُّ  :قُولُوا«قَاَل: 
َ
ىلْعَ وَأ

َ
ُ أ ُعزَّى َوال ُعزَّى لَُ�ْم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ قَاَل  .»ا�َّ

ْ
يبُوا « :: إِنَّ نَلَا ال ِ

ُ
أال جت

 ُ
َ

ِ  ؟»هل  لَُ�مْ  :قُولُوا«َما َ�ُقوُل؟ قَاَل:  ،قَاَل: قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ُ َمْوالنَا َوال َمْو�  بخاری:( .»»ا�َّ

٣٠٣٩( 
اده یر را فرمانده پیروز جنگ احد، عبد الله بن جب اکرم  ینب گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

ما  هد که پرندگان بر سر الشیدیاگر د«ن کرد و فرمود: ییبود، تعاز که تعدادشان پنجاه نفر اند ریت ینظامها

د که ما کفار را شکست یدید. و اگر دینکنک تان را تریجا ام، را نزد شما نفرستاده یکه کس ی، تا زماناند آمده

 .»دینکنک تان را تریجا ام، نزد شما نفرستاده یم، بازهم تا شخصیرو شان، راه مییها جنازه یم و رویداد

دم که یمسلمانان، کفار را شکست دادند و سوگند به خدا که من زنانشان را د گوید: می یراو

 کردند.  آنان آشکار بود، فرار می یها برنجن یکه ساقها و پا یشان را باال زده بودند و در حالیها لباس

روز شدند. ین شما پارایمت. یمردم! غن یمت، ایر صدا زدند: غنیاران عبد الله بن جبین هنگام، یدر ا

 به شما چه گفت؟  د که رسول الله یا فراموش کردیر گفت: آید؟ عبد الله بن جبیچرا منتظر

که آنجا رفتند،  یم. هنگامیدار یمت، برمیم و سهم خود را از غنیرو گفتند: به خدا سوگند، نزد مردم می

استفاده کرده و از پشت به آنان، حمله ن فرصت، یرا کفار از ایران شدند و ندانستند به کجا بروند. (زیح

 جه، مسلمانان، شکست خورده، برگشتند.یکردند). در نت

فقط  اکرم  ینب زد. در کنار ن گروه، آنان را صدا مییآخر یایان بقایمدر نجا بود که رسول الله یا

ارانش، در جنگ بدر یامبر و یمانده بود. کفار، هفتاد نفر از ما را کشتند. قابل ذکر است که پ یدوازده نفر باق

 .ر بودندیگر، اسیان، هفتاد کشته و هفتاد نفر دیر کردند که از آن میکصد و چهل نفر را کشته و اسی

جواب  یاجازه نداد کس اکرم  یان شماست؟ نبیما محمد دریاد زد: آیان، سه بار، فریدر آن اثنا، ابوسف

ن سه یان شماست؟ همچنیما فرزند ابوقحافه (ابوبکر) درید: آاد زیان سه بار، فریاو را بدهد. دوباره، ابوسف
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ن سه یارانش کرد و گفت: ایان شماست؟ و سرانجام، رو به یما فرزند خطاب (عمر) دریاد زد: آیگر، فریبار د

 . اند نفر، کشته شده

دشمن خدا!  ی، اییگو نجا بود که عمر، کنترلش را از دست داد و گفت: سوگند به خدا که دروغ مییا

 .اند زنده  یشوند، همگ یات م یو باعث خشم و ناراحت یرا که تو نام برد یکسان

ان یرا در م یدارد. افراد یروزین روز، پاسخ روز بدر است. و جنگ، شکست و پیان گفت: ایسف ابو

سپس  ستم.ین ن کار، ناراحتیاز ا یول ام.  نداده ین دستوری. من چناند د که مثله شدهیابی کشته شدگان می

 .کرد و گفت: هبل، سر بلند باد، هبل، سر بلند باد یشروع به رجز خوان

م؟ فرمود: ییرسول خدا! چه بگو ی؟ صحابه گفتند: ا»دیده ا جوابش را نمییآ«فرمود:  رسول اکرم 

 اکرم  ینب د. دوبارهیندار یم و شما عّز یدار یان گفت: ما عّز یابوسف». تر است د: الله، باالتر و بزرگییبگو«

 ید: الله، موالییبگو«م؟ فرمود: ییرسول خدا! چه بگو ی؟ صحابه گفتند: ا»دیده ا جوابش را نمییفرمود: آ

 . »اور است)یار و ی ی(موال بمعن». دیندار ییماست و شما موال

 دیدن دشمن خواستن از مردم، هنگامکمک ): 75باب (

َغابَِة َحىتَّ إَِذا ُكنُْت بِثَنِيَِّة  َ�ْن َسلََمَة « -۱۲۸۷
ْ
َْو ال

َ
قَاَل: َخرَْجُت ِمَن الَْمِدينَِة َذاِهبًا �

َغابَِة لَِقيَِ� ُغالٌم لَِعبِْدالرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف 
ْ
ِخَذْت ِلَقاُح انلَّيِبِّ  :قَاَل  ؟َما بَِك  ،َوْ�ََك  :قُلُْت  ،ال

ُ
 ،أ

َخَذَها :قُلُْت 
َ
ْسَمْعُت َما َ�ْ�َ البَتَيَْها ،َفاُن َوفََزاَرةُ َ�طَ  :قَاَل  ؟َمْن أ

َ
 :فرََصَْخُت ثَالَث رَصََخاٍت أ

قُوُل  ،يَا َصبَاَحاهْ يَا َصبَاَحاهْ 
َ
ْرِميِهْم َوأ

َ
َخُذوَها فََجَعلُْت أ

َ
َقاُهْم َوقَْد أ

ْ
ل
َ
 :ُ�مَّ انَْدَ�ْعُت َحىتَّ أ

ْ�َوِع 
َ ْ
نَااْ�ُن األ

َ
 أ

 

عْ   َْوُم يَْوُم الرُّضَّ  َوايلْ
 

ُ�وا ْن �رَْشَ
َ
ُسوُ�َها ،فَاْستَنَْقْذُ�َها ِمنُْهْم َ�بَْل أ

َ
ْ�بَلُْت بَِها أ

َ
يَا  :َ�ُقلُْت  ،فَلَِقيَِ� انلَّيِبُّ  ،فَأ

 ِ ُ�وا ِسْقيَُهْم فَاْ�َعْث يِف إِثِْرِهمْ  ،رَُسوَل ا�َّ ْن �رَْشَ
َ
ْعَجلْتُُهْم أ

َ
َقْوَم ِعَطاٌش َو�ِ�ِّ أ

ْ
يَا « :َ�َقاَل  ،إِنَّ ال

َقْوَم ُ�ْقَرْوَن يِف قَْوِمِهمْ 
ْ
ْسِجْح إِنَّ ال

َ
ْ�َوِع َملَْكَت فَأ

َ ْ
 )۳۰۴۱ بخاری:( .»»اْ�َن األ

نکه به یش گرفتم تا ایرون رفتم و راه جنگل را در پینه بیاز مد گوید: می بن اکوع   سلمه« ترجمه:

نجا چکار یبرتو، ا یاو گفتم: وادم. به یعبد الرحمن بن عوف را د هبرد دم. در آنجا، یجنگل رس هگردن

آنها را به سرقت برد؟ گفت:  یدم: چه کسیرا به سرقت بردند. پرس اکرم  یرِده نبی؟ گفت: شتران شیکن می

که هنگام خطر بکار ای  ا صباحاه (کلمهیاد زدم: یبلند، فر یغطفان و فزاره. آنگاه، سه بار با صدا هفیافراد طا

نه وجود داشت، رساندم. سپس، با شتاب، یان دو سنگالخ مدیه گوش آنچه مم را بیکه صدایبردند) طور می

گفتم: من،  کردم و می یازاند ریدم. شروع به تیبردند، رس نکه به آنها که داشتند شتران را مییحرکت کردم تا ا

 .پست فطرتان است یفرزند اکوع هستم و امروز، روز نابود
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بردم که  نه منوره مییمد یرشان را بنوشند، نجات دادم و آنها را بسوینکه شینگونه، شتران را قبل از ایاو 

رشان را یش هیرا من نگذاشتم که سهمیرسول خدا! آنان، تشنه هستند ز ید. گفتم: ایمرا د اکرم  ینب

فرزند اکوع! تو بر آنان، غالب  یا«فرمود:  ب آنها بفرست. رسول اکرم یرا به تعقای  بنوشند. لذا عده

ما  ی(از دسترس». شوند می یرائیان قومشان پذیمفو و گذشت کن. هم اکنون، آنها درپس ع. یآمد

 .»)اند خارج

 آزاد کردن اسیران جنگی): 76باب(

يِب ُموىَس « -۱۲۸۸
َ
ِ  :قَاَل  َ�ْن أ ْطِعُموا : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ِسَ� َوأ

َ
َعاِ�َ َ�ْعِ� األ

ْ
وا ال فُكُّ

َائَِع وَُعوُدوا 
ْ
 )۳۰۴۶ بخاری:( .»»الَْمِر�َض اجل

د، گرسنگان را طعام یران را آزاد کنیاس«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 .»»دیادت کنیماران را عید و بیده

يِب ُجَحيَْفَة « -۱۲۸۹
َ
ٌء ِمَن الَْويْحِ إِال َما قَاَل: قُلُْت ِلَعِ�ٍّ  َ�ْن أ : َهْل ِعنَْدُ�ْم يَشْ

 ِ ُ رَُجال «قَاَل:  ؟يِف ِكتَاِب ا�َّ ْعلَُمُه إِال َ�ْهًما ُ�ْعِطيِه ا�َّ
َ
 النََّسَمَة َما أ

َ
َبََّة َوَ�َرأ

ْ
ِي فَلََق احل

َّ
ال َواذل

ِحيَفةِ  ُقْرآِن َوَما يِف َهِذهِ الصَّ
ْ
ِحيَفةِ  .»يِف ال نْ  ؟قُلُْت: َوَما يِف الصَّ

َ
ِسِ� َوأ

َ
َعْقُل َوفاََكُك األ

ْ
ال  قَاَل: ال

 )۰۴۷ ۳بخاری:( .»ُ�ْقتََل ُمْسِلٌم بَِ�افِرٍ 
، یاز وح یزیر از آنچه در کتاب الله هست، چیا غیگفتم: آ یبه عل گوید: می فه یابوجح« ترجمه:

که خداوند به  ید، بجز فهمیو انسان را آفر که دانه را شکافت ینزد شما وجود دارد؟ گفت: نه، سوگند به ذات

دم: ی، وجود ندارد. پرسیگریز دیفه هست، چین صحیکند و آنچه در ا ت مییانسان، در شناخت قرآن، عنا

 .»د در قبال کافر، کشته شودین که مسلمان نبایر و ایاس یه، آزادیست؟ گفت: احکام دیفه، چین صحیدر ا

 ): فدیه گرفتن از مشرکین77باب(

�َِس « -۱۲۹۰
َ
نَّ رَِجاالً  :َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

َ
ِ  أ َذنُوا رَُسوَل ا�َّ

ْ
نَْصاِر اْستَأ

َ
 :َ�َقالُوا ِمَن األ

 ِ ْخِتنَا َ�بَّاٍس فَِداَءهُ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ
 .»»تََدُعوَن ِمنَْها ِدرَْهًما ال« :َ�َقاَل  ،ائَْذْن فَلْنرَْتُْك ِالبِْن أ

 )۳۰۴۸ بخاری:(
اجازه خواستند و  از رسول الله  یکند که چند مرد انصار میت یروا ک بن مالانس « ترجمه:

یک «فرمود:  م. آنحضرت یمان عباس را به او ببخش خواهر زاده هیرسول خدا! اجازه بده تا فد یگفتند: ا

امبر؛ هنوز مسلمان نشده یپ یاست که عباس؛ عمو ین ماجرا مربوط به زمانی(ا». دیدرهم از آنرا هم نبخش



 645 کتاب جهاد

 

نست که مادر یگفتند بخاطر ا ث، به او خواهر زاده میین حدیر شد. انصار که در ایگ بدر، اسبود و در جن

 .»عبد المطلب از انصار بود)

 ): اگر کافر حربی بدون امان خواستن، وارد سرزمین مسلمانان شود78باب(

ْ�َوِع « -۱۲۹۱
َ ْ
ىَت انلَّيِبَّ  :قَاَل  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

َ
�َِ� وَُهَو يِف َسَفرٍ  أ  ،َ�ْ�ٌ ِمَن الُْمرْشِ

ُث  ْصَحابِِه َ�تََحدَّ
َ
لَُه  ».اْطلُبُوُه َواْ�تُلُوهُ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،ُ�مَّ اْ�َفتََل  ،فََجلََس ِعنَْد أ َ�َقتَلَُه َ�نَفَّ

 )۳۰۵۱ بخاری:( .»َسلَبَهُ 
ن آمد و یاز طرف مشرک یدر سفر بود که جاسوس رسول خدا  گوید: می  بن اکوع  سلمه« ترجمه:

سلمه او ». دید و بکشیدا کنیاو را پ«فرمود:  اکرم  یبا صحابه نشست و صحبت کرد. سپس، برگشت. نب

 . »اموال آن شخص را به او (سلمه) داد را کشت و رسول خدا 

  ): جایزه دادن به سفیر و نماینده79باب(

 ذمه، شفاعت نمود؟ و چگونگی رفتار با آنان) آیا میتوان براي اهل 80باب(

نَُّه قَاَل  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٢٩٢
َ
َِميِس  :�

ْ
َِميِس َوَما يَْوُم اخل

ْ
ُ�مَّ بََ�ى  ؟يَْوُم اخل

َْصبَاءَ 
ْ
ِ  ،َحىتَّ َخَضَب َدْمُعُه احل َِميِس  َ�َقاَل: اْشتَدَّ بِرَُسوِل ا�َّ

ْ
اْ�تُوِ� «: َ�َقاَل وََجُعُه يَْوَم اخل

بًَدا
َ
ْ�تُْب لَُ�ْم ِكتَابًا لَْن تَِضلُّوا َ�ْعَدهُ أ

َ
 ،َ�تَنَازَُعوا َوال يَنْبيَِغ ِعنَْد نيَِبٍّ َ�نَاُزعٌ  ».بِِ�تَاٍب أ

 ِ ا تَْدُعوِ� إيَِلْهِ «قَاَل:  ،َ�َقالُوا: َهَجَر رَُسوُل ا�َّ نَا ِ�يِه َخْ�ٌ ِممَّ
َ
ي أ ِ

َّ
وىَْص  ».َدُعوِ� فَاذل

َ
ِعنَْد  َوأ

ِج�ُُهمْ « :َمْوتِِه بِثَالٍث 
ُ
ِجُ�وا الَْوفَْد بِنَْحِو َما ُكنُْت أ

َ
َعَرِب َوأ

ْ
�َِ� ِمْن َجِز�َرِة ال ْخرُِجوا الُْمرْشِ

َ
 ».أ
 )٣٠٥٣ بخاری:( .»َو�َِسيُت اثلَّاثِلَةَ 

است؟  یت است که گفت: روز پنج شنبه و روز پنج شنبه، چه روزیروا ب عباس  از ابن« ترجمه:

ر کرد. سپس گفت: ب ها زهیش، سنگریها ه کرد که اشكیآنگاه، آنقدر گر
َ
در روز پنج  رسول خدا  یماریرا ت

سم که بعد از آن، هرگز یبنو یشما مطالب ید تا برایاوریب یدفتر«فرمود:  افت و آنحضرت یشنبه، شدت 

ست. یسته نی، اختالف، شایامبریچ پیمردم، دچار اختالف شدند حاالنکه در حضور ه». دیگمراه نشو

د). ید. دستورش را اطاعت کنیگو ان نمیید؟! (هرگز هذیگو ان مییهذ گفتند: مگر رسول خدا  یبعض

د، یخواه یخواهم از آنچه که شما م را آنچه را که من میید زیمرا به حال خود، رها کن«فرمود:  رسول خدا 

رون یرة العرب، بین را از جزیت کرد: مشرکیز وصیهنگام رحلت، به سه چ و آنحضرت ». بهتر است
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ت سوم را یوص گوید: می یراو». دادم زه میید، همانگونه که من جایزه دهیو قاصدان، جا ها یکد، به پیکن

 .»فراموش کردم
 

 ): چگونه اسالم بر کودك، عرضه شود؟81باب(

ْهلُُه،  قَاَل: قَاَم انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٢٩٣
َ
ِ بَِما ُهَو أ ْ�َ� ىلَعَ ا�َّ

َ
يِف انلَّاِس، فَأ

اَل َ�َقاَل:  جَّ نَْذرَهُ نُوٌح قَْوَمُه «ُ�مَّ َذَكَر ادلَّ
َ
نَْذرَُه قَْوَمُه، لََقْد أ

َ
نِْذُرُكُموُه َوَما ِمْن نيَِبٍّ إِال قَْد أ

ُ
إِ�ِّ أ

قُوُل لَُ�ْم ِ�يِه قَْوًال لَْم َ�ُقلُْه نَ 
َ
َ لَيَْس َولَِ�ْن َسأ نَّ ا�َّ

َ
ْعَوُر َوأ

َ
نَُّه أ

َ
يِبٌّ لَِقْوِمِه: َ�ْعلَُموَن �

ْعَورَ 
َ
 )٣٠٥٧ بخاری:( .»»بِأ

خدا  هستیان مردم، برخاست و آنطور که شایمدر اکرم  ینب گوید: می بعمر   ابن« ترجمه:

دارم.  از او بر حذر میمن شما را «ان آورد و فرمود: یاست، او را حمد و ثنا گفت. سپس، سخن از دجال به م

برحذر  رااش  ز قومیرا از او برحذر داشته است. از آن جمله، نوح ناش  نکه قومیامده مگر این یامبریچ پیو ه

چشم و یک نگفته است. دجال، اش  قوم یبرا یامبریچ پیم که هیگو می یاو سخن هداشته است. اما من دربار

 .»کند) می ییخدا ید، ادعایآ که دجال می ی(زمان». ستین نیخداوند، چن یاحول است. ول

 ): شمارش مردم، توسط امام82باب (

ِْسَالِم ِمَن انلَّاِس « :قَاَل انلَّيِبُّ  :قَاَل  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -١٢٩٤
ْ

َظ بِاإل  ».اْكتُبُوا يِل َمْن تَلَفَّ
ًفا ومََخَْس ِمائَِة رَُجٍل 

ْ
ل
َ
ُ أ

َ
ٌف ومََخُْس ِمائَةٍ  :َ�ُقلْنَا ،فََكتَبْنَا هل

ْ
ل
َ
ُْن أ

َ
َاُف َو�

َ
يْتُنَا اْ�تُِلينَا  ؟�

َ
فَلََقْد َرأ

 )٣٠٦٠بخاری:( .»َحىتَّ إِنَّ الرَُّجَل يَلَُص�ِّ وَْحَدُه وَُهَو َخائٌِف 
م ی، برااند آورده که اسالم یاز کسان یفهرست«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می فه یحذ« ترجمه:

ا ما هزار و پانصد یم: آیگر گفتیکدیم. و به یش نوشتیهزار و پانصد مرد مسلمان را برا یما اسام». دیسیبنو

که از ترس، به  ییم تا جایش قرار گرفتیپس از آن، مورد آزما گوید: می یم؟ راویترس م و باز هم میینفر هست

بوقوع  لت رسول خدا باشد که بعد از رح ییها ن مطلب، اشاره به فتنهید ایشا(م. یخواند نماز می ییتنها

 . »یوست). نوویپ

 بر دشمن از پیروزي پستوقف در میدان جنگ  ): سه شب83باب (
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يِب َطلَْحَة « -١٢٩٥
َ
َعرَْصِة  :َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
قَاَم بِال

َ
نَُّه اَكَن إَِذا َظَهَر ىلَعَ قَْوٍم أ

َ
 َث ثال�

 )٣٠٦٥ بخاری:( .»يَلَالٍ 
دان یشد، سه شب در م روز مییپ یبر گروه اکرم  یهرگاه، نب گوید: می ابوطلحه « ترجمه:

 .»کرد جنگ، توقف می

 دوباره به دست مسلمانان افتد؟ ،دشمن ۀبعد از غلب ،اگر اموال مسلمانان): 84باب (

َعُدوُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٢٩٦
ْ
َخَذهُ ال

َ
ُ فَأ

َ
َ�َظَهَر َعلَيِْه الُْمْسِلُموَن  ،قَاَل: َذَهَب فََرٌس هل

 ِ هُ  ،فَُردَّ َعلَيِْه يِف َزَمِن رَُسوِل ا�َّ وِم َ�َظَهَر َعلَيِْهُم الُْمْسِلُموَن فَرَدَّ ُ فَلَِحَق بِالرُّ
َ

َ�َق َ�بٌْد هل
َ
َوأ

 )٣٠٦٧ :یبخار( .»َعلَيِْه َخادِلُ ْ�ُن الَْويِلِد َ�ْعَد انلَّيِبِّ 
ت است که اسبش رفت و بدست دشمن افتاد. سپس، مسلمانان در یروا ببن عمر ااز « ترجمه:

از ابن عمر فرار کرد ای  ن بردهیافتند و آن را به ابن عمر بر گرداندند. همچنیبه آن دست  زمان رسول خدا 

روز شدند، خالد بن یان پیبر روم که مسلمانان پس از رحلت رسول اکرم  یوست. هنگامیان پیو به روم

 .»دین برده را به او باز گرداند آیول

 ): کسی که به زبان فارسی و غیر عربی، سخن بگوید85باب(

ِ  بِْن  عن َجابِرِ « -۱۲۹۷
ِ  :قَاَل: قُلُْت  بَ�بِْدا�َّ َذحَبْنَا ُ�َهيَْمًة نَلَا  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

نَْت َوَ�َفرٌ 
َ
َنَْدقِ «َ�َقاَل:  فََصاَح انلَّيِبُّ  ،َوَطَحنُْت َصااًع ِمْن َشِعٍ� َ�تََعاَل أ

ْ
ْهَل اخل

َ
إِنَّ  ،يَا أ

 )۳۰۷۰بخاری:( .»»َجابًِرا قَْد َصنََع ُسْؤًرا فيََحَّ َهال بُِ�مْ 
ذبح کرده و  یکوچک هبزغال رسول خدا! یعرض کردم: ا گوید: می ببن عبدالله  جابر« ترجمه:

اهل  یصدا زد و گفت: ا اکرم  ید. نبیاوریف بیتشرگر، یشما و چند نفر د ام.  صاع جو، آرد نمودهیک 

 .»»دیار خوش آمدید و بسییایه کرده است. پس بیخندق! جابر، غذا ته

مِّ َخادِلٍ بِنِْت َخادِلِ بِْن َسِعيٍد « -۱۲۹۸ 
ُ
ِ  :قَالَْت  َ�ْن أ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َّ  أ يِب َويلَعَ

َ
َمَع أ

ْصَفرُ 
َ
ِ  ،قَِميٌص أ َبَِشيَِّة َحَسنَةٌ » َسنَْه َسنَهْ : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َعُب  .َوِ�َ بِاحل

ْ
ل
َ
قَالَْت: فََذَهبُْت أ

ةِ  يِب  ،خِبَاتَِم انلُّبُوَّ
َ
ِ  ،فََزَ�َرِ� أ ِ ث ».َدْ�َها« :قَاَل رَُسوُل ا�َّ ْخِليِف « :مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
بِْ� َوأ

َ
مَّ ثأ

ْخلِ 
َ
بِْ� َوأ

َ
ْخِليِف ثيِف أ

َ
بِْ� َوأ

َ
 )۳۰۷۱ بخاری:( .»»مَّ أ
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زرد رنگ به تن داشتم، همراه ای  من که جامه گوید: می د یسعخالد بن  دخترام خالد « ترجمه:

باست، یز یعنی ین کلمه به زبان حبشیو ا »َسَنه َسَنه«گفت:  رفتم. رسول اکرم  پدرم، نزد رسول الله 

ت مرا از آن یبا ُمهر نبوت شدم. پدرم با عصبان یآنگاه، رفتم و سرگرم باز گوید: می باست. ام خالدیز

و کهنه  ین را بپوشین جامه مانند ایچند«سپس، فرمود: ». او را بگذار«فرمود:  بازداشت. رسول الله 

 ».»یو کهنه کن ین را بپوشین جامه مانند ای، چندیو کهنه کن ین را بپوشین جامه مانند ای، چندیکن

 

 خیانت در مال غنیمت): 86باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۲۹۹
َ
ْمَرهُ  قَاَل: قَاَم ِ�ينَا انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
َم أ َمُه َوَ�ظَّ ُغلُوَل َ�َعظَّ

ْ
  ،فََذَكَر ال

َ
ال

َ
 :ق

ِقيَاَمِة ىلَعَ َرَ�بَتِِه َشاٌة لََها ال«
ْ
َحَدُ�ْم يَْوَم ال

َ
ِفَ�َّ أ

ْ
ل
ُ
ُ مَحَْحَمةٌ  ،َغاءٌ �َ  أ

َ
يَا  :َ�ُقوُل  ،ىلَعَ َرَ�بَتِِه فََرٌس هل

 ِ غِ  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
قُوُل  ،ِ� ثأ

َ
بْلَْغتَُك  :فَأ

َ
ْمِلُك لََك َشيْئًا قَْد أ

َ
 أ

َ
ُ راَُغءٌ  ،ال

َ
يَا  :َ�ُقوُل  ،وىلََعَ َرَ�بَتِِه بَِعٌ� هل

 ِ غِ  ،رَُسوَل ا�َّ
َ
قُوُل  ،ِ� ثأ

َ
ْمِلُك لََك َشيْئًا  :فَأ

َ
 أ

َ
بْلَْغتَُك ال

َ
يَا رَُسوَل  :وىلََعَ َرَ�بَِتِه َصاِمٌت َ�يَُقوُل  ،قَْد أ

 ِ غِ  ،ا�َّ
َ
قُوُل  ،ِ� ثأ

َ
بْلَْغتَُك  :فَأ

َ
ْمِلُك لََك َشيْئًا قَْد أ

َ
 أ

َ
ِْفُق  ،ال

َ
ْو ىلَعَ َرَ�بَتِِه ِرقَاٌع خت

َ
يَا رَُسوَل  :َ�يَُقوُل  ،أ

 ِ غِ  ،ا�َّ
َ
قُوُل  ،ِ� ثأ

َ
ْمِلُك لََك شَ  :فَأ

َ
 أ

َ
بْلَْغتَُك ال

َ
 )۳۰۷۳ بخاری:( .»»يْئًا قَْد أ

مت، سخن گفت و یانت در غنیان ما برخاست و از خیم اکرم  ینب گوید: می  هریابوهر« ترجمه:

، بر دوش یامت که گوسفندیاز شما را در روز ق یکینم ینب«برشمرد و بزرگ دانست و فرمود:  یآنرا گناه بزرگ

 گوید: می کشد و آن شخص، هه مییبر دوش دارد و آن اسب، ش یا اسبیکند،  دارد و آن گوسفند، بع بع می

 .ت انجام دهم. به تو ابالغ نمودمیبرا یتوانم کار نمی م:یگو رسول خدا! به دادم برس. من می یا

رسول  ید: ایگو یم شخص، دهد. و آن بر دوش دارد و آن شتر، صدا می یاز شما شتر یکینم که یو نب

 .ت انجام دهم. به تو ابالغ نمودمیبرا یتوانم کار م: نمییگو خدا! به دادم برس. من می

به دادم برس. من  !رسول خدا یا گوید: می از شما را که طال و نقره بر دوش دارد و یکینم یو نب

ای  از شما را که قطعه پارچه یکینم ینب ایت انجام دهم. به تو ابالغ نمودم. و یبرا یتوانم کار م: نمییگو می

رسول خدا! به دادم برس. من  یا گوید: می د و آن شخص،یآ بر دوش دارد و آن پارچه، به اهتزاز در می

 .»»ت انجام دهم. به تو ابالغ نمودمیبرا یتوانم کار م: نمییگو می

 ): خیانت اندك در امانت87باب(
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ِ بِْن َ�ْمٍرو  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۰۰ ُ   َقِل انلَّيِبِّ �ُ قَاَل: اَكَن ىلَعَ  با�َّ
َ

رَُجٌل ُ�َقاُل هل
ِ  ،َ�َماَت  ،ِكْرِكَرةُ  فَوََجُدوا َ�بَاَءًة قَْد  ،فََذَهبُوا َ�نُْظُروَن إيَِلْهِ  ».ُهَو يِف انلَّارِ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

 )۳۰۷۴ بخاری:( .»َغلََّها
بود، فوت  ن اموال رسول خدا یبنام کرکره که ام یمرد گوید: می ب وعمربن   الله عبد« ترجمه:

از  ییافتند که او عبایق کردند. سپس دریمردم رفتند و تحق». او در دوزخ است«فرمود:  کرد. رسول خدا 

  .»ده استیمت، دزدیمال غن
 

 مجاهدیناز استقبال ): 88باب(

يِب ُملَيَكَة قَاَل:  َعِن ابِْن « -۱۳۰۱
َ
َ�ْ�ِ  اْ�نُ  قَاَل أ يْنَا  :ِالبِْن َجْعَفرٍ  الزُّ تَْذُكُر إِْذ تَلَقَّ

َ
أ

 ِ نَْت َواْ�ُن َ�بَّاٍس  رَُسوَل ا�َّ
َ
نَا َوأ

َ
 )۳۰۸۲ بخاری:( .»َ�َعْم فََحَملَنَا َوتََرَ�َك  :قَاَل  ؟أ

که من، تو و ابن  یا به خاطر داریر به فرزند جعفر گفت: آیفرزند زب گوید: می هیملک یاب بنا« ترجمه:

 .»، ما را در آغوش گرفت و تو را رها کردیم؟ گفت: بلیرفت عباس به استقبال رسول خدا 

ائِِب « -۱۳۰۲  ِ  :يَِز�َد  بِْن  َعِن السَّ   َذَهبْنَا َ�تَلىَقَّ رَُسوَل ا�َّ
َ

بْيَاِن إِىل نِيَِّة ثَمَع الصِّ
 )۳۰۸۳ بخاری:( .»الْوََداِع 

 .»میالوداع رفت ةینثهمراه کودکان به   خدا  استقبال رسول یبراما  گوید: می د یزیبن   بئسا« ترجمه:

 عاي برگشتن از جهاد): د89باب(

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۳۰۳
َ
ِ  ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ  َمْقَفلَُه ِمْن ُعْسَفاَن َورَُسوُل ا�َّ

رَْدَف 
َ
يًعا ،ْت نَاَ�تُهُ رثَ َ�عَ  ،َصِفيََّة بِنَْت ُحَيٍّ ىلَعَ َراِحلَِتِه َوقَْد أ بُو َطلَْحَة  ،فرَُصاَِع مَجِ

َ
فَاْ�تََحَم أ

ِ  :َ�َقاَل  ُ فَِداَءكَ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ةَ « :قَاَل  ،َجَعلَِ� ا�َّ
َ
تَاَها  ».َعلَيَْك الَْمْرأ

َ
َ�َقلََب ثَْوً�ا ىلَعَ وَْجِهِه َوأ

ْصلََح لَُهَما َمْرَكبَُهَما
َ
َقاهُ َعلَيَْها َوأ

ْ
ل
َ
ِ  ،فَأ ْ�نَا ىلَعَ الَْمِدينَِة  فََرِ�بَا َواْكتَنَْفنَا رَُسوَل ا�َّ رْشَ

َ
ا أ فَلَمَّ

 .»ْل َ�ُقوُل َذلَِك َحىتَّ َدَخَل الَْمِدينَةَ فَلَْم يَزَ  ».آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدونَ « :قَاَل 
 )۳۰۸۵ بخاری:(
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سوار  م. آنحضرت یگشت یاز عسفان برم اکرم  یهمراه نب گوید: می ک بن مال  انس« ترجمه:

آنها به  ید و هر دوی(همسرش) را پشت سر خود، سوار کرده بود. شتر لغز یه دختر حیبر شترش بود و صف

 .ن افتادندیزم

مواظب «فرمود:  امبر اکرم یت گرداند. پیرسول الله! خداوند مرا فدا ید و گفت: ایابوطلحه جلو پر

او انداخت.  یه رفت و آن چادر را رویصف یگذاشت و بسواش  بر چهره یابوطلحه چادر». ه باشیصف

 .را سر و سامان داد. و آندو سوار شدندشان  سپس، مرکب

م، یشدیک نه نزدیکه به مد یم. و هنگامیم و براه افتادیاحاطه کرد را ما آنحضرت  گوید: می یراو

و عبادت  توبه کنان یعنی »َحاِمُدونَ لرّ�نا تائِبُوَن اَعبُِدوَن  بونيآ«خواند  ن دعا را مییا رسول خدا 

 ن کلماتیا رسول خدا م. و همچنان، یگرد یم، بازمییگو که پرودگارمان را حمد و ثنا می یکنان در حال

 .»نه شدینکه وارد مدیکرد تا ا را تکرار می

 از سفرهنگام بازگشت  ،نماز خواندن): 90باب(

نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن َكْعٍب « -۱۳۰۴
َ
اَكَن إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر ُضىًح َدَخَل الَْمْسِجَد فََص�َّ  أ

ْن َ�ِْلَس 
َ
َعتَْ�ِ َ�بَْل أ

ْ
 )۳۰۸۸ بخاری:( .»َر�

گشت، وارد مسجد  هنگام چاشت از سفر بر می اکرم  یهرگاه، نب گوید: می کعب « ترجمه:

 .»خواند ند، دو رکعت نماز میینکه بنشیشد و قبل از ا می

 :فرض اداي خُمس )91باب(

اِب « -۱۳۰۵ َطَّ
ْ
ِ  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل نَا َصَدقَةٌ : «قَاَل: قال رَُسوُل ا�َّ

ْ
 .»ال نُورَُث َما تََر�

 
ْ
ِ  ءِ يَف وَ�َن ُ�نِْفُق ِمْن َماِل ال

َّ
  يْ اذل

َ
ْهِلِه َ�َفَقَة َسنَِتِهمْ  هِ يْ لَ عَ اهللا ُ اءَ فَ أ

َ
ُخُذ َما بيَِقَ  ،ىلَعَ أ

ْ
ُ�مَّ يَأ

 ِ ِ  اَل قَ  مَّ �ُ  ،َ�يَْجَعلُُه َ�َْعَل َماِل ا�َّ ي بِإِْذنِهِ ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  هُ رَضَ حَ  نْ مَ ل ِ
َّ

ِ اذل �ُْشُدُ�ْم بِا�َّ
َ
َ�ُقوُم  : أ

رُْض 
َ ْ
َماُء َواأل ْ يِف  نَ �َ َهْل َ�ْعلَُموَن ذلك؟ قالوا: نعم. وَ  ،السَّ الرَّمْحَِن بِْن َوَ�بْدُ  ُ�ثَْمانُ  ِس لِ جْ مَ  ال

 ُ�ْ�َ يِب َوقَّاٍص  ْ�نُ  وََسْعدُ  َعوٍْف َوالزُّ
َ
ٍّ َوَ�بَّاٍس وَ  َث يْ دِ حَ  رَ كَ ذَ وَ  .أ  َس يْ لَ  ا وَ مَ هُ تَ �َ ازَ نَ مُ  يلَعِ

 )۳۰۹۴ بخاری:( .»انَ طِ  رَشْ يِف  ِه�ِبِ  انُ يَ اإل�ْ 
 یشود. آنچه ما باق از ما ارث برده نمی«فرمود:  رسول الله  گوید: می بن خطاب  عمر« ترجمه:

د) که یآ که بدون جنگ از کفار بدست می یاز مال فئ (مال و آنحضرت ». م، صدقه استیگذار می

ت المال یآنرا در ب هماندیکرد و باق را جدا میاش  خانوادهسال یک  هت کرده بود، نفقیشان عنایخداوند به ا
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که  ییکه در آنجا حضور داشتند، گفت: شما را به خداای  به صحابه گذاشت. سپس عمر بن خطاب  می

 .ید؟ گفتند: بلیدان ن مطلب را مییا ایدهم آ او استوارند، سوگند می هن به اجازیآسمان و زم

 .وقاص، حضور داشتند یاب ر و سعد بن یعبد الرحمن بن عوف، زب عثمان،  قابل ذکر است که در آن مجلس،

 ینجا ضرورتیرا در مورد فئ ذکر کرد که آوردن آن در ا بو عباس  یان علیاختالف م یسپس راو

 .»ندارد

 و تبرك جستن به آنها آمده است  آثار باقیمانده از رسول خدا ة): آنچه دربار92باب(

  نْ �َ « -۱۳۰۶
َ
َ أ   : ٍس �

َ
ْخَرَج إِ  هُ نَّ �

َ
 أ

َ
 َث دَّ حَ تَ �َ  ،َ�ْعلَْ�ِ َجرَْداَو�ِْن لَُهَما قِبَاالنِ  هِ ابِ حَ ْص ىل أ

ُهَما َ�ْعال انلَّيِبِّ  َّ�
َ
�«. ):۳۱۰۷بخاری( 

 یال یبندها یجفت کفش رنگ و رو رفته را که دارایک شان یت است که ایروا انس  از« ترجمه:

 .»هستند اکرم  ینب یا نها کفشهیو گفت: اارانش نشان داد یبودند، به  یانگشت

  :ل َ�ْن اَع�َِشةَ « -۱۳۰۷
َ
ْخرََجْت ِكَساًء ُملَبًَّدا َوقَالَْت هَ �َّ �

َ
 .يِف َهَذا نُِزَع ُروُح انلَّيِبِّ  :ا أ

 ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ 
َ
ََمِن هَ �َّ : � ا يُْصنَُع بِايلْ ْخرََجْت إيَِلَْنا اَع�َِشُة إَِزاًرا َغِليًظا ِممَّ

َ
َوِ�َساًء ِمْن َهِذهِ الَّيِت ا أ
 )۳۱۰۸بخاری:( .»يَْدُعوَ�َها الُْملَبََّدةَ 

 اکرم  یرون آورد و گفت: روح نبیرا ب یشان چادر کلفتیت است که ایروا لشه یعااز « ترجمه:

من یرا که در  یازار کلفت لشه ین آمده است که عایگر، چنید یتین چادر، از او جدا شد. و در روایدر ا

د«را که مردم به آن  یشود و چادر ساخته می در  رون آورد. (و گفت: روح رسول خدا یند، بیگو می» ملبَّ

 .»از او جدا شد) ها نیا

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۳۰۸
َ
نَّ قََدَح انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
ْعِب  ،انَْ�رَسَ  أ ََذ َماَكَن الشَّ فَاختَّ

ةٍ   )۳۱۰۹ بخاری:( .»ِسلِْسلًَة ِمْن فِضَّ
 .»از نقره بست یمیشکست. پس شکاف آنرا با س اکرم  ینب هکاس گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

 قاسم (نگهدارنده و تقسیم کننده) هستم دهد و من، خازن و ): خدا می93باب(

نَْصارِيِّ « -۱۳۰۹
َ
ِ األ

َقاِسمَ  ،قَاَل: ُودِلَ لِرَُجٍل ِمنَّا ُغالمٌ  َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ
ْ
اُه ال  ،فََسمَّ

َقاِسِم َوال ُ�نِْعُمَك َ�يْنًا
ْ
بَا ال

َ
نَْصاُر: ال نَْ�ِنيَك أ

َ
ىَت انلَّيِبَّ  .َ�َقالَِت األ

َ
يَا رَُسوَل  :َ�َقاَل  فَأ

 ِ نَْصاُر: الَ  ،ا�َّ
َ
َقاِسَم َ�َقالَِت األ

ْ
يْتُُه ال َقاِسِم َوال �ُ ُودِلَ يِل ُغالٌم فََسمَّ

ْ
بَا ال

َ
 ،نِْعُمَك َ�يْنًانَْ�ِنيَك أ
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نَْصارُ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْحَسنَِت األ

َ
وا بِاْسِ� َوال تََ�نَّْوا بُِ�نْييَِت  ،أ نَا قَاِسمٌ  ،َسمُّ

َ
 .»»فَإِ�ََّما أ

 )۳۱۱۵ بخاری:(
شد و او را قاسم،  یاز ما (انصار) صاحب فرزند یمرد گوید: می  یالله انصارد جابر بن عب« ترجمه:

م. آن مرد، یگردان له تو را شاد نمیینوسیم و بدیگذار تو را ابو القاسم نمی هینام نهاد. انصار به آن مرد گفتند: کن

ند: یگو انصار می ام.  و او را قاسم، نام نهادهام   شده یرسول خدا! صاحب فرزند یآمد و گفت: ا اکرم  ینزد نب

 یانصار، کار خوب«فرمود:  اکرم  یم. نبیگردان له تو را شاد نمیینوسیم و بدیگذار تو را ابو القاسم نمی هیکن

 .»د. نام من، قاسم استیخود، انتخاب نکن یمرا برا هیکن ید ولی. نام مرا بر خود، بگذاراند کرده

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۱۰ 
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَا «قَاَل:  أ

َ
َما أ ْمنَُعُ�ْم إِ�َّ

َ
ْعِطيُ�ْم َوال أ

ُ
َما أ

ِمْرُت 
ُ
َضُع َحيُْث أ

َ
 )۳۱۱۷بخاری:( .»»قَاِسٌم أ

آن از  هبازدارند به شما و یزیچ همن عطا کنند«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»مینما م مییتقس ام، ستم. بلکه من، قاسم هستم و آنچه را که به آن، امر شدهیشما ن

نَْصاِر�َِّة « -۱۳۱۱
َ
إِنَّ رَِجاال «َ�ُقوُل:  َسِمْعُت انلَّيِبَّ  :قَالَْت  لَ�ْن َخْولََة األ

ِ بَِغْ�ِ َحقٍّ  َماِل َ�تََخوَُّضوَن يِف  ِقيَاَمةِ  ،ا�َّ
ْ
 )۳۱۱۸ بخاری:( .»»فَلَُهُم انلَّاُر يَْوَم ال

از مردم، به ناحق در  یبعض«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ل یانصار هولخ« ترجمه:

 .»»شود میشان  بینص آتش، امت،ین جهت، روز قیکنند. بد اموال مسلمانان، دخل و تصرف می

 ): مال غنیمت براي شما حالل شده است94باب(

يِب ُهَر�َْرَة « -١٣١٢
َ
ِ  :قَاَل  َ�ْن أ نِْبيَاءِ َغَزا نيَِبٌّ ِمَن : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ ْ
لَِقْوِمِه:  َ�َقاَل  ،األ

ا َ�نْبِ بَِها ْن يَبِْ�َ بَِها َولَمَّ
َ
ٍة َوُهَو يُِر�ُد أ

َ
َحٌد َ�َ� ُ�يُوتًا َولَْم  ،ال يَتْبَْعِ� رَُجٌل َملََك بُْضَع اْمَرأ

َ
َوال أ

ْو َخِلَفاٍت وَُهَو يَنْتَِظُر 
َ
َحٌد اْشرَتَى َ�نًَما أ

َ
َقْر�َِة  ،ِوالَدَهايَْرَ�ْع ُسُقوَ�َها َوال أ

ْ
َ�َغَزا فََدنَا ِمَن ال

ْو قَِر�بًا ِمْن َذلَِك 
َ
َعرْصِ أ

ْ
ْمِس  ،َصالَة ال ُمورٌ  :َ�َقاَل لِلشَّ

ْ
نَا َمأ

َ
ُموَرٌة َوأ

ْ
اللَُّهمَّ اْحِبْسَها  ،إِنَِّك َمأ

ُ َعلَيْهِ  ،َعلَيْنَا َغنَائِمَ  ،فَُحِبَسْت َحىتَّ َ�تََح ا�َّ
ْ
ُ�لََها فَلَْم  ،فََجَمَع ال

ْ
فََجاَءْت َ�ْعِ� انلَّاَر تِلَأ

 فَلْيُبَايِْعِ� ِمْن لُكِّ قَِبيلٍَة رَُجٌل  :َ�َقاَل  ،َ�ْطَعْمَها
ً

 ،فَلَِزقَْت يَُد رَُجٍل �ِيَِدهِ  ،إِنَّ ِ�يُ�ْم ُغلُوال
ُغلُوُل  :َ�َقاَل 

ْ
ْو ثََالثٍَة �ِيَِدهِ فَلَِزقَْت يَُد رَُجلَْ�ِ  ،فَلْيُبَايِْعِ� قَِبيلَتَُك  ،ِ�يُ�ُم ال

َ
ِ�يُ�ُم  :َ�َقاَل  ، أ

ُغلُوُل 
ْ
َهِب فَوََضُعوَها ،ال ِس َ�َقَرٍة ِمَن اذلَّ

ْ
ٍس ِمثِْل َرأ

ْ
َ�لَتَْها ،فََجاُءوا بَِرأ

َ
ُ�مَّ  ،فََجاَءِت انلَّاُر فَأ

َغنَائِمَ 
ْ
ُ نَلَا ال َحلَّ ا�َّ

َ
َحلََّها نَلَا ،أ

َ
ى َضْعَفنَا وََعْجَزنَا فَأ

َ
 )٣١٢٤ خاری:ب( .»»َرأ
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خواست به  وشع بن نون) مییامبران (یاز پ یکی«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

اورده است و یناش  هنوز او را به خانه یرا نکاح کرده ول یکه زن یبرود. به قومش گفت: کس یجنگ

که  ین، کسیرا نزده است. همچنساخته و سقفش ای  که خانه یز کسیاورد. و نیخواهد او را به خانه ب می

 .نکند یباشد، مرا همراه می دن آنهاییده است و منتظر زایخر یگوسفند و شتر

شد. یک حا) نزدیمورد نظر (ار یا حول و حوش آن وقت، به روستایسپس براه افتاد. هنگام نماز عصر 

د، یما ثابت نگهدار. خورش یا! آن را برایز مأمورم. خدایو من ن ید گفت: تو مأموریپس خطاب به خورش

آمد تا  ینمود. آنگاه آتش یم را جمع آورید و غنایروز گردانیکه خداوند، او را پ یثابت نگه داشته شد تا زمان

 .نشدیک به آنها نزد یآن اموال را بخورد و نابود کند. ول

نفر با یک له، یقب مت، صورت گرفته است. از هریاز مال غن یان شما، سرقتیامبر گفت: همانا در میآن پ

شما  هلید. گفت: سرقت توسط قبینفر از آنان به دست او چسبیک عت) دست یعت کند. (هنگام بیمن، ب

له، به دست او یا سه نفر از افراد آن قبیعت کند. سرانجام، دست دو ید با من بیله ات بایانجام گرفته است. قب

مانند سر گاو را که از طال ساخته شده بود، آوردند و  یزیآنگاه، آنان، چ اید. د. گفت: شما سرقت کردهیچسب

 یآن اموال را خورد و نابود ساخت. آنگاه، خداوند که ضعف و ناتوان هآنجا گذاشتند. سپس آتش آمد و هم

 .»»ما حالل ساخت یم را براید، غنایما را د

ِ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۳۱۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ًَّة  أ ْدٍ َوُهَو ِ�يَها َ�َعَث رَسِ

َ
َ�َغِنُموا  ،قِبََل �

لُوا بَِعً�ا بَِعً�ا ،إِبًِال َكِثَ�ةً  َحَد َعرَشَ بَِعً�ا َوُ�فِّ
َ
ْو أ

َ
 .»فاََكنَْت ِسَهاُمُهُم اْ�َ�ْ َعرَشَ بَِعً�ا أ

 )۳۱۳۴ بخاری:(
جهاد، فرستاد  ینجد برا یرا بسو یگروه ت است که رسول خدا یروا باز ابن عمر « ترجمه:

ا دوازده شتر شد. یازده یمت گرفتند که سهم هر کدام، یبه غن یادیز همراه آنان بود. آنها شتران زیکه او ن

 .زه داده شدیز جایگر نیشتر دیک از آنها، یک عالوه بر آن، به هر 

 ۱۳۱۴- » ِ
ِ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ ْعَرانَِة  قَاَل: بَيْنََما رَُسوُل ا�َّ ِ

ْ
َ�ْقِسُم َغِنيَمًة بِاجل

 إِْذ 
َ

ال
َ
ُ رَُجٌل  ق

َ
ُ  .اْعِدْل  :هل

َ
ْعِدْل « :َ�َقاَل هل

َ
 )۳۱۳۸ بخاری:( .»»لََقْد َشِقيُت إِْن لَْم أ

بنام جعرانه،  یرا در محل یمتیمال غن ، رسول خدا یروز گوید: می بالله  جابر بن عبد« ترجمه:

 .»»شوم اگر عدالت نکنم، بدبخت می«فرمود:   اکرم به او گفت: عدالت کن. رسول یکرد که مرد م مییتقس

نَّ ُ�َمرَ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۳۱۵ 
َ
َصاَب َجاِرَ�تَْ�ِ ِمْن َسيْبِ ُحنَْ�ٍ فَوََضَعُهَما  أ

َ
أ

ةَ  ِ  :قَاَل  ،يِف َ�ْعِض ُ�يُوِت َمكَّ َكِك  َ�َمنَّ رَُسوُل ا�َّ  ،ىلَعَ َسيْبِ ُحنَْ�ٍ فََجَعلُوا �َْسَعْوَن يِف السِّ
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ِ  َ�َقاَل ُ�َمُر: يَا َ�بْدَ    ؟اْ�ُظْر َما َهَذا ،ا�َّ
َ

ال
َ

ق
َ
ِ ف يْب  : َمنَّ رَُسوُل ا�َّ اْذَهْب  :قَاَل  ،ِ ىلَعَ السَّ

َاِرَ�تَْ�ِ 
ْ
رِْسِل اجل

َ
 )۳۱۴۴بخاری:( .»فَأ

تعلق  ز به عمر بن خطاب ین، دو کنیحن هران غزویاز اس ت است کهیروا باز ابن عمر « ترجمه:

 یبر اسرا رسول خدا  گوید: می یکرد. راو می یمکه، نگهدار یها از خانه یکیآنها را در  یگرفت. و

عبد  یدن کردند. عمر گفت: ای، شروع به دوها ن، منت گذاشت (آنها را آزاد کرد) آنان در کوچهیحن هغزو

ران، منت نهاده است (آنها را آزاد کرده یبر اس ن چه خبر است؟ عبد الله گفت: رسول خدا یبب !الله

 .»ز را هم آزاد کنیاست). عمر گفت: برو و آن دو کن

فِّ يَْوَم بَْدٍر، َ�نََظرُْت  َ�ْن َ�بِْدالرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف « -١۳۱۶ نَا َواقٌِف يِف الصَّ
َ
قَاَل: بَيْنَا أ

ُ�وَن  َ�ْن يَِميِ� 
َ
ْن أ

َ
ْسنَاُ�ُهَما، َ�َمنَّيُْت أ

َ
نَْصاِر َحِديثٍَة أ

َ
نَا بُِغالَمْ�ِ ِمَن األ

َ
َوَ�ْن ِشَمايِل، فَإَِذا أ

َحُدُهَما، َ�َقاَل: يَا َ�مِّ 
َ
ْضلََع ِمنُْهَما، َ�َغَمَزِ� أ

َ
بَا َجْهٍل؟ قُلُْت: َ�َعْم َما  ،َ�ْ�َ أ

َ
َهْل َ�ْعرُِف أ

ِ َحاَجتَُك إيَِلِْه يَا ا نَُّه �َُسبُّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْخرِبُْت �

ُ
يِخ؟ قَاَل: أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لنَِئْ  ْ�َن أ ِ

َّ
َواذل

لَِك، َ�َغَمَزِ� اآلَخُر َ�قَ  بُْت ذِلَ ْعَجُل ِمنَّا، َ�تََعجَّ
َ
ْ�تُُه ال ُ�َفاِرُق َسَواِدي َسَواَدُه َحىتَّ َ�ُموَت األ

َ
اَل رَأ

ال إِنَّ َهَذا َصاِحُبُكَما يِل ِمثْلََها، فَلَْم 
َ
يِب َجْهٍل َ�ُوُل يِف انلَّاِس، قُلُْت: أ

َ
 أ

َ
ْن َ�َظْرُت إىِل

َ
�َْشْب أ

َ
أ

�َاُه َحىتَّ َ�تَالهُ  َُماِ�، فَاْ�تََدَراُه �َِسيَْفيِْهَما فرََضَ تلْ
َ
ِي َسأ

َّ
ِ  ،اذل  رَُسوِل ا�َّ

َ
فَا إىِل ْخرَبَاهُ،  ُ�مَّ انرَْصَ

َ
فَأ

 
َ

ال
َ

ق
َ
يُّ : «ف

َ
نَا َ�تَلْتُُه، َ�َقاَل: »ُ�َما َ�تَلَهُ �

َ
؟ قَاال: »َهْل َمَسْحتَُما َسيَْفيُْكَما«؟ قَاَل لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما: أ

 ، يَْفْ�ِ  ال. َ�نََظَر يِف السَّ
َ

ال
َ

ق
َ
َُموِح  ،الِكُكَما َ�تَلَهُ : «ف

ْ
َوَ�نَا ُمَعاَذ  .»َسلَبُُه لُِمَعاِذ بِْن َ�ْمِرو بِْن اجل

 )۳۱۴۱ بخاری:( .»اَء َوُمَعاَذ ْ�َن َ�ْمِرو بِْن اجلَُموِح ْ�َن َ�ْفرَ 
ستاده بودم به سمت راست یروز بدر که در صف جنگ ا گوید: می عبد الرحمن بن عوف « ترجمه:

کاش در  یدر اطرافم قرار دارند. آرزو کردم که ا یدم که دو نوجوان انصاریو چپ خود، نگاه کردم. ناگهان د

؟ گفتم: یشناس ابوجهل را می !م زد و گفت: عموجانیاز آنها به پهلو یکیگرفتم.  قرار می یتر یان افراد قویم

دهد. سوگند به  را دشنام می که رسول خدا  اند ؟ گفت: به من گفتهیبا او چه کار دار !برادرزاده ی. ایبل

 تر یکاز ما که نزدیک  نم، از او جدا نخواهم شد تا اجل هریکه جانم در دست اوست، اگر او را بب یذات

م زد و همان سخنان یگر، به پهلوین سخن، تعجب کردم. سپس، نوجوان دیدن ایاز شناست، فرا رسد. 

زد. گفتم: او همان  ان مردم، گشت مییدرنگ، نگاهم به ابوجهل افتاد که در م بی نوجوان اول را به زبان آورد.

حمله کردند و با ضربات  یشان به ویرهایبالفاصله با شمشد. آندو یاست که سراغش را از من گرفت یکس

گاه ساختند.  برگشتند و آنحضرت  در آوردند. سپس، نزد رسول خدا  یر، او را از پایشمش را از ماجرا آ
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از آنها گفت: من او را کشتم. رسول یک ؟ هر »از شما، او را به قتل رساندیک کدام «د: یپرس رسول خدا 

شان نگاه کرد و یرهایبه شمش ر. آنحضرت ی؟ گفتند: خ»اید کردهک تان را پایرهایا شمشیآ«فرمود:  اکرم 

». ردیگ او به معاذ بن عمرو بن جموح، تعلق می یساز و برگ جنگ یول اید. شما او را کشته یهر دو«فرمود: 

 .»دجموح بو، معاذ بن عمرو بن یگریاز آن دو نوجوان، معاذ بن عفراء و د یکیقابل ذکر است که 

�ٍَس « -۱۳۱۷
َ
ُهْم َحِديُث َ�ْهٍد : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ َّ�

َ
لَُّفُهْم ِأل

َ
تَ�

َ
ْعِطي قَُر�ًْشا أ

ُ
إِ�ِّ أ

 )۳۱۴۶ بخاری:( .»»جِبَاِهِليَّةٍ 
کنم تا دلشان را  ش، بذل و بخشش مییمن به قر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

 )اند (تازه مسلمان». اند یکت نزدیرا آنان به دوران جاهلیبدست آورم. ز

�َِس بِْن  نْ �َ « -۱۳۱۸
َ
ِ  :َمالٍِك  أ نَْصاِر قَالُوا لِرَُسوِل ا�َّ

َ
نَّ نَاًسا ِمَن األ

َ
ُ  أ فَاَء ا�َّ

َ
ِحَ� أ

بِِل  ىلَعَ رَُسوهِلِ  ِ
ْ

فَاَء َ�َطِفَق ُ�ْعِطي رَِجاًال ِمْن قَُر�ٍْش الِْمائََة ِمَن اإل
َ
ْمَواِل َهَواِزَن َما أ

َ
ِمْن أ

ِ  :َ�َقالُوا ُ لِرَُسوِل ا�َّ �ٌَس  .ُ�ْعِطي قَُر�ًْشا َو�ََدُ�نَا وَُسيُوُ�نَا َ�ْقُطُر ِمْن ِدَمائِِهمْ  َ�ْغِفُر ا�َّ
َ
 :قَاَل أ

 ِ َث رَُسوُل ا�َّ َدٍم َولَْم يَْدُع َمَعُهْم  ،بَِمَقاتَلِِهمْ   فَُحدِّ
َ
نَْصاِر فََجَمَعُهْم يِف ُ�بٍَّة ِمْن أ

َ
 األ

َ
رَْسَل إِىل

َ
فَأ

 ِ ا اْجتََمُعوا َجاَءُهْم رَُسوُل ا�َّ َحًدا َ�ْ�َُهْم فَلَمَّ
َ
 ؟»َما اَكَن َحِديٌث بَلََغِ� َ�نُْ�مْ « :َ�َقاَل  أ

ُ ُ�َقَهاُؤُهْم 
َ

ِ فَلَْم َ�ُقولُوا َشيْئًاقَاَل هل ا َذُوو آَرائِنَا يَا رَُسوَل ا�َّ مَّ
َ
 )۳۱۴۷ بخاری:( .»أ

که خداوند، اموال هوازن را به صورت فئ (بدون  یهنگام گوید: می ک بن مال  انس« ترجمه:

از  یکه به برخ یم آنها نمود طوریشروع به تقس قرار داد و آنحضرت  ار رسول خدا یجنگ) در اخت

ش، بذل و یرا ببخشد. به قر رسول الله  از انصار گفتند: خداوند، یداد، گروه ش، صد شتر مییمردان قر

 .سازد چکد، رها می مان مییرهایکند و ما را که خون آنها از شمش بخشش می

را نزد انصار فرستاد. او  ید، کسیرس ن سخن به سمع رسول خدا یکه ا یهنگام گوید: می انس 

که همه جمع  یر از آنها را بدانجا دعوت نکرد. هنگامیغ ین، جمع نمود و احدیچرمای  مهیآنها را در خ

؟! »ده استیاست که از شما به من رس ین چه سخنیا«نزد آنان آمد و فرمود:  شدند، رسول خدا 

ماجرا، به  هیدانستن بق ی(برا .»»اند تهنگف یزیرسول خدا! عاقالن ما چ یخردمندان انصار گفتند: ا

 د).ییمراجعه نما یح بخاریصح ۴۳۳۴ هث شماریحد

ِ  :َعِن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۳۱۹ نَُّه بَيْنَا ُهَو َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�  ًِمْن  َوَمَعُه انلَّاُس ُمْقِبال

 ِ ْ�ٍ َعِلَقْت رَُسوَل ا�َّ
 َسُمَرٍة فََخِطَفْت رَِداَءهُ  ُحنَ

َ
وُه إِىل لُونَُه َحىتَّ اْضَطرُّ

َ
ْعَراُب �َْسأ

َ
 ،األ



 مختصر صحیح بخاري          656

 

 ِ ِعَضاهِ َ�َعًما لََقَسْمتُُه «َ�َقاَل:  فََوَ�َف رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْ�ُطوِ� رَِدايِئ فَلَْو اَكَن َعَدُد َهِذهِ ال

َ
أ

 َكُذوً�ا وَ 
َ

يًال َوال ُدوِ� خَبِ ِ
َ

 )۳۱۴۸ بخاری:( .»»ال َجبَانًابَيْنَُ�ْم ُ�مَّ ال جت
از مردم  یو گروه شان همراه رسول خدا یکه ا یت است: هنگامیروا ر بن مطعم یجباز « ترجمه:

هجوم آوردند و از او درخواست مال کردند  ن به آنحضرت یه نشیگشت، اعراب باد ین، برمیحن هاز غزو

 .تنومند و خاردار) برود یالن (درختیبنام ام غ یر درختیکه او را مجبور ساختند تا ز ییتا جا

د. یم را به من بدهیردا«توقف کرد و فرمود:  امبر خدا یبه آن درخت، بند آمد. پ رسول خدا  یردا

د که من، یدانست کردم. آنگاه، می م میین شما تقسیداشت، ب ن درختان، گوسفند وجود مییا هاگر به انداز

 .»ستمیل و دروغگو و بزدل نیبخ

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۳۲۰
َ
ْميِش َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
َْراِ�ٌّ َغِليُظ  ُكنُْت أ

َ
وََعلَيِْه بُرٌْد �

َاِشيَةِ 
ْ
ْعَرايِبٌّ  ،احل

َ
ْدَرَ�ُه أ

َ
 َصْفَحِة اَعتِِق انلَّيِبِّ  ،فَأ

َ
قَْد  فََجَذبَُه َجْذبًَة َشِديَدًة َحىتَّ َ�َظْرُت إِىل

ةِ َجْذبَِتهِ  ثََّرْت بِِه َحاِشيَُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ
َ
ِي ِعنَْدكَ  َماِل ُمْر يِل ِمْن  :ُ�مَّ قَاَل  ،�

َّ
ِ اذل ََفَت  ،ا�َّ

ْ
فَاتل

ُ بَِعَطاءٍ  ،إيَِلِْه فََضِحَك 
َ

َمَر هل
َ
 )۳۱۴۹ بخاری:( .»ُ�مَّ أ

 یکه دارا ینجران یشان چادریزدم. ا قدم می اکرم  یبا نب گوید: می ک بن مال  انس« ترجمه:

د یکش ید و چادرش را به سختیرس ن به آنحضرت یه نشیباد یم بود، به تن داشت. مردیضخای  هیحاش

دم. سپس آن یده شده بود، دیه چادر را که بشدت کشینگاه کردم و اثر حاش اکرم  یکه من به گردن نبیطور

به او نگاه  بدهند. رسول خدا  یزیار توست، به من هم چیخدا که در اختدستور بده تا از مال  مرد، گفت:

 .»بدهند یزیکرد و تبسم نمود و دستور داد تا به او هم چ
ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۲۱ ْ�ٍ آثََر انلَّيِبُّ  ا�َّ

ا اَكَن يَْوُم ُحنَ ْ�َطى  قَاَل: لَمَّ
َ
ِقْسَمِة فَأ

ْ
نَاًسا يِف ال

ُ
أ

اِف  رْشَ
َ
نَاًسا ِمْن أ

ُ
ْ�َطى أ

َ
ْ�َطى ُ�يَيْنََة ِمثَْل َذلَِك َوأ

َ
قَْرَع ْ�َن َحا�ٍِس ِمائًَة ِمَن اِإلبِِل َوأ

َ
األ

ِقْسَمةِ 
ْ
َعَرِب فَآثََرُهْم يَْوَمئٍِذ يِف ال

ْ
ِقْسَمَة َما عُ  :قَاَل رَُجٌل  ،ال

ْ
ِ إِنَّ َهِذهِ ال ِر�َد َوا�َّ

ُ
ِدَل ِ�يَها َوَما أ

 ِ نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ُقلُْت  ،بَِها وَْجُه ا�َّ ْخرِبَ
ُ َ
ِ أل تُهُ  َوا�َّ ْخرَبْ

َ
تَيْتُُه فَأ

َ
َ�َمْن َ�ْعِدُل إَِذا لَْم « :َ�َقاَل  ،فَأ

ْ�رَثَ ِمْن َهَذا فََصرَبَ 
َ
وِذَي بِأ

ُ
ُ ُموىَس قَْد أ ُ رَِحَم ا�َّ

ُ
ُ َورَُسوهل  )۳۱۵۰ بخاری:( .»« َ�ْعِدِل ا�َّ

م اموال، یاز مردم را در تقس ین، تعدادیحن هروز غزو اکرم  ینب گوید: می الله  عبد« ترجمه:

ز یاز اشراف عرب ن یه، صد شتر داد. و به تعدادینیاز اقرع بن حابس و عیک ح داد. بعنوان نمونه، به هر یترج

م، ین تقسیگفت: بخدا سوگند، در ا یکیح داد. یم، ترجیز در تقسینمود و آنها را ن ین بذل و بخششیچن
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را با خبر خواهم  اکرم  یمدنظر نبوده است. گفتم: بخدا سوگند، نب خدا یت نشده و خشنودیعدالت رعا

 .شان را مطلع ساختمیرفتم و ا ساخت. سپس، نزد آنحضرت 

ت یعدالت را رعا یت نکنند، پس چه کسیاگر خدا و رسولش، عدالت را رعا«فرمود:  رسول اکرم 

 .»»صبر کرد یت و آزار قرار گرفت ولین، مورد اذیشتر از ایباد که ب  یکند. رحمت خدا بر موس می

 آید می که در جنگ بدست ییها خوردنی ):95باب(

ُ�لُُه َوال  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۳۲۲
ْ
ِعنََب َ�نَأ

ْ
َعَسَل َوال

ْ
قَاَل: ُكنَّا نُِصيُب يِف َمَغاِز�نَا ال

 )۳۱۵۴ بخاری:( .»نَْرَ�ُعهُ 
م، عسل و انگور بدست یکرد که شرکت می یدر غزوات گوید: می ب بن عمر  الله عبد« ترجمه:

  .»میکرد نمی یم و جمع آوریخورد م و آنها را مییآورد می

 و گرفتن جزیه از آنان ها و حربی ها ذمی ): صلح با96باب(

اِب  نْ �َ « -۱۳۲۳ َطَّ
ْ
  :ُ�َمَر بِْن اخل

َ
 إِ  َب تَ كَ  هُ نَّ �

َ
ِة َ�بَْل َمْوتِِه �َِسنَةٍ ىل رَْصَ

ْ
ْهِل ابل

َ
قُوا  : أ فَرِّ

ْزَ�َة ِمَن الَْمُجوِس َحىتَّ َشِهَد  .َ�ْ�َ لُكِّ ِذي َ�َْرٍم ِمَن الَْمُجوِس  ِ
ْ
َخَذ اجل

َ
َولَْم يَُ�ْن ُ�َمُر أ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َخَذَها ِمْن َ�ُوِس َهَجرَ  َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف أ

َ
 )۳۱۵۶،۳۱۵۷ بخاری:( .»أ

 نیسال قبل از شهادتش به مردم بصره، چنیک ت است که او یروا عمر بن خطاب از « ترجمه:

از  د گفت: که عمرید. بایگر جدا کنیکدی، از اند را که با محارم خود، ازدواج کرده ییهاینوشت: مجوس

از مجوس  داد که رسول الله  یگواه که عبد الرحمن بن عوف  یگرفت تا زمان ه نمییمجوس، جز

 .»رند)یه بگیدستور داد تا از آنها جز  ه گرفت. (آنگاه عمریهجر، جز

نَْصارِيِّ  و بِْن َ�ْمرِ  َ�نْ « -۱۳۲۴
َ
َوُهَو َحِليٌف بِلَِ� اَعِمِر بِْن لَُؤيٍّ َوَ�َن َشِهَد   َعوٍْف األ

ِ  :بَْدًرا نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْزَ�ِتَها َوَ�َن رَُسوُل  أ يِت جِبِ

ْ
َْحَر�ِْن يَأ  ابلْ

َ
اِح إِىل َرَّ

ْ
بَا ُ�بَيَْدَة ْ�َن اجل

َ
َ�َعَث أ

 ِ هْ  ا�َّ
َ
ِ�ِّ ُهَو َصالََح أ رَْضَ

ْ
َعالَء ْ�َن احل

ْ
َر َعلَيِْهُم ال مَّ

َ
َْحَر�ِْن َوأ بُو ُ�بَيَْدَة بَِماٍل ِمَن  ،َل ابلْ

َ
َ�َقِدَم أ

يِب ُ�بَيَْدةَ 
َ
نَْصاُر بُِقُدوِم أ

َ
َْحَر�ِْن فََسِمَعِت األ بِْح َمَع انلَّيِبِّ  ،ابلْ ا َص�َّ  ،فََوافَْت َصالةَ الصُّ فَلَمَّ

َفْجَر انرَْصَ 
ْ
ُ  ،َف بِِهُم ال

َ
ِ  ،َ�تََعرَُّضوا هل َم رَُسوُل ا�َّ ُظنُُّ�ْم قَْد « :ِحَ� َرآُهْم َوقَاَل  َ�تَبَسَّ

َ
أ

ءٍ  بَا ُ�بَيَْدَة قَْد َجاَء �يَِشْ
َ
نَّ أ

َ
َجْل يَا رَُسوَل ا�َّ  :قَالُوا ».َسِمْعتُْم أ

َ
لُوا َما «قَاَل:  ،ِأ مِّ

َ
وا َوأ �رِْشُ

َ
فَأ

 
َ

ِ ال
ُ�ْم فََوا�َّ ْن تُبَْسَط َعلَيُْ�ُم �رَُسُّ

َ
َخىَش َعلَيُْ�ْم أ

َ
ْخىَش َعلَيُْ�ْم َولَِ�ْن أ

َ
َفْقَر أ

ْ
ال
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ْ�يَا َكَما �ُِسَطْت ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم َ�تَنَافَُسوَها َكَما َ�نَافَُسوَها َوُ�ْهِلَكُ�ْم َكَما  ادلُّ
ْهلََكتُْهمْ 

َ
 )۳۱۵۸ بخاری:( .»»أ

رسول  گوید: می است، ها یو از بدر یعامر بن لو یمان بنیکه هم پ  یعمرو بن عوف انصار« ترجمه:

با مردم  است که آنحضرت  یاورد. گفتنیات آنجا را بین فرستاد تا مالیده بن جراح را به بحریابوعب خدا 

ن یکه از بحر یده با مالین فرموده بود. ابوعبییرشان، تعیرا به عنوان ام ین، صلح کرده و عالء بن حضرمیبحر

خواندند و  نکه نماز صبح را به امامت رسول خدا ید. انصار از آمدن او با خبر شدند.پس از ایآورده بود، رس

که آنها را  امبر اکرم ید،آنها با اشاره، در خواست مال کردند. پیمردم بر گردان یش را بسویرو آنحضرت 

 ».آورده است یزیده، چیابوعبکه اید  دهیکنم شما شن گمان می«د، تبسم نمود و فرمود: ید

د که شما را یدوار باشیام یزیمژده باد شما را و به چ«فرمود:  امبر اکرم یرسول خدا. پ ی، ایگفتند: بل

ا به یدن یها م دارم که دروازهیترسم بلکه از آن ب خوشحال خواهد ساخت. بخدا سوگند، من از فقر شما نمی

د آنگونه که یگر، رقابت کنیکدیا با یان باز شد و شما بر سر متاع دنینیشیشما باز شود همانطور که بر پ یرو

 . »»کردک کند همانطور که آنان را هالک ا شما را هالیگر رقابت کردند و دنیکدیآنها با 

  : رَ مَ �ُ  نْ �َ « -۱۳۲۵
َ
�ِ�َ  هُ نَّ � ْمَصاِر ُ�َقاتِلُوَن الُْمرْشِ

َ
ْ�نَاِء األ

َ
ْسلََم  ،َ�َعَث انلَّاَس يِف أ

َ
فَأ

َمثَلَُها َوَمثَُل َمْن ِ�يَها ِمَن انلَّاِس  ،َ�َعمْ  :قَاَل  ،إِ�ِّ ُمْستَِش�َُك يِف َمَغازِيَّ َهِذهِ  :َ�َقاَل  ،الُْهْرُمَزانُ 
ُ رِْجَالنِ 

َ
ُ َجنَاَحاِن َوهل

َ
ٌس َوهل

ْ
ُ َرأ

َ
َ  ،ِمْن َعُدوِّ الُْمْسِلِمَ� َمثَُل َطائٍِر هل

ْ
َحُد اجل

َ
نَاَحْ�ِ فَإِْن ُكرِسَ أ

ُس 
ْ
أ ُس  ،َ�َهَضِت الرِّْجَالِن جِبَنَاٍح َوالرَّ

ْ
أ َخُر َ�َهَضِت الرِّْجَالِن َوالرَّ

ْ
َنَاُح اآل

ْ
َو�ِْن  ،فَإِْن ُكرِسَ اجل

ُس 
ْ
أ َنَاَحاِن َوالرَّ

ْ
ُس َذَهبَِت الرِّْجَالِن َواجل

ْ
أ َنَاُح  ،ُشِدَخ الرَّ

ْ
َنَاُح َ�يرَْصُ َواجل

ْ
ُس ِكرْسَى َواجل

ْ
أ فَالرَّ

َخُر فَارُِس 
ْ

 ِكرْسَى ،اآل
َ

يًعا َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن  .َ�ُمِر الُْمْسِلِمَ� فَلْيَنِْفُروا إِىل َوقَاَل بَْ�ٌر َوِزَ�اٌد مَجِ
َعُدوِّ وََخَرجَ  :َحيََّة قَاَل 

ْ
رِْض ال

َ
ٍن َحىتَّ إَِذا ُكنَّا بِأ  َ�نََدَ�نَا ُ�َمُر َواْستَْعَمَل َعلَيْنَا انلُّْعَماَن ْ�َن ُمَقرِّ

ًفا
ْ
ل
َ
ْرَ�ِعَ� أ

َ
َ�َقاَل  ،يِللَُكِّْمِ� رَُجٌل ِمنُْ�مْ  :َ�َقاَم تَرمُْجَاٌن َ�َقاَل  ،َعلَيْنَا اَعِمُل ِكرْسَى يِف أ

ا ِشئَْت  :الُْمِغَ�ةُ  ْ�تُمْ  :قَاَل  ،َسْل َ�مَّ
َ
َعَرِب ُكنَّا يِف َشَقاٍء َشِديٍد َو�ََالٍء  :قَاَل  ؟َما أ

ْ
نَاٌس ِمَن ال

ُ
ُْن أ

َ
�

ََجرَ َشِدي
ْ
َجَر َواحل َعَر َوَ�ْعبُُد الشَّ ُوِع َونَلْبَُس الَْوَ�َر َوالشَّ

ْ
َ َوانلََّوى ِمَن اجل ْ� ِ

ْ
َ�بَيْنَا  ،ٍد َ�َمصُّ اجل

 ِذْكُرُه وََجلَّْت َ�َظَمتُُه إيَِلْنَا نَِبيًّا 
َ

رَِضَ� َ�َعاىل
َ
َمَواِت َورَبُّ األ ُْن َكَذلَِك إِْذ َ�َعَث رَبُّ السَّ

َ
ِمْن �
 ْ�
َ
هُ أ مَّ

ُ
بَاُه َوأ

َ
َمَرنَا نَِبيُّنَا رَُسوُل َر�ِّنَا  ،ُفِسنَا َ�ْعرُِف أ

َ
ْو  فَأ

َ
َ وَْحَدُه أ ْن ُ�َقاتِلَُ�ْم َحىتَّ َ�ْعبُُدوا ا�َّ

َ
أ

نَا نَِبيُّنَا  ْخرَبَ
َ
ْز�ََة َوأ ِ

ْ
َنَّ  تُؤَدُّوا اجل

ْ
 اجل

َ
نَُّه َمْن قُِتَل ِمنَّا َصاَر إِىل

َ
ِة يِف نَِعيٍم لَْم يََر َ�ْن رَِسالَِة َر�ِّنَا �

ُ ِمثْلََها َمَع انلَّيِبِّ  :َ�َقاَل انلُّْعَمانُ  .ِمثْلََها َ�طُّ َوَمْن بيَِقَ ِمنَّا َملََك ِرقَابَُ�مْ  ْشَهَدَك ا�َّ
َ
 ُر�ََّما أ
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 ِ ِقتَاَل َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْمَك َولَْم ُ�ِْزَك َولَِك�ِّ َشِهْدُت ال ِل  اَكنَ  فَلَْم ُ�نَدِّ وَّ

َ
إَِذا لَْم ُ�َقاتِْل يِف أ

لََواُت  رُْضَ الصَّ
َ

ْرَواُح َوحت
َ
  )۳۱۶۰،۳۱۵۹بخاری:( .»انلََّهاِر اْ�تََظَر َحىتَّ َ�ُهبَّ األ

بزرگ، فرستاد.  ین به شهرهایجهاد با مشرک یشان، مردم را برایت است که ایروا  عمر از« ترجمه:

، مثال یکنم. هرمزان گفت: بل می یم از تو نظر خواهیجنگهان یهرمزان، مسلمان شد. عمر گفت: در مورد ا

است که سر و دو بال و دو پا دارد. پس اگر ای  پرنده که دشمن مسلمانان هستند، مانند یجنگ و مثال کسان

گرش هم بشکند، با دو پا و سر، یشود. و اگر بال د بال و سر، بلند مییک ش بشکند، با دو پا و یاز بالها یکی

یک صر، ی، سر، و قیروند. پس کسر ن مییشود. اما اگر سرش بشکند، پاها، بالها و سرش، همه از ب یبلند م

 .بروند یکسر ید تا بسویگر آن است. به مسلمانان، دستور دهیبال، و فارس، بال د

ما  ،تر ت هر چه تمامیه گفت: آنگاه، عمر با جدیر بن حیند: جبیگو اد مییان، بنام بکر و زیدو تن از راو

ن دشمن ینکه به سرزمیم تا این نمود. سپس براه افتادییرا فرا خواند و نعمان بن مقّرن را بعنوان فرمانده ما تع

برخاست و  یم. مترجمیرون آمده بود، مواجه شدیکه همراه چهل هزار تن ب یم. آنجا با فرماندار کسریدیرس

د؟ ی، بپرس. گفت: شما که هستیخواه چه می ره گفت: هریم. مغید تا با او سخن بگویرا بفرست یکیگفت: 

، پوست یم، از شدت گرسنگیبود یکه بشدت گرفتار شقاوت و بدبختایم  از عرب یره گفت: ما گروهیمغ

م و سنگها و درختان را عبادت یدیپوش ، مییو پشم ییمو یم و لباسهایدیمک خرما را می هوانات و هستیح

ت عظمته ـ  یـ تعال ها نیکه پرودگار آسمانها و زمم یبرد ن حالت، بسر مییم. در ایکرد می
ّ
ذکره و جل

پرودگار  هامبر ما که فرستادیما فرستاد. آنگاه، پ یان ما بسویم، از میشناس را که پدر و مادرش را می یامبریپ

ام یامبر ما پید. پیه بدهیا جزید یم تا تنها خدا را عبادت کنیماست به ما دستور داد که با شما بجنگ

 یمانند آنرا کس ییرود که هرگز نعمتها می یاز ما کشته شود، به بهشتیک د که هر یپرودگارمان را به ما رسان

 .ده است. و هرکس از ما که زنده بماند، بر شما حکومت خواهد کردیند

 همراه رسول خدا  ین غزواتیجنگ بود) گفت: چه بسا در چن یره که خواهان آغاز فورینعمان (به مغ

 من هم که در جنگها همراه رسول خدا  ای. ، بخود راه ندادهیچگونه سستیمان نشده و هیو هرگز پشای  بوده

کرد تا بادها بوزد و وقت نماز فرا رسد. (هوا،  می د، صبریجنگ در اول روز نمی ودم، اگر آنحضرت ب

 .»نمود) مناسب شود. آنگاه، جنگ را آغاز می

 آید؟ لح کند، آیا صلح با رعیتش نیز بحساب می): اگر امام با پادشاهی ص97باب(

اِعِديِّ « -۱۳۲۶ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
يْلََة  َغَزْونَا َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
ْهَدى َمِلُك أ

َ
َ�بُوَك َوأ

ُ بِبَْحِرِهمْ  لِلنَّيِبِّ 
َ

 )۳۱۶۱ بخاری:( .»َ�ْغلًَة َ�يَْضاَء َوَ�َساُه بُرًْدا َوَ�تََب هل
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یک له، یم. پادشاه ایبود اکرم  یهمراه نب ک،در جنگ تبو گوید: می  یساعد دیمابوُح « ترجمه:

 .»مملکتش، امان نامه نوشت یز براین ه داد. آنحضرت یهد  غمبر خدایچادر به پیک د و یاسب سف

 ): گناه کسی که فرد معاهدي را به ناحق بکشد98باب(

ِ بِْن َ�ْمٍرو  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۲۷ َمْن َ�تََل ُمَعاَهًدا لَْم يَِرْح «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  با�َّ
ْر�َِعَ� اَعًما

َ
َنَِّة َو�ِنَّ ِر�ََها تُوَجُد ِمْن َمِسَ�ةِ أ

ْ
 )۳۱۶۶ بخاری:( .»»َراحِئََة اجل

که با  ی(کافر یهرکس، فرد معاهد«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ببن عمرو   الله عبد« ترجمه:

بهشت  یاست که بو یرسد. گفتنیبهشت به مشامش نم یمان بسته است) را بکشد، بویمسلمانان، عهد و پ

 .»»رسد از مسافت چهل سال راه، به مشام می

 د؟نشو می بخشوده ،دنخیانت کنان، که در حق مسلمان): آیا مشرکانی 99باب(

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۲۸
َ
ْهِديَْت لِلنَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ

ُ
ا فُِتَحْت َخيرَْبُ أ َ�َقاَل  ،َشاٌة ِ�يَها ُسمٌّ  لَمَّ

َّ َمْن اَكَن َها ُهنَا ِمْن َ�ُهودَ « :انلَّيِبُّ  ُ  ».امْجَُعوا إِيلَ
َ

ٍء « :َ�َقاَل  ،فَُجِمُعوا هل إِ�ِّ َسائِلُُ�ْم َ�ْن يَشْ
ْ�تُْم َصاِديِقَّ َ�نْهُ 

َ
بُوُ�مْ « :قَاَل لَُهُم انلَّيِبُّ  .مْ َ�عَ  :َ�َقالُوا ؟»َ�َهْل أ

َ
 :َ�َقاَل  .فَُالنٌ  :قَالُوا ؟»َمْن أ

بُوُ�ْم فَُالنٌ «
َ
ُت َ�نْهُ « :قَاَل  ،َصَدقَْت  :قَالُوا ».َكَذْ�تُْم بَْل أ

ْ
ل
َ
ٍء إِْن َسأ ْ�تُْم َصاِديِقَّ َ�ْن يَشْ

َ
 ؟»َ�َهْل أ

بِينَا ،َ�َعمْ  :َ�َقالُوا
َ
َقاِسِم َو�ِْن َكَذْ�نَا َعَرفَْت َكِذَ�نَا َكَما َعَرْ�تَُه يِف أ

ْ
بَا ال

َ
َمْن « :َ�َقاَل لَُهمْ  ،يَا أ

ْهُل انلَّارِ 
َ
ْلُُفونَا ِ�يَها :قَالُوا ؟»أ

َ
ِ « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،نَُ�وُن ِ�يَها �َِسً�ا ُ�مَّ خت اْخَسئُوا ِ�يَها َوا�َّ

ْلُُفُ�ْم 
َ

� 
َ

بًَداال
َ
ُُ�ْم َ�نْهُ « :ُ�مَّ قَاَل  ،»ِ�يَها أ تلْ

َ
ٍء إِْن َسأ ْ�تُْم َصاِديِقَّ َ�ْن يَشْ

َ
 :َ�َقالُوا ؟»َهْل أ

َقاِسمِ 
ْ
بَا ال

َ
ا« :قَاَل  ،َ�َعْم يَا أ اِة ُسمًّ َما مَحَلَُ�ْم ىلَعَ « :قَاَل  ،َ�َعمْ  :قَالُوا ؟»َهْل َجَعلْتُْم يِف َهِذهِ الشَّ

رَ  :قَالُوا ؟»َذلَِك 
َ
�ُح َو�ِْن ُكنَْت نَِبيًّا لَْم يرَُضَّكَ أ  )۳۱۶۹ بخاری:( .»ْدنَا إِْن ُكنَْت اَكِذبًا �َْسرَتِ

را که زهر آلود  ی(گوشت) گوسفند اکرم  یبر، به نبیهنگام فتح خ گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

که جمع  یهنگام». دینجا هستند، جمع کنیرا که ا یانیهودی«فرمود:  اکرم  یه دادند. نبیشده بود، هد

؟ »دییگو ن باره، راست مییا در ایآ پرسم از شما می یزیمن در مورد چ«فرمود:  شدند، رسول اکرم 

دروغ «فرمود:  است. آنحضرت  ی؟ گفتند: فالن»ستیپدر شما ک«د: یپرس اکرم  ی. نبیگفتند: بل

اگر در مورد «د: یدوباره پرس ا . رسول خدییگو گفتند: راست می». است ید بلکه پدر شما فالنییگو می

د یدان م، شما میییابو القاسم. و اگر دروغ بگو ی، ای؟ گفتند: بل»دییگو از شما بپرسم، راست می یزیچ

؟ گفتند: ما »اند ، اهل دوزخیچه کسان«فرمود:  د. رسول اکرم یهمانطور که در مورد پدرمان، دانست
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در آن، «فرمود:  اکرم  ید. نبیشو ن ما مییدر آنجا جانش م. سپس شمایبر کوتاه در دوزخ بسر می یزمان

اگر از شما «د: یسپس پرس». م شدین شما نخواهید. بخدا سوگند، هرگز ما در آنجا جانشیل شویخوار و ذل

د: یپرس ابو القاسم. رسول خدا  ی، ای؟ گفتند: بل»دییگو ن باره، راست مییا در ایبپرسم، آ یزیدر مورد چ

ن کار یزه شما از ایانگ«د: یپرس . آنحضرت ی؟ گفتند: بل»اید وشت) گوسفند را زهر آلود کردهن (گیا ایآ«

امبر خدا یم. و اگر پیکن دا میی، از دست تو نجات پین بود که اگر دروغگو باشی؟ گفتند: قصد ما ا»چه بود

 .»رسد نمی به تو ی، ضرریباش

دیگر و گناه کسی که به پیمانش، ): صلح با مشرکین در مقابل مال و چیزهاي 100باب(
 پایبند نباشد

يِب َحثَْمَة « -۱۳۲۹
َ
ِ ْ�ُن َسْهٍل َوُ�َيَِّصُة ْ�ُن َمْسُعوِد  َ�ْن َسْهِل بِْن أ

قَاَل: اْ�َطلََق َ�بُْدا�َّ
 َخيرَْبَ َوِ�َ يَْوَمئٍِذ ُصلْحٌ 

َ
قَا ،بِْن َز�ٍْد إىِل ُط  ،َ�تََفرَّ ِ بِْن َسْهٍل َوُهَو يَتََشمَّ

 َ�بِْدا�َّ
َ

ىَت ُ�َيَِّصُة إىِل
َ
فَأ

ُ�مَّ قَِدَم الَْمِدينََة فَاْ�َطلََق َ�بُْدالرَّمْحَِن ْ�ُن َسْهٍل َوُ�َيَِّصُة وَُحَو�َِّصُة اْ�نَا  ،فََدَ�نَهُ  ،يِف َدِمِه قَِتيالً 
 انلَّيِبِّ 

َ
ْ « :َ�َقاَل  ،مْحَِن َ�تلََكَّمُ فََذَهَب َ�بُْدالرَّ  ،َمْسُعوٍد إِىل ْ َكربِّ َقْوِم  »َكربِّ

ْ
ْحَدُث ال

َ
وَُهَو أ

ْو َصاِحبَُ�مْ « َ�َقاَل: ،َ�تلََكََّما ،فََسَكَت 
َ
وَن قَاتِلَُ�ْم أ ِْلُفوَن َو�َْستَِحقُّ

َ
ِْلُف  :قَالُوا ؟»حت

َ
َوَ�يَْف �

�ُ�ْم َ�ُهوُد « :قَاَل  ؟َولَْم �َْشَهْد َولَْم نَرَ  ارٍ اَ�َقالُو ».خِبَْمِس�َ َ�ترُْبِ ْ�َماَن قَْوٍم ُكفَّ
َ
ُخُذ أ

ْ
 ؟: َكيَْف نَأ

 )۳۱۷۳ :یبخار( .»ِمْن ِعنِْدهِ  َ�َعَقلَُه انلَّيِبُّ 
بردند،  بر با مسلمانان در صلح بسر مییکه اهل خ یزمان گوید: می حثمه  یبن اب  سهل« ترجمه:

گر جدا شدند. بعد از آن، یکدیبر رفتند. در آنجا از ید به خیّصه بن مسعود بن زیعبد الله بن سهل و مح

ده و کشته شده است. پس او را دفن کرد و به ید که او در خونش، غلتیصه نزد عبد الله بن سهل آمد و دیمح

 اکرم  یصه نزد نبیّصه و حویمح یها نه بازگشت. سپس، عبد الرحمن بن سهل و دو فرزند مسعود بنامیمد

بگذار تا «فرمود:  ن که از همه کوچکتر بود، شروع به سخن گفتن کرد. رسول خدا رفتند. و عبد الرحم

او سکوت کرد. پس آندو (که بزرگتر بودند) ». دید، بگذار تا بزرگتر از تو سخن بگویبزرگتر از تو سخن بگو

ونه سوگند ؟ گفتند: چگ»دیشناس د که قاتل را مییکن اد مییا سوگند یآ«فرمود:  سخن گفتند. رسول اکرم 

 .م؟!یده ایکه شاهد قتل نبوده و آن را ند یم در حالیاد کنی

کنند و دست شما را کوتاه  اد مییهود، سوگند ین صورت، پنجاه نفر از یدر ا«فرمود:  امبر خدا یپ

ا یاز اموال خود ( م؟ سرانجام، رسول خدا یرا که کافرند، قبول کن یگفتند: چگونه سوگند قوم». سازند می

 .»ش را پرداختیکه نزدش وجود داشت) خونبها یاموال
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 شود؟ می  معاف ،کند جادوکه  اي ذمی): آیا 101باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۳۰
َ
نَُّه َصنََع َشيْئًا َولَْم  أ

َ
ُسِحَر َحىتَّ اَكَن ُ�َيَُّل إيَِلِْه �

 )۳۱۷۵ بخاری:. (»يَْصنَْعهُ 
را انجام  یکرد کار می الیکه خ یرا سحر کردند طور اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»که انجام نداده بود یداده است در حال

 ): ترس از خیانت102باب( 

َ�يُْت انلَّيِبَّ  َمالٍِك  عن َعوِْف بِْن « -۱۳۳۱
َ
َدٍم  قَاَل: أ

َ
يِف َغْزَوِة َ�بُوَك َوُهَو يِف ُ�بٍَّة ِمْن أ

اَعةِ «َ�َقاَل:  ُخُذ ِ�يُ�ْم  ،ُ�مَّ َ�تُْح َ�يِْت الَْمْقِدِس  ،َمْوِ�  :اْعُدْد ِستًّا َ�ْ�َ يََدِي السَّ
ْ
ُ�مَّ ُمْوتَاٌن يَأ

َغنَمِ 
ْ
ُ�مَّ فِتْنٌَة ال  ،ئََة ِدينَاٍر َ�يََظلُّ َساِخًطاُ�مَّ اْسِتَفاَضُة الَْماِل َحىتَّ ُ�ْعَطى الرَُّجُل ِما ،َكُقَعاِص ال

َعَرِب إِال َدَخلَتْهُ 
ْ
ْصَفِر َ�يَْغِدُروَن  ،َ�بىَْق َ�يٌْت ِمَن ال

َ
ُ�مَّ ُهْدنٌَة تَُ�وُن بَيْنَُ�ْم َو�َْ�َ بَِ� األ

فً 
ْ
ل
َ
َْت لُكِّ اَغيٍَة اْ�نَا َعرَشَ أ

َ
َْت َ�َماِ�َ� اَغيًَة حت

َ
تُونَُ�ْم حت

ْ
 )۳۱۷۶ بخاری:( .»»اَ�يَأ

نشسته  ینیچرم همیکه در خ اکرم  ینزد نبک تبو هدر غزو گوید: می ک بن مال  عوف« ترجمه:

ـ ۲ـ مرگ من ۱امت، بخاطر داشته باش: یدن قیز را قبل از فرا رسیشش چ«فرمود:  بود، رفتم. آنحضرت 

ـ کثرت مال تا ۴فتد. یکه در گوسفندان ب ییاد شما مانند وبایار زیر بسیـ مرگ و م۳ت المقدس یفتح ب

عرب  یها خانه هکه وارد همای  ـ فتنه۵دهند باز هم ناراحت است.  نار مییشخص، صد دیک که به ییجا

ر هر کدام، یکنند و با هشتاد پرچم که ز انت میی. سپس، آنان خها یان شما و رومیـ صلح م۶شود.  می

 .»»کنند حمله میدوازده هزار نفر وجود دارد، به شما 

 ): گناه کسی که عهد ببندد و سپس، خیانت کند103باب(

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۳۲
َ
ْتَبُوا ِدينَاًرا َوال ِدرَْهًما :قَاَل  َ�ْن أ

َ
ْ�تُْم إَِذا لَْم جت

َ
ُ  ؟َكيَْف أ

َ
 :فَِقيَل هل

بَا ُهَر�َْرةَ 
َ
اِدِق  ؟َوَ�يَْف تََرى َذلَِك اَكئِنًا يَا أ يِب ُهَر�َْرَة �ِيَِدهِ َ�ْن قَْوِل الصَّ

َ
ي َ�ْفُس أ ِ

َّ
قَاَل: إِي َواذل

ُة رَُسوهِلِ  :قَاَل  ؟َ�مَّ َذاكَ  :قَالُوا .الَْمْصُدوقِ  ِ وَِذمَّ ُة ا�َّ ُ َعزَّ وََجلَّ قُلُوَب  تُنْتََهُك ِذمَّ فَيَُشدُّ ا�َّ
يْدِ 

َ
ِة َ�يَْمنَُعوَن َما يِف أ مَّ ْهِل اذلِّ

َ
 )۳۱۸۰ بخاری:( .»يِهمْ أ

نار و یچ دیکه شما ه یشان (خطاب به مردم) گفت: زمانیت است که ایروا ره یابوهراز « ترجمه:

که  یکن ره! چگونه فکر مییابوهر ید داشت؟ گفتند: ایخواه ید، چه حالیافت نکنیه دریبعنوان جز یدرهم

ن، سخن صادق یره در دست اوست، ایکه جان ابوهر ی، سوگند به ذاتیفتد؟ گفت: بلیب ین اتفاقیچن
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ک مان خدا و رسولش، هتیشود؟ گفت: به عهد و پ ن مییدند: چرا چنی) است. پرسمصدوق (رسول خدا 

گرداند و آنان از  را سخت می یکافران ذم یدلها کنند) آنگاه، خداوند شود (مردم، ظلم و ستم می حرمت می

 .»زنند میه) سر باز یار دارند (جزیپرداخت آنچه در اخت

 کند می ): گناه کسی که به نیک و بد، خیانت104باب(

�ٍَس  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۳۳
َ
ِ َوَ�ْن ثَابٍِت َ�ْن أ للُِكِّ اَغِدٍر لَِواٌء يَْوَم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
َحُدُهَما:  .»ال

َ
ِقيَاَمِة ُ�ْعرَُف بِهِ يَُرى يَْوَم «َوقَاَل اآلَخُر:  »ُ�نَْصُب «قَاَل أ

ْ
 )۳۱۸۷ بخاری:( .»»ال

امت، هر یروز ق«فرمود:  اکرم  یکنند که نب ت مییروا انس ثابت، هر دو از الله و  عبد« ترجمه:

و به ». دیآ به اهتزاز در می«فرمود:  ان، آنحضرت یاز راو یکیو به قول » دارد یمان شکن، پرچمیفرد پ

 .»»شود آن، شناخته می هلیامت بوسیروز ق«فرمود:  امبر اکرم یگر، پید یقول راو





 

 
 

 

 

 

 کتاب آغاز آفرینش -54

فرماید: اوست که آفرینش را آغاز کرده است و سپس، باز  ): خداوند متعال می1باب(
 گرداند می

 انلَّيِبِّ  بَ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ « -۱۳۳۴
َ

َ�َقاَل:  قَاَل: َجاَء َ�َفٌر ِمْن بَِ� تَِميٍم إِىل
وا ،يَا بَِ� تَِميمٍ « �رِْشُ

َ
ََمِن  .»أ ْهُل ايلْ

َ
َ وَْجُهُه، َفَجاءُه أ ْعِطنَا، َ�تََغ�َّ

َ
َ�نَا فَأ ْ ْهَل «َ�َقاَل:  ،قَالُوا: �رَشَّ

َ
يَا أ

ََمِن  برُْشَى إِْذ لَْم َ�ْقبَلْ  ،ايلْ
ْ
َخَذ انلَّيِبُّ  .قَالُوا: قَِبلْنَا .»َها َ�نُو تَِميمٍ اْ�بَلُوا ال

َ
َلِْق  فَأ

ْ
ُث بَْدَء اخل ُ�َدِّ

َعْرِش 
ْ
ُ�مْ  .َراِحلَتَُك َ�َفلَّتَْت  ،فََجاَء رَُجٌل َ�َقاَل: يَا ِعْمَرانُ  ،َوال

َ
 )۳۱۹۰ بخاری:( .»يَلْتَِ� لَْم أ

 آمدند. آنحضرت  اکرم  ینزد نبم یتم یاز بن یگروه گوید: می ب نیبن حص  عمران« ترجمه:

به ما  یزی. پس چیرسول خدا!) ما را بشارت داد یآنان گفتند: (ا». میتم یبن یبشارت باد شما را ا«فرمود: 

آمدند.  امبر خدا یمن نزد پیدگرگون شد. سپس، اهل  امبر اکرم یپ هن سخن، چهریدن ایعطا کن. از شن

آنها گفتند: ». رفتندیم آنرا نپذیتم یرا که بنید زیریرا بپذ من! بشارتیاهل  یا«فرمود:  آنحضرت 

آمد و  ینش و عرش خدا کرد. در آن اثنا، مردیشروع به سخن گفتن از آغاز آفر اکرم  یم. آنگاه، نبیرفتیپذ

  .»خاستم یکاش! برنم یا گوید: می عمران! شترت فرار کرد. عمران یگفت: ا

ٌء َ�ْ�ُهُ : « اهللاِ  وُل سُ : قَاَل رَ اَل قَ   هُ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -۱۳۳۵ ُ َولَْم يَُ�ْن يَشْ اَكَن ا�َّ
رَْض 

َ
َمَواِت َواأل ٍء وََخلََق السَّ ْكِر لُكَّ يَشْ  :َ�نَاَدى ُمنَادٍ  ».َوَ�َن َعرُْشُه ىلَعَ الَْماِء َوَ�تََب يِف اذلِّ

َُصْ�ِ 
ْ
اُب  ،َذَهبَْت نَاَ�تَُك يَا اْ�َن احل َ �ِّ  ،فَاْ�َطلَْقُت فَإَِذا ِ�َ َ�ْقَطُع ُدوَ�َها الرسَّ

َ
ِ لَوَِدْدُت �

فََوا�َّ
تَُها

ْ
 )۳۱۹۱ بخاری:( .»ُكنُْت تََر�

 یزیخداوند، وجود داشت و چ«فرمود:  رسول الله  گوید: می گر،ید یتیدر روا   عمران« ترجمه:

کائنات را در لوح محفوظ نوشت.  هر همیآب، قرار داشت. او تقد یر از او، وجود نداشت و عرش خدا رویغ

 .»»دین را آفریو آسمانها و زم
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ن! شترت، رفت. من، براه یفرزند حص یصدا زد که ا ین اثنا، کسیدر ا گوید: می نیعمران بن حص

ان من و شترم، فاصله انداخته است. (شتر از من دور شده است). بخدا سوگند، یدم که سراب میافتادم و د

 .خاستم) بر نمی کردم (و از مجلس رسول خدا  دوست دارم که شتر را رها می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۳۶
َ
 : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ُ َ�َعاىل �َْشِتُمِ� اْ�ُن آَدَم َوَما  :قَاَل ا�َّ

 ُ
َ

بُِ� َوَما يَنْبيَِغ هل ْن �َْشِتَمِ� َوُ�َ�ذِّ
َ
ُ أ

َ
ُ  ،يَنْبيَِغ هل

ُ
ا َشتُْمُه َ�َقْوهل مَّ

َ
ا تَْ�ِذيبُُه  :أ مَّ

َ
ا َوأ ً إِنَّ يِل َودلَ

 ُ
ُ

ِ�  :َ�َقْوهل
َ
 )۳۱۹۳ بخاری:( .»»لَيَْس يُِعيُدِ� َكَما بََدأ

زاد، مرا  ید: آدمیفرما خداوند متعال می« فرمود: اکرم  ینبت است که یروا  رهیاز ابوهر« ترجمه:

کند حال  ب مییزاد، مرا تکذ ین آدمیست که مرا دشنام دهد. همچنیسته او نیدهد. حال آنکه شا دشنام می

 ن است کهیا اش، بیخدا فرزند دارد. و تکذ گوید: می ن است کهیست. اما دشنامش، ایسته او نیآنکه شا

  .»»کند نمی نش اول، دوباره زندهیخداوند مرا مانند آفر وید:گ می
ِ  قَاَل:  َ�نْهُ وَ « -۱۳۳۷ َلَْق َكتََب يِف ِكتَابِِه َ�ُهَو : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ اخل ا قَىَض ا�َّ لَمَّ

َعْرِش 
ْ
 )۳۱۹۴ بخاری:( .»»إِنَّ رمَْحَيِت َغلَبَْت َغَضيِب  :ِعنَْدُه فَْوَق ال

که خداوند  یهنگام«فرمود:  ت است که رسول الله یروا  رهیابوهرن از یهمچن« ترجمه:

عرش، قرار دارد، نوشت: همانا رحمتم بر  ید، در کتابش (لوح محفوظ) که نزد او و باالیمخلوقات را آفر

 .»»خشمم، غلبه دارد

 هفت زمین آمده است ة): آنچه دربار2باب(
يِب بَْ�َرَة « -۱۳۳۸

َ
ُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َماُن قَِد اْستََداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق ا�َّ الزَّ
رَْض 

َ
َمَواِت َواأل َقْعَدِة وَُذو  ،السَّ

ْ
ْرَ�َعٌة ُحُرٌم ثَالثٌَة ُمتََوايِلَاٌت ُذو ال

َ
نَُة اْ�نَا َعرَشَ َشْهًرا ِمنَْها أ السَّ

ُم َورََجُب ُمرَضَ  ِة َوالُْمَحرَّ ِجَّ
ْ
ِي َ�ْ�َ مُجَاَدى وََشْعبَانَ احل

َّ
 )۳۱۹۷ بخاری:( .»» اذل

ن یو زم زمان به وضع اولش که خداوند، آسمانها«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ه ابوبکر« ترجمه:

 ید، بر گشته است. سال، دوازده ماه است که چهار ماه از آنها، ماههاین) را آفری(هفت آسمان و هفت زم

) مضر که هلیحرام هستند. سه ماه ذوالعقده، ذوالحجه و محرم، پشت سر هم قرار دارند. و ماه رجب (قب

 .»»و شعبان، قرار دارد یالثان یان جمادیم

 ): گردش ماه و خورشید بر اساس نظم است3باب( 
يِب َذرٍّ « -۱۳۳۹

َ
ْمُس:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ يِب َذرٍّ ِحَ� َغَرَ�ِت الشَّ

َ
ْ�َن «أل

َ
تَْدرِي أ

َ
أ

ْعلَُم، قَاَل: »تَْذَهُب 
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ِذَن «؟ قُلُْت: ا�َّ

ْ
َعْرِش فَتَْستَأ

ْ
َْت ال

َ
َها تَْذَهُب َحىتَّ �َْسُجَد حت فَإِ�َّ
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ْ
ْن �َْسُجَد فَال ُ�ْقبََل ِمنَْها َو�َْستَأ

َ
ِذَن فَال يُؤَْذَن لََها ُ�َقاُل لََها: ارِْجيِع ِمْن َ�يُؤَْذُن لََها َوُ�وِشُك أ

 :
َ

ُ َ�َعاىل مۡ ٱوَ ﴿َحيُْث ِجئِْت َ�تَْطلُُع ِمْن َمْغِر�َِها فََذلَِك قَْوهلُ ۚ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ ََّها ٰ  ل  لَِك َ�
 )۳۱۹۹بخاری:( .»»]۳۸یس: [﴾ ٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ 

د یکه خورش یدان ا مییآ«هنگام غروب آفتاب، به من گفت:  اکرم  ینب گوید: می ابوذر« ترجمه:

ر عرش، سجده کند. پس یرود تا ز یم«دانند. فرمود:  ؟ گفتم: خدا و رسولش، بهتر می»رود به کجا می

از او  یخواهد سجده کند ول رسد که می می فرا یزمان یدهند. بزود خواهد. و به او اجازه می اجازه می

برگرد.  ،ای که آمده ییند: از همان جایگو دهند و می به او اجازه نمی یخواهد ول شود و اجازه می رفته نمییپذ

مۡ ٱوَ ﴿ د:یفرما کند. همانطور که خداوند متعال می می از مغرب، طلوع دیجه، خورشیدر نت  رِيَ�ۡ  ُس لشَّ
ۚ  َتَقّرٖ لُِمسۡ  ََّها ٰ  ل قرار گاه خود در  ید بسویخورش یعنی ]۳۸یس: [﴾ ٣٨ َعلِيمِ لۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِديرُ َ�قۡ  لَِك َ�

 .»»ر خداوند غالب و داناستین، تقدیحرکت است. ا

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۴۰
َ
ِقيَاَمةِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َراِن يَْوَم ال َقَمُر ُمَكوَّ

ْ
ْمُس َوال  .»»الشَّ

 )۳۲۰۰ بخاری:(
ده یچید و ماه به هم پیامت، خورشیروز ق«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یبوهرا« ترجمه:

 .»»رود ن مییشوند و نورشان از ب می

فرماید: او ذاتی است که ابرها را براي مژده  می ): این سخن خداوند متعال که4باب(
 )57(اعراف: فرستد می دادن، پیشاپیش رحمت خود

ْدبََر وََدَخَل  قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۴۱
َ
ْ�بََل َوأ

َ
َماِء أ ى َ�ِيلًَة يِف السَّ

َ
إَِذا رَأ

َ وَْجُههُ  َماُء رُسَِّي َ�نْهُ  ،وََخَرَج َوَ�َغ�َّ ْمَطَرِت السَّ
َ
َ�تُْه َذلَِك  ،فَإَِذا أ   ،َ�َعرَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ْدرِي : «انلَّيِبُّ  ف

َ
َما أ

ا﴿ لََعلَُّه َكَما قَاَل قَْومٌ  وۡ  فَلَمَّ
َ
سۡ  اَ�رِٗض  هُ َرأ وۡ  بَِل َتقۡ مُّ

َ
 )۳۲۰۶ بخاری:( .»»]۲۴األحقاف: [﴾ ...دِيَتِهِمۡ أ

د، به جلو و ید را در آسمان می یابر هپار اکرم  یت است که هرگاه، نبیروا لشه یعااز « ترجمه:

ن که باران از یشد. و هم دگرگون می اش، گشت و چهره شد و دوباره بر می رون مییرفت. از خانه ب عقب می

فرمود:  ا شد. رسول اکرم یعلتش را جو لشه ید. عایگرد بر طرف می اش، ن حالتید، ایبار آسمان می

است که اکنون بر  ین، ابریدند، گفتند: ایباشد که چون قوم عاد آنرا د ین، مانند همان ابرید ایدانم شا ینم«

است که در آن،  ید. بادیآن، عجله داشت یاست که شما برا یزی، همان چنیبارد. (هود گفت): بلکه ا ما می

 .»ترسم) ن جهت مییاز ا(» نهفته است یدیعذاب شد
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 ): یادي از فرشتگان5باب(

ِ  َ�بْدِ  نْ �َ « -۱۳۴۲ ِ قَاَل:  بِْن َمْسُعوٍْد ا�َّ َ�نَا رَُسوُل ا�َّ اِدُق الَْمْصُدوُق  َحدَّ وَُهَو الصَّ
ْر�َِعَ� يَْوًما«قَاَل: 

َ
ِه أ مِّ

ُ
َحَدُ�ْم ُ�َْمُع َخلُْقُه يِف َ�ْطِن أ

َ
ُ�مَّ  ،ُ�مَّ يَُ�وُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك  ،إِنَّ أ

ْرَ�ِع لَكَِماٍت وَ  ،يَُ�وُن ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك 
َ
ُ َملاًَك َ�يُْؤَمُر بِأ ُ اْكتُْب َ�َملَُه ُ�مَّ َ�بَْعُث ا�َّ ُ�َقاُل هلَ

ْو َسِعيدٌ 
َ
َجلَُه وََشيِقٌّ أ

َ
وحُ  ،َوِرْزقَُه َوأ فَإِنَّ الرَُّجَل ِمنُْ�ْم يَلَْعَمُل َحىتَّ َما يَُ�وُن  ،ُ�مَّ ُ�نَْفُخ ِ�يِه الرُّ

َنَِّة إِال ِذَراٌع فَيَْسبُِق َعلَيِْه ِكتَابُُه َ�يَْعَمُل بَِعَمِل 
ْ
ْهِل انلَّارِ بَيْنَُه َوَ�ْ�َ اجل

َ
َو�َْعَمُل َحىتَّ َما يَُ�وُن  ،أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ِكتَاُب َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 )۳۲۰۸ بخاری:( .»»بَيْنَُه َوَ�ْ�َ انلَّاِر إِال ِذَراٌع فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال

هر  هکه صادق مصدوق است، فرمود: نطف رسول الله  گوید: می عبد الله بن مسعود « ترجمه:

گر، به شکل خون بسته در یشود. سپس تا چهل روز د از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع مییک 

فرستد و او را  را میای  شود. آنگاه، خداوند، فرشتهیل می، تبدیگر، به پاره گوشتید. و بعد از چهل روز دیآ می

س. آنگاه در یا سعادتش را بنویعمل، رزق، أجل و شقاوت  گوید: می کند. و ز، مأمور مییبه نوشتن چهار چ

یک ن او و بهشت، فقط یدهد که ب انجام می یاز شما اعمال ینجاست که مردیشود. ا ده مییاو، روح دم

جه، به یدهد. (در نت ان را انجام مییرد و اعمال دوزخیگ می یشیرش، بر او پیتقد یماند. ول می یباق ذراع، 

ماند.  می یذراع، باقیک ن او و جهنم، فقط یدهد که ب نجام میا یاز شما عمل یگریرود) و شخص د دوزخ می

  رود). یجه، به بهشت می(در نت »»دهد ان را انجام مییرد و اعمال بهشتیگ می یشیر بر او پیتقد یول

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۴۳
َ
�َل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َعبَْد نَاَدى ِجرْبِ

ْ
ُ ال َحبَّ ا�َّ

َ
إِنَّ  :إَِذا أ

�ُل  ْحِببُْه َ�يُِحبُُّه ِجرْبِ
َ
َ ُ�ِبُّ فَُالنًا فَأ َماءِ  ،ا�َّ ْهِل السَّ

َ
�ُل يِف أ َ ُ�ِبُّ فُالنًا  :َ�يُنَاِدي ِجرْبِ إِنَّ ا�َّ

َماءِ  ْهُل السَّ
َ
ِحبُّوُه َ�يُِحبُُّه أ

َ
رِْض  ،فَأ

َ
َقبُوُل يِف األ

ْ
ُ ال

َ
 )۳۲۰۹بخاری:( .»»ُ�مَّ يُوَضُع هل

را دوست داشته باشد، ای  هرگاه، خداوند، بنده«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ل، او را دوست ییز او را دوست بدار. پس جبریرا دوست دارد. تو ن یدهد که خداوند، فالن ل، ندا مییبه جبرئ

د. پس اهل یرا دوست بدارز او یرا دوست دارد، شما ن یدهد که خدا، فالن دارد و به اهل آسمان، ندا می می

 ».گردد ز میین نیب، مقبول اهل زمین ترتیدارند. سپس به هم آسمان هم او را دوست می

َها : َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۴۴ َّ�
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمَعْت  � إِنَّ «َ�ُقوُل:  ا�َّ

يَاِطُ�  ُق الشَّ َماِء فَتَْسرَتِ ْمَر قُيِضَ يِف السَّ
َ
َحاُب َ�تَْذُكُر األ َعنَاِن وَُهَو السَّ

ْ
ُل يِف ال الَْمالئَِ�َة َ�ْ�ِ

ْ�ُفِسِهمْ 
َ
اِن َ�يَْكِذبُوَن َمَعَها ِمائََة َكْذبٍَة ِمْن ِعنِْد أ ُكهَّ

ْ
 ال

َ
ْمَع فَتَْسَمُعُه َ�تُوِحيِه إىِل  .»»السَّ

 )۳۲۱۰ بخاری:(
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فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ،اکرم  ینب یهمسر گرام، لشه یعا« ترجمه:

ن، یاطیند. شینما می یاد آوریصله شده است، یند و آنچه را که در آسمانها فیآ فرشتگان در ابرها فرود می«

خود، صد  یرسانند. کاهنان، از سو میشنوند و آنها را به کاهنان  کنند و سخنانشان را می استراق سمع می

 .»»ندیگو ند و به مردم مییافزا دروغ به آنها می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۴۵
َ
ُُمَعِة اَكَن ىلَعَ لُكِّ بَاٍب : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
إَِذا اَكَن يَْوُم اجل

بَْواِب الَْمْسِجِد الَْمَالئَِ�ُة يَْ�تُبُوَن 
َ
َل ِمْن أ وَّ

َ ْ
َل فَاأل وَّ

َ ْ
ُحَف  ،األ َِماُم َطَوُوا الصُّ

ْ
فَِإَذا َجلََس اإل

ْكرَ   )۳۲۱۱ بخاری:( .»»وََجاُءوا �َْستَِمُعوَن اذلِّ
رسد، فرشتگان به  که روز جمعه فرا می یهنگام«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

شوند،  را که وارد مسجد می یکسان یاسام ب، یشوند. و به ترت مسجد، مستقر می یها از دروازه یهر در

ند و به یآ کنند و می شان را جمع مییند، آنها دفترهاینش می خواندن خطبه یکه امام برا یسند. و هنگامینو می

 جلد اول، آمده است).  ۴۸۷ث، در شماره ی. (شرح کامل حد»»دهند خطبه، گوش می

رَبَاِء « -۱۳۴۶
ْ
اَن:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َعِن ال �ُل َمَعَك «حِلَسَّ ْو َهاِجِهْم وَِجرْبِ

َ
 .»»اْهُجُهْم أ

 )۳۲۱۳ بخاری:(
ل هم تو را ین را هجو کن و جبریمشرک«به حسان گفت:  اکرم  ینب گوید: می براء « ترجمه:

  .»»کند میک کم

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۴۷
َ
 َعلَيِْك  !يَا اَع�َِشةُ «قَاَل لََها:  أ

ُ
�ُل َ�ْقَرأ َهَذا ِجرْبِ

المَ  رَى، تُِر�ُد انلَّيِبَّ  .»السَّ
َ
ِ َو�ََرَ�تُُه تََرى َما ال أ الُم َورمَْحَُة ا�َّ  .»َ�َقالَْت: وََعلَيِْه السَّ

 )۳۲۱۷ بخاری:(
ل است و به ین، جبریشه! ایعا یبه او گفت: ا اکرم  یت است که نبیروا لشه یعااز « ترجمه:

آنچه  ینیب امبر) مییپ یشه گفت: سالم و رحمت و برکات خداوند بر او باد. تو (ایعا». دهد تو سالم می

 .»نمیب راکه من نمی

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۳۴۸ �َل:  قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ رْبِ ا «جِلِ ْ�رَثَ ِممَّ
َ
ال تَُزوُرنَا أ

َ
أ

لَْت  ؟»تَُزوُرنَا ُل  َوَما﴿ :قَاَل َ�َ�َ مۡ  إِ�َّ  نَتََ�َّ
َ
يۡ  َ�ۡ�َ  َما ۥَ�ُ  َرّ�َِكۖ  رِ بِأ

َ
مریم: [﴾ َفَناَخلۡ  َوَما ِديَنا�

 )۳۲۱۸ بخاری:( .»]۶۴
دن ما ین، به دیشتر از ایا بیآ«ل گفت: یبه جبر رسول الله  گوید: می بعباس   بنا« ترجمه:

ُل  َوَما﴿ ه، نازل شد:ین آیآنگاه، ا گوید: می ب؟ ابن عباس »ییآ نمی مۡ  إِ�َّ  نَتََ�َّ
َ
 َ�ۡ�َ  َما ۥَ�ُ  َرّ�َِكۖ  رِ بِأ
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يۡ 
َ
ش رو و پشت یم. آنچه پییآ ما فقط به فرمان پرودگارت، فرود می یعنی ]۶۴مریم: [﴾ َفَناَخلۡ  َوَما ِديَنا�

 .»»باشد او میسر ماست از آِن 

ِ  : هُ َ�نْ وَ « -۱۳۴۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ُدهُ «قَاَل:  أ ْسزَتِ

َ
َزْل أ

َ
�ُل ىلَعَ َحرٍْف فَلَْم أ ِ� ِجرْبِ

َ
قَْرأ

َ
أ

ْحُرٍف 
َ
 َسبَْعِة أ

َ
 )۳۲۱۹ بخاری:( .»»َحىتَّ اْ�تََ� إِىل

یک ل (نخست) یجبر«فرمود:  ت است که رسول الله یروا بعباس  ابنن از یهمچن« ترجمه:

نکه به یاموزد تا ای، به من بیشتریب یها نوع قرائت قرآن را به من آموخت. من همواره از او خواستم که قرائت

 .»»دیهفت قرائت رس

 ىلَعَ الِْمنرَْبِ  قَاَل َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َ�ْعَ� « -۱۳۵۰
ُ
ْ َونَاَدوۡ ﴿ :َ�ْقَرأ  .»﴾لِ َ�ٰ َ�ٰ  ا

 )۳۲۳۰بخاری:(
  ن خواند:یه را چنین آیمنبر، ا یباال اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  یعلی« ترجمه:

ْ َونَاَدوۡ ﴿  ه(نام فرشتک مال یند: ایگو دهند و می ان، ندا مییدوزخ یعنی﴾ لُِك َ�ٰ َ�ٰ ﴿ یبجا﴾ لِ َ�ٰ َ�ٰ  ا

 .»نگهبان دوزخ است)

َها قَالَْت  ،َزْوَج انلَّيِبِّ ، لاَع�َِشَة  َ�نْ « -۱۳۵۱ َّ�
َ
َ�تُْه � ىَت َعلَيَْك   لِلنَّيِبِّ  َحدَّ

َ
: َهْل أ

ُحٍد؟ قَاَل: 
ُ
َشدَّ ِمْن يَْوِم أ

َ
َشدَّ َما لَِقيُت ِمنُْهْم «يَْوٌم اَكَن أ

َ
لََقْد لَِقيُت ِمْن قَْوِمِك َما لَِقيُت َوَ�َن أ

َعَقبَِة إِْذ َعَرْضُت َ�ْفيِس ىلَعَ ابِْن َ�بِْديَايِل 
ْ
رَْدُت يَْوَم ال

َ
 َما أ

َ
بِْ� إِىل َل بِْن َ�بِْدالُكٍل فَلَْم ُ�ِ

يِس فَإَِذا
ْ
نَا بَِقْرِن اثلََّعاِلِب فََرَ�ْعُت َرأ

َ
ْستَِفْق إِال َوأ

َ
نَا َمْهُموٌم ىلَعَ وَْجِ� فَلَْم أ

َ
نَا  فَاْ�َطلَْقُت َوأ

َ
أ

�ُل  َظلَّتِْ� َ�نََظْرُت فَإَِذا ِ�يَها ِجرْبِ
َ
َ قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك  �َِسَحابٍَة قَْد أ َ�نَاَداِ� َ�َقاَل: إِنَّ ا�َّ

ُمَرُه بَِما ِشئَْت ِ�يِهمْ 
ْ
بَاِل تِلَأ ِ

ْ
بَاِل  ،َوَما رَدُّوا َعلَيَْك َوقَْد َ�َعَث إيَِلَْك َملََك اجل ِ

ْ
َ�نَاَداِ� َملَُك اجل

دُ  َّ ُ�مَّ قَاَل: يَا ُ�َمَّ ِ  ،فََسلََّم يلَعَ ْخَشبَْ�ِ َ�َقاَل َذل
َ
ْطِبَق َعلَيِْهُم األ

ُ
ْن أ

َ
َك ِ�يَما ِشئَْت إِْن ِشئَْت أ

َ : « انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  ْصالبِِهْم َمْن َ�ْعبُُد ا�َّ
َ
ُ ِمْن أ ْن ُ�ِْرَج ا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
  وَْحَدُه ال �رُْشُِك بِهِ بَْل أ

 )۳۲۳۱ بخاری:( .»»َشيْئًا
ا ید: آیپرس امبر خدا یشان از پیت است که ایروا ،اکرم  ینب ی؛ همسر گراملشه یاز عا« ترجمه:

 یادیز یهایقومت، سخت یاز سو«فرمود:  از روز احد بر سر شما آمده است؟ آنحضرت  تر ، سختیروز

که  یهنگام یعنیآنها با آن، مواجه شدم، روز عقبه بود.  یکه از سو ین مشکلیدتریاما شد ام.  را متحمل شده

ن شدم و ناخود یرفت. غمگیرا به او گفتم). آنرا نپذام   ل بن عبدکالل، عرضه کردم (وخواستهیخود را به ابن عبدل
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گاه، به سو دم که در قرن الثعالب هستم. یکه بخود آمدم، د یبه آن طرف بود، براه افتادم. هنگامام   که چهره ییآ

ل را در یه انداخته است. به آن ابر نگاه کردم. جبریافتاد که بر سرم سا یسرم را بلند کردم. ناگهان چشمم به ابر

 هد. هم اکنون، فرشتیدم. مرا صدا زد و گفت: همانا خداوند، سخنان قوم ات و پاسخشان را شنیان آن دیم

 ه. سپس فرشتی، در مورد آنها به او دستور دهیتو فرستاده است تا هر چه را که دوست دار یکوهها را بسو

، دو کوه یخواه دهم. اگر می انجام می  ،یخواه محمد! هر چه می یکوهها مرا صدا زد و سالم داد و گفت: ا

آنان،  یدوارم که خداوند از نسلهایبلکه من ام«فرمود:  اکرم  یآورم. نب سخت مکه را بر آنان، فرود می

  .»»نسازندیک را با او شر یزیرا بوجود آورد که فقط خدا را عبادت کنند و چ یکسان

  َمْسُعوٍد  َ�ْن ابِْن « -۱۳۵۲
َ

ِ َ�َعاىل وۡ  َسۡ�ِ قَوۡ  قَاَب  فََ�نَ ﴿ :يف قَْوِل ا�َّ
َ
دۡ  أ

َ
وۡ  ٩ َ�ٰ أ

َ
 إَِ�ٰ  َ�ٰٓ فَأ

ِ َ�بۡ  ٓ  ۦِده وۡ  َما
َ
ُ ِستُّ ِمائَِة َجنَاٍح.. ]۱۰-۹النجم: [﴾ ١٠ َ�ٰ أ

َ
ى ِجرْبِ�َل هل

َ
 )۳۲۳۲ بخاری:( قَاَل: رَأ

دو  هاو با محمد به انداز هفاصل« ن سخن خداوند متعال که فرمود:یا هدربار مسعود ابن « ترجمه:

 گوید: می »کند یخواست وح یم  آنچهاش  کرد به بنده ید. پس خداوند، وحیا کمتر از آن، گردیکمان 

 .»د که ششصد بال داردیل را دیجبر ل است) رسول اکرم ی(منظور جبر

 عَ �َ  هِلِ وْ قَ  يِفْ   َ�نْهُ وَ « -۱۳۵۳
َ

ىٰ  لََقدۡ ﴿: ايل
َ
 .]۱۸النجم: [﴾ ١٨ ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َرّ�ِهِ  ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  َرأ

َماءِ  ُ�َق السَّ
ُ
ْخرَضَ َسدَّ أ

َ
ى َرفَْرفًا أ

َ
 )۳۲۳۳بخاری:( .»قَاَل: َرأ

ىٰ  لََقدۡ ﴿ن سخن خداوند متعال که فرمود: یا هدربار مسعود   ابن« ترجمه:
َ
 َرّ�ِهِ  ِت َءاَ�ٰ  ِمنۡ  َرأ

 رسول اکرم  گوید: می د،یبزرگ پرودگارش را د یها نشانه  رسول اکرم یعنی .]۱۸[النجم: ﴾ ١٨ ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ

 اشاره به بال ».ده بودید که افق آسمان را پوشانید یسبز رنگ هپارچ
ً
 ل است).یجبر یها (احتماال

ْ�َظَم َولَِ�ْن قَْد  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۵۴
َ
ى َر�َُّه َ�َقْد أ

َ
ًدا َرأ نَّ ُ�َمَّ

َ
قَالَْت: َمْن َزَ�َم أ
فُِق 

ُ ْ
�َل يِف ُصوَرتِِه وََخلُْقُه َسادٌّ َما َ�ْ�َ األ ى ِجرْبِ

َ
 )۳۲۳۴ بخاری:( .»َرأ

ده است، سخن یپروردگارش را د هرکس، گمان کند که محمد  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»ده بودید که سراسر افق را پوشانیداش  یل را به شکل اصلیجبر رسول خدا  یگفته است. ول یبزرگ

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۵۵
َ
ِ  َ�ْن أ  فَِراِشِه : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
تَُه إِىل

َ
إَِذا َداَع الرَُّجُل اْمَرأ

بَْت َ�بَاَت َغْضبَاَن َعلَيَْها لََعنَتَْها 
َ
 )۳۲۳ بخاری:( .»»الَْمالئَِ�ُة َحىتَّ تُْصِبحَ فَأ

هرگاه، مرد، همسرش را به رختخواب فرا خواند و «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»کنند د، فرشتگان تا صبح، او را لعنت میینما یزن، اجابت نکند و شوهرش، شب را با خشم بر او، سپر
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رْسَِي يِب ُموىَس رَُجًال «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن ابْن َ�بَّاٍس « -۱۳۵۶ 
ُ
يُْت يَلْلََة أ

َ
َرأ

 
َ

َلِْق إِىل
ْ
يُْت ِعيىَس رَُجًال َمْرُ�واًع َمْرُ�وَع اخل

َ
نَُّه ِمْن رَِجاِل َشنُوَءَة، َوَرأ

َ
 َجْعًدا َك�

ً
آَدَم ُطَواال

ِس 
ْ
أ َيَاِض، َسِبَط الرَّ

ْ
ُْمَرِة َوابل

ْ
ُ إِيَّاهُ ،احل َراُهنَّ ا�َّ

َ
اَل يِف آيَاٍت أ جَّ يُْت َماِلاًك َخاِزَن انلَّاِر، َوادلَّ

َ
: َوَرأ

ٓ  ّمِن َ�ةٖ مِرۡ  ِ�  تَُ�ن فََ� ﴿  )۳۲۳۹ بخاری:( .»]۲۴السجدة: [﴾ ۦ�ِهِ ّلَِقا
 یدم. او مردیرا د  یشب اسراء موس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بعباس  ابن« ترجمه:

را   یسیشنوءه است. و ع هلیاز مردان قب یکیا یمجّعد بود گو یموها یگندم گون، بلند قامت و دارا

فرو  یینمود. و موها د مییل به سرخ و سفیمتوسط و چهارشانه بود و رنگش، متما یقامت یدم که داراید

خداوند به من نشان  که یگریات دیدم. و آینگهبان دوزخ؛ و دجال را د ک،ن، مالیداشت. همچنای  هشته

د، یو تردک ش  یبا موس مالقات محمد  هد: درباریفرما ن مورد است که خداوند مییداد. در هم

 .»نداشته باش

 ): وصف بهشت و اینکه هم اکنون وجود دارد6باب(

ِ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۵۷ ِ  با�َّ َحُدُ�ْم فَإِنَُّه إَِذا َماَت : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

َنَِّة َو�ِْن اكَ 
ْ
ْهِل اجل

َ
َنَِّة فَِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
َعيِشِّ فَإِْن اَكَن ِمْن أ

ْ
َغَداِة َوال

ْ
َن ِمْن ُ�ْعَرُض َعلَيِْه َمْقَعُدهُ بِال

ْهِل انلَّارِ 
َ
ْهِل انلَّاِر فَِمْن أ

َ
 )۳۲۴۰ بخاری:( .»»أ

رد، صبح و یاز شما بم یکیهرگاه، «فرمود:  رسول الله  گوید: می ببن عمر   الله عبد« ترجمه:

باشد،  یگاهش در بهشت، و اگر دوزخیباشد، جا یگردد. اگر بهشت گاهش، به او عرضه مییشام، جا

 .»»شود گاهش در دوزخ، به او نشان داده مییجا

ْ�رَثَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ « -۱۳۵۸
َ
يُْت أ

َ
َنَِّة فََرأ

ْ
لَْعُت يِف اجل اطَّ

ْهِلَها النَِّساءَ 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف انلَّاِر فََرأ ُفَقَراَء َواطَّ

ْ
ْهِلَها ال

َ
 )۳۲۴۱ بخاری:( .»»أ

دم که اکثر یبه بهشت، سر زدم و د«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ن یبن حص  عمران« ترجمه:

 .»»دهند ل مییان را زنان تشکیت دوزخیدم که اکثریفقرا هستند. و به دوزخ، نظر انداختم و د ان ازیبهشت

يِبْ  َ�نْ « -۱۳۵۹
َ
ِ  ُهَر�َْرَة  أ ُْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

َ
نَا نَائٌِم «إِْذ قَاَل:  قَاَل: بَيْنَا �

َ
بَيْنَا أ

َنَّةِ 
ْ
يْتُِ� يِف اجل

َ
 َجانِِب قرَْصٍ  ،َرأ

َ
 إِىل

ُ
أ ٌة َ�تَوَضَّ

َ
َقرْصُ  :َ�ُقلُْت  ،فَإَِذا اْمَرأ

ْ
ِلُعَمَر  :َ�َقالُوا ؟لَِمْن َهَذا ال

اِب  َطَّ
ْ
ُْت ُمْدبًِرا .بِْن اخل

َّ
تَُه فََويل ِ  .»فََذَكْرُت َ�ْ�َ اَغُر يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َعلَيَْك أ

َ
 .»؟َ�بىََك ُ�َمُر َوقَاَل: أ

 )۳۲۴۲ بخاری:(
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دم که در یخواب د«م که فرمود: ینشسته بود ، نزد رسول الله یروز گوید: می ره یابوهر« :ترجمه

ن قصر، مال چه یدم: ایگرفت. پرس ، وضو مییافتاد که کنار قصر یبهشت هستم. در آنجا چشمم به زن

رت عمر افتادم. پس پشت کردم و یاد غیاست؟ (فرشتگان) گفتند: از آِن عمر بن خطاب است. ب یکس

  .»م؟!یآ رت مییا در مورد تو هم به غیرسول خدا! آ یه افتاد و گفت: این سخنان، به گریدن ایعمر با شن». رفتم

   هُ نْ �َ وَ « -۱۳۶۰
َ

ال
َ
 : ق

َ
ال

َ
ِ  ق َنََّة ُصوَرُ�ُهْم ىلَعَ ُصوَرةِ : «رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُل ُزْمَرةٍ تَِلُج اجل وَّ

َ
أ

َقَمِر 
ْ
َْدِر ال َ�بُْصُقوَن ِ�يَها َوال َ�ْمتَِخُطوَن َوال َ�تََغوَُّطونَ ال َهُب  ،يَلْلََة ابلْ  ،آنِيَتُُهْم ِ�يَها اذلَّ

ةِ  ِفضَّ
ْ
َهِب َوال ْمَشاُطُهْم ِمَن اذلَّ

َ
ةُ  ،أ لُوَّ

َ
َولِلُكِّ َواِحٍد ِمنُْهْم  ،َورَْشُحُهُم الِْمْسُك  ،َوَ�َاِمُرُهُم األ

ُْسِن  َزوَْجتَاِن يَُرى ُمخُّ 
ْ
 ،َف بَيْنَُهْم َوال َ�بَاُغَض ال اْخِتالَ  ،ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمَن احل

َ بُْ�َرًة وََعِشيًّا  )۳۲۴۵ بخاری:( .»»قُلُوُ�ُهْم قَلٌْب َواِحٌد �َُسبُِّحوَن ا�َّ
که وارد  ین گروهیاول«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یابو هرن از یهمچن« ترجمه:  

اندازند و ادرار و  نمی ینیشان مانند ماه شب چهارده است. در آنجا، آب دهان و بیها شوند، چهره بهشت می

شان از عود، ساخته یشان از طال و نقره، و آتشدانهایموها هظروفشان از طال، شان ز وجود ندارد.ین یمدفوع

شان از ی، مغز ساقهاییباید که از شدت زاز آنان، دو همسر داریک است. هر ک مش  شده است. عرقشان،

 یگر ندارند. قلوبشان، قلبیکدیبه ای  نهیچگونه اختالف و بغض و کیشود. آنان، ه ده مییگوشت، د یورا

 .»»ندیگو ح مییواحد است و صبح و شام، خدا را تسب
َشدِّ َكْوَكٍب إَِضاَءًة، قُلُوُ�ُهْم ىلَعَ « :اَل قَ   هُ نْ �َ  ةٍ ايوَ رِ  ِ�ْ وَ « -۱۳۶۱

َ
 إِثْرِِهْم َكأ

يَن ىلَعَ ِ
َّ

َواذل
قَلِْب رَُجٍل َواِحٍد ال اْخِتَالَف بَيْنَُهْم َوال َ�بَاُغَض، ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َزوَْجتَاِن، لُكُّ َواِحَدةٍ 

 ُ
ْ
ِْمَها ِمْن احل

َ
َ بُْ�َرًة وََعِشيًّا ال �َْسَقُموَن ِمنُْهَما يَُرى ُمخُّ َساقَِها ِمْن َوَراِء حل ْسِن، �َُسبُِّحوَن ا�َّ

َ  ايِقَ بَ  رَ كَ ذَ وَ ». َوال َ�ْمتَِخُطونَ 
ْ
 )۳۲۴۶بخاري: ( .»ِث يْ دِ احل

که بعد از آنان  یوکسان«فرمود:  آمده است که رسول الله ره یگر از ابوهرید یتیدر رواو « ترجمه: 

واحد  ین ستاره است. قلوبشان، قلبیشان مانند درخشانتریها شوند، چهره (بعد از گروه اول) وارد بهشت می

، ییبایاز آنان، دو همسر دارد که از شدت زیک گر ندارند. هر یکدیبا  یچگونه اختالف و دشمنیاست. ه

ند. آنان در بهشت، یگو ح مییخدا را تسبصبح و شام،  شود. ده مییگوشت، د یشان از ورایمغز ساقها

 . »گذشت یث قبلیث را ذکر کرد که شرح آن در حدیحد هیسپس بق». ندارند ینیشوند و آب ب ض نمییمر

ْو «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -۱۳۶۲
َ
ًفا أ

ْ
ل
َ
يِت َسبُْعوَن أ مَّ

ُ
يَلَْدُخلَنَّ ِمْن أ

لُُهْم َحىتَّ يَْدُخَل آِخُرُهمْ  وَّ
َ
ٍف ال يَْدُخُل أ

ْ
ل
َ
َقَمِر يَلْلََة  ،َسبُْع ِمائَِة أ

ْ
وُُجوُهُهْم ىلَعَ ُصوَرِة ال

َْدرِ   )۳۲۴۷ بخاری:( .»»ابلْ
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ان یا هفت صد هزار نفر از امتیهفتاد هزار «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بن سعد   سهل« ترجمه:

 یشود تا زمان ن آنها وارد نمییشوند. اول شان مانند ماه شب چهارده است، وارد بهشت مییها من که چهره

 شوند). . (همه با هم وارد می»»ن آنها وارد نشودیکه آخر

�ٍَس « -۱۳۶۳
َ
ْهِدَي لِلنَّيِبِّ   َ�ْن أ

ُ
َِر�رِ  قَاَل: أ

ْ
 ،ُجبَُّة ُسنُْدٍس َوَ�َن َ�نَْ� َعِن احل

ْحَسُن «َ�َقاَل:  ،َ�َعِجَب انلَّاُس ِمنَْها
َ
َنَِّة أ

ْ
ٍد �ِيَِدهِ لََمنَاِديُل َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ يِف اجل ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
َواذل

 )۳۲۴۸ بخاری:( .»»ِمْن َهَذا
از  رسول خدا  ه دادند حال آنکهیهد اکرم  یبه نب یشمیابر ییعبا گوید: می  انس« ترجمه:

فرمود:  فرمود. آن عبا مورد پسند مردم، قرار گرفت: آنحضرت  ، منع مییشمیابر یدن لباسهایپوش

 .»»ن استیباتر از ایسعد بن معاذ در بهشت، ز یکه جان محمد در دست اوست، دستمالها یسوگند به ذات«

اِكُب يِف ِظلَِّها ِمائََة «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   هُ نْ �َ وَ « -۱۳۶۴ َنَِّة لََشَجَرةً �َِسُ� الرَّ
ْ
إِنَّ يِف اجل

 )۳۲۵۱ بخاری:( .»»اَعٍم ال َ�ْقَطُعَها
وجود دارد که  یدر بهشت، درخت«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا  انسن از یهمچن« ترجمه:

 .»»دیمایتواند آنرا بپ کند اما نمی آن، حرکت می هیر سایفرد سواره، صد سال در ز

يِب ُهَر�َْرَة  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ�ْ وَ « -۱۳۶۵
َ
ِ ذَ  ُل ثْ مِ  َ�ْن أ  َوِظّلٖ ﴿ اقَْرُءوا إِْن ِشئْتُمْ «: اَل قَ وَ  َك ل

مۡ   )۳۲۵۳ بخاری:( .»»]۳۰الواقعة: [﴾ ٣٠ُدو�ٖ مَّ
ث فوق، فرمود: یپس از حد آمده است که رسول اکرم  ره یگر از ابوهرید یتیدر رواو« ترجمه:

مۡ  َوِظّلٖ ﴿د: یم را بخوانیقرآن کر هین آید، ایخواه اگر می«  یطوالنای  هیسا یعنی ]۳۰الواقعة: [﴾ ٣٠ُدو�ٖ مَّ

  .»»(که در بهشت وجود دارد)

ُْدرِيِّ « -۱۳۶۶
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ْهَل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َنَِّة َ�رَتَاَءْوَن أ

ْ
ْهَل اجل

َ
ِإنَّ أ

ِو الَْمْغرِ 
َ
ِق أ فُِق ِمَن الَْمرْشِ

ُ
َغابَِر يِف األ

ْ
رِّيَّ ال َكْوَكَب ادلُّ

ْ
ُغَرِف ِمْن فَْوقِِهْم َكَما َ�رَتَاَءْوَن ال

ْ
ِب ال

ِ تِلَْك َمنَاِزُل  .»تِلََفاُضِل َما بَيْنَُهمْ  نِْبيَاِء ال َ�بْلُُغَها َ�ْ�ُُهمْ  قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ ْ
بََ� « قَاَل: ؟األ

قُوا الُْمرَْسِل�َ  ِ وََصدَّ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ رَِجاٌل آَمنُوا بِا�َّ ِ
َّ

 )۳۲۵۶ بخاری:( .»»َواذل
را که  ییها ان، صاحبان غرفهیهمانا بهشت«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریسعابو« ترجمه:

ا غرب آسمان، به یاز شرق ای  نند که در گوشهیب می یدرخشان ودور هباالتر از آنان، قرار دارند، مانند ستار

رسول خدا!  یگفتند: ا صحابه ». ان آنان، وجود داردیاست که م ین، بخاطر تفاضلیخورد. و ا چشم می
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 ی، اما سوگند به ذاتیبل«فرمود:  امبر اکرم یافت؟ پیگران به آن، دست نخواهند یاست که دینها منازل انبیا

ن منازل، ی(به ا »»دق کننیامبران را تصدیاورند و پیمان بیکه به خدا ا یکه جانم در دست اوست، کسان

 افت).یدست خواهند 

 ): وصف دوزخ و اینکه هم اکنون وجود دارد7باب(

ُ�َّ « :قَاَل  َعِن انلَّيِبِّ  لاَع�َِشَة َ�ْن « -۱۳۶۷
ْ
 .»»ها بِالَْماءِ بْرُِدوفاِمْن َ�يِْح َجَهنََّم احل

 )۳۲۶۳ بخاری:(
جهنم  یتب، برگرفته از گرما یگرما«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا لشه یعا« ترجمه:

 .»»دیآب، آنرا سرد کن هلیاست. پس بوس
يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۳۶۸

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نَاُرُ�ْم ُجزٌْء ِمْن َسبِْعَ� ُجزًْءا ِمْن «قَاَل:  أ

ِ إِْن اَكنَْت لاََكِ�يَةً  .»نَاِر َجَهنَّمَ  لَْت َعلَيِْهنَّ بِتِْسَعٍة وَِستَِّ� ُجزًْءا «قَاَل:  ؟ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ فُضِّ
 )۳۲۶۵ بخاری:( .»»لُكُُّهنَّ ِمثُْل َحرَِّها

». هفتادم آتش دوزخ استیک ا، یآتش دن«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

از آتش  تر آتش دوزخ، شصت و نه مرتبه، سوزنده«ست؟ فرمود: ین یا، کافیا رسول الله! مگر آتش دنیگفتند: 

 .»»دارد یا، سوزندگیآتش دن هآن، به انداز ها است. و هر مرتبیدن
َساَمَة « -۱۳۶۹

ُ
ِ  :قال َ�ْن أ ِقيَاَمِة «َ�ُقوُل:  َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُ�َاُء بِالرَُّجِل يَْوَم ال

ْ�تَابُُه يِف انلَّارِ  ،َ�يُلىَْق يِف انلَّارِ 
َ
َِماُر بِرََحاهُ  ،َ�تَنَْدِلُق أ

ْ
ْهُل انلَّاِر  ،َ�يَُدوُر َكَما يَُدوُر احل

َ
َ�يَْجتَِمُع أ

ْي فُالنُ 
َ
ُمُرنَا بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهانَا َعِن الُْمنَْكرِ َما  ،َعلَيِْه َ�يَُقولُوَن: أ

ْ
لَيَْس ُكنَْت تَأ

َ
نَُك أ

ْ
 ؟َشأ

ْ�َهاُ�ْم َعِن الُْمنَْكِر َوآِ�يهِ 
َ
 )۳۲۶۷بخاری: ( .»»قَاَل: ُكنُْت آُمُرُ�ْم بِالَْمْعُروِف َوال آِ�يِه َوأ

 را یمردامت، یروز ق«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می  هاسام« ترجمه:

ا را یکه آس یزد. و او همانند االغیر رون مییش بسرعت، در آتش، بیها اندازند. روده آورند و در دوزخ می یم

! تو را چه شده است یند: فالنیگو شوند و می ان، اطراف او جمع مییگردد. دوزخ چرخاند، دور خود، می می

 یکردم ول ) شما را امر به معروف میی(بل گوید: می ؟یکرد از منکر نمی یمگر تو ما را امر به معروف و نه

 .»»دادم داشتم اما خودم آنرا انجام می دادم و شما را از منکر باز می خودم آنرا انجام نمی

 ): وصف شیطان و لشکریانش8باب(

َء  َقالَْت: ُسِحَر انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۳۷۰ ْ نَُّه َ�ْفَعُل اليشَّ
َ
َحىتَّ اَكَن ُ�َيَُّل إيَِلِْه �

ْ�تَاِ� ِ�يَما ِ�يِه ِشَفايِئ 
َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
َشَعْرِت أ

َ
تَاِ�  ،َوَما َ�ْفَعلُُه َحىتَّ اَكَن َذاَت يَْوٍم َداَع وََداَع ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
أ
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يِس َواآلَخُر ِعنْ 
ْ
َحُدُهَما ِعنَْد َرأ

َ
َحُدُهَما لِآلَخرِ  ،َد رِْجَ�َّ رَُجالِن َ�َقَعَد أ

َ
 ؟َما وََجُع الرَُّجِل  :َ�َقاَل أ

ْعَصمِ  ؟قَاَل: َوَمْن َطبَّهُ  .َمْطبُوٌب  :قَاَل 
َ
قَاَل: يِف ُمُشٍط َوُمَشاقٍَة  ؟قَاَل: ِ�يَما َذا .قَاَل: بَلِيُد ْ�ُن األ

  .وَُجفِّ َطلَْعٍة َذَكرٍ 
َ

ال
َ
ْ�َن ُهوَ  :ق

َ
ُ�مَّ رََجَع َ�َقاَل  ،فََخَرَج إيَِلَْها انلَّيِبُّ  .ْرَوانَ قَاَل: يِف برِْئِ ذَ  ؟فَأ

يَاِط�ِ « :لَِعا�َِشَة ِحَ� رََجعَ  نَُّه رُُءوُس الشَّ
َ
ْلَُها َك�

َ
نَا َ�َقْد «َ�َقاَل:  ؟اْستَْخرَْجتَهُ  :َ�ُقلُْت  ».�

َ
ا أ مَّ

َ
ال أ

ْن يُثَِ� َذلَِك ىلَعَ انلَّاِس 
َ
ُ وََخِشيُت أ اَشَفاِ� ا�َّ رِْئُ  ».رَشًّ

ْ
 )۳۲۶۸ بخاری:( .»ُ�مَّ ُدفِنَِت ابل

را که انجام نداده بود،  یکه کاریرا سحر کردند طور اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

که خداوند، راه  یدان ا مییآ«ار دعا کرد و سپس، فرمود: یبس ینکه روزیکرد انجام داده است. تا ا ال مییخ

م نشست. پس، ی، کنار پاهایگرینم ودیاز آنان بر بال یکیعالج مرا به من نشان داد؟ دو مرد، نزد من آمدند. 

او را  یکس د: چهیگفت: سحر شده است. پرس یست؟ دومین مرد چیگفت: درد ا یگریاز آنها به د یکی

له شانه، یسحر شده است؟ گفت: بوس یزیچه چ هلید: بوسید بن اعصم. پرسیسحر کرده است؟ گفت: لب

 ».د: کجا هستند؟ گفت: در چاه ذروانینر. پرس یخرما هاف کتان و پوست شکوفیال هپس ماند

شه گفت: یرون رفت. سپس برگشت و به عایآن (چاه) ب یبسو اکرم  یآنگاه، نب گوید: می یراو

که مرا ». ریخ«؟ گفت: یرون آوردیاز چاه بد: آنها را یشه پرسیعا». طان بودیش یآنجا مانند سرها یها نخل«

 .»پر کردند ک،سپس آن چاه را با خا». ان مردم شودیم آن دارم که باعث ضرر و زیب یخداوند، شفا داد ول

يِبْ  َ�نْ « -۱۳۷۱
َ
ِ  ُهَر�َْرَة  أ َحَدُ�ْم َ�يَُقوُل: : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
يَْطاُن أ يِت الشَّ

ْ
يَأ

ِ  ؟َحىتَّ َ�ُقوَل: َمْن َخلََق َر�ََّك  ؟َمْن َخلََق َكَذا ؟َكَذاَمْن َخلََق  فَإَِذا بَلََغُه فَلْيَْستَِعْذ بِا�َّ
َنْتَهِ 

ْ
 )۳۲۷۶ بخاری:( .»»َويل

 گوید: می د ویآ از شما می یکیطان نزد یش«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

پروردگارت  گوید: می که ییده است؟ تا جایآفر یز را چه کسیفالن چده است؟ یآفر یز را چه کسیفالن چ

 .»»دید، (از شر او) به خدا پناه ببرد و باز آینجا رسیده است؟ هر گاه، به ایآفر یرا چه کس

ِ بِْن ُ�َمَر  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۷۲ ِ  با�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ِق َ�َقاَل:  قَاَل: َرأ  الَْمرْشِ

َ
�ُِشُ� إِىل

يَْطانِ « ِفتْنََة َها ُهنَا ِمْن َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرُن الشَّ
ْ
ِفتْنََة َها ُهنَا إِنَّ ال

ْ
 )۳۲۷۹ بخاری:( .»»َها إِنَّ ال

 کند، و به سمت شرق، اشاره می دم که رسول الله ید گوید: می ب بن عمر  الله بدع« ترجمه:

گاه باش« گوید: می  .»»دیآ رون مییطان، بینجاست. از آنجا که شاخ شینجاست. فتنه از اید، فتنه از ایآ

ْو قَاَل: ُجنُْح اللَّيِْل ـ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َجابٍِر « -۱۳۷۳
َ
إَِذا اْستَْجنََح اللَّيُْل ـ أ

وا ِصبْيَانَُ�مْ  يَاِطَ� َ�نْترَِشُ ِحينَئِذٍ  ،فَُكفُّ ِعَشاِء فََخلُّوُهمْ  ،فَإِنَّ الشَّ
ْ
 ،فَإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن ال
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 ِ ْغِلْق بَابََك َواْذُكِر اْسَم ا�َّ
َ
ِ  ،َوأ ْطِفْئ ِمْصبَاَحَك َواْذُكِر اْسَم ا�َّ

َ
وِْك ِسَقاَءَك َواْذُكِر اْسَم  ،َوأ

َ
َوأ

 ِ ِ َولَْو َ�ْعُرُض َعلَيِْه َشيْئًاومََخِّْر إِنَاَءَك وَ  ،ا�َّ  )۳۲۸۰ بخاری:( .»»اْذُكِر اْسَم ا�َّ
د یشد، کودکانتان را نگذاریک که هوا، تار یهنگام«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  جابر« ترجمه:

از شب  ینکه ساعتیهم یشوند. ول ن، پراکنده مییاطین وقت، شیرا در ایرون بروند) زی(که از خانه، ب

د. سپس دِر خانه ات را ببند و بسم الله بگو. چراغت را خاموش کن و بسم الله یگذشت، آنها را آزاد بگذار

باشد  یات را ببند و بسم الله بگو. ظرف ات را بپوشان و بسم الله بگو اگر چه قطعه چوبک مش هبگو. دهان

 .»»از آن را بپوشاند یکه فقط بخش

 ،َورَُجالِن �َْستَبَّانِ  قَاَل: ُكنُْت َجالًِسا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن ُسلَيَْماَن بِْن رُصٍَد « -۱۳۷۴
وَْداُجهُ 

َ
َحُدُهَما امْحَرَّ وَْجُهُه َواْ�تََفَخْت أ

َ
ْعلَُم لَكَِمًة لَْو قَالََها َذَهَب : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،فَأ

َ
إِ�ِّ أل

دُ  دُ لَْو قَاَل  ،َ�نُْه َما َ�ِ يَْطاِن َذَهَب َ�نُْه َما َ�ِ ِ ِمَن الشَّ ُعوُذ بِا�َّ
َ
ُ  ،أ

َ
 :قَاَل  إِنَّ انلَّيِبَّ  :َ�َقالُوا هل

يَْطانِ « ِ ِمَن الشَّ  )۳۲۸۲ بخاری:( .»َوَهْل يِب ُجنُونٌ  :َ�َقاَل  »َ�َعوَّْذ بِا�َّ
دادند.  گر، دشنام مییکدینشسته بودم. دو نفر به  اکرم  یبا نب گوید: می د َر ُص بن  مانیسل« ترجمه:

دانم که اگر او  میای  فرمود: من کلمه اکرم  یرون آمده بود. نبیگردنش، ب یاز آنها، قرمز شده و رگها یکی هچهر

به او ». ندینش فرو میاش  د، خشمیطان بگویند. اگر اعوذ بالله من الشینش فرو میاش  آنرا به زبان آورد، خشم

 .»م)یبگوای  ن کلمهی(که چنام   وانهیگفت: مگر د». طان بگویاعوذ بالله من الش«د: یفرما می اکرم د: رسولگفتن

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۷۵
َ
يَْطانِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ فَإَِذا َ�ثَاَءَب  ،اتلَّثَاُؤُب ِمَن الشَّ

ُه َما اْستََطاعَ  َحُدُ�ْم فَلَْ�ُدَّ
َ
يَْطانُ  ،أ َحَدُ�ْم إَِذا قَاَل َها َضِحَك الشَّ

َ
 )۳۲۸۹بخاری:( .»»فَإِنَّ أ

ازه به یطان است. پس هر گاه، خمیازه، از شیخم«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ها کند و) از شما (دهان، باز می یکیکه  یرا هنگامیرد. زیش را بگیتواند جلو از شما آمد تا می یکیسراغ 

 .»»خندد طان میید، شیگو می

يِب َ�تَاَدَة َ�ْن « -۱۳۷۶
َ
ُلُُم ِمَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  أ

ْ
ِ َواحل احِلَُة ِمَن ا�َّ ْؤَ�ا الصَّ الرُّ

يَْطانِ  َها فَإِ�ََّها  ،الشَّ ِ ِمْن رَشِّ َتََعوَّْذ بِا�َّ
ْ

َحُدُ�ْم ُحلًُما َ�َافُُه فَلْيَبُْصْق َ�ْن �ََسارِهِ َويل
َ
فَإَِذا َحلََم أ

هُ   )۳۲۹۲بخاری:( .»»ال ترَُضُّ
شان از یپر یاز جانب خدا و خوابهایک خواب ن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می تاده قابو« ترجمه:

د، سمت چپ خود، تف کند و از ید و ترسید یشانیاز شما خواب پر یکیطان است. پس هرگاه، یجانب ش

 .»»رساند به او نمی یشر آن به خدا، پناه ببرد. آنگاه، ضرر
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يِبْ « -۱۳۷۷
َ
َحُدُ�ْم ِمْن َمنَاِمِه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ

َ
َراُه أ

ُ
إَِذا اْستَيَْقَظ أ

يَْطاَن يَِبيُت ىلَعَ َخيُْشوِمهِ   فَلْيَْستَنرِْثْ ثَالثًا فَإِنَّ الشَّ
َ
أ  )۳۲۹۵ بخاری:( .»»َ�تَوَضَّ

دار شد و وضو یاز شما از خواب ب یکیکه  یهنگام«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»گذراند ) او میینیشوم (آخر بیطان، شب را در خیرا که شید زیکند و آنرا بشو ینیساخت، سه بار آب در ب

فرماید: و انواع جنبندگان را روي زمین  ): این سخن خداوند متعال که می9باب(
 پراکنده ساخت

نَّه َسِمَع انلَّيِبَّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۳۷۸
َ
�  :َيَّاِت، «َ�ُْطُب ىلَعَ الِْمنرَْبِ َ�ُقوُل

ْ
اْ�تُلُوا احل

َبََل 
ْ
، َو�َْستَْسِقَطاِن احل َرَصَ ْ�رَتَ فَِإ�َُّهَما َ�ْطِمَساِن ابلْ

َ
، َواأل ْفيَتَْ�ِ : َ�بَيْنَا » َواْ�تُلُوا َذا الطُّ ِ

قَاَل َ�بُْدا�َّ
بُ 
َ
ْ�تُلََها َ�نَاَداِ� أ

َ
َطارُِد َحيًَّة أل

ُ
نَا أ

َ
ِ أ َمَر بَِقتِْل  و بُلَابََة: ال َ�ْقتُلَْها َ�ُقلُْت إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
قَْد أ

َعَواِمرُ 
ْ
ُيُوِت َوِ�َ ال

ْ
َيَّاِت قَاَل: إِنَُّه َ�َ� َ�ْعَد َذلَِك َ�ْن َذَواِت ابل

ْ
 )۳۲۹۸، ۳۲۹۷ بخاری:( .»احل

راد خطبه بر منبر، یکه هنگام اد یشن اکرم  یشان از نبیت است که ایروا ببن عمر  از ا« ترجمه:

که دم کوتاه دارند.  یید دارند و آنهایرا که بر پشت خود، دو خط سف ییژه آنهاید. بویمارها را بکش«فرمود: 

  .»»شوند ن مییکنند و باعث سقط جن ن دو نوع، چشمها را کور مییرا ایز

 برد می ها به چرا): بهترین مال مسلمان، گوسفند است که آنها را بر فراز کوه10باب(

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۷۹
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َفْخُر «قَاَل:  أ

ْ
ِق َوال َْو الَْمرْشِ

َ
ُ�ْفِر �

ْ
ُس ال

ْ
َرأ

َغنَمِ 
ْ
ْهِل ال

َ
ِكينَُة يِف أ ْهِل الَْو�َِر َوالسَّ

َ
اِديَن أ َفدَّ

ْ
َيِْل َواِإلبِِل َوال

ْ
ْهِل اخل

َ
ُيَالُء يِف أ

ْ
 )۳۳۰۱ بخاری:( .»»َواخل

رأس کفر، سمت شرق است. و غرور و تکبر در «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ان صاحبان گوسفند استینان است و سکون و تواضع در مینش هیو باد یان صاحبان اسب و شتر و کشاورزیم

يِب َمْسُعوٍد « -۱۳۸۰ 
َ
ِ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن َ�ْمٍرو أ َشاَر رَُسوُل ا�َّ

َ
ََمِن  قَاَل: أ

ْ
َْو ايل

َ
�ِيَِدهِ �

ْذنَاِب  ،اِإليَماُن َ�َماٍن َها ُهنَا«َ�َقاَل: 
َ
ُصوِل أ

ُ
اِديَن ِعنَْد أ َفدَّ

ْ
ُقلُوِب يِف ال

ْ
َقْسَوةَ وَِغلََظ ال

ْ
ال إِنَّ ال

َ
أ

يَْطاِن يِف َر�ِيَعَة َوُمرَضَ   )۳۳۰۲بخاری:( .»»اِإلبِِل َحيُْث َ�ْطلُُع قَْرنَا الشَّ
من، اشاره ی یبا دستش بسو ت است که رسول الله یروا عقبه بن عمرو؛  ؛مسعوداز ابو« ترجمه:

گاه باشینجا، از یمان از ایا«کرد و فرمود:  ان کشاورزان است یدر م ید که قساوت و سخت دلیمن است. آ

. (از سمت مشرق که »»دیآ رون مییمضر، بعه و یل ربیان قبایطان از میش یها که به دنبال شترانند. و شاخ

 له در آن طرف، سکونت داشتند)ین دو قبیا
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يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۸۱ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
َ «قَاَل:  أ لُوا ا�َّ

َ
يََ�ِة فَاْسأ إَِذا َسِمْعتُْم ِصيَاَح ادلِّ

ْت َملاًَك 
َ
َها َرأ يَْطانِ َو�َِذا َسِمْعتُْم نَهِ  ،ِمْن فَْضِلِه فَإِ�َّ ِ ِمَن الشَّ َِماِر َ�تََعوَُّذوا بِا�َّ

ْ
ى  ،يَق احل

َ
فَإِنَُّه َرأ

 )۳۳۰۳ بخاری:. (»»َشيَْطانًا
د، فضل و کرم یدیهرگاه، بانگ خروس را شن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

د، از یدیهرگاه، عرعر االغ را شنده است. و یرا دای  را او در آن هنگام، فرشتهید. زییخدا را مسئلت نما

 .»»ده استیرا د یطانیرا او شید. زیطان، به خدا، پناه ببریش

يِبْ « -۱۳۸۲
َ
اِ�يَل ال يُْدرَى َما «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ ٌة ِمْن بَِ� إرِْسَ مَّ

ُ
فُِقَدْت أ

َفارَ 
ْ
َراَها إِال ال

ُ
اِء  ،َ�َعلَْت َو�ِ�ِّ ال أ َاُن الشَّ

ْ
بل

َ
َاُن اِإلبِِل لَْم �رَْشَْب َو�َِذا وُِضَع لََها أ

ْ
بل

َ
إَِذا وُِضَع لََها أ

َ�ْت  ثُْت َكْعبًا .»رَشِ نَْت َسِمْعَت انلَّيِبَّ  ،فََحدَّ
َ
ُ  َ�َقاَل: أ

ُ
 .قَاَل يِل ِمَراًرا .قُلُْت: َ�َعمْ  ؟َ�ُقوهل

 اتلَّْوَراةَ 
ُ
قَْرأ

َ
فَأ

َ
 )۳۳۰۵ بخاری:( .»َ�ُقلُْت: أ

ل، مفقود شدند و مردم یاسرائ یاز بن یگروه«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ل به یمسخ شده و تبد یعنین موشها باشند. (یکنم که هم من فکر می یندانستند که چه بر سرشان آمد. ول

ر گوسفند، گذاشته ینوشند. واگر ش نمیر شتر گذاشته شود، یآنان، ش ینکه اگر برای). بخاطر ااند موش شده

 .»»نوشند شود، می
که  یدیان کردم. گفت: تو شنیاالصل بود) ب یهودیکعب (که  یث را براین حدیا گوید: می ره یابوهر

ن سؤال را تکرار کرد. آنگاه به او گفتم: مگر من تورات ی. او چند بار این فرمود؟ گفتم: بلیچن رسول خدا 

 )آمده است ین مطلبی(که بدانم در آنجا هم، چنخوانم؟!  را می

): اگر مگسی در ظرف آب شما افتاد، آنرا غوطه دهید زیرا در یکی از بالهایش، 11باب(
 مرض ودر بال دیگرش، شفا وجود دارد

َحِدُ�ْم : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َوَ�نُْه « -١٣٨٣
َ
اِب أ بَاُب يِف رَشَ فَلْيَْغِمْسُه ُ�مَّ إَِذا َوَ�َع اذلُّ

ْخَرى ِشَفاءً 
ُ ْ
 )٣٣٢٠بخاري:( .»»يِلَْ�ِْعُه فَإِنَّ يِف إِْحَدى َجنَاَحيِْه َداًء َواأل

، در ظرف آب یهرگاه مگس«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا ره ین از ابوهریهمچن« ترجمه:

ش، مرض، و در بال یاز بالها یکیرا در یندازد. زیرون بیاز شما افتاد، آنرا در آب، غوطه دهد. سپس ب یکی

 .»»گرش، شفا وجود داردید
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ِ َوَ�نُْه « -١٣٨٤ ٍة ُموِمَسٍة َمرَّْت بَِ�لٍْب ىلَعَ «قَاَل:  ، َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
ُغِفَر ِالْمَرأ
ْوَ�َقتُْه 

َ
َها، فَأ َعَطُش، َ�َ�ََعْت ُخفَّ

ْ
ِس َريِكٍّ يَلَْهُث، اَكَد َ�ْقتُلُُه ال

ْ
ُ ِمَن الَْماِء، َرأ

َ
َمارَِها، َ�َ�ََعْت هل خِبِ

 )٣٣٢١ :یبخار( .»»َ�ُغِفَر لََها بَِذلَِك 
ده شد. آن زن، یبخشای  زن فاحشه«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

رد. او یخواهد بمیرون آمده و می، بی، قرار دارد و زبانش از شدت تشنگید که کنار چاه آبیرا د یسگ

ن ید. (و آن سگ را نجات داد). بخاطر اینگونه از چاه، آب کشیرا در آورد و به چادرش بست و ااش  کفش

 .»»کار، مورد مغفرت قرار گرفت



 

 
 

 

 

 

 کتاب حکایات انبیاء -55

 فرزندانش ): آفرینش آدم و1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۸۵
َ
ُ ِستُّوَن ِذَرااًع «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
ُ آَدَم َوُطوهل ُ�مَّ  ،َخلََق ا�َّ

وئَلَك ِمَن الَْمالئَ�ِة فَاْستَِمْع َما ُ�َيُّونََك  قَاَل:
ُ
�َّتَِك،  ،اْذَهْب فََسلِّْم ىلَعَ أ يَُّة ُذرِّ ِ

َ
يَّتَُك َوحت ِ

َ
حت

، فَلُكُّ َمنْ  ِ ، فََزاُدوُه: َورمَْحَُة ا�َّ ِ الُم َعلَيَْك َورمَْحَُة ا�َّ الُم َعلَيُْ�ْم، َ�َقالُوا: السَّ  َ�َقاَل: السَّ
َلُْق َ�نُْقُص َحىتَّ االنَ 

ْ
َنََّة ىلَعَ ُصوَرِة آَدَم، فَلَْم يََزِل اخل

ْ
 )۳۳۲۶ :یبخار( .»»يَْدُخُل اجل
د که قامتش، شصت ذراع بود. یخداوند، آدم را آفر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن، سالم تو و یدهند. ا به تو می یسپس به او گفت: برو و به آن جمع از فرشتگان، سالم بده و بشنو که چه جواب

و یک کم. فرشتگان گفتند: السالم علیگفت: السالم علسالم فرزندان تو خواهد بود. آدم (نزد آنها رفت و) 

شوند، به شکل آدم  که وارد بهشت می یرا به آن، افزودند. پس تمام کسان» و رحمة الله« هرحمة الله. و جمل

 . »»ات آدم را خواهند داشت) و مردم از آن زمان تا کنون، در حال کوتاه شدن هستندیخواهند بود. (خصوص

�ٍَس « -۱۳۸۶
َ
ِ ْ�َن َسالٍم َمْقَدُم رسول اهللا  َ�ْن أ

تَاُه،  قَاَل: بَلََغ َ�بَْدا�َّ
َ
الَْمِدينََة فَأ

اَعةِ  اِط السَّ رْشَ
َ
ُل أ وَّ

َ
، قَاَل: َما أ ُل  ؟َ�َقاَل: إِ�ِّ َسائلَُك َ�ْن ثَالٍث ال َ�ْعلَُمُهنَّ إِال نيَِبٌّ وَّ

َ
َوَما أ

َنَّ 
ْ
ْهُل اجل

َ
ُ�لُُه أ

ْ
ْخَواهِلِ؟  ؟ةِ َطَعاٍم يَأ

َ
 أ

َ
ٍء َ�ْ�ُِع إِىل يِّ يَشْ

َ
�ِيِه؟ َوِمْن أ

َ
 أ

َ
ُ إِىل ٍء َ�ْ�ُِع الَْودلَ يِّ يَشْ

َ
َوِمْن أ

�ُل : «َ�َقاَل رسول اهللا  ِ� بِِهنَّ آنًِفا ِجرْبِ َُهوِد ِمَن  .»َخربَّ
ْ

: َذاَك َعُدوُّ ايل ِ
قَاَل: َ�َقاَل َ�بُْدا�َّ

ِق : « َ�َقاَل رسول اهللا .الَْمالئَ�ةِ  رُْشُ انلَّاَس ِمَن الَْمرْشِ
َ

اَعِة: َ�نَاٌر حت اِط السَّ رْشَ
َ
ُل أ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
أ

 ْ بَُه يِف ال ا الشَّ مَّ
َ
َنَِّة: فَِزَ�اَدُة َكِبِد ُحوٍت، َوأ

ْ
ْهُل اجل

َ
ُ�لُُه أ

ْ
ُل َطَعاٍم يَأ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
 الَْمْغرِِب، َوأ

َ
: فَإِنَّ إِىل ِ

َ
َودل

بَُه لََهاالرَُّجَل إَِذا َغيِشَ الَْمرْ  ُ، َو�َِذا َسبََق َماُؤَها؛اَكَن الشَّ
َ

بَُه هل َة فََسبََقَها َماُؤُه؛ اَكَن الشَّ
َ
قَاَل:  .»أ

نََّك رَ 
َ
ْشَهُد �

َ
َُهوَد قَْوٌم ُ�ُهٌت؛ إِْن َعِلُموا بِإِْسالِ� َ�بَْل  َل وْ سُ اهللا، ُ�مَّ قَاَل: يَا رَ  ُل وْ سُ أ

ْ
اهللا، إِنَّ ايل

لَُهْم َ�َهتُ 
َ
ْن �َْسأ

َ
َيَْت، َ�َقاَل رسول اهللا أ

ْ
ِ ابل

َُهوُد، وََدَخَل َ�بُْدا�َّ
ْ

يُّ : «وِ� ِعنَْدَك، فََجاَءِت ايل
َ
أ
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ِ ْ�ُن َسالمٍ 
خْ »رَُجٍل ِ�يُ�ْم َ�بُْدا�َّ

َ
ْعلَِمنَا، َوأ

َ
ْعلَُمنَا َواْ�ُن أ

َ
نَا، َ�َقاَل َ�ُ ؟ قَالُوا: أ ْخَ�ِ

َ
نَا َواْ�ُن أ

ْ�تُمْ « :رسول اهللا 
َ
فََرأ

َ
ِ  أ ْسلََم َ�بُْدا�َّ

َ
ِ »إِْن أ

ُ ِمْن َذلَِك، فََخَرَج َ�بُْدا�َّ اَعَذُه ا�َّ
َ
؟ قَالُوا: أ

ًدا رَ  نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ َ ِإال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
نَا،  ُل وْ سُ إيَِلِْهْم؛ َ�َقاَل: أ نَا َواْ�ُن رَشِّ اهللا، َ�َقالُوا: رَشُّ

 )۳۳۲۹بخاري:( .»َوَوَ�ُعوا ِ�يهِ 
د. او ینه به عبد الله بن سالم رسیبه مد رسول الله  ییف فرمایخبر تشر گوید: می انس « ترجمه:

ـ ۱داند:  گر آنها را نمیید یامبران، کسیر از پیپرسم که غ ز از شما مییرفت و گفت: سه چ نزد آنحضرت 

ل، یـ به چه دل۳ست؟ یخورند، چ می انیکه بهشت یین غذایـ نخست ۲ست؟ یامت چین عالمت قینخست

ل یهم اکنون، جبر«فرمود:  ش، شباهت دارد؟ رسول خدا یها ییفرزند به پدرش، شباهت دارد و چرا به دا

 هود است. رسول الله یان فرشتگان، او دشمن یعبد الله گفت: از م». ن امور، با خبر ساختیمرا از ا

ن یدهد. و نخست مغرب، سوق می یمردم را از مشرق بسواست که  یامت، آتشین عالمت قینخست«فرمود: 

، یاست. اما در مورد شباهت فرزند، اگر هنگام همبستر یجگر ماه هدیخورند، زا ان مییکه بهشت ییغذا

». ه او خواهد شدیه او خواهد شد و اگر زن، زودتر انزال شود، فرزند شبیمرد زودتر انزال شود، فرزند، شب

ار یبس یهود قومیرسول خدا! همانا  ی. سپس افزود: ایامرخدا هستیدهم که تو پ می یعبد الله گفت: گواه

نزد شما مرا  ام، ، بدانند که من مسلمان شدهینکه از آنان سؤال کنیدروغگو و تهمت زننده است. اگر قبل از ا

بن سالم  عبدالله«د: یپرس ان آمدند و عبد الله در خانه، پنهان شد. رسول اکرم یهودیسازند. آنگاه،  متهم می

ن ما ین ما و فرزند بهترین ما، و بهترین ما و فرزند داناتری؟ گفتند: او داناتر»است یان شما چگونه شخصیدر م

 .؟ گفتند: خدا او را از آن، پناه دهد»دییگو اگر عبدالله، مسلمان شود، چه می«فرمود:  است. رسول الله 

 یبجز الله، وجود ندارد و گواه یدهم که معبود می یگفت: گواهرون آمد و ین هنگام، عبد الله، بیدر ا

ن ما است. و به او ین ما و فرزند بدتریان گفتند: او بدتریهودیخدا است. آنگاه،  هدهم که محمد، فرستاد می

 .»راه گفتندیبد و ب

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۸۷
َ
ائيَل : «اَل قَ  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ لَْم َ�َْ�ِ اللَّْحُم، َولَْوال  لَْوال َ�نُو ِإرْسَ

ْ�ىَث َزوَْجَها
ُ
ُنَّ أ اُء لَْم ختَ  )۳۳۳۰بخاری:( .»»َحوَّ

بود، گوشت، فاسد  ل نمییاسرائ یاگر بن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

نجا یانت در ای(مقصود از خ. »»کرد انت نمییبه شوهرش، خ یچ زنیبود، ه شد. و اگر حوا نمی نمی

خود، آنرا به آدم، خوب نشان  هز به نوبیحوا، خوب جلوه داد و او ن یطان، درخت را براینست که شیا

 ز که مادرشان حوا است به او شباهت دارند).یداد. و زنان ن
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�ٍَس « -۱۳۸۸
َ
نَّ لََك َما يِف «يَْرَ�ُعُه:  َ�ْن أ

َ
ْهِل انلَّاِر َعَذابًا: لَْو أ

َ
َ َ�ُقوُل الْهَوِن أ إِنَّ ا�َّ

نَْت 
َ
ْهَوُن ِمْن َهَذا َوأ

َ
َُك َما ُهَو أ تلْ

َ
ٍء ُكنَْت َ�ْفتَِدي بِِه؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: َ�َقْد َسأ االرِْض ِمْن يَشْ

ْن ال �رُْشَِك يِب فَ 
َ
ْكَ يِف ُصلِْب آَدَم؛ أ َ�يَْت إِال الرشِّ

َ
 )۳۳۳۴ بخاری:( .»»أ

 یان، به کسیان دوزخیهمانا خداوند از م«فرمود:  کند که رسول خدا  ت مییروا نس ا« ترجمه:

 یبود، برا ن است، از آِن تو مییزم یاگر تمام آنچه که رو گوید: می شود، بش میین عذاب، نصیکه کمتر

، من کمتر از یکه تو در صلب آدم بود ید: هنگامیفرما خداوند می. یبل گوید: می ؟یداد نجات خود می

  .»»یدیورزک و شر یرفتیتو نپذ ی. ولینسازیک را شر ین را از تو خواستم که با من کسیا
ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۳۸۹ ال ُ�ْقتَُل َ�ْفٌس ُظلًْما إِال اَكَن ىلَعَ « :اهللا  ُل وْ سُ قَاَل: قَاَل رَ  ا�َّ

ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها َقتَْل  ،ابِْن آَدَم االوَّ
ْ
ُل َمْن َسنَّ ال وَّ

َ
 )۳۳۳۵ :یبخار( .»»النَُّه أ

که به ناحق، کشته شود،  یانسانهر «فرمود:   اللهرسول  گوید: می  بن مسعود الله عبد« ترجمه:

 .»»است که سنت قتل را بنا نهاد ین کسیرا او اولیاست. زیک با گناهش، شرل) ین فرزند آدم (قابینخست

 .پرسند می  ذو القرنین ةاز تو دربار« :فرماید : این سخن خداوند متعال که می)2باب (
قدرت  ،ما به او در زمین .ي از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کردا بگو: گوشه

 »دراختیارش گذاشتیم وسایل هر چیزي را وحکومت دادیم و

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن َز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش « -۱۳۹۰
َ
َ إِال «َدَخَل َعلَيَْها فَزاًِع َ�ُقوُل:  أ

َ
ال إِهل

ُجوَج ِمثُْل َهِذهِ 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
َْوَم ِمْن رَْدِم يَأ ، َو�ٌْل لِلَْعَرِب ِمْن رَشٍّ قَِد اْ�رَتََب، فُِتَح ايلْ ُ وََحلََّق  .»ا�َّ

َ�ْهِلُك َوِ�ينَا  ،اهللا وَل سُ بِإِْصبَِعِه االْ�َهاِم َوالَّيِت تَِليَها، قَالَْت َز�ْنَُب بِنُْت َجْحٍش: َ�ُقلُْت: يَا رَ 
َ
أ

احِلُوَن؟ قَاَل:  َبَُث «الصَّ
ْ
 )۳۳۴۶ :یبخار( .»»َ�َعْم إَِذا َكرُثَ اخل

وحشت زده، وارد  اکرم  ینب گوید: می ) (همسر رسول خدا ل حجش دخترنب یز« ترجمه:

که  یو در حال». شده استیک که به آنان، نزد یبر عرب از شر یال إله إال الله، وا«گفت:  خانه شد و می

أجوج و مأجوج، ین اندازه از سد یامروز، ا«را بصورت حلقه در آورده بود، افزود: اش  انگشت شست و سبابه

 ».باز شده است

ان ما یکوکار در میکه افراد ن یم در حالیشو ا ما نابود مییرسول خدا! آ یگفتم: ا گوید: می لنب یز

 .»»اد شودیکه فسق و فجور ز ی، هنگامیبل«وجود دارند؟ فرمود: 
ُْدرِيِّ « -۱۳۹۱ 

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
: يَا آَدُم، َ�يَُقوُل: «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ

ْخِرْج َ�ْعَث انلَّاِر، قَاَل: َوَما َ�ْعُث انلَّاِر؟ قَاَل: مِ 
َ
َْ�ُ يِف يََديَْك، َ�يَُقوُل: أ

ْ
ْن بَلَّيَْك وََسْعَديَْك، َواخل
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ٍف �ِْسَع ِمائٍة َو�ِْسَعًة َو�ِْسِعَ�، فَِعنَْدُه �َِشيُب 
ْ
ل
َ
ِغُ� لُكِّ أ  لََهاَ�ۡ  لٍ َ�ۡ  َذاتِ  ُ�ُّ  َوتََضعُ ﴿الصَّ

ٰ  �َّاَس ٱ َوتََرى ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَ� ِ ٱ َعَذاَب  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َرىٰ �ُِسَ� قَالُوا: يَا » ]۲الحج: [﴾ �َٞشِديد �َّ
نَا َذلَِك الَْواِحُد؟ قَاَل:  ُّ�

َ
وا، فَإِنَّ ِمنُْ�ْم رَُجال، َوِمْن «رسول اهللا، َو� �رِْشُ

َ
ُجوَج أ

ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
يَأ

ًفا
ْ
ل
َ
َنَّةِ «ُ�مَّ قَاَل:  .»أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ُرُ�َع أ

َ
رُْجو أ

َ
ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، إِ�ِّ أ

َّ
نَا، َ�َقاَل:  .»َواذل ْ فََكربَّ

َنَّةِ «
ْ
ْهِل اجل

َ
ْن تَُ�ونُوا ثُلَُث أ

َ
رُْجو أ

َ
نَا، َ�َقاَل:  .»أ ْ ْن تَُ�ونُوا نِْص «فََكربَّ

َ
رُْجو أ

َ
َنَّةِ أ

ْ
ْهِل اجل

َ
 .»َف أ

نَا، َ�َقاَل:  ْ ْو َكَشَعَرةٍ «فََكربَّ
َ
ْ�يََض، أ

َ
ِ ثَْوٍر، أ

ْ
وَْداِء يِف ِج� َعَرةِ السَّ ْ�تُْم يِف انلَّاِس إِال اَكلشَّ

َ
َما أ

ْسوَدَ 
َ
ِ ثَْوٍر أ

ْ
 )۳۳۴۸ :یبخار( .»»َ�يَْضاَء يِف ِج�

آدم. آدم در  ید: ایفرما خداوند متعال می«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

د: یفرما ر فقط در دست توست. خداوند خطاب به او مییآماده و گوش به فرمان توام و خ گوید: می جواب

د: از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر. با یفرما ان چقدر هستند؟ مییجهنم گوید: می ان را جدا کن.یجهنم

 ینیب کنند و مردمان را مست می ن مییزنان باردار، سقط جن هو هم«شود  می ریپ ک،ن سخن، کودیدن ایشن

است؟  یان ما چه کسینفر، از میک دند: آن یصحابه پرس» د استیسند بلکه عذاب خدا، شدیمست ن یول

سپس ». رود أجوج و مأجوج به دوزخ میینفر از شما و هزار نفر از یک را ید. زیخوشحال باش«فرمود: 

ر یما تکب». دیان، شما باشیچهارم بهشتیک دوارم که یکه جانم در دست اوست، ام یسوگند به ذاتافزود: 

دوارم یام«م. سپس فرمود: یر گفتیما تکب». دیان، شما باشیسوم بهشتیک دوارم یام«م. سپس فرمود: یگفت

 یان مردم، مانند مویشما در م«م. بعد از آن، فرمود: یر گفتیباز هم ما تکب». دینصف اهل بهشت، شما باش

 .»»باشد یاهید که بر پوست گاو سیهست یدیسف یا مانند مویباشد و  یدید که بر پوست گاو سفیهست یاهیس

 فرماید: خداوند ابراهیم را بعنوان دوست، انتخاب کرد : این سخن حق تعالی که می)3باب (

 .»إِنَُّ�ْم َ�ُْشوُروَن ُحَفاًة ُعَراةً ُغْرال«قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۳۹۲
 
َ
  َكَما﴿«ُ�مَّ قََرأ

ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ ٰ  ُكنَّا إِنَّا َنا ُل َمْن  .]۱۰۴األنبیاء: [﴾ عِلِ�َ َ� وَّ

َ
َوأ

نَاًسا مِ 
ُ
ِقيَاَمِة إِبَْراِهيُم، َو�ِنَّ أ

ْ
قُوُل: يُْ�ىَس يَْوَم ال

َ
َماِل، فَأ ْصَحايِب يُؤَْخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ

َ
ْن أ

ْصَحايِب 
َ
ْصَحايِب أ

َ
قُوُل َكَما  ،أ

َ
ْ�َقابِِهْم ُمنُْذ فَاَرْ�تَُهْم، فَأ

َ
يَن ىلَعَ أ َ�يَُقوُل: إِ�َُّهْم لَْم يََزالُوا ُمْرتَدِّ

اِلُح: َعبُْد الصَّ
ْ
ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ قَاَل ال ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ   .]۱۱۷المائدة: [﴾ تَِ� تَوَ�َّ

َ
إىِل

 :  )۳۳۴۹ :یبخار( .»»﴾ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ﴿قَْوهِلِ
ان و ختنه نشده، حشر یشما پا برهنه، عر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بعباس   ابن« ترجمه:

  َكَما﴿ ه را تالوت کرد:ین آیسپس، ا». د شدیخواه
ۡ
ٓ بََد� َل  نَا وَّ

َ
ٓۚ َعلَيۡ  ًداوَعۡ  ۥۚ نُّعِيُدهُ  قٖ َخلۡ  أ  ُكنَّا إِنَّا َنا
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 ٰ گر شما را زنده یم، بار دینش شما را خلق کردیهمانگونه که در بدو آفر یعنی .]۱۰۴األنبیاء: [﴾ عِلِ�َ َ�

 ما ایده است که ما میای  ن وعدهیم کرد. ایخواه
ً
 م ساخت.یخواه ین وعده را عملیم. قطعا

چپ،  یاران من بسویاز  یم است. گروهیشود، ابراه ده مییامت، لباس پوشانیکه روز ق ین کسیو اول

 نها اصحاب من هستند، اصحاب من هستند.یم: ایگو شوند. می برده می

م یگو را می ؛ یسیعصالح خدا ؛ هنها بعد از تو، مرتد شدند. پس من همان سخن بندیند: ایگو یم

ا اَشهِيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ که فرمود: ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ أ

نَت 
َ
ٰ  َوأ �ۡ  إِن ١١٧ َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ

َ
 َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

شان، اطالع داشتم. یان آنان بودم از کارهایمن تا آن زمان که در میعنی .]۱۱۸-۱۱۷المائدة: [﴾ ١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ

، ی. اگر آنان را مجازات کنیز، گواه هستیو تو بر هر چ ی، تنها تو مراقب آنان بودیراندیکه مرا م یو هنگام

 .»ی، تو غالب و با حکمتیبندگان تو هستند و اگر آنان را مورد مغفرت قرار ده

يِب هُ « -۱۳۹۳
َ
ِقيَاَمِة، وىلََعَ وَْجِه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َر�َْرَة َ�ْن أ

ْ
بَاهُ آَزَر يَْوَم ال

َ
يَلىَْق إِبَْراِهيُم أ

 
َ
َْوَم ال أ

ْ
بُوهُ: فَايل

َ
قُْل لََك: ال َ�ْعِصِ�؟ َ�يَُقوُل أ

َ
لَْم أ

َ
ُ إِبَْراِهيُم: أ

َ
ةٌ، َ�يَُقوُل هل ٌة َوَ�رَبَ ْعِصيَك، آَزَر َ�رَتَ

يِب  َ�يَُقوُل إِبَْراِهيُم: يَا رَبِّ إِنََّك 
َ
ْخَزى ِمْن أ

َ
يُّ ِخْزٍي أ

َ
ِْز�َِ� يَْوَم ُ�بَْعثُوَن، فَأ

ُ
ْن ال خت

َ
وََعْدتَِ�: أ

اَكفِِر�َن، ُ�مَّ ُ�َقاُل: يَا إِبَْراِهيُم، َما 
ْ
َنََّة ىلَعَ ال

ْ
ْمُت اجل : إِ�ِّ َحرَّ

َ
ُ َ�َعاىل َْت اال�َْعِد، َ�يَُقوُل ا�َّ

َ
حت

 )۳۳۵۰ :یبخار( .»»بِِذيٍخ ُملْتَِطٍخ َ�يُؤَْخُذ بَِقَوائِمِه َ�يُلىَْق يِف انلَّارِ رِْجلَيَْك؟ َ�يَنُْظُر فَإَِذا ُهَو 
آزر؛ را مالقات  پدرش؛ م یامت، ابراهیروز ق«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 گوید: می به او م یره و تار و غبار آلود است. ابراهیآزر، از شدت غم و اندوه، ت هکه چهر یکند در حال می

 گوید: می م یکنم. ابراه نمی یامروز، از تو نافرمان گوید: می نکن؟ پدرش یبه تو نگفتم که از من، نافرمان

نست که پدرم از رحمت تو یبدتر از اای  ی. پس چه خواریکه مرا خوار نساز یپرودگارا! تو به من وعده داد

سپس گفته  ام.  کافران، حرام ساخته ید: من بهشت را برایفرما گردد. خداوند متعال میک محروم شود و هال

کند، ناگهان، چشمش به کفتار نر پر مو و  ست؟ او بدانجا نگاه مییت چیر پاهایم! زیابراه یشود: ا می

 . »»اندازند رند و در دوزخ مییگ او را می یافتد. سپس، دست و پا می یفیکث

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۹۴
َ
ْ�َرُم انلَّاِس؟ قَاَل:  َل وْ سُ ِ�يَل: يَا رَ  َ�ْن أ

َ
ْ�َقاُهمْ «اهللا، َمْن أ

َ
َ�َقالُوا:  .»أ

لَُك، قَاَل: 
َ
ِ «لَيَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ ، ابِْن َخِليِل ا�َّ ِ ، ابِْن نيَِبِّ ا�َّ ِ ، اْ�ُن نيَِبِّ ا�َّ ِ  .»َ�يُوُسُف نيَِبُّ ا�َّ

لَُك 
َ
َاِهِليَِّة «، قَاَل: قَالُوا: لَيَْس َ�ْن َهَذا �َْسأ

ْ
لُوِن؟ ِخيَارُُهْم يِف اجل

َ
َعَرِب �َْسأ

ْ
َ�َعْن َمَعاِدِن ال

 )۳۳۵۳: یبخار( .»»ِخيَارُُهْم يِف االْسالِم إَِذا َ�ُقُهوا
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است؟ رسول  ین مردم، چه کسیتر یرسول خدا! گرام یدند: ایپرس گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

پس «فرمود:  امبر اکرم یست. پین نیگفتند: سؤال ما، ا». شتر باشدیش، بیکه تقوا یکس«فرمود:  الله 

ست. ین نیگفتند: سؤال ما، ا». ل خدا استیخدا فرزند خل یخدا فرزند نب یخدا فرزند نب یوسف، نبی

ز ین مردم بودند، در اسالم نیت، بهترید. آنان که در جاهلیپرس پس از اصل و نسب عرب می«فرمود: 

 .»»داشته باشند ینید البته اگر شناخت دن مردم هستنیبهتر

تَيْنَا ىلَعَ رَُجٍل : «قَاَل: قَاَل رسول اهللا   َسُمَرةَ  نْ �َ « -۱۳۹۵
َ
تَاِ� اللَّيْلََة آِ�يَاِن، فَأ

َ
أ

َسُه ُطوال َو�ِنَُّه إِبَْراِهيمُ 
ْ
رَى َرأ

َ
َ�اُد أ

َ
 )۳۳۵۴: یبخار( .»» َطِو�ٍل ال أ

شب، دو نفر نزد من آمدند. ما با هم ید«فرمود:  رسول الله  گوید: می سمره بن جندب « ترجمه:

 .»»بود م یدم و او، ابراهید ی، سرش را میم که من به سختیرفت یار بلند قامتینزد مرد بس

 : «قَاَل: قَاَل رسول اهللا  بَ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -۱۳۹۶
َ

ا إِبَْراِهيُم فَاْ�ُظُروا إىِل مَّ
َ
أ

ََدَر يِف  َصاِحِبُ�ْم، ْ�ُظُر إيَِلِْه ا�ْ
َ
�ِّ أ

َ
مْحََر َ�ُْطوٍم خِبُلْبٍَة، َك�

َ
ا ُموىَس فََجْعٌد آَدُم، ىلَعَ مَجٍَل أ مَّ

َ
َوأ

 )۳۳۵۵ بخاری:( .»»الَْواِدي

را  م یل ابراهید شمایخواه اگر می«فرمود:  رسول الله  گوید: می بعباس   ابن« ترجمه:

سرخ بود که  یچهار شانه و گندم گون بود و سوار بر شتر ی، مرد یموسد. اما ید، به من نگاه کنیبدان

 .»»ر استیرودخانه سراز ینم که بسویب ا اکنون او را مییف درخت خرما ساخته شده بود گویمهارش از ل

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۹۷
َ
َوُهَو اْ�ُن  اْختَنَتَ إِبَْراِهيُم : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  َ�ْن أ

 )۳۳۵۶ بخاری:( .»»َ�َماِ�َ� َسنَةً 
 .»»ختنه کرد ،یدر سن هشتاد سالگ م یابراه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۳۹۸
َ
ثَالَث  إِالّ  لَْم يَْ�ِذْب إِبَْراِهيُم : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  َ�ْن أ

ِ َعزَّ وََجلَّ  ُ  :َكَذبَاٍت: ثِنْتَْ�ِ ِمنُْهنَّ يِف َذاِت ا�َّ ُ . ]۸۹الصافات: [﴾ َسقِيمٞ  إِّ�ِ ﴿قَْوهلُ  بَۡل ﴿َوقَْوهلُ
ىَت ىلَعَ َجبَّاٍر ِمَن . ]۶۳األنبیاء: [﴾ َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ 

َ
َبَابَِرةِ، َوقَاَل: بَيْنَا ُهَو َذاَت يَْوٍم وََساَرةُ؛ إِْذ أ

ْ
اجل

ُ: إِنَّ َها ُهنَا رَُجالً 
َ

ُ َ�نَْها، َ�َقاَل: َمْن  فَِقيَل هل
َ

هل
َ
رَْسَل إيَِلِْه، فََسأ

َ
ْحَسِن انلَّاِس، فَأ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
َمَعُه اْمَرأ

ْخيِت 
ُ
ىَت َساَرةَ  .َهِذهِ؟ قَاَل: أ

َ
َ  ايِقَ بَ  رَ كَ ذَ وَ ...فَأ

ْ
 انْ ، َو ۳۳۵۸ :یبخار( .»ِث يْ دِ احل

ُ
 ث َر یْ ِد َح  ْر ظ

َ
 )۲۲۱۷م:ق

فقط سه بار، دروغ گفت. دو بار  م یابراه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

گر آنجا که یض هستم. و دیمن مر یعنی .]۸۹[الصافات: ﴾ َسقِيمٞ  إِّ�ِ ﴿که فرمود:  ییبخاطر خدا. آن جا
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ن کار را کرده است. و سوم ین بت بزرگ آنها، ایا یعنی .]۶۳[األنبیاء: ﴾ َذاَ�ٰ  َكبِ�ُُهمۡ  ۥَ�َعلَهُ  بَۡل ﴿ گفت:

گذشتند. مردم به آن پادشاه گفتند:  از پادشاهان جبار و ستمگر می یکین ی، او و ساره از سرزمینکه روزیا

او فرستاد و از او  یبه سو یکین زن، همراه اوست. پادشاه پیباترین ما شده است که زیوارد سرزم یمرد

گفت: خواهر من است. سپس، نزد ساره آمد. و شرح  م یست؟ ابراهین کیگفت: اد و یآن زن پرس هدربار

 .») گذشت۱۰۳۵( هث شماریث در جلد اول حدیحد هیبق
 یعنیه هستند. ین سه مورد، توری، لفظ دروغ بکار رفته است اما اثیدر حداگر چه : حیتوض

حمل کند و  ک،ینزد یداشته باشد. مخاطب آنرا بر معن ید که دو معنیبگو ینکه متکلم، سخنیا

 رود. از نکات مهم بالغت بشمار می یکیه یدور را مد نظر داشته باشد. و تور یمتکلم معن

ز است بلکه یموارد، دروغ گفتن نه تنها جا ی: در بعضاند است که فقهاء گفته یادآوریقابل 

 )ی(عمدة القارباشد.  واجب می

مِّ إِْسَماِ�يَل، اَل قَ  بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -۱۳۹۹ 
ُ
ََذ النَِّساُء الِْمنَْطَق ِمْن قِبَِل أ َل َما اختَّ وَّ

َ
: أ

ثََرَها ىلَعَ َساَرَة، ُ�مَّ َجاَء بَِها إِبَْراِهيُم َو�ِابِْنَها إِْسَماِ�يَل َوِ�َ تُرْ 
َ
َ أ ََذْت ِمنَْطًقا تَلَُعيفِّ ِضُعُه، اختَّ

ىلْعَ الَْمْسِجِد، َولَيَْس بِمَ َحىتَّ وََضَعُهَما عِ 
َ
َيِْت ِعنَْد َدوَْحٍة فَْوَق َزْمَزَم يِف أ

ْ
َة يَْوَمئٍذ كَّ نَْد ابل

َحٌد، َولَيَْس بَِها َماٌء، فَوََضَعُهَما ُهنَالَِك، َووََضَع ِعنَْدُهَما ِجَرابًا ِ�يِه َ�ْمٌر وَِسَقاًء ِ�يِه َماٌء، ُ�مَّ 
َ
 أ

ُكنَا بَِهَذا  ،ًقاَ�ىفَّ إِبَْراِهيُم ُمنَْطلِ  ْ�َن تَْذَهُب َوَ�رْتُ
َ
مُّ إِْسَماِ�يَل، َ�َقالَْت: يَا إِبَْراِهيُم أ

ُ
َ�تَِبَعتُْه أ

ُ َذلَِك ِمَراًرا وََجَعَل ال يَلْتَِفُت إيَِلَْها،  ٌء، َ�َقالَْت هلَ ِي لَيَْس ِ�يِه إِ�ٌْس َوال يَشْ
َّ

الَْواِدي، اذل
 
َ
ِي أ

َّ
ُ اذل ا�َّ

َ
ُ: أ

َ
فَاْ�َطلََق . َمَرَك بَِهَذا؟ قَاَل: َ�َعْم، قَالَْت: إَِذْن ال يَُضيُِّعنَا، ُ�مَّ رََجَعْت َ�َقالَْت هل

َيَْت، ُ�مَّ َداَع بَِهؤُ 
ْ

الِء إِبَْراِهيُم، َحىتَّ إَِذا اَكَن ِعنَْد اثلَّنِيَِّة َحيُْث ال يََرْونَُه اْستَْقبََل بِوَْجِهِه ابل
لَكَِماِت َوَرَ�َع يََديِْه، 

ْ
ٓ ﴿َ�َقاَل: رَبِّ ال سۡ  إِّ�ِ

َ
 تَِك بَيۡ  ِعندَ  ٍع َزرۡ  ذِي َ�ۡ�ِ  بَِوادٍ  ُذّرِ�َِّ�  ِمن َكنُت أ

ۡ ٱ مُّ إِْسَماِ�يَل تُرِْضُع إِْسَماِ�يَل،  ﴾ُكُرونَ �َشۡ ﴿َحىتَّ بَلََغ  .]۳۷ابراهیم: [﴾ ُمَحرَّمِ ل
ُ
وََجَعلَْت أ

َقاِء، َعِطَشْت وََعِطَش اْ�نَُها، وََجَعلَْت َ�نُْظُر َو�رَْشَُب ِمْن َذلَِك الَْماِء، َحىتَّ إَِذا نَِفَد  َما يِف السِّ
قَْرَب 

َ
َفا أ ْن َ�نُْظَر إيَِلِْه، فَوََجَدِت الصَّ

َ
ْو قَاَل: َ�تَلَبَُّط ـ فَاْ�َطلََقْت َكَراِهيََة أ

َ
 َجبٍَل إيَِلِْه َ�تَلَوَّى ـ أ

َحًدا، يِف االرِْض يَِليَها، َ�َقاَمْت َعلَيِْه، ُ�مَّ اْستَقْ 
َ
َحًدا؟ فَلَْم تََر أ

َ
بَلَِت الَْواِدَي َ�نُْظُر َهْل تََرى أ

َفا َحىتَّ إَِذا بَلََغِت الَْواِدَي َرَ�َعْت َطَرَف ِدرِْعَها ُ�مَّ َسَعْت َسيْعَ اال�َْساِن  َ�َهبََطْت ِمَن الصَّ
تَِت الَْمْرَوَة َ�قَ 

َ
َحًدا؟ فَلَْم الَْمْجُهوِد، َحىتَّ َجاَوزَِت الَْواِدَي، ُ�مَّ أ

َ
اَمْت َعلَيَْها، َوَ�َظَرْت َهْل تََرى أ

اٍت  َحًدا، َ�َفَعلَْت َذلَِك َسبَْع َمرَّ
َ
 .»تََر أ
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فَْت ىلَعَ الَْمْرَوةِ  .»فََذلَِك َسيْعُ انلَّاِس بَيْنَُهَما« :قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: قَاَل انلَّيِبُّ   رْشَ
َ
ا أ فَلَمَّ

ْسَمْعَت إِْن  َسِمَعْت َصْوتًا َ�َقالَْت َصهٍ 
َ
يًْضا َ�َقالَْت: قَْد أ

َ
َعْت فََسِمَعْت أ تُِر�ُد َ�ْفَسَها ُ�مَّ �ََسمَّ

ْو قَاَل: جِبَنَاِحِه ـ 
َ
اَكَن ِعنَْدَك ِغَواٌث، فَإَِذا ِ�َ بِالَْملَِك ِعنَْد َموِْضِع َزْمَزَم َ�بََحَث بَِعِقِبِه ـ أ

َوُِّضهُ  ، َوَ�ُقوُل �ِيَِدَها َهَكَذا، وََجَعلَْت َ�ْغرُِف ِمَن الَْماِء يِف َحىتَّ َظَهَر الَْماُء، فََجَعلَْت حتُ
مَّ إِْسَماِ�يَل، : «ِسَقائَها، َوُهَو َ�ُفوُر َ�ْعَد َما َ�ْغرُِف، قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: قَاَل انلَّيِبُّ 

ُ
ُ أ يَرَْحُم ا�َّ

ْو قَاَل: لَْو لَْم َ�ْغرِْف ِمنَ 
َ
َ�ْت،  لَْو تََرَ�ْت َزْمَزَم ـ أ الَْماِء ـ لاََكنَْت َزْمَزُم َ�يْنًا َمِعينًا، قَاَل: فرََشِ

 
ْ
، يَبِْ� َهَذا ال ِ يَْعَة، فَإِنَّ َها ُهنَا َ�يَْت ا�َّ َافُوا الضَّ

َ
َها، َ�َقاَل لََها الَْملَُك: ال خت َ رَْضَعْت َودلَ

َ
ُغالُم َوأ

ْهلَُه، َوَ�نَ 
َ
َ ال يُِضيُع أ بُوُه، َو�ِنَّ ا�َّ

َ
ُخُذ  َوأ

ْ
يُوُل َ�تَأ ِ�يِه السُّ

ْ
ا�ِيَِة تَأ َيُْت ُمْرتَِفًعا ِمَن االرِْض اَكلرَّ

ْ
ابل

ْهُل َ�يٍْت ِمْن ُجْرُهمَ 
َ
ْو أ

َ
 َ�ْن يَِمينِِه وَِشَماهِلِ، فاََكنَْت َكَذلَِك َحىتَّ َمرَّْت بِِهْم ُرْ�َقٌة ِمْن ُجْرُهَم، أ

لُوا يِف  ْسَفِل مَ ُمْقِبِلَ� ِمْن َطِر�ِق َكَداٍء، َ�َ�َ
َ
ائَر كَّ  أ ْوا َطائًرا اَعئًفا َ�َقالُوا: إِنَّ َهَذا الطَّ

َ
َة، فََرأ

، فَإَِذا ُهْم  ْو َجِر�َّْ�ِ
َ
رَْسلُوا َجِر�ًّا أ

َ
بِالَْماِء، يَلَُدوُر ىلَعَ َماٍء، لََعْهُدنَا بَِهَذا الَْواِدي َوَما ِ�يِه َماٌء، فَأ

ْخرَبُوُهْم بِالَْماِء،
َ
ْن  فَرََجُعوا، فَأ

َ
َذِ�َ� نَلَا أ

ْ
تَأ

َ
مُّ إِْسَماِ�يَل ِعنَْد الَْماِء، َ�َقالُوا: أ

ُ
ْ�بَلُوا، قَاَل: َوأ

َ
فَأ

َل ِعنَْدِك؟ َ�َقالَْت: َ�َعْم، َولَِ�ْن ال َحقَّ لَُ�ْم يِف الَْماِء، قَالُوا: َ�َعْم.  ِ�ْ�َ 
مَّ : «قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: قَاَل انلَّيِبُّ 

ُ
ىَف َذلَِك أ

ْ
ل
َ
ِبُّ اال�َْس  فَأ

ُ
لُوا، » إِْسَماِ�يَل َوِ�َ حت َ�َ�َ ،

ُغالُم، وَ 
ْ
ْ�يَاٍت ِمنُْهْم، وََشبَّ ال

َ
ْهُل أ

َ
لُوا َمَعُهْم، َحىتَّ إَِذا اَكَن بَِها أ ْهِليِهْم، َ�َ�َ

َ
 أ

َ
رَْسلُوا إىِل

َ
َ�َعلََّم َوأ

 ، ْعَجبَُهْم ِحَ� َشبَّ
َ
ْ�َفَسُهْم َوأ

َ
َعَر�ِيََّة ِمنُْهْم، َوأ

ْ
مُّ ال

ُ
ًة ِمنُْهْم، َوَماتَْت أ

َ
ْدرََك، َزوَُّجوُه اْمَرأ

َ
ا أ فَلَمَّ

َل 
َ
ْد إِْسَماِ�يَل، فََسأ َج إِْسَماِ�يُل ُ�َطاِلُع تَِرَ�تَُه، فَلَْم َ�ِ  إِْسَماِ�يَل، فََجاَء إِبَْراِهيُم َ�ْعَدَما تََزوَّ

تَُه َ�نُْه، َ�َقالَْت: َخَرَج يَبْتيَِغ نَلَا، ُ�مَّ سَ 
َ
ُْن اْمَرأ

َ
� ، ُْن �رَِشٍّ

َ
لََها َ�ْن َعيِْشِهْم وََهيْئتِِهْم، َ�َقالَْت: �

َ
أ

 ْ ُ: ُ�َغ�ِّ
َ

الَم، َوقُوِ� هل ةٍ، فََشَكْت إيَِلِْه، قَاَل: فَإَِذا َجاَء َزوُْجِك، فَاقَْر� َعلَيِْه السَّ  يِف ِضيٍق وَِشدَّ
نَُّه آ

َ
ا َجاَء إِْسَماِ�يُل َك� َحٍد؟ قَالَْت: َ�َعْم، َ�تَبََة بَابِِه، فَلَمَّ

َ
�ََس َشيْئا، َ�َقاَل: َهْل َجاَءُ�ْم ِمْن أ

نَّا يِف جَ 
َ
تُُه � ْخرَبْ

َ
لَِ� َكيَْف َعيُْشنَا، فَأ

َ
تُُه، وََسأ ْخرَبْ

َ
نَلَا َ�نَْك، فَأ

َ
ْهٍد َجاَءنَا َشيٌْخ َكَذا َوَ�َذا، فََسأ

ٍء؟ قَالَْت: َ�َعمْ  وَْصاِك �يَِشْ
َ
ةٍ، قَاَل: َ�َهْل أ ْ َ�تَبََة وَِشدَّ الَم، َوَ�ُقوُل َ��ِّ  َعلَيَْك السَّ

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
، أ

ْخرَ 
ُ
َج ِمنُْهْم أ ْهِلِك، َ�َطلََّقَها َوتََزوَّ

َ
يَِق بِأ

ْ
فَاِرقَِك، احل

ُ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
يِب، َوقَْد أ

َ
ى، بَابَِك، قَاَل: َذاِك أ

، ُ�مَّ  ُ لََها َ�نُْه،  فَلَبَِث َ�نُْهْم إِبَْراِهيُم َما َشاَء ا�َّ
َ
تِِه، فََسأ

َ
ْدهُ، فََدَخَل ىلَعَ اْمَرأ تَاُهْم َ�ْعُد، فَلَْم َ�ِ

َ
أ

ُْن خِبَْ�ٍ 
َ

لََها َ�ْن َعيِْشِهْم وََهيْئتِِهْم، َ�َقالَْت: �
َ
ْ�تُْم؟ وََسأ

َ
 َ�َقالَْت: َخَرَج يَبْتيَِغ نَلَا، قَاَل: َكيَْف أ
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، َ�َقاَل  ِ ْ�نَْت ىلَعَ ا�َّ
َ
ابُُ�ْم؟ قَالَِت: الَْماُء، وََسَعٍة، َوأ : َما َطَعاُمُ�ْم؟ قَالَِت: اللَّْحُم، قَاَل: َ�َما رَشَ

، َولَْو اَكَن لَُهْم : «قَاَل انلَّيِبُّ  ،قَاَل: اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم يِف اللَّْحِم َوالَْماءِ  َولَْم يَُ�ْن لَُهْم يَْوَمئٍذ َحبٌّ
َحٌد بَِغْ�ِ مَ َ�هُ «قَاَل:  .»َداَع لَُهْم ِ�يهِ 

َ
قَاَل: فَإَِذا َجاَء  ».َة إِال لَْم يَُوافَِقاهُ كَّ َما ال َ�ْلُو َعلَيِْهَما أ

تَا�ُ 
َ
ا َجاَء إِْسَماِ�يُل، قَاَل: َهْل أ الَم، َوُمِر�ِه يُثْبُِت َ�تَبََة بَابِِه، فَلَمَّ ْم َزوُْجِك، فَاقَْر� َعلَيِْه السَّ

 
َ
َحٍد؟ قَالَْت: َ�َعْم، أ

َ
تُُه، ِمْن أ ْخرَبْ

َ
لَِ� َ�نَْك، فَأ

َ
�ْنَْت َعلَيِْه، فََسأ

َ
تَانَا َشيٌْخ َحَسُن الَْهيْئِة، َوأ

 عَ 
ُ
ٍء؟ قَالَْت: َ�َعْم، ُهَو َ�ْقَرأ وَْصاِك �يَِشْ

َ
، قَاَل: فَأ نَّا خِبَْ�ٍ

َ
تُُه: � ْخرَبْ

َ
لَِ�: َكيَْف َعيُْشنَا؟ فَأ

َ
لَيَْك فََسأ

ْن تُثْ 
َ
ُمُرَك أ

ْ
الَم، َو�َأ ْمِسَكِك، ُ�مَّ  بَِت َ�تَبََة بَابَِك، قَاَل: َذاكَ السَّ

ُ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
َعتَبَُة، أ

ْ
نِْت ال

َ
يِب، َوأ

َ
أ

، ُ�مَّ َجاَء َ�ْعَد َذلَِك َو�ِْسَماِ�يُل َ�رْبِي َ�بْالً  ُ َْت َدوَْحٍة، قَِر�بًا ِمْن  بَلَِث َ�نُْهْم َما َشاَء ا�َّ
َ

ُ حت
َ

هل
ا َرآُه قَامَ  ، ُ�مَّ قَاَل: يَا إِْسَماِ�يُل،  َزْمَزَم، فَلَمَّ ُ بِالَْوادِلِ ، َوالَْودلَ ِ

َ
إيَِلِْه فََصنََعا َكَما يَْصنَُع الَْوادِلُ بِالَْودل

ِ�ينَُك، قَاَل: فَإِ 
ُ
َمَرَك َر�َُّك، قَاَل: َوتُِعينُِ�؟ قَاَل: َوأ

َ
ْمٍر، قَاَل: فَاْصنَْع َما أ

َ
َمَرِ� بِأ

َ
َ أ َ إِنَّ ا�َّ نَّ ا�َّ

 
َ
َ�َمٍة ُمْرتَِفَعٍة ىلَعَ َما َحْولََها، قَاَل: فَِعنَْد َذلَِك رَ أ

َ
 أ

َ
َشاَر إىِل

َ
بِْ�َ َها ُهنَا بَيْتًا، َوأ

َ
ْن أ

َ
َ�َعا َمَرِ� أ

 ِ
ْ

َِجاَرةِ، َو�ِبَْراِهيُم يَبِْ�، َحىتَّ إَِذا اْرَ�َفَع ابل
ْ
يِت بِاحل

ْ
َيِْت، فََجَعَل ِإْسَماِ�يُل يَأ

ْ
َقَواِعَد ِمَن ابل

ْ
نَاُء، ال

َِجاَرَة، وَُهَما �َ 
ْ
ُ احل

ُ
ُ، َ�َقاَم َعلَيِْه، وَُهَو يَبِْ� َو�ِْسَماِ�يُل ُ�نَاِوهل

َ
ََجِر، فَوََضَعُه هل

ْ
ُقوالِن: َجاَء بَِهَذا احل

ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�َّنَا﴿ نَت  إِنََّك  مِنَّا
َ
ِميعُ ٱ أ  )۳۳۶۴ :یبخار( .»]۱۲۷البقرة: [﴾ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

ل ید از مادر اسماعیکردند به تقل از شال کمر استفادهکه زنان  ن باریاول گوید: می ببن عباس ا« ترجمه:

 م یند. سپس، ابراهین ببرد و ساره آنرا نبیش را از بیشال کمر، استفاده کرد تا رد پا ی(هاجر) بود. و

که باالتر از  یدرخت بزرگر یت الله زیب یکیرخواره بود، برد و در نزدیل را که شیفرزندش، اسماع هاجر و

وجود نداشت و آب  یمسجد، قرار داشت، گذاشت. در آن زمان، در مکه، احد یایزمزم در قسمت عل

آب، همانجا رها کرد. سپس، به آنها پشت کرد و ک مشیک خرما و ک مشیک آنها را با  م ینبود. ابراه

چ یچ کس و هیکه ه یابانین بیم! ما را در ایابراه یافتاد و گفت: ا ل، بدنبال او براهیبراه افتاد. مادر اسماع

به او  م ین جمله را تکرار کرد. اما ابراهین بار، ای؟ و چندیرو و کجا می یکن وجود ندارد، رها می یزیچ

. هاجر یم گفت: بلیداده است؟ ابراه ین دستوریا خداوند به تو چنیکرد. آنگاه، هاجر گفت: آ توجه نمی

به راهش ادامه داد تا  م یع نخواهد کرد. سپس برگشت. ابراهیخداوند ما را ضان صورت، یگفت: در ا

ش را بلند یکعبه کرد و دستها ید. آنجا رو بسویدند، رسید نمی گر آنها او رایکه د ییکوه، جا هنکه به گردنیا

 تو که هدر کنار خان ین بدون کشت و زرعین دعا کرد: پرودگارا! من زن و فرزندم را در سرزمینمود و چن

 یاز مردم را بسو یگروه یدارند. پس تو دلها یتا نماز را بر پاام   ساکن کرده ای، (تجاوز به) آنرا حرام ساخته

 .کنند یعطا فرما. باشد که سپاسگزار ی، روزها وهیل کن و آنها را از میآنان متما
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تمام شد. آنگاه، او و  اش، کنکه آب مشیا د تاینوش داد و از آن آب، می ر مییل را شیز اسماعیو هاجر ن

ن یش را به زمیا پاهایچد و یپ ) به خود میید که از (شدت تشنگید فرزندش، تشنه شدند. او فرزندش را می

 .زند می

افت، یکتر یکوه صفا که آنرا نزد ین صحنه باشد، براه افتاد و باالیدن ایتوانست شاهد د هاجر که نمی

د. سپس، از کوه یرا ند یکس یند؟ ولیب را می یا کسیرودخانه نگاه کرد که آ یو بسوستاد یرفت و در آنجا ا

که دچار مشکل شده  ید و مانند کسیراهنش را باال کشیپ هد. آنگاه، گوشین آمد تا به رودخانه رسییصفا پا

را  یا کسید که آستاد و نگاه کریکوه مروه رفت و آنجا ا ینکه از رودخانه گذشت. سپس، باالید تا ایباشد، دو

 .ن عمل را تکرار نمودید. و هفت بار، ایرا ند یکس یند؟ و لیب می

ن صفا و مروه، ین خاطر است که مردم بیپس به هم«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس 

 .»کنند می یسع

خوب، د. به خود گفت: ساکت باش. آنگاه یشن ییکه ُمشِرف بر کوه مروه شد، صدا یسرانجام هنگام

به من،  یتوان . اگر مییدیت را به گوشم رسانید. سپس گفت: صدایگوش فرا داد. دوباره همان صدا را شن

نکه آب، یزند تا ا ن مییا بالش به زمیش و ید که با پایگاه زمزم دیرا کنار جاای  کن. ناگهان، فرشتهک کم

داشت و در  آن را گرفت. و از آن آب، بر می یرون آمد. سپس هاجر، آب را جمع کرد و با دستش، جلویب

 ینب گوید: می بکرد. ابن عباس  آب همچنان فوران می خت. و پس از هر بار برداشتن، یر میک مش

اگر او «نکه فرمود: یا ای» کرد ل را رحمت کند. اگر او زمزم را رها مییخداوند، مادر اسماع«فرمود:  اکرم 

 .»شد و روان می یجارای  مهداشت، زمزم، چش یاز آن آب برنم

را ید. زیشدن، نترسک ر داد. فرشته به او گفت: از هالید و فرزندش را شیاو آب نوش گوید: می یراو

گرداند.  ع نمیین پسر و پدر، آنرا خواهند ساخت. و خداوند، دوستانش را ضایخداست که ا هنجا خانیا

 .گذشت ل، از چپ و راست آن، مییبود که س یمرتفع و تپه مانند ینیخانه کعبه، زم یاست که جا یگفتن

ن ییآمدند، در قسمت پا جرهم که از راه کداء می هلیاز قبای  نکه عدهیکرد تا ا می ین گونه، زندگیهاجر ا

 دور آب میای  مکه، توقف کردند. و پرنده
ً
ن پرنده، اطراف آب، یدند و گفتند: ایگردد، در آنجا د را که غالبا

ا دو یک یدر آن، وجود نداشته است. سپس،  یم، آبیشناس ن رودخانه را مییکه ما ا یزند. و از زمان دور می

آب رفتند و در  یشان آوردند. آنان بسویدند و برگشتند و خبر آب را براینفر را فرستادند. ناگهان، آنان آب د

 ی. ولیم؟ گفت: بلیکه نزد تو بمان یده اجازه میا به ما یدند. به او گفتند: آیل را دیکنار آب، مادر اسماع

 .د. گفتند: باشدیاز آب ندار یچگونه حقیشما ه

ل که انس گرفتن با مردم را دوست یمادر اسماع«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس 

شان یها آوردن خانواده یرا برا یرفت. آنها هم در آنجا توقف کردند و کسانیشنهاد آنان را پذیداشت، پ
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جرهم در آنجا جمع  هلیکه چند خانواده از قبیدند طوریز آمدند و در آنجا سکونت گزیفرستادند. آنان ن

 .شدند

ن هنگام، مورد پسند آنان یرا از آنان، فرا گرفت. در ا ید و عربیرشد کرد و نوجوان گرد ل یاسماع

از دخترانشان را به  یکید، یکه به سن بلوغ رس یدانستند. لذا هنگام با ارزش می یواقع شد و آنها او را انسان

 .ل، فوت کردی، مادر اسماعینکاح او در آوردند. و پس از مدت

را که بخاطر خدا، رها کرده بود، سر اش  آمد تا خانواده م یل، ابراهیسر انجام، بعد از ازدواج اسماع

کسب  ید. همسرش گفت: برایاو پرس هاو آنجا نبود. از همسرش دربار یل آمد ولیاسماع هبزند. پس به خان

آنان شد. گفت: وضع ما  یو زندگ یشتیوضع مع یایجو م یرون رفته است. سپس، ابراهیرزق ما، ب

گفت:  م ینکه زبان شکوه گشود. ابراهیم. و خالصه ایبر بسر می یبد است. در تنگنا و سخت یلیخ

که  یر دهد. هنگامییرا تغاش  خانه هدرواز هکه همسرت آمد، به او سالم برسان و بگو تا آستان یهنگام

 یرمردی. پینزد شما آمده است؟ گفت: بل یا کسید: آی، احساس کرد. لذا پرسییآشنا یل آمد، بویاسماع

ما  ین از وضع زندگیو همچن ای. ن و چنان، نزد ما آمد و سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفتهیچن

، یکرد؟ گفت: بل یا به تو سفارشیل گفت: آیم. اسماعیبر و مشقت بسر می یسختد. به او گفتم که در یپرس

ل گفت: او پدر یدرب خانه ات را عوض کن. اسماع هبه من دستور داد که به تو سالم برسانم و گفت: آستان

گر از ید یزن نگونه او را طالق داد و بایمن است و دستور داده است تا از تو جدا شوم. پس نزد خانواده ات برو. ا

گر، یامد. سپس آمد و بار دیخواست، نزد آنان ن که خدا می یمدت یبرا م یله، ازدواج کرد. ابراهیآن قب

رون رفته است. ی، بیل را گرفت. گفت: به طلب روزیافت. نزد همسرش رفت و سراغ اسماعیل را نیاسماع

ش بسر یآنان شد. گفت: ما در رفاه و آسا یو زندگ یشتیوضع مع یاید: حال شما چطور است؟ و جویپرس

شما  یدنید: آشامیست؟ گفت: گوشت. پرسیشما چ ید: غذایم پرسیش نمود. ابراهیم و خدا را ستایبر می

 .ت فرمایا! در گوشت و آب و نان، برکت عنایدعا کرد و گفت: خدا م یست؟ گفت: آب. ابراهیچ

نمود.  برکت می یز دعایآنها ن یوجود نداشت وگر نه برا یآن زمان، در مکه، حبوبات«فرمود:  رسول خدا 

 .»ش ناسازگار خواهد شدیرون از مکه، تنها به خوردن گوشت و آب اکتفا کند، برایب نجهت هرکس،یبد

دِر خانه ات را محکم  هکه همسرت آمد، به او سالم برسان و بگو: آستان یگفت: هنگام م یابراه

افه نزد یخوش ق یرمردی، پینزد شما آمده است؟ گفت: بل یا کسید: آی، پرسل آمدیکه اسماع ینگه دار. وقت

سپس از  ای. بود. آنگاه، سراغ تو را گرفت. به او گفتم که تو کجا رفته ین صفات خوبیچن یما آمد که دارا

کرد؟  یتیا به تو وصید: آیل پرسیم. اسماعیبر یش بسرمید. به او گفتم که ما در آسایما پرس یوضع زندگ

. گفت: او پدر من یدرب خانه ات را محکم نگه دار ه، به تو سالم رساند و دستور داد تا آستانیگفت: بل

 .کنم ی. به من دستور داده است تا با تو زندگییدر، تو هبوده است و منظور از آستان
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ل، یکه اسماعآمد  یامد. بعد از آن، زمانیخواست نزد آنان ن که خدا می یمدت یبرا م یسپس، ابراه

د، برخاست یکه پدرش را د یبود. هنگام یریدن و ساختن تیر درخت بزرگ، مشغول تراشیزمزم و زیک نزد

پدر نسبت به فرزند، و فرزند، نسبت به پدر بود، انجام دادند.  هستیرا که شا یاو رفت. و رفتار یو بسو

ل گفت: آنچه یامر کرده است. اسماع، یل! خداوند مرا به انجام کاریاسماع یگفت: ا م یسپس، ابراه

ات ک ؟ گفت: کمیکن میک ا تو به من کمیکه پرودگارت به تو دستور داده است، انجام بده. گفت: آ را

 یها تپه یبسازم. و با دستش به سوای  نجا خانهیکنم. گفت: همانا خداوند به من دستور داده است تا ا می

  لیخدا را بنا نهادند. اسماع هخان یها هینجا بود که پایا گوید: می یمرتفع اطرافش، اشاره کرد. راو

ن سنگ (که یل ایآمد، اسماع آن، باال می یوارهایکه د یکرد. و هنگام می ییبّنا م یآورد و ابراه سنگ می

ل به او یکرد و اسماع می ییستاد و بّنایبر آن، ا م یمعروف است) را آورد و ابراه م یبه مقام ابراه

ٓۖ  َ�َقبَّۡل  َر�ََّنا﴿ کردند ن دعا مییداد. و هر دو چن میسنگ  نَت  إِنََّك  ِمنَّا
َ
ِميعُ ٱ أ  یعنی﴾ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

 .»ییر. همانا تو شنوا و دانایپرودگارا! از ما بپذ

يِب « -۱۴۰۰
َ
َل؟  ،اهللا وَل سُ قَاَل: قُلُْت: يَا رَ   َذرٍّ َ�ْن أ وَّ

َ
يُّ َمْسِجٍد وُِضَع يِف االرِْض أ

َ
أ

ََرامُ «قَاَل:
ْ
؟ قَاَل:  .»الَْمْسِجُد احل يٌّ

َ
َ�ْم اَكَن بَيْنَُهَما؟  قُلُْت: .»الَْمْسِجُد االقىَْص «قَاَل: قُلُْت: ُ�مَّ أ

الُة َ�ْعُد فََصلِّْه، فَإِ « قَاَل: ْدَرَ�تَْك الصَّ
َ
ْ�نََما أ

َ
ْر�َُعوَن َسنًَة، ُ�مَّ أ

َ
َفْضَل ِ�يهِ أ

ْ
 )۳۳۶۶ :یبخار( .»»نَّ ال

ن، ساخته شد، یزم یکه رو ین مسجدیرسول خدا! نخست یدم: ایپرس گوید: می بوذرا« ترجمه:

کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود:  دم: سپس،یپرس». مسجد الحرام«فرمود:  کدام است؟ رسول اکرم 

هر جا «و افزود: » چهل سال«افتاد؟ فرمود: ن ساختن آنها، چند، سال فاصله یگفتم: ب». یمسجد االقص«

 .»»ن استیلت، در همیرا فضید، همانجا نماز بخوان زیوقت نماز فرا رس

يِب « -۱۴۰۱ 
َ
اِعِديِّ َ�ْن أ �َُّهْم قَالُوا: يَا رَ  :  مُحَيٍْد السَّ

َ
اهللا، َكيَْف نَُص�ِّ َعلَيَْك؟ َ�َقاَل  وَل سُ �

�َّتِِه َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، َو�َارِْك  قُولُوا: اللَُّهمَّ : «اهللا  وُل سُ رَ  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ

يٌد َ�ِيدٌ  َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
�َّتِِه َكَما بَاَر� ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
ٍد َوأ  )۳۳۶۹ بخاری:( .»»ىلَعَ ُ�َمَّ

تو درود  یرسول خدا! چگونه برا یصحابه عرض کردند: ا گوید: می  ید ساعدیحم واب« ترجمه:

�َّتِِه َكَما َصلَّيَْت يلَعَ آِل د: ییبگو« فرمود: م؟ رسول الله یبفرست ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ اللَُّهمَّ َصلِّ يلَعَ ُ�َمَّ

�َِّتِه  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ يدٌ إِبَْراِهيَم، َو�َارِْك يلَعَ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ َت يلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

ْ
 .»َكَما بَاَر�

درود  م یا! بر محمد و همسران و فرزندانش، درود بفرست همانگونه که بر آل ابراهیخدا یعنی

ت یم، برکت عنایت کن همانطور که به آل ابراهی. و به محمد و همسران و فرزندانش، برکت عنایفرستاد

 .»یتو ستوده و بزرگوار. همانا یفرمود
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َُسْ�َ َو�َُقوُل:  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۴۰۲
ْ
ََسَن َواحل

ْ
إِنَّ «ُ�َعوُِّذ احل

ِة ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن َوَها ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
بَاُكَما اَكَن ُ�َعوُِّذ بَِها إِْسَماِ�يَل َو�ِْسَحاَق: أ

َ
ٍة، أ مَّ

ةٍ   )۳۳۷۱بخاری: ( .»»َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ المَّ
 کرد: ن دعا میین چنیحفظ حسن و حس یبرا اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ة« ٍة، َوِمْن لُكِّ َ�ْ�ٍ المَّ ِة ِمْن لُكِّ َشيَْطاٍن وََهامَّ ِ اتلَّامَّ ُعوُذ بَِ�ِلَماِت ا�َّ
َ
پدر «فرمود:  و می »◌ٍ أ

 .»خواند ن دعا را مییل و اسحاق، همیحفظ اسماع ی) برام یشما (ابراه

 .»برم گزنده و چشم شور به سخنان کامل خدا، پناه می هطان، حشریهر ش ازدعا:  هترجم

 از مهمانان ابراهیم براي آنان بگو :فرماید خداوند متعال که می ۀ): این گفت4باب (      

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۴۰۳
َ
نَّ رَ  : َ�ْن أ

َ
َحقُّ بِالشَّ «قَاَل:  اهللا  وَل سُ أ

َ
ُْن أ

َ
ِمْن إِبَْراِهيَم إِْذ  كِّ �

رِِ�  َرّبِ ﴿ :قَاَل 
َ
ۡ ٱ تُۡ�ِ  َف َكيۡ  أ � َموۡ ل وَ  قَاَل  َ�ٰ

َ
َطۡ  ِ�نَوَ�ٰ  بََ�ٰ  قَاَل  ِمن� تُؤۡ  لَمۡ  أ البقرة: [﴾ ِ� قَلۡ  َم�ِنَّ ّ�ِ

 ُرْ�ٍن َشِديٍد، َولَْو بَلِثُْت يِف  .]۲۶۰
َ

وِي إِىل
ْ
ُ لُوًطا لََقْد اَكَن يَأ ْجِن ُطوَل َما بَلَِث َوَ�رَْحُم ا�َّ السِّ

ايِعَ   )۳۳۷۲ بخاری:( .»»يُوُسُف الَجبُْت ادلَّ
ن یکردن و طرح اک به ش م یما از ابراه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

؟ خداوند فرمود: مگر یکن م که گفت: پرودگارا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده مییسؤال سزاورتر

 .»خواهم قلبم، مطمئن گردد یم  ی، ولیم گفت: بلی؟ ابراهیمان نداریز) این چی(به ا

برد.  (الله) پناه می یه گاه محکمیخداوند لوط را رحمت کند که به تک«فرمود:  ن رسول خدا یهمچن

اگر از من خواسته  یعنی». (کردم ماندم، دعوت را اجابت می در زندان می وسف ی هو اگر من به انداز

ز ین کار را نکرد و قاصد را نزد عزیوسف ای یشدم ول رون شوم، بالفاصله خارج مییشد تا از زندان ب می

 .»)برگرداند

یاد در کتاب (قرآن) از اسماعیل  : وفرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت5باب (
 بود، صادق هایش آن کسی که در وعده کن.

ْسلََم يَنْتَِضلُوَن، َ�َقاَل  قَاَل: َمرَّ انلَّيِبُّ  َ�ْن َسلََمَة بِْن االْكَوِع « -۱۴۰۴
َ
ىلَعَ َ�َفٍر ِمْن أ

نَا َمَع بَِ� فُالنٍ : «اهللا  وُل سُ رَ 
َ
بَاُ�ْم اَكَن َراِميًا، اْرُموا َوأ

َ
قَاَل:  .»اْرُموا بَِ� إِْسَماِ�يَل، فَإِنَّ أ

يِْديِهمْ 
َ
َفِر�َقْ�ِ بِأ

ْ
َحُد ال

َ
ْمَسَك أ

َ
 وُل سُ يَا رَ  :َ�َقالُوا ؟»َما لَُ�ْم ال تَْرُمونَ « :اهللا  وُل سُ رَ  َ�َقاَل  .فَأ

نَْت َمَعُهمْ  ،اهللا
َ
نَا َمَعُ�ْم لُكُِّ�مْ « :قَاَل  ؟نَْرِ� َوأ

َ
 )۳۳۷۳ :یبخار( .»« اْرُموا َوأ
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 یر اندازیاسلم گذشت که ت هلیاز کنار چند تن از قب اکرم  ینب گوید: می بن اکوع   سلمه« ترجمه:

از بود. اند ریل) تیرا پدر شما (اسماعید زیکن یازاند ریل! تیفرزندان اسماع یا«فرمود::  کردند. رسول خدا  می

از آن دو گروه، از  یکین سخن، یدن ایبا شن گوید: می یراو». هستم یز با فرزندان فالنید و من نیکن یازاند ریت

رسول خدا! چگونه  ی؟ گفتند: ا»دیکن نمی یازاند ریچرا ت«فرمود:  کرد. رسول خدا  یخودار یازاند ریت

 .»»شما هستم هد و من با همیکن یازاند ریت«فرمود:  امبر اکرم ید؟ پیکه شما با آنان هست یم در حالیکن یازاند ریت

برادرشان صالح  ،به سوي قوم ثمود : وفرماید متعال که می خداوند ۀگفتاین ): 6باب (
 را فرستادیم

نَّ رَ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۴۰۵
َ
ْن  اهللا  وَل سُ أ

َ
َمَرُهْم أ

َ
ِْجَر يِف َغْزَوِة َ�بُوَك أ

ْ
ا نََزَل احل لَمَّ

ُ�وا ِمْن برِِئَها َوال �َْستَُقوا ِمنَْها ْن َ�ْطرَُحوا  ،َ�َقالُوا: قَْد َعَجنَّا ِمنَْها َواْستََقيْنَا ،ال �رَْشَ
َ
َمَرُهْم أ

َ
فَأ

َعِجَ� َوُ�َهِر�ُقوا َذلَِك الَْماءَ 
ْ
 )۳۳۷۸ بخاری:( .»َذلَِك ال

در محل ِحجر (منازل ک تبو هدر غزو که رسول خدا  یهنگام گوید: می ببن عمر ا« ترجمه:

از آب آن چاه بنوشند و نه از آن بردارند. صحابه گفتند: ما از آب چاه، آرد، ثمود) توقف کرد، دستور داد تا نه 

  .»زندیندازند و آن آب را بریر را بیدستور داد تا آن خم رسول خدا  ایم! و آب برداشتهایم  ر کردهیخم

 که وفات یعقوب فرا آیا هنگامی فرماید: متعال که می خداوند ۀگفتاین ): 7باب (
 آیه... :حاضر بودید آنگاه که به فرزندانش گفترسید، شما 

َكِر�ِم «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   هُ نْ �َ وَ « -۱۴۰۶
ْ
َكِر�ِم ابِْن ال

ْ
َكِر�ِم ابِْن ال

ْ
َكِر�ُم اْ�ُن ال

ْ
ال

الم  )۳۳۸۲ بخاری:( .»»يُوُسُف ْ�ُن َ�ْعُقوَب بِْن إِْسَحاَق بِْن إِبَْراِهيَم َعلَيِْهْم السَّ
بزرگوار فرزند بزرگوار فرزند «فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا بعمر   بنن ایهمچن« ترجمه:

  .»»م استیعقوب بن اسحاق بن ابراهیوسف بن یبزرگوار، 

 ): داستان خضر با موسی علیهما السالم8باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۴۰۷
َ
رَِضُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َ اخل َما ُس�ِّ نَُّه َجلََس ىلَعَ فَْرَوةٍ  إِ�َّ

َ
�

اءَ   )۳۴۰۲ :یبخار( .»»َ�يَْضاَء فَإَِذا ِ�َ َ�ْهزَتُّ ِمْن َخلِْفِه َخرْضَ
ن جهت است که او بر هر یخضر بد هیوجه تسم«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یخضر بمعن هاست که کلم یادآوری(قابل ». دییرو نشست، اطرافش، سبزه می که می ین خشکیقطعه زم

 . »باشد) سبزه می
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 )9باب (

۱۴۰۸- » ِ
َكبَاَث َو�ِنَّ رسول  قَاَل: ُكنَّا َمَع رسول اهللا  َ�ْن َجابِِر ْ�َن َ�بِْدا�َّ

ْ
ِْ� ال

َ
�

ْطيَبُهُ «قَاَل:  اهللا 
َ
َغنََم؟ قَاَل:  .»َعلَيُْ�ْم بِاالْسوَِد ِمنُْه فَإِنَُّه أ

ْ
ُ�نَْت تَْرىَع ال

َ
َوَهْل ِمْن «قَالُوا: أ

 )۳۴۰۶ (بخاری:؟ »نيَِبٍّ إِال َوقَْد راََعَها
وه یم  ک،بنام ارا یابانیدرخت بیک از  با رسول الله  گوید: می بالله  جابر بن عبد« ترجمه:

ا شما یصحابه گفتند: آ». ندتر خوشمزهرا آنها ید زینیاه را بچیس یها وهیم«فرمود:  دم. آنحضرت یدیچ می

 ؟»»ده باشدیهست که گوسفند نچران یامبریمگر پ«د؟ فرمود: یدیچران گوسفند می

همسر فرعون را مثال  ،خداوند از مؤمنان : وفرماید که می خداوند ۀگفتاین ): 10باب (
 انبرداران بودرمف ةاز زمراو  زده است ... و

يِب ُموىَس « -۱۴۰۹
َ
َكَمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثٌ� َولَْم يَْ�ُمْل : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  َ�ْن أ

ُة فِرَْعْوَن، َوَمْر�َُم بِنُْت ِعْمَراَن، َو�ِنَّ فَْضَل اَع�َشَة ىلَعَ النَِّساِء  ِمَن النَِّساِء إِالَّ 
َ
آِسيَُة اْمَرأ

َعامِ  �ِد ىلَعَ َسائِر الطَّ ِ
 )۳۴۱۱ بخاری:( .»»َكَفْضِل الرثَّ
اما از زنان،  اند دهیبه کمال رس یادیمردان ز«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یابوموس« ترجمه:

ر زنان مانند یشه بر سایعا ی. و همانا برتراند دهیم دختر عمران به کمال رسیه همسر فرعون و مریفقط آس

 .»»ر غذاها ستیکه در آبگوشت، خرد شده باشد) بر سا ید (نانیتر یبرتر

 یونس از پیامبران بود : وفرماید متعال که می خداوند این سخن): 11باب (

ْن َ�ُقوَل إِ�ِّ َخْ�ٌ ِمْن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۴۱۰
َ
َما يَنْبيَِغ ِلَعبٍْد أ

�ِيهِ  ».يُو�َُس بِْن َمىتَّ 
َ
 أ

َ
 )۳۴۱۳ بخاری:( .»َو�ََسبَُه إِىل

ست که یسته نیشا ای، چ بندهیه یبرا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بعباس   ابن« ترجمه:

: نام اند گفته یونس را به پدرش نسبت داد. (برخی و رسول خدا ». بهترم یونس بن متّ ید: من از یبگو

  .»بوده است) یمادرش متّ 

 کردیمعنایت زبور را  ،به داود و :متعال که فرماید خداوند این سخن): 12باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۱۱
َ
ُمُر بَِدَوابِّهِ  ُخفَِّف ىلَعَ َداوُد«قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ُقْرآُن فاََكَن يَأ

ْ
 ال
ُ�ُل إِال ِمْن َ�َمِل يَِدهِ 

ْ
َج َدَوابُُّه َوال يَأ ْن �رُْسَ

َ
ُقْرآَن َ�بَْل أ

ْ
 ال

ُ
ُج َ�يَْقَرأ  )۳۴۱۷ بخاری:( .»»فَترُْسَ



 مختصر صحیح بخاري          696

 

ا تورات) آسان شده یداوود، خواندن زبور ( یبرا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

کرد. و  ن گردند، زبور را ختم میینکه آنها زین شوند و قبل از ایواناتش، زیداد تا ح که او دستور مییبود طور

 .»»نمود فقط از دسترنج خود، امرار معاش می

 .عطا کردیم ،دو: ما سلیمان را به داوفرماید می متعال که خداوند این سخن): 13باب (
 کرد زیرا زیاد توبه میبسیار خوبی بود  ةاو بند

نَُّه َسِمَع رَ  : َ�نْهُ وَ « -۱۴۱۲
َ
َمثَِ� َوَمثَُل انلَّاِس َكَمثَِل رَُجٍل «َ�ُقوُل:   اهللاِ  َل وْ سُ �

َوابُّ َ�َقُع يِف انلَّارِ  َفَراُش َوَهِذهِ ادلَّ
ْ
تَاِن َمَعُهَما «َوقَاَل:  .»اْستَْوقََد نَاًرا، فََجَعَل ال

َ
اَكنَِت اْمَرأ

ئُب فََذَهَب بِابِْن إِْحَداُهَما، َ�َقالَْت َصاِحبَتُهَ  َما َذَهَب بِابِْنِك اْ�نَاُهَما َجاَء اذلِّ َوقَالَِت  ،ا: إِ�َّ
َما َذَهَب بِابِْنِك   َداوَُد، َ�َقىَض بِِه لِلُْكرْبَى، فََخرََجتَا ىلَعَ ُسلَيَْماَن  ،االْخَرى: إِ�َّ

َ
َ�تََحاَكَمتَا إِىل

تَاُه، َ�َقاَل: ائتُوِ� بِالسِّ  ْخرَبَ
َ
ُه بَيْنَُهَما، َ�َقالَ كِّ بِْن َداوَُد، فَأ ُشقُّ

َ
ْغَرى: الَ ِ� أ َ�ْفَعْل يَرمَْحَُك  ِت الصُّ

ْغَرى ، ُهَو اْ�نَُها، َ�َقىَض بِِه لِلصُّ ُ  )۳۴۲۷ بخاری:( .»»ا�َّ
 یمثال من و مردم، مانند مرد«دم که فرمود: یشن از رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

(و من مانع افتادن آنها در ». افتند مین حشرات در آتش یو ا ها است که آتش بر افروخته است. پس پروانه

 شوم). آتش می

گفت: گرگ،  یگریاز آنها را برد. د یکیدو زن همراه دو فرزند خود بودند که گرگ آمد و فرزند «و افزود: 

رفتند. او به  نزد داود  یداور یگفت: فرزند تو را برده است. سپس برا یکیآن  فرزند تو را برده است. و

فرزند داوود رفتند و  مان یبود). آنگاه، نزد سل یگریکه حق با د ینفع زن بزرگتر قضاوت کرد. (در حال

م ین آنها تقسیم کنم و بین فرزند را دو نید تا ایاوریب یمان گفت: کاردیسل ش بازگو نمودند.یماجرا را برا

مان به نفع یجه، سلین، فرزند اوست. در نتیرا نکن. ا ن کاریم. زن کوچکتر گفت: خدا بر تو رحم کند. اینما

 .»»را به او دادک زن کوچکتر قضاوت کرد و کود

خداوند  !ي مریما: وقتیکه فرشتگان گفتند: فرماید که می خداوند ۀگفتاین ): 14باب (
 ؟ترا بر گزیده است ... چه کسی سرپرستی مریم را بعهده بگیرد

۱۴۱۳- » ٍّ َخْ�ُ �َِسائَها َمْرَ�ُم اْ�نَُة ِعْمَراَن، وََخْ�ُ «َ�ُقوُل:  قال: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن يلَعِ
 )۳۴۳۲بخاری:( .»»�َِسائَها َخِد�َةُ 

 ن زن یبهتر«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

 .»»جه استین زن امت من، خدیم دختر عمران، و بهتریگذشته، مر یها امت
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يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۱۴
َ
�َِساُء قَُر�ٍْش َخْ�ُ �َِساٍء «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رسول اهللا  َ�ْن أ

راَْعُه ىلَعَ َزْوٍج يِف َذاِت يَِدهِ 
َ
ْحنَاُه ىلَعَ ِطْفٍل، َوأ

َ
 )۳۴۳۴ بخاری:( .»»َرِ�نْبَ االبَِل، أ

ن زنان شتر سوار یش، بهتریزنان قر«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ند. و بهتر از همه، اموال همسرانشان را حفاظت تر زنان، به فرزندان خود، مهربان ه. آنان از هماند عرب

 .»»کنند می

 لوغُ ،دین خود در !ي اهل کتابا :فرماید می متعال که خداوند این سخن): 15باب (
 نکنید

ْن الَّ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ُ�بَاَدَة « -۱۴۱۵
َ
�َك  َمْن َشِهَد أ ُ وَْحَدُه ال رَشِ َ إِالَّ ا�َّ

َ
إِهل

 َمْر�َ 
َ

َقاَها إِىل
ْ
ل
َ
ُ، َوَ�َِمتُُه أ

ُ
ِ َورَُسوهل نَّ ِعيىَس َ�بُْد ا�َّ

َ
ُ، َوأ

ُ
ًدا َ�بُْدُه َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ، َوأ

َ
َم، َوُروٌح هل

، َوانلَّاُر َحقٌّ  َنَُّة َحقٌّ
ْ
َنََّة  ِمنُْه، َواجل

ْ
ُ اجل ْدَخلَُه ا�َّ

َ
َعَمِل أ

ْ
 )۳۴۳۵بخاري: ( .»»ىلَعَ َما اَكَن ِمَن ال

بجز  یچ معبودیدهد که ه یهرکس، گواه«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا عباده « ترجمه:

، بنده، فرستاده، کلمه و روح خدا یسیاوست و ع ههمتا وجود ندارد و محمد، بنده و فرستاد بی گانه ویاللِه 

، عملش هر چه باشد، خداوند او را وارد بهشت اند است و بهشت و دوزخ، حق م سپرده شدهیاست که به مر

 .»»خواهد کرد

، یاد کناز مریم  : در کتاب (قرآن)فرماید متعال که می خداوند این سخن): 16باب (
 کناره گرفت ،اش آنگاه که از خانواده

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۱۶
َ
لَْم َ�تلََكَّْم يِف الَْمْهِد إِال ثَالثٌَة: ِعيىَس، َوَ�َن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

 
ُ
ْو أ

َ
ِجيبَُها أ

ُ
ُه فََدَ�تُْه: َ�َقاَل: أ مُّ

ُ
ُ: ُجَر�ٌْج، اَكَن يَُص�ِّ َجاَءتُْه أ

َ
ائيَل رَُجٌل ُ�َقاُل هل ، يِف بَِ� إرِْسَ َص�ِّ

ُ َ�َقالَِت: اللَُّهمَّ ال تُِمتُْه َحىتَّ تُِر�َُه وُ 
َ

ُجوَه الُْموِمَساِت، َوَ�َن ُجَر�ٌْج يِف َصْوَمَعتِِه، َ�تََعرََّضْت هل
ْت ُغالًما، َ�َقالَْت: ِمْن ُجرَ  َ ْمَكنَتُْه ِمْن َ�ْفِسَها، فََودلَ

َ
تَْت َراِ�يًا، فَأ

َ
ىَب، فَأ

َ
َمتُْه، فَأ

َّ
ةٌ، َوَ�

َ
�ٍْج، اْمَرأ

نَْزلُوهُ 
َ
وا َصْوَمَعتَُه، َوأ تَوْهُ، فََكرَسُ

َ
بُوَك يَا فَأ

َ
ُغالَم، َ�َقاَل: َمْن أ

ْ
ىَت ال

َ
، ُ�مَّ أ  وََص�َّ

َ
أ ، وََسبُّوُه، َ�تَوَضَّ

ايِع، قَالُوا: نَبِْ� َصْوَمَعتََك ِمْن َذَهٍب، قَاَل: الَ  ٌة تُرِْضُع  ، إِالَّ ُغالُم؟ قَاَل: الرَّ
َ
ِمْن ِطٍ�، َوَ�نَِت اْمَرأ

ائيَل، َ�َمرَّ  بَِها رَُجٌل َراِكٌب ُذو َشاَرةٍ، َ�َقالَِت: اللَُّهمَّ اْجَعِل ابِْ� ِمثْلَُه: َ�رَتََك  اْ�نًا لََها ِمْن بَِ� إرِْسَ
هُ  ْ�بََل ىلَعَ ثَْديَِها َ�َمصُّ

َ
َْعلِْ� ِمثْلَُه، ُ�مَّ أ

َ
اِكِب، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ ال جت ْ�بََل ىلَعَ الرَّ

َ
بُو . قَا»ثَْدَ�َها، َوأ

َ
َل أ

 
َ
�ِّ أ

َ
 انلَّيِبِّ ُهَر�َْرةَ: َك�

َ
َْعِل ابِْ� ِمثَْل «َ�َمصُّ إِْصبََعُه،  ْ�ُظُر إىِل

َ
َمٍة، َ�َقالَِت: اللَُّهمَّ ال جت

َ
ُ�مَّ ُمرَّ بِأ
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اِكُب َجبَّاٌر ِمَن  ؟َهِذهِ، َ�رَتََك ثَْدَ�َها، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ اْجَعلِْ� ِمثْلََها، َ�َقالَْت: لَِم َذاكَ  َ�َقاَل: الرَّ
َبَابِرَ 

ْ
قِْت، َزَ�يِْت، َولَْم َ�ْفَعْل اجل  )۳۴۳۶ :یبخار( .»»ةِ، وََهِذهِ االَمُة َ�ُقولُوَن: رَسَ

 یسیـ ع۱اند:  گفته  فقط سه نفر در گهواره، سخن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ج نام داشت. او مشغول خواندن نماز بود که مادرش آمد و او را یل که جریاسرائ یاز بن یـ مرد۲م یبن مر

ن کرد و گفت: بار الها! یا نمازم را ادامه دهم؟ مادرش او را نفریصدا زد. با خود گفت: جواب مادر را بدهم 

آمد و با او  یبود که زناش  ج در صومعهیران. جریفتاده، او را نمیزنان بدکار ن هکه چشمش به چهریتا زمان

رفت و خودش را در  یرفت. آنگاه، زن نزد چوپانیج، نپذیجر یسخن گفت و خودش را بر او عرضه کرد. ول

ج است. مردم، هجوم آوردند و ین، فرزند جریا آورد و گفت: ایبدن یجه، پسریار او قرار داد. در نتیاخت

وضو گرفت و نماز خواند و نزد  ج،یراه گفتند. جرین آوردند و بد و بییرا شکستند و او را از آن پااش  صومعه

 .ست؟ پسر گفت: فالن چوپانیپسر! پدرت ک یآن پسر رفت و گفت: ا

ر، فقط آنرا، از ِگل یج گفت: خیم. جریساز ن است، صومعه ات را از طال مییمردم گفتند: حال که چن

 .دیبساز

از آنجا گذشت. زن گفت:  یبارویز یبود که سواراش  ر دادن بچهیمشغول ش ل، یاسرائ یاز بن یزن -۳

ا! مرا مانند او یپستانش را رها کرد و رو به آن مرد نمود و گفت: خدا ک،ا! فرزندم را مانند او بگردان. کودیخدا

 ».دن آن کردیآورد و شروع به مک یرو مگردان. و دوباره به پستانش

انگشت  ک)نشان دادن عمل آن کود ی(برا اکرم  ینم که نبیب ا هم اکنون مییگو گوید: می ره یابوهر

 .مکد را میاش  کمبار

پستان  ک،ن، مگردان. کودیافتاد. مادر گفت: بار الها! فرزند مرا مانند ا یزیسپس، گذر آنان به کن«

گفت: آن ک ؟ کودین دعا کردیمادرش را رها کرد و گفت: بار الها! مرا مانند او بگردان. مادر گفت: چرا چن

که  یدر حال و زنا کرده است یند: دزدیگو ز میین کنیا هاما دربار جباران و ستمگران بود.از  یکیمرد سوار، 

 .»»انجام نداده است ین کاریاو چن

ا : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۴۱۷ مَّ
َ
يُْت ِعيىَس وُموىَس َو�ِبَْراِهيَم، فَأ

َ
َرأ

مْحَُر َجْعٌد َعِر�ُض 
َ
نَُّه ِمْن رَِجاِل الزُّطِّ ِعيىَس فَأ

َ
ا ُموىَس فَآَدُم َجِسيٌم َسبٌْط، َك� مَّ

َ
ْدِر، َوأ  .»»الصَّ

 )۳۴۳۸ بخاری:(
 یمرد یسیدم. عیم را دیو ابراه یموس  ،یسیفرمود: ع اکرم  ینب گوید: می ببن عمر ا« ترجمه:

 یگندمگون و تنومند بود که موها ی، مردیداشت. و موس یفراخ هنیمجعد و س یقرمز رنگ بود که موها

 است هلیاز مردان قب یکیا یداشت. گوای  صاف و فرو هشته
ّ

 .»»ُزط
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َكْعبَِة يِف الَْمنَاِم فَإَِذا : «اهللا  وُل سُ رَ  اَل قَاَل: قَ   َ�نْهُ وَ « -۱۴۱۸
ْ
َراِ� اللَّيْلََة ِعنَْد ال

َ
أ

ْدِم 
ُ
ْحَسِن َما يَُرى ِمْن أ

َ
َعِر، َ�ْقُطُر رَُجٌل آَدُم َكأ تُُه َ�ْ�َ َمنِْكبَيِْه، رَِجُل الشَّ الرَِّجاِل ترَْضُِب لِمَّ

َيِْت، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ َ�َقالُوا: 
ْ

ُسُه َماًء، َواِضًعا يََديِْه ىلَعَ َمنِْكيَبْ رَُجلَْ�ِ وَُهَو َ�ُطوُف بِابل
ْ
َرأ

يُْت رَُجالً  .َهَذا الَْمِسيُح اْ�ُن َمْر�َمَ 
َ
ْشبَِه َمْن  ُ�مَّ رَأ

َ
ُْمَ�، َكأ

ْ
َعْ�ِ ايل

ْ
ْعَوَر ال

َ
َوَراَءهُ َجْعًدا قَِطًطا أ

َيِْت 
ْ

يُْت بِابِْن َ�َطٍن، َواِضًعا يََديِْه ىلَعَ َمنِْكيَبْ رَُجٍل َ�ُطوُف بِابل
َ
َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ قَالُوا:  .َرأ

اُل  جَّ  )۳۴۴۰ بخاری:( .»»الَْمِسيُح ادلَّ
که در کعبه  دمیشب، خواب دید«فرمود:  رسول الله  گوید: می ببن عمر   الله عبد« ترجمه:

، اند که تاکنون مشاهده شده یگندم گون ین مردهایباتریگندم گون مانند ز یهستم. ناگهان در آنجا مرد

دو  هشان یش را روید و دستهایچک ش افتاده بود، از سرش، آب مییها ان شانهیماش  شانه شده یدم. موهاید

م است. یبن مر یسیست؟ گفتند: عین، کیدم: ایکرد. پرس خدا را طواف می هگر گذاشته بود و خانیمرد د

ان یکور بود. از م داشت و چشم راستش، یار مجّعدیبس یدم که موهایرا د یسپس، پشت سر او، مرد

گر گذاشته ید یمرد یها ش را بر شانهیز دستهایشتر به ابن قطن، شباهت داشت. او نییب ام، دهیکه د یکسان

 دجال استیست؟ گفتند: مسین، کیدم: ایکرد. پرس می خدا را طواف هبود و خان
ِ

 .»»ح

  َ�نْ « -۱۴۱۹
َ
 انلَّاِس بِابِْن «َ�ُقوُل:  اهللا  وَل سُ قَاَل: َسِمْعُت رَ   ُهَر�َْرةَ يِب أ

َ
ْو�

َ
نَا أ

َ
أ

ْوالُد َعالَّ 
َ
 )۳۴۴۲ بخاری:( .»»بَيِْ� َوَ�يْنَُه نيَِبٌّ ٍت، لَيَْس َمْرَ�َم، َواالنِْبيَاُء أ

م، یبن مر یسیمردم به ع همن از هم«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

و در  اند کگر مشتریکدی(در اصول با  اند پدرند که از چند مادر متولد شدهیک ا، فرزندان یکترم. و انبینزد

 .»»وجود ندارد یگریامبر دی، پیسیع ان من ویفروع، متفاوت). م

ْ�يَا : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ   َ�نْهُ وَ « -۱۴۲۰  انلَّاِس بِِعيىَس ابِْن َمْر�ََم يِف ادلُّ
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
أ

َهاُ�ُهْم َشىتَّ وَِدينُُهْم َواِحدٌ َواالِخَرِة، َواالنِْبيَاُء إِْخَوٌة ِلَعالَّ  مَّ
ُ
 )۳۴۴۳ بخاری:( .»»ٍت، أ

بن  یسیو آخرت، به ع ایمردم، در دن همن از هم«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن آنها یدارند و د یو مادران مختلف اند ا آمدهیپدر بدنیک هستند که از  یامبران، برادرانیم. و پتر یکم نزدیمر

 .»»است یکی

ُ: «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   َ�نْهُ وَ « -۱۴۲۱
َ

ُق، َ�َقاَل هل ى ِعيىَس اْ�ُن َمْرَ�َم رَُجًال �رَْسِ
َ
َرأ

َ إِال ُهوَ 
َ

ِي ال إهِل
َّ

ِ اذل قَْت؟ قَاَل: الَكَّ، َوا�َّ رَسَ
َ
بُْت َ�يِْ�  .أ ، َوَ�ذَّ ِ  .»»َ�َقاَل ِعيىَس: آَمنُْت بِا�َّ
 )۳۴۴۴ بخاری:(
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د که سرقت یرا د یم، مردیبن مر یسیع«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

 یبجز او وجود ندارد، هرگز دزد یکه معبود یی؟ گفت: سوگند به خدایکرد یکرد. به او گفت: دزد می

 .»»کنم می بیمان دارم و چشمم را تکذیگفت: به خدا، ا یسیع ام.  نکرده

: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  ُ�َمرَ  َ�نْ « -۱۴۲۲ ْطَرِت  الَ «َ�ُقوُل:  َ�ُقوُل ىلَعَ الِْمنرَْبِ
َ
ُ�ْطُروِ� َكَما أ

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْدهُ َ�ُقولُوا: َ�بُْد ا�َّ
َ
 )۳۴۴۵ بخاری:( .»»انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم، فَإِ�ََّما أ

در مدح و «فرمود:  اکرم  ینب دم کهیگفت: شن منبر می یباالت است که یروا عمر از « ترجمه:

خدا هستم.  هم، افراط کردند. همانا من، بندیبن مر یسیع هدربار ید آنطور که نصاریش من، افراط نکنیستا

 .»»او هخدا و فرستاد هد: بندییپس بگو

 ): نزول عیسی بن مریم علیهما السالم17باب(

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۲۳
َ
ْ�تُْم إَِذا نََزَل اْ�ُن َمْرَ�َم : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  َ�ْن أ

َ
َكيَْف أ

 )۳۴۴۹ : بخاری( .»»ِ�يُ�ْم َو�َِماُمُ�ْم ِمنُْ�مْ 
بن  یسیکه ع یحالتان چگونه خواهد بود زمان«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ان شما نزول کند و امامتان از شما باشدیدر م م یمر

 بنی اسرائیل آمده است ةدربارکه ): آنچه 18باب (

اِل إَِذا َخَرَج «َ�ُقوُل:  اهللا  ولِ سُ ِمْن رَ  قَاَل: َسِمْعُت  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -۱۴۲۴ جَّ إِنَّ َمَع ادلَّ
نَُّه مَ 

َ
ِي يََرى انلَّاُس �

َّ
ا اذل مَّ

َ
�ََّها انلَّاُر َ�َماٌء بَارٌِد، َوأ

َ
ِي يََرى انلَّاُس �

َّ
ا اذل مَّ

َ
اٌء بَارٌِد َ�نَاٌر َماًء َونَاًرا، فَأ

ِي يََرى 
َّ

ْدرََك ِمنُْ�ْم فَلْيََقْع يِف اذل
َ
ِْرُق، َ�َمْن أ

ُ
�ََّها نَاٌر فَإِنَُّه َعْذٌب بَارِدٌ حت

َ
 )۳۴۵۰ بخاری:( .»»�

کند، آب  که دجال، ظهور می یهنگام«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می فه یخد« ترجمه:

است. و آنچه را که ک خن یقت، آبیپندارند، در حق آنچه را که مردم، آتش می یهمراه خود دارد. ول و آتش، 

افت، یاز شما آن زمان را در یسوزان است. پس اگر کس یآتش قت،یپندارند، در حق میک مردم، آنرا آب خن

 .»»است ییرا در واقع، آب سرد و گوارایپندارد ز یم  برود که آنرا آتش یزیبه سراغ همان چ

ا «َ�ُقوُل:   اهللاِ  َل وْ سُ قَاَل: َسِمْعُت رَ   َ�نْهُ وَ « -۱۴۲۵ هُ الَْموُْت، فَلَمَّ إِنَّ رَُجًال َحرَضَ
ْوقُِدوا ِ�يِه نَاًرا، َحىتَّ 

َ
نَا ُمتُّ فَامْجَُعوا يِل َحَطبًا َكِثً�ا، َوأ

َ
ْهلَُه: إَِذا أ

َ
وىَْص أ

َ
َيَاِة أ

ْ
ِإَذا  يَئَس ِمَن احل

 َ�ْظِ� فَاْمتُِحَشْت، فَُخُذوَها، 
َ

ِْ�، وََخلََصْت إِىل
َ
َ�لَْت حل

َ
فَاْطَحنُوَها، ُ�مَّ اْ�ُظُروا يَْوًما َراًحا أ
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ُ: لَِم َ�َعلَْت َذلَِك؟ قَاَل: ِمْن َخْشيَِتَك، َ�َغَفرَ 
َ

، َ�َقاَل هل ُ ، َ�َفَعلُوا، فََجَمَعُه ا�َّ َمِّ ُ  فَاْذُروُه يِف ايلْ ا�َّ
 ُ
َ

 )۳۴۵۲ بخاری:( .»»هل
در حالت احتضار بسر  یمرد«فرمود: دم که یشن از رسول الله  گوید: می فه یحذ« ترجمه:

که من فوت کردم،  یت کرد: زمانین وصیچناش  د شد، به خانوادهینا ام یکه از زندگ یبرد. پس هنگام می

م یکه آتش، گوشتم را نابود کند و به استخوانهاید طورید و مرا در آنها آتش بزنیم جمع کنیبرا یادیزم زیه

د که یبمان ید و منتظر روزیا کنید و آسیم را برداریآنگاه، استخوانهابرسد و مرا به طور کامل، بسوزاند. 

ن ین کردند. خداوند او را جمع کرد و فرمود: چرا چنیز چنید. آنها نیزیا بریطوفان شود. سپس، آنها را در در

 .»»دیجه، خداوند او را بخشی؟ گفت: از ترس تو. در نتیکرد

۱۴۲۶- » 
َ
ائيَل �َُسوُسُهُم االنِْبيَاُء، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   ُهَر�َْرَة يِب َ�ْن أ اَكنَْت َ�نُو إرِْسَ

، َو�ِنَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدي، وََسيَُكوُن ُخلََفاُء َ�يَْكرُثُونَ  قَالُوا: َ�َما  .»لُكََّما َهلََك نيَِبٌّ َخلََفُه نيَِبٌّ
ُمُرنَا؟ قَاَل: 

ْ
ِل فَاالوَّ «تَأ ا اْسرَتاَْعُهمْ فُوا بِبَيَْعِة االوَّ َ َسائلُُهْم َ�مَّ ُهْم فَإِنَّ ا�َّ ْ�ُطوُهْم َحقَّ

َ
 .»»ِل، أ

 )۳۴۵۵ بخاری:(
کردند. هر  یم  یامبران، رهبریل را پیاسرائ یبن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

نخواهد آمد. البته  یامبریبعد از من، پ یشد. ول ن او مییگر، جانشید یامبریکرد، پ فوت می یامبریگاه، پ

صحابه گفتند: پس دستور شما ». دهند ستند) انجام میی(که از اسالم ن یادیز یند که کارهایآ می ینانیجانش

د و حقوق آنها را ادا ید، به عهد خود، وفا کنیعت کردیب، با هرکس که بیشما به ترت«ست؟ فرمود: یبه ما چ

 .»»ر دستان، آنها را باز خواست خواهد کردیورد حقوق زرا خداوند در مید. زیینما

يِب َسِعيٍد « -۱۴۲۷
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
، «قَاَل:  أ تَلَتَِّبُعنَّ َسَنَ َمْن َ�بْلَُ�ْم ِشرْبًا �ِِشرْبٍ

َُهوَد  .»وَِذَرااًع بِِذَراٍع، َحىتَّ لَْو َسلَُكوا ُجْحَر َضبٍّ لََسلَْكتُُموهُ 
ْ

قُلْنَا: يَا رسول اهللا، ايل
 )۳۴۵۶ (بخاری: ؟»َ�َمنْ «َوانلََّصارَى. قَاَل: 

شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش «فرمود:  رسول اکرم  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 ». د شدیخواه ز وارد آنیشده باشند شما ن یاگر آنان وارد سوراخ سوسمار ید کرد. حتیخواه یرویان، پینیشیپ

 یپس چه کس«هود و نصارا است؟ فرمود: یرسول خدا! منظور از گذشتگان،  یم: ایگفت گوید: می یراو

 .؟!»»است

ِ بِْن َ�ْمٍرو  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۲۸ نَّ انلَّيِبَّ  :با�َّ
َ
ثُوا َ�ْن «قَاَل:  أ بَلُِّغوا َ��ِّ َولَْو آيًَة، وََحدِّ

ائيَل َوال   َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ بَِ� إرِْسَ
ْ
ًدا فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ  )۳۴۶۱ بخاری:( .»»َحَرَج، َوَمْن َكَذَب يلَعَ
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د، اگر یاز طرف من به مردم ابالغ کن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ببن عمرو   الله عبد« ترجمه:

 ین، تضادیکه با احکام د یندارد. (البته در صورت یل، اشکالیاسرائ یث بنیت احادیه باشد. و روایآیک چه 

 سخن دروغ
ً
 .»»گاهش را در دوزخ، آماده کندیرا به من نسبت دهد، جا ینداشته باشد). و هرکس که عمدا

  َ�نْ « -۱۴۲۹
َ
َُهوَد َوانلََّصارَى ال «قَاَل:  اهللا  وَل سُ قَاَل: إِنَّ رَ   ُهَر�َْرَة يِب أ

ْ
إِنَّ ايل

 )۳۴۶۲ بخاری:( .»»يَْصبُُغوَن فََخاِلُفوُهمْ 
شان را) ی(محاسن و موها یهود و نصاریهمانا «فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یهرواب« ترجمه:

 .»»دیزنند. پس شما خالف آنان، عمل کن رنگ نمی

ِ  َ�بْدِ  ُجنَْدِب بِْن  نْ �َ « -۱۴۳۰ اَكَن ِ�يَمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  ا�َّ
َخَذ سِ 

َ
ُم َحىتَّ َماَت كِّ رَُجٌل بِِه ُجْرٌح، فََجِزَع فَأ  ادلَّ

َ
:  .ينًا فََحزَّ بَِها يََدُه، َ�َما َرقَأ

َ
ُ َ�َعاىل قَاَل ا�َّ

َنَّ 
ْ
ْمُت َعلَيِْه اجل  )۳۴۶۳ . (بخاری:»ةَ بَاَدَرِ� َ�بِْدي بِنَْفِسِه َحرَّ

شد.  یاز گذشتگان، زخم یمرد«فرمود:  رسول الله  گوید: می بن عبدالله   جندب« ترجمه:

نکه فوت یامد تا ایبرداشت و دستش را قطع کرد. پس خونش، بند ن ییکند، چاقو ییبایچون نتوانست شک

  .»»ش حرام ساختمیگرفت. پس بهشت را برا یشیبر من پام   نمود. خداوند متعال فرمود: بنده

  نْ �َ « -۱۴۳۱ 
َ
بَْرَص، : «انلَّيِبَّ  اَل : قَ اَل قَ   ُهَر�َْرةَ يِب أ

َ
ائيَل، أ إِنَّ ثَالثًَة يِف بَِ� إرِْسَ

ىَت 
َ
ْن يَبْتَِليَُهْم، َ�بََعَث إيَِلِْهْم َملاًَك، فَأ

َ
ِ َعزَّ وََجلَّ أ ْ�َ�، بََدا ِ�َّ

َ
قَْرَع، َوأ

َ
يُّ َوأ

َ
االبَْرَص، َ�َقاَل: أ

ٌ َحَسٌن قَْد قَِذَرِ� انلَّاُس، قَاَل: َ�َمَسَحهُ  َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: لَْوٌن َحَسٌن، وَِج�ْ
َ
ٍء أ فََذَهَب  ،يَشْ

َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: االبُِل، فَ 
َ
يُّ الَْماِل أ

َ
ا َحَسنًا، َ�َقاَل: أ ً ْعِطَي لَْونًا َحَسنًا، وَِج�ْ

ُ
ْعِطَي َ�نُْه، فَأ

ُ
أ

اَء، َ�َقاَل: ُ�بَارَُك لََك ِ�يَها َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: َشَعٌر  .نَاقًَة ُعرَشَ
َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
ىَت االقَْرَع: َ�َقاَل: أ

َ
َوأ

ْعِطَي َشَعًرا َحَسنًا، 
ُ
َحَسٌن، َوَ�ْذَهُب َ��ِّ َهَذا قَْد قَِذَرِ� انلَّاُس، قَاَل: َ�َمَسَحُه، فََذَهَب، َوأ

ْ�َطاُه َ�َقَرةً َحاِمًال، َوقَاَل: ُ�َبارَُك لََك ِ�يَها. قَاَل: فَ 
َ
ََقُر، قَاَل: فَأ َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: ابلْ

َ
يُّ الَْماِل أ

َ
أ

برِْصُ بِِه انلَّاَس، قَ 
ُ
َّ برََصِي، فَأ ُ إيِلَ َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: يَُردُّ ا�َّ

َ
ٍء أ يُّ يَشْ

َ
ىَت االْ�َ�، َ�َقاَل: أ

َ
اَل: َوأ

ْ�َطاُه َشاًة َوادِلً َ�مَ 
َ
َغنَُم، فَأ

ْ
َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: ال

َ
يُّ الَْماِل أ

َ
ُه، قَاَل: فَأ ُ إيَِلِْه برََصَ ا، َسَحُه، فََردَّ ا�َّ

َ َهَذا، فاََكَن لَِهَذا َواٍد ِمْن إِبٍِل، َولَِهَذا َواٍد ِمْن َ�َقٍر، َولَِهَذا َواٍد ِمْن �َ  نِْتَج َهَذاِن، َوَودلَّ
ُ
نٍَم. ُ�مَّ فَأ

ِبَاُل يِف َسَفِري، َفال 
ْ
َعْت يِبَ احل ىَت االبَْرَص يِف ُصوَرتِِه َوَهيْئِتِه، َ�َقاَل: رَُجٌل ِمْسِكٌ�، َ�َقطَّ

َ
إِنَُّه أ

ََسَن َوا
ْ
َ احل ْ� ِ

ْ
ََسَن َواجل

ْ
ْ�َطاَك اللَّْوَن احل

َ
ِي أ

َّ
لَُك بِاذل

َ
ْسأ

َ
ِ ُ�مَّ بَِك، أ َْوَم إِال بِا�َّ  ايلْ

َ
لَْماَل بَِعً�ا بَالغ
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لَْم تَُ�ْن 
َ
ْعِرفَُك، أ

َ
�ِّ أ

َ
ُ: َك�

َ
ُُقوَق َكِثَ�ٌة، َ�َقاَل هل

ْ
ُ: إِنَّ احل

َ
َ�بَلَُّغ َعلَيِْه يِف َسَفِري، َ�َقاَل هل

َ
بَْرَص أ

َ
أ

، َ�َقاَل: لََقْد َوِرثُْت ِلاَكبٍِر َ�ْن اَكبٍِر، َ�َقا ُ ْ�َطاَك ا�َّ
َ
َل: إِْن ُكنَْت اَكِذبًا َ�ْقَذرَُك انلَّاُس، فَِقً�ا فَأ

ُ ِمثَْل َما قَاَل لَِهَذا، فَرَ 
َ

ىَت االقَْرَع يِف ُصوَرتِِه وََهيْئِتِه، َ�َقاَل هل
َ
 َما ُكنَْت. َوأ

َ
ُ إىِل ََك ا�َّ دَّ فََص�َّ

 َما
َ

ُ إِىل ََك ا�َّ ىَت االْ�َ� يِف  َعلَيِْه ِمثَْل َما رَدَّ َعلَيِْه َهَذا، َ�َقاَل: إِْن ُكنَْت اَكِذبًا فََص�َّ
َ
ُكنَْت. َوأ

َْوَم 
ْ

 ايل
َ
ِبَاُل يِف َسَفِري، فَال بَالغ

ْ
َعْت يِبَ احل ُصوَرتِِه، َ�َقاَل: رَُجٌل ِمْسِكٌ� َواْ�ُن َسِبيٍل، َوَ�َقطَّ

َ�بَلَُّغ بَِها يِف َسَفِري
َ
َك َشاًة أ ي رَدَّ َعلَيَْك برََصَ ِ

َّ
لَُك بِاذل

َ
ْسأ

َ
ِ ُ�مَّ بَِك، أ ، َ�َقاَل: قَْد ُكنُْت إِال بِا�َّ

ْ�نَاِ�، فَُخْذ َما ِشئَت 
َ
ُ برََصِي، َوفَِقً�ا َ�َقْد أ ْ�َ� فََردَّ ا�َّ

َ
ٍء  ،أ َْوَم �يَِشْ

ْ
ْجَهُدَك ايل

َ
ِ ال أ

فََوا�َّ
ُ َ�نَْك، وََسخِ  َما اْ�تُِليتُْم، َ�َقْد ريَِضَ ا�َّ ْمِسْك َمالََك، فَإِ�َّ

َ
، َ�َقاَل: أ ِ َخْذتَُه ِ�َّ

َ
َط ىلَعَ أ

 )۳۴۶۴ بخاری:. (»»َصاِحبَيَْك 
ل را یاسرائ یخداوند متعال خواست سه نفر از بن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

را ای  ش، قرار دهد. پس فرشتهینا، مورد آزمایناب ی، کَچل بود و سومیگریس داشت و دیپ یماری، بیکیکه 

با و یست؟ گفت: رنگ زیز، نزد تو چین چیس آمد و گفت: محبوبتریآنان فرستاد. فرشته نزد فرد پ یبسو

برطرف شد و رنگ و اش  یمارید و بیبر او کش یبا، چرا که مردم از من، نفرت دارند. فرشته، دستیپوست ز

 گفت: شتر. پس به اوست؟ ین مال نزد تو چید: محبوبترید. سپس، فرشته پرسیبه او عطا گرد ییبایز یپوست

 ».گرداند میک ت مباریت کرد و گفت: خداوند آنرا برایآبستن، عنا یشتر

ل آمد و گفت: محبوبتر
َ
ن حالتم بر یبا تا ایز یست؟ گفت: مویز، نزد تو چین چیسپس، فرشته نزد مرد ک

حالت، بر طرف جه، آن ید. در نتیبه سرش کش یطرف شود چرا که مردم از من، نفرت دارند. فرشته، دست

د: کدام مال نزد تو محبوبتر است؟ گفت: گاو. پس ید. آنگاه، فرشته پرسیبا به او عطا گردیز ییشد و مو

 گرداند. میک ت مباریآبستن به او عطا کرد و گفت: خداوند آنرا برا یگاو

 ییشنانکه خداوند، رویست؟ گفت: ایز نزد تو چین چینا آمد و گفت: محبوتریسرانجام، نزد فرد ناب

را به او اش  یناید و خداوند، بیبر چشمانش کش ینم. فرشته، دستیچشمانم را به من باز گرداند تا مردم را بب

آبستن به  یست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندین مال نزد تو چید: محبوبترید. آنگاه، فرشته پرسیباز گردان

 او عطا کرد.

یک ، یدره پر از شتر، و دومیک که نفر اول، صاحب یرآنگاه آن شتر وگاو وگوسفند، زاد و ولد کردند طو

 .دره پر از گوسفند، شدیک ، یدره پر از گاو، و سوم

سمانها ین و مسافرم. تمام ریمسک یس، نزد او رفت و گفت: مردیسپس، فرشته به شکل همان مرد پ

توانم به مقصد برسم. بخاطر  تو میک ندارم. امروز، بعد از خدا، فقط با کم یدیچ امیقطع شده است و ه
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آن به مقصد  هلیبده تا بوس یت کرده است به من شتریبا و مال، عنایکه به تو رنگ و پوست ز ییهمان خدا

س و یا تو همان فرد پیشناسم. آ ا تو را مییدارم. فرشته گفت: گو یادیبرسم. آن مرد، گفت: من تعهدات ز

اکانم ین اموال را از نیت کرد؟ گفت: ایز به تو عناید پس خداوند همه چکه مردم از تو متنفر بودن یستیر نیفق

 . ، خداوند تو را به همان حال اول بر گرداندییگو می فرشته گفت: اگر دروغ ام.  به ارث برده

ل، نزد او رفت و سخنان
َ
ز گفت. او هم یرا که به فرد اول گفته بود، به او ن یآنگاه، فرشته به شکل همان فرد ک

 .، خداوند تو را به حال اول بر گرداندییگو مانند همان شخص اول، به او جواب داد. فرشته گفت: اگر دروغ می

سمانها ین و مسافرم و تمام ریمسک ینا نزد او رفت و گفت: مردیسر انجام، فرشته به شکل همان مرد ناب

توانم به مقصد برسم. بخاطر  میتو ک ندارم). امروز بعد از خدا، فقط با کم یدیچ امیقطع شده است (ه

به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: من  یکه چشمانت را به تو برگرداند، گوسفند ییهمان خدا

، یخواه ساخت. هر چقدر می یر بودم. خداوند مرا غنید و فقیرا به من باز گردانام   ییناینا بودم. خداوند، بیناب

غ نخواهم کرد. فرشته گفت: مالت ی، از تو دریخدا بردار یامروز، هر چه بخاطر رضاکه  بردار. سوگند به خدا

 .»»د. خداوند از تو خشنود و از دوستانت، ناراض شدیش، قرار گرفتیرا نگهدار. شما مورد آزما

ُْدرِيِّ « -۱۴۳۲
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ائيَل رَُجٌل َ�تََل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ اَكَن يِف بَِ� إرِْسَ

ُ: َهْل ِمْن تَْوَ�ٍة؟ قَاَل:
َ

ُ، َ�َقاَل هل
َ

هل
َ
ىَت َراِهبًا فََسأ

َ
ُل، فَأ

َ
، الَ  �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� إِ�َْسانًا، ُ�مَّ َخَرَج �َْسأ

ُ رَُجٌل: ائِت قَْرَ�َة َكَذا ُل، َ�َقاَل هلَ
َ
ْدَرَ�ُه الَْموُْت وَ  َ�َقتَلَُه، فََجَعَل �َْسأ

َ
َ�نَاَء بَِصْدرِهِ  ،َ�َذا، فَأ

 ،�ِ ْن َ�َقرَّ
َ
 َهِذهِ أ

َ
ُ إىِل ْوىَح ا�َّ

َ
َعَذاِب، فَأ

ْ
َْوَها، فَاْختََصَمْت ِ�يِه َمالئَ�ُة الرَّمْحَِة َوَمالئَ�ُة ال

َ
�

ْن َ�بَاَعِدي، َوقَاَل: قِيُسوا َما بَيْنَُهَما،
َ
 َهِذهِ أ

َ
ُ إِىل ْوىَح ا�َّ

َ
قَْرَب �ِِشرْبٍ َ�ُغِفَر  َوأ

َ
 َهِذهِ أ

َ
َفوُِجَد إِىل

 ُ
َ

 )۳۴۷۰ بخاری:( .»»هل
ل وجود داشت که یاسرائ یدر بن یمرد«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

شت. سپس برا
ُ
ای  ا راه توبهید: آید. از او پرسیرس یرون رفت. به راهبی، بیافتن راه حلی ینود و نه نفر را ک

به او گفت: به فالن  یر. پس او را هم کشت. و همچنان به جستجو، ادامه داد. مردیوجود دارد؟ گفت: خ

را اش  نهیان راه، مرگ به سراغش آمد و او سیکنند) در م می یزندگ یعابد یرا در آنجا انسانهایروستا برو (ز

ش آمد. پس یمورد او اختالف نظر پن فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب در یل به آن روستا ساخت. بیمتما

شود و به یک کرد (دستور داد) که نزد یخواست بدانجا برود) وح می مقصد (که یخداوند به روستا

ن شخص را با هر یا هکرد (دستور داد) که دور شود و فرمود: فاصل یآمد) وح مبدأ (که از آنجا می یروستا

افتند. در ی تر یکوجب، نزدیک مقصد،  یفرشتگان او را به روستاد. آنگاه، یریاز دو روستا، اندازه بگیک 

 .»»جه، مورد مغفرت قرار گرفتینت
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يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۴۳۳
َ
ُ، فَوََجَد : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
اْشرَتَى رَُجٌل ِمْن رَُجٍل َ�َقاًرا هل

َعَقاَر يِف َ�َقارِهِ 
ْ
ِي اْشرَتَى ال

َّ
َعَقاَر: ُخْذ الرَُّجُل اذل

ْ
ِي اْشرَتَى ال

َّ
ُ اذل ًة ِ�يَها َذَهٌب، َ�َقاَل هلَ َجرَّ

ُ االرُْض: إِ�َّمَ 
َ

ي هل ِ
َّ

َهَب، َوقَاَل اذل ْ�تَْع ِمنَْك اذلَّ
َ
�ُْت ِمنَْك االرَْض، َولَْم أ َما اْشرَتَ ، إِ�َّ ا َذَهبََك ِم�ِّ

 رَُجٍل، �َ 
َ

؟ قَاَل بِْعتَُك االرَْض َوَما ِ�يَها، َ�تََحاَكَما إىِل ٌ لَُكَما َودلَ
َ
َاَكَما إيَِلِْه: أ

َ
ِي حت

َّ
َقاَل اذل

نِْفُقوا ىلَعَ 
َ
َاِرَ�َة، َوأ

ْ
ُغالَم اجل

ْ
نِْ�ُحوا ال

َ
َحُدُهَما: يِل ُغالٌم، َوقَاَل اآلَخُر: يِل َجاِرَ�ٌة، قَاَل: أ

َ
أ

قَا ْ�ُفِسِهَما ِمنُْه َوتََصدَّ
َ
 )۳۴۷۲ بخاری:( .»»أ

د. مرد یخر ینیگر، زمید یاز مرد یمرد«فرمود:  اکرم  یکند که نب میت یروا ره یابوهر« ترجمه:

را من از یر. زیل بگیت را از من تحویافت. به فروشنده گفت: طالهایپر از طال ای  ن، کوزهیدار در آن زمیخر

ن و آنچه را که در آن است، به تو ین گفت: من زمیآنرا. صاحب زم ینه طالام   دهین را خریتو فقط زم

از آنها  یکید؟ یا شما فرزند داریگر رفتند. آن مرد، گفت: آید ینزد مرد یداور یسرانجام، برا ام.  روختهف

ن پسر و دختر را به نکاح یدختر دارم. آن مرد گفت: ایک گفت: من  یگریپسر دارم. و دیک گفت: من 

 .»»دید و صدقه دهین طالها به آنها انفاق کنید و از ایگر در آوریکدی

َساَمَة بِْن « -۱۴۳۴
ُ
نَُّه  بَز�ٍْد  َ�ْن أ

َ
ُ  َل يْ �ِ �

َ
يِف  : َماَذا َسِمْعَت ِمْن رسول اهللا هل

َساَمُة: قَاَل رَ 
ُ
اُعوِن؟ َ�َقاَل أ رِْسَل ىلَعَ َطائَفٍة ِمْن بَِ� : «اهللا  وُل سُ الطَّ

ُ
اُعوُن رِْجٌس أ الطَّ

ْو ىلَعَ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم، فَإَِذا 
َ
ائيَل، أ رٍْض إرِْسَ

َ
رٍْض فَال َ�ْقَدُموا َعلَيِْه، َو�َِذا َوَ�َع بِأ

َ
َسِمْعتُْم بِِه بِأ

ْ�تُْم بَِها فَالَ 
َ
ْرُُجوا فَِراًرا ِمنْهُ  َوأ  )۳۴۷۳ بخاری:( .»»ختَ

چه  رسول خدا  طاعون از هدند: درباریت است که از او پرسیروا ب دیبن ز  اسامهاز « ترجمه:

 یها ا امتیل یاسرائ یاز بن یاست که بر گروه یطاعون، عذاب«فرمود:  ؟ گفت: رسول الله یده ایشن

د. و اگر در ی، طاعون وجود دارد، بدانجا نروینید که در سرزمیدیشده است. پس هرگاه، شن گذشته، فرستاده

 .»»دیدا کرد، از ترس آن، فرار نکنیوع پید، طاعون، شیبر که شما در آنجا بسر می ینیسرزم

ُت رَ  ؛َزْوِج انلَّيِبِّ ؛ لَ�ْن اَع�َشَة « -۱۴۳۵
ْ
ل
َ
اُعونِ  اهللا  وَل سُ قَالَْت: َسأ  ،َعِن الطَّ

 :�ِ ْخرَبَ
َ
َ َجَعلَُه رمَْحًَة لِلُْمْؤِمِنَ�، لَيَْس ِمْن «فَأ نَّ ا�َّ

َ
ُ ىلَعَ َمْن �ََشاُء، َوأ نَُّه َعَذاٌب َ�بَْعثُُه ا�َّ

َ
�

اُعوُن َ�يَْمكُ  َحٍد َ�َقُع الطَّ
َ
ُ أ

َ
ُ هل نَُّه ال يُِصيبُُه إِال َما َكتََب ا�َّ

َ
هِ َصابًِرا ُ�ْتَِسبًا َ�ْعلَُم � ُث يِف بََ�ِ

ْجِر َشِهيدٍ 
َ
ُ ِمثُْل أ

َ
 )۳۴۷۴ بخاری:( .»»إِالَّ اَكَن هل

دم. یطاعون پرس هدربار از رسول الله  گوید: می ؛ اکرم  ینب یهمسر گرام ؛لشه یعا« ترجمه:

د دانست که خداوند یفرستد. و با یم است که خداوند بر هرکس که بخواهد،  یطاعون، عذابهمانا «فرمود: 
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ت یو ن ییبایوع طاعون، هر کس که با شکین، هنگام شین، رحمت قرار داده است. بنابر ایمؤمن یآنرا برا

همانند  یررسد، در شهر خود بماند، اج ر خداوند به او نمییبدون تقد یچ ضررین اعتقاد که هیثواب و ا

 .»»شود ت مییبه او عنا  د،یاجر شه
ِ بِْن َمْسُعوٍد « -۱۴۳۶  انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
�ِّ أ

َ
َ�يِْك نَِبيًّا ِمَن  قَاَل: َك�

َم َ�ْن وَْجِهِه، َو�َُقوُل:  ْدَموُْه، َوُهَو َ�ْمَسُح ادلَّ
َ
َ�ُه قَْوُمُه فَأ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِ� فَإِ�َُّهْم «األنِْبيَاِء رَضَ

 )۳۴۷۷ بخاری:( .»»ال َ�ْعلَُمونَ 
 یامبرینم که از پیب را می اکرم  یا هم اکنون، نبیگو گوید: می مسعود عبد الله بن « ترجمه:

 کند، میک پااش  که خون را از چهره یو او در حال اند کند که قومش او را زده و خون آلود کرده ت مییحکا

 .»»دانند چرا که آنان نمی یرا ببخشا ا! قوممیخدا گوید: می
نَّ انلَّيِبَّ  :بُ�َمَر  َعِن ابِْن « -۱۴۳۷

َ
َُيالِء «قَاَل:  أ

ْ
بَيْنََما رَُجٌل َ�ُرُّ إَِزارَُه ِمَن اخل

ِقيَاَمةِ الُخِسَف بِِه َ�ُهَو َ�تََجلَْجُل يِف ا
ْ
 يَْوِم ال

َ
 )۳۴۸۵ بخاری:( .»»رِْض إِىل

 یکه متکبرانه، ازارش را رو یمرد«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ببن عمر   عبدالله« ترجمه:

 .»»ن، فرو خواهد رفتیامت، در زمیفرو رفت. و تا روز قن، ید، در زمیکش ن مییزم

 ): فضایل19باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۴۳۸
َ
ُدوَن انلَّاَس َمَعاِدَن، ِخيَارُُهْم يِف «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل اهللا  َ�ْن أ ِ

َ
جت

 ُ
َ

ُهْم هل َشدَّ
َ
ِن أ

ْ
أ ُدوَن َخْ�َ انلَّاِس يِف َهَذا الشَّ ِ

َ
َاِهِليَِّة ِخيَارُُهْم يِف االْسالِم إَِذا فَِقُهوا، َوجت

ْ
اجل

يِت َهؤُ 
ْ
ي يَأ ِ

َّ
، اذل ُدوَن رَشَّ انلَّاِس َذا الْوَْجَهْ�ِ ِ

َ
يِت َهُؤالِء بِوَْجهٍ َكَراِهيًَة، َوجت

ْ
 .»»الِء بِوَْجٍه َوَ�أ

 )۳۴۹۴-۳۴۹۳ بخاری:(
. آنان که در اند مردم، مانند معادن«فرمود:  کند که رسول الله  ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:

ن یداشته باشند. و بهتر ینین مردم هستند. البته اگر شناخت دیز بهترین مردم بودند، در اسالم نیت، بهتریجاهل

ن ینسبت به اسالم داشتند. و بدتر یشتریت بیت) کراهیهستند که (در دوران جاهل ین باره، کسانیمردم در ا

 .»»رود گر مییگر، نزد گروه دید هگروه، و با چهریک چهره، نزد یک است که با ای  مردم، انسان دو چهره
يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۴۳۹

َ
نَّ انلَّيِبَّ َ�ْن أ

َ
ِن، «قَاَل:  : أ

ْ
أ انلَّاُس َ�بٌَع ِلُقَر�ٍْش يِف َهَذا الشَّ

َاِهِليَِّة 
ْ
ِخيَارُُهْم ُمْسِلُمُهْم َ�بٌَع لُِمْسِلِمِهْم َوَ�فُِرُهْم َ�بٌَع ِلاَكفِرِِهْم، َوانلَّاُس َمَعاِدُن، ِخيَارُُهْم يِف اجل

 
َ
ُدوَن ِمْن َخْ�ِ انلَّاِس أ ِ

َ
ِن َحىتَّ َ�َقَع يِف اإلْسالِم إَِذا فَِقُهوا، جت

ْ
أ َشدَّ انلَّاِس َكَراِهيًَة لَِهَذا الشَّ

 )۳۴۹۶ -۳۴۹۵بخاری:( .»»ِ�يهِ 
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. اند شینه (امارت) تابع قرین زمیمردم در ا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

. آنان که در اند ش هستند. و مردم مانند معادنیش، و کافران، تابع کفار قریمسلمانان، تابع مسلمانان قر

داشته باشند. و  ینین مردم هستند البته اگر شناخت دیز بهترین مردم بودند، در اسالم نیت، بهتریجاهل

داشته باشند تا  یشتریت بیهستند که نسبت به آن (امارات) کراه ین مورد (امارت) کسانین مردم در ایبهتر

  .»شود) طرف میت، بر ین کراهی(آنگاه، ا» ابندیکه به آن، دست یزمان

 ): مناقب قریش20باب (

نَّ َ�بْدَ  دْ قَ وَ  ُمَعاِو�ََة  َ�نْ « -۱۴۴۰
َ
َعاِص  بَلََغه أ

ْ
ِ ْ�َن َ�ْمِرو بِْن ال ُث  با�َّ نَُّه  :ُ�َدِّ

َ
�

مَّ 
َ
ْهلُُه، ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
ِ بَِما ُهَو أ �َْ� ىلَعَ ا�َّ

َ
ا َ�ْعُد َسيَُكوُن َمِلٌك ِمْن قَْحَطاَن، َ�َغِضَب ُمَعاِو�َُة َ�َقاَم فَأ

ِ َوال تُْؤثَُر  َحاِديَث لَيَْسْت يِف ِكتَاِب ا�َّ
َ
ثُوَن أ نَّ رَِجاًال ِمنُْ�ْم َ�تََحدَّ

َ
اهللا  ولِ سُ َ�ْن رَ فَإِنَُّه بَلََغِ� أ

  َْهلََها فَإِ�ِّ َسِمْعُت ر
َ
الُُ�ْم، فَإِيَّاُ�ْم َواالَماِ�َّ الَّيِت تُِضلُّ أ وئَلَك ُجهَّ

ُ
إِنَّ «َ�ُقوُل:  اهللا  وَل سُ فَأ

ينَ  قَاُموا ادلِّ
َ
ُ ىلَعَ وَْجِهِه َما أ َحٌد إِالَّ َكبَُّه ا�َّ

َ
 )۳۵۰۰ بخاری:( .»»َهَذا االْمَر يِف قَُر�ٍْش ال ُ�َعاِديِهْم أ

 یکند که بزود ان مییب یثیحد بد که عبد الله بن عمرو بن عاص یخبر رس ه یبه معاو« ترجمه:

ن سخن، به خشم آمد و برخاست و آنطور که یدن ایه از شنیرسد. معاو می یبه پادشاه ها یاز قحطان یفرد

ان شما، یاز م یده است که افرادیخداست، او را مدح و ثنا کرد و گفت: اما بعد: به من خبر رس هستیشا

نادان شما  نها، افرادینقل شده است. ا رسول خدا  آورند که نه در قرآن آمده و نه از به زبان می یسخنان

همانا امارت در «فرمود:  می دم که رسول الله یرا شنید. زیگمراه کننده برحذر باش ین آرزوهایهستند. از ا

کند،  یش، دشمنیماند. (و تا آن زمان) هر کس، با قر می ین باشند، باقیبند دیکه پا یش تا زمانیان قریم

 .»»کند یخداوند، او را سرنگون م

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۴۱
َ
قَُر�ٌْش َواألنَْصاُر وَُجَهيْنَُة، َوُمَز�ْنَُة، : «اهللا  وُل سُ رَ  : قَاَل قَاَل  َ�ْن أ

ِ َورَُسوهِلِ   ُدوَن ا�َّ
ً

، لَيَْس لَُهْم َمْو� ْشَجُع، وَِغَفاُر، َمَوايِلَّ
َ
ْسلَُم َوأ

َ
 )۳۵۰۴ (بخاری: »»َوأ

نه، یمز  نه،یش، انصار، جهیل) قریقبا«(فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ندارند یگرید و رسولش، دوست . و بجز خدااند من یمیاشجع و غفار، دوستان صم اسلم، 

ال يََزاُل َهَذا االْمُر يِف قَُر�ٍْش َما بيَِقَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۴۴۲
 )۳۵۰۱ بخاری:( .»»ِمنُْهُم اْ�نَانِ 
 یش، باقیکه دو نفر از قریتا زمان«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ببن عمر ا« ترجمه:

ن باشند همانطور یبند دیکه پا ی(البته تا زمان. »»ان آنان خواهد ماندیبماند، همچنان امر خالفت در م
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 که شرح آن گذشت).

اَن  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۴۴۳ نَا َوُ�ثَْماُن ْ�ُن َ�فَّ
َ
  قَاَل: َمَشيُْت أ

َ
  اهللا ولِ سُ رَ إيِل

لٍَة َواِحَدةٍ،  وَل سُ : يَا رَ َ�َقاَل  ُْن َوُهْم ِمنَْك بَِمْ�ِ
َ

َما � تَنَا َو�ِ�َّ
ْ
ِلِب َوتََر� ْ�َطيَْت بَِ� الُْمطَّ

َ
اهللا، أ

َما َ�نُو َهاِشٍم َوَ�نُو : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ٌء َواِحدٌ إِ�َّ ِلِب يَشْ  )۳۵۰۲ بخاری:( .»»الُْمطَّ
م. عثمان یرفت نزد رسول خدا  بن عفان   من و عثمان گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

لب، مال عطا کرد یگفت: ا
ّ

که ما و آنان، با شما  یدرحال یو ما را رها ساخت یرسول خدا! به فرزندان مط

شه با هم یهم یعنی( ».هستند یکیمطلب،  یشم و بنها یبن«فرمود:  اکرم  یم. نبیدار یکسانینسبت 

 .»د)یا نگونه نبودهیشما ا یول اند بوده

 )21باب (

يِب ذَرٍّ « -۱۴۴۴
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
�  :ِيِه وَُهَو َ�ْعلَُمُه «َ�ُقوُل�

َ
لَيَْس ِمْن رَُجٍل ادَّىَع لَِغْ�ِ أ

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ  ،إِالَّ َ�َفرَ 
ْ
ُ ِ�يِهْم �ََسٌب، فَلْيَتَبَوَّأ

َ
 )۳۵۰۸ بخاری:( .»»َوَمِن ادَّىَع قَْوًما لَيَْس هل

گاهانه، خود را به غ یهر مرد«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  ابوذر« ترجمه: ر از یکه آ

گاهش ینسبت دهد که از آنها نباشد، جا یده است. و هرکس، خود را به قومیپدرش، نسبت دهد، کفر ورز

 .»»را در آتش، آماده سازد

ْن : «َ�ُقوُل: قَاَل رسول اهللا  األْسَقِع  َواثِلََة بِْن  نْ �َ « -۱۴۴۵
َ
ِفَرى، أ

ْ
ْ�َظِم ال

َ
إِنَّ ِمْن أ
ْو َ�ُقوُل ىلَعَ رسول اهللا 

َ
ْو يُِرَي َ�يْنَُه َما لَْم تََر، أ

َ
�ِيِه، أ

َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
يِعَ الرَُّجُل إِىل  .»»َما لَْم َ�ُقْل  يَدَّ

 )۳۵۰۹ بخاری:(

ن یا ها تهمتن یاز بزرگتر یکیهمانا «فرمود:  رسول الله  گوید: می بن اسقع   وائله« ترجمه:

 یا سخنیو ام   دهید: دیده است، بگویرا که ند یا خوابیر پدرش، نسبت دهد یاست که شخص، خود را به غ

 .»»نسبت دهد که او نگفته است را به رسول خدا 

 اشجع اسلم، غفار، مزینه، جهینه و ذکر قبایل): 22باب (

نَّ رَ  :ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  َعِن « -۱۴۴۶
َ
:  :قَاَل  اهللا  وَل سُ أ ُ لََها، «ىلَعَ الِْمنرَْبِ ِغَفاُر َ�َفَر ا�َّ

 ُ
َ

َ َورَُسوهل ، وَُعَصيَُّة َعَصِت ا�َّ ُ ْسلَُم َسالََمَها ا�َّ
َ
 )۳۵۱۳ بخاری:( .»»َوأ

غفار را مغفرت کند و  هلیخداوند، قب«بر منبر فرمود:  رسول الله  گوید: می ببن عمر ا« ترجمه:

 .»»کردند یه، از خدا و رسولش، نافرمانیُعَص  هلیاسلم را سالم نگه دارد. اما قب هلیقب
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يِب بَْ�َرَة « -۱۴۴۷
َ
نَّ األقَْرَع ْ�َن َحا�ٍِس قَاَل لِلنَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
اُق أ َما بَاَ�َعَك رُسَّ : إِ�َّ

ْحِسبُُه ـ وَُجَهيْنََة. قَاَل انلَّيِبّ 
َ
ْسلََم وَِغَفاَر َوُمَز�ْنََة ـ َوأ

َ
َِجيِج ِمْن أ

ْ
ْسلَُم : «احل

َ
يَْت إِْن اَكَن أ

َ
َرأ

َ
أ

 
َ
ْحِسبُُه وَُجَهيْنَُة َخْ�ًا ِمْن بَِ� تَِميٍم َو�َِ� اَعِمٍر َوأ

َ
َسٍد َوَ�َطَفاَن، َخابُوا وَِغَفاُر َوُمَز�ْنَُة َوأ

وا َْ�ٌ ِمنُْهمْ «؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: »وََخرِسُ
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِ�َُّهْم خل ِ

َّ
 )۳۵۱۶ بخاری:( .»»َواذل

ل ین حجاج که عبارت از قبایگفت: سارق اکرم  یاقرع بن حابس به نب گوید: می  هابوبکر« ترجمه:

 .نه را هم نام بردیجه هلیکنم که قب فکر می گوید: می یعت کردند. راوینه هستند، با تو بیاسلم، غفار و مز

عامر و اسد  یبن م ویل تمینه از قباینه و جهیل اسلم و غفار و مزیبه من بگو: اگر قبا«فرمود:  اکرم  ینب

فرمود:  . رسول اکرم ی؟ اقرع گفت: بل»ستندیانکار و ناکام نینها (گروه دوم) زیا ایو غطفان، بهتر باشند، آ

 .»»نها (گروه دوم) بهتراندیکه جانم در دست اوست، آنها (گروه اول) از ا یسوگند به ذات«

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۴۸
َ
ٌء ِمْن ُمَز�ْنََة وَُجَهيْنََة «: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ْسلَُم وَِغَفاُر ويََشْ

َ
أ

ٌء ِمْن ُجَهيْنََة  ْو قَاَل يَشْ
َ
َسٍد َوتَِميٍم َوَهَواِزَن أ

َ
ِقيَاَمِة ِمْن أ

ْ
ْو قَاَل: يَْوَم ال

َ
ِ أ ْو ُمَز�ْنََة َخْ�ٌ ِعنَْد ا�َّ

َ
أ

 )۳۵۱۷ بخاری:( .»»َوَ�َطَفانَ 
ل اسلم و غفار و یامت، نزد خداوند، قبایروز ق«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

نکه فرمود: یا ای» اند م و هوازن و غطفان، بهتریل اسلم و تمینه از قباینه و جهیل مزیاز افراد قبا یتعداد

 .»»نه بهتراندیا مزینه یاز جه یتعداد«

 قحطان ۀذکر قبیل): 23باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۴۹
َ
اَعُة َحىتَّ َ�ُْرَج رَُجٌل ِمْن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ال َ�ُقوُم السَّ

 )۳۵۲۰بخاری:( .»»قَْحَطاَن �َُسوُق انلَّاَس بَِعَصاهُ 
قحطان، ظهور نکند و  هلیاز قب یکه مرد یتا زمان«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»برپا نخواهد شدامت ینرسد) ق یرد (به پادشاهیش، جلو نگیمردم را با عصا

 عادات جاهلی ): نهی از افکار و24باب (

َوقَْد ثَاَب َمَعُه نَاٌس ِمَن الُْمَهاِجِر�َن، َحىتَّ  : َغَزْونَا َمَع انلَّيِبِّ اَل قَ  َجابِرٍ  نْ �َ « -۱۴۵۰
نَْصاِر�ًّا، َ�َغِضَب األنَْصارِيُّ َغَضبًا َشِديًدا 

َ
اٌب، فََكَسَع أ َكرُثُوا َوَ�َن ِمَن الُْمَهاِجِر�َن رَُجٌل لَعَّ

: يَا لَألنَْصاِر، َوقَاَل الُْمَهاِجِريُّ    فََخَرَج انلَّيِبُّ  ،: يَا لَلُْمَهاِجِر�نَ َحىتَّ تََداَعْوا، َوقَاَل األنَْصارِيُّ
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َاِهِليَّةِ «َ�َقاَل: 
ْ
ْهِل اجل

َ
ُ�ُهمْ «؟ ُ�مَّ قَاَل: »َما بَاُل َدْعَوى أ

ْ
ْخرِبَ بَِ�ْسَعِة الُْمَهاِجرِيِّ »َما َشأ

ُ
؟ فَأ

، قَاَل: َ�َقاَل انلَّيِبُّ  َها َخِبيثَةٌ : «األنَْصارِيَّ يَبٍّ اْ�ُن َسلُوَل:  .»َدُعوَها، فَإِ�َّ
ُ
ِ ْ�ُن أ

َوقَاَل َ�بُْدا�َّ
قَْد تََداَعْوا َعلَيْنَا

َ
 الَْمِدينَِة يَلُْخرَِجنَّ االَعزُّ ِمنَْها االَذلَّ  ؟أ

َ
الَ  .لنَْئ رََجْعنَا إِىل

َ
َ�ْقتُُل  َ�َقاَل ُ�َمُر: أ

، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ِ
َِبيَث؟ لَِعبِْدا�َّ

ْ
نَُّه اَكَن َ�ْقتُُل  ،ال: «يَا رسول اهللا َهَذا اخل

َ
ُث انلَّاُس � َ�تََحدَّ

ْصَحابَهُ 
َ
 )۳۵۲۱ بخاری:( .»»أ

از  یادیم که تعداد زیبود از غزوات، همراه رسول خدا  یکیدر  گوید: می جابر« ترجمه:

، یشوخ طبع وجود داشت. او به شوخ ین، مردیان مهاجریکردند. در م می یشان را همراهیز این نیمهاجر

ل یاز آن دو، قبایک که هر  یین شد تا جایبشدت خشمگ یزد. مرد انصار یا پا به ما تحت انصاریبا دست 

ن! یمهاجر ید. و مهاجر، گفت: ایاد من برسیانصار! به فر یگفت: ا یدند. مرد انصاریطلبک خود را به کم

د: ی؟ سپس پرس»اید داده ت، سریچرا دعوت جاهل«رون آمد و فرمود: یب د. رسول خدا یبه داد من برس

کرده بود، باخبر ساختند.  یکه فرد مهاجر با انصار یرا از کار ؟ آنگاه، آنحضرت »ستیآنها چ یماجرا«

بن سلول  یعبد الله بن اب». را زشت و ناپسندندیت را رها کند زین سخنان جاهلیا«فرمود:  اکرم  ینب

م، افراد با قدرت و ارزشمند، ینه برگشتیخواندند؟ اگر به مده ما فرا یگر را علیکدیا ین) گفت: آیس منافقی(رئ

ا یرسول خدا! آ یگفت: ا یعبد الله بن اب یرون خواهند کرد. عمر با اشاره بسویل را بیاشخاص خوار و ذل

ارانش را یند: محمد یگو می ن صورت، مردمیر، در ایخ«فرمود:  اکرم  یم؟ نبیث را به قتل نرسانین خبیا

 . »»رساند میبه قتل 

 خزاعه داستان): 25باب (

يِب « -۱۴۵۱
َ
نَّ رسول اهللا  :ُهَر�َْرَة  َ�ْن أ

َ
َ�ْمُرو ْ�ُن ليَُحِّ بِْن َ�َمَعَة بِْن ِخنِْدَف «قَاَل:  أ

بُو ُخَزاَعةَ 
َ
 )۳۵۲۰ بخاری:( .»»أ

َح «فرمود:  رسول الله « گوید: می ره یابوهر« ترجمه:
ُ
ه یبن قمعه بن خندف، (پا یعمرو بن ل

 .»»خزاعه است هلی) جد قبیگذار بت پرست

َُزايِعَّ َ�ُرُّ : «: قَاَل انلَّيِبُّ اَل قَ   هُ نْ �َ وَ « -۱۴۵۲
ْ
يُْت َ�ْمَرو ْ�َن اَعِمِر بِْن ليَُحٍّ اخل

َ
َرأ

َوائَب  َل َمْن َسيََّب السَّ وَّ
َ
 )۳۵۲۴بخاری:( .»»قُْصبَُه يِف انلَّاِر َوَ�َن أ

َح «فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا ره یابوهر« ترجمه:
ُ
دم یرا د یخزاع یعمرو بن عامر بن ل

به به ی(سا». به را رواج دادیبود که سا ین کسیرا او اولید. زیکش یش را در آتش، بدنبال خود میها که روده

 .»کردند) ، رها میها ند که کفار آنرا بنام بتیگو می یوانیح
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 ذر  واسالم آوردن اب داستان): 26باب (

: ُكنُْت رَُجًال ِمْن ِغَفارٍ  بابِْن َ�بَّاٍس  ِن عَ « -۱۴۵۳ بُو َذرٍّ
َ
نَّ رَُجًال  ،قَاَل: قَاَل أ

َ
َ�بَلََغنَا أ

تِِ� كَّ قَْد َخَرَج بِمَ 
ْ
 َهَذا الرَُّجِل لَكِّْمُه، َوأ

َ
، َ�ُقلُْت أليِخ: اْ�َطِلْق إىِل نَُّه نيَِبٌّ

َ
 ،خِبرََبِهِ َة يَْزُ�ُم �

، َوَ�نَْ�  ؟فَاْ�َطلََق فَلَِقيَُه، ُ�مَّ رََجَع، َ�ُقلُْت: َما ِعنَْدكَ  ِ�َْ
ْ
ُمُر بِاخل

ْ
يُْت رَُجًال يَأ

َ
ِ لََقْد َرأ َ�َقاَل: َوا�َّ

ْ�بَلُْت 
َ
َخْذُت ِجَرابًا وََعًصا، ُ�مَّ أ

َ
، فَأ رََبِ

ْ
ُ: لَْم �َْشِفِ� ِمَن اخل

َ
، َ�ُقلُْت هل ِّ  مَ َعِن الرشَّ

َ
َة، كَّ إِىل

ُ�وُن يِف الَْمْسِجِد، قَاَل:  فََجَعلُْت ال
َ
رْشَُب ِمْن َماِء َزْمَزَم، َوأ

َ
َل َ�نُْه، َوأ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
ْ�َرُه أ

َ
ْعِرفُُه، َوأ

َ
أ

نَّ الرَُّجَل َغِر�ٌب 
َ
: َ�َقاَل: َكأ ٌّ لِ  ؟َ�َمرَّ يِب يلَعِ  الَْمْ�ِ

َ
، قَاَل: قَاَل: قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: فَاْ�َطِلْق إِىل

َل 
َ
 الَْمْسِجِد ألْسأ

َ
ْصبَْحُت َغَدوُْت إِىل

َ
ا أ ْخرِبُُه، فَلَمَّ

ُ
ٍء، َوال أ لُِ� َ�ْن يَشْ

َ
فَاْ�َطلَْقُت َمَعُه ال �َْسأ

، ٌّ ٍء، قَاَل: َ�َمرَّ يِب يلَعِ ِ� َ�نُْه �يَِشْ َحٌد ُ�رِْبُ
َ
َما نَاَل لِلرَُّجِل َ�ْعرُِف َمْ�ِ  َ�نُْه، َولَيَْس أ

َ
ُ َ�َقاَل: أ

َ
هل

َة؟ قَاَل: قَاَل: قُلُْت: الَ  ؟َ�ْعدُ  َ ْ�َ قَْدَمَك َهِذهِ ابلْ
َ
ْمُرَك، َوَما أ

َ
، قَاَل: اْ�َطِلْق َميِع، قَاَل: َ�َقاَل: َما أ

نَُّه قَْد َخرَ 
َ
ُ: بَلََغنَا �

َ
ْ�َعُل، قَاَل: قُلُْت هل

َ
تَُك، قَاَل: فَإِ�ِّ أ ْخرَبْ

َ
َّ أ ُ: إِْن َكتَْمَت يلَعَ

َ
َج َها ُهنَا قُلُْت هل

 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
، فَأ رََبِ

ْ
يِخ يِللَُكَِّمُه فَرََجَع َولَْم �َْشِفِ� ِمَن اخل

َ
رَْسلُْت أ

َ
، فَأ نَُّه نيَِبٌّ

َ
َقاهُ، رَُجٌل يَْزُ�ُم �

ْ
ل

ْدُخُل، فَ 
َ
َما إِنََّك قَْد رََشْدَت، َهَذا وَْجِ� إيَِلِْه، فَاتَِّبْعِ� اْدُخْل َحيُْث أ

َ
ُ: أ

َ
يُْت َ�َقاَل هل

َ
إِ�ِّ إِْن َرأ

نَْت، َ�َمىَض َوَمَضيُْت َمَعُه، 
َ
ْصِلُح َ�ْعِ�، َواْمِض أ

ُ
�ِّ أ

َ
َائِط، َك�

ْ
 احل

َ
َخافُُه َعلَيَْك ُ�ْمُت إىِل

َ
َحًدا أ

َ
أ

َّ اإلْسالَم، َ�َعَرَضهُ َحىتَّ َدَخَل وََدَخلُْت َمَعُه ىلَعَ انلَّيِبِّ  ُ: اْعرِْض يلَعَ
َ

ْسلَ  ،، َ�ُقلُْت هل
َ
ْمُت فَأ

قْبِْل «َماَكِ�، َ�َقاَل يِل: 
َ
َك، فَإَِذا بَلََغَك ُظُهوُرنَا فَأ  بََ�ِ

َ
! اْكتُْم َهَذا االْمَر، َوارِْجْع إىِل بَا َذرٍّ

َ
 .»يَا أ

 الَْمْسِجِد َوقَُر�ٌْش ِ�يهِ 
َ

ْظُهِرِهْم، فََجاَء إِىل
َ
َقِّ ألرْصَُخنَّ بَِها َ�ْ�َ أ

ْ
ِي َ�َعثََك بِاحل

َّ
، َ�ُقلُْت: َواذل

 ُ
ُ

ًدا َ�بُْدهُ َورَُسوهل نَّ ُ�َمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ َ إِال ا�َّ

َ
ْن ال إِهل

َ
ْشَهُد أ

َ
، َ�َقالُوا: َ�َقاَل: يَا َمْعرَشَ قَُر�ٍْش! إِ�ِّ أ

 
َ
، ُ�مَّ أ َّ َ�بَّ يلَعَ

َ
َعبَّاُس فَأ

ْ
ْدَرَ�ِ� ال

َ
�ُْت ألُموَت، فَأ ابِئ، َ�َقاُموا، فرَُضِ  َهَذا الصَّ

َ
ْ�بََل قُوُموا إِىل

قْلَُعوا 
َ
ُ�ْم ىلَعَ ِغَفاَر، فَأ َعلَيِْهْم، َ�َقاَل: َو�ْلَُ�ْم َ�ْقتُلُوَن رَُجًال ِمْن ِغَفاَر، َوَمتَْجُرُ�ْم َوَمَمرُّ

 َهَذا 
َ

َغَد، رََجْعُت، َ�ُقلُْت ِمثَْل َما قُلُْت بِاألْمِس، َ�َقالُوا: قُوُموا إىِل
ْ
ْصبَْحُت ال

َ
ْن أ

َ
ا أ ، فَلَمَّ ِّ��َ

، َوقَاَل ِمثَْل َمَقاتَلِِه الصَّ  َّ َ�بَّ يلَعَ
َ
َعبَّاُس فَأ

ْ
ْدَرَ�ِ� ال

َ
ابِئ، فَُصِنَع يِب ِمثَْل َما ُصِنَع بِاألْمِس، َوأ

يِب َذرٍّ 
َ
َل إِْسالِم أ وَّ

َ
 )۳۵۲۲ بخاری:( .»/بِاألْمِس، قَاَل: فاََكَن َهَذا أ

د که یغفار بودم. به ما خبر رس هلیاز قب یگفت: من مرد ابوذر  گوید: می ببن عباس ا« ترجمه:

ن مرد برو و با او صحبت کن و یکند. به برادرم گفتم: نزد ا می یامبریپ یادعا در مکه، ظهور کرده و یمرد
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؟ یدم: چه خبر داریاور. برادرم نزد او رفت، با او مالقات کرد و برگشت. از او پرسیمن ب یخبرش را برا

ن خبر یداشت. به او گفتم: ا یکرد و از کار بد، بازم می یکیامر به ن دم کهیرا د یگفت: سوگند به خدا، مرد

شناختم و دوست  را نمی برداشتم و به مکه رفتم. رسول خدا  ییآب و عصاک تو مرا قانع نکرد. پس مش

از کنارم   ی، علیماندم. روز دم و در مسجد میینوش بپرسم. لذا از آب زمزم می یاو از کس هنداشتم دربار

شان یا. با او براه افتادم. ایمن ب ه. گفت: به خانید؟ گفتم: بلیب هستینجا غریا شما در ایت و گفت: گوگذش

امبر یپ هگفتم. صبح روز بعد، به مسجد رفتم تا دربار نمی یزید و من هم به او چیپرس نمی یزیاز من چ

ا یاز کنارم گذشت و گفت: آ یگر، علید. بار دیبگو یزیاو به من چ هدا نشد که درباریچ کس پیبپرسم. ه

ن یست و چرا به اید: کارت چیا. و پرسیر. گفت: با من بی؟ گفتم: خیدا نکرده ایهنوز، منزل مورد نظرت را پ

کنم. گفتم: به ما  م. گفت: رازت را فاش نمییگو ، با تو مییکن ؟ گفتم: اگر رازم را فاش نمییشهرآمده ا

کند. من برادرم را فرستادم تا با او  می یامبریپ یکرده و ادعا ظهور ینجا مردیده است که در ایخبر رس

گفت:  یم گرفتم که با او مالقات کنم. علیسخنانش مرا قانع نکرد. پس تصم یصحبت کند. او برگشت ول

ز یا. هر جا که من وارد شدم، تو نیروم. دنبال من ب او می یهم اکنون، من بسو ای. ش گرفتهی، در پیراه درست

ا کفشم را سامان یستم گویا وار مییبرساند، رو به د یدم که به تو ضرریدم و ترسیرا د یشو. و اگر کسوارد 

 .دهم. و تو به راهت، ادامه بده می

گفتم:  ز وارد شدم و به آنحضرت یوارد شد. من ن نکه بر رسول خدا یم تا ایآنگاه، من و او براه افتاد

 .اسالم را به من عرضه کن

 یا«هم اسالم را عرضه کرد و من همانجا مسلمان شدم. سپس، خطاب به من فرمود:  رسول خدا 

گفتم: سوگند ». اید، بیما به تو رس یروزیابوذر! مسلمان شدنت را پنهان کن و به شهرت برگرد و هر گاه، خبر پ

 .، اعالم خواهم کردان آنانید را میتوح هد و کلمیاد خواهم کشیکه تو را به حق، مبعوث کرده است، فر یبه ذات

 یش در مسجد بودند که ابوذر به آنجا رفت و خطاب به آنان گفت: ایسپس، قر گوید: می یراو

دهم که محمد، بنده و  می یبجز الله، وجود ندارد و گواه یچ معبودیه دهم که می یان! من گواهیشیقر

ز برخاستند و مرا تا سر حد یآنها ند. ین برسید بی نید و به حساب ایزیش گفتند: برخیخداست. قر هفرستاد

 .زدندک مرگ، کت

بر شما،  یآنان کرد و گفت: وا یمن انداخت. سپس رو به سو ید و خودش را رویعباس به داد من رس

ن سخنان، از یندن ایان آنان است. با شیکه تجارت و عبور شما از م ید در حالیکش غفار را می هلیاز قب یمرد

د یزیروز را تکرار کردم. آنان دوباره گفتند: برخیبعد، برگشتم و همان سخنان د دند. صبح روزیمن دست کش

د و یگر، عباس به دادم رسیزدند. بار دک د. آنگاه، مرا مانند روز گذشته، کتین برسید بی نیو به حساب ا

ن آغاز اسالم یا گوید: می برا تکرار کرد. ابن عباس اش  من انداخت و سخنان روز گذشته یخود را رو

 .»بود /آوردن ابوذر 
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 جاهلیت به نیاکانش نسبت داده شده است که در اسالم و ): کسی27باب (

ا نََزلَْت  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۴۵۴ نِذرۡ ﴿ :قَاَل: لَمَّ
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
الشعراء: [﴾ ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 )۳۵۳۱بخاری: ( .»»يَا بَِ� َعِديٍّ بِبُُطوِن قَُر�ٍْش  ،يَا بَِ� فِْهرٍ «ُ�نَاِدي:  َجَعَل انلَّيِبُّ . ]۲۱۴
نِذرۡ ﴿: هیکه آ یهنگام گوید: می بعباس   ابن« ترجمه:

َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
[الشعراء: ﴾ ٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

داد:  ین ندا میچن ات را از عذاب خدا بترسان، نازل شد، رسول اکرم یک شاوندان نزدیخو یعنی .]۲۱۴

 .»برد ش را نام مییقر هلیقب یها رهیت یعنی!» یعد یبن یفهر! ا یبن یا«

 دندشنام ده به اصل و نسبش، که دوست ندارد ): کسی28باب (

اُن انلَّيِبَّ قَالَْت  لَ�ْن اَع�َشَة « -۱۴۵۵ َذَن َحسَّ
ْ
�َِ� قَاَل:  : اْستَأ َكيَْف «يِف ِهَجاِء الُْمرْشِ

َعِج�ِ  ؟»بِنََسيِب 
ْ
َعَرةُ ِمَن ال اُن ألُسلَّنََّك ِمنُْهْم َكَما �َُسلُّ الشَّ  )۳۵۳۱ بخاری:( .»َ�َقاَل: َحسَّ

اجازه  ) از آنحضرت اکرم  ی(شاعر نب حسان بن ثابت  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

را از  ؟ حسان گفت: تو»یکن نسب مرا چکار می«فرمود:  ن را هجو کند. رسول خدا یخواست که مشرک

  .»کنند ر جدا مییکنم که مو را از خم جدا می یآنها طور

  ): ذکر نامهاي رسول اکرم29باب (

ٌد، : «قَاَل: قَاَل رسول اهللا  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۴۵۶ نَا ُ�َمَّ
َ
ْسَماٍء: أ

َ
يِل مَخَْسُة أ

ُ يِب  ي َ�ْمُحو ا�َّ ِ
َّ

نَا الَْمايِح اذل
َ
مْحَُد، َوأ

َ
ِي ُ�رَْشُ انلَّاُس ىلَعَ قََدِ�، َوأ

َّ
َارِشُ اذل

ْ
نَا احل

َ
ُ�ْفَر، َوأ

ْ
ال

َعاقُِب 
ْ
نَا ال

َ
 )۳۵۳۲ بخاری:( .»»َوأ

 یمن پنج نام دارم: محمد، احمد، ماح«فرمود:  رسول الله  گوید: می بن مطعم  ریجب« ترجمه:

شوند و  که مردم بعد از او حشر می یکس یعنیبرد و حاشر  ن مییاو کفر را از ب هلیکه خداوند بوس یکس یعنی

 . »»امبران)یعاقب (خاتم پ

يِب ُهَر�َْرَة ـ ۱۴۵۷
َ
ُ َ��ِّ : «اهللا  وُل سُ قَاَل: قَاَل رَ  َ�ْن أ ال َ�ْعَجبُوَن َكيَْف يرَْصُِف ا�َّ

َ
أ
ًما،  ًما، َوَ�لَْعنُوَن ُمَذمَّ دٌ َشتَْم قَُر�ٍْش َولَْعنَُهْم؟ �َْشِتُموَن ُمَذمَّ نَا ُ�َمَّ

َ
 )۳۵۳۴ بخاری:( .»»َوأ

د که چگونه خداوند دشنام و یکن تعجب نمی«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

که من  یکنند در حال ین میدهند و نفر را دشنام می یسازد؟ آنان فرد مذموم ش را از من دور میین قرینفر

  .»»محمد (ستوده) هستم
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  پیامبران  ): خاتم30باب (

۱۴۵۸- » ِ
َمثَِ� َوَمثَُل األنِْبيَاِء َكرَُجٍل : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

بُوَن َوَ�ُقو ْحَسنََها، إِالَّ َموِْضَع بَلِنٍَة، فََجَعَل انلَّاُس يَْدُخلُوَ�َها َوَ�تََعجَّ
َ
ْ�َملََها َوأ

َ
لُوَن: َ�َ� َداًرا فَأ

 )۳۵۳۴ بخاری:( .»»لَْوال َموِْضُع اللَِّبنَةِ 
امبران، مانند یر پیمثال من و سا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بالله  بن عبد جابر« ترجمه:

 یخشت که آنرا خالیک  ین شکل، بسازد و کامل کند مگر جایرا به بهتر یاست که ساختمان یمرد

  خشت،یک ن یا یکاش! جا یند: ایگو کنند و می می شوند و تعجب بگذارد. مردم وارد آن ساختمان می

 .»»بود نمی یخال

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۵۹
َ
نَّ رسول اهللا  :َ�ْن أ

َ
نِْبيَاِء ِمْن َ�بِْ� «قَاَل:  أ

َ
إِنَّ َمثَِ� َوَمثََل األ

مْجَلَُه، إِالَّ َموِْضَع بَلِنٍَة ِمْن َزاِوَ�ٍة، فََجَعَل انلَّاُس َ�ُطوفُونَ 
َ
ْحَسنَُه َوأ

َ
 بِِه َكَمثَِل رَُجٍل َ�َ� بَيْتًا فَأ

ُ َوَ�ُقولُوَن: َهالَّ وُِضَعْت َهِذهِ اللَِّبنَ  نَا َخاتُِم انلَِّبيِّ�َ «؟ قَاَل: »ةُ َوَ�ْعَجبُوَن هلَ
َ
نَا اللَِّبنَُة َوأ

َ
 .»»فَأ

 )۳۵۳۵بخاری: (

مانند   امبران قبل از من،یر پیمثال من و سا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

بگذارد. مردم،  یخشت را خالیک  یجا ای، نکه در گوشهیبا و کامل بسازد مگر ایزای  است که خانه یمرد

فرمود:  اکرم  ی؟ نب»شود یخشت، گذاشته نمیک ن یا ایند: آیگو زنند و با تعجب می اطراف آن دور می

 .»»امبران هستمیخشت و خاتم پیک من همان «

 ): وفات رسول اهللا 31باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َشَة « -۱۴۶۰
َ
َ َوُهَو اْ�ُن ثَالٍث وَِستِّ�َ  أ  )۳۵۳۶بخاري:( .»تُُو�ِّ

 .»، رحلت کردیسالگ در سن شصت و سه  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 )32باب (

ائَب ْ�َن يَِز�َد « -۱۴۶۱ ا ُمْعتَِدًال ـ: قَْد  َعِن السَّ ً ْرَ�ٍع َو�ِْسِعَ� َج�ْ
َ
قال ـ وهو اْ�َن أ

، إِنَّ َخاليَِت َذَهبَْت يِب إيَِلِْه، َعِلْمُت َما ُمتِّْعُت بِِه َسْميِع َوَ�رَصِي إِال بُِداَعِء رسول اهللا 
ُ، قَاَل 

َ
َ هل ْخيِت َشاٍك فَاْدُع ا�َّ

ُ
 )۳۵۴۰ بخاری:( .»: فََداَع يِل َ�َقالَْت: يَا رسول اهللا، إِنَّ اْ�َن أ

سن داشت و همچنان سالم و تندرست بود، گفت:  نود وچهار سال که د یزیبن   بئسار« ترجمه:

 مد یدانم که برخوردار می
ً
مرا ام   باشد. خاله یم رسول خدا  یون دعایمن از نعمت چشم و گوش، صرفا
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ش نزد خدا دعا کن. رسول یمار است. برایمن ب هزادن خواهر یرسول خدا! ا یگفت: ا برد و نزد آنحضرت 

 .»م دعا کردیهم برا خدا 

  خدارسول  توصیف): 33باب (

َارِِث « -۱۴۶۲
ْ
بُو بَْ�ٍر  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن احل

َ
، ُ�مَّ َخَرَج َ�ْميِش،  قَاَل: َص�َّ أ َعرْصَ

ْ
ال

يِب، َشِبيٌه بِانلَّيِبِّ ال َشِبيٌه بِ 
َ
بْيَاِن، فََحَملَُه ىلَعَ اَعتِِقِه، َوقَاَل: بِأ ََسَن يَلَْعُب َمَع الصِّ

ْ
ى احل

َ
، فََرأ َعِ�ٍّ

ٌّ يَْضَحُك   )۳۵۴۲ بخاری:( .»َويلَعِ
رفت. در آنجا رون یاز مسجد بو نماز عصر را خواند  ابوبکر گوید: می بن حارث   عقبه« ترجمه:

ه یش باد. او شبیبا کودکان است. او را بر دوش نهاد و گفت: پدرم فدا ید که مشغول بازیرا د حسن 

 .»دین سخن، خندیدن ایاز شن  ی. علیه علیامبر است نه شبیپ

  نْ �َ « -۱۴۶۳
َ
يُْت انلَّيِبَّ   ُجَحيَْفَة يِب أ

َ
الم  قَاَل: َرأ ٍّ َعلَيِْهَما السَّ ََسُن ْ�ُن يلَعِ

ْ
َوَ�َن احل

َمَر نَلَا انلَّيِبُّ 
َ
ْ�يََض قَْد َشِمَط، َوأ

َ
 بِ  �ُْشِبُهُه، قُلُْت أليِب ُجَحيَْفَة: ِصْفُه يِل، قَاَل: اَكَن أ

 ثالثَ
َة قَلُوًصا، قَاَل: َ�ُقِبَض انلَّيِبُّ  ْن َ�ْقِبَضَها َعرْشَ

َ
 )۳۵۴۴ بخاری:( .»َ�بَْل أ

از  یه او بود. راویشب ب یدم و حسن بن علیرا د اکرم  ینب گوید: می فه یجح واب« ترجمه:

جو  ش، ید و موهایف کن. گفت: رنگش، سفیم توصیرا برا فه گفتم: رسول خدا یبه ابوجح گوید: می فهیابوجح

 .»م، درگذشتیریل بگیآنها را تحو نکهیزده شتر ماده به ما بدهند. اما قبل از ایبود. و دستور داد که س یگندم

ِ بِْن  َ�بْدِ  نْ �َ « -۱۴۶۴ يَْت انلَّيِبَّ  َصاِحَب انلَّيِبِّ  �رُْسٍ  ا�َّ
َ
َرأ

َ
 ؟اَكَن َشيًْخا  ؟قَاَل: أ

 )۳۵۴۶ :یبخار( .»قَاَل: اَكَن يِف َ�نَْفَقِتِه َشَعَراٌت �ِيٌض 
، یدیرا د اکرم  یا نبیاست که گفت: آت یروا رسول خدا  یصحاب سر بُ بن   ز عبداللها« ترجمه:

 .»وجود داشت ن آنحضرت یرین لب زیید در قسمت پایسف یر شده بود؟! فقط چند عدد مویمگر پ

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۴۶۵
َ
ِو�ِل َوال   قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ َقْوِم، لَيَْس بِالطَّ

ْ
َر�َْعًة ِمَن ال

نِْزَل 
ُ
ْمَهَق َوال آَدَم، لَيَْس جِبَْعٍد َ�َطٍط َوال َسبٍْط رَِجٍل، أ

َ
ْ�يََض أ

َ
زَْهَر اللَّْوِن لَيَْس بِأ

َ
َقِصِ�، أ

ْ
بِال

ْر�َِعَ�، فَلَِبَث بِمَ 
َ
ُل َعلَ كَّ َعلَيِْه َوُهَو اْ�ُن أ يِْه، َو�ِالَْمِدينَِة َعرْشَ ِسنَِ� َوقُبَِض َة َعرْشَ ِسنَِ� ُ�ْ�َ

وَن َشَعَرًة َ�يَْضاءَ  ِسِه َوحِلْيَِتِه ِعرْشُ
ْ
 )۳۵۴۷ بخاری:( .»َولَيَْس يِف َرأ

متوسط  ینه قد بلند بود و نه کوتاه. بلکه قامت اکرم  ینب گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

 یلیش نه خیاد. گندم گون هم نبود. موهاید اما نه زیرس می د به نظریبا و درخشان بود. سفیداشت. رنگش، ز
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، چهل سال داشت. پس از آن، ده سال در مکه یار صاف و فرو هشته. هنگام نزول وحیمجّعد بود و نه بس

د در سر و یسف یست تار موینه بسر برد. و هنگام وفات، بیشد و ده سال در مد نازل می یماند و بر او وح

 .»وجود نداشتش مبارکش، یر
َقِصِ�،  اهللا  وُل سُ َ�ُقوُل: رَ   هُ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -۱۴۶۶

ْ
َائِن، َوال بِال

ْ
ِو�ِل ابل لَيَْس بِالطَّ

ُ ىلَعَ  بِْط، َ�َعثَُه ا�َّ َقَطِط، َوال بِالسَّ
ْ
َْعِد ال

ْ
َوال بِاألْ�يَِض األْمَهِق، َولَيَْس بِاألَدِم، َولَيَْس بِاجل

ْرَ�ِعَ� َسنَةً 
َ
ِس أ

ْ
َ  رَ كَ ذَ وَ  ،َرأ

ْ
 )۳۵۴۸ بخاری:( .»َث يْ دِ احل

ار کوتاه بود. یار بلند و نه بسینه بس قامت رسول خدا  گوید: می گر،ید یتیدر روا انس « ترجمه:

ار صاف و فروهشته. یار مجعد بود و نه بسیش نه بسید نداشت و گندم گون هم نبود. موهایار سفی، بسیرنگ

 .»ان کردیب ث را که شرح آن گذشت، یه حدی، مبعوث کرد. آنگاه، بقیخداوند او را در سن چهل سالگ
رَبَاءِ  َعِن « -۱۴۶۷

ْ
ْحَسَن انلَّاِس وَْجًها، اهللا  وُل سُ : اَكَن رَ اَل قَ   ال

َ
ْحَسنَُه َخلًْقا،  وَ   أ

َ
أ

َقِص�ِ 
ْ
َائِن َوال بِال

ْ
ِو�ِل ابل  )۳۵۴۹ بخاری:( .»لَيَْس بِالطَّ

 باتر بود. و قامتش نهیمردم، ز هاز نظر چهره و خلقت از هم رسول الله  گوید: می براء « ترجمه:

 .»اد بلند بود و نه کوتاهیز
�ٍَس « -۱۴۶۸

َ
نَّهَ�ْن أ

َ
ٌء يِف  ،قَاَل: الَ  ؟َل: َهْل َخَضَب انلَّيِبُّ ُسئِ    : � َما اَكَن يَشْ إِ�َّ

 )۳۵۵۰ بخاری:( .»ُصْدَ�يْهِ 
ر. فقط چند تار یکرد؟ گفت: خ ش را رنگ مییموها اکرم  یا نبیدند: آیپرس انس از « ترجمه:

 .»وجود داشتاش  قهید در شقیسف
رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -۱۴۶۹

ْ
،  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بَعِن ال َمْر�ُواًع بَِعيَد َما َ�ْ�َ الَْمنِْكبَْ�ِ

ْحَسَن ِمنْهُ 
َ
َر َشيْئا َ�طُّ أ

َ
ْ�تُُه يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء لَْم أ

َ
ُذنِِه َرأ

ُ
ُ َشَعٌر َ�بْلُُغ َشْحَمَة أ

َ
 )۳۵۵۱بخاری:( .»هل

گر یکدیش با یها متوسط بود. و شانه یقامت یدارا اکرم  ینب گوید: می ببراء بن عازب « ترجمه:

 یزیدم که هرگز چید یسرخ رنگ یمنی هد. او را در پارچیرس ش مییگوشها هش به نرمیفاصله داشت. موها

 .»ام  دهیباتر از او ندیز
ُ  َل يْ �ِ   هُ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ رِ    ِ� وَ « -۱۴۷۰

َ
َ�اَن وَْجُه انلَّيِبِّ هل

َ
يِْف؟ قَاَل: الَ  : أ بَْل ِمثَْل  ،ِمثَْل السَّ

َقَمرِ 
ْ
 )۳۵۵۲بخاری: ( .»ال

ر، یمانند شمش اکرم  ینب ها چهریدند: آیپرس بگر از براءبن عازب ید یتیدر روا« ترجمه:

 .»ر، بلکه مانند ماه بودید؟ گفت: خیدرخش می
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يِب  َ�نْ « -۱۴۷۱
َ
  : ُجَحيَْفَة أ

َ
 رَ  هُ نَّ �

َ
ْ َص يُ   يِبَّ ى انلَّ أ ةٌ بِ  �ِّ َْطَحاِء َوَ�ْ�َ يََديِْه َ�َ�َ  دْ قَ « -ابلْ

َ  مَ دَّ قَ �َ 
ْ
ُخُذوَن يََديِْه َ�يَْمَسُحوَن بَِهما اَل قَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  ِ�ْ ـ وَ  ُث يْ دِ احل

ْ
: فََجَعل انلَّاُس يَأ

َخْذُت �ِيَِدهِ فَوََضْعتَُها 
َ
ْطيَُب َراحئًَة ِمَن وُُجوَهُهْم، قَاَل: فَأ

َ
بَْرُد ِمَن اثلَّلِْج َوأ

َ
ىلَعَ وَْجِ�، فَإَِذا ِ�َ أ

 )۳۵۵۳ بخاری:( .»الِْمْسِك 
 دند که در بطحاء نماز یرا د اکرم  یشان، نبیت است که ایروا فه یَح ابوُج از « ترجمه:

 .ش، نصب شده استی، در جلویچوبدستیک خواند و  یم

 گذشت.ین حدیشرح ا
ً
ک مبار یمردم دستها گوید: می ت، عالو بر آنین روایدر ا ث، قبال

را گرفتم و به اش  کز دست مباریدند. من نیکش گرفتند و بر صورت خود، می را می آنحضرت 

 .»خوشبوتر بود ک،شان از برف، سردتر و از ُمشیدم. دست ایصورت خود، کش

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۷۲
َ
نَّ رَ  :َ�ْن أ

َ
آَدَم، قَْرنًا  بُِعثُْت ِمْن َخْ�ِ قُُروِن بَِ� «قَاَل:  اهللا  وَل سُ أ

ي ُكنُْت ِ�يهِ  ِ
َّ

َقْرِن اذل
ْ
 )۳۵۵۷ بخاری:( .»»َ�َقْرنًا، َحىتَّ ُكنُْت ِمَن ال

ت، مبعوث شدم. ین قرون بشریمن در بهتر«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»کنم، مبعوث شدم می یکه زندگ یمن در قرننکه یگر گذشت تا اید یپس از قرن یقرن

نَّ رَ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۴۷۳
َ
ُ�وَن  اهللا  وَل سُ أ اَكَن �َْسِدُل َشَعَرُه َوَ�َن الُْمرْشِ

ِكتَاِب �َْسِدلُوَن رُُءوَسُهْم، َوَ�َن رَ 
ْ
ْهُل ال

َ
ُ�ِبُّ ُمَواَ�َقَة  اهللا  وُل سُ َ�ْفُرقُوَن رُُءوَسُهْم، فاََكَن أ

ٍء، ُ�مَّ فََرَق رَ  ِكتَاِب ِ�يَما لَْم يُْؤَمْر ِ�يِه �يَِشْ
ْ
ْهِل ال

َ
َسهُ  اهللا  وُل سُ أ

ْ
 )۳۵۵۸ بخاری:( .»َرأ

ن، فرق یکرد و مشرک یم  ، رهایشانیش را بر پیموها رسول الله  گوید: می بعباس   ابن« ترجمه:

که  یدر امر کردند و رسول خدا  یم شان را رها یموها زیاست که اهل کتاب ن یکردند. گفتن یباز م

ز فرق ین امده بود، دوست داشت موافق اهل کتاب، عمل کند. سر انجام، آنحضرت یآن ن یبرا یدستور

 .»باز کرد

ِ بِْن َ�ْمٍرو  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۷۴ ًشا،  قَاَل: لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  با�َّ فَاِحًشا، َوال ُمتََفحِّ
ْخالقًا«َوَ�َن َ�ُقوُل: 

َ
ْحَسنَُ�ْم أ

َ
 )۳۵۵۹ بخاری:( .»»إِنَّ ِمْن ِخيَاِرُ�ْم أ

داشت و نه ناسزا  یینه اخالق ناسزاگو اکرم  ینب گوید: می ببن عمرو   الله عبد« ترجمه:

 .»»برخوردار باشند یهستند که از اخالق بهتر ین شما کسانیبهتر«فرمود:  گفت. و می می
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 ۱۴۷۵- » ِ َ رسول اهللا  :لَشَة َ�ْن اَع� َها قَالَْت: َما ُخ�ِّ َّ�
َ
�  َخَذ

َ
ْمَر�ِْن إِال أ

َ
َ�ْ�َ أ

ْ�َعَد انلَّاِس ِمنُْه، َوَما اْ�تََقَم رسول اهللا 
َ
ُهَما َما لَْم يَُ�ْن إِ�ًْما، فَإِْن اَكَن إِْ�ًما اَكَن أ �رَْسَ

َ
 أ

ِ بَِها ِ َ�يَنْتَِقَم ِ�َّ ْن تُنْتََهَك ُحْرَمُة ا�َّ
َ
 )۳۵۶۰ بخاری:( .»نِلَْفِسِه إِال أ
را  یکیان دو کار، یشد که از م ار داده مییاخت هرگاه، به رسول خدا  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

مردم از  هشتر از همیاگر گناه بود، ب یبود. ول کرد. البته اگر گناه نمی ن آنها را انتخاب مییانتخاب کند، آسانتر

 یحرمت بی ن خدا،ینکه به دیگرفت مگر ا بخاطر خودش، انتقام نمی گرفت. و رسول الله  آن، فاصله می

 .»گرفت شد. آنگاه، بخاطر آن، انتقام می می

�ٍَس « -۱۴۷۶
َ
َ�َ ِمْن َكفِّ انلَّيِبِّ  قَاَل: َما َمِسْسُت َحِر�ًرا َوالَ  َ�ْن أ

ْ
ل
َ
، َوال ِديبَاًجا أ

ْو َعرِْف انلَّيِبِّ 
َ
ْطيََب ِمْن ِر�ِح أ

َ
ْو َعْرفًا َ�طُّ أ

َ
 )۳۵۶۱ بخاری:( .»َشِمْمُت ِر�ًا َ�طُّ أ

را دست نزدم که به لطافت کف دست رسول  ییبایر و دیحر هچ پارچیه گوید: می انس « ترجمه:

 .»استشمام نکردم اکرم  ینب ی، خوش بوتر از بوییبو چیباشد. و هرگز ه خدا 

ُْدرِيِّ « -۱۴۷۷
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َعْذَراِء يِف  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
َشدَّ َحيَاًء ِمَن ال

َ
أ

 )۳۵۶۲ بخاری:( .»ِخْدرَِها
 یایَبَرد، ح یکه در پرده بسر مای  زهیاز دوش اکرم  ینب گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 .»داشت یشتریب

 )۳۵۶۲بخاری:( .»: َو�َِذا َكِرَه َشيْئا ُعرَِف يِف وَْجِههِ ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -۱۴۷۸
اش، دانسته  دانست، از چهره را ناپسند می یهرگاه، کار گوید: می دی، ابو سعگرید یتیودر روا« ترجمه:

 .»شد یم

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۷۹
َ
َ�لَُه َو�ِال تََرَ�هُ  قَاَل: َما اَعَب انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
، إِِن اْشتََهاُه أ  . »َطَعاًما َ�طُّ

راد نگرفت. اگر آنرا دوست داشت، ی، اییهرگز از غذا رسول خدا  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»کرد می یخورد وگر نه، از خوردن آن، خود دار می

۱۴۸۰- » ِ نَّ انلَّيِبَّ  :لَشَة َ�ْن اَع�
َ
َعادُّ ألْحَصاهُ  أ

ْ
هُ ال ُث َحِديثًا، لَْو َعدَّ  .»اَكَن ُ�َدِّ

 )۳۵۶۷بخاری:(
خواست،  می یگفت که اگر کس سخن می یطور اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»توانست کلماتش را بشمارد می
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َِديَث َكرَسِْدُ�مْ  اهللا  وَل سُ قَالَْت: إِنَّ رَ  لَ�نَْها وَ « -۱۴۸۱
ْ
 .»لَْم يَُ�ْن �رَْسُُد احل

 )۳۵۶۸ :یبخار(
  .»گفت یو با عجله، سخن نم یدر پ یمانند شما پ رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 قلبش بیدار بودلی خوابید و می  اکرم پیامبرچشم ): 34باب (

�َِس « -۱۴۸۲
َ
رْسَِي بِانلَّيِبِّ  َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

ُ
ُث َ�ْن يَلْلَِة أ َكْعبَِة،  ُ�َدِّ

ْ
ِمْن َمْسِجِد ال

ُهْم ُهوَ قَاَل:  ُّ�
َ
لُُهْم: � وَّ

َ
ََراِم، َ�َقاَل أ

ْ
ْن يُوىَح إيَِلِْه َوُهَو نَائٌم يِف َمْسِجِد احل

َ
؟ َجاَءُه ثَالثَُة َ�َفٍر َ�بَْل أ

وَْسُطُهْم: ُهَو َخْ�ُُهْم، َوقَاَل 
َ
آِخُرُهْم: ُخُذوا َخْ�َُهْم، فاََكنَْت تِلَْك، فَلَْم يََرُهْم َحىتَّ َجاُءوا  َ�َقاَل أ

ْخَرى، ِ�يَما يََرى قَلْبُُه، َوانلَّيِبُّ 
ُ
نَائَمٌة َ�يْنَاُه، َوال َ�نَاُم قَلْبُُه، َوَ�َذلَِك األنِْبيَاُء َ�نَاُم  يَلْلًَة أ

ْ�يُنُُهْم، َوال َ�نَاُم قُلُوُ�ُهْم، َ�تَ 
َ
َماءِ َوالَّ أ  السَّ

َ
�ُل، ُ�مَّ َعَرَج بِِه إِىل  )۳۵۷۰ بخاری:( .»ُه ِجرْبِ

 گوید: می کرد، یف میاز مسجد الحرام تعر اکرم  ینب یکه از شب اسرا ک بن مالانس « ترجمه:

 یبود که سه نفر نزد او آمدند. اول دهینازل شود، در مسجد الحرام خواب بر آنحضرت  ینکه وحیقبل از ا

د (وبه معراج یرین آنها را بگین آنهاست. و افزود: بهتریگفت: او بهتر یاست؟ دومیک گفت: او کدام 

گر آمدند و چشمان ید ینکه شبید تا این اندازه بود. بعد از آن، آنها را ندیآن شب، هم ید). پس ماجرایببر

خوابد  چشمانشان می یعنی. اند نیامبران، چنید و پید یدار بود و آنها را میقلبش ب یخواب ول رسول خدا 

 .»ت او را به عهده گرفت و او را به آسمان بردیل مسؤلیدار است. سرانجام، جبریشان بیقلبها یو ل

 در اسالم ،): عالمات نبوت35باب (

يِتَ انلَّيِبُّ   هُ نْ �َ وَ « -۱۴۸۳
ُ
ْوَراءِ  قَاَل: أ َفوََضَع يََدُه يِف اإلنَاِء، فََجَعَل  ،بِإِنَاٍء َوُهَو بِالزَّ

ْو زَُها
َ
َقْوُم، قيل أل�ٍَس: َ�ْم ُكنْتُْم؟ قَاَل: ثَالَث ِمائٍة، أ

ْ
 ال

َ
أ َصابِِعِه، َ�تَوَضَّ

َ
َء الَْماُء يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

 )۳۵۷۲ بخاری:( .»ثَالِث ِمائةٍ 
 شان آوردند. آنحضرت ینزد ا یدر زوراء بود که ظرف اکرم  ینب گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

ان انگشتانش، شروع به فوران کرد. پس مردم، وضو گرفتند. از یدستش را در آن ظرف گذاشت و آب از م

 .»حدود آن یزیا چیصد نفر ید؟ گفت: سیدند: شما چند نفر بودیپرس انس 

ِ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۸۴ ِْو�ًفا، ُكنَّا َمَع  ا�َّ وَ�َها ختَ ْ�تُْم َ�ُعدُّ
َ
قَاَل: ُكنَّا َ�ُعدُّ اآليَاِت بََرَ�ًة َوأ

فََجاُءوا بِإِنَاٍء ِ�يِه َماٌء  .»اْطلُبُوا فَْضلًَة ِمْن َماءٍ «يِف َسَفٍر، َ�َقلَّ الَْماُء، َ�َقاَل:  رسول اهللا 
ْدَخَل يََدُه يِف اإلنَاِء، ُ�مَّ قَاَل 

َ
ِ «:قَِليٌل فَأ َ�ُة ِمَن ا�َّ رَبَ

ْ
ُهوِر الُْمبَارَِك َوال يُْت  .»يَحَّ ىلَعَ الطَّ

َ
فَلََقْد رَأ
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َصابِِع رسول اهللا 
َ
َعاِم َوُهَو يُْؤلَكُ  الَْماَء يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ  .»َولََقْد ُكنَّا �َْسَمُع �َْسِبيَح الطَّ

 )۳۵۷۹ بخاری:(
 یم ولیدانست یر و برکت میما امور خارق العاده را باعث خ گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 م. آب، کم بود. رسول خدا یبود ، همراه رسول الله ید. در سفریدان دن مییترسان هلیشما آنها را وس

دستش را در  آب در آن وجود داشت. آنحضرت  یآوردند که کم یظرف». دیاوریآب را ب هماندیباق«فرمود: 

همانا  گوید: می یراو». د و برکت آن از جانب خداستیبشتابک آب مبار یبسو«گفت: آن ظرف نهاد و 

را که خورده  ییح گفتن غذایتسب ین ما صدایزند. همچ فواره می ان انگشتان رسول خدا یدم که آب از مید

 .»میدیشن شد، می می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۸۵
َ
اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتِلُوا قَْوًما «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ال َ�ُقوُم السَّ

َعرُ  َ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  .»نَِعالُُهُم الشَّ
ْ
َحِدُ�ْم : «ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  رِ  آخِ يِف  اَل قَ وَ  هِلِ وْ ُط بِ  ُث يْ دِ احل

َ
ِ�َ�َّ ىلَعَ أ

ْ
َويَلَأ

 ُ
َ

ْن يَُ�وَن هل
َ
َحبُّ إيَِلِْه ِمْن أ

َ
ْهِلِه َوَماهِلِ  َزَماٌن ألْن يََراِ� أ

َ
 ۳۵۸۹-۳۵۸۷بخاری:( .»»ِمثُْل أ

 )۲۹۲۸: رقم حدیثوانظر 

ساخته  یکه کفشها یکه شما با قوم یتا زمان«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 بین حدیا». امت بر پا نخواهد شدید، قیشده از مو دارند، نجنگ
ً
ن یان ایان شد. در پایث بطور مفصل، قبال

ش، از اهل و یدن من برایازشما خواهد آمد که د یکیبر  یفرمود: زمان ت، آمده است که رسول الله یروا

 .»»است تر مالش، محبوب

اَعُة َحىتَّ ُ�َقاتِلُوا ُخوًزا َوَ�ْرَماَن : «اهللا  وُل سُ رَ  اَل : قَ اَل قَ   هُ نْ �َ وَ « -۱۴۸۶ ال َ�ُقوُم السَّ
، وُُجوُهُهُم الَْمَجانُّ الُْمْطَرقَُة، نَِعالُُهُم  ِمَن األاَعِجِم، مُحَْر الْوُُجوهِ، ُ�ْطَس األنُوِف، ِصَغاَر األْ�ُ�ِ

َعرُ   )۳۵۹۰ :یبخار( .»»الشَّ
که شما با مردم خوزستان و  یتا زمان«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یابوهراز « ترجمه:

شان مانند یدارند و صورتهاک کوچ ییها فرو رفته، چشم ییها ینیقرمز، ب ییها و چهره اند کرمان که عجم

 .»»امت برپا نخواهد شدید، قیشان از مو ساخته شده است، نجنگیم و کفشهایضخ یسپرها

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۴۸۷
َ
ِ  َ�ْن أ يَحُّ ِمْن : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ُ�ْهِلُك انلَّاَس َهَذا ال

ُمُرنَا؟ قَاَل:  .»قَُر�ٍْش 
ْ
لُوُهمْ «قَالُوا: َ�َما تَأ نَّ انلَّاَس اْ�زَتَ

َ
 )۳۶۰۴ (بخاری: .»»لَْو أ

». کنند یمک ش، مردم را هالین گروه از قریا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»کردند می یریکاش! مردم از آنها کناره گ یا«د؟ فرمود: یده می یصحابه گفتند: پس چه دستور
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اِدَق الَْمْصُدوُق َ�ُقوُل:   هُ نْ �َ وَ « -۱۴۸۸ يِت ىلَعَ يََدْي ِغلَْمٍة «قَاَل: َسِمْعُت الصَّ مَّ
ُ
َهالُك أ

يَُهْم: بَِ� فُالٍن َوَ�ِ� فُالنٍ  .»ِمْن قَُر�ٍْش  َسمِّ
ُ
ْن أ

َ
بُو ُهَر�َْرَة: إِْن ِشئَت أ

َ
 )۳۶۰۵ بخاری:( .»قَاَل أ

امت ک هال«دم که فرمود: ی) شناز صادق مصدوق (رسول خدا  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

برم.  شما نام می ید آنها را برایخواه یگفت: اگر م ره یابوهر». ش خواهد بودیاز قر یمن بدست نوجوانان

 .»فالن هستند یفالن و بن یبن

ََماِن  ُحَذْ�َفَة بِْن  نْ �َ « -۱۴۸۹
ْ

لُوَن رَ : اَكَن انلَّاُس اَل قَ  ايل
َ
َْ�ِ   اهللا وَل سُ �َْسأ

ْ
َعِن اخل

ْن يُْدِرَ�ِ�، َ�ُقلُْت: يَا رسول اهللا، إِنَّا ُكنَّا يِف َجاِهِليٍَّة َورَشٍّ 
َ
ِّ َ�َافََة أ ُ َعِن الرشَّ هلُ

َ
ْسأ

َ
 َوُ�نُْت أ

؟ قَاَل:  َْ�ِ ِمْن رَشٍّ
ْ
، َ�َهْل َ�ْعَد َهَذا اخل ِ�َْ

ْ
ُ بَِهَذا اخل ِّ ». َ�َعمْ «فََجاَءنَا ا�َّ قُلُْت: َوَهْل َ�ْعَد َذلَِك الرشَّ

؟ قَاَل:  قَْوٌم َ�ْهُدوَن بَِغْ�ِ َهْدِي، َ�ْعرُِف «قُلُْت؟ َوَما َدَخنُُه؟ قَاَل: ». َ�َعْم َوِ�يِه َدَخنٌ «ِمْن َخْ�ٍ
؟ قَاَل:  .»ِمنُْهْم َوُ�نِْكرُ  َْ�ِ ِمْن رَشٍّ

ْ
بَْواِب َجَهنََّم َمْن َ�َعْم «قُلُْت: َ�َهْل َ�ْعَد َذلَِك اخل

َ
 أ

َ
ُداَعٌة إِىل

َجاَ�ُهْم إيَِلَْها قََذفُوُه ِ�يَها
َ
تِنَا، َوَ�تلََكَُّموَن «َ�َقاَل:   اهللا، ِصْفُهْم نَلَا، وَل سُ قُلُْت: يَا رَ ». أ َ ُهْم ِمْن ِج�ْ

لِْسنَِتنَا
َ
ْدَرَ�ِ� َذلَِك؟ قَاَل:  .»بِأ

َ
ُمُرِ� إِْن أ

ْ
قُلُْت:  .»ُم مَجَاَعَة الُْمْسِلِمَ� َو�َِماَمُهمْ تَلْزَ «قُلُْت: َ�َما تَأ

ْصِل «فَإِْن لَْم يَُ�ْن لَُهْم مَجَاَعٌة َوال إَِماٌم؟ قَاَل: 
َ
ْن َ�َعضَّ بِأ

َ
ِفَرَق لُكََّها، َولَْو أ

ْ
ْل تِلَْك ال فَاْ�زَتِ

نَْت ىلَعَ َذلَِك 
َ
 )۳۶۰۶ بخاری:( .»»َشَجَرٍة، َحىتَّ يُْدِرَ�َك الَْموُْت َوأ

دند و من از یپرس ر مییامور خ هدربار مردم از رسول خدا  گوید: می مان یبن فه یحذ« رجمه:ت

بسر  یت و بدی! ما در جاهل رسول خدا ینجهت، گفتم: ایدم که مبادا گرفتار آنها شوم. بدیپرس ها مییبد

رر، ین خیا بعد از ایر (اسالم) را به ما عطا کرد. آین خیم. پس خداوند ایبرد می
ّ

هم وجود دارد؟ فرمود:  یش

ش یر از راه من در پیغ ی، راهیست؟ فرمود: گروهیدم: فساد آن چیپرس». ، اما در آن، فساد خواهد بودیبل«

خواهد آمد؟ فرمود:  یر، شّر یا بعد از آن خیگفتم: آ». ینیب می یشان، امور خوب و بدیرند. و در کارهایگ می

که آنان را اجابت کند، او را در آتش  یخوانند. کس جهنم، فرا می یها دروازه یمردم را بسو یانی، داعیبل«

آنان از ما هستند و به زبان ما سخن «ف کن. فرمود: یما توص یرسول خدا! آنان را برا یگفتم: ا». اندازند می

». باشآنها  یشوایبا مسلمانان و پ«ست؟ فرمود: یافتم، دستور شما چیگفتم: اگر آن زمان را در». ندیگو یم

آن  هدر آن صورت، از هم«نداشتند، چه کار کنم؟ فرمود:  یدم: اگر مسلمانان، جماعت و رهبریپرس

و در همان حال، مرگ به سراغت  یدرخت بمانیک ر یکه ز یکن. اگر چه خود را ملزم بدان یگروهها، دور

 .»»دیایب
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۱۴۹۰- » ٍّ �ْتُُ�ْم َ�ْن رسول اهللا  َ�ْن يلَعِ َّ : إَِذا َحدَّ َحبُّ إِيلَ
َ
َماِء أ ِخرَّ ِمَن السَّ

َ
، فَألْن أ

َْرَب َخْدَعٌة، َسِمْعُت رسول 
ْ
�ْتُُ�ْم ِ�يَما بَيِْ� َوَ�يْنَُ�ْم، فَإِنَّ احل ْ�ِذَب َعلَيِْه، َو�َِذا َحدَّ

َ
ْن أ

َ
ِمْن أ
َماِن قَْوٌم ُحَدثَاُء األْسنَاِن، ُسَفَهاُء «َ�ُقوُل:  اهللا  يِت يِف آِخِر الزَّ

ْ
األْحالِم، َ�ُقولُوَن ِمْن َخْ�ِ قَْوِل يَأ

ِميَِّة، ال ُ�َاِوُز إِيَماُ�ُهْم َحنَاِجَرُهْم، ْهُم ِمَن الرَّ �َِّة، َ�ْمُرقُوَن ِمَن اإلْسالِم َكَما َ�ْمُرُق السَّ رَبِ
ْ
ْ�َنَما  ال

َ
فَأ

ْجٌر لَِمْن َ�تَلَُهْم يَ 
َ
ِقيَاَمةِ لَِقيتُُموُهْم فَاْ�تُلُوُهْم، فَإِنَّ َ�تْلَُهْم أ

ْ
 )۳۶۱۱ بخاری:( .»»ْوَم ال

 از رسول الله  یثیشما حد یهرگاه، برا«ت است که فرمود: یروا طالب  یبن اب یعلاز « ترجمه:

نسبت ندهم.  دروغ به رسول خدا  یسخن یفتم ولین بیدهم که از آسمان به زم ح مییکنم، ترج ان مییب

 دم که رسول الله یب است. شنیهمانا جنگ، فرم پس یگو خود با شما سخن می یاما هرگاه از سو

آورند  از قرآن به زبان می یند که سخنان خوبیآ کم سن و سال و نادان می یدر آخر زمان، گروه«فرمود:  می

شان فراتر یها مان آنان از حنجرهیشود و ا ر از کمان، خارج مییشوند همانطور که ت از اسالم، خارج می یول

افت یامت، پاداش دریرا هرکس، آنها را بکشد، روز قید. زید، آنها را بکشیدیه آنان را درود. پس هر جا ک نمی

 .»»خواهد کرد

 رَ  َ�ْن َخبَّاِب بِْن األرَتِّ « -۱۴۹۱
َ

ُ يِف  اهللا  ولِ سُ قَاَل: َشَكْونَا إِىل
َ

ٌد بُرَْدًة هل َوُهَو ُمتَوَسِّ
ال �َْستَنرِْصُ نَلَا

َ
ُ: أ

َ
َكْعبَِة، قُلْنَا هل

ْ
َ نَلَا ؟ِظلِّ ال ال تَْدُعو ا�َّ

َ
اَكَن الرَُّجُل ِ�يَمْن َ�بْلَُ�ْم، «قَاَل:  ؟أ

 
ْ
ُ يِف األرِْض َ�يُْجَعُل ِ�يِه، َ�يَُجاُء بِالِْمنَْشاِر َ�يُوَضُع ىلَعَ َرأ ، َوَما ُ�َْفُر هلَ ِسِه فَيَُشقُّ بِاثْنَتَْ�ِ

ْو َعَصٍب، َوَما 
َ
ِْمِه ِمْن َ�ْظٍم أ

َ
َِديِد َما ُدوَن حل

ْ
ْمَشاِط احل

َ
ُه َذلَِك َ�ْن ِديِنِه، َوُ�ْمَشُط بِأ يَُصدُّ

اِكُب ِمْن َصنْعَ  نَّ َهَذا األْمَر َحىتَّ �َِسَ� الرَّ ِ يَلُِتمَّ ُه َذلَِك َ�ْن ِديِنِه، َوا�َّ َموَْت، يَُصدُّ  َحرْضَ
َ

اَء إِىل
ئَب ىلَعَ َ�نَِمهِ  ِو اذلِّ

َ
َ أ  )۳۶۱۲ (بخاری: ز»»َولَِكنَُّ�ْم �َْستَْعِجلُونَ  ،ال َ�َاُف إِال ا�َّ

کعبه، بالش قرار داده  هیکه چادرش را در سا نزد رسول خدا  گوید: می خباب بن ارت « ترجمه:

ما دعا  یا نزد خداوند برای؟ آیکن ینم یروزیما طلب پ یا برایم: آیم و گفتیت بردیه زده بود) شکایبود (و تک

کردند و او را در آن قرار  ن، حفر مییدر زم یا گذشته، چاله یها از امت یافراد یبرا«؟ فرمود: یکن نمی

از ن کار او را یا یکردند. ول م مییدو ن  نهادند و او را از وسط، آوردند و بر سرش می میای  دادند. سپس اره می

که به استخوان و عصب آنها  ییبردند تا جا را در گوشت آنان فرو می یآهن یها داشت. و شانه نش باز نمیید

ن، کامل خواهد شد تا ین دیداشت. سوگند به خدا که ا نشان با ز نمیین کار هم آنان را از دید و ایرس می

گر، نترسد. ید یزیگوسفندانش، از چا گرگ بر یو جز خدا و  از صنعاء تا حضرموت برود یکه سوار ییجا

 .»»دیاما شما عجله دار
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�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۴۹۲
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
اْ�تََقَد ثَابَِت ْ�َن قَيٍْس، َ�َقاَل رَُجٌل: يَا  أ

تَاُه فَوََجَدهُ َجالًِسا يِف بَيْتِِه ُمنَ  وَل سُ رَ 
َ
ْعلَُم لََك ِعلَْمُه، فَأ

َ
نَا أ

َ
نَُك؟ كِّ اهللا، أ

ْ
َسُه، َ�َقاَل: َما َشأ

ْ
ًسا َرأ

ىَت  َ�َقاَل: رَشٌّ اَكَن يَْرَ�ُع َصْوتَُه فَْوَق َصوِْت انلَّيِبِّ 
َ
ْهِل انلَّاِر، فَأ

َ
َ�َقْد َحِبَط َ�َملُُه، َوُهَو ِمْن أ

َة اآلِخَرةَ بِِبَشاَرةٍ  نَُّه قَاَل َكَذا َوَ�َذا، فَرََجَع الَْمرَّ
َ
ْخرَبَُه �

َ
اْذَهْب إيَِلِْه، « َعِظيَمٍة، َ�َقاَل: الرَُّجُل فَأ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّاِر، َولَِ�ْن ِمْن أ

َ
ُ: إِنََّك لَْسَت ِمْن أ

َ
 )۳۶۱۳ بخاری:( .»»َ�ُقْل هل

 یگفت: ا یمرد س شد.یحال ثابت بن ق یایجو اکرم  ینب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ن یینشسته و سرش را پااش  آورم. آنگاه، نزد او رفت و او را که در خانه شما می یرسول خدا! من خبرش را برا

م را از یصدا ام.  کرده یس گفت: کار بدید. به او گفت: تو را چه شده است؟ ثابت بن قیانداخته بود، د

س آن مرد، نزد سپ ام.  ان شدهیو از دوزخ اند جه، اعمالم به هدر رفتهیبلندتر نمودم. در نت اکرم  ینب یصدا

نزد او برو و به او بگو: تو «فرمود:  امبر اکرم ید. پیگو ین و چنان میثابت، چن و گفت: آمد رسول خدا 

 .بزرگ، نزد ثابت برگشت یگر، با بشارتیآن مرد، بار د گوید: می یراو». یبلکه اهل بهشت یستیان نیاز دوزخ

رَبَاءِ « -۱۴۹۳
ْ
نَّهُ باَعزٍِب  بِْن  َ�ْن ال

َ
ابَّةُ  : � اِر ادلَّ َكْهَف َوِ� ادلَّ

ْ
 رَُجٌل ال

َ
فََجَعلَْت  ،قََرأ

وَْسَحابٌَة َغِشيَتُْه، ،َ�نِْفرُ 
َ
ِكينَُة «َ�َقاَل: فََذَكَرُه لِلنَّيِبِّ  فََسلََّم، فَإَِذا َضبَابٌَة أ َها السَّ  فُالُن فَإِ�َّ

ْ
اقَْرأ

لَْت لِلُْقْرآنِ  ْو َ�َ�َّ
َ
 )۳۶۱۴ بخاری:( .»»نََزلَْت لِلُْقْرآِن أ

) در آن ی(اسب ییپا  که چارای  کهف را در خانه هسور یت است که مردیروا از براء بن عازب « ترجمه:

د یسالمت نمود. ناگهان، د یش دعاینمود. اسب، شروع به دست و پا زدن کرد. او برا وجود داشت، تالوت می

فرمود:  د. آنحضرت یرسان ن ماجرا را به اطالع رسول خدا یاو را فرا گرفته است. سپس، ا یا ابریکه ِمه 

 .»»است که بخاطر قرآن نازل شده است یرا آن، رحمتی! به تالوت خود ادامه بده. زیفالن یا«

نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۴۹۴
َ
ْعَرايِبٍّ َ�ُعوُدُه، قَاَل: َوَ�َن انلَّيِبُّ  أ

َ
 َدَخَل ىلَعَ أ

ُ «إَِذا َدَخَل ىلَعَ َمِر�ٍض َ�ُعوُدُه، قَاَل:  َس َطُهوٌر إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
ُ:  .»ال بَأ

َ
َس َطُهوٌر إِْن «َ�َقاَل هل

ْ
ال بَأ

 ُ ُقبُوَر، قَاَل: قُلَْت: َطُهوٌر؟ الَكَّ  .»َشاَء ا�َّ
ْ
ْو َ�ثُوُر، ىلَعَ َشيٍْخ َكِبٍ�، تُِز�ُرُه ال

َ
، بَْل ِ�َ ُح�َّ َ�ُفوُر، أ

 )۳۶۱۶بخاری:( .»»َ�نََعْم إًِذا: «َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ن بود ین رفت و عادتش ایه نشیباد یادت مردیبه ع اکرم  ینب گوید: می ببن عباس ا« ترجمه:

شدن گناهانت ک ، باعث پایمارین بینگران نباش. اگر خدا بخواهد، ا«گفت:  ض، مییادت مریکه هنگام ع

شدن گناهانت ک ، باعث پایمارین بینگران نباش، اگر خدا بخواهد، ا«فرمود: ز یپس به او ن». خواهد شد

ن نخواهد شد) بلکه یشود؟ هرگز، (چن گناهان می یکه باعث پاک ین گفت: فرمودیه نشیباد». خواهد شد
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پس «فرمود:  اکرم  یبرد. نب و او را به قبرستان می زند کهنسال، شعله می یرمردیاست که در جسم پ یتب

 .»»ن استین صورت، چنی، در ایبل

�ٍَس « -۱۴۹۵
َ
ََقَرَة َوآَل ِعْمَراَن، فاََكَن  َ�ْن أ  ابلْ

َ
ْسلََم، َوَقَرأ

َ
اِ�يًّا فَأ قَاَل: اَكَن رَُجٌل نرَْصَ

ٌد إِالَّ  ،يَْ�تُُب لِلنَّيِبِّ  اِ�يًّا، فاََكَن َ�ُقوُل: َما يَْدرِي ُ�َمَّ ُ  َ�َعاَد نرَْصَ َماتَُه ا�َّ
َ
ُ، فَأ

َ
َما َكتَبُْت هل

ا َهَرَب ِمنُْهْم  ْصَحابِِه، لَمَّ
َ
ٍد َوأ ْصبََح َوقَْد لََفَظتُْه األرُْض، َ�َقالُوا: َهَذا فِْعُل ُ�َمَّ

َ
فََدَ�نُوُه، فَأ

ْصبََح َوقَْد لََفَظ 
َ
ْ�َمُقوا، فَأ

َ
ُ فَأ

َ
َقوُْه، فََحَفُروا هل

ْ
ل
َ
تُْه األرُْض، َ�َقالُوا: َهَذا نَبَُشوا َ�ْن َصاِحِبنَا، فَأ

 ُ
َ

، فََحَفُروا هل َقرْبِ
ْ
َقوُْه َخاِرَج ال

ْ
ل
َ
ا َهَرَب ِمنُْهْم، فَأ ْصَحابِِه، نَبَُشوا َ�ْن َصاِحِبنَا لَمَّ

َ
ٍد َوأ  فِْعُل ُ�َمَّ

ْصبََح َوقَْد لََفَظتُْه األرُْض 
َ
ُ يِف األرِْض َما اْستََطاُعوا، فَأ ْ�َمُقوا هلَ

َ
نَُّه لَيَْس ِمَن َ�َعِلُمو ،َوأ

َ
ا �

َقوْهُ 
ْ
ل
َ
 )۳۶۱۷ بخاری:( .»انلَّاِس، فَأ

عمران را خواند و  آل بقره و  ه، مسلمان شد و سورینصران یمرد گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

جز آنچه که  یزیگفت: محمد، چ یم  شد و ینوشت. سپس، دوباره، نصران می ییزهایچ رسول خدا  یبرا

رون انداخته ین او را بیداند. سر انجام، ُمرد و او را دفن کردند. صبح روز بعد، زم یام، نم نوشتهش یمن برا

ن آنها برگشته بود، او را نبش یق ما از دین رفیاران او است. چون این، کار محمد و یگفتند: ا ها یبود. نصران

و او را دفن کردند). اما باز هم، صبح روز ش کندند (یبرا یتر قی. آنگاه، قبر عماند رون انداختهیقبر کرده، ب

ن آنها یق ما از دیاران اوست. چون رفین، کار محمد و یا«رون انداخته بود. دوباره گفتند: ین او را بیبعد، زم

ق کردند. یتوانستند قبرش را عم که می یی. سرانجام، تا جااند رون انداختهیبرگشته بود، او را نبش قبر کرده و ب

ست. لذا او ین، کار مردم نیان، متوجه شدند که ایرون انداخته بود. در پاین او را بیروز بعد، زم باز هم صبح

 .»رها ساختند را به حال خود، 
ْ�َماٍط : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ   َ�ْن َجابِرٍ « -۱۴۹۶

َ
�َّ يَُ�وُن نَلَا »َهْل لَُ�ْم ِمْن أ

َ
؟ قُلُْت: َو�

َما «األْ�َماُط؟ قَاَل: 
َ
رِي َ��ِّ  .»إِنَُّه َسيَُكوُن لَُ�ُم األْ�َماُط أ خِّ

َ
تَُه ـ: أ

َ
قُوُل لََها ـ َ�ْعِ� اْمَرأ

َ
نَا أ

َ
فَأ

لَْم َ�ُقِل انلَّيِبُّ 
َ
ْ�َماَطِك، َ�تَُقوُل أ

َ
َدُ�َها» إِ�ََّها َستَُكوُن لَُ�ُم األْ�َماُط : «أ

َ
 )۳۶۳۱ بخاری:( .»فَأ

 یم دارایتوان یم  ؟ گفتم: چگونه»دیا شما َنَمد داریآ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می جابر« ترجمه:

 ».د شدیصاحب نمد خواه یبزود«م؟ فرمود: ینمد باش

 گوید: می ت را از کنار من دور کن. و اویم: نمدهایگو هم اکنون، من به همسرم می گوید: می جابر

 .»گذارم یآنها را م؟ پس »د شدیصاحب نمد خواه یشما بزود«نفرمود:  اکرم  یا نبیآ
ًدا :َ�ْن َسْعِد بن ُمَعاٍذ « -۱۴۹۷ يَْزُ�ُم   �نَُّه قَاَل ألَميََّة بِْن َخلٍَف: إِ�ِّ َسِمْعُت ُ�َمَّ

 ُ َث، َ�َقتَلَُه ا�َّ ٌد إَِذا َحدَّ ِ َما يَْ�ِذُب ُ�َمَّ نَُّه قَاتِلَُك، قَاَل: إِيَّاَي؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: َوا�َّ
َ
 .رٍ دْ بَ بِ �
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َ ِ� وَ 
ْ
َ  ونُ مُ ْض ا مَ ذَ هَ  ةٌ صَّ قِ  ِث يْ دِ  احل

ْ
 )۳۶۳۲ بخاری:( .»اهَ نْ مِ  ِث يْ دِ احل

خودش را  دم کهیشن از رسول اکرم  :ه بن خلف گفتمیبه ام گوید: می سعد بن معاذ « ترجمه:

. گفت: سوگند به خدا که محمد، سخن یه گفت: قاتل من خواهد بود؟ گفتم: بلیدانست. ام قاتل تو می

 یث، داستانین حدید. و اید:. سرانجام، خداوند او را در روز بدر (توسط محمد) به قتل رسانیگو دروغ نمی

 .»ن استیآن، هم هدارد که خالص
َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۱۴۹۸

ُ
�َل  عن أ نَّ ِجرْبِ

َ
ىَت انلَّيِبَّ  أ

َ
مُّ َسلََمَة ـ فََجَعَل  أ

ُ
ـ وَِعنَْدُه أ

ُث، ُ�مَّ قَاَم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ْو َكَما قَاَل، قَاَل: قَالَْت: َهَذا ِدْحيَُة، »َمْن َهَذا«ألمِّ َسلََمَة:  ُ�َدِّ
َ
؟ أ

، َما َحِسبْتُُه إِال إِيَّاُه، َحىتَّ َسِمْعُت ُخْطبَ  ِ مُّ َسلََمَة: اْ�ُم ا�َّ
ُ
ِ قَالَْت أ ْو  َة نيَِبِّ ا�َّ

َ
�َل أ ُ�رِْبُ ِجرْبِ

 )۳۶۳۴ بخاری:( .»َكَما قَاَل 
ل آمد و سخن ینشسته بود که جبر اکرم  ینزد نب لام سلمه  گوید: می د یاسامه بن ز« ترجمه:

د. ام سلمه گفت: ین، پرسیه ایشب یزیا چی؟ »ستین کیا«به ام سلمه گفت:  امبر اکرم یگفت و برخاست. پ

سوگند به  گوید: می لآمد). ام سلمه  می ل به شکل اویجبر یکه گاه یه است. (همان شخصین، دحیا

ندم که از یرا ش اکرم  ینب هنکه خطبیپنداشتم. تا ا گر نمیید یکس ه،یخدا که در آن لحظه، او را جز دح

 .»نیمانند ا یا سخنید و یگو ل، سخن مییجبر
ِ بْ  َ�ْن َ�بْدِ « -۱۴۹۹  نَّ رَ  :ب رَ مَ �ُ  ِن ا�َّ

َ
يُْت انلَّاَس ُ�ْتَِمِعَ� «قَاَل:  اهللا  وَل سُ أ

َ
َرأ

 ُ� ،ُ
َ

ُ َ�ْغِفُر هل ، َوِ� َ�ْعِض نَزِْعِه َضْعٌف َوا�َّ ْو َذنُو�َْ�ِ
َ
بُو بَْ�ٍر َ�َ�ََع َذنُوً�ا أ

َ
مَّ يِف َصِعيٍد، َ�َقاَم أ

َر َ�بَْقِر�ًّا يِف انلَّ 
َ
َخَذَها ُ�َمُر، فَاْستََحالَْت �ِيَِدهِ َغْرً�ا، فَلَْم أ

َ
اِس َ�ْفِري فَِر�َُّه َحىتَّ رَضََب أ

 )۳۶۳۳ بخاری:( .»»انلَّاُس بَِعَطٍن 
، جمع یدانیدم که مردم در میخواب د«فرمود:  رسول الله  گوید: می بالله بن عمر  عبد« ترجمه:

خداوند او  یدنش، ضعف داشت ولید و در آب کشیا دو دلو، آب کشیک ی. آنگاه، ابوبکر برخاست و اند شده

ای  چ نابغهیل شد و هی، تبدیار بزرگیکند. سپس، عمر آنرا گرفت و آن دلو در دست او، به دلو بس را مغفرت می

  .»»راب شدند و به استراحت پرداختندیکه مردم سییند تا جایافریب یکه مانند او شگفتام   دهیان مردم ندیدر م

شناسند که فرزندان  می را آنگونهو : افرماید متعال که می خداونداین سخن ): 36باب (
 شناسند خود را می

 رسول اهللا  : َ�نْهُ وَ « -۱۵۰۰
َ

َُهوَد َجاُءوا إِىل
ْ

نَّ ايل
َ
ُ  أ

َ
ةً  :فََذَكُروا هل

َ
نَّ رَُجًال ِمنُْهْم َواْمَرأ

َ
أ

ِن الرَّْجمِ : «َزَ�يَا، َ�َقاَل لَُهْم رسول اهللا 
ْ
ُدوَن يِف اتلَّْوَراِة يِف َشأ ِ

َ
؟ َ�َقالُوا: َ�ْفَضُحُهْم، »َما جت
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وَها، تَْوا بِاتلَّْوَراِة، فَنرََشُ
َ
ِ ْ�ُن َسالٍم: َكَذْ�تُْم، إِنَّ ِ�يَها الرَّْجَم، فَأ

وَن، َ�َقاَل َ�بُْدا�َّ فَوََضَع  َوُ�َْ�ُ
َحُدُهْم يََدهُ ىلَعَ آيَِة الرَّْجمِ 

َ
ِ ْ�ُن َسالٍم، اْرَ�ْع أ

ُ َ�بُْدا�َّ  َما َ�بْلََها َوَما َ�ْعَدَها، َ�َقاَل هلَ
َ
، َ�َقَرأ

َمَر بِهِ 
َ
ُد ِ�يَها آيَُة الرَّْجِم، فَأ َما يََدَك، فََرَ�َع يََدُه، فَإَِذا ِ�يَها آيَُة الرَّْجِم، َ�َقالُوا: َصَدَق يَا ُ�َمَّ

 )۳۶۳۵ بخاری:( .»فَرمُِجَا رسول اهللا 

آمدند و به او گفتند که  ان نزد رسول الله یهودیاز  یتعداد گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

آمده  ین باره در تورات چه حکمیدر ا«به آنان گفت:  . رسول خدا اند از آنها مرتکب زنا شده یمرد و زن

ن ید. در اییگو گفت: دروغ می م. عبدالله بن سالم یزن م و شالق مییکن ؟ گفتند: آنان را رسوا می»است

از آنان، دستش را بر  یکیباره در تورات، حکم رجم آمده است. آنگاه، تورات را آوردند و باز کردند. سپس 

به او گفت:دستت را بردار. او  ات ما قبل و مابعد آنرا خواند. عبد الله بن سالم یرجم گذاشت و آ هیآ

رجم،  هیدر تورات، آ گوید: می محمد! او راست یند و گفتند: ادیرجم را د هیدستش را برداشت. آنگاه آ

  .»رجم شدند دستور داد و آن دو نفر،  وجود دارد. سرانجام، رسول خدا 

 تا به آنها معجزه اي نشان دهد، و اکرم  ): در خواست مشرکین از پیامبر37باب (
 نشان داد نرا به آنا شق القمر آنحضرت 

ِ بِْن َمْسُعوٍد « -۱۵۰۱
َقَمُر ىلَعَ َ�ْهدِ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْ
،  اهللا  ولِ سُ رَ  قَاَل: ا�َْشقَّ ال تَْ�ِ ِشقَّ

 )۳۶۳۶ بخاری:( .»»اْشَهُدوا: «َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
 اکرم  یم شد. نبیم، تقسیماه به دو ن در زمان رسول خدا  گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 .»»دیگواه باششما «فرمود: 

۱۵۰۲- » َ
ْ

نَّ انلَّيِبَّ  : ِ�ِّ ارِ َ�ْن ُعْرَوَة ابل
َ
ُ  أ

َ
ُ بِِه َشاًة، فَاْشرَتَى هل

َ
ْ�َطاُه ِدينَاًرا �َْشرَتِي هل

َ
أ

َ�ِة يِف َ�يِْعِه، َو�َ  رَبَ
ْ
ُ بِال ، َ�بَاَع إِْحَداُهَما بِِدينَاٍر، وََجاَءُه بِِدينَاٍر وََشاٍة، فََداَع هلَ َن لَِو بِِه َشاَ�ْ�ِ

َاَب لََر�َِح ِ�يهِ   )۳۶۴۲ بخاری:( .»اْشرَتَى الرتُّ
بخرد.  یش گوسفندینار داد تا برایدیک به او  اکرم  یاست که نبت یروا  یبارق هعرواز « ترجمه:

گوسفند، یک نار و یدیک نار فروخت. و یدیک از آن دو را به  یکید. سپس ینار، دو گوسفند خریدیک او با 

ک عروه اگر خان خاطر، یبرکت نمود. به هم یمعامالتش، دعا یبرا آورد. آنحضرت  رسول خدا  یبرا

 .»برد د، سود مییخر هم می



 

 
 

 

 

 

 رضوان اهللا علیهم اجمعین فضایل صحابه) 56کتاب (

مان یامصاحبت داشتند و به او ا با او ی دندیرا د امبر یکه پ هستند یانکس ه،(صحاب 

 )رفتندا یمان از دنیا باو  ندآورد

که فرمود: اگر کسی را به عنوان دوست صمیمی  این سخن رسول اکرم  )1باب (
 گزیدم  می کردم، ابوبکر را بر انتخاب می

ٌة انلَّيِبَّ  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۵۰۳
َ
تَِت اْمَرأ

َ
ْن تَرِْجَع إيَِلْهِ  ،قَاَل: أ

َ
َمَرَها أ

َ
قَالَْت:  ،فَأ

يَْت إِنْ 
َ
َرأ

َ
َها َ�ُقوُل الَْموَْت قَاَل  أ َّ�

َ
ِجْدَك؟ َك�

َ
بَا بَْ�رٍ : «ِجئُْت َولَْم أ

َ
يِت أ

ْ
ِديِ� فَأ ِ

َ
 .»»إِْن لَْم جت

 )۳۶۵۹ بخاری:(
به او دستور داد تا  آمد. آنحضرت  اکرم  ینزد نب یزن گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

ن بود که اگر شما فوت یافتم، چه کار کنم؟ منظورش ایند. آن زن گفت: اگر آمدم و تو را یایدوباره نزد او ب

 .»»ای، نزد ابوبکر بیافتیاگر مرا ن«فرمود:  مراجعه کنم؟ رسول خدا  ید، به چه کسینموده بود

اٍر « -۱۵۰۴ ِ  َ�ْن َ�مَّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
بُو  قَاَل: َرأ

َ
تَاِن َوأ

َ
ْ�بٍُد َواْمَرأ

َ
َوَما َمَعُه ِإالَّ مَخَْسُة أ

 )۳۶۶۰ بخاری:( .»بَْ�رٍ 
گر با ید یدم که بجز پنچ برده و دو زن و ابوبکر، کسیرا د رسول خدا  گوید: می عمار « ترجمه:

 .»نبود یو

رَْداِء « -۱۵۰۵ يِب ادلَّ
َ
بُو بَْ�ٍر آِخًذا  قَاَل: ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْ�بََل أ

َ
إِْذ أ

بَْدى َ�ْن ُرْكبَتِِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ا َصاِحبُُ�ْم َ�َقْد اَغَمرَ : «بَِطَرِف ثَْو�ِِه َحىتَّ أ مَّ

َ
فََسلََّم َوقَاَل:  .»أ

ْن َ�ْغِفَر يِل فَ 
َ
ُُه أ

ْ
تل

َ
رْسَْعُت إيَِلِْه، ُ�مَّ نَِدْمُت فََسأ

َ
ٌء فَأ اِب يَشْ َطَّ

ْ
، إِ�ِّ اَكَن بَيِْ� َوَ�ْ�َ ابِْن اخل َّ ىَب يلَعَ

َ
أ

ْ�بَلُْت إيَِلَْك 
َ
بَا بَْ�رٍ «َ�َقاَل:  ،فَأ

َ
ُ لََك يَا أ يِب بَْ�ٍر، ُ�مَّ إِنَّ �ُ  .ثَالثًا» َ�ْغِفُر ا�َّ

َ
َل أ ىَت َمْ�ِ

َ
َمَر نَِدَم فَأ

 انلَّيِبِّ 
َ

ىَت إىِل
َ
بُو بَْ�ٍر؟ َ�َقالُوا: ال. فَأ

َ
�ََّم أ

َ
َل: �

َ
ُر َحىتَّ  فََسلََّم فََجَعَل وَْجُه انلَّيِبِّ  فََسأ َ�تََمعَّ
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بُو بَْ�رٍ 
َ
ْشَفَق أ

َ
ِ وَ  ،أ َ�ْ�ِ فََجثَا ىلَعَ ُرْكبَتَيِْه َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ ْظلََم َمرَّ

َ
نَا ُكنُْت أ

َ
ِ أ َ�َقاَل  ،ا�َّ

بُو بَْ�ٍر: َصَدَق، َوَواَساِ� بِنَْفِسِه َوَماهِلِ، : «انلَّيِبُّ 
َ
َ َ�َعثَِ� إيَِلُْ�ْم َ�ُقلْتُْم َكَذبَْت َوقَاَل أ إِنَّ ا�َّ

ْ�تُْم تَاِرُ�وا يِل َصاِحيِب 
َ
وِذَي �َ  ؟»َ�َهْل أ

ُ
، َ�َما أ ِ�ْ�َ  )۳۶۶۱ بخاری:( .»ْعَدَهاَمرَّ

 هکه گوش یآمد در حالنشسته بودم که ابوبکر  اکرم  ینزد نب گوید: می درداء  ابو« ترجمه:

دوست شما، خود «فرمود:  اکرم  یشد. نب ده مییش، دیباال زده بود که زانوای  لباسش را گرفته و به اندازه

بکر سالم کرد و گفت: ب». کرده است یرا دچار مشکل ش آمد. او را ین من و پسر خطاب بگو مگو پیابو

نجهت، خدمت شما ید. بدیاو نبخش یمان شدم و از او خواستم تا مرا ببخشد. ولین کردم. سپس پشیخشمگ

سر ن جمله را سه بار تکرار کرد. یو ا». ابوبکر! خداوند تو را ببخشد یا«فرمود:  دم. رسول خدا یرس

 یر. آنگاه، نزد نبینجاست؟ گفتند: خید: ابوبکر ایابوبکر رفت و پرس همان شد و به خانیز پشیانجام، عمر ن

د (که مبادا یشد. ابوبکر ترس داشت دگرگون می امبر خدا یپ هدن او، چهریآمد و سالم کرد. با د اکرم 

الله! سوگند به خدا که من  ا رسولید) لذا دو زانو نشست و گفت: یبگو یزیبه او چ رسول خدا 

شما  یهمانا خداوند مرا به سو«فرمود:  اکرم  ین جمله را دو بار، تکرار کرد. نبیام. و ا کرده  یکوتاه

ا دوستم ینمود. آ یق کرد و با جان ومالش، مرا همراهید و ابوبکر مرا تصدیب کردیمبعوث کرد. شما مرا تکذ

  .»ت نکردیچ کس ابوبکر را اذیو بار تکرار نمود. بعد از آن، هن جمله را دی؟ و ا»دیگذار م مییرا برا

َعاِص  و بِْن َ�ْن َ�ْمرِ « -۱۵۰۶
ْ
نَّ انلَّيِبَّ  :ال

َ
تَيْتُُه  أ

َ
الِسِل، فَأ َ�َعثَُه ىلَعَ َجيِْش َذاِت السُّ

َحبُّ إيَِلَْك؟ قَاَل: 
َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
 َ�ُقلُْت: ِمَن الرَِّجاِل  .»اَع�َِشةُ «َ�ُقلُْت: أ

َ
ال

َ
ق

َ
بُوَها« :ف

َ
قُلُْت: ُ�مَّ  .»أ

اِب «َمْن؟ قَاَل:  َطَّ
ْ
 )۳۶۶۲: یبخار( .»َ�َعدَّ رَِجاالً  .»ُ�مَّ ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ن نمود. ییالسالسل، تع ذات مرا به عنوان فرمانده لشکر رسول الله  گوید: می  عاص عمرو بن« ترجمه:

 یگفتم: از مردان چه کس». شهیعا«ست؟ فرمود: ین انسان، نزد تو کیدم: محبوبتریپرسرفتم و  نزد آنحضرت 

 . »گر را بر شمردیو چند نفر د». عمر بن خطاب«گفتم: بعد از او؟ فرمود: ». پدرش«محبوبتر است؟ فرمود: 

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۵۰۷
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ ثَْوَ�ُه ُخيَالَء لَْم َمْن َجرَّ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ُ إيَِلِْه يَْوَم ال َ�َعاَهَد َذلَِك  .»َ�نُْظِر ا�َّ

َ
ْن أ

َ
ْ ثَْوِ� �َْسرَتْيِخ إِالَّ أ َحَد ِشيقَّ

َ
بُو بَْ�ٍر: إِنَّ أ

َ
َ�َقاَل أ

 ِ  )۳۶۶۵ بخاری:( .»»إِنََّك لَْسَت تَْصنَُع َذلَِك ُخيَالءَ : «ِمنُْه، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
تکبر، لباسش را بر  یهرکس، از رو«فرمود:  رسول الله  گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

افتد  ن میییطرف لباسم پایک ابوبکر گفت: ». امت به او نگاه نخواهد کردین بکشاند، خداوند، روز قیزم

 .»»یده تکبر، انجام نمی ین کار را از رویتو ا«فرمود:  نکه مواظب آن باشم. رسول الله یمگر ا
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ْشَعرِيِّ « -۱۵۰۸
َ
يِب ُموىَس األ

َ
 يِف بَيِْتهِ  : َ�ْن أ

َ
أ نَُّه تَوَضَّ

َ
لَْزَمنَّ رَُسوَل  ،ُ�مَّ َخَرجَ  ،�

َ
َ�ُقلُْت: أل

 ِ َل َعِن انلَّيِبِّ  ا�َّ
َ
ُ�وَ�نَّ َمَعُه يَْوِ� َهَذا، قَاَل: فََجاَء الَْمْسِجَد فََسأ

َ
َه  َوأل َ�َقالُوا: َخَرَج َووَجَّ

َاِب َو�َاُ�َها ِمْن 
ْ

ِر�ٍس، فََجلَْسُت ِعنَْد ابل
َ
ُل َ�نُْه َحىتَّ َدَخَل برِْئَ أ

َ
ْسأ

َ
َها ُهنَا فََخرَْجُت ىلَعَ إِثْرِهِ أ

 ِ ، َ�ُقْمُت إيَِلِْه فَإَِذا ُهَو َجالٌِس  َجِر�ٍد، َحىتَّ قىََض رَُسوُل ا�َّ
َ
أ ِر�ٍس َحاَجتَُه َ�تَوَضَّ

َ
ىلَعَ برِْئِ أ

فُْت فََجلَْسُت  ، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، ُ�مَّ انرَْصَ ِرْئِ
ْ

َها َوَ�َشَف َ�ْن َساَ�يِْه وََدالَُّهَما يِف ابل َط ُ�فَّ َوتَوَسَّ
 ِ ُ�وَ�نَّ بَوَّاَب رَُسوِل ا�َّ

َ
َاِب، َ�ُقلُْت: أل

ْ
َ  ِعنَْد ابل

ْ
بُو بَْ�ٍر فََدَ�َع ابل

َ
َْوَم، فََجاَء أ

ْ
اَب، َ�ُقلُْت: ايل

بُو بَْ�رٍ 
َ
! َهَذا أ ِ بُو بَْ�ٍر، َ�ُقلُْت: ىلَعَ رِْسِلَك ُ�مَّ َذَهبُْت، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 َمْن َهَذا؟ َ�َقاَل: أ
ِذُن، َ�َقاَل: 

ْ
َنَّةِ «�َْستَأ

ْ
ُه بِاجل ْ ُ َو�رَشِّ

َ
يِب بَْ�ٍر: اْدُخْل  .»ائَْذْن هل

َ
ْ�بَلُْت َحىتَّ قُلُْت أل

َ
ِ  فَأ  َورَُسوُل ا�َّ

 ِ بُو بَْ�ٍر فََجلََس َ�ْن يَِمِ� رَُسوِل ا�َّ
َ
َنَِّة، فََدَخَل أ

ْ
َُك بِاجل  رِْجلَيِْه  يُبرَشِّ

َّ
، وََدىل ُقفِّ

ْ
َمَعُه يِف ال

، َكَما َصنََع انلَّيِبُّ  رِْئِ
ْ

 يِف ابل
ْ
يِخ ، َوَ�َشَف َ�ْن َساَ�يِْه، ُ�مَّ رََجْعُت فََجلَْسُت، َوقَْد تََر�

َ
ُت أ

ِت بِِه، فَإَِذا إِ�َْسانٌ 
ْ
َخاُه ـ يَأ

َ
ُ بُِفالٍن َخْ�ًا ـ يُِر�ُد أ ، َو�َلَْحُقِ�، َ�ُقلُْت: إِْن يُرِِد ا�َّ

ُ
أ ُ�َرُِّك  َ�تَوَضَّ

 
َ

اِب، َ�ُقلُْت: ىلَعَ رِْسِلَك، ُ�مَّ ِجئُْت إِىل َطَّ
ْ
َاَب، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ َ�َقاَل: ُ�َمُر ْ�ُن اخل

ْ
رَُسوِل  ابل

 ِ ِذُن،   ا�َّ
ْ
اِب �َْستَأ َطَّ

ْ
 فََسلَّْمُت َعلَيِْه، َ�ُقلُْت: َهَذا ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
ال

َ
ق

َ
َنَّةِ : «ف

ْ
ُْه بِاجل ُ َو�رَشِّ

َ
 .»ائَْذْن هل

 ِ ََك رَُسوُل ا�َّ ِ  فَِجئُْت، َ�ُقلُْت: اْدُخْل َو�رَشَّ َنَِّة، فََدَخَل فََجلََس َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْ
يِف  بِاجل

ُ بُِفالنٍ  ، ُ�مَّ رََجْعُت فََجلَْسُت، َ�ُقلُْت: إِْن يُرِِد ا�َّ رِْئِ
ْ

 رِْجلَيِْه يِف ابل
َّ

ُقفِّ َ�ْن �ََسارِهِ، وََدىل
ْ
َخْ�ًا  ال

اَن، َ�ُقلُْت: َاَب، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ َ�َقاَل: ُ�ثَْماُن ْ�ُن َ�فَّ
ْ

ِت بِِه، فََجاَء إِ�َْساٌن ُ�َرُِّك ابل
ْ
ىلَعَ  يَأ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

تُُه، َ�َقاَل:  رِْسِلَك، فَِجئُْت إىِل ْخرَبْ
َ
َنَِّة ىلَعَ بَلَْوى تُِصيبُهُ «فَأ

ْ
ُْه بِاجل ُ َو�رَشِّ

َ
 .»ائَْذْن هل

 ِ ََك رَُسوُل ا�َّ ُ: اْدُخْل، َو�رَشَّ
َ

َنَِّة ىلَعَ بَلَْوى تُِصيبَُك، فََدَخَل فَوَ  فَِجئْتُُه، َ�ُقلُْت هل
ْ
ُقفَّ بِاجل

ْ
َجَد ال

قِّ اآلَخرِ   )۳۶۷۴ :یبخار( .»قَْد ُمِلَئ، فََجلََس وَِجاَهُه ِمَن الشَّ
رون رفت و با یوضو گرفت. سپس باش  ت است که او در خانهیروا  یاشعر یابوموساز « ترجمه:

امبر یپ یایکنم و امروز را با او خواهم بود. آنگاه به مسجد رفت و جو نمیک را تر خود گفت: رسول خدا 

به راه افتادم و به اش  دنبال گوید: می ین طرف رفت. ابوموسیرون شد و به ایشد. به او گفتند: ب اکرم 

درخت خرما ساخته  یها آن که از شاخه هکنار درواز س شد. منینکه وارد باغ اریاو پرداختم تا ا یجستجو

او رفتم  یفت. آنگاه برخاستم و بسوحاجت کرد و وضو گر یقضا که رسول خدا یشده بود، نشستم تا وقت

شان، سالم یزان کرده است. به ایش را برهنه نموده و داخل چاه، آویها س نشسته و ساقیچاه ار هدم بر لبیو د
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شوم. سپس، ابوبکر آمد و  می امبر خدا یدادم و برگشتم و کنار دروازه نشستم و با خود گفتم: امروز دربان پ

 یرفتم و گفتم: ا ؟ گفت: ابوبکر. گفتم: صبر کن. آنگاه، نزد رسول خدا یستیدر را فشار داد. گفتم: ک

». بگو وارد شود و به او بشارت بهشت بده«خواهد. فرمود:  ورود می هرسول خدا! او ابوبکر است و اجاز

رد شد تو را به بهشت، بشارت داد. ابوبکر وا ابوبکر رفتم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله  یپس به سو

زان کرد و یش را در چاه، آویپاها نشست و مانند آنحضرت  چاه، سمت راست رسول خدا  هو بر لب

رد و یم نشستم. و چون برادرم را گذاشته بودم که وضو بگیش را برهنه ساخت. سپس بر گشتم وسرجایساقها

آورد.  داشته باشد، او را میر یخ هبرادرم) اراد یعنیبه من ملحق شود، با خود گفتم: اگر خداوند به او (

؟ گفت: عمر بن خطاب. گفتم: صبر کن. یستیدم: کیدهد. پرس می دروازه را تکان یدم که شخصیناگهان، د

خواهد.  ورود می هشان سالم دادم و گفتم: عمر بن خطاب است و اجازیرفتم و به ا آنگاه نزد رسول خدا 

به تو بشارت  . پس آمدم و گفتم: وارد شو و رسول خدا »بگو وارد شود و به او بشارت بهشت بده«فرمود: 

زان یش را در چاه، آوینشست و پاها امبر اکرم یچاه، سمت چپ پ هاو هم وارد شد و بر لب». بهشت داد

ر داشته باشد، او را یخ هاراد یم نشستم و دوباره با خود گفتم: اگر خداوند به فالنیکرد. من بر گشتم و سر جا

؟ گفت: عثمان بن عفان. گفتم: صبر کن. پس یستیگر آمد و دروازه را تکان داد. گفتم: کید یفردآورد.  می

که گرفتارش  یبتیبگو وارد شود و به او به خاطر مص«آمدم و او را با خبر ساختم. فرمود:  نزد رسول خدا 

که  یبتیرا به خاطر مص تو نزدش آمدم و به او گفتم: وارد شو و رسول الله ». شود، بشارت بهشت بده می

چاه، پر شده است. لذا آن طرف چاه  هد که لبیز وارد شد و دی، بشارت بهشت داد. او نیشو به آن گرفتار می

  .»نشست رسول خدا  یو روبر

ُْدرِيِّ « -۱۵۰۹
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ْصَحايِب : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
نَّ  ،ال �َُسبُّوا أ

َ
فَلَْو أ

َحِدِهْم َوال نَِصيَفهُ 
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
ْ�َفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 )۳۶۷۳بخاری: ( .»»أ

 یکیرا اگر ید. زیاصحاب مرا دشنام نده«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

  ا نصفیک یکوه احد، طال انفاق کند، با  هاز شما به انداز
ّ

 یکنند، برابر که اصحاب من انفاق می یمد

، پ»»کند نمی
ّ

 ).اند دوکِف دست دانسته یُپر هآنرا به انداز یاست که برخای  مانهی. (مد

�َِس بِْن « -۱۵۱۰
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َمالٍِك  َ�ْن أ

َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر َوُ�ثَْمانُ  أ

َ
ُحًدا َوأ

ُ
 ،َصِعَد أ

يٌق وََشِهيَدانِ «َ�َقاَل:  ،فَرََجَف بِِهمْ  َما َعلَيَْك نيَِبٌّ وَِصدِّ ُحُد فَإِ�َّ
ُ
 )۳۶۷۵ بخاری:( .»»اْ�بُْت أ

کوه احد رفتند.  یباال ابوبکر، عمر و عثمان  ،اکرم  ینب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ق یصدیک ، ینبیک تو  یاحد! آرام باش چرا که صرفا رو یا«فرمود:  کوه احد آنان را لرزاند. رسول اکرم 

 .»»د، قرار داردیو دو شه
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اِب،  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۵۱۱ َطَّ
ْ
َ ِلُعَمَر بِْن اخل قَاَل: إِ�ِّ لََواقٌِف يِف قَْوٍم، فََدَعُوا ا�َّ

 ، ُ �ِرهِ، إَِذا رَُجٌل ِمْن َخليِْف قَْد وََضَع ِمْرَ�َقُه ىلَعَ َمنِْكيِب، َ�ُقوُل: رمَِحََك ا�َّ َوقَْد وُِضَع ىلَعَ رَسِ
ُ َمَع  ْن َ�َْعلََك ا�َّ

َ
رُْجو أ

َ
ِ إِْن ُكنُْت أل ْسَمُع رَُسوَل ا�َّ

َ
�ِّ َكِثً�ا َما ُكنُْت أ

َ
 َصاِحبَيَْك، أل

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، فَإِْن 
َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، َواْ�َطلَْقُت َوأ

َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، َوَ�َعلُْت َوأ

َ
َ�ُقوُل: ُكنُْت َوأ

ََفتُّ فَ  ُ َمَعُهَما، فَاتلْ ْن َ�َْعلََك ا�َّ
َ
رُْجو أ

َ
يِب َطاِلٍب ُكنُْت أل

َ
ُّ ْ�ُن أ  )۳۶۷۷ بخاری:( .»إَِذا ُهَو يلَعِ

دعا  عمر بن خطاب  یستاده بودم که برایا یان گروهیدر م گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ام   آرنجش را بر شانه از پشت سر،  یگذاشته شده بود. ناگهان، مرداش  او بر تخت هکه جناز یکردند در حال می

کردم که خدا تو را در کنار دو دوست ات، قرار  خداوند، تو (عمر) را رحمت کند. آرزو میگفت:  گذاشت و می

با ابوبکر و عمر بودم. من و ابوبکر و عمر، فالن کار را «فرمود:  می دم که رسول الله یشن ار مییرا بسیدهد. ز

 .در کنار آنها قرار دهد کردم که خداوند تو را لذا آرزو می». میم. من و ابوبکر و عمر رفتیانجام داد

 .»است  طالب یبن اب یدم که او علیرا بر گرداندم. دام   چهره گوید: می بابن عباس 

 بن خطاب ): مناقب عمر 2باب (

۱۵۱۲- » ِ
نَا : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
َنََّة فَإَِذا أ

ْ
يْتُِ� َدَخلُْت اجل

َ
َرأ

يُْت 
َ
يِب َطلَْحَة، وََسِمْعُت َخَشَفًة، َ�ُقلُْت: َمْن َهَذا؟ َ�َقاَل: َهَذا بِالٌل َوَرأ

َ
ِة أ

َ
َميَْصاِء اْمَرأ بِالرُّ

ا بِِفنَائِِه َجاِرَ�ٌة، َ�ُقلُْت: لَِمْن َهَذا؟   قرَْصً
َ

ال
َ

ق
َ
نْ  :ف

َ
رَْدُت أ

َ
ْ�ُظَر إيَِلِْه فََذَكْرُت  ِلُعَمَر، فَأ

َ
ْدُخلَُه فَأ

َ
أ

تََك  اَغرُ  :َ�َقاَل ُ�َمرُ  .»َ�ْ�َ
َ
َعلَيَْك أ

َ
ِ أ �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
يِب َوأ

َ
 )۳۶۷۹(بخاری:  ؟!»بِأ

دم که وارد بهشت شدم و در یخواب د«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

ن، یست؟ (فرشته) گفت: این کیدم: ایدم. پرسیشن ییپا یدم و صدایطلحه را دصاء همسر ابو یآنجا، ُرم

ست؟ گفت: از ین قصر، ماِل کیدم: اینشسته بود. پرسای  زهیاط آن، دوشیدم که در حید یبالل است. و قصر

در و ا رسول الله! پیعمر گفت: ». رت تو افتادمیاد غینم اما به یآِن عمر است. خواستم وارد شوم و آنرا بب

 .؟!»میآ رت مییتو هم به غ یا برایتو باد. آ یمادرم فدا

�ٍَس « -۱۵۱۳
َ
َل انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
اَعةِ  أ اَعُة؟قَاَل: ،َعِن السَّ  َ�َقاَل: َمىَت السَّ

ْعَدْدَت لََها«
َ
ُ  ؟»َوَماَذا أ

َ
َ َورَُسوهل ِحبُّ ا�َّ

ُ
�ِّ أ

َ
َء إِالَّ �   .قَاَل: ال يَشْ

َ
ال

َ
ق

َ
ْحبَبَْت « :ف

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
 .»أ

ٍء فَرََحنَا بَِقْوِل انلَّيِبِّ  �ٌَس: َ�َما فَرِْحنَا �يَِشْ
َ
ْحبَبَْت « :قَاَل أ

َ
نَْت َمَع َمْن أ

َ
نَا  .»أ

َ
�ٌَس: فَأ

َ
قَاَل أ

ِحبُّ انلَّيِبَّ 
ُ
ْ�َمْل بِِمثِْل  أ

َ
ُ�وَن َمَعُهْم حِبيُبِّ إِيَّاُهْم َو�ِْن لَْم أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر َوأ

َ
َوأ

ْ�َمالِِهمْ 
َ
 )۳۶۸۸بخاری: ( .»أ
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بر پا  یامت کید و گفت: قیامت، پرسیدر مورد ق اکرم  یاز نب یمرد گوید: می انس « ترجمه:

خدا و  نکهیجز اام   آماده نکرده یزی؟ گفت: چ»ای دهیدک آن، چه تدار یبرا«فرمود:  شود؟ رسول اکرم  می

 ».یبود که او را دوست دار یهمراه خواه یامت با کسیتو روز ق«فرمود:  رسولش را دوست دارم. آنحضرت 

تو با «خوشحال نکرد که فرمود:  اکرم  ین سخن نبیا هما را به انداز یزیچ چیه گوید: می انس 

را  بابوبکر و عمر  ،  اکرم یادامه داد: من نب انس ». یبود که او را دوست دار یهمراه خواه یکس

همراه آنان باشم اگر چه اعمالم مانند اعمال   امت،یدوارم که روز قی، امین دوستیدوست دارم و بخاطر هم

 .»ستیآنها ن

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۱۴
َ
لََقْد اَكَن ِ�يَمْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم ِمْن بَِ� «: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َحٌد 
َ
يِت ِمنُْهْم أ مَّ

ُ
نِْبيَاَء، فَإِْن يَُ�ْن ِمْن أ

َ
ْن يَُ�ونُوا أ

َ
اِ�يَل رَِجاٌل يَُ�لَُّموَن ِمْن َ�ْ�ِ أ إرِْسَ

 )۳۶۸۹بخاری:( .»»َ�ُعَمرُ 
ل که قبل از شما یاسرائ یان بنیدر م«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یبوهرا« ترجمه:

از  یکیان امت من، یشد. اگر در م به آنها الهام می یامبر نبودند ولیوجود داشت که پ ی، مرداناند ستهیز می

 ».آنها وجود داشته باشد، آن شخص، عمر خواهد بود

 ): مناقب عثمان بن عفان 3باب (
ِ ْ�ُن ُ�َمَر « -۱۵۱۵

ْهِل ِمرْصَ فَقاَل  :بعن َ�بِْدا�َّ
َ
ُ  �نَّه َجاَء رَُجٌل ِمْن أ

َ
: َهْل َ�ْعلَُم هل

نَُّه َ�َغيََّب َ�ْن بَْدٍر َولَْم �َْشَهْد. قَاَل: َ�عَ 
َ
ُحٍد؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: َ�ْعلَُم �

ُ
نَّ ُ�ثَْماَن فَرَّ يَْوَم أ

َ
ْم. قَاَل: أ

نَُّه َ�َغيََّب َ�ْن َ�يَْعِة الرِّْضَوانِ 
َ
. قَاَل اْ�ُن ُ�َمَر:  َ�ْعلَُم � ْ�رَبُ

َ
ُ أ فَلَْم �َْشَهْدَها؟ قَاَل: َ�َعْم. قَاَل: ا�َّ

ْ لََك  ِّ��َ
ُ
ا َ�َغيُّبُُه َ�ْن بَْدٍر ،َ�َعاَل أ مَّ

َ
ُ، َوأ

َ
َ َ�َفا َ�نُْه َوَ�َفَر هل نَّ ا�َّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُحٍد فَأ

ُ
ا فَِرارُُه يَْوَم أ مَّ

َ
أ

ْتَُه بِنُْت رَ 
َ

ِ فَإِنَُّه اَكنَْت حت ِ  ،َوَ�نَْت َمِر�َضةً  ُسوِل ا�َّ ُ رَُسوُل ا�َّ ْجَر : «َ�َقاَل هلَ
َ
إِنَّ لََك أ

ْن َشِهَد بَْدًرا وََسْهَمهُ  َعزَّ بِبَْطِن مَ  ».رَُجٍل ِممَّ
َ
َحٌد أ

َ
ا َ�َغيُّبُُه َ�ْن َ�يَْعِة الرِّْضَواِن فَلَْو اَكَن أ مَّ

َ
َة كَّ َوأ

ِ ِمْن ُ�ثَْماَن بَلََعثَُه َماَك  ُ�ثَْماَن َوَ�نَْت َ�يَْعُة الرِّْضَواِن َ�ْعَد َما َذَهَب  نَُه، َ�بََعَث رَُسوُل ا�َّ
 مَ 

َ
ِ  ،ةَ كَّ ُ�ثَْماُن، إِىل ُْمَ� َهِذهِ:  َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ فرََضََب بَِها ىلَعَ يَِدهِ،  .»يَُد ُ�ثَْمانَ «�ِيَِدهِ ايلْ

ُ اْ�ُن ُ�َمَر: اْذَهْب بَِها اآلَن َمَعَك َ�َقا .»َهِذهِ ِلُعثَْمانَ «َ�َقاَل: 
َ

 )۳۶۹۸بخاری:( .»َل هل
ا ینزد او آمد و گفت: آ مصر،  یاز اهال یت است که مردیروا ب عبدالله بن عمراز « ترجمه:

که او در جنگ بدر، حاضر  یدان ا میید: آی. پرسیکه عثمان روز جنگ احد، فرار کرد؟ گفت: بل یدان می
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بت کرد؟ یعت رضوان هم حضور نداشت و غیکه او در ب یدان ا میید: آی. پرسیگفت: بل بت کرد؟ینشد و غ

ح دهم. اما در مورد یت توضیا تا برایگفت: ب بر گفت. ابن عمر ید وتکبیاد کشی. آن مرد، فریگفت: بل

بدر بت روز یده است. و در مورد غیدهم که خداوند، او را عفو کرده و بخش می یفرار روز احد، من گواه

پاداش و سهم «به او گفت:  مار بود. لذا رسول خدا یهمسرش، ب یعنی م: دختر رسول خدا ید بگویبا

عت رضوان، ینکه در بیاما ا». رسد می زی، به تو ناند که در جنگ بدر شرکت کرده ینفر از کسانیک مت یغن

داشت، او را به  می وجودزتر از عثمان یعز یمکه، کس ین بود که اگر در وادیلش ایحضور نداشت، دل

عت رضوان بعد از رفتن او به یعثمان را فرستاد. و ب ن خاطر، رسول خدا یبه هم یفرستاد. ول ش مییجا

ن، یا«دست عثمان قرار داد و فرمود:  یدست راستش را بجا جه، رسول الله یمکه، صورت گرفت. در نت

ابن  ان، یدر پا». عت عثمان استین، بیا«د: دست چپش نهاد و فرمو یآنگاه آنرا رو». دست عثمان است

  .»ریز با خود بین جوابها را نیا عمر به آن مرد گفت: هم اکنون، 

 ): مناقب علی بن ابی طالب 4باب (

ٍّ  َ�نْ « -۱۵۱۶ ىَت انلَّيِبَّ  :يلَعِ
َ
ثَِر الرََّحا، فَأ

َ
الم َشَكْت َما تَلىَْق ِمْن أ نَّ فَاِطَمَة َعلَيَْها السَّ

َ
 أ

ْدهُ  ،َسيْبٌ  ِ
َ

ْ�َها ،فَاْ�َطلََقْت، فَلَْم جت ْخرَبَ
َ
ا َجاَء انلَّيِبُّ  ،فَوََجَدْت اَع�َِشَة فَأ تُْه اَع�َِشُة  فَلَمَّ ْخرَبَ

َ
أ

قُوَم َ�َقاَل:  بَِميِجِء فَاِطَمَة، فََجاَء انلَّيِبُّ 
َ
َخْذنَا َمَضاِجَعنَا، فََذَهبُْت أل

َ
ىلَعَ «إيَِلْنَا َوقَْد أ

ا «َ�َقَعَد بَيْنَنَا َحىتَّ وََجْدُت بَرَْد قََدَميِْه ىلَعَ َصْدرِي َوقَاَل:  .»ُ�َماَماَكنِ  َعلُِّمُكَما َخْ�ًا ِممَّ
ُ
ال أ

َ
أ

َُماِ�  تلْ
َ
َْمَدا  ؟َسأ

َ
ْرَ�ًعا َوثَالِ�َ� َو�َُسبَِّحا ثَالثًا َوثَالِ�َ� َوحت

َ
ا أ َ َخْذُ�َما َمَضاِجَعُكَما تَُ�ربِّ

َ
إَِذا أ

 )۳۷۰۵ بخاری:( .»»ثَالِ�َ� َ�ُهَو َخْ�ٌ لَُكَما ِمْن َخاِدمٍ ثَالثًا وَ 
ن یت داشت. بدیا، شکایکار با آس یاز سخت لفاطمه  گوید: می طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

افت. بلکه یاو را ن یرفت ول آوردند، خدمت آنحضرت اکرم  یر نزد نبینکه چند اسیجهت، پس از ا

او را از  لشه یآمد، عا اکرم  یکه نب یسخن گفت. هنگام یمورد، با ون ید و در ایرا د لشه یعا

م. یکه ما به رختخواب رفته بود ینزد ما آمد در حال باخبر ساخت. رسول اکرم  لآمدن فاطمه 

ام   نهیش را بر سیقدمها یکه سرد یین ما نشست تا جایآنگاه ب». دیبلند نشو«فرمود:  خواستم بلند شوم که

و  ید، سیاموزم؟ هرگاه به رختخواب رفتیبهتر از خواسته تان ن یزیا به شما چیآ«و فرمود:  احساس کردم

شما از  ینها براید. اییو سه بار، الحمد الله بگو یو سه بار سبحان الله و س یچهار بار الله اکبر، س

  .»»خدمتکار، بهتراند
 



 مختصر صحیح بخاري          734

 

  اکرم ): مناقب خویشاوندان پیامبر5باب (

۱۵۱۷- » ِ�ْ�َ ِ بِْن الزُّ
نَا َوُ�َمُر ْ�ُن  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ْحَزاِب ُجِعلُْت أ

َ
قَاَل: ُكنُْت يَْوَم األ

 َ�  بَِ� قَُر�َْظَة َمرَّ
َ

َ�ْ�ِ ىلَعَ فَرَِسِه، َ�ْتَِلُف إِىل نَا بِالزُّ
َ
يِب َسلََمَة يِف النَِّساِء َ�نََظْرُت فَإَِذا أ

َ
ْو أ

َ
ْ�ِ أ

ا رَ  ،ثَالثًا ؟ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: فَلَمَّ يْتَِ� يَا ُ�َ�َّ
َ
َوَهْل َرأ

َ
ْتَِلُف، قَاَل: أ

َ
ْ�تَُك خت

َ
بَِت َرأ

َ
َجْعُت، قُلُْت: يَا أ

 ِ تِيِ� خِبرََبِِهمْ «، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِت بَِ� قَُر�َْظَة َ�يَأ

ْ
ا رََجْعُت مَجََع  ؟»َمْن يَأ فَاْ�َطلَْقُت، فَلَمَّ

ِ يِل رَُسوُل  بََو�ِْه َ�َقاَل:  ا�َّ
َ
�ِّ «أ

ُ
يِب َوأ

َ
 )۳۷۲۰ بخاری:( .»»فَِداَك أ

م. یان زنان بودیسلمه در م یروز جنگ احزاب من و عمر بن اب گوید: می ر یعبدالله بن زب« ترجمه:

پس از کند.  ظه، رفت و آمد مییقر یا سه بار، نزد نبیدم که بر اسبش سوار است و دو یر را دیدر آن هنگام، زب

. گفت: ی؟ گفتم: بلیدی. گفت: پسرم! مرا دیکرد دم که رفت و آمد مییپدر! تو را د یباز گشت، گفتم: ا

؟ پس من رفتم. هنگام »آورد م مییرود و اخبار آنها را برا ظه مییقر ینزد بن یچه کس«فرمود:  رسول الله 

 .»»ت بادیپدر و مادرم فدا«پدر و مادرش را با هم ذکر کرد و فرمود:  بازگشت، رسول خدا 

 ): ذکر طلحه بن عبید اهللا 6باب (

يَّاِم الَّيِت قَاتََل ِ�يِهنَّ  لَْم َ�بَْق َمَع انلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن َطلَْحَة « -۱۵۱۸
َ
يِف َ�ْعِض تِلَْك األ

 ِ  )۳۷۲۳ بخاری:( .»َسْعدٍ  ْ�َ َو �َ  يْ َ�ْ�ِ  رَُسوُل ا�َّ
د (روز یبا دشمنان جنگ اکرم  یکه نب ییاز روزها یکیدر  گوید: می دالله یطلحه بن عب« ترجمه:

 .»نماند ا ر از من و سعد، همراه رسول خدیغ یاحد) کس

 )۳۷۲۴بخاری: ( .»َشلَّْت  رُضَِب ِ�يَْها َحيتَّ وَ  هِ دِ يَ �ِ  َوَ� انلَّيِبَّ  �نَّهُ  : َ�نْهُ وَ « -۱۵۱۹
  خدا رسول  آنقدر از است که او در روز احد، با دستش،ت یروا ن از طلحه یهمچن« ترجمه:

 .»اد، دستش فلج شدیمحافظت نمود که بعلت ضربات ز

 ): مناقب سعد بن ابی وقاص 7باب (

  ِن َسْعِد بْ  نْ �َ « -۱۵۲۰
َ
ُحدٍ  : مَجََع يِلَ انلَّيِبُّ اَل قَ   اٍص قَّ وَ  يِبْ أ

ُ
بََو�ِْه يَْوَم أ

َ
 )۳۷۲۵ بخاری:( .»أ

م جمع کرد. ینش را برایروز جنگ احد، والد اکرم  ینب گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

 .»»)ت بادیپدر و مادرم فدا«فرمود:  یعنی(
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  خدا هاي پیامبرد): ذکر داما8باب (

يِب َجْهٍل، فََسِمَعْت بَِذلَِك  :َ�َْرَمَة  َعِن الِْمْسَوِر بِْن « -۱۵۲۱
َ
أنَّ َعِليًّا َخَطَب بِنَْت أ

ِ  ،فَاِطَمةُ  تَْت رَُسوَل ا�َّ
َ
ٌّ نَاِكٌح  فَأ نََّك ال َ�ْغَضُب بِلَنَاتَِك، وََهَذا يلَعِ

َ
َ�َقالَْت: يَْزُ�ُم قَْوُمَك �

 ِ يِب َجْهٍل. َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
َد َ�ُقوُل: فََسِمْعتُُه ِحَ� �َشَ  بِنَْت أ َعاِص «هَّ

ْ
بَا ال

َ
نَْ�ْحُت أ

َ
ا َ�ْعُد أ مَّ

َ
أ

 ْ
َ

ِ ال جت ْن �َُسوَءَها َوا�َّ
َ
ْ�َرُه أ

َ
، َو�ِ�ِّ أ ثَِ� وََصَدقَِ�، َو�ِنَّ فَاِطَمَة بَْضَعٌة ِم�ِّ �ِيِع فََحدَّ تَِمُع ْ�َن الرَّ

 ِ ِ ِعنَْد رَُجٍل  بِنُْت رَُسوِل ا�َّ ِْطبَة .»َواِحدٍ َو�ِنُْت َعُدوِّ ا�َّ
ْ
ٌّ اخل  )۳۷۲۹بخاری: ( .»َ�رَتََك يلَعِ

کرد.  یاز دختر ابوجهل، خواستگار طالب  یبن اب یعل گوید: می مسور بن مخرمه « ترجمه:

کند که تو بخاطر  ال مییات خ آمد و گفت: قوم د، نزد رسول الله یرس که خبر به گوش فاطمه  یهنگام

دن یخواهد با دختر ابوجهل، ازدواج کند. بعد از شن می یعل  و هم اکنون، یشو ن نمییدخترانت، خشمگ

اما بعد، من ابو العاص «ن، فرمود: یدم که پس از خواندن شهادتیبرخاست و شن ن سخن، رسول خدا یا

تن من است و من دوست ندارم که  هرا داماد کردم. او در سخنانش با من، صادق بود. و فاطمه پار عیبن رب

شوهر، جمع یک  هش بد بگذرد. به خدا سوگند، دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا، در خانیبرا

 .»صرف نظر کرد اش، یاز خواستگار  یآنگاه عل». شوند نمی

   َ�نْهُ وَ « -۱۵۲۲
َ

ال
َ
ْ�َ� َعلَيِْه  َسِمْعُت انلَّيِبَّ : ق

َ
ُ ِمْن بَِ� َ�بِْدَشْمٍس، فَأ

َ
وََذَكَر ِصْهًرا هل

ْحَسَن، قَاَل: 
َ
ثَِ� فََصَدقَِ�، َووََعَدِ� فََوَ� يِل «يِف ُمَصاَهَرتِِه إِيَّاُه، فَأ  )۳۷۲۹ :یبخار( .»»َحدَّ

دامادش ذکر  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می گر، مسور بن مخزمهید یتیو در روا« ترجمه:

او در «ار ستود و فرمود: یشان را بسیوند با ایان آورد و پیعبد شمس بود، به م ی(ابوالعاص) را که از بن

 .»»که به من داد، وفا کرد ییها سخنانش با من صادق بود و به وعده

  ): مناقب زید بن حارثه9باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۵۲۳ 
َساَمَة ْ�َن  َ�ْعثًا، قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

ُ
َر َعلَيِْهْم أ مَّ

َ
َوأ

إْن َ�ْطُعنُوا يِف إَِماَرتِِه، َ�َقْد ُكنْتُْم : «َز�ٍْد، َ�َطَعَن َ�ْعُض انلَّاِس يِف إَِماَرتِِه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
 ِ �ِيِه ِمْن َ�بُْل، َواْ�ُم ا�َّ

َ
َحبِّ انلَّاِس  َ�ْطُعنُوَن يِف إَِماَرِة أ

َ
َِليًقا لِإلَِماَرِة، َو�ِْن اَكَن لَِمْن أ

َ
إِْن اَكَن خل

َّ َ�ْعَدهُ  َحبِّ انلَّاِس إِيلَ
َ
، َو�ِنَّ َهَذا لَِمْن أ َّ  )۳۷۳۰بخاری:( .»»إِيلَ

 بد یرا به جهاد، اعزام کرد و اسامه بن ز یگروه اکرم  ینب گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:
فرمود:  اکرم  یاعتراض کردند. نباش  یاز مردم به فرمانده ین فرمود. برخییر آنان، تعیرا به عنوان ام
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 به فرماندهیاو، اعتراض دار یشما که هم اکنون به فرمانده«
ً
د.سوگند به یز اعتراض داشتیپدرش ن ید، قبال

ز ین، (اسامه) نیا  و بعد از او،ن مردم نزد من بود. یو محبوبتر یفرمانده هستیخدا که او (پدرش) شا

 .»»ن مردم، نزد من استیمحبوبتر

َّ قَائٌِف َوانلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۲۴ َساَمُة ْ�ُن َز�ٍْد  قَالَْت: َدَخَل يلَعَ
ُ
َشاِهٌد َوأ

قَْداَم َ�ْعُضَها ِمْن َ�عْ 
َ
قَاَل: فرَُسَّ بَِذلَِك  ٍض،َوَز�ُْد ْ�ُن َحاِرثََة ُمْضَطِجَعاِن، َ�َقاَل: إِنَّ َهِذهِ األ

ْخرَبَ بِِه اَع�َِشةَ  انلَّيِبُّ 
َ
ْعَجبَُه، فَأ

َ
 )۳۷۳۱ بخاری:( .»َوأ
د بن حارثه، خواب ید و زیحضور داشت و اسامه بن ز اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 ینب گوید: می یاست. راو، بوجود آمده یگرین قدمها از دیاز ا یکیوارد شد و گفت:  یافه شناسیبودند که ق

 .»رساند لشه ید و به اطالع عاین سخن، خوشحال شد و آنرا پسندیدن ایاز شن اکرم 

  ب ): ذکر اسامه بن زید10باب (
قَْت، َ�َقالُوا: َمْن يَُ�لُِّم ِ�يَها لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۲۵ ةً ِمْن بَِ� َ�ُْزوٍم رَسَ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
: أ

َساَمُة ْ�ُن َز�ْدٍ  ؟انلَّيِبَّ 
ُ
ْن يَُ�لَِّمُه، فلََكََّمُه أ

َ
َحٌد أ

َ
  فَلَْم َ�رَْتِئْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
اِ�يَل اَكَن إَِذا « :ف إِنَّ بَِ� إرِْسَ

ِعيُف َ�َطُعوهُ  َق ِ�يِهُم الضَّ �ُف تََرُ�وُه َو�َِذا رَسَ ِ
َق ِ�يِهُم الرشَّ لَْو اَكنَْت فَاِطَمُة لََقَطْعُت  ،رَسَ

 )۳۷۳۳ بخاری:( .»»يََدَها
 هدربار یمرتکب سرقت شد. مردم گفتند: چه کس مخزوم،  یاز بن یزن گوید: می لشه یاع« ترجمه:

 بد ید. سر انجام، اسامه بن زیجرأت نکرد که با اوسخن بگو ید؟ کسیگو سخن می اکرم  یاو با نب
 ی، مرتکب دزدیمشهورل، فرد یاسرائ یان بنیاگر در م«فرمود:  سخن گفت: آنحضرت  با رسول خدا 

 یکردند. اگر (بجا شد، دستش را قطع می می ی، مرتکب دزدیفیکردند. و اگر فرد ضع یشد، او را رها م می

 .»»کردم بود، دستش را قطع می آن زن) فاطمه هم می

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -۱۵۲۶
ُ
 بَ�ْن أ

َ
ََسَن َ�يَُقوُل:   انلَّيِبَّ  نَّ : أ

ْ
ُخُذُه َواحل

ْ
اللَُّهمَّ «اَكَن يَأ

ِحبُُّهَما
ُ
ِحبَُّهَما، فَإِ�ِّ أ

َ
  )۳۷۳۵ بخاری:( .»»أ

من و حسن را در بغل گرفت و فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بد یاسامه بن ز« ترجمه:

 .»»نها را دوست دارمینها را دوست داشته باش چرا که من ایپروردگارا! ا«
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  ب): مناقب عبداهللا بن عمر 11باب (
نَّ انلَّيِبَّ لَ�ْن َحْفَصَة « -۱۵۲۷

َ
ِ رَُجٌل َصاِلحٌ «قَاَل لََها:  : أ

بخاری: ( .»»إِنَّ َ�بَْدا�َّ

۳۷۴۱( 
 .»»است یکوکاریهمانا عبد الله، مرد ن«به او گفت:  اکرم  ینبت است که یروا لحفصه از « ترجمه:

 بحذیفه  ): مناقب عمار و12باب (
رَْداِء « -۱۵۲۸ يِب ادلَّ

َ
�نَُّه َجلََس إىل َجنِْبِه ُغالٌم يف َمْسِجٍد بِالَْشاِم، َوَ�َن قَد قَاَل:  َ�ْن أ

لَيْ 
َ
ُكوفَِة. قَاَل: أ

ْ
ْهِل ال

َ
نَْت؟ قَاَل: ِمْن أ

َ
ْن أ رَْداِء: ِممَّ بُو ادلَّ

َ
ْ يل َجليساً صاحلاً. َ�َقاَل أ َس اللٌَّهمَّ �رَسِّ

 
َ
ِي ال َ�ْعلَُمُه َ�ْ�ُُه؟ َ�ْعِ� ُحَذْ�َفةَ ِ�يُ�ْم أ

َّ
ِّ اذل قَاَل: قُلُْت: بََ�، قَاَل:  ،ْو ِمنُْ�ْم َصاِحُب الرسِّ

ُ ىلَعَ لَِساِن نَِبيِِّه  َجارَُه ا�َّ
َ
ِي أ

َّ
ْو ِمنُْ�ِم اذل

َ
لَيَْس ِ�يُ�ْم أ

َ
يَْطاِن، َ�ْعِ�: أ ؟ ـ َ�ْعِ�: ِمَن الشَّ

اًرا ـ قُلُْت: بَ  اِر؟ قَاَل: َ�مَّ َ ِو الرسِّ
َ
َواِك َوالْوَِساِد أ ْو ِمنُْ�ْم َصاِحُب السِّ

َ
لَيَْس ِ�يُ�ْم أ

َ
َ�. قَاَل: أ

  .بََ� 
ُ
ِ َ�ْقَرأ

ۡ ٱوَ ﴿قَاَل: َكيَْف اَكَن َ�بُْدا�َّ ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ١ َ�ٰ َ�غۡ  إِذَا لِ �َّ  .]۲-۱اللیل: [﴾ ٢ َ�َ�َّ

َكرَ ٱ﴿قُلُْت:   ٱوَ  �َّ
ُ
ٍء َسِمْعتُُه ِمنْ  َما َزاَل يِب َهُؤالِء َحىتَّ  قَاَل:﴾ نَ�ٰ ۡ� لُوِ� َ�ْن يَشْ  اَكُدوا �َْستَْ�ِ

 ِ  )۳۷۴۳ بخاری:( .»رَُسوِل ا�َّ
 چن یکیدر  یت است که نوجوانیروا  ابودرداءاز « ترجمه:

ً
ن یاز مساجد شام، کنار او نشست و قبال

کوفه  ی؟ گفت: از اهالیید: اهل کجایبم کن. ابودرداء پرسینص یدعا کرده بود که: بار الها! دوست خوب

. یست؟ گفتم: بلیان شما نیفه) در میداند (حذ که فقط او اسرار را می یا صاحب سّر ید: آیهستم و پرس

ست؟ گفتم: یان شما نیطان، پناه داد (عمار) در میامبرش از شیکه خداوند او را به زبان پ یا کسید: آیپرس

داشت، در  را بر میاش  ککرد و مسوا می یرا همراه ه، رسول خدا یه به سایکه سا یا کسید: آی. پرسیبل

ۡ ٱوَ ﴿ هیالله بن مسعود آ د: عبدی. پرسیست؟ گفتم: بلیان شما نیم  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ  ١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ
 ٰ َكرَ ٱ﴿ کرد. گفتم: بعد از آن، را چگونه قرائت می .]۲-۱اللیل: [﴾ ٢َ�َ�َّ  ٱوَ  �َّ

ُ
 .خواند می ﴾نَ�ٰ ۡ�

بود مرا از آنچه که از یک ه از من سؤال کردند که نزدین آیمردم شام، آنقدر در مورد ا گوید: می ابودرداء

 . »ده بودم، منصرف سازندیشن رسول خدا 

 ): مناقب ابو عبیده بن جراح 13باب (

�َِس بِْن « -۱۵۲۹
َ
ِ  :َمالٍِك  َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِمينَنَا «قَاَل:  أ

َ
ِمينًا َو�ِنَّ أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
إِنَّ ِللُكِّ أ

ةُ  مَّ
ُ
تَُها األ َّ�

َ
اِح  ،� َرَّ

ْ
بُو ُ�بَيَْدَة ْ�ُن اجل

َ
 )۳۷۴۴ بخاری:( .»»أ
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ن ما، یامت! ام یدارد. ا ینی، امیهر امت«فرمود:  رسول الله  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

 .»»بن جراح استده یابو عب

 ب): مناقب حسن وحسین 14باب (
رَبَاءِ  ِن عَ « -۱۵۳۰

ْ
يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل   ال

َ
ٍّ ىلَعَ اَعتِِقِه َ�ُقوُل:  رَأ ََسُن ْ�ُن يلَعِ

ْ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ «َواحل

ِحبَّهُ 
َ
ِحبُُّه فَأ

ُ
 )۳۷۴۹ بخاری:( .»»أ

قرار اش  بر شانه ب یکه حسن بن علدم یرا د اکرم  ینب گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

 . »»ز او را دوست داشته باشیا! من او را دوست دارم. پس تو نیخدا«فرمود:  داشت و می

�ٍَس « -۱۵۳۱
َ
ْشبََه بِانلَّيِبِّ  :قَاَل  َ�ْن أ

َ
َحٌد أ

َ
ٍّ  لَْم يَُ�ْن أ ََسِن بِْن يلَعِ

ْ
 .»ِمَن احل

 ).۳۷۵۲ بخاری:(
 .»نبود اکرم  یه نبیشب ب یبن علچ کس مانند حسن یه گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

ِ ْ�َن ُ�َمَر « -۱۵۳۲
ْهُل  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
بَاَب، َ�َقاَل: أ ُ رَُجٌل َعِن الُْمْحِرِم َ�ْقتُُل اذلُّ

َ
هل

َ
وََسأ

 ِ بَاِب، َوقَْد َ�تَلُوا اْ�َن اْ�نَِة رَُسوِل ا�َّ لُوَن َعِن اذلُّ
َ
ِعَراِق �َْسأ

ْ
ُهَما : «، َوقَاَل انلَّيِبُّ ال

ْ�يَا  ).۳۷۵۳ بخاری:( .»»َرْ�َاَ�تَاَي ِمَن ادلُّ
در حالت احرام،  ید: اگر کسیاز او پرس یت است که شخصیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

که فرزند دختر  یپرسند در حال می ست؟ گفت: مردم عراق از کشته شدن مگسیچاش  را بکشد، حکم یمگس

 .»»هستند ایمن در دن یخوشبو ین، گلهایحسن و حس«فرمود:  اکرم  یرا کشتند! حال آنکه نب رسول خدا 

 ببن عباس عبد اهللا ): مناقب 15باب (
ِ� انلَّيِبُّ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۵۳۳  َصْدرِهِ، َوقَاَل:  قَاَل: َضمَّ

َ
اللَُّهمَّ َعلِّْمُه «إِىل

ِْكَمةَ 
ْ
ِكتَاَب : «ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ  .»احل

ْ
 ).۳۷۵۶بخاری:( .»»اللَُّهمَّ َعلِّْمُه ال

ا! به او حکمت یخدا«مرا در آغوش گرفت و فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ببن عباس ا« ترجمه:

 ».اموزیبار الها! به او کتاب (قرآن) ب«گر، آمده است که فرمود: ید یتیو در روا» اموزیب

  بن ولید ): مناقب خالد16باب (

�ٍَس « -۱۵۳۴
َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
َ  ايِقَ بَ  رَ كَ ذَ َ�ىَع َز�ًْدا وََجْعَفًرا َواْ�َن َرَواَحَة وَ  أ

ْ
 مَّ �ُ  ِث يْ دِ احل

ُ َعلَيِْهمْ : «اَل قَ  ، َحىتَّ َ�تََح ا�َّ ِ ايََة ـ َسيٌْف ِمْن ُسيُوِف ا�َّ َخَذها ـ يع�: الرَّ
َ
 )۳۷۵۷ بخاری:( .»»فأ
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د، جعفر، و ابن رواحه را اعالم کرد ... شرح یخبر شهادت ز اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

خدا (خالد)  یها ریاز شمش یریسرانجام، پرچم را شمش«شد. و عالوه بر آن، فرمود: ان یث قبال بیحد هیبق

 .»»بشان ساختی، نصیروزیاو فتح و پ هلیبدست گرفت و خداوند بوس

  حذیفهابو ةغالم آزاد شد ؛): مناقب سالم17باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو« -۱۵۳۵
ِ   َ�ْن َ�بِْدا�َّ ُقْرآَن «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
اْستَْقِرئُوا ال

يَبِّ بِْن َكْعٍب 
ُ
يِب ُحَذْ�َفَة، َوأ

َ
 أ

َ
 بِِه ـ وََسالٍِم َمْو�

َ
ِ بِْن َمْسُعوٍد ـ َ�بََدأ

ْرَ�َعٍة: ِمْن َ�بِْدا�َّ
َ
، ِمْن أ

 )۳۷۵۸ بخاری:( .»»َوُمَعاِذ بِْن َجبٍَل 
قرائت قرآن را از چهار «فرمود:  می دم که رسول الله یشن گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

 یـ اب۳فه؛ یابو حذ هـ سالم؛ غالم آزاد شد۲ـ عبدالله بن مسعود ـ و نخست، از او نام برد. ۱د: یاموزینفر ب

  .»»ـ معاذ بن جبل۴بن کعب. 

 لعایشه  مناقب): 18باب (
ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۳۶ رَْسَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْسَماَء قِالَدًة َ�َهلََكْت، فَأ

َ
�ََّها اْستََعارَْت ِمْن أ

َ
� : 

الُة فََصلُّ  ْدَرَ�تُْهُم الصَّ
َ
ْصَحابِِه يِف َطلَِبَها، فَأ

َ
تَُوا انلَّيِبَّ نَاًسا ِمْن أ

َ
ا أ َشَكْوا َذلَِك  ْوا بَِغْ�ِ وُُضوٍء، فَلَمَّ

لَْت آيَُة  ِم، �ُ إيَِلِْه، َ�َ�َ َ  ايِقَ بَ ْت رَ كَ ذَ  مَّ اتلَّيَمُّ
ْ
 )۳۷۷۳ بخاری:( .»مِ مُّ يَ اتلَّ  اِب تَ كِ  يِفْ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  ِث يْ دِ احل

ت گرفته بودم، گم شد. ی(خواهرم) اسماء به عاراز که را  یگلوبند گوید: می لشه یعا« ترجمه:

د. آنان یجستجو، وقت نماز فرا رس یآن فرستاد. در اثنا یارانش را به جستجویچند تن از  رسول الله 

ت ینکه بدون وضو، نماز خوانده بودند، شکایآمدند و از ا اکرم  ینزد نب یبدون وضو، نماز خواندند. وقت

 .دیان گردی، ب ممیث در کتاب تیحد هیمم نازل شد. شرح بقیت هیآ جه،یکردند. در نت

 رضوان اهللا علیهم اجمعین ): مناقب انصار19باب (

ُ لِرَُسوهِلِ :قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۳۷ َمُه ا�َّ َ�َقِدَم رَُسوُل  ،اَكَن يَْوُم ُ�َعاَث يَْوًما قَدَّ
 ِ ُ لِرَُسوهِلِ  ا�َّ َمُه ا�َّ َواُ�ُهْم وَُجرُِّحوا، َ�َقدَّ َق َملَؤُُهْم َوقُتِلَْت رَسَ يِف ُدُخولِِهْم يِف  َوقَِد اْ�رَتَ

 )۳۷۷۷ بخاری:( .»اإلِْسالمِ 
ه یاست که خداوند آنرا به رسولش هد یروز (جنگ) بعاث، روز گوید: می لشه یعا« ترجمه:

نه شد که آنان، متفرق، سرانشان کشته و در تنگنا قرار گرفته بودند. یوارد مد یدر حال نمود. رسول خدا 

 .»نه ساختیمردم مده نمود و آنرا باعث اسالم آوردن یامبرش هدیپس خداوند، روز بعاث (جنگ) را به پ
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 من یکی از انصار بودم ،بود اگر هجرت نمی :که فرمود اکرم پیامبر  این سخن): 20باب (

يِب ُهَر�َْرَة َ�ْن « -۱۵۳۸
َ
نَْصارِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  أ

َ
 ِمَن األ

ً
 .»»لَْوال الِْهْجَرُة لَُكنُْت اْمَرأ

 )۳۷۷۹ بخاری:(

 .»»از انصار بودم یکیبود، من  اگر هجرت نمی«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ایمان است از ،): دوستی انصار21باب (

رَبَاِء « -١٥٣٩
ْ
بُُّهْم إِالَّ ُمْؤِمٌن، َوال ُ�بِْغُضُهْم : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  عن ال نَْصاُر ال ُ�ِ

َ
األ

َحبَُّه 
َ
َحبَُّهْم أ

َ
ُ إِالَّ ُمنَافٌِق، َ�َمْن أ ْ�َغَضُه ا�َّ

َ
ْ�َغَضُهْم أ

َ
، َوَمْن أ ُ  )٣٧٨٣ بخاری:( .»»ا�َّ

انصار را دوست ندارد مگر مؤمن. و با «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

دارد و  کند مگر منافق. پس هر کس، آنها را دوست داشته باشد، خداوند او را دوست می نمی یدشمن  آنان،

 .»»دارد هرکس، آنها را دشمن بدارد، خداوند، او را دشمن می

 ،شما محبوبترین مردم« فرمود: خطاب به انصارکه  اکرم پیامبر  این سخن): 22باب (
 »نزد من هستید

�ٍَس « -۱۵۴۰
َ
ى انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
بْيَاَن ُمْقِبِلَ� ِمْن ُعُرٍس، َ�َقاَم  قَاَل: َرأ النَِّساَء َوالصِّ

َّ «ًال َ�َقاَل: ثِّ ُممَ  انلَّيِبُّ 
َ

َحبِّ انلَّاِس إيِل
َ
ْ�تُْم ِمْن أ

َ
 )۳۷۸۵ بخاری:( .»قَالََها ثَالَث ِمَرارٍ » اللَُّهمَّ أ

ند. پس یآ می یعروسیک د که از یکودکان انصار را دزنان و  اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

ن جمله یو ا». دین مردم، نزد من هستیخدا گواه است که شما محبوبتر«ستاد و فرمود: یبرخاست و راست ا

 .»را سه بار تکرار کرد

 ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ   هُ نْ �َ وَ « -۱۵۴۱
َ

نَْصاِر إِىل
َ
ٌة ِمَن األ

َ
ِ رَُسوِل   : قَاَل: َجاَءِت اْمَرأ َوَمَعَها    ا�َّ

 ِ َّ «َ�َقاَل:  َصيِبٌّ لََها، فلََكََّمَها رَُسوُل ا�َّ
َ

َحبُّ انلَّاِس إيِل
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِنَُّ�ْم أ ِ

َّ
 ،»َواذل

 ِ�ْ�َ  )۳۷۸۶ بخاری:( .»َمرَّ
به همراه داشت، نزد  یاز زنان انصار که کودک یکی گوید: می  گر، انسید یتیو در روا« ترجمه:

که جانم در دست اوست،  یسوگند به ذات«با او صحبت کرد و فرمود:  آمد. آنحضرت  رسول خدا 

 .»ن جمله را دو بار، تکرار کردیو ا». دین مردم، نزد من هستیشما (انصار) محبوبتر
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ْرَ�َم « -۱۵۴۲
َ
ِ  َ�ْن َز�ِْد بِْن أ نَْصاُر: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�بَاٌع َو�ِنَّا قَِد  ،قَالَِت األ

َ
ِللُكِّ نيَِبٍّ أ

ْ�بَاَ�نَا ِمنَّا فََداَع بِهِ 
َ
ْن َ�َْعَل أ

َ
َ أ  )۳۷۸۷ بخاری:( .»ا�َّبَْعنَاَك فَاْدُع ا�َّ

دارد و  یروانی، پیامبریرسول خدا! هر پ یانصار گفتند: ات است که یروا د بن ارقم یاز ز« ترجمه:

ز ین مانان ما را جزو ما قرار دهد. رسول خدا یپس از خداوند بخواه که هم پ ایم. کرده یرویهمانا ما از تو پ

  .»ن دعا کردیچن

 انصار يها تیره): فضیلت 23باب (

يِب مُحَيٍْد « -۱۵۴۳
َ
نَْصارِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
اِر، بَِ�  َدارُ  إِنَّ َخْ�َ ُدوِر األ  ُ�مَّ  انلَّجَّ

ْشَهِل، َداُر بَِ� 
َ
َارِِث  َداُر بَِ�  ُ�مَّ  َ�بِْداأل

ْ
َْزَرِج، ُ�مَّ بَِ�  بِْن  احل

ْ
نَْصاِر  ُدورِ  لُكِّ  َوِ�  َساِعَدةَ، اخل

َ
األ

َ  رَ كَ ذَ فَ  .»َخْ�ٌ 
ْ
 : اَل قَ  مَّ ، �ُ مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  َث يْ دِ احل

َ
 ق

َ
ِ  ال ِ لنَّيِبَّ َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة ل َ ُدوُر  ،: يَا رَُسوَل ا�َّ ُخ�ِّ

نَْصاِر فَُجِعلْنَا آِخًرا َ�َقاَل: 
َ
ِيَارِ «األ

ْ
ْن تَُ�ونُوا ِمَن اخل

َ
َولَيَْس حِبَْسِبُ�ْم أ

َ
 )۳۷۹۱ بخاری:( .»»أ

نجار،  یبن هریب، تیانصار به ترت یها رهین تیبهتر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می د یابوحم« ترجمه:

 بین حدیشرح ا». اند ساعده هستند. و همه آنها خوب یحارث و بن یعبد االشهل، بن
ً
ان شد. و در یث قبال

خوب انصار، نام برده  یها رهیرسول خدا! ت یگفت: ا اکرم  یت آمده است که سعد بن عباده به نبین روایان ایپا

 ؟»»دیست که جزو خوبان باشین یشما کاف یا برایآ«فرمود:  م. رسول اکرم یشدند و ما در آخر، قرار گرفت

در صبر کنید تا با من « :فرمود خطاب به انصارکه  اکرم پیامبر  این سخن): 24باب (
 »یدیکنار حوض (کوثر) مالقات نما

َسيِْد بِْن ُحَضْ�ٍ « -۱۵۴۴
ُ
ِ  :َ�ْن أ نَْصاِر قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال ِمَن األ

َ
ال  !أ

َ
أ

ثَْرًة، فَاْصرِبُوا َحىتَّ تَلَْقْوِ� ىلَعَ «�َْستَْعِملُِ� َكَما اْستَْعَملَْت فُالنًا؟ قَاَل: 
ُ
َستَلَْقْوَن َ�ْعِدي أ

َوِْض 
ْ
 )۳۷۹۲ بخاری:( .»»احل

، یا همانطور که به فالنیا رسول الله! آیاز انصار گفت:  یمرد گوید: می ر ید بن حضیساُ « ترجمه:

 ینادرست یها ضیبعد از من، تبع«فرمود:  ؟ رسول خدا یکن به من واگذار نمی ای، واگذار کرده یتیمسئول

 .»»دیید تا با من در کنار حوض (کوثر) مالقات نماید. پس صبر کنید دیخواه

�َِس بِْن « -١٥٤٥
َ
َوُْض «يِفْ ِرَوايٍَة:  َمالٍِك  َ�ْن أ

ْ
 )۳۷۹۳ بخاری:( .»»َوَموِْعُدُ�ُم احل

شما با من، کنار حوض  هوعد«فرمود:  رسول خدا  گوید: می ، انس گرید یتیروادر  و« ترجمه:

 .»»است
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به آن چیز، فرماید: با آنکه خودشان  می کهمتعال خداوند  سخن): این 25باب (
 دهند می ترجیح د،ولی دیگران را بر خو مندندنیاز

يِب ُهَر�َْرَة « -١٥٤٦
َ
ىَت انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
 �َِسائِهِ  ،أ

َ
َما َمَعنَا إِالَّ  :َ�ُقلْنَ  ؟َ�بََعَث ِإىل

ِ  .الَْماءُ  ْو يُِضيُف َهَذا: «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
نَا، فَاْ�َطلََق َ�َقاَل  ؟»َمْن يَُضمُّ أ

َ
نَْصاِر: أ

َ
رَُجٌل ِمَن األ

 ِ ْ�ِرِ� َضيَْف رَُسوِل ا�َّ
َ
تِِه، َ�َقاَل أ

َ
 اْمَرأ

َ
: َ�َقالَْت: َما ِعنَْدنَا إِالَّ قُوُت ِصبْيَاِ�، َ�َقاَل: بِِه إِىل

َراُدوا َعشَ 
َ
ِ� ِصبْيَانَِك إَِذا أ اَجِك، َونَوِّ ْصِبيِح رِسَ

َ
ْت َطَعاَمَها، َهيِّيِئ َطَعاَمِك، َوأ

َ
اًء، َ�َهيَّأ

تُْه، فََجَعال 
َ
ْطَفأ

َ
اَجَها فَأ َها تُْصِلُح رِسَ َّ�

َ
َمْت ِصبْيَاَ�َها، ُ�مَّ قَاَمْت َك� اَجَها، َونَوَّ ْصبََحْت رِسَ

َ
َوأ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْصبََح َغَدا إِىل
َ
ا أ ، فَلَمَّ ُ�الِن، َ�بَاتَا َطاِوَ�ْ�ِ

ْ
ُهَما يَأ َّ�

َ
ُ «َ�َقاَل:  يُِرَ�انِِه � َضِحَك ا�َّ

ْو َعِجَب ـ ِمْن َ�َعاِلُكَما
َ
ُ  .»اللَّيْلََة ـ أ نَْزَل ا�َّ

َ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ :فَأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 بِهِمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 ۚ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  )٣٧٩٨بخاری:( .»]٩الحشر: [﴾ لُِحونَ ُمفۡ ل

را نزد همسرانش  یکس آمد. رسول خدا  اکرم  ینزد نب یمرد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن یخطاب به حاضر جز آب، وجود ندارد. رسول اکرم  یزیفرستاد تا آنها را مطلع سازد. گفتند: نزد ما چ

برد و به اش  گفت: من. آنگاه، او را به خانه یانصار ی؟ مرد»کند ن شخص را مهمان مییا یچه کس«گفت: 

، ها بچهک جز خورا یزیبدار. همسرش گفت: نزد ما چ یرا گرام همسرش گفت: مهمان رسول خدا 

ت را آماده کن، چراغت را روشن کن و هر گاه، کودکان ات شام خواستند، آنها را یوجود ندارد. گفت: غذا

د. سپس، یخوابانش را آماده کرد، چراغش را روشن ساخت و کودکانش را یبخوابان. آن زن هم غذا

ن آن یآنرا خاموش کرد. همچن یخواهد چراغش را سر و سامان دهد ول ن وانمود کرد که مییبرخاست و چن

نکه مهمان غذا را خورد) و آنها شب را گرسنه یخورند (تا ا ن وانمود کردند که غذا مییدو به مهمانشان چن

خداوند از  شب، ید«فرمود:  ، آنحضرت رفت نزد رسول خدا  یدند. صبح روز بعد که آن انصاریخواب

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ ه را نازل فرمود:ین آیآنگاه خداوند ا». ا تعجب کردید و یکار شما خند نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 َولَوۡ  أ

ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ (با آنکه  ]۹الحشر: [﴾ لُِحونَ ُمفۡ ل

که از بخل نفس  یدهند. و کسان ح مییگران را بر خود، ترجیاز دارند،, دیز، بشدت نیخودشان به آن چ

 رستگارند)یخو
ً
 .»ش، محفوظ بمانند، آنان، قطعا
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 ،از بدانشان بپذیرید و از نیکانشان: «که فرمود اکرم پیامبر  این سخن): 26باب (
 »گذشت کنید

�َِس « -۱۵۴۷
َ
َعبَّاُس  َمالٍِك  بِْن  َ�ْن أ

ْ
بُو بَْ�ٍر َوال

َ
بَِمْجِلٍس ِمْن  بَ�ُقوُل: َمرَّ أ

نَْصاِر وَُهْم َ�بُْكوَن، َ�َقاَل: َما ُ�بِْكيُ�ْم؟ قَالُوا: َذَكْرنَا َ�ِْلَس انلَّيِبِّ 
َ
فََدَخَل  ،ِمنَّا َ�َالِِس األ
ْخرَبَُه بَِذلَِك، قَاَل: فََخَرَج انلَّ  ىلَعَ انلَّيِبِّ 

َ
ِسِه َحاِشيََة بُرٍْد، قَاَل: يِبُّ فَأ

ْ
، َوقَْد َعَصَب ىلَعَ َرأ

ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
َ َوأ َْوِم، فََحِمَد ا�َّ

ْ
وِصيُ�ْم «فََصِعَد الِْمنرَْبَ َولَْم يَْصَعْدهُ َ�ْعَد َذلَِك ايل

ُ
أ

 ِ
َّ

ُهْم َكريِِش َوَ�يْبيَِت، َوقَْد قََضْوا اذل نَْصاِر، فَإِ�َّ
َ
ي لَُهْم، فَاْ�بَلُوا ِمْن بِاأل ِ

َّ
ي َعلَيِْهْم، َوَ�يِقَ اذل

َاَوُزوا َ�ْن ُمِسيئِِهمْ 
َ

 )۳۷۹۹ بخاری:( .»»ُ�ِْسِنِهْم، َوجت
از مجالس انصار گذشتند و  یکیاز کنار  بابوبکر و عباس  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:

با  اکرم  یکه نب یاد مجالسید؟ گفتند: به یکن میه ید: چرا گریپرس کنند. عباس  ه مییدند که آنها گرید

آنگاه  گوید: می یرفت و او را با خبر ساخت. راو نزد رسول خدا  م. سپس، عباس یما داشت، افتاد

ن بار، به منبر رفت. و پس از یآخر یرون آمد و برایبه سرش بسته بود، بای  که پارچه یدر حال اکرم  ینب

کنم. آنان، راز دار و امانت دار من هستند.  شما را در مورد انصار، سفارش می«خداوند، فرمود:  یحمد و ثنا

د و از بدانشان، یریکانشان بپذیاست. پس، از ن یحق آنان بر ما باق یول اند ف خود، عمل کردهیو به وظا

 .»»دییگذشت نما

ِ  بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ « -۱۵۴۸ ًفا بَِها  َ�ُقوُل: َخَرَج رَُسوُل ا�َّ وََعلَيِْه ِملَْحَفٌة ُمتََعطِّ
ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ 

َ
َ َوأ ، فََحِمَد ا�َّ  قَاَل: ىلَعَ َمنِْكبَيِْه وََعلَيِْه ِعَصابٌَة َدْسَماُء، َحىتَّ َجلََس ىلَعَ الِْمنرَْبِ

َها انلَّاُس، فَإِنَّ انلَّ « ُّ�
َ
ا َ�ْعُد � مَّ

َ
نَْصاُر، َحىتَّ يَُ�ونُوا اَكلِْملِْح يِف أ

َ
اَس يَْ�رُثُوَن، َوتَِقلُّ األ

ْو َ�نَْفُعُه، فَلْيَْقبَْل ِمْن ُ�ِْسِنِهْم َو�َتََجاَوزْ 
َ
َحًدا أ

َ
ْمًرا يرَُضُّ ِ�يِه أ

َ
َعاِم، َ�َمْن َوِ�َ ِمنُْ�ْم أ  َ�ْن الطَّ

 )۳۸۰۰ بخاری:( .»»ُمِسيئِِهمْ 
ش یها شانه یده و باالیپوشای  که مالفه یدر حال رسول الله  گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

خداوند،  یرون آمد و بر منبر نشست. و پس از حمد و ثنایاه به سرش بسته بود، بیسای  انداخته و پارچه

 ابد کهی کاهش می ییتعداد انصار تا جا یش است. ولیمردم! تعداد مردم، رو به افزا یاما بعد، ا«فرمود: 

گران یبه د یا ضرریتواند نفع  د که مییرس یشما به پست و مقام مانند. پس هرکس از در طعام میک مثل نم

 .»»دیگذشت نما رد و از بدانشان،یکوکاران آنان (انصار) بپذیبرساند، از ن
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 ): مناقب سعد بن معاذ 27باب (

 .»»َعْرُش الرَّمْحَِن لَِموِْت َسْعِد بِْن ُمَعاذٍ اْهزَتَّ : «انلَّيِبُّ  اَل : قَ اَل قَ  َ�ْن َجابِرٍ « -۱۵۴۹
 ).۳۸۰۳ بخاری:(

عرش خدا به خاطر مرگ سعد بن معاذ به لرزه در «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  جابر« ترجمه:

 .»»آمد

 ی بن کعب ب): مناقب ا28ُباب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۵۵۰
َ
: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ يَبٍّ

ُ
 َعلَيَْك «أل

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
َمَرِ� أ

َ
َ أ  لَمۡ ﴿إِنَّ ا�َّ

ِينَ ٱ يَُ�نِ  َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�َفُروا
َ
اِ�  .»﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ  )۳۸۰۹ بخاری:( .»َ�بىََك  ».َ�َعمْ « :قَاَل  ؟قَاَل: وََسمَّ

بَ  اکرم  ینب گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:
ُ
خداوند به من «بن کعب فرمود:  یخطاب به ا

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ هدستور داده است تا سور َّ�  ْ هۡ  مِنۡ  َ�َفُروا
َ
ب». ت بخوانمیبرا را ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ُ
گفت:  یا

بَ ». یبل«فرمود:  خداوند اسم مرا گرفت؟ آنحضرت 
ُ
 .ه افتادین سخن، به گریدن ایبا شن یا

 زید بن ثابت  ): مناقب29باب (

�ٍَس « -۱۵۵۱
َ
ُقْرآَن ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َ�ْن أ

ْ
،  : مَجََع ال يَبٌّ

ُ
نَْصاِر: أ

َ
ْر�ََعٌة لُكُُّهْم ِمَن األ

َ
أ

بُو َز�ٍْد، َوَز�ُْد ْ�ُن ثَابٍِت 
َ
َحُد ُ�ُموَميِت  .َوُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل، َوأ

َ
بُو َز�ٍْد؟ قَاَل: أ

َ
�ٍَس: َمْن أ

َ
 .»قُلُْت أل

 )۳۸۱۰ بخاری:(
از انصار بودند، قرآن را جمع  یچهار نفر که همگ اکرم  یدر زمان نب گوید: می انس « ترجمه:

بَ  یآور
ُ
دم: یاز انس پرس گوید: می انیاز راو یکید بن ثابت. ید و زیبن کعب، معاذ بن جبل، ابو ز یکردند: ا

 .»من است یاز عموها یکیست؟ گفت: ید کیابو ز

 ) مناقب ابوطلحه 30باب (

�ٍَس « -۱۵۵۲
َ
ُحٍد اْ�َهَزَم انلَّاُس َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
ا اَكَن يَْوُم أ بُو َطلَْحَة قَاَل: لَمَّ

َ
 ، َوأ

ِقدِّ  َ�ْ�َ يََدِي انلَّيِبِّ 
ْ
بُو َطلَْحَة رَُجًال َراِميًا َشِديَد ال

َ
ُ، َوَ�َن أ

َ
ُ�َوٌِّب بِِه َعلَيِْه حِبََجَفٍة هل

َْعبَُة ِمَن انلَّبِْل َ�يَُقوُل: يَْ�رِسُ يَْوَمئٍِذ قَوْسَ 
ْ
ْو ثَالثًا، َوَ�َن الرَُّجُل َ�ُمرُّ َمَعُه اجل

َ
يِب «ْ�ِ أ

َ
ا�رُْشَْها أل

رْشََف انلَّيِبُّ  ».َطلَْحةَ 
َ
، ال  فَأ ِّ�

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
، بِأ ِ بُو َطلَْحَة: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
َقْوِم، َ�يَُقوُل أ

ْ
 ال

َ
َ�نُْظُر إِىل

يِب بَْ�ٍر �رُْشِْف يُ 
َ
يُْت اَع�َِشَة بِنَْت أ

َ
ْرَِك، َولََقْد َرأ

َ
ِْري ُدوَن �

َ
َقْوِم، �

ْ
ِصيبَُك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ال
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ِقَرَب ىلَعَ ُمتُونِِهَما، ُ�ْفراَِغنِ 
ْ
رَى َخَدَم ُسوقِِهَما ُ�نِْقَزاِن ال

َ
َرتَاِن، أ ُهَما لَُمَشمِّ مَّ ُسلَيٍْم، َو�ِ�َّ

ُ
ِه يِف َوأ

 
ْ
فَْواهِ ال

َ
يُْف أ َقْوِم، َولََقْد َوَ�َع السَّ

ْ
فَْواهِ ال

َ
يئَاِن َ�تُْفراَِغنِِه يِف أ ِ

َ
ِمْن َقْوِم ُ�مَّ تَرِْجَعاِن، َ�تَْمآلَنَِها ُ�مَّ جت

ا ثَالثًا َ�ْ�ِ َو�ِمَّ ا َمرَّ يِب َطلَْحَة، إِمَّ
َ
  )۳۸۱۱بخاری: ( .»يََدْي أ

پراکنده شدند، ابو  اکرم  یکه مردم در روز احد از اطراف نب یهنگام گوید: می انس « ترجمه:

بود،  یاز ماهراند ریکرد. او که ت شان، محافظت مییقرار داشت و با سپرش از ا ش آنحضرت یشاپیطلحه پ

 اکرم  یگذشت، نب ر مییت هکه با جعب یا سه کمان، در دستش شکست. و هر شخصیدو   در آنروز،

دشمن، نگاه  یکرد تا بسو سرش را بلند می اکرم  یو هرگاه، نب». ابو طلحه بگذار یآنرا برا«فرمود:  می

 یرهایاز ت یریر. مبادا تیت. سرت را باال مگیامبر خدا! پدر و مادرم فدایپ یگفت: ا کند، ابو طلحه می

 .ام)ت، سپر کرده یرا براام   نهینه ات قرار دارد. (سیس یجلوام   نهیدشمن به تو اصابت کند. س

که یشان را باال زده بودند طوریدم که لباسهایرا د بم یشه دختر ابوبکر و ام ُسلیعا گوید: می یراو

آب  یها که حجاب بود). آنان مشین حادثه قبل از نزول آیکردم. (ا شان را مشاهده مییساق پا یخلخالها

گشتند. باز آنها را پر از آب کرده، دوباره  دادند و بر می کردند و به مردم، آب می را بر دوش خود حمل می

 .»ن افتادیر از دست ابو طلحه به زمیا سه بار، شمشیدادند. و در آنروز، دو  آمدند و به مردم، آب می می

 ): مناقب عبداهللا بن سالم 31باب (

يِب َوقَّاٍص « -۱۵۵۳
َ
َحٍد َ�ْميِش ىلَعَ  قَاَل: َما َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َسْعِد ابِْن أ

َ
َ�ُقوُل أل

ِ بِْن َسالمٍ 
َنَِّة إِالَّ ِلَعبِْدا�َّ

ْ
ْهِل اجل

َ
رِْض، إِنَُّه ِمْن أ

َ
 وََشِهدَ ﴿ :قَاَل: َوِ�يِه نََزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  .األ

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  ٰ  يَل ءِ َ�  )۳۸۱۲ بخاری:( .»]۱۰األحقاف: [﴾ ۦلِهِ مِثۡ  َ�َ
 یجز عبد الله بن سالم به احد اکرم  یدم که نبینشن گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

 .د او اهل بهشت استیروند، بگو ن راه مییزم یکه بر رو یگر از کسانید

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  وََشِهدَ ﴿ ه نازل شد:ین آیشان، ایو در مورد ا ٰ  ءِيَل َ�  یو کسان یعنی ﴾ۦلِهِ ِمثۡ  َ�َ

 .دهند می ی(قرآن) گواه یل بر همچون کتابیاسرائ یاز بن

ِ بِْن َسالٍم « -۱۵۵۴
يُْت ُرْؤَ�ا ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َ�َقَصْصتَُها َعلَيِْه  قال: َرأ

ْسَفلُُه يِف 
َ
تَِها ـ وَْسَطَها َ�ُموٌد ِمْن َحِديٍد، أ �ِّ يِف َروَْضٍة ـ َذَكَر ِمْن َسَعِتَها وَُخرْضَ

َ
يُْت َك�

َ
َوَرأ

تَاِ� 
َ
ْستَِطيُع، فَأ

َ
ْعالُه ُعْرَوٌة، فَِقيَل يِل: اْرَق، قُلُْت: ال أ

َ
َماِء، يِف أ ْعالُه يِف السَّ

َ
رِْض، َوأ

َ
 األ

ُ:  ،ِمنَْصٌف 
َ

ُعْرَوِة، فَِقيَل هل
ْ
َخْذُت بِال

َ
ْعالَها، فَأ

َ
فََرَ�َع ِ�يَايِب ِمْن َخليِْف، فََرِ�يُت َحىتَّ ُكنُْت يِف أ
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َها ليَِف يَِدي، َ�َقَصْصتَُها ىلَعَ انلَّيِبِّ  وَْضُة: «قَاَل:  اْستَْمِسْك فَاْستَيَْقْظُت َو�ِ�َّ تِلَْك الرَّ
نَْت ىلَعَ اإلِْسالِم  اإلِْسالُم، وََذلَِك 

َ
ُعْرَوةُ: ُعْرَوُة الُْو�ْىَق، فَأ

ْ
َعُموُد: َ�ُموُد اإلِْسالِم، َوتِلَْك ال

ْ
ال

  )۳۸۱۳ بخاری:( .»»َحىتَّ َ�ُموَت 
  یدم وآنرا براید یخواب اکرم  یزمان نبدر  گوید: می  عبدالله بن سالم« ترجمه:

ان یو در م ز ذکر کرد ـیآنرا ن یهستم ـ وسعت و سر سبز یا در باغیدم که گویف کردم. دیتعر رسول الله 

آن، در آسمان بود. و در رأس آن،  ین و قسمت باالین آن، در زمییقرار داشت که قسمت پا یآهن یآن، ستون

م را از پشت سر، باال یآمد و لباسها یتوانم. خادم وجود داشت. به من گفتند: باال برو. گفتم: نمیای  حلقه

ر. آنگاه، یدم و حلقه را گرفتم. به من گفتند: آن را محکم بگیآن رس یال رفتم تا به قسمت فوقانزد. پس با

ف کردم. فرمود: یتعر رسول خدا  یکه آن حلقه در دستم بود. سپس، خوابم را برا یدار شدم در حالیب

بر اسالم،   ،یاست. پس تو تا زنده هست یالوثق هعرو آن باغ، اسالم، و آن ستون، ستون اسالم، و آن حلقه، «

 . »»ماند یثابت قدم خواه

 لیلت خدیجه فض با خدیجه و ): ازدواج نبی اکرم 32باب (
َحٍد ِمْن �َِساِء انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۵۵

َ
َما ِغْرُت ىلَعَ  قَالَْت: َما ِغْرُت ىلَعَ أ

ْ�تَُها ،َخِد�َةَ 
َ
ُعَها  َولَِ�ْن اَكَن انلَّيِبُّ  ،َوَما َرأ اَة، ُ�مَّ ُ�َقطِّ يُْ�رِثُ ِذْكَرَها، َوُر�ََّما َذبََح الشَّ

ٌة 
َ
ْ�يَا اْمَرأ نَُّه لَْم يَُ�ْن يِف ادلُّ

َ
ُ: َك�

َ
ْعَضاًء، ُ�مَّ َ�بَْعثَُها يِف َصَدائِِق َخِد�ََة، فَُر�ََّما قُلُْت هل

َ
إِال أ

ٌ إِ�َّهَ «َخِد�َُة، َ�يَُقوُل: 
َ

 )۳۸۱۸ بخاری:( .»»ا اَكنَْت َوَ�نَْت، َوَ�َن يِل ِمنَْها َودل
ک جه، رشیخد هبه انداز اکرم  یاز همسران نبیک چ یبر ه گوید: می عنها الله یشه رضیعا« ترجمه:

نمود،  را ذبح می یکرد و چه بسا که گوسفند اد مییبه کثرت از او  رسول اکرم  یده بودم ولینبردم. او را ند

 یا زنیا در دنیگفتم: گو می به آنحضرت  یفرستاد. گاه جه مییدوستان خد یکرد و برا آنرا قطعه قطعه می

 ».فرزند دارم داشت و من از او،  یادیل زیفضا«فرمود:  می جه، وجود نداشته است. رسول خدا یبجز خد

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۵۶
َ
�ُل انلَّيِبَّ  َ�ْن أ ىَت ِجرْبِ

َ
! َهِذهِ َخِد�َُة قَاَل: أ ِ ، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

الَم ِمنْ   َعلَيَْها السَّ
ْ
َ�تَْك فَاقَْرأ

َ
اٌب، فَإَِذا ِ�َ أ ْو رَشَ

َ
ْو َطَعاٌم أ

َ
تَْت، َمَعَها إِنَاٌء ِ�يِه إَِداٌم أ

َ
 َر�َِّها قَْد أ

َْها بِبَيٍْت يِف  ، َو�رَشِّ َنَِّة ِمْن قََصٍب ال َصَخَب ِ�يِه َوال نََصَب  َوِم�ِّ
ْ
 )۳۸۲۰ بخاری:( .»اجل

از  یجه است که با ظرفیآمد و گفت: او خد اکرم  یل نزد نبیجبر گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

که نزد تو آمد، از طرف پرودگارش و از طرف من به او سالم  ید. پس هنگامیآ ا آب مییا غذا و یخورش 
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چگونه ی، ساخته شده است و هیان تهید میدر بهشت بشارت بده که از مروارای  او را به خانهبرسان و 

 .»در آن، وجود ندارد ییو سر و صدا یخستگ

ْخُت َخِد�ََة ـ ىلَعَ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۵۷
ُ
َذنَْت َهالَُة بِنُْت ُخَو�ِْ�ٍ ـ أ

ْ
قَالَْت: اْستَأ

 ِ لَِك، َ�َقاَل:  رَُسوِل ا�َّ قَالَْت: فَِغْرُت،  .»اللَُّهمَّ َهالَةَ «َ�َعَرَف اْستِئَْذاَن َخِد�ََة، فَاْرتَاَع ذِلَ
ْهِر، قَْد  ، َهلََكْت يِف ادلَّ ْدَ�ْ�ِ َ�ُقلُْت: َما تَْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجائِِز قَُر�ٍْش مَحَْراِء الشِّ

ُ َخْ�ًا ِمنَْها بَْدلََك ا�َّ
َ
 )۳۸۲۱ :یبخار( .»أ

 هاجاز ؛ از رسول الله لجه یلد؛ خواهر خدیهاله دختر خو گوید: می لشه یعا« ترجمه:

تکان خورد  افتاد،  لجه یاد اجازه خواستن خدیاو به  یدن صدایچون از شن ورود خواست. آنحضرت 

 یر زنیگفتم: چرا از پبردم و ک ن جمله، رشیدن ایاز شن گوید: می شهیعا». بار الها! هاله است«و فرمود: 

اد ین همه یا رفته است ایش آشکار بود (دندان نداشت) و مدتها است که از دنیها لثه یکه سرخ یشیقر

 .»ت فرموده استیاز او به شما عنا یکه خداوند، زنان بهتر یدر حال یکن می

 عتبه دختر): ذکر هند 33باب (

! َما اَكَن  لاَع�َِشَة  نْ �َ « -۱۵۵۸ ِ قَالَْت: َجاَءْت ِهنٌْد بِنُْت ُ�تْبََة، قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َْوَم  ْصبََح ايلْ

َ
ْهِل ِخبَائَِك، ُ�مَّ َما أ

َ
ْن يَِذلُّوا ِمْن أ

َ
َّ أ َحبُّ إِيلَ

َ
ْهِل ِخبَاٍء أ

َ
رِْض ِمْن أ

َ
ىلَعَ ىلَعَ َظْهِر األ

 َّ
َ

َحبَّ إِيل
َ
ْهُل ِخبَاٍء أ

َ
رِْض أ

َ
ْهِل ِخبَائَِك َظْهِر األ

َ
وا ِمْن أ ْن يَِعزُّ

َ
ْي َ�ْفيِسْ «قَاَل:  . أ ِ

َّ
يْضاً َواذل

َ
َوأ

َ  ايِقُ �َ وَ ». �ِيَِدهِ 
ْ
 )۳۸۲۵ بخاری:( .»مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ  ِث يْ دِ احل

چ ین، هیزم یرسول خدا! در رو یا و گفت: هند دختر عتبه آمد گوید: می لشه یعا« ترجمه:

تو دوست داشته باشم. اما امروز،  هخانواد یشتر از ذلت برایب ،آنان یبراوجود نداشت که ذلت را ای  خانواده

تو دوست  هخانواد یشتر از عزت برایآنان، ب ین وجود ندارد که عزت را برایزم یدر روای  چ خانوادهیه

 هیشرح بق». نگونه استیکه جانم در دست اوست، هم یسوگند به ذات«فرمود:  داشته باشم. رسول خدا 

 .»ان شدی) ب۱۰۳۳ث شماره (یآن، در حد

 زید بن عمرو بن نفیل  سخن از): 34باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۵۵۹
نَّ انلَّيِبَّ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ْسَفِل  : أ

َ
ليَِقَ َز�َْد ْ�َن َ�ْمِرو بِْن ُ�َفيٍْل بِأ

َل ىلَعَ انلَّيِبِّ  ْن َ�ْ�ِ
َ
ٍح َ�بَْل أ َ  انلَّيِبِّ  بَ�ْ

َ
َمْت إِىل ، َ�ُقدِّ ُ�َل ِمنَْها، ُ�مَّ  الَْويْحُ

ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

َ
ُسْفَرٌة، فَأ

ِ َعلَيْهِ  نَْصابُِ�ْم، َوال آُ�ُل إِالَّ َما ُذِكَر اْسُم ا�َّ
َ
ا تَْذحَبُوَن ىلَعَ أ ، قَاَل َز�ٌْد: إِ�ِّ لَْسُت آُ�ُل ِممَّ
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نَّ َز�َْد ْ�َن َ�ْمٍرو اَكَن يَِعي
َ
نَْزَل لََها ِمَن َوأ

َ
، َوأ ُ اُة َخلََقَها ا�َّ ُب ىلَعَ قَُر�ٍْش َذبَاحِئَُهْم، َو�َُقوُل: الشَّ

لَِك،  ، إِنَْ�اًرا ذِلَ ِ رِْض، ُ�مَّ تَْذحَبُوَ�َها ىلَعَ َ�ْ�ِ اْسِم ا�َّ
َ
ْ�بََت لََها ِمَن األ

َ
َماِء الَْماَء، َوأ السَّ

 ُ
َ

 )۳۸۲۶ بخاری:( .»َو�ِْ�َظاًما هل
د بن ینازل شود، با ز یوح اکرم  ینکه بر نبیقبل از ا گوید: می بعبدالله بن عمر « :ترجمه

آوردند.  رسول خدا  یبرا ییغذا همالقات کرد. سپس، سفر» بالح«ن ییل در قسمت پایعمرو بن نف

 د،یکن تان ذبح مییها بت ید گفت: من هم از آنچه شما براید. زیاز خوردن آن، امتناع ورز آنحضرت 

د بن عمرو بر یز گوید: می یخورم که نام خدا بر آن، گرفته شده باشد. راو را می یخورم و فقط گوشت نمی

گفت: گوسفند را خدا  دانست و می بزرگ می یگرفت، کار آنان را زشت و گناه ب مییش، عیقر یها حهیذب

ده است. آنگاه، شما آنرا یانیواه ریش، گین برایش آب نازل کرده است و از زمیده است و از آسمان، برایآفر

 .»دیکن یر خدا، ذبح میبنام غ

 ): دوران جاهلیت35باب (

ِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   هُ نْ �َ وَ « -۱۵۶۰ ال َمْن اَكَن َحاِلًفا َفال َ�ِْلْف إِالَّ بِا�َّ
َ
فاََكنَْت  .»أ

ِْلُف بِآبَائَِها،
َ

  قَُر�ٌْش حت
َ

ال
َ

ق
َ
ِْلُفوا بِآبَائُِ�مْ  الَ :«ف

َ
  )۳۸۳۶ بخاری:( .»»حت

گاه باش«فرمود:  اکرم  یکند که نب ت مییروا بعبدالله بن عمر ن یهمچن« ترجمه: د، هرکس یآ

ش بنام پدران خود، یقر گوید: می یراو». اد کندیاد کند، فقط به نام خدا، سوگند یخواهد سوگند یکه م

 . »»دیبه نام پدرانتان، سوگند نخور« فرمود:  خوردند. رسول خدا  سوگند می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۶۱
َ
اِعُر لَكَِمُة بَلِيٍد:: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ْصَدُق لَكَِمٍة قَالََها الشَّ

َ
  أ

َ بَاِطٌل  ٍء َما َخال ا�َّ ال لُكُّ يَشْ
َ
 أ

 ج

ْن �ُْسِلمَ  
َ
لِْت أ يِب الصَّ

َ
َميَُّة ْ�ُن أ

ُ
 .»َوَ�َد أ

 

 )۳۸۴۱(بخاری: 
که شاعر به زبان آورده است،  ین سخنیبهتر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یه بن ابیبود که امیک است. و نزد یر از خدا، رفتنیغ یزید که هر چیبدان گوید: می د است کهیسخن لب

 .»»صلت، مسلمان شود

 ): بعثت رسول اکرم 36باب (

ُد « -١٥٦١ ِلِب بِْن َهاِشِم بِْن َ�بِْدَمنَاِف بِْن قُيَصِّ بِْن الِكِب ُ�َمَّ ِ بِْن َ�بِْدالُمطَّ ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
ةَ بِْن َكعِب بِْن لَؤيِّ بِْن اغلِِب بِْن فِْهِر بِْن َمالِِك بِْن انلَّرْضِ بِْن ِكنَانََة بِْن ُخَز�َْمَة بِْن  بِْن ُمرَّ

َاَس بِْن مُ 
ْ

 رَضَ بِْن نَِزاِر بِْن َمَعدِّ بِْن َعْدنَاَن.ُمْدِرَ�َة بِْن إيِل
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ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٥٦٢ نِْزَل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ُ
ْرَ�ِعَ�، َ�َمَكَث قَاَل: أ

َ
، َوُهَو اْ�ُن أ

 الَْمِدينَِة، َ�َمَكَث بَِها َعرْشَ ِسنَِ�، ُ�مَّ كَّ بِمَ 
َ

ِمَر بِالِْهْجَرِة َ�َهاَجَر إِىل
ُ
َة َسنًَة، ُ�مَّ أ َة ثَالَث َعرْشَ

 َ  )۳۸۵۱ بخاری:( .»تُُو�ِّ
زده ینازل شد. پس س یوح اکرم  ی، به نبیدر سن چهل سالگ گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ز در آنجا ینه، هجرت نمود و ده سال نید. آنگاه به مدیداده شد تا هجرت نما سال در مکه ماند. سپس دستور

  .»ماند و بعد از آن، فوت کرد

 متحمل شدند ،مکه از مشرکین ،یارانش و پیامبر اکرم  مشکالتی که): 37باب (

َعاِص  َعِن « -۱۵۶۳
ْ
  :بابِْن َ�ْمِرو بِْن ال

َ
ُ�وَن  نْ �َ  َل ئِ سُ  هُ نَّ � ٍء َصنََعُه الُْمرْشِ َشدِّ يَشْ

َ
أ

يِب ُمَعيٍْط، َفوََضَع ثَْو�َُه  قَاَل: بَيْنَا انلَّيِبُّ  بِانلَّيِبِّ 
َ
ْ�بََل ُ�ْقبَُة ْ�ُن أ

َ
َكْعبَِة، إِْذ أ

ْ
يَُص�ِّ يِف ِحْجِر ال

خَ 
َ
بُو بَْ�ٍر َحىتَّ أ

َ
ْ�بََل أ

َ
قَاَل:  َذ بَِمنِْكبِِه، وََدَ�َعُه َعِن انلَّيِبِّ يِف ُ�نُِقِه، فََخنََقُه َخنًْقا َشِديًدا، فَأ

َ�قۡ ﴿
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ ٱ َرّ�ِ   )۳۸۵۶بخاری:( .»]۲۸غافر: [﴾ �َّ

 اکرم  ین با نبیکه مشرک ین برخوردیبدتر هدربار بعمرو بن العاص از عبد الله بن « ترجمه:

ط یمع یخواند که عقبه بن اب م) نماز مییدر ِحجر کعبه (حط امبر خدا ی، پیدند. گفت: روزیداشتند، پرس

خواست او را خفه کند. در آن هنگام،  ش را فشرد و مییآمد و چادرش را به گردن او انداخت و بشدت گلو

 گوید: می را که یا مردیدور ساخت و گفت: آ عقبه را گرفت و او را از رسول خدا  هآمد و شان ابوبکر

 ؟!»دیرسان می پرودگار من، الله است، به قتل

 ): ذکر جن38باب (

نِّ يَلْلََة اْستََمُعوا  ئل: َمْن آَذَن انلَّيِبَّ سُ  دْ قَ وَ   دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن بْ  ا�ِ َ�ْن عبدِ « -۱۵۶۴ ِ
ْ
بِاجل

ُقْرآَن؟ َ�َقاَل: إنَُّه آَذنَْت بِِهْم َشَجَرةٌ 
ْ
 )۳۸۵۹ بخاری:( .»ال

 ینب یدادند، چه کس به قرآن، گوش فرا می ها که جن یدند: شبیپرس عبدالله بن مسعود از « ترجمه:

 .»یرا از وجود آنان، با خبر ساخت؟ گفت: درخت اکرم 

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۶۵
َ
نَُّه اَكَن َ�ِْمُل َمَع انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
�  ِدْ قَ ...إَِداَوًة لِوَُضوئِِه وََحاَجِته 

ُ وْ قَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  يِفْ  ادَ زَ وَ  مَ دَّ قَ �َ 
َ

اَد، : « هل لُوِ� الزَّ
َ
، فََسأ نُّ ِ

ْ
تَاِ� َوفُْد ِجنِّ نَِصيِبَ�، َونِْعَم اجل

َ
إِنَُّه أ

وا بَِعْظٍم َوال بَِرْوثٍَة إِال وََجُدوا َعلَيَْها َطَعاًما ْن ال َ�ُمرُّ
َ
َ لَُهْم أ  )۳۸۶۰بخاری:( .»»فََدَعوُْت ا�َّ
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 یازهایوضو و ن یرا برا یبود و ظرف آب اکرم  یاو با نب ت است کهیروا ره یابوهر از« ترجمه:

 بین حدیهمراه داشت... ا گر آنحضرت ید
ً
نجا عالوه بر آن، آمده است که رسول یان شد و در ایث، قبال

بودند. آنان از من طلب  یخوب یها ن نزد من آمدند و چه جنیبیشهر نص یاز جنها یگروه«فرمود:  خدا 

  .»»ابندیب ییکه بگذرند، بر آن، غذا ینیا ِسرگیز از خدا خواستم که آنها بر هر استخوان و یغذا کردند. من ن

 ): هجرت به حبشه39باب (

مِّ َخادِلٍ بِنِْت َخادِلٍ « -۱۵۶۶
ُ
نَا ُجَو�ِْرَ�ٌة،  لَ�ْن أ

َ
َبََشِة َوأ

ْ
رِْض احل

َ
قَالَْت: قَِدْمُت ِمْن أ

 ِ ِ  فََكَساِ� رَُسوُل ا�َّ ْعالٌم، فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يَصًة لََها أ ْعالَم �ِيَِدهِ،  مَخِ

َ
َ�ْمَسُح األ

 )۳۸۷۴ بخاری:( .»»َسنَاهْ َسنَاهْ «َوَ�ُقوُل: 
ن حبشه آمدم. یبودم از سرزم یمن که دختر خردسال گوید: می ،لدختر خالد  ،ام خالد«ترجمه: 

باست، یز»   فرمود: یم د ویکش د. و بر آن نقشها، دست مییبه من پوشان یلباس نقش دار رسول الله 

 .»»باستیز

 ): حکایت ابو طالب40باب (

َعبَّاِس « -۱۵۶۷
ْ
ِلِب  َعِن ال نَُّه  :بِْن َ�بِْدالُْمطَّ

َ
َك؟ قَاَل لِلنَّيِبِّ � ْ�نَيَْت َ�ْن َ�مِّ

َ
: َما أ

رَِك «فَإِنَُّه اَكَن َ�ُوُطَك َو�َْغَضُب لََك، قَاَل:  نَا لاََكَن يِف ادلَّ
َ
ُهَو يِف َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر، َولَْوال أ

ْسَفِل ِمَن انلَّارِ 
َ
 )۳۸۸۳ بخاری:( .»»األ

ت انجام یعمو یبرا یگفتم: چه کار اکرم  یبه نب گوید: می عباس بن عبدالمطلب « ترجمه:

برد.  او در عمِق کِم جهنم به سر می«شد. فرمود:  ن مییکرد و به خاطر توخشمگ ت مییرا از توحمای؟ زیداد

 .»»گرفت اسفل آتش، قرار میک و اگر من نبودم، در در

ُْدرِيِّ « -۱۵۶۸
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
�  :ُه َ�َقاَل لََعلَُّه «وَُذِكَر ِعنَْدُه َ�مُّ

ِقيَاَمِة، َ�يُْجَعُل يِف َضْحَضاٍح ِمَن انلَّاِر، َ�بْلُُغ َكْعبَيِْه، َ�ْغِ� ِمنُْه 
ْ
َ�نَْفُعُه َشَفاَعيِت يَْوَم ال

 )۳۸۸۵ بخاری:( .»»ِدَماُغهُ 
دم یان آمد، شنیبه م یذکر رسول خدا  یعمو ازکه  یهنگام گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

که یرد طورید باشد و در عمِق کِم جهنم، قرار گیش مفیامت، برایدوارم که شفاعت من روز قیام«که فرمود: 

 .»»دیآ (باز هم) مغزش از آن، بجوش می یش برسد. ولیپاک آتش تا قوز
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 ): حدیث اسراء41باب (

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « -۱۵۶۹
ِ  :بَ�بِْدا�َّ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�  :بَتِْ� «َ�ُقوُل ا َكذَّ لَمَّ

ْ�ُظرُ 
َ
نَا أ

َ
ْخرِبُُهْم َ�ْن آيَاتِِه َوأ

ُ
ُ يِل َ�يَْت الَْمْقِدِس، َ�َطِفْقُت أ ِْجِر، فََجال ا�َّ

ْ
 قَُر�ٌْش، ُ�ْمُت يِف احل

 )۳۸۸۶ بخاری:( .»»إيَِلْهِ 
ش (اسراء و یکه قر یهنگام«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می جابر بن عبدالله « ترجمه:

ستادم. خداوند یملحق به کعبه) اک وار کوچیل (همان دیب کردند، در ِحجر اسماعیمعراج رفتن) مرا تکذ

ش یقر یآنرا برا یها کردم، نشانه یآن نگاه م یکه بسو یان ساخت. و من در حالیم نمایت المقدس را برایب

 .»»گفتم می

 ): معراج42(باب 

ِ  :َ�ْن َمالِِك بِْن َصْعَصَعَة « -١٥٧٠ نَّ نيَِبَّ ا�َّ
َ
رْسَِي بِِه:  أ

ُ
َ�ُهْم َ�ْن يَلْلَِة أ بَيْنََما «َحدَّ

 ، تَاِ� آٍت َ�َقدَّ
َ
ِْجِر ُمْضَطِجًعا، إِْذ أ

ْ
َِطيِم، َوُر�ََّما قَاَل يِف احل

ْ
نَا يِف احل

َ
 : وََسِمْعتُُه َ�ُقوُل: فََشقَّ قَاَل أ

 َهِذهِ، قَاَل الرَّ 
َ

ِ�يُت اوِ َما َ�ْ�َ َهِذهِ إِىل
ُ
 ِشْعَرتِِه، فَاْستَْخَرَج قَليِْب، ُ�مَّ أ

َ
ِْرهِ إِىل

َ
ي: ِمْن ُ�ْغَرِة �

ِ�يُت بَِدابٍَّة ُدوَن 
ُ
ِ�يَد، ُ�مَّ أ

ُ
، ُ�مَّ أ بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْملُوَءٍة إِيَمانًا، َ�ُغِسَل قَليِْب، ُ�مَّ ُحيِشَ

َغْ  ْ�يََض، ابلْ
َ
َِماِر أ

ْ
قىَْص َطْرفِِه، فَُحِملُْت َعلَيِْه اوِ الرَّ  قَاَل ِل َوفَْوَق احل

َ
ي: ُهَو ـ يََضُع َخْطَوُه ِعنَْد أ

�ُل، ِ�يَل: َومَ  ْ�يَا، فَاْستَْفتََح فَِقيَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ َماَء ادلُّ ىَت السَّ
َ
�ُل َحىتَّ أ ْن فَاْ�َطلََق يِب ِجرْبِ

رِْسَل إيَِلِْه؟ َقاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم الَْميِجُء َجاءَ َمَعَك؟ 
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ  ،َ�َفتَحَ  ،قَاَل: ُ�َمَّ

ال بُوَك آَدُم فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ السَّ
َ
ا َخلَْصُت فَإَِذا ِ�يَها آَدُم، َ�َقاَل: َهَذا أ َم، فَلَمَّ

َماَء اثلَّاِ�يََة بمَّ قَاَل: َمرَْحبًا بِاإلِ �ُ  ىَت السَّ
َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب َحىتَّ أ اِلِح َوانلَّيِبِّ الصَّ ِن الصَّ

رِْسَل إيَِلِْه؟ 
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ

ا َخلَْصُت إَِذا َ�َْ� وَِعيىَس وَُهَما قَاَل: �َ  َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم الَْميِجُء َجاَء، َ�َفتََح، فَلَمَّ
ا، ُ�مَّ قَاالَ  َالَِة، قَاَل: َهَذا َ�َْ� وَِعيىَس، فََسلِّْم َعلَيِْهَما، فََسلَّْمُت فََردَّ

ْ
ِخ اْ�نَا اخل

َ
: َمرَْحبًا بِاأل

اِلِح، وَ  َماِء اثلَّاثِلَِة، فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: الصَّ  السَّ
َ

اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب إِىل انلَّيِبِّ الصَّ
رِْسَل إيَِلِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحًبا بِِه، َفنِ 

ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ ْعَم ِجرْبِ

ا َخلَْصُت، إَِذا يُوُسُف، قَاَل: َهَذا يُوُسُف، فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت الَْميِجُء جَ  اَء، َ�ُفِتَح، فَلَمَّ
، ُ�مَّ  َماَء قَاَل َعلَيِْه، فََردَّ ىَت السَّ

َ
الِِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب، َحىتَّ أ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ

َ
: َمرَْحبًا بِاأل
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ابَِعَة، فَاْستَفْ  َوقَْد الرَّ
َ
ٌد، ِ�يَل: أ �ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ تََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ

 إِْدِر�َس 
َ

ا َخلَْصُت إىِل رِْسَل إيَِلِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم الَْميِجُء َجاَء، َ�ُفِتَح، فَلَمَّ
ُ
، أ

، ُ�مَّ قَاَل: َهَذا إِْدِر�ُس، فََسلِّ  اِلِح، َوانلَّيِبِّ قَاَل ْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ ِخ الصَّ
َ
: َمرَْحبًا بِاأل

�ُل،  َاِمَسَة، فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ
ْ
َماَء اخل ىَت السَّ

َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب، َحىتَّ أ الصَّ

رِْسَل إيَِلِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، ِ�يَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم الَْميِجُء ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َ 
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ مَّ

، ُ�مَّ  ا َخلَْصُت، فَإَِذا َهاُروُن، قَاَل: َهَذا َهاُروُن، فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ َجاَء، فَلَمَّ
اِلِح قَاَل  ِخ الصَّ

َ
اِدَسَة، : َمرَْحبًا بِاأل َماَء السَّ ىَت السَّ

َ
اِلِح، ُ�مَّ َصِعَد يِب، َحىتَّ أ ، َوانلَّيِبِّ الصَّ

رِْسَل إيَِلِْه؟ 
ُ
ٌد، ِ�يَل: َوقَْد أ �ُل، ِ�يَل: َمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َمَّ فَاْستَْفتََح، ِ�يَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: ِجرْبِ

 ْ ا َخلَْصُت، فَإَِذا ُموىَس، قَاَل: َهَذا ُموىَس، قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: َمرَْحبًا بِِه فَِنْعَم ال َميِجُء َجاَء، فَلَمَّ
، ُ�مَّ  ا قَاَل فََسلِّْم َعلَيِْه، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََردَّ اِلِح فَلَمَّ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ

َ
: َمرَْحبًا بِاأل

َاَوزُْت، بََ�ى
َ

ُ: َما ُ�بِْكيَك؟  ،جت
َ

بْ قَاَل ِ�يَل هل
َ
َنََّة ِمْن : أ

ْ
نَّ ُغالًما بُِعَث َ�ْعِدي، يَْدُخُل اجل

َ
ِ�ي أل

�ُل  ابَِعِة، فَاْستَْفتََح ِجرْبِ َماِء السَّ  السَّ
َ

يِت، ُ�مَّ َصِعَد يِب إِىل مَّ
ُ
ْن يَْدُخلَُها ِمْن أ ْ�رَثُ ِممَّ

َ
ِتِه أ مَّ

ُ
، ِ�يَل: أ

�ُل، ِ�يَل: َوَمْن َمَعَك؟ قَاَل: ُ�َ قَاَل َمْن َهَذا؟  ٌد، ِ�يَل: َوقَْد بُِعَث إيَِلِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: : ِجرْبِ مَّ
بُوَك، فََسلِّْم َعلَيِْه،

َ
ا َخلَْصُت، فَإَِذا إِبَْراِهيُم، قَاَل: َهَذا أ : قَاَل  َمرَْحبًا بِِه، فَِنْعَم الَْميِجُء َجاَء، فَلَمَّ

الَم، قَاَل: َمرَْحبًا بِا َّ ِسْدَرُة بْ إلِ فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فَرَدَّ السَّ اِلِح، ُ�مَّ ُرفَِعْت إيِلَ اِلِح، َوانلَّيِبِّ الصَّ ِن الصَّ
 ْ ِفيَلَِة، قَاَل: َهِذهِ ِسْدَرةُ ال

ْ
ُمنْتََ�، الُْمنْتََ�، فَإَِذا َ�بُْقَها ِمثُْل قِالِل َهَجَر، َو�َِذا َوَرُ�َها ِمثُْل آَذاِن ال

ْ�َهاٍر: َ�ْهَراِن بَا
َ
ْر�ََعُة أ

َ
ا َو�َِذا أ مَّ

َ
�ُل؟ قَاَل: أ ِطنَاِن، َوَ�ْهَراِن َظاِهَراِن، َ�ُقلُْت: َما َهَذاِن يَا ِجرْبِ

َيُْت الَْمعْ 
ْ

ُفَراُت، ُ�مَّ ُرفَِع يِلَ ابل
ْ
اِهَراِن فَانلِّيُل َوال ا الظَّ مَّ

َ
َنَِّة، َوأ

ْ
َاِطنَاِن َ�نَْهَراِن يِف اجل

ْ
ُموُر، ُ�مَّ ابل

ِ�يُت بِإِنَاٍء ِمْن مَخٍْر، َو�ِ 
ُ
ِفْطَرُة الَّيِت أ

ْ
، َ�َقاَل: ِ�َ ال َخْذُت اللَّنَبَ

َ
، َو�ِنَاٍء ِمْن َعَسٍل، فَأ نَاٍء ِمْن لنََبٍ

لََواُت مَخِْسَ� َصالًة لُكَّ يَْوٍم، فَرََجْعُت، َ�َمَررُْت ىلَعَ  َّ الصَّ تَُك، ُ�مَّ فُرَِضْت يلَعَ مَّ
ُ
نَْت َعلَيَْها َوأ

َ
 أ

ِمْرَت 
ُ
تََك ال �َْستَِطيُع ُموىَس، َ�َقاَل: بَِما أ مَّ

ُ
ِمْرُت خِبَْمِسَ� َصالًة لُكَّ يَْوٍم، قَاَل: إِنَّ أ

ُ
؟ قَاَل: أ

َشدَّ 
َ
اِ�يَل أ ُْت بَِ� إرِْسَ

َ
�ُْت انلَّاَس َ�بْلََك، واََعجل ِ قَْد َجرَّ مَخِْسَ� َصالًة لُكَّ يَْوٍم، َو�ِ�ِّ َوا�َّ

 َر�َِّك فَاسْ 
َ

َِة، فَارِْجْع إىِل
َ
 الُْمَعاجل

َ
ا، فَرََجْعُت إىِل ِتَك، فَرََجْعُت فَوََضَع َ��ِّ َعرْشً مَّ

ُ
ُ اتلَّْخِفيَف أل

ْ
هل

َ
أ

 ُموىَس، 
َ

ا، فَرََجْعُت ِإىل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت  اَل َ�َق�َُموىَس، َ�َقاَل: ِمثْلَُه فَرََجْعُت َفوََضَع َ��ِّ َعرْشً
 ُموىَس، َ�قَ 

َ
ا، فَرََجْعُت ِإىل ِمْرُت بَِعرْشِ َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، فَوََضَع َ��ِّ َعرْشً

ُ
اَل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت، فَأ
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 ُموىَس، َ�َقاَل: بَِم 
َ

ِمْرُت خِبَْمِس َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، فَرََجْعُت إىِل
ُ
فَرََجْعُت، َ�َقاَل ِمثْلَُه، فَرََجْعُت، فَأ

ِمْرُت خِبَْمِس َصلََواٍت لُكَّ يَْوٍم، قَ 
ُ
ِمْرَت؟ قُلُْت أ

ُ
َتَك ال �َْستَِطيُع مَخَْس َصلََواٍت لُكَّ أ مَّ

ُ
اَل: إِنَّ أ

 َر�ِّ 
َ

َِة، فَارِْجْع إىِل
َ
َشدَّ الُْمَعاجل

َ
اِ�يَل أ ُْت بَِ� إرِْسَ

َ
�ُْت انلَّاَس َ�بْلََك، واََعجل َك يَْوٍم، َو�ِ�ِّ قَْد َجرَّ

ُت َر�ِّ َحىتَّ 
ْ
ل
َ
ِتَك، قَاَل: َسأ مَّ

ُ
ُ اتلَّْخِفيَف أل

ْ
هل

َ
ا  فَاْسأ َسلُِّم، قَاَل: فَلَمَّ

ُ
رىَْض َوأ

َ
اْستَْحيَيُْت، َولَِك�ِّ أ

ْفُت َ�ْن ِعبَاِدي. قَ  ْمَضيُْت فَِر�َضيِت، وََخفَّ
َ
 نْ �َ  اءِ رْسَ اإلْ�ِ ُث يْ دِ حَ  مَ دَّ قَ �َ  دْ َجاَوزُْت، نَاَدى ُمنَاٍد: أ

 
َ
َ أ  يِف  ٍس �

َ
ْ يِف  َس يْ ا لَ ا مَ هَ نْ ٍد مِّ احِ وَ   لُكِّ ِ� ، وَ ةِ الَ الصَّ  اِب تَ كِ  لِ وَّ  أ   )٣٨٨٧ بخاری:( .»رِ خِ  اآل

ما سخن گفت و فرمود:  یاز شب اسراء برا  خدا رسول گوید: می بن صعصعه ک مال« ترجمه:

ر یرا تا زام   نهیآمد و س یده بودم، ناگهان، شخصیل به پهلو خوابیا حجر اسماعیم یکه در حط یهنگام«

مان بود، آوردند و قلبم را در آن، شستشو یرا که مملو از ا یرون آورد. سپس، طشتیشکافت. قلبم را ب ناف، 

آوردند که از قاطر، کوچکتر و از  یدیسف یش گذاشتند. آنگاه، چارپایمان کردند و سرجایدادند و آنرا پر از ا

ه ل مرا برد تا بیداشت. مرا بر آن سوار کردند. جبر دش بر میید هرا به اندازاش  االغ، بزرگتر بود. و هر گام

همراه توست؟  یل. گفتند: کسی؟ گفت: جبریستید. گفتند: تو کید و گفت: در را باز کنیا رسیآسمان دن

ر مقدم، عرض ی. گفتند: به او خیا دعوت شده است؟ گفت: بلیگفت: محمد، همراه من است. گفتند: آ

را  که وارد آسمان اول شدم، آدم  یآمده است. آنگاه، در را باز کردند. هنگام یم. چه وفت خوبیکن می

ن، پدرت، آدم است به او سالم بده. من هم به او سالم دادم و او جواب سالم مرا داد یل گفت: ایدم. جبرید

د و یل مرا باال برد تا به آسمان دوم رسیکوکار. سپس جبریامبر نیفرزند صالح و پ یا یو گفت: خوش آمد

همراه توست؟ گفت: محمد، همراه  یل. گفتند: کسی؟ گفت: جبریستید. گفتند: تو کیگفت: در را باز کن

م چه وقت یکن ر مقدم، عرض میی. گفتند: به او خیا دعوت شده است؟ گفت: بلیدند: آیمن است. پرس

ل گفت: یدم. جبری؛ را دیسیو ع ییحیم؛ یها که وارد آسمان دوم شدم، پسر خاله یآمده است. هنگام یخوب

 یز سالم دادم. آنها جواب دادند و گفتند: خوش آمدیهستند به آنها سالم بده. به آنان ن یسیو ع ییحینها، یا

دند: یل مرا به آسمان سوم برد و خواست تا در را باز کنند. پرسیکوکار. سپس جبریامبر نیبرادر صالح و پ یا

ا او یدند: آیهمراه توست؟ گفت: محمد، همرا من است. پرس یل. گفتند: کسی؟ گفت: جبریستیتو ک

آمده است. آنگاه در را باز  یم چه وقت خوبییگو . گفتند: به او خوش آمد مییدعوت شده است؟ گفت: بل

وسف است به او سالم بده. به او هم ین، یل گفت: ایدم. جبریوسف را دیکه وارد شدم،  یکردند. هنگام

ل یکوکار. سپس، جبریامبر نیالح و پبرادر ص یا یز جواب سالم مرا داد و گفت: خوش آمدیسالم دادم او ن

همراه  یل. گفتند: کسی؟ گفت: جبریستیمرا به آسمان چهارم برد و خواست تا در را باز کنند. گفتند: تو ک

. گفتند: به او خوش آمد یا دعوت شده است؟ گفت: بلیدند: آیتوست؟ گفت: محمد، همراه من است. پرس
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دم، یس رسیکه وارد شدم و به ادر یدر را باز کردند. هنگامآمده است. آنگاه،  یم چه وقت خوبییگو می

ز سالم دادم. او هم جواب سالم مرا داد و گفت: یس است به او سالم بده. به او نین، ادریل گفت: ایجبر

ل مرا به آسمان پنجم برد وخواست تا در را باز یکوکار. سپس جبریامبر نیبرادر صالح و پ یا یخوش آمد

همراه توست؟ گفت: محمد، همراه من است.  یدند: کسیل. پرسی؟ گفت: جبریستیک کنند. گفتند: تو

آمده  یم چه وقت خوبییگو یم . گفتند: به او خوش آمد یا او دعوت شده است؟ گفت: بلیدند: آیپرس

ن، هارون است. به او سالم بده. پس به او هم یل گفت: ایدم. جبریکه وارد شدم، هارون را د یاست. هنگام

 .کوکاریامبر نیپ برادر صالح و یا یز جواب سالم مرا داد و گفت: خوش آمدیسالم دادم. او ن

ل. ی؟ گفت: جبریستیخواست تا در را باز کنند. گفتند: تو ک ل مرا به آسمان ششم برد ویسپس جبر

. یا او دعوت شده است؟ گفت: بلیهمراه توست؟ گفت: محمد، همراه من است. گفتند: آ یدند: کسیپرس

ل یدم. جبریرا د یکه وارد شدم، موس یآمده است. هنگام یم چه وقت خوبییگو خوش آمد می گفتند: به او

ز جواب سالم مرا داد و گفت: خوش یاست. به او سالم بده. پس به او هم سالم دادم. او ن ین، موسیگفت: ا

دند: چرا یستن کرد. پرسیکه از او گذشتم، شروع به گر یکوکار. اما هنگامیامبر نیبرادر صالح و پ یا یآمد

شتر از امت من به یانش بیمبعوث شده است که امت ینکه بعد از من، نوجوانی؟ گفت: بخاطر ایکن ه مییگر

 .روند بهشت می

ل. ی؟ گفت: جبریستیدند: تو کیل مرا به آسمان هفتم برد و خواست تا در را باز کنند. پرسیسپس جبر

ا او دعوت شده است؟ گفت: یدند: آیهمراه توست؟ گفت: محمد، همراه من است. پرس یا کسیگفتند: آ

که وارد شدم،  یآمده است. هنگام یم. چه وقت خوبییگو . نگهبان آسمان گفت: به او خوش آمد مییبل

جواب سالم مرا ز سالم دادم. او هم ین، پدر توست. به او سالم بده. به او نیل گفت: ایدم. جبریم را دیابراه

دم. یرس یکوکار. سپس باال برده شدم تا به سدرة المنتهیامبر نیفرزند صالح و پ یا یداد و گفت: خوش آمد

ل یل است. جبریگوش ف هآن به انداز یو برگها» هجر«شهر  یها کوزه هش به اندازیها وهیدم که میناگهان، د

گر، آشکار ید یچهار نهر افتاد که دو تا پنهان و دو تااست. و در آنجا، نگاهم به  یسدرة النمنته  ن،یگفت: ا

ل و یبهشت اند. و دو نهر آشکار، ن یست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهاینها چیل! ایجبر یدم: ایبودند. پرس

 ر ویظرف شیک ظرف شراب، یک م یت المعمور را به من نشان دادند. آنگاه، برایباشند. سپس ب فرات می

 .دیاست که تو و امت ات بر آن هست ین، فطرتیل گفت: ایر را برداشتم. جبریمن شظرف عسل آوردند. یک 

دم، گفت: چه یرس ینکه به موسیم فرض قرار دادند. پس بر گشتم. همیآنگاه، روزانه، پنجاه نماز برا

تواند  گفت: امت تو نمی یبه تو دادند؟ گفتم: دستور دادند تا روزانه، پنجاه نماز بخوانم. موس یدستور

ل، مشکالت ییاسرا یش کردم و از بنیروزانه، پنجاه نماز بخواند. سوگند به خدا که من مردم را قبل از تو آزما

ف دهد. برگشتم. پس یامت ات، تخف یرا متحمل شدم. پس نزد پروردگارت برگرد و از او بخواه تا برا یادیز
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را تکرار کرد. دوباره اش  همان سخنان گذشته یآمدم. موس ینزد موسم کم کرد. دوباره یخداوند ده نماز، برا

را تکرار کرد. اش  یآمدم. او همان سخنان قبل یگر، نزد موسیگر را کم کرد. بار دیبرگشتم و خداوند ده نماز د

س آمدم. دوباره همان سخنان را تکرار کرد. پ یموس یز کم کرد. بسویگر نیپس برگشتم و خداوند، ده نماز د

آمدم و او همان سخنانش را تکرار  یبرگشتم و خداوند دستور داد تا روزانه، ده نماز بخوانم. پس نزد موس

 .ن بار به من دستور داده شد تا روزانه، پنج نماز بخوانمیکرد. دوباره نزد خدا برگشتم و ا

به تو دادند؟ گفتم: به من دستور دادند که روزانه،  ید: چه دستوریآمدم. پرس ین بار، نزد موسیآخر یبرا

ش یتواند روزانه، پنج نماز بخواند. و من قبل از تو، مردم را آزما گفت: امت تو نمی یپنج نماز بخوانم. موس

امت  ینزد پروردگارت برگرد و از او بخواه تا برا ام.  ، متحمل شدهیادیز یها یل، سختییاسرا یو از بنام   کرده

 .م هستمیف بدهد. گفتم: آنقدر از پروردگارم خواستم که شرمنده شدم. هم اکنون، خشنود و تسلیتخفات 
 ».ف دادمینمودم و به بندگانم تخف یرا قطعام   ضهیندا داد: فر یکه از آنجا گذشتم، هاتف یهنگام

از یک  د و هریان گردیب» کتاب الصالة«در آغاز  ت انس یث اسراء به روایاست که حد یاد آوریقابل 

 .»باشد فاقد آن می یگریاست که د یمطالب یث، حاوین دو حدیا

:  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٥٧١
َ

َر�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ يَالرُّءۡ ٱ َناَجَعلۡ  َوَما﴿يِف قَْوهِلِ َ�َعاىل
َ
 َنةٗ فِتۡ  إِ�َّ  َك َ�ٰ أ

ِ  .]٦٠اإلسراء: [﴾ ّلِلنَّاِس  ِرَ�َها رَُسوُل ا�َّ
ُ
 َ�يِْت  قَاَل: ِ�َ ُرْؤَ�ا َ�ْ�ٍ أ

َ
رْسَِي بِِه إِىل

ُ
يَلْلََة أ

َجَرةَ ٱوَ ﴿الَْمْقِدِس، قَاَل:  ۡ ٱ لشَّ قُّومِ  .]٦٠اإلسراء: [﴾ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  ُعونَةَ َملۡ ل  .»قَاَل: ِ�َ َشَجَرُة الزَّ
 )٣٨٨٨ بخاری:(

َر�ۡ  لَِّ�ٓ ٱ يَالرُّءۡ ٱ َناَجَعلۡ  َوَما﴿ ه:ین آیا هدربار ببن عباس ا« ترجمه:
َ
﴾ ّلِلنَّاِس  َنةٗ فِتۡ  إِ�َّ  َك َ�ٰ أ

ش یآزما هلیم، در واقع آنرا وسیسر ساختیتو م یرا که ما (در شب معراج) برا یدارید یعنی .]۶۰اإلسراء: [

ت یبه ب که رسول الله  ی) در شبیداریدار، با چشم (در حالت بین دیا گوید: می م،یمردم، قرار داد

 .المقدس برده شد، صورت گرفت

َجَرةَ ٱوَ ﴿ :هیآ هدربار بن ابن عباس یهمچن ۡ ٱ لشَّ  یعنی .]۶۰اإلسراء: [﴾ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  ُعونَةَ َملۡ ل

 . »د: منظور از آن، درخت َزقوم استیفرما درخت لعنت شده در قرآن، می

 وآمدن عایشه به مدینه وعروسی آنحضرت  لبا عایشه   نبی اکرم نکاح): 43باب (
 با وي 

نَا بِنُْت ِستِّ ِسنَِ�، َ�َقِدْمنَا  قَالَْت: تََزوََّجِ� انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۷۲
َ
َوأ

�ِّ  ،الَْمِدينَةَ 
ُ
تَتِْ� أ

َ
َق َشَعِري فََوَ� مُجَيَْمًة، فَأ َارِِث بِْن َخْزَرٍج، فَوُِعْكُت َ�تََمرَّ

ْ
َا يِف بَِ� احل

ْ
نل َ�َ�َ
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ْدرِي َما تُِر�ُد يِب، 
َ
تَيْتَُها ال أ

َ
رُْجوَحٍة َوَميِع َصَواِحُب يِل، فرََصََخْت يِب فَأ

ُ
مُّ ُروَماَن، َو�ِ�ِّ ليَِف أ

ُ
أ

َخَذْت �ِيَ 
َ
نِْهُج َحىتَّ َسَ�َن َ�ْعُض َ�َفيِس، ُ�مَّ فَأ

ُ
اِر، َو�ِ�ِّ أل ْوَ�َفتِْ� ىلَعَ بَاِب ادلَّ

َ
ِدي َحىتَّ أ

نَْصارِ 
َ
اَر فَإَِذا �ِْسَوٌة ِمَن األ ْدَخلَتِْ� ادلَّ

َ
يِس، ُ�مَّ أ

ْ
َخَذْت َشيْئًا ِمْن َماٍء َ�َمَسَحْت بِِه وَْجِ� َورَأ

َ
يِف  أ

َيِْت، َ�ُقلَْن ىلَعَ 
ْ

ِ�، فَلَْم ابل
ْ
ْصلَْحَن ِمْن َشأ

َ
ْسلََمتِْ� إيَِلِْهنَّ فَأ

َ
َ�ِة وىلََعَ َخْ�ِ َطائٍِر، فَأ رَبَ

ْ
َْ�ِ َوال

ْ
 اخل
 ِ نَا يَْوَمئٍِذ بِنُْت �ِْسِع ِسنِ�َ  يَرُْعِ� إِالَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
ْسلََمتِْ� إيَِلِْه، َوأ

َ
 )۳۸۹۴ بخاری:( .»ُضىًح فَأ

مرا به نکاح خود در آورد.  اکرم  یشش ساله بودم که نب یدختر گوید: می لشه یعا« ترجمه:

م. در آنجا تب شدم که به علت یحارث بن خزرج، منزل گرفت یبن هم و در محلینه، هجرت کردیسپس به مد

، با ید. سرانجام، روزیم رسیها نکه به شانهید تا ایی، دوباره رویخت. پس از مدتیسرم ر یآن، موها

دانستم از من  نمی یبودم که مادرم؛ ام رومان؛ آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ول یم مشغول تاب بازدوستان

، آرام یخانه نگهداشت. اندک هزدم، کنار درواز که نفس نفس می مرا خواهد. او دستم را گرفت و چه می

د. یبر آنها کش یو دستآب برداشت و به سر و صورتم زد  ید. آنگاه، کمیگرفتم ونفس زدنم، بر طرف گرد

و خوش آمد، گفتند. یک در آنجا نشسته بودند. آنان به من تبر یسپس مرا به داخل خانه برد. چند زن انصار

که هنگام ظهر  دن رسول خدا یمرا نترساند مگر د یزیچ چیمادرم مرا به آنها سپرد. آنان مرا آراستند و ه

 .»بودمای  دختر نه سالهآمد و مرا به او سپردند. در آن هنگام، من 

نَّ انلَّيِبَّ  :لا َ�نْهَ وَ « -۱۵۷۳
َ
نَِّك يِف «قَاَل لََها:  أ

َ
رَى �

َ
، أ ِ�ْ�َ ِر�تُِك يِف الَْمنَاِم َمرَّ

ُ
أ

قُوُل: إِْن يَُك َهَذا ِمْن 
َ
نِْت، فَأ

َ
تَُك فَاْكِشْف َ�نَْها، فَإَِذا ِ�َ أ

َ
قٍَة ِمْن َحِر�ٍر، َوَ�ُقوُل: َهِذهِ اْمَرأ رَسَ

ِ ُ�ْمِضهِ   )۳۸۹۵ بخاری:( .»»ِعنِْد ا�َّ
دوبار تو را در لباس «خطاب به او فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا لشه یعااز « ترجمه:

دم که ید ین، همسر توست. چادرش را کنار بزن. ناگهان، میگفت: ا می یدم. و شخصی، خواب دیشمیابر

 .»»پوشاند یعمل م هگفتم: اگر خواب از جانب خدا باشد،. به آن، جام . با خود مییتو هست

 یارانش به مدینه و  اکرم ): هجرت پیامبر44باب (

بََويَّ َ�طُّ ِإال َوُهَما يَِدينَاِن  ؛َزْوَج انلَّيِبِّ  ،لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۵۷۴
َ
ْعِقْل أ

َ
قَالَْت: لَْم أ

 ِ تِينَا ِ�يِه رَُسوُل ا�َّ
ْ
يَن، َولَْم َ�ُمرَّ َعلَيْنَا يَْوٌم إِالَّ يَأ ا اْ�تُِ�َ  ادلِّ َطَرَ�ِ انلََّهاِر بُْ�َرةً وََعِشيًَّة، فَلَمَّ

ِغَماِد لَِقيَُه اْ�نُ 
ْ
َبََشِة، َحىتَّ إَِذا بَلََغ بَْرَك ال

ْ
رِْض احل

َ
َْو أ

َ
بُو بَْ�ٍر ُمَهاِجًرا �

َ
 الُْمْسِلُموَن َخَرَج أ

ْ�َن تُِر�ُد يَا
َ
َقاَرِة، َ�َقاَل: أ

ْ
ِغنَِة وَُهَو َسيُِّد ال ِر�ُد   ادلَّ

ُ
ْخرََجِ� قَْوِ�، فَأ

َ
بُو بَْ�ٍر: أ

َ
بَا بَْ�ٍر؟ َ�َقاَل أ

َ
أ
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بَا بَْ�ٍر ال َ�ُْرُج َوال 
َ
ِغنَِة: فَإِنَّ ِمثْلََك يَا أ ، قَاَل اْ�ُن ادلَّ ْ�بَُد َر�ِّ

َ
رِْض َوأ

َ
ِسيَح يِف األ

َ
ْن أ

َ
أ

ْمِ 
َ

يَْف، َوتُِعُ� ىلَعَ ُ�َْرُج، إِنََّك تَْ�ِسُب الَْمْعُدوَم، َوتَِصُل الرَِّحَم، َوحت ، َوَ�ْقِري الضَّ لَكَّ
ْ
ُل ال

نَا لََك َجارٌ 
َ
، فَأ َقِّ

ْ
ِغنَِة،  ،نََوائِِب احل ََل َمَعُه اْ�ُن ادلَّ

َ
َك، فَرََجَع َواْرحت ارِْجْع َواْ�بُْد َر�ََّك بِبََ�ِ

اِف قَُر�ٍْش، َ�َقاَل لَُهْم: إِنَّ  رْشَ
َ
ِغنَِة َعِشيًَّة يِف أ بَا بَْ�ٍر ال َ�ُْرُج ِمثْلُُه َوال  َ�َطاَف اْ�ُن ادلَّ

َ
أ

يَْف،  ، َو�َْقِري الضَّ لَكَّ
ْ
ْرُِجوَن رَُجًال يَْ�ِسُب الَْمْعُدوَم، َوَ�ِصُل الرَِّحَم، َوَ�ِْمُل ال ختُ

َ
ُ�َْرُج، أ

 ُ ِغنَِة، َوقَال َواِر ابِْن ادلَّ ْب قَُر�ٌْش جِبِ ؟ فَلَْم تَُ�ذِّ َقِّ
ْ
بَا َوُ�ِعُ� ىلَعَ نََوائِِب احل

َ
ِغنَِة: ُمْر أ وا البِْن ادلَّ

 َما َشاَء، َوال يُؤِْذينَا بَِذلَِك، َوال �َْستَْعلِ 
ْ
َْقَرأ ْن بِِه، بَْ�ٍر فَلْيَْعبُْد َر�َُّه يِف َدارِهِ، فَلْيَُصلِّ ِ�يَها، َويلْ

ِغنَ  ْ�نَاَءنَا، َ�َقاَل َذلَِك اْ�ُن ادلَّ
َ
ْن َ�ْفنِتَ �َِساَءنَا َوأ

َ
ْىَش أ بُو بَْ�ٍر فَإِنَّا �َ

َ
يِب بَْ�ٍر، فَلَِبَث أ

َ
ِة أل

يِب بَ�ْ 
َ
 يِف َ�ْ�ِ َدارِهِ، ُ�مَّ بََدا أل

ُ
ٍر بَِذلَِك َ�ْعبُُد َر�َُّه يِف َدارِهِ، َوال �َْستَْعِلُن بَِصالتِِه، َوال َ�ْقَرأ

ُقْرآَن، 
ْ
 ال

ُ
�َِ� فَابْتََ� َمْسِجًدا بِِفنَاِء َدارِهِ، َوَ�َن يَُص�ِّ ِ�يِه َو�َْقَرأ َ�يَنَْقِذُف َعلَيِْه �َِساُء الُْمرْشِ

بُو بَْ�ٍر رَُجًال بَ 
َ
ْ�نَاُؤُهْم، َوُهْم َ�ْعَجبُوَن ِمنُْه َوَ�نُْظُروَن إيَِلِْه، َوَ�َن أ

َ
اًء ال َ�ْمِلُك َ�يْنَيِْه �َّ َوأ

 ،�َ�ِ اَف قَُر�ٍْش ِمَن الُْمرْشِ رْشَ
َ
فَْزَع َذلَِك أ

َ
ُقْرآَن، َوأ

ْ
 ال

َ
ِغنَِة َ�َقِدَم إَِذا قََرأ  ابِْن ادلَّ

َ
رَْسلُوا إِىل

َ
فَأ

ْن َ�ْعُبَد َر�َُّه يِف َدارِهِ، َ�َقْد َجاوَ 
َ
َوارَِك، ىلَعَ أ بَا بَْ�ٍر جِبِ

َ
َجْرنَا أ

َ
َز َذلَِك َعلَيِْهْم، َ�َقالُوا: إِنَّا ُكنَّا أ

ِقَراءَ 
ْ
الِة َوال ْعلََن بِالصَّ

َ
ْن َ�ْفنِتَ �َِساَءنَا فَابْتََ� َمْسِجًدا بِِفنَاِء َدارِهِ، فَأ

َ
ةِ ِ�يِه، َو�ِنَّا قَْد َخِشينَا أ

ىَب إِالَّ 
َ
ْن َ�ْعبَُد َر�َُّه يِف َدارِهِ، َ�َعَل، َو�ِْن أ

َ
ْن َ�ْقترَِصَ ىلَعَ أ

َ
َحبَّ أ

َ
ْ�نَاَءنَا فَاْ�َهُه، فَإِْن أ

َ
ْن ُ�ْعِلَن  َوأ

َ
أ

تََك، فَإِنَّ  ْن يَُردَّ إيَِلَْك ِذمَّ
َ
يِب بَْ�ٍر بَِذلَِك، فََسلُْه أ

َ
�َن أل ِْفَرَك، َولَْسنَا ُمِقرِّ

ُ
ْن �

َ
ا قَْد َكِرْهنَا أ

ي اَعقَْدُت لََك  ِ
َّ

يِب بَْ�ٍر َ�َقاَل: قَْد َعِلْمَت اذل
َ
 أ

َ
ِغنَِة إِىل ىَت اْ�ُن ادلَّ

َ
االْسِتْعالَن، قَالَْت اَع�َِشُة: فَأ

 
َ
ا أ ْن َ�ْقترَِصَ ىلَعَ َذلَِك، َو�ِمَّ

َ
ا أ �ِّ َعلَيِْه، فَإِمَّ

َ
َعَرُب �

ْ
ْن �َْسَمَع ال

َ
ِحبُّ أ

ُ
يِت، فَإِ�ِّ ال أ

َّ ِذمَّ ْن تَرِْجَع إيِلَ
ِ عَ  َواِر ا�َّ رىَْض جِبِ

َ
رُدُّ إيَِلَْك ِجَوارََك، َوأ

َ
بُو�َْ�ٍر: فَإِ�ِّ أ

َ
ُ، َ�َقاَل أ

َ
ْخِفْرُت يِف رَُجٍل َ�َقْدُت هل

ُ
زَّ أ

، َوانلَّيِبُّ  ِر�ُت َداَر ِهْجَرتُِ�ْم، َذاَت «لِلُْمْسِلِمَ�:  َ�َقاَل انلَّيِبُّ َة، كَّ يَْوَمئٍِذ بِمَ  وََجلَّ
ُ
إِ�ِّ أ

تَانِ  َرَّ
ْ
، وَُهَما احل ٍْل َ�ْ�َ البَتَْ�ِ

َ
ُة َمْن اَكَن َهاَجَر » � َ�َهاَجَر َمْن َهاَجَر قِبََل الَْمِدينَِة، َورََجَع اَعمَّ

 َ
َ

 الَْمِدينَِة، َوجت
َ

َبََشِة إىِل
ْ
رِْض احل

َ
ِ بِأ ُ رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�ٍر قِبََل الَْمِدينَِة، َ�َقاَل هلَ

َ
َز أ ىلَعَ : «هَّ

ْن يُؤَْذَن يِل 
َ
رُْجو أ

َ
نَْت؟ قَاَل:  .»رِْسِلَك فَإِ�ِّ أ

َ
يِب أ

َ
بُو بَْ�ٍر: َوَهْل تَرُْجو َذلَِك بِأ

َ
 .»َ�َعمْ «َ�َقاَل أ

 ِ بُو بَْ�ٍر َ�ْفَسُه ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
يِلَْصَحبَُه، وََعلََف َراِحلَتَْ�ِ اَكَ�تَا ِعنَْدهُ َوَرَق  فََحبََس أ

يِب بَ�ْ 
َ
ُْن يَْوًما ُجلُوٌس يِف َ�يِْت أ

َ
ْشُهٍر، قَالَْت اَع�َِشُة: َ�بَيْنََما �

َ
ْرَ�َعَة أ

َ
َبَُط، أ

ْ
ُمِر، َوُهَو اخل ٍر السَّ
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يِب بَْ�ٍر: َهَذا رَُسو
َ
ِهَ�ِة قَاَل قَائٌِل أل ِْر الظَّ

َ
ِ يِف � تِينَا  ُل ا�َّ

ْ
ُمتََقنًِّعا يِف َساَعٍة لَْم يَُ�ْن يَأ
ْمٌر، قَالَ 

َ
اَعِة إِالَّ أ ِ َما َجاَء بِِه يِف َهِذهِ السَّ ، َوا�َّ ِّ�

ُ
يِب َوأ

َ
ُ أ بُو بَْ�ٍر: فَِداٌء هلَ

َ
ْت: ِ�يَها، َ�َقاَل أ

 ِ ُ، فََدَخَل،  فََجاَء رَُسوُل ا�َّ
َ

ِذَن هل
ُ
َذَن، فَأ

ْ
يِب بَْ�ٍر:  َ�َقاَل انلَّيِبُّ فَاْستَأ

َ
ْخِرْج َمْن «أل

َ
أ

، قَاَل:  .»ِعنَْدكَ  ِ نَْت، يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ْهلَُك بِأ

َ
بُو بَْ�ٍر: إِ�ََّما ُهْم أ

َ
ِذَن يِل يِف «َ�َقاَل أ

ُ
فَإِ�ِّ قَْد أ

ُُروِج 
ْ
نَْت يَا رَُسوَل  .»اخل

َ
يِب أ

َ
َحابَُة، بِأ بُو بَْ�ٍر: الصَّ

َ
ِ  َ�َقاَل أ ، قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ قَاَل  .»َ�َعمْ : «ا�َّ

 ِ ، قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ إِْحَدى َراِحليََتَّ َهاَ�ْ�ِ نَْت، يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِب أ

َ
بُو بَْ�ٍر: فَُخْذ بِأ

َ
 .»بِاثلََّمِن : «أ

َهاِز، وََصنَْعنَا لَُهَما ِ
ْ
َحثَّ اجل

َ
ْزنَاُهَما أ ْسَماُء بِنُْت  قَالَْت اَع�َِشُة: فََجهَّ

َ
ُسْفَرةً يِف ِجَراٍب، َ�َقَطَعْت أ

 ، يَْت: َذاَت انلَِّطاَ�ْ�ِ َراِب، فَِبَذلَِك ُسمِّ ِ
ْ
يِب بَْ�ٍر قِْطَعًة ِمْن نَِطاقَِها فََرَ�َطْت بِِه ىلَعَ فَِم اجل

َ
أ

 ِ َِق رَُسوُل ا�َّ
َ
بُو بَْ�ٍر بَِغاٍر يِف َجبَِل ثَْوٍر، فَ  قَالَْت: ُ�مَّ حل

َ
َكَمنَا ِ�يِه ثَالَث يَلَاٍل، يَِبيُت َوأ

يِب بَْ�ٍر، َوُهَو ُغالٌم َشابٌّ ثَِقٌف لَِقٌن، َ�يُْدِلُج ِمْن ِعنِْدِهَما �َِسَحٍر، 
َ
ِ ْ�ُن أ

ِعنَْدُهَما َ�بُْدا�َّ
ْمًرا يُْ�تَاَداِن بِِه إِالَّ واََعهُ كَّ َ�يُْصِبُح َمَع قَُر�ٍْش بِمَ 

َ
ِ�يَُهَما خِبرََبِ َة َكبَائٍِت، فَال �َْسَمُع أ

ْ
، َحىتَّ يَأ

يِب بَْ�ٍر ِمنَْحًة ِمْن َ�نٍَم، 
َ
 أ

َ
َة َمْو� الُم، َو�َْرىَع َعلَيِْهَما اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ َذلَِك ِحَ� َ�ْتَِلُط الظَّ

ِعَشاِء، َ�يَِبيتَاِن يِف رِْسٍل َوُهَو لنََبُ 
ْ
 ِمنَْحِتِهَما َ�ُ�ِ�َُها َعلَيِْهَما ِحَ� تَْذَهُب َساَعٌة ِمَن ال

َة بَِغلٍَس، َ�ْفَعُل َذلَِك يِف لُكِّ يَلْلٍَة ِمْن تِلَْك اللَّيَ  ايِل َورَِضيِفِهَما، َحىتَّ َ�نِْعَق بَِها اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ
 ِ َجَر رَُسوُل ا�َّ

ْ
يِل، َوُهَو ِمْن بَِ� �َ  اثلَّالِث، َواْستَأ بُو بَْ�ٍر رَُجًال ِمْن بَِ� ادلِّ

َ
بِْد بِْن َوأ

َعاِص بِْن َوائٍِل 
ْ
�ُت الَْماِهُر بِالِْهَدايَِة، قَْد َ�َمَس ِحلًْفا يِف آِل ال ِرِّ

ْ
�تًا، َواخل ، َهاِديَا ِخرِّ َعِديٍّ

ِمنَاُه فََدَ�َعا إيَِلِْه َراِحلَتَيِْهَما، َوَواَعَداُه اَغَر ثَْورٍ 
َ
اِر قَُر�ٍْش، فَأ ، َوُهَو ىلَعَ ِديِن ُكفَّ ْهِ�ِّ َ�ْعَد  السَّ

َخَذ بِِهمْ 
َ
يِلُل، فَأ َة َوادلَّ  ثَالِث يَلَاٍل، بَِراِحلَتَيِْهَما ُصبَْح ثَالٍث، َواْ�َطلََق َمَعُهَما اَعِمُر ْ�ُن ُ�َهْ�َ

اقَُة ْ�َن ُجْعُشٍم الُْمْدليَِجُّ  َواِحِل، قَاَل رُسَ اِر قَُر�ٍْش، َطِر�َق السَّ : َ�ُقوُل: َجاَءنَا رُُسُل ُكفَّ
ِ َ�َْعلُ  نَا  وَن يِف رَُسوِل ا�َّ

َ
ُه، َ�بَيْنََما أ رَسَ

َ
ْو أ

َ
يِب بَْ�ٍر، ِديََة لُكِّ َواِحٍد ِمنُْهَما َمْن َ�تَلَُه أ

َ
َوأ

ُْن 
َ

ْ�بََل رَُجٌل ِمنُْهْم، َحىتَّ قَاَم َعلَيْنَا َو�
َ
َجالٌِس يِف َ�ِْلٍس ِمْن َ�َالِِس قَْوِ� بَِ� ُمْدِلٍج، أ

ْصَحابَُه، قَاَل ُجلُوٌس، َ�َقاَل: 
َ
ًدا َوأ َراَها ُ�َمَّ

ُ
اِحِل، أ ْسوَِدًة بِالسَّ

َ
يُْت آنًِفا أ

َ
اقَُة! إِ�ِّ قَْد َرأ يَا رُسَ

يَْت فُالنًا َوفُالنًا اْ�َطلَ 
َ
ُهْم لَيُْسوا بِِهْم، َولَِكنََّك َرأ ُ: إِ�َّ

َ
ُهْم ُهْم، َ�ُقلُْت هل َّ�

َ
اقَُة: َ�َعَرفُْت � ُقوا رُسَ

ْ�يُنِنَا، �ُ 
َ
ُْرَج بَِفريَِس بِأ ْن ختَ

َ
َمْرُت َجاِر�يَِت أ

َ
مَّ بَلِثُْت يِف الَْمْجِلِس َساَعًة، ُ�مَّ ُ�ْمُت فََدَخلُْت، فَأ

َيِْت، فََحَطْطُت 
ْ

َخْذُت ُرْميِح فََخرَْجُت بِِه ِمْن َظْهِر ابل
َ
، َوأ َّ َ�َمٍة، َ�تَْحِبَسَها يلَعَ

َ
َوِ�َ ِمْن َوَراِء أ
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رَْض، وَخَ 
َ
ِه األ َ�يُْت فَريَِس فََرِ�بْتَُها، فََرَ�ْعتَُها ُ�َقرُِّب يِب، َحىتَّ َدنَوُْت بِزُجِّ

َ
َفْضُت اَعيِلَُه، َحىتَّ أ

 ِكنَانيَِت، فَاْستَْخرَْجُت ِمنَْها 
َ

ْهَو�ُْت يَِدي إِىل
َ
ِمنُْهْم َ�َعرَثَْت يِب فَريَِس، فََخَررُْت َ�نَْها، َ�ُقْمُت فَأ

ْزالَم فَاْستَْقَسْمُت بِهَ 
َ
ْزالَم األ

َ
ْ�َرُه، فََرِ�بُْت فَريَِس، وََعَصيُْت األ

َ
ي أ ِ

َّ
ْم ال، فََخَرَج اذل

َ
ُهْم أ رُضُّ

َ
ا: أ

 ِ َِفاَت،  ُ�َقرُِّب يِب، َحىتَّ إَِذا َسِمْعُت قَِراَءَة رَُسوِل ا�َّ
ْ

بُو بَْ�ٍر يُْ�رِثُ االتل
َ
َوُهَو ال يَلْتَِفُت، َوأ

رِْض، َحىتَّ 
َ
، فََخَررُْت َ�نَْها، ُ�مَّ زََجْرُ�َها َ�نََهَضْت، َساَخْت يََدا فَريَِس يِف األ ْكبَتَْ�ِ  بَلََغتَا الرُّ

َماِء ِمثُْل  ثَِر يََدْ�َها ُ�ثَاٌن َساِطٌع يِف السَّ
َ
ا اْستَوَْت قَائَِمًة إَِذا أل ِْرُج يََدْ�َها، فَلَمَّ

ُ
فَلَْم تََ�ْد خت

ْزالِم فََخَرَج 
َ
َخاِن، فَاْستَْقَسْمُت بِاأل َماِن، فََوَ�ُفوا فََرِ�بُْت فَريَِس، ادلُّ

َ
ْ�َرُه، َ�نَاَدْ�تُُهْم بِاأل

َ
ِي أ

َّ
اذل

ْمُر رَُسوِل 
َ
ْن َسيَْظَهُر أ

َ
َبِْس َ�نُْهْم، أ

ْ
َحىتَّ ِجئْتُُهْم، َوَوَ�َع يِف َ�ْفيِس ِحَ� لَِقيُت َما لَِقيُت ِمَن احل

 ِ ُ: إِنَّ قَْوَمَك قَْد َجَعلُوا �ِ   ا�َّ
َ

ْخبَاَر َما يُِر�ُد انلَّاُس بِِهْم، َ�ُقلُْت هل
َ
ُ�ُهْم أ ْخرَبْ

َ
يََة، َوأ يَك ادلِّ

ْن قَاَل: 
َ
الِ�، إِالَّ أ

َ
اَد َوالَْمتَاَع، فَلَْم يَْرَزآِ�، َولَْم �َْسأ ْخِف َ�نَّا«وََعَرْضُت َعلَيِْهُم الزَّ

َ
ُُه  .»أ تلْ

َ
فََسأ

َمَر اَعِمَر �ْ 
َ
ْمٍن، فَأ

َ
ْن يَْ�تَُب يِل ِكتَاَب أ

َ
ِديٍم، ُ�مَّ َمىَض رَُسوُل أ

َ
َة فََكتََب يِف ُرْ�َعٍة ِمْن أ َن ُ�َهْ�َ

 ِ �َْ�ُ  ا�َّ ِم، فََكَسا الزُّ
ْ
أ ٍب ِمَن الُْمْسِلِمَ�، اَكنُوا جِتَاًرا َقافِِلَ� ِمَن الشَّ

ْ
َ�ْ�َ يِف َر�  فليَِقَ الزُّ

 ِ بَا بَْ�ٍر ِ�يَاَب َ�يَاٍض، وََسِمَع  رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ َوأ ِمْن    الُْمْسِلُموَن بِالَْمِدينَِة َ�َْرَج رَُسوِل ا�َّ

ِهَ�ةِ، فَاْ�َقلَبُوكَّ مَ  ُهْم َحرُّ الظَّ ِة، َ�يَنْتَِظُرونَُه َحىتَّ يَرُدَّ َرَّ
ْ
 احل

َ
ا يَْوًما َة، فاََكنُوا َ�ْغُدوَن لُكَّ َغَداةٍ إِىل

َوْوا
َ
ا أ َطالُوا انِْتَظارَُهْم، فَلَمَّ

َ
ْمٍر  َ�ْعَد َما أ

َ
ُطٍم ِمْن آَطاِمِهْم أل

ُ
ْوَ� رَُجٌل ِمْن َ�ُهوَد ىلَعَ أ

َ
 ُ�يُوتِِهْم أ

َ
إِىل

 ِ اُب، فَلَْم َ�ْمِلِك  َ�نُْظُر إيَِلِْه، َ�برَُصَ بِرَُسوِل ا�َّ َ ْصَحابِِه ُمبَيَِّضَ�، يَُزوُل بِِهُم الرسَّ
َ
َوأ
ىلْعَ َصْوتِِه: يَا َمعَ 

َ
ْن قَاَل بِأ

َ
َُهوِديُّ أ

ْ
ي تَنْتَِظُروَن، َ�ثَاَر ايل ِ

َّ
ُ�ِم اذل َعَرِب! َهَذا َجدُّ

ْ
ارِشَ ال

 ِ ْوا رَُسوَل ا�َّ الِح، َ�تَلَقَّ  السِّ
َ

َِمِ�، َحىتَّ نََزَل  الُْمْسِلُموَن إِىل
ْ

ِة، َ�َعَدَل بِِهْم َذاَت ايل َرَّ
ْ
بَِظْهِر احل

بُو بَْ�ٍر لِلنَّاِس، بِِهْم يِف بَِ� َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف، وََذلَِك يَْوَم االثْنَ 
َ
ِل، َ�َقاَم أ وَّ

َ
ْ�ِ ِمْن َشْهِر َر�ِيٍع األ

 ِ ِ  وََجلََس رَُسوُل ا�َّ ْن لَْم يََر رَُسوَل ا�َّ نَْصاِر ـ ِممَّ
َ
ـ  َصاِمتًا، َ�َطِفَق َمْن َجاَء ِمَن األ

ِ  ُ�َيِّ  ْمُس رَُسوَل ا�َّ َصابَِت الشَّ
َ
بَا بَْ�ٍر، َحىتَّ أ

َ
 أ

َ
بُو بَْ�ٍر َحىتَّ َظلََّل َعلَيِْه ، فَأ

َ
ْ�بََل أ

 ِ ِ  بِرَِدائِِه، َ�َعَرَف انلَّاُس رَُسوَل ا�َّ يِف بَِ� َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف  ِعنَْد َذلَِك، فَلَِبَث رَُسوُل ا�َّ
َس ىلَعَ اتلَّْقوَى، وََص�َّ  سِّ

ُ
ِي أ

َّ
َس الَْمْسِجُد اذل سِّ

ُ
َة يَلْلًَة، َوأ ِ بِْضَع َعرْشَ ، ُ�مَّ ِ�يِه رَُسوُل ا�َّ

بِالَْمِدينَِة، وَُهَو  َرِ�َب َراِحلَتَُه، فََساَر َ�ْميِش َمَعُه انلَّاُس، َحىتَّ بََرَ�ْت ِعنَْد َمْسِجِد الرَُّسولِ 
 يِف يَُص�ِّ ِ�يِه يَْوَمئٍِذ رَِجاٌل ِمَن الُْمْسِلِمَ�، َوَ�َن ِمْر�ًَدا لِلتَّْمِر لُِسَهيٍْل وََسْهٍل ـ ُغالَمْ�ِ يَتِيَمْ�ِ 
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 ِ ْسَعَد بِْن ُزَراَرةَ ـ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َهَذا «ِحَ� بََرَ�ْت بِِه َراِحلَتُُه:  َحْجِر أ إِْن َشاَء ا�َّ
ُل  ِ  .»الَْمْ�ِ ، فََساَوَمُهَما بِالِْمْرَ�ِد يِلَتَِّخَذُه َمْسِجًدا، َ�َقاال: ال بَْل  ُ�مَّ َداَع رَُسوُل ا�َّ ُغالَمْ�ِ

ْ
ال

ْن َ�ْقبَلَُه ِمنُْهَما ِهبًَة َحىتَّ اْ�تَاعَ 
َ
ِ أ ىَب رَُسوُل ا�َّ

َ
، فَأ ِ ُه ِمنُْهَما، ُ�مَّ َ�نَاهُ َ�َهبُُه لََك يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ :  َمْسِجًدا، َوَطِفَق رَُسوُل ا�َّ َهَذا «َ�نُْقُل َمَعُهُم اللَّنِبَ يِف بُنْيَانِِه: َوَ�ُقوُل َوُهَو َ�نُْقُل اللَّنِبَ
ْطَهرْ 

َ
بَرُّ َر�َّنَا َوأ

َ
، َهَذا أ َِماُل ال مِحَاَل َخيرَْبْ

ْ
 «َوَ�ُقوُل:  .»احل

َ
ْجُر اآلِخَرهْ، فَارَْحِم اللَُّهمَّ إِنَّ األ

َ
ْجَر أ

نَْصاَر َوالُْمَهاِجَرهْ 
َ
 )۳۹۰۶-۳۹۰۵ (بخاری: .»»األ

که به خاطر دارم، پدر و مادرم،  یاز زمان گوید: می ؛ اکرم  یهمسر نب ؛لشه یعا« ترجمه:

ش یکه مسلمانان، مورد آزما یآمد. هنگام نزد ما می مسلمان بودند. و هر روز، صبح و شب، رسول الله 

د. در آنجا با ابن یرس» الغمادک بر« هرون رفت تا به منطقیقرار گرفتند، ابوبکر به قصد هجرت به حبشه، ب

رون ی؟ گفت: قوم ام مرا بیرو ابوبکر! کجا می یبود، مالقات کرد. او گفت: ا» قاره« هلیدغنه که سردار قب

ابوبکر!  یم. ابن دغنه گفت: اینم و پروردگارم را عبادت نمااحت کین، سیزم یخواهم رو کرده است. می

، با یرس ازمندان مییرا تو به داد نیکند. ز رون مییآنها را ب یروند و نه کس رون مییمانند تو نه ب یافراد

 یاریو در مشکالت، به مردم،  یکن می ی، مهمان نوازیریپذ ت میی، مسئولیرحم دار هشاوندانت، صلیخو

نجا بود که ابوبکر برگشت یدهم. برگرد و پرودگارات را در شهر خود، عبادت کن. ا من تو را پناه می .یرسان یم

مانند  یش سر زد وبه آنان گفت: افرادیکرد. شب هنگام، ابن دغنه به اشراف قر یز او را همراهیو ابن دغنه ن

د، صله رحم ینما میک ا که به فقرا کمر یا مردیکند. آ رون مییآنان را ب یروند ونه کس رون مییابوبکر، نه ب

ش، پناه ید؟ قریکن رون مییرسد، ب ر است، مهمان نواز است و در مشکالت، به داد مردم مییت پذیمسئول  دارد،

خود، عبادت کند، همانجا نماز  هرفتند و به او گفتند: به ابوبکر بگو تا پرودگارش را در خانیدادن ابن دغنه را پذ

ت و آزار نرساند. ی، انجام ندهد و به ما اذیش را علنین کارهایخواهد، آنجا تالوت کند. و ا یبخواند و هر چه م

ز ین سخنان را به اطالع ابوبکر رساند. ابوبکر نیم که زنان و کودکان ما را به فتنه اندازد. ابن دغنه ایترس یرا میز

قرآن،  اش، خواند و فقط در خانه نماز نمی یخود به عبادت پرودگارش گذراند. او علن هنگونه در خانیرا ا یمدت

ساخت. در همان مسجد، نماز  یمسجد اش، ات خانهیم گرفت و در حی، تصمیاز مدت کرد. پس تالوت می

 .آوردند ن به آنجا هجوم مییزنان و فرزندان مشرک جه، یکرد. درنت خواند و قران، تالوت می می

اش  کتوانست خود را کنترل کند و اش الوت قرآن، نمیکرد و هنگام ت ه مییار گریو چون ابوبکر، بس

ک ن کار، باعث وحشت سران مشریستند. اینگر کردند و به او می دن او تعجب مییشد، آنان از د می یجار

م تا پرودگار یابن دغنه فرستادند. او آمد. آنها گفتند: ما ابوبکر را بخاطر تو پناه داد یرا بسو یش شد. کسیقر

ساخت و نماز و  یمسجد اش، ات خانهین حد، تجاوز کرد و در حیعبادت کند. او از ااش  خانهخود را در 

ن کار، باز بدار. اگر یم که زنان و فرزندان ما را به فتنه اندازد. او را از ایترس یکرد. م یرا علناش  تالوت
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، عبادت یخواهد علن گر میا یتواند. ول اکتفا کند، میاش  دوست دارد که به عبادت پرودگار خود در خانه

 یم. و از سویکن یمان شکنیم که با تو پیرا ما دوست ندارید. زیرون آیات ب یکند، از او بخواه تا از پناهندگ

 .میکن ز تحمل نمییابوبکر را ن یعلن یگر، کارهاید

ا به ی ام.  بسته یمانیکه من با تو چه پ یدان ابن دغنه نزد ابوبکر آمد و گفت: تو می گوید: می بشه یعا

ن سخن به گوش عرب برسد که یرا دوست ندارم ایا. زیرون بیب ام، یا از پناهندگیمانت، اکتفا کن و یهمان پ

به  یم و راضیآ رون مییات ب یگفت: از پناهندگ مان بستم و آنرا شکستند. ابوبکری، پیمن در مورد مرد

 .شوم پناه خدا می

ن هجرت یسرزم«در مکه بود و خطاب به مسلمانان فرمود:  کرم ا یاست که در آن هنگام، نب یگفتن

از  یآنگاه، تعداد». ان دو سنگالخ، واقع شده است، به من نشان دادندیباشد و م نخل می یشما را که دارا

نه ین حبشه، هجرت کرده بودند، به مدیکه به سرزم یشتر کسانینه هجرت کردند و بیمد یمسلمانان بسو

صبر کن.  یکم«به او گفت:  نه، آماده ساخت. رسول الله یهجرت به مد یز خود را براینرفتند. ابوبکر 

وجود دارد؟  یدین امیا چنیت باد. آیابوبکر گفت: پدرم فدا». هجرت بدهند هز اجازیدوارم به من نیام

و دو  نمود. یکند، از هجرت خوددار یرا همراه نکه رسول خدا یبخاطر ا پس ابوبکر ». یبل«فرمود: 

 .ه کردیتغذ الن، یشتر را بمدت چهار ماه با برگ درخت مغ

 ن، رسول خدا یبه او گفت: ا یم که شخصینشسته بود ،پدرم؛ ابوبکر ه، هنگام ظهر در خانیروز

ن ساعت، آمده است. ابوبکر گفت: یش را پوشانده است و بر خالف عادت گذشته، در ایاست که سر و رو

 .نجا آورده استین ساعت به ایاو را در ا یسوگند به خدا، کار مهم ش باد.یپدر و مادرم، فدا

ورود خواست. به او اجازه دادند. وارد خانه شد و به ابوبکر گفت:  هآمد و اجاز بهرحال، رسول الله 

 نها، اهل تو هستند. آنحضرت یت باد. ایرسول خدا! پدرم فدا یابوبکر گفت: ا». رون کنیانت را بیاطراف«

توانم  ا مییت باد. آیرسول خدا! پدرم فدا یگفت: ا». ده استیخروج (هجرت) رس هبه من اجاز«فرمود: 

ن دو شتر را یاز ا یکیت باد. یرسول خدا! پدرم فدا یگفت: ا». یبل«فرمود:  همراه تو باشم؟ آنحضرت 

 ».دارم یفقط آنرا در قبال پول، برم«فرمود:  بردار. رسول اکرم 

م. آنگاه، یدیدک ، تداریچرم هسفریک در  ییآنان، غذا یم و برایشتر را به سرعت، آماده کردما آن دو 

ن جهت، او را ذات یسفره را با آن بست. بد هپاره کرد و دهانای  اسماء دختر ابوبکر، از کمر بندش، قطعه

 .ندیگو ن مییالنطاق

شدند.  یارد، رفتند و سه شب در آنجا مخفکه در کوه ثور، قرار د یو ابوبکر به غار آنگاه، رسول الله 

گذارند. و هنگام سحر از  بود، شبها را با آنان میک ریار و زیهوش یز که جوانین ببکر  یو عبد الله بن اب

 .ا شب را آنجا بوده استیآمد که گو ش مییصبح زود، به مکه نزد قر یکرد و طور آنجا حرکت می
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گشت و آنها را با خبر  شب، نزد آنان باز می یکیسپرد و در تار میش را بخاطر یقر یها توطئه یاو تمام

 .ساخت می

 یرِده را در آن حوالی؛ گوسفندان شبابوبکر  هره؛ غالم آزاد شدیگر، عامر بن فهید یاز طرف

دن ینگونه آنان شب را با نوشیبرد و ا گذشت، آنها را نزد آنان می از شب می یکه پاس ید. و هنگامیچران می

راند. و هر سه  زد و گوسفندان را از آنجا می ، بانگ مییکیکردند. سپس در تار می یتازه و داغ، سپرر یش

 .ن کردیشب، چن

 ییو راهنما یعبد بن عد یبن هریل را که از تید یله بنیاز قب یمرد و ابوبکر  ن رسول خدا یهمچن

ن یش بود. آنان او را امین کفار قریو بر د یمان آل عاص بن وائل سهمیر کردند. او هم پیماهر بود، اج

صبح روز سوم،  یعنیدانستند و شترانشان را به او سپردند و با او وعده گذاشتند که بعد از سه شب، 

خود، براه افتادند. آن شخص (راهنما)  یره و راهنماینگونه آنها با عامر بن فهیاورد. ایشترانشان را به غار ثور ب

 .ساحل بردق یآنها را از طر

ا کشتن هر ی یریدستگ یش، نزد ما آمدند وبرایفرستادگان کفار قر گوید: می یسراقه بن جعشم مدلج

از  یکین کردند. در آن اثنا، من در ییخونبها (صد شتر) تع هبه اندازای  زهیو ابوبکر، جا از رسول خدا یک 

سراقه! هم اکنون  یستاد و گفت: اینار ما اد و کیاز راه رس یمدلج؛ نشسته بودم که مرد یقوم ام؛ بن مجالس

ن کردم که آنها یقی گوید: می ارانش باشند. سراقهیکنم که محمد و  دم. گمان مییرا در ساحل د یافراد

که چند ای  دهیرا د یو فالن یستند. بلکه فالنیآنها (محمد و ابوبکر) ن ای، دهیرا که تو د یهستند. گفتم: کسان

 .رفتندنجا یلحظه قبل، از ا

زم، دستور دادم تا اسبم را یدر آن مجلس، نشستم. آنگاه برخاستم و به خانه رفتم و به کن یسپس، ساعت

را برداشتم و از پشت خانه ام   زهیببرد و آنجا منتظر من بماند. من هم ن ها رون کند و به پشت تپهیاز خانه ب

دم و بر آن ینکه به اسبم رسین آوردم تا اییرا پاگر آنین گرفتم و قسمت دیزم یزه را بسویرون رفتم. سِر نیب

ن ید و من به زمیشدم. در آن هنگام، اسبم لرزیک نکه به آنها نزدیدم تا ایسوار شدم و به سرعت آن را دوان

رون آوردم و با آنها فال گرفتم. یقمارم را از آن، ب یرهایر بردم و تیت هجعب افتادم. پس برخاستم و دستم را به

آنان  یفال، خالف آنچه دوست داشتم، در آمد. بدون توجه به آن (فال) بر اسبم سوار شدم و آنرا بسو هجینت

ار یکرد اما ابوبکر بس من نگاه نمی یبسو دم. آنحضرت یرا شن که قرائت رسول خدا  ییدم تا جایدوان

اد زدم و اسب، یافتادم. سپس فرن ین فرو رفت و من به زمیاسبم تا زانو در زم ین بار، دستهایکرد. ا نگاه می

ش به آسمان برخاست. بار یمانند دود از اثر دستها یستاد، غباریکه راست ا یبرخاست. هنگام یبه سخت

فال، خالف آنچه دوست داشتم، در آمد. پس صدا زدم و از آنها، امان خواستم.  هجیگر، فال گرفتم و نتید

ن به یتوانم به آنها برسم، چن یدم نمیکه د ینان رفتم. البته هنگامستادند. من بر اسبم سوار شدم و نزد آیآنان ا
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ا ی یریدستگ یغلبه خواهد کرد. به او گفتم: همانا قوم ات برا یبزود ن رسول خدا ید که دیذهنم رس

ن کرده است و آنها را از قصد مردم، با خبر ساختم و به آنان، غذا و ییه، تعیبه اندازه دای  زهیکشتن ات، جا

راز ما را «فرمود:  نکه رسول خدا ینخواستند جز ا یزیرفتند. و از من چینپذ یشنهاد دادم. ولیکاال، پ

ره دستور داد. او یبه عامر بن فه سد. رسول اکرم یم بنویبراای  سپس خواستم تا امان نامه». ده نگه داریپوش

 .شده بود، نوشت یکه دباغ یز آن را بر پوستین

گشتند،  یاز تاجران مسلمان که از شام برم یر و گروهیبه راهش ادامه داد و با زب آنگاه رسول خدا 

 .ه کردید، هدیو ابوبکر، لباس سف ر به رسول خدا یمالقات نمود. زب

از مکه، خارج شده است. لذا آنان،  نه هم با خبر شدند که رسول خدا یگر، مسلمانان مدید یاز سو

آنان را به خانه بر  ظهر، ینکه گرمایماندند تا ا رفتند و منتظر او می نه مییدهر روز صبح، به سنگالخ خارج م

 .دیگردان می

 یشان رفتند، مردیها که به خانه یشان برگشتند. هنگامیها ، به خانهیانتظار طوالنیک ، پس از یروز

د. ید دیدر لباس سفارانش را یو  شان رفته بود، رسول خدا یها از قلعه یکی ی، باالیکار یکه برا یهودی

گروه  یاد زد: ایبلند، فر یده شوند. او کنترلش را از دست داد و با صداید یگذاشت که بخوب اما سراب نمی

شان شتافتند و در همان یها اسلحه ید. مسلمانان بسویاست که شما منتظر او بود ین، صاحب دولتیعرب! ا

 هنکه در محلیراست، کج کرد تا ا یآنان را بسو راه مالقات کردند. آنحضرت  سنگالخ، با رسول خدا 

استقبال مردم،  یبرا ع االول بود. ابوبکر یعمرو بن عوف، منزل گرفت. و آن روز، دوشنبه ماه رب یبن

ده بودند، هنگام آمدن، به یرا ند که رسول اکرم  یساکت، نشسته بود. انصار ستاده بود و رسول خدا یا

ش او را ید. آنگاه، ابوبکر برخاست و با ردایرس نکه آفتاب به آنحضرت یتا اگفتند  ابوبکر خوش آمد می

 .را شناختند نجا بود که مردم، رسول خدا یه گرفت. ایدر سا

قرآن) بر اساس  هرا که (به گفت یعمرو بن عوف ماند و مسجد یان بنیدر م یده شب و اند آنحضرت 

 .اء) و در آن، نماز خواندشده است، بنا کرد (مسجد قب یه گذاریتقوا پا

ن یزانو به زم ینکه شترش در محل مسجد النبیز با او براه افتادند تا ایسپس بر شترش، سوار شد و مردم ن

کردن ک خواندند. عالوه بر آن، محل خش از مسلمانان در آنجا نماز می یزد و نشست. در آن هنگام، تعدا

 . اسعد بن زراه قرار داشتند؛ بود یکه تحت سر پرست یمیتک یهل ؛دو کودیسهل و س یخرماها

». نجا منزل خواهم گرفتیاگر خدا بخواهد، ا«ن نشست، فرمود: یبه زم که شتر رسول خدا  یهنگام

 ین، با آنان سخن گفت تا در آنجا مسجدیمت زمیرا خواست و در مورد قک آن دو کود امبر اکرم یسپس پ

آنرا بعنوان  م. رسول خدا یده ه مییم بلکه آنرا به شما هدیفروش ن را نمییمرسول خدا! ز یبسازد. گفتند: ا

ساختن  یز همراه صحابه برایبنا کرد. و خودش ن ید و در آنجا مسجدیرفت بلکه آنرا خریهبه از آنان، نپذ
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و محصوالت  ها وهیبر (میخ یم، مانند بارهایکن که ما حمل می ین باریا«فرمود:  آورد و می یآن، خشت م

فرمود:  ن مییهمچن». دارد یشتریو ثواب ب تر کن، بار ما نزد خداوند، پایست بلکه ای) نیکشاورز

 ». ین و انصار را بخششایخداوندا! پاداش، همان پاداش آخرت است. پس مهاجر«

ْسَماَء « -۱۵۷۵
َ
،  :لَ�ْن أ نَا ُمِتمٌّ

َ
، قَالَْت: فََخرَْجُت َوأ ِ�َْ� ِ بِْن الزُّ

َها مَحَلَْت بَِعبِْدا�َّ َّ�
َ
�

َ�يُْت بِِه انلَّيِبَّ 
َ
تُُه بُِقبَاٍء، ُ�مَّ أ ْ ُت بُِقبَاٍء، فََودلَ

ْ
ل َ�يُْت الَْمِدينََة، َ�َ�َ

َ
، فَوََضْعتُُه يِف َحْجِرهِ، ُ�مَّ فَأ

ِ َداَع بِتَْمَرٍة، َ�َمَضَغهَ  ٍء َدَخَل َجْوفَُه ِر�ُق رَُسوِل ا�َّ َل يَشْ وَّ
َ
، ُ�مَّ ا، ُ�مَّ َ�َفَل يِف ِ�يِه، فاََكَن أ

َل َمْولُوٍد ُودِلَ يِف اإلِْسالمِ  وَّ
َ
ُ َو�َرََّك َعلَيِْه، َوَ�َن أ

َ
 )۳۹۰۹ بخاری:( .»َحنََّكُه بِتَْمَرٍة، ُ�مَّ َداَع هل

را در شکم داشتم. دوران  بر یعبدالله بن زبباردار بودم و  گوید: می لاسماء « ترجمه:

نه، هجرت نمودم و در قباء، منزل گرفتم و در آنجا، وضع یده بود که از مکه به مدیان رسیبه پاام   یحاملگ

 ییخرما گذاشتم. رسول خدا اش  آغوش بردم و در اکرم  یحمل نمودم. سپس فرزندم را نزد نب

شد، آب دهان اش  که وارد شکم یزین چیدر دهانش، آب دهان انداخت. پس اولد و یخواست، آنرا جو

د). سپس، یمالاش  د و به کامینمود (خرما را جویک گر، تخنید ییبود. آنگاه، او را با خرما رسول خدا 

 .»ا آمدینه) بدنیبود (که پس از هجرت به مد یمسلمانک ن کودیش دعا و طلب برکت نمود. و او اولیبرا

يِب بَْ�ٍر « -۱۵۷۶
َ
نَا  قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يِس، فَإَِذا أ

ْ
َغاِر، فََرَ�ْعُت َرأ

ْ
يِف ال

 ِ َقْوِم، َ�ُقلُْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ
ْ
قَْداِم ال

َ
هُ َرآنَا ،بِأ  برََصَ

َ
َطأ

ْ
نَّ َ�ْعَضُهْم َطأ

َ
بَا بَْ�ٍر «قَاَل:  .لَْو أ

َ
اْسُكْت يَا أ

 ُ  )۳۹۲۲ بخاری:( .»» ثَاثِلُُهَمااْ�نَاِن ا�َّ
 یبه پاهاام   چشم در غار بودم. سرم را بلند کردم، ناگهان اکرم  یبا نب گوید: می ابوبکر « ترجمه:

فرمود:  امبر اکرم یند. پیب ن، نگاه کند، ما را میییاز آنان به پا یکیرسول خدا! اگر  یدشمن افتاد. گفتم: ا

 .»»ن ما، خداستیم که سومیهست یابوبکر، ساکت باش. ما دو نفر یا«

 یارانش به مدینه و  اکرم ): ورود پیامبر45باب (

رَبَاِء بِْن  َعِن « -۱۵۷۷
ْ
مِّ  باَعزٍِب  ال

ُ
ُل َمْن قَِدَم َعلَيْنَا ُمْصَعُب ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ َواْ�ُن أ وَّ

َ
قَاَل: أ

َطَّ 
ْ
، ُ�مَّ قَِدَم ُ�َمُر ْ�ُن اخل اُر ْ�ُن يَارِسٍ اِب َمْكتُوٍم، َوَ�نَا ُ�ْقِرئَاِن انلَّاَس، َ�َقِدَم بِالٌل وََسْعٌد َوَ�مَّ

ْصَحاِب انلَّيِبِّ 
َ
�َن ِمْن أ ٍء  ،َم انلَّيِبُّ ُ�مَّ قَدِ  ،يِف ِعرْشِ ْهَل الَْمِدينَِة فَرُِحوا �يَِشْ

َ
يُْت أ

َ
َ�َما َرأ

 ِ ِ  :َحىتَّ َجَعَل اِإلَماُء َ�ُقلْنَ  فَرََحُهْم بِرَُسوِل ا�َّ ُت َسبِِّح قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
ْ
، َ�َما قَِدَم َحىتَّ قََرأ

لِ  ىلْعَ يِف ُسَوٍر ِمَن الُْمَفصَّ
َ
 )۳۹۲۵ خاری:ب( .»اْسَم َر�َِّك األ
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بودند  ین کسانیر و عبد الله بن ام مکتوم، اولیمصعب بن عم گوید: می ببراء بن عازب « ترجمه:

اسر آمدند و یآموختند. بعد از آنها, بالل، سعد و عمار بن  نه) آمدند و به مردم، قرآن مییکه نزد ما (در مد

ف آورد. یتشر اکرم  یسر انجام، نبآمد.  اران رسول خدا یست نفر از یبا ب سپس، عمر بن خطاب 

زان هم یکه کن ییخوشحال شوند تا جا آمدن رسول الله  هبه انداز یزیچ ینه برایدم که اهل مدیپس من ند

نه آمد من یبه مد که رسول خدا  یآمده است. و هنگام گفتند: رسول خدا  (خوشحال بودند) و می

 ٱ َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ َسّبِحِ ﴿
َ
 یها ق تا آخر قران را سوره همفصل را حفظ کرده بودم. (از سور هسورو چند ﴾ ۡ�َ ۡ�

 .»نامند) مفصل می

 حجمناسک در مکه پس از اداي  ،): ماندن مهاجر46باب (

َعالءِ  َعِن « -۱۵۷۸
ْ
ِ�ِّ  بِْن  ال رَْضَ

ْ
ِ  احل ثَالٌث لِلُْمَهاِجِر َ�ْعَد : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َدرِ   )۳۹۳۳ بخاری:( .»»الصَّ
ارت، سه یتواند پس از طواف ز مهاجر می«فرمود:  رسول الله  گوید: می یضرمحعالء بن « ترجمه:

 .»»روز در مکه بماند

 به مدینه هجرتپس از   اکرم ): آمدن یهود نزد پیامبر47باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۵۷۹
َ
َُهوِد آلَمَن يِب «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ٌة ِمَن ايل لَْو آَمَن يِب َعرَشَ

َُهودُ 
ْ

 )۳۹۴۱ بخاری:( .»»ايل
آورد (افراد  یمان میهود به من ایاگر ده نفر از «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

مان یان به من ایهودی هات از آنها نام برده شده است) همیاز روا یبودند که در بعض یبرجسته و خاص

 .»آوردند می





 

 
 

 

 

 

  اکرم پیامبر اتغرو) 57کتاب (

 یرهشَع ةغزو): 1باب (

ْرَ�َم « -۱۵۸۰
َ
ُ: َ�ْم َغَزا انلَّيِبُّ  َ�ْن َز�ِْد بِْن أ

َ
ةَ  ِ�يَل هل  .ِمْن َغْزَوٍة؟ قَاَل: �ِْسَع َعرْشَ

ةَ  :ِ�يَل  نَْت َمَعُه؟ قَاَل: َسبَْع َعرْشَ
َ
َل؟ .َ�ْم َغَزوَْت أ وَّ

َ
ُهْم اَكنَْت أ ُّ�

َ
  قُلُْت: فَ�

َ
ال

َ
ِو  :ق

َ
ُة، أ ُعَسْ�َ

ْ
ال

، فََذَكْرُت لَِقتَاَدَة،  ُعَشْ�ُ
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
ُعَشْ�ُ ف

ْ
 )۳۹۴۹بخاری: ( .»: ال

چند غزوه داشته است؟  اکرم  یدند: نبیشان پرسیت است که از ایروا د بن ارقم یاز ز« ترجمه:

 ؟ گفت: در هفده غزوه.یدند: تو در چند غزوه، همراه او بودیگفت: نوزده غزوه. پرس

ن مطلب را با قتاده در یر. ایا ُعشیره ین غزوه، کدام بود؟ گفت: ُعسیدم: اولیپرس گوید: می انیاز راو یکی

 .»ریُعش هگذاشتم. گفت: غزوان یم

: آنگاه که از پروردگارتان طلب کمک فرماید وند متعال که میخدا ۀ): این گفت2باب (
 ...کردید می

ُ�وَن اَل قَ  ابِْن َمْسُعوٍد  َعِن « -۱۵۸۱
َ
ْن أ

َ
ْسوَِد َمْشَهًدا، أل

َ
: َشِهْدُت ِمَن الِْمْقَداِد بِْن األ

ا  َّ ِممَّ َحبُّ إيِلَ
َ
ىَت انلَّيِبَّ  .ُعِدَل بِهِ َصاِحبَُه أ

َ
ِ�َ�، َ�َقاَل: ال َ�ُقوُل َكَما  أ َوُهَو يَْدُعو ىلَعَ الُْمرْشِ

نَت  َهۡب ذۡ ٱ﴿قَاَل قَْوُم ُموىَس: 
َ
َولَِكنَّا ُ�َقاتُِل َ�ْن يَِمينَِك َوَ�ْن  .]۲۴المائدة: [﴾ تَِ�ٓ فََ�ٰ  َوَر�َُّك  أ

يُْت انلَّيِبَّ ِشَمالَِك، َو�َْ�َ يََديَْك وََخلَْفَك، فَرَ 
َ
هُ  أ َق وَْجُهُه َورَسَّ رْشَ

َ
  )۳۹۵۲ بخاری:( .»أ

مشاهده کردم که اگر از من سر  یاز مقداد بن اسود، عمل گوید: می مسعود  عبد الله بن« ترجمه:

کرد، مقداد  ن دعا مییه مشرکیعل که رسول الله  یدانستم. در حال گر، برابر نمییز دیچ چیزد، آنرا با ه می

د. بلکه از راست و یم: برو، تو و پرودگارت بجنگییگو نمی یرسول خدا! ما مانند قوم موس یآمد و گفت: ا

 م.یجنگ ت و پشت سرت مییش رویچپ و پ

 .»دی، درخشیاز شدت خوشحال رسول خدا  هدم که چهریدر آن هنگام د گوید: می مسعود  ابن 
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  ): تعداد اصحاب بدر3باب (

رَبَاءِ  ِن عَ « -١٥٨٢
ْ
ٍد  :اَل قَ   ال ْصَحاُب ُ�َمَّ

َ
ثَِ� أ ةَ  َحدَّ ُهْم اَكنُوا ِعدَّ َّ�

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا، � ِممَّ

يَن َجاُزوا َمَعُه انلََّهَر، بِْضَعَة َعرَشَ َوثَالَث ِمائَةٍ  ِ
َّ

ْصَحاِب َطالُوَت اذل
َ
 )٣٩٥٧ بخاری:( .»أ

گفتند:  یبدر، شرکت کرده بودند، م هکه در غزو اران محمد یاز  یجمع گوید: می براء « ترجمه:

  .»نفر یصد و اندیس یعنی کردند. تعداد ما برابر با اصحاب طالوت بود که با او از نهر، عبور

 ): کشته شدن ابو جهل4باب (

�ٍَس « -۱۵۸۳
َ
بُو َمْن َ�نُْظُر َما َصنََع : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
فَاْ�َطلََق اْ�ُن  ؟»َجْهٍل  أ

َخَذ بِِلْحيَتِ 
َ
بُو َجْهٍل؟ قَاَل: فَأ

َ
نَْت أ

َ
أ
َ
َ�ُه اْ�نَا َ�ْفَراَء، َحىتَّ بََرَد، قَاَل: أ ِه، َمْسُعوٍد، فَوََجَدُه قَْد رَضَ

ْو رَُجٍل َ�تَلَُه قَْوُمهُ 
َ
 )۳۹۶۳ بخاری:( .»قَاَل: َوَهْل فَْوَق رَُجٍل َ�تَلْتُُموُه، أ

؟ ابن »آورد یم یم خبریاز ابوجهل برا یچه کس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

را گرفت و به او گفت: تو اش  شی. پس راند در آورده ید که فرزندان عفراء او را زده و از پایرفت و د مسعود 

 .»کشته استاش  را قوم یا مردیاید  مرد را کشتهیک ن است که شما یش از ایا بی؟ ابوجهل گفت: آیابوجهل هست

يِب َطلَْحَة « -۱۵۸۴
َ
ِ  َ�ْن أ نَّ نيَِبَّ ا�َّ

َ
�َن رَُجًال ِمْن  أ ْرَ�َعٍة وَِعرْشِ

َ
َمَر يَْوَم بَْدٍر بِأ

َ
أ

قَامَ 
َ
ْطَواِء بَْدٍر، َخِبيٍث ُ�ِْبٍث، َوَ�َن إَِذا َظَهَر ىلَعَ قَْوٍم أ

َ
 َصنَاِديِد قَُر�ٍْش، َ�ُقِذفُوا يِف َطوِيٍّ ِمْن أ

َْوَم اثلَّ  ا اَكَن بِبَْدٍر ايلْ َعرَْصِة ثَالَث يَلَاٍل، فَلَمَّ
ْ
َمَر بَِراِحلَِتِه فَُشدَّ َعلَيَْها رَْحلَُها، ُ�مَّ بِال

َ
اِلَث، أ

 ِّ�ِ ْصَحابُُه َوقَالُوا: َما نَُرى َ�نَْطِلُق إِالَّ بِلَْعِض َحاَجِتِه، َحىتَّ قَاَم ىلَعَ َشَفِة الرَّ
َ
، َمىَش َوا�َّبََعُه أ

ْسَماِء آبَائِِهْم: 
َ
ْسَمائِِهْم، َوأ

َ
ُ�ْم يَ «فََجَعَل ُ�نَاِديِهْم بِأ �رَُسُّ

َ
ا فُالُن ْ�َن فُالٍن َوَ�ا فُالُن ْ�َن فُالٍن، أ

ا، َ�َهْل وََجْدُ�ْم َما وََعدَ  ُ، فَإِنَّا قَْد وََجْدنَا َما وََعَدنَا َر�ُّنَا َحقًّ
َ

َ َورَُسوهل َطْعتُُم ا�َّ
َ
نَُّ�ْم أ

َ
َر�ُُّ�ْم  �

ا ! َما تُ »َحقًّ ِ ِ ؟ قَاَل: َ�َقاَل ُ�َمُر: يَا رَُسوَل ا�َّ ْرَواَح لََها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْجَساٍد ال أ

َ
 :َ�لُِّم ِمْن أ

قُوُل ِمنُْهمْ «
َ
ْسَمَع لَِما أ

َ
ْ�تُْم بِأ

َ
ٍد �ِيَِدهِ، َما أ ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
 )۳۹۷۶ بخاری:( .»»َواذل

را از ست و چهار نفر یروز بدر، دستور داد تا (جسد) ب اکرم  ینب گوید: می ابوطلحه « ترجمه:

ن بود که هر گاه بر یا ندازند. و عادت رسول خدا یف و متعفن بدر بیکث یها از چاه یکیش را در یسران قر

 .ماند دان جنگ مییشد، سه شب در م روز مییپ یقوم

ز ین جهت، روز سوم جنگ بدر، دستور داد تا شترش را جهاز کنند. سپس براه افتاد وصحابه نیبد

به  آنحضرت  یرود. ول می یانجام کار یم که برایکرد ند: ما فکر مییگو آنها میبدنبالش براه افتادند. 



  769کتاب غزوات پیامبر اکرم 

 

زد و  از کشته شدگان را با نام و نام پدرش صدا مییک ستاد و هر ینکه کنار آن چاه ایرش ادامه داد تا ایمس

د؟ همانا یکرد اطاعت میا بهتر نبود که از خدا و رسولش، یفالن بن فالن! آ یفالن بن فالن! و ا یا«فرمود:  می

 ؟»دیدیا شما هم به آنچه پرودگارتان وعده داده بود، رسیم. آیدیما به آنچه که پروردگارمان وعده داده بود، رس

 ؟ رسول الله ییگو یکه روح ندارند، سخن م یرسول خدا! با اجساد یعمر گفت: ا گوید: می یراو

 .»»دیشنو که جان محمد در دست اوست، شما سخنان مرا بهتر از آنان نمی یسوگند به ذات«فرمود: 

 بدر ةغزو): حضور فرشتگان در 5باب (

َرِ�ِّ « -۱۵۸۵  انلَّيِبِّ  َ�ْن ِرفَاَعَة بِْن َرافٍِع الزُّ
َ

ْهِل بَْدٍر، قَاَل: َجاَء ِجرْبِ�ُل إىِل
َ
 َوَ�َن ِمْن أ

 
َ

ال
َ

ق
َ
ْهَل  :ف

َ
وَن أ فَْضِل الُْمْسِلِم�َ «بَْدٍر ِ�يُ�ْم؟ قَاَل: َما َ�ُعدُّ

َ
ْوََها» ِمْن أ

َ
ْو لَكَِمًة �

َ
 . أ

َ
ال

َ
: َوَ�َذلَِك ق

 )۳۹۹۲ بخاری:( .»َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن الَْمالئَِ�ةِ 
آمد و  اکرم  یل نزد نبیجبر گوید: می در جنگ بدر، شرکت داشت،که  یرقرفاعه بن رافع ُز « ترجمه:

ن یآنان را از بهتر«فرمود:  د؟ آنحضرت یکن می یابیان خود، چگونه ارزیرا در م د: اهل بدریپرس

را که در بدر حضور  ین ما فرشتگانیل گفت: همچنین. جبریمانند اای  ا جملهیو » میدان مسلمانان می

 .»میدان ن فرشتگان میی، بهتراند داشته

نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۵۸۶
َ
ِس «يَْوَم بَْدٍر:  قَاَل  أ

ْ
�ُل آِخٌذ بَِرأ َهَذا ِجرْبِ

َْرِب 
ْ
َداُة احل

َ
 )۳۹۹۵ بخاری:( .»»فَرَِسِه َعلَيِْه أ

ل است که افسار ین، جبریا«روز بدر فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»دارد یرا گرفته است و ساز وبرگ نظاماش  اسب

 )6باب (

�َْ�ِ  َعِن « -۱۵۸۷ نَُّه قَاَل:  الزُّ
َ
ٌج � َعاِص وَُهَو ُمَدجَّ

ْ
لَِقيُت يَْوَم بَْدٍر ُ�بَيَْدَة اْ�َن َسِعيِد بِْن ال

نَا
َ
َكرِِش، َ�َقاَل: أ

ْ
بُو َذاِت ال

َ
َكرِِش  ال يَُرى ِمنُْه إِالَّ َ�يْنَاُه وَُهَو يُْ�َ� أ

ْ
بُو َذاِت ال

َ
فََحَملُْت  .أ

ِة َ�َطعَ  َعَ�َ
ْ
ُت  .نْتُُه يِف َ�يِْنِه َ�َماَت َعلَيِْه بِال

ْ
أ َْهَد  ،قَاَل: لََقْد وََضْعُت رِْجِ� َعلَيِْه ُ�مَّ َ�َمطَّ

ْ
فاََكَن اجل

ْن نََزْ�تَُها َوقَِد انْثََ� َطَرفَاَها،
َ
ِ  :ُعْرَوةُ  قَاَل أ ُ إِيَّاَها رَُسوُل ا�َّ

َ
هل

َ
ا قُِبَض رَُسوُل  فََسأ ْ�َطاهُ، فَلَمَّ

َ
فَأ

 ِ خَ  ا�َّ
َ
لََها إِيَّاُه ُ�َمرُ أ

َ
بُو بَْ�ٍر َسأ

َ
ا قُبَِض أ ْ�َطاهُ، فَلَمَّ

َ
بُو بَْ�ٍر فَأ

َ
ْ�َطاُه  ،َذَها، ُ�مَّ َطلَبََها أ

َ
فَأ

َخَذَها، ُ�مَّ َطلَبََها ُ�ثَْماُن ِمنْهُ 
َ
ا قُِبَض ُ�َمُر أ ْ�َطاُه إِيَّاَها ،إِيَّاَها، فَلَمَّ

َ
ا قُتَِل ُ�ثَْماُن َوَ�َعْت  ،فَأ فَلَمَّ

، فاََكنَْت ِعنَْدُه َحىتَّ قُتَِل عِ  ِ�َْ� ِ ْ�ُن الزُّ
، َ�َطلَبََها َ�بُْدا�َّ ٍّ  )۳۹۹۸ بخاری:( .»نَْد آِل يلَعِ
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دم که سراپا مسلح بود و ید بن عاص را دیده بن سعیروز جنگ بدر، عب گوید: می  ریزب« ترجمه:

اد زد: من ابوذات الکرش هستم. من یشد، فر ده مییشد. او که ابوذات الکرش نام ده مییش دیفقط چشمها

زه را یش گذاشتم و نیم را رویفرو بردم و او را کشتم. سپس پااش  زه به او حمله کردم و آنرا در چشمیبا ن

 .کج شده استاش  دم که دو طرفیرون آوردم و دیآنرا ب یدم و به سختیکش

م کرد. یز آنرا تقدیر خواست. او نیزب زه را ازیآن ن رسول خدا  گوید: می ان است،یاز راو یکیعروه که 

آنرا پس گرفت. سپس ابوبکر آنرا از او طلب کرد. او آنرا به ابوبکر داد. پس  پس از درگذشت رسول اکرم 

از درگذشت ابوبکر، آنرا پس گرفت. آنگاه عمر آنرا از او خواست. پس آنرا به عمر داد. و بعد از درگذشت 

پس آنرا به عثمان داد. بعد از کشته شدن عثمان، بدست آل  آنرا خواست. عمر، آنرا پس گرفت. سپس عثمان

 .»زه، نزد او بودیکه کشته شد، آن ن یبر آنرا طلب کرد. و تا هنگامیافتاد. سرانجام، عبد الله بن ز یعل

َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوٍِّذ « -۱۵۸۸ َّ انلَّيِبُّ  لَعِن الرُّ َّ  قَالَْت: َدَخَل يلَعَ فََجلََس  ،َغَداَة بُِ�َ يلَعَ
، َ�نُْدْ�َن َمْن قُتَِل ِمْن آبَائِِهنَّ يَْوَم  فِّ �َْن بِادلُّ ، وَُجَو�ِْرَ�اٌت يرَْضِ ىلَعَ فَِرايِش َكَمْجِلِسَك ِم�ِّ

 بَْدٍر، َحىتَّ قَالَْت َجاِرَ�ٌة: َوِ�ينَا نيَِبٌّ َ�ْعلَُم َما يِف َغٍد، 
َ

ال
َ

ق
َ
َ�ُقوِ� َهَكَذا، َوقُوِ� ال : «انلَّيِبُّ ف

 )۴۰۰۱ بخاری:( .»»َما ُكنِْت َ�ُقوِل�َ 
نزد ام   یصبح شب عروس اکرم  ینب گوید: می ت است کهیروا لعوذ م دختر عیبَ ُر از « ترجمه:

 یز مشغول دف زدن بودند و برایکه چند کن یبر فرش نشست در حال ای، ن طور که تو نشستهیمن آمد و هم

ان ما یزان گفت: در میاز کن یکیخواندند. در آن اثنا،  ه مییپدرانشان که در جنگ بدر کشته شده بودند، مرث

ن نگو. بلکه همان سرود یچن«فرمود:  اکرم  یش خواهد آمد. نبیداند فردا چه پ وجود دارد که می یامبریپ

 .»»گذشته ات را بخوان

يِب َطلَْحَة « -۱۵۸۹
َ
ِ  َصاِحِب  َ�ْن أ ِ  رَُسوِل ا�َّ ، َوَ�َن قَْد َشِهَد بَْدًرا َمَع رَُسوِل ا�َّ

نَُّه قَاَل: 
َ
ٌب َوال ُصوَرةٌ «�

ْ
 )۴۰۰۲ بخاری:( .»»ال تَْدُخُل الَْمالئَِ�ُة بَيْتًا ِ�يِه لَك

 ز همراه او بود،یبدر ن هکه در غزو بزرگوار رسول الله  یصحاب ابوطلحه « ترجمه:

 .»»شوند ر باشد، وارد نمییا تصویکه در آن سگ و ای  فرشتگان، به خانه«فرمود:  د: رسول خدا یگو یم

ِ ْ�َن ُ�َمَر َعِن َ�بْدِ « -۱۵۹۰
َمْت َحْفَصُة بِنُْت ُ�َمَر ِمْن ُخنَيِْس اَل قَ  با�َّ َّ�

َ
: ِحَ� تَ�

 ِ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
، َوَ�َن ِمْن أ ْهِ�ِّ َ بِالَْمِدينَِة، قَاَل ُ�َمُر:  بِْن ُحَذافََة السَّ قَْد َشِهَد بَْدًرا تُُو�ِّ

اَن، َ�َعَرْضُت َعلَيِْه َحْفَصَة، َ�قُ  نَْ�ْحتَُك َحْفَصَة فَلَِقيُت ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
َ
لُْت: إِْن ِشئَْت أ

َج يَْوِ� َهَذا تََزوَّ
َ
ْن ال أ

َ
، َ�َقاَل: قَْد بََدا يِل أ ْمِري، فَلَِبثُْت يَلَايِلَ

َ
ْ�ُظُر يِف أ

َ
، بِنَْت ُ�َمَر، قَاَل: َسأ
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نَْ�ْحتَُك َحْفَصَة بِنَْت 
َ
بَا بَْ�ٍر، َ�ُقلُْت: إِْن ِشئَْت أ

َ
بُو قَاَل ُ�َمُر: فَلَِقيُت أ

َ
ُ�َمَر، فََصَمَت أ
، ُ�مَّ َخَطبَ  وَْجَد ِم�ِّ ىلَعَ ُ�ثَْماَن، فَلَِبثُْت يَلَايِلَ

َ
َّ َشيْئًا، فَُكنُْت َعلَيِْه أ َها بَْ�ٍر فَلَْم يَرِْجْع إِيلَ

 ِ َّ  رَُسوُل ا�َّ بُو بَْ�ٍر، َ�َقاَل: لََعلََّك وََجْدَت يلَعَ
َ
نَْ�ْحتَُها إِيَّاهُ، فَلَِقيَِ� أ

َ
ِحَ� َعرَْضَت  فَأ

رِْجَع إيَِلَْك ِ�يَما عَ 
َ
ْن أ

َ
رِْجْع إيَِلَْك؟ قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: فَإِنَُّه لَْم َ�ْمنَْعِ� أ

َ
َّ َحْفَصَة، فَلَْم أ رَْضَت يلَعَ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
�ِّ قَْد َعِلْمُت أ

َ
فيِْشَ رِسَّ رَُسوِل  إِالَّ �

ُ
ُ�ْن أل

َ
ِ قَْد َذَكَرَها، فَلَْم أ َولَْو تََرَ�َها  ا�َّ

  )۴۰۰۵ بخاری:( .»لََقِبلْتَُها
ن یهنگام گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

ُ
که از اصحاب رسول  یس بن خدافه سهمیکه خ

وه شد، عمر گفت: ینه فوت کرد و حفصه دختر عمر، بیبود و در جنگ بدر شرکت داشت، در مد خدا 

، حفصه دختر عمر را به یشنهاد کردم و گفتم: اگر دوست داریبه او پ دم و حفصه رایعثمان بن عفان را د

کنم. من چند شب، صبر کردم. سرانجام، گفت:  ن باره فکر مییآورم. عثمان گفت: در ا نکاح تو در می

، یدم و به او گفتم: اگر دوست داریسپس ابوبکر را د گوید: می ازدواج نکنم. عمر  م گرفتم که اکنون،یتصم

سه با یبه من نداد. من در مقا یز سکوت کرد و جوابیآورم. ابوبکر ن ختر عمر را به نکاح تو در میحفصه د

 . شتر ناراحت شدمیعثمان از ابوبکر، ب

اش  نمود. و او را به نکاح یاز حفصه، خواستگار آنگاه، چند شب صبر کردم. سر انجام، رسول خدا 

 یو من به تو جواب یشنهاد کردینکه حفصه را به من پیاز ا دید و گفت: شایدر آوردم. سپس، ابوبکر مرا د

ان آورده یاز او سخن به م دانستم که رسول خدا  . ابوبکر گفت: چون میی. گفتم: بلیندادم، ناراحت شد

 را فاش سازم. اگر آنحضرت  خواستم راز رسول خدا  گر، نمییندادم. و از طرف د یاست، به تو جواب

 .»رفتمیپذ کرد، من او را می با او ازدواج نمی

َْدرِيِّ « -۱۵۹۱
ْ

يِب َمْسُعوٍد ابل
َ
ِ  َ�ْن أ اآلَ�تَاِن ِمْن آِخِر ُسوَرةِ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُهَما يِف يَلْلٍَة َكَفتَاهُ 
َ
ََقَرِة َمْن قََرأ  )۴۰۰۸ بخاری:( .»»ابلْ

بقره را در  هآخر سور هیهرکس، دو آ«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یابومسعود بدر« ترجمه:

 .»»کنند ت مییشب بخواند، او را کفا

ِكنِديِّ « -۱۵۹۲
ْ
ْسوَِد ال

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا َمَع  َعِن الِْمْقَداِد بِْن األ َحِليف بَِ� زُْهَرةَ َوَ�َن ِممَّ

 ِ ِ رَُسوِل ا�َّ نَُّه قَاَل لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ْخرَبَُه �

َ
اِر فَاْ�تَتَلَْنا، ، أ ُكفَّ

ْ
يَْت إِْن لَِقيُت رَُجًال ِمَن ال

َ
َرأ

َ
: أ

ْ�تُلُُه يَا 
َ
أ
َ
ِ أ ْسلَْمُت ِ�َّ

َ
يِْف َ�َقَطَعَها، ُ�مَّ الَذ ِم�ِّ �َِشَجَرٍة، َ�َقاَل: أ فرََضََب إِْحَدى يََديَّ بِالسَّ

 ِ ْن قَالََها؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ َ�ْعَد أ ِ إِنَُّه َ�َطَع  .»ال َ�ْقتُلْهُ « :رَُسوَل ا�َّ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
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 ِ ، ُ�مَّ قَاَل َذلَِك َ�ْعَد َما َ�َطَعَها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ال َ�ْقتُلُْه، فَإِْن َ�تَلْتَُه فَإِنَُّه : «إِْحَدى يََديَّ
تَلِ  تَلِِه �َ بَِمْ�ِ ْن َ�ْقتُلَُه، َو�ِنََّك بَِمْ�ِ

َ
ْن َ�ُقوَل لَكَِمتَُه الَّيِت قَاَل َك َ�بَْل أ

َ
 )۴۰۱۹ بخاری:( .»»بَْل أ

است که در جنگ بدر، همراه  یزهره و از کسان یمان بنیهم پکه   یکند بن اسود مقداداز « ترجمه:

گر یکدیاز کفار، مواجه شدم و با  یکیگفت: اگر با  ت است که به رسول الله یبود، روا رسول خدا 

پناه برد و گفت: مسلمان شدم.  یم را قطع کرد. سپس به درختیاز دستها یکیر، یشمش هبا ضربم. و او یدیجنگ

ا یگفت: ». او را نکش«فرمود:  توانم او را بکشم؟ رسول الله  یم  ن سخن،یا بعد از گفتن ایرسول خدا! آ یا

فرمود:  ن سخن را بزبان آورده است. آنحضرت یم را قطع نموده و بعد از آن، ایاز دستها یکیرسول الله! او 

، تو ی، مانند تو (مسلمان شده) است. و اگر او را به قتل برسانینکه او را بکشیرا قبل از ایاو را نکش، ز«

 یشو مهدور الدم می یعنی( .»»ن کلمه داشتیکه او قبل از به زبان آوردن ا یکن دا مییرا پ یهمان وضع

 دم بود). همانطور که او مهدور ال

نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۵۹۳
َ
َساَرى بَْدٍر:  أ

ُ
لَْو اَكَن الُْمْطِعُم ْ�ُن «قَاَل يِف أ

 ُ
َ

تُُهْم هل
ْ
�  )۴۰۲۴ بخاری:( .»»َعِديٍّ َحيًّا ُ�مَّ لَكََّمِ� يِف َهُؤالِء انلَّتَْ�، لرََتَ

زنده  یاگر مطعم بن عد«بدر فرمود:  یاسرا هدربار اکرم  ینب گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

  .»»کردم کرد، آنها را بخاطر او آزاد می د، شفاعت میین افراد پلیا هبود و دربار می

  اکرم به پیامبرشان  خیانت ): داستان بنی نضیر و7باب (

قَرَّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۵۹۴
َ
ْجَ� بَِ� انلَِّضِ� َوأ

َ
قَاَل: َحاَر�َِت انلَِّضُ� َوقَُر�َْظُة، فَأ

ْمَوا
َ
ْوالَدُهْم َوأ

َ
لَُهْم قَُر�َْظَة َوَمنَّ َعلَيِْهْم، َحىتَّ َحاَر�َْت قَُر�َْظُة َ�َقتََل رَِجالَُهْم َوَقَسَم �َِساَءُهْم َوأ

 ِ
َ
ْجَ� َ�ُهوَد الَْمِدينَِة لُكَُّهْم بَِ�  ُقوا بِانلَّيِبِّ َ�ْ�َ الُْمْسِلِمَ�، إِالَّ َ�ْعَضُهْم حل

َ
ْسلَُموا، َوأ

َ
فَآَمنَُهْم َوأ

ِ بِْن َسالٍم، َو�َُهوَد بَِ� َحاِرثََة َوُ�َّ َ�ُهوِد الَْمِدينَةِ 
 )۴۰۲۸ بخاری:( .»َ�يْنَُقاَع وَُهْم رَْهُط َ�بِْدا�َّ

 دند. رسول اکرم یه مسلمانان، جنگیظه علیقر یبنر و ینض یبن گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

ظه یقر یبن  گر،ینکه بار دیسکونت داد. تا ا همنت نهاد و اجاز  ظهیقر یرون کرد و بر بنینه، بیر را از مدینض یبن

ن یمردانشان را کشت و زنان و کودکان و اموالشان را ب با مسلمانان وارد جنگ شدند. آنگاه، رسول خدا 

آنان را امان داد و  ملحق شدند و آنحضرت  را که به رسول اکرم  یم کرد. مگر کسانیتقس مسلمانان،

 .»مان آوردندیا
نقاع را که از وابستگان عبد الله یق یحارثه و بن ینه از جمله بنیان مدیهودیتمام  ن رسول خدا یهمچن

 .نه اخراج کردیبن سالم بودند، از مد
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ِ اَل قَ  بَوَ�نُْه « -۱۵۹۵ َق رَُسوُل ا�َّ َُو�َْرةُ،  : َحرَّ َْل بَِ� انلَِّضِ� َوَ�َطَع، َوِ�َ ابلْ
َ

�
لَْت  نَةٍ  ّمِن ُتمَ�َطعۡ  َما﴿َ�َ�َ وۡ  ّ�ِ

َ
ٓ  تُُموَهاتََر�ۡ  أ ٰٓ  �َِمةً قَا ُصولَِها َ�َ

ُ
ِ ٱ نِ فَبِإِذۡ  أ  .»]۵الحشر: [﴾ �َّ

 )۴۰۳۱ بخاری:(
ره یر را که در بوینض ینخلستان بن ت است که رسول الله یروا ببن عمر ن از ایهمچن« ترجمه:

َنةٍ  ّمِن ُتمَ�َطعۡ  َما﴿ ه نازل شد:ین آید و درختانشان را قطع کرد. آنگاه، ایبود، به آتش کش وۡ  ّ�ِ
َ
 ُتُموَهاتََر�ۡ  أ

 ٓ ٰٓ  �َِمةً قَا ُصولَِها َ�َ
ُ
ِ ٱ نِ فَبِإِذۡ  أ  یها هیا بر پاید یرا که قطع کرد ییهردرخت خرما یعنی ]۵الحشر: [﴾ �َّ

 .»خدا بود هد، به فرمان و اجازیگذاشت یخود باق

ْزَواُج انلَّيِبِّ الَ قَ  لاَع�َِشَة  َ�نْ « -۱۵۹۶
َ
رَْسَل أ

َ
َُه  ت: أ

ْ
نل

َ
يِب بَْ�ٍر �َْسأ

َ
 أ

َ
ُ�ثَْماَن إىِل

ُ ىلَعَ رَُسوهِلِ  فَاَء ا�َّ
َ
ا أ لَْم َ�ْعلَْمَن  ُ�ُمنَُهنَّ ِممَّ

َ
؟ أ َ ال َ�تَِّقَ� ا�َّ

َ
: أ ، َ�ُقلُْت لَُهنَّ رُدُُّهنَّ

َ
نَا أ

َ
فَُكنُْت أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ٍد «اَكَن َ�ُقوُل:  أ ُ�ُل آُل ُ�َمَّ

ْ
نَا َصَدقٌَة ـ يُِر�ُد بَِذلَِك َ�ْفَسُه ـ إِ�ََّما يَأ

ْ
 ال نُورَُث َما تََر�

ْزَواُج انلَّيِبِّ فَاْ�تََ�  .»يِف َهَذا الَْمالِ 
َ
ْ�ُهنَّ  أ ْخرَبَ

َ
 َما أ

َ
 )۴۰۳۴ بخاری:( .»إِىل

هشتم سهم یک عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و  اکرم  یهمسران نب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

د؟ یترس ا از خدا نمییگفتم: آ یم داشتم و ین کار بازمیخود را از اموال فئ، مطالبه نمودند. من آنان را از ا

م، صدقه یگذار می یشود. آنچه باق ارث برده نمی امبران)یاز ما (پ«فرمود:  می اکرم  ید که نبیدان نمی مگر

 اکرم  یهمسران نب ن سخن، یندن ایپس از ش». استفاده کنند  ن اموال،یتوانند از ا است. آل محمد، فقط می

 .»منصرف شدند

 ): قتل کعب بن اشرف8باب (

ِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۱۵۹۷
ِ  بَ�بِْدا�َّ َمْن ِلَكْعِب بِْن : «َ�ُقوُل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

رْشَِف 
َ
ُ  ؟األ

َ
َ َورَُسوهل ْن  .»فَإِنَُّه قَْد آَذى ا�َّ

َ
ِبُّ أ

ُ
حت

َ
ِّ أ ُد ْ�ُن َمْسلََمَة َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ َ�َقاَم ُ�َمَّ

ْ�تُلَُه؟ قَاَل: َ�َعمْ 
َ
نْ  .أ

َ
َذْن يِل أ

ْ
قُوَل َشيْئًا،  قَاَل: فَأ

َ
 أ

َ
ال

َ
ُد ْ�ُن َمْسلََمَة، َ�َقاَل: إِنَّ َهَذا  .»قُْل : «ق تَاُه ُ�َمَّ

َ
فَأ

ْستَْسِلُفَك 
َ
تَيْتَُك أ

َ
نَلَا َصَدقًَة َو�ِنَُّه قَْد َ�نَّانَا، َو�ِ�ِّ قَْد أ

َ
ِ تَلََملُّنَّهُ  .الرَُّجَل قَْد َسأ يًْضا َوا�َّ

َ
 .قَاَل: َوأ

 
َ

ال
َ
ْن : إِنَّا قَِد ا�َّ ق

َ
رَْدنَا أ

َ
نُُه، َوقَْد أ

ْ
ٍء يَِصُ� َشأ يِّ يَشْ

َ
 أ

َ
ْن نََدَعُه َحىتَّ َ�نُْظَر إىِل

َ
ِبُّ أ

ُ
بَْعنَاُه فَال �

ْو وَْسَقْ�ِ 
َ
ٍء تُِر�ُد؟  .�ُْسِلَفنَا وَْسًقا أ يَّ يَشْ

َ
 َ�َقاَل: َ�َعِم ارَْهنُوِ�، قَالُوا: أ

َ
ال

َ
 .: ارَْهنُوِ� �َِساَءُ�مْ ق

ْ�نَاَءُ�مْ قَالُوا: َكيْ 
َ
َعَرِب؟ قَاَل: فَارَْهنُوِ� أ

ْ
مْجَُل ال

َ
نَْت أ

َ
قَالُوا: َكيَْف نَْرَهنَُك  .َف نَْرَهنَُك �َِساَءنَا َوأ

؟ َهَذا اَعٌر َعلَيْنَا، َولَِكنَّا نَْرَهنَُك ال ْو وَْسَقْ�ِ
َ
َحُدُهْم َ�يَُقاُل: رُِهَن بِوَْسٍق أ

َ
ْ�نَاَءنَا فَيَُسبُّ أ

َ
َمَة أ

ْ
أل
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 فََواعَ 
َ

ُخو َكْعٍب ِمَن الرََّضاَعِة، فََداَعُهْم إىِل
َ
بُو نَائِلََة، وَُهَو أ

َ
ِ�يَُه، فََجاَءُه يَلًْال َوَمَعُه أ

ْ
ْن يَأ

َ
َدُه أ

َما ُهَو ُ�َمَّ  اَعَة؟ َ�َقاَل: إِ�َّ ُْرُج َهِذهِ السَّ
َ

ْ�َن خت
َ
تُُه: أ

َ
ُ اْمَرأ َل إيَِلِْهْم، َ�َقالَْت هلَ ِْصِن، َ�َ�َ

ْ
 ُد ْ�نُ احل

بُو نَائِلَةَ 
َ
يِخ أ

َ
مُ  .َمْسلََمَة َوأ نَُّه َ�ْقُطُر ِمنُْه ادلَّ

َ
ْسَمُع َصْوتًا َك�

َ
ُد �ُْن  .قَالَْت: أ يِخ ُ�َمَّ

َ
قَاَل: إِ�ََّما ُهَو أ
َجاَب، قَاَل: َوُ�دْ 

َ
 َطْعنٍَة بِلَيٍْل أل

َ
َكِر�َم لَْو ُديِعَ إىِل

ْ
بُو نَائِلََة، ِإنَّ ال

َ
ُد �ُْن َمْسلََمَة، َورَِضييِع أ ِخُل ُ�َمَّ

، ، َ�َقاَل:  َوِ�ْ ِرَوايٍَة: َمْسلََمَة َمَعُه رَُجلَْ�ِ وٍْس، َوَ�بَّاُد ْ�ُن �رِْشٍ
َ
َارُِث ْ�ُن أ

ْ
، َواحل بُو َعبِْس ْ�ُن َجرْبٍ

َ
أ

 
ْ
ْ�تُُموِ� اْستَْمَكنُْت ِمْن َرأ

َ
ُه، فَإَِذا َرأ َشمُّ

َ
�ُوُه، إَِذا َما َجاَء فَإِ�ِّ قَائٌِل �َِشَعِرهِ فَأ ِسِه فَُدونَُ�ْم فَارْضِ

يْ 
َ
يِب َ�َقاَل: َما َرأ ًحا وَُهَو َ�نَْفُح ِمنُْه ِر�ُح الطِّ َل إيَِلِْهْم ُمتَوَشِّ ُ�ْم، َ�َ�َ ِشمُّ

ُ
ًة: ُ�مَّ أ ُت َوقَاَل َمرَّ

َعرَ 
ْ
ْ�َمُل ال

َ
َعَرِب، َوأ

ْ
ْ�َطُر �َِساِء ال

َ
ْطيََب، قَاَل: ِعنِْدي أ

َ
ْي: أ

َ
َْوِم ِر�ًا، أ

ْ
 ِب، اَكيل

َ
ق

َ
 ف

َ
ْن ال

َ
َذُن يِل أ

ْ
تَأ

َ
: أ

ا ا َذُن يِل، قَاَل: َ�َعْم، فَلَمَّ
ْ
تَأ

َ
ْصَحابَُه، ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
َشمَّ أ

َ
ُه، ُ�مَّ أ َسَك، قَاَل: َ�َعْم، فََشمَّ

ْ
ُشمَّ رَأ

َ
ْستَْمَ�َن أ

تَُوا انلَّيِبَّ 
َ
ْخرَبُوهُ  ِمنُْه، قَاَل: ُدونَُ�ْم، َ�َقتَلُوهُ، ُ�مَّ أ

َ
 )۴۰۳۷ بخاری:( .»فَأ

به حساب کعب بن اشرف  یچه کس«فرمود:  رسول الله  گوید: می ببن عبدالله  جابر« ترجمه:

محمد بن مسلمه برخاست و گفت: ». ت و آزار رسانده استیار اذیبس را او خدا و رسولش رایرسد؟ ز می

گفت: پس به من اجازه ». یبل«فرمود:  او را به قتل برسانم؟ رسول اکرم  یا دوست داریرسول خدا! آ یا

ن مرد یآنگاه، محمد بن مسلمه نزد کعب رفت و گفت: ا». بگو«م. فرمود: ی) بگوی(دروغ یزیبده تا چ

رم. کعب گفت: یتا قرض بگام   ز نزد تو آمدهیخواهد و ما را خسته کرده است و من ن (محمد) از ما صدقه می

م و یکرد یرویبن مسلمه گفت: ما از او پ شد. محمد ین، خسته خواهیش از ایسوگند به خدا که ب

ا دو یک یم که یخواه کشد. و هم اکنون می کجا می م که کارش بهینیم تا ببیم او را رها کنیخواه نمی

) رهن یزیدهم که نزد من (چ قرض می ی. گفت: به شرطیبه ما قرض بده ییمانه) مواد غذایوسق(پ

د. گفتند: چگونه زنانمان را نزد تو یرا نزد من، رهن بگذار؟ گفت: زنانتان یخواه می د. گفتند: چهیبگذار

د. ی؟ گفت: پس فرزندان خود را نزد من، رهن بگذارین مرد عرب هستیباتریکه تو ز یم در حالیرهن بگذار

ا دو وسق، به یک یند: در مقابل یم تا مردم به آنان طعنه بزنند و بگویگفتند: چگونه فرزندانمان را رهن بگذار

م. سرانجام، با آنها یگذار سالحمان را نزد تو، رهن می یما ننگ است. ول ین کار برایگذاشته شد؟ و ارهن 

کعب بود،  یند. آنگاه، شبانه محمد بن مسلمه با ابونائله که برادر رضاعیایگر، نزد او بید یوعده کرد تا فرصت

ن وقت شب، یهمسر کعب به او گفت: ا ن آمد.یینزدش رفتند. او آنها را به قلعه فرا خواند و خودش هم پا

 یمانند صدا یی. همسرش گفت: صدااند و برادرم؛ ابو نائله؛ آمده ؟ گفت: محمد بن مسلمهیرو کجا می

ام؛  ی، بردار رضاعیگریاز آنان برادرم ؛محمد بن مسلمه؛ و د یکیشنوم. کعب گفت:  دن خون مییچک

 .ردیپذ زه خوردن دعوت کنند، میین یرارا شبانه، ب یابونائله؛ است. و اگر فرد بزرگوار
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، ابو عبس بن جبر، حارث یتیز با خود برد. و به روایگر را نیمحمد بن مسلمه، دو نفر د گوید: می یراو

رم و یگ یش را میکه کعب آمد، من موها یبن اوس و عباد بن بشر، همراه او بودند. به آنان گفت: هنگام

، آمده است که به آنان یتید. و در رواید و بزنیمحکم گرفتم، شما حمله کند که سرش را یدید یم. وقتیبو می

 .دییش را ببویخواهم که موها یز میدم از شما نییش را گرفتم و بویکه موها یگفت: هنگام

ن آمد. محمد بن یید، از قلعه پایرس یاز او به مشام م یخوش یسر انجام، کعب که مسلح بود و بو

ن یتر ن و کاملیتر ده است. کعب گفت: خوشبویبه مشام ام نرس یخوش ین بویچنمسلمه گفت: تا امروز 

. او یگفت: بل م.یکه سرت را ببو یده ار من هستند. محمد بن مسلمه گفت: اجازه مییزنان عرب، در اخت

 گر، سرت رایکه بار د یده ند. دوباره گفت: اجازه میید. سپس از دوستانش خواست تا آنرا ببوییسرش را بو

د). پس او ید (و بکشیریکه بر سرش مسلط شد، به دوستانش گفت: او را بگ ی. پس هنگامیم. گفت: بلیببو

 .شان را از ماجرا باخبر ساختندیآمدند و ا اکرم  یرا کشتند. سپس نزد نب

 عبد اهللا بن ابی الحقیق قتل ابورافع ماجراي): 9باب (

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -١٥٩٨
ْ
ِ  َعِن ال َُهوِديِّ رَِجاًال  قَاَل: َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ

ْ
يِب َرافٍِع ايل

َ
 أ

َ
إِىل

 ِ بُو َرافٍِع يُؤِْذي رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ ْ�َن َعِتيٍك، َوَ�َن أ

َر َعلَيِْهْم َ�بَْدا�َّ مَّ
َ
نَْصاِر، فَأ

َ
َو�ُِعُ�  ِمَن األ

َِجاِز، 
ْ
رِْض احل

َ
ُ بِأ

َ
ْمُس، َوَراَح انلَّاُس َعلَيِْه، َوَ�َن يِف ِحْصٍن هل ا َدنَْوا ِمنُْه، َوقَْد َغَرَ�ِت الشَّ فَلَمَّ

اِب، لَعَ  ٌف لِلْبَوَّ ْصَحابِِه: اْجِلُسوا َماَكنَُ�ْم، فَإِ�ِّ ُمنَْطِلٌق َوُمتَلَطِّ
َ
ِ أل

�ِّ �رَِسِْحِهْم، َ�َقاَل َ�بُْدا�َّ
َاِب، ُ�مَّ 

ْ
ْ�بََل َحىتَّ َدنَا ِمَن ابل

َ
ْدُخَل، فَأ

َ
ْن أ

َ
نَُّه َ�ْقيِض َحاَجًة، َوقَْد َدَخَل انلَّاُس،  أ

َ
َ�َقنََّع بِثَْو�ِِه َك�

 َ
ْ

ْغِلَق ابل
ُ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
ْن تَْدُخَل، فَاْدُخْل، فَإِ�ِّ أ

َ
! إِْن ُكنَْت تُِر�ُد أ ِ

اُب: يَا َ�بَْدا�َّ َوَّ اَب، َ�َهتََف بِِه ابلْ
ا َدَخَل انلَّاُس  اَغيِلَق ىلَعَ َوتٍَد، قَاَل: َ�ُقْمُت فََدَخلُْت، فََكَمنُْت، فَلَمَّ

َ
َاَب، ُ�مَّ َعلََّق األ

ْ
ْغلََق ابل

َ
، أ

 ،ُ
َ

بُو َرافٍِع �ُْسَمُر ِعنَْدُه، َوَ�َن يِف َعاليِلَّ هل
َ
َاَب، َوَ�َن أ

ْ
َخْذُ�َها، َ�َفتَْحُت ابل

َ
قَايِلِد، فَأ

َ
 األ

َ
ا إِىل فَلَمَّ

ْهُل َسَمِرهِ، َصِعْدُت إيَِلْ 
َ
َّ ِمْن َداِخٍل، َذَهَب َ�نُْه أ ْغلَْقُت يلَعَ

َ
ِه، فََجَعلُْت لُكََّما َ�تَْحُت بَابًا، أ

 َّ
َ

َقْوُم نَِذُروا يِب، لَْم َ�ْلُُصـوا إِيل
ْ
ْ�تُلَُه، فَاْ�تََهيُْت إيَِلِْه، فَإَِذا ُهَو يِف َ�يٍْت ُمْظِلٍم َحيتَّ  قُلُْت: إِِن ال

َ
أ

ْ�َن ُهَو مِ 
َ
ْدرِي أ

َ
َْو وَْسَط ِ�يَاهِلِ، ال أ

َ
ْهَو�ُْت �

َ
بَا َرافٍِع، قَاَل: َمْن َهَذا؟ فَأ

َ
َيِْت، َ�ُقلُْت: يَا أ

ْ
َن ابل

َيِْت 
ْ

ْ�نَيُْت َشيْئًا وََصاَح فََخرَْجُت ِمَن ابل
َ
نَا َدِهٌش، َ�َما أ

َ
يِْف َوأ �ًَة بِالسَّ ُ�ُه رَضْ رْضِ

َ
وِْت فَأ الصَّ

ْمُكُث َ�ْ�َ بَِعيٍد ُ�مَّ َدَخلُْت إيَِلِْه، َ�قُ 
َ
َك الَْو�ُْل، فَأ بَا َرافٍِع؟ َ�َقاَل: ألمِّ

َ
وُْت يَا أ لُْت: َما َهَذا الصَّ

ْ�تُلُْه، ُ�مَّ 
َ
َنَتُْه َولَْم أ

ْ
خث

َ
َ�ًة أ ُ�ُه رَضْ رْضِ

َ
يِْف، قَاَل: فَأ َ�ِ� َ�بُْل بِالسَّ َيِْت رَضَ

ْ
وََضْعُت إِنَّ رَُجًال يِف ابل

َخَذ يِف 
َ
يِْف يِف َ�ْطِنِه َحىتَّ أ ْ�تَُح األبَْواَب بَابًا ِظبََة السَّ

َ
�ِّ َ�تَلْتُُه، فََجَعلُْت أ

َ
َظْهِرهِ، َ�َعَرفُْت �
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 األرِْض، فََو�َ 
َ

�ِّ قَِد اْ�تََهيُْت إِىل
َ
رَى �

ُ
نَا أ

َ
ُ فَوََضْعُت رِْجِ�، َوأ

َ
 َدرََجٍة هل

َ
ْعُت بَابًا، َحىتَّ اْ�تََهيُْت إِىل

َاِب، يِف يَلْلٍَة ُمْقِمَرةٍ فَانَْ�رَسَْت َسايِق، �َ 
ْ

َعَصبْتَُها بِِعَماَمٍة ُ�مَّ اْ�َطلَْقُت َحىتَّ َجلَْسُت ىلَعَ ابل
وِر َ�َقاَل  يُك قَاَم انلَّايِع ىلَعَ السُّ ا َصاَح ادلِّ َ�تَلْتُُه؟ فَلَمَّ

َ
ْعلََم أ

َ
ْخُرُج اللَّيْلََة َحىتَّ أ

َ
: َ�ُقلُْت: ال أ

َِجاِز، فَا�ْ 
ْ
ْهِل احل

َ
بَا َرافٍِع تَاِجَر أ

َ
ْ�ىَع أ

َ
بَا أ

َ
ُ أ ْصَحايِب َ�ُقلُْت: انلََّجاَء، َ�َقْد َ�تََل ا�َّ

َ
 أ

َ
َطلَْقُت إِىل

 انلَّيِبِّ 
َ

ْ�تُُه، َ�َقاَل: َرافٍِع، فَاْ�تََهيُْت إِىل فَبََسْطُت رِْجِ� َ�َمَسَحَها  .»ا�ُْسْط رِْجلََك «، فََحدَّ
ْشتَِكَها َ�طُّ 

َ
َها لَْم أ َّ�

َ
  )٤٠٣٩ بخاری:( .»فََك�

یک الله بن عت عبد یاز انصار را به فرمانده یمردان رسول الله  گوید: می  بن عازب براء« ترجمه:

  یبسو
ِ

کرد  می ین حجاز بود، زندگیاش که در سرزم است که ابو رافع در قلعه یفرستاد. گفتن یهودیابورافع

 . کرد میک رساند و به دشمنانش کم را آزار می و رسول خدا 

انشان را از چرا آورده ید غروب کرده بود و مردم چارپایشدند، خورشیک نجا نزدکه بدا یآنان، هنگام

کنم.  یمت، صحبت میروم و با دربان با مال ید. من مینیتان بنشیارانش گفت: شما سرجایبودند. عبدالله به 

که ن وانمود کرد ید و چنید، صورتش را پوشانیدروازه رسیک که نزد ید بتوانم وارد شوم. هنگامیشا

 یمردم، وارد شده بودند. دربان، صدا زد و گفت: ا هبود که هم ین، زمانیحاجت کند. و ا یخواهد قضا یم

پس من وارد  گوید: می خواهم در را ببندم. عبد الله یرا می، وارد شو. زیوارد شو یخواه یبنده خدا! اگر م

زان ی، آویخید را بر مین در را بست، کلکه مردم، وارد شدند و دربا ین کردم. هنگامیکم ای، شدم و در گوشه

اش نشسته  دها را برداشتم و در را باز کردم. در آن هنگام، ابورافع در اتاقی، برخاستم و کلیکرد. پس از مدت

را که  یاش باال رفتم. و هر در اتاق یکه دوستانش رفتند، بسو یداشتند. زمان ینینش با او شب یبود و تعداد

نکه به من ینمودم. و با خود گفتم: اگر مردم از آمدنم مطلع شوند، قبل از ا یداخل، قفل مکردم، از  یباز م

 . کشم برسند، او را می

ان فرزندانش قرار دارد. اما ندانستم که در کدام ی، میکیتار هدم و متوجه شدم که در خانیپس به او رس

با  یا صدا رفتم و ضربه یر بودم، بسوی؟ من که متحیستیابورافع! گفت: تو ک یقسمت خانه است. گفتم: ا

، چند یکیرون رفتم. و درهمان نزدید و من از خانه، بیاد کشیش نبردم. او فریاز پ یر زدم. اما کاریشمش

ت یبود؟ گفت: مادرت به عزا یین چه صدایابورافع! ا یلحظه، مکث کردم و دوباره، وارد شدم و گفتم: ا

 .ر به من حمله کردیظه قبل با شمشدر خانه است و چند لح یند. مردیبنش

ر را یز شمشیت هکشته نشد. سپس لب یکردم ول یگر به او زدم و او را زخمید یا ضربه گوید: می عبدالله

ام. آنگاه، درها را  دهیاش درآمد و مطمئن شدم که او را به قتل رسان که از پشت ییاش فرو بردم تا جا در شکم

م را بر آن گذاشتم، خود را در ینکه پایدم. به محض اینکه به راه پله رسیا کردم تا یباز م یگریپس از د یکی
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بستم. آنگاه، رفتم و کنار دروازه  یا م شکست. پس آنرا با پارچهیدم و ساق پاین دیزم ی، رویشب مهتابیک 

که  یگامام. هن نکه مطمئن شوم که او را کشتهیروم مگر ا یرون نمینجا بینشستم و با خود گفتم: امشب از ا

وار رفت و ندا داد که ابورافع؛ ید یکند) باال یگران را اعالم میکه خبر مرگ د ی(فرد یخروس، بانگ داد، ناع

د. خداوند ابورافع را به ین حجاز؛ کشته شد. پس من نزد دوستانم رفتم و به آنان گفتم: عجله کنیتاجر سرزم

ز یمن ن». ت را دراز کنیپا«ش بازگو کردم. فرمود: یبرارفتم و ماجرا را  اکرم  یقتل رساند. آنگاه، نزد نب

 .»ا هرگز نشکسته بودیسالم شد که گو یم طورید. پایبر آن دست کش م را دراز کردم. رسول خدا یپا

 احد  ة): غزو10باب (

ِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ « -۱۵۹۹
يَْت إِْن  قَاَل: قَاَل رَُجٌل لِلنَّيِبِّ  بَ�بِْدا�َّ

َ
َرأ

َ
ُحٍد: أ

ُ
يَْوَم أ

نَا؟ قَاَل: 
َ
ْ�َن أ

َ
َنَّةِ «قُِتلُْت فَأ

ْ
ىَق َ�َمَراٍت يِف يَِدهِ ُ�مَّ قَاتََل َحىتَّ قُِتَل  .»يِف اجل

ْ
ل
َ
 )۰۴۶ ۴بخاری:( .»فَأ

د: اگر من یپرس  اکرم  یاز نب یروز جنگ احد، مرد گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

خورد)  یکه در دست داشت (و م را ییها پس خرما». در بهشت«کجاست؟ فرمود: م یکشته شوم، جا

 .»دید تا به شهادت رسیانداخت و آنقدر جنگ

که دو گروه از را  : بیاد آور زمانیفرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت11باب (
 شما تصمیم گرفتند دست از نبرد بکشند، ولی خداوند یار آنان بود

يِب َوقَّاٍص « -۱۶۰۰
َ
ِ  َ�ْن َسْعِد بِْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ُحٍد َوَمَعُه رَُجالِن  قَاَل: رَأ

ُ
يَْوَم أ

ْ�تُُهَما َ�بُْل َوال َ�ْعدُ 
َ
ِقتَاِل َما رَأ

ْ
َشدِّ ال

َ
 )۴۰۵۴ بخاری:( .»ُ�َقاتِالِن َ�نُْه، َعلَيِْهَما ِ�يَاٌب �ِيٌض، َكأ

د یدم که دو مرد سفیرا د احد، رسول الله  هروز غزو گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

ده بودم و بعد یاست که آن دو نفر را قبل از آنروز، ند یکنند. گفتن پوش، همراه اوست و بشدت از او دفاع می

 .»دمیاز آن هم ند

 قَ   هُ نْ �َ وَ « -١٦٠١
َ

ُحٍد َ�َقاَل:  َ�ثََل يِلَ انلَّيِبُّ  :ال
ُ
�ِّ «ِكنَاَ�تَُه يَْوَم أ

ُ
يِب َوأ

َ
 .»»اْرِم فَِداَك أ

 )۴۰۵۵ بخاری:(
م باز کرد و یرش را برایت هروز جنگ احد، جعب اکرم  ینب گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

 .»»کن یراندازیت باد. تیپدر و مادرم فدا«فرمود: 
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ر (بندگان) در دست تو کا چیزي از: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت12باب (
 چراکه آنان، ستمگرند دهد میرا عذاب  انو یا آن پذیرد آنها را می ۀنیست. خداوند یا توب

�ٍَس « -۱۶۰۲
َ
ُحٍد َ�َقاَل:  : ُشجَّ انلَّيِبُّ اَل قَ  َ�ْن أ

ُ
وا «يَْوَم أ َكيَْف ُ�ْفِلُح قَْوٌم َشجُّ

لَْت  .»نَِبيَُّهمْ   ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ :َ�َ�َ
َ
 )۴۰۶۹ بخاری:( .»]۱۲۸عمران:  آل[﴾ ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

فرمود:  شد. آنحضرت  یزخم اکرم  ینبک روز غزوه احد، سر مبار گوید: می انس « ترجمه:

 مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ ه نازل شد:ین آی؟ آنگاه، ا»کند یامبرش را زخمیکه سر پ یشود قوم چگونه رستگار می«
 ٱ

َ
 .»ستیاز کار بندگان در دست تو ن یزیامبر! چیپ یا یعنی ]۱۲۸عمران:  آل[﴾ ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

ِ  :ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  َعِن « -۱۶۰۳ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
�  ُكوِع ِمَن َسُه ِمَن الرُّ

ْ
إَِذا َرَ�َع َرأ

َفْجِر َ�ُقوُل: 
ْ
ْكَعِة اآلِخَرِة ِمَن ال َعْن فُالنًا َوفُالنًا َوفُالنًا«الرَّ

ْ
ُ «َ�ْعَد َما َ�ُقوُل: » اللَُّهمَّ ال َسِمَع ا�َّ

َْمدُ 
ْ
َدهُ، َر�َّنَا َولََك احل ُ  .»لَِمْن مَحِ نَْزَل ا�َّ

َ
 ٱ ِمنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ :فَأ

َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�تُوَب  أ

َ
 أ

َ�ُهمۡ   )۴۰۷۰ (بخاری:. »]۱۲۸عمران:  آل[﴾ ١٢٨ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ
هنگام بلند کردن سرش از رکوع رکعت دوم  دم که رسول الله یشن گوید: می ب بن عمرا« ترجمه:

را  یو فالن ی، فالنیا! فالنیخدا«فرمود:  یالحمد، مک نماز فجر، بعد از گفتن سمع الله لمن حمده، ربنا ل

 ٱ مِنَ  لََك  َس لَيۡ ﴿ : ه را نازل فرمود:ین آیآنگاه، خداوند ا». لعنت کن
َ
وۡ  ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
وۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ُتوَب  أ

َ
 أ

َ�ُهمۡ  از کار (بندگان) در دست تو  یزیامبر! چیپ یا یعنی]۱۲۸عمران:  آل[﴾ ١٢٨ لُِمونَ َ�ٰ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ

 .»دهد چرا که آنان ستمگرند ا آنها را عذاب مییرد و یپذ آنان را می ها توبیست. خداوند ین

  بن عبدالمطلب حمزهرسیدن شهادت به ): 13باب (

ِيَارِ « -۱۶۰۴
ْ
ِ بِْن َعِديِّ ابِْن اخل

نَا بَِقتِْل مَحَْزةَ؟  :َ�ْن ُ�بَيِْدا�َّ رِْبُ
ُ

ال خت
َ
: أ �نَُّه قَاَل لِوَحيِشٍّ

ِيَاِر بِبَْدٍر، َ�َقاَل يِل َمْوالَي ُجبَْ�ُ ْ�ُن ُمطْ 
ْ
ِعٍم: قَاَل: َ�َعْم، إِنَّ مَحَْزَة َ�تََل ُطَعيَْمَة ْ�َن َعِديِّ بِْن اخل

، قَاَل: فَلَمَّ  نَْت ُحرٌّ
َ
يَاِل إِْن َ�تَلَْت مَحَْزَة بَِع�ِّ فَأ ، َوَ�يْنَْ�ِ َجبٌَل حِبِ ْن َخَرَج انلَّاُس اَعَم َ�يْنَْ�ِ

َ
ا أ

وا لِلِْقتَاِل، َخَرَج ِسبَا ِن اْصَطفُّ
َ
ا أ ِقتَاِل، فَلَمَّ

ْ
 ال

َ
ُحٍد بَيْنَُه َوَ�يْنَُه َواٍد، َخرَْجُت َمَع انلَّاِس إِىل

ُ
ٌع أ

مِّ َ�َقاَل: َهْل ِمْن ُمبَاِرٍز؟ قَاَل: فََخَرَج إيَِلِْه مَحْ 
ُ
ِلِب، َ�َقاَل: يَا ِسبَاُع يَا اْ�َن أ َزُة ْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ

اِهِب، قَ  ْمِس اذلَّ
َ
ُ؟ قَاَل: ُ�مَّ َشدَّ َعلَيِْه، فاََكَن َكأ َ َورَُسوهلَ َادُّ ا�َّ

ُ
حت

َ
ُُظوِر، أ َعِة ابلْ ْ�َماٍر ُمَقطِّ

َ
اَل: أ

ا َدنَا مِ  َْت َصْخَرٍة، فَلَمَّ
َ

َضُعَها يِف ثُنَِّتِه َحىتَّ َخرََجْت ِمْن َوَ�َمنُْت حِلَْمَزَة حت
َ
�ِّ َرَميْتُُه حِبَْرَ�يِت، فَأ
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َ�ْمُت بِمَ 
َ
ا رََجَع انلَّاُس رََجْعُت َمَعُهْم، فَأ َعْهَد بِِه، فَلَمَّ

ْ
َة َحىتَّ كَّ َ�ْ�ِ َوِرَ�يِْه، قَاَل: فاََكَن َذاَك ال

ائِ   الطَّ
َ

ِ فََشا ِ�يَها اإلْسالُم، ُ�مَّ َخرَْجُت إِىل  رَُسوِل ا�َّ
َ

رَْسلُوا إِىل
َ
رَُسوًال، فَِقيَل يِل: إِنَُّه  ِف، فَأ

 ِ ا َرآِ� قَاَل:  ،ال يَِهيُج الرُُّسَل، قَاَل: فََخرَْجُت َمَعُهْم َحىتَّ قَِدْمُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ آنَْت «فَلَمَّ
نَْت َ�تَلَْت مَحَْزةَ «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل:  ؟»وَْحيِشٌّ 

َ
َ�َهْل «قَاَل:  .قُلُْت: قَْد اَكَن ِمَن االْمِر َما بَلََغَك ؟ »أ

ْن ُ�َغيَِّب وَْجَهَك َ��ِّ 
َ
 ؟ »�َْستَِطيُع أ

َ
ال

َ
ِ ق ا قُبَِض رَُسوُل ا�َّ فََخَرَج ُمَسيِْلَمُة  ،: فََخرَْجُت، فَلَمَّ

ْ�تُلُُه فَ 
َ
 ُمَسيِْلَمَة، لََع�ِّ أ

َ
اُب، قُلُْت: ألْخرَُجنَّ إىِل َكذَّ

ْ
َ�اِفَئ بِِه مَحَْزَة، قَاَل: فََخرَْجُت َمَع ال

ُ
أ

ْوَرُق، ثَا
َ
نَُّه مَجٌَل أ

َ
ْمِرهِ َما اَكَن، قَاَل: فَإَِذا رَُجٌل قَائٌِم يِف ثَلَْمِة ِجَداٍر، َك�

َ
ئُِر انلَّاِس، فاََكَن ِمْن أ

َضُعَها َ�ْ�َ ثَْدَ�يِْه َحىتَّ 
َ
ِس، قَاَل: فََرَميْتُُه حِبَْرَ�يِت، فَأ

ْ
أ  َخرََجْت ِمْن َ�ْ�ِ َكتَِفيِْه، قَاَل: َوَوثََب الرَّ

يِْف ىلَعَ َهاَمِتهِ  �َُه بِالسَّ  )۴۰۷۲ بخاری:( .»إيَِلِْه رَُجٌل ِمَن األنَْصاِر فرََضَ
دن یبه شهادت رس یگفت: چگونگ یت است که به وحشیار روایبن خ یدالله بن عدیعباز « ترجمه:

ار را به قتل رساند. یبن خ یمه بن عدی. حمزه در جنگ بدر، طعیگفت: بل؟ یکن ان نمییما ب یحمزه را برا

که  ی. پس هنگامی، آزادیم به قتل برسانیر بن مطعم؛ به من گفت: اگر حمزه را به انتقام عمویم؛ جبیموال

اه قرار دارد ـ رفتند، من هم همر یوادیک ان آندو، یاست مقابل احد که در م ین ـ و آن کوهینیع یمردم بسو

 یا کسیکردند، سباع از صف، خارج شد و گفت: آ ییجنگ، صف آرا یکه برا یآنان، به جنگ رفتم. وقت

که  یانمارام   فرزند یسباع! ا یاو رفت و گفت: ا یهست که با من مبارزه کند؟ حمزه بن عبد المطلب بسو

 و او را نابود ساخت.؟ آنگاه حمله کرد یکن می یا با خدا و رسولش، دشمنیکند! آ زنان را ختنه می

 ش پرتاپ کردم.یکوتاهم را بسو هزیشد، نیک که او به من نزد ین کردم. هنگامیکم یمن پشت تخته سنگ

د. ینگونه حمزه، به شهادت رسیرون آمد و ایباش  نیان دو سریکه از میاصابت کرد طوراش  زه به نافین

دا کرد. ینکه اسالم در آنجا، گسترش پیماندم تا اکه مردم برگشتند، من هم با آنان برگشتم و در مکه  یهنگام

به  فرستادند و به من گفتند: رسول خدا  نزد رسول الله یأتیز هیآنگاه، به طائف رفتم. اهل طائف ن

که  یرفتم. هنگام امبر اکرم ینکه نزد پیز همراه آنها براه افتادم تا ایرساند. لذا من ن آزار نمی ها أتیه

؟ گفتم: »یتو حمزه را به قتل رساند«. فرمود: ی؟ گفتم: بل»یهست یتو وحش«د: ید، پرسیمرا د آنحضرت 

 ؟»یچهره ات را از من پنهان کن یتوان ا مییآ«ده است. فرمود: یمطلب همانطور است که به اطالع شما رس

کذاب  هلمیکه مس یهنگام رون رفتم. و پس از در گذشت رسول الله ین سخنان، یدن ایبا شن

نگونه، قتل حمزه را ید بتوانم او را به قتل برسانم و ایروم. شا لمه مییمس یظهورکرد، با خود، گفتم: بسو

در گرفت و تعداد  ید. (جنگیدان ش آنگونه شد که مییرون رفتم. و ماجرایجبران کنم. لذا همراه مردم ب

 یواریافتاد که در شکاف د یبه مردام   شمر و دار، چیدند). ناگهان، در آن گیاز صحابه به شهادت رس یادیز
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کوتاهم را  هزیرنگ است. پس ن یخاکستر یا شتریکه گو ییداشت تا جاای  دهیژول یستاده بود و موهایا

از  یرون آمد. آنگاه، مردیش، بیها ان شانهیکه از میاصابت کرد طوراش  نهیزه به سیاو پرتاب کردم. ن یبسو

رق سرش زدیاو حمله کرد و با شمش یز بسویانصار ن
َ
 . ر بر ف

 در جنگ احد ): مجروح شدن پیامبر اکرم 14باب (

يِب « -۱۶۰۵
َ
ِ   ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ ىلَعَ قَْوٍم َ�َعلُوا : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ اْشتَدَّ َغَضُب ا�َّ

 َرَ�اِ�يَِتِه ـ اْشتَدَّ َغَضُب ـ بِنَِبيِِّه 
َ

ِ �ُِشُ� إىِل ِ يِف َسِبيِل ا�َّ ِ ىلَعَ رَُجٍل َ�ْقتُلُُه رَُسوُل ا�َّ  .»»ا�َّ
 )۴۰۷۳بخاری: (

(که در جنگ احد شکسته اش  نیشیبا اشاره به دندان پ رسول الله  گوید: می ره یبوهرا« ترجمه:

ن، یهمچن شود. ن میین رفتار کنند، بشدت خشمگیامبرش چنیکه با پ یخداوند، بر قوم«شده بود) فرمود: 

 .»»گردد ن مییشود، بشدت خشمگ جنگد، کشته امبرش که در راه او مییکه توسط پ یخداوند بر کس

 لبیک گفتند را رسولش که نداي خدا و ): آنان15باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۰۶ َصاَب رَُسوَل ا�َّ
َ
ا أ ُحٍد َوانرَْصََف  قَالَْت: لَمَّ

ُ
َصاَب يَْوَم أ

َ
َما أ

ْن يَرِْجُعوا، قَاَل: 
َ
ُ�وَن، َخاَف أ ؟ فَاْ�تََدَب ِمنُْهْم َسبُْعوَن »َمْن يَْذَهُب يِف إِثِْرِهمْ «َ�نُْه الُْمرْشِ

 ُ�ْ�َ بُو بَْ�ٍر َوالزُّ
َ
 )۴۰۷۷ بخاری:( .»برَُجًال، قَاَل: اَكَن ِ�يِهْم أ

ن یشد و مشرک یدر جنگ احد، زخم که رسول الله  یهنگام گوید: می ل شهیعا« ترجمه:

؟ پس »رود ب آنان مییبه تعق یچه کس«فرمود:  رفت که دوباره برگردند، آنحضرت  م آن مییاما ب رفتند.

 .»آنان بودند هز از جملین بر یگفتند که ابوبکر و زبیک او لب یهفتاد تن از صحابه به ندا

 احزابخندق یا  ةغزو): 16باب (

  َ�ْن َجابِرٍ « -۱۶۰۷
َ

ال
َ
ِْفُر، َ�َعرََضْت ُكْديٌَة َشِديَدةٌ، فََجاُءوا انلَّيِبَّ ق

َ
َنَْدِق �

ْ
 : إِنَّا يَْوَم اخل

َنَْدِق، َ�َقاَل: 
ْ
نَا نَاِزٌل «َ�َقالُوا: َهِذهِ ُكْديٌَة َعَرَضْت يِف اخل

َ
ُ�مَّ قَاَم َوَ�ْطنُُه َمْعُصوٌب حِبََجٍر  .»أ

َخَذ انلَّيِبُّ 
َ
يَّاٍم ال نَُذوُق َذَواقًا، فَأ

َ
ْهيََل الِْمْعَوَل فرََضََب الكُ  َوبَلِثْنَا ثَالثََة �

َ
 .»ْديَة، َ�َعاَد َكِثيبًا أ

 )۴۱۰۱بخاری:(
مواجه  یار سختیبس هیم با الیکرد می روز جنگ احزاب که خندق را حفر گوید: می  جابر« ترجمه:

 یحفر خندق را گرفته است. نب یجلو یار سختیبس هیرفتند و گفتند: ال م. صحابه نزد رسول اکرم یشد

ان یسنگ بسته بود. شااش  ککه بر شکم مبار یسپس برخاست در حال». روم ن میییمن پا«فرمود:  اکرم 
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ه یکلنگ را گرفت و بر آن ال اکرم  یآنگاه، نبم. ینخورده بود یزیذکر است که سه روز گذشته بود و ما چ

 .»دیهم پاش گ ازیر ه، مانندیو آن ال زد.

َ�ْغُزوُهْم َوال «يَْوَم األْحَزاِب:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن ُسلَيَْماَن بِْن رُصٍَد « -۱۶۰۸
 )۴۱۰۹بخاری: ( .»»َ�ْغُزوَ�نَا

روز جنگ احزاب (پس از شکست دشمن)  اکرم  ینب گوید: می  صردبن  مانیسل« ترجمه:

 .»»م و آنان به جنگ ما نخواهند آمدیرو ن به بعد، ما به جنگ آنان مییاز ا«فرمود: 

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۶۰۹
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعزَّ «اَكَن َ�ُقوُل:  أ

َ
، وَْحَدُه، أ ُ َ إِال ا�َّ

َ
ال إِهل

َء َ�ْعَدهُ   )۴۱۱۴بخاری:( .»»ُجنَْدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، وََغلََب األْحَزاَب وَْحَدُه، فَال يَشْ
بجز الله وجود ندارد، او  یچ معبودیه«گفت:  می رسول الله  گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

، شکست داد. پس بعد از او، ییکرد و احزاب را به تنها یاریرا اش  د، بندهیعزت بخشکتاست، لشکرش را ی

 .»رود) ن مییز از بی(بجز الله، همه چ». وجود ندارد یزیچ چیه

 قریظه رفتن به سوي بنی از خندق و  اکرم ): بازگشت پیامبر17باب (

يِب « -۱۶۱۰
َ
ُْدرِيِّ َ�ْن أ

ْ
ْهُل قَُر�َْظَة ىلَعَ ُحْ�ِم َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ،    َسِعيٍد اخل

َ
َ�ُقوُل: نََزَل أ

رَْسَل انلَّيِبُّ 
َ
ا َدنَا ِمَن الَْمْسِجِد  فَأ ىَت ىلَعَ مِحَاٍر، فَلَمَّ

َ
 َسْعٍد فَأ

َ
 إِىل

َ
ال

َ
 «لِألنَْصاِر:  ق

َ
قُوُموا إىِل

ُ�مْ  ْو َخْ�ِ
َ
َ�َقاَل: َ�ْقتُُل ُمَقاتِلَتَُهْم، َو�َْسيِب  .» ُحْكِمَك َهُؤالِء نََزلُوا ىلَعَ «َ�َقاَل:  .»َسيِِّدُ�ْم أ

ِ «قَاَل:  .َذَراِر�َُّهمْ    )۴۱۲۱بخاری:( .»»حِبُْ�ِم الَْمِلِك «َوُر�ََّما قَاَل:  .»قََضيَْت حِبُْ�ِم ا�َّ
 یسعد بن معاذ، راض یظه به داوریقر یهود بنیکه  یهنگام گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

شد، یک که به مسجد نزد یآمد. هنگام یرا نزد او فرستاد. سعد، سوار بر االغ یکس اکرم  یشدند، نب

ن تان، یا بهتریتان یآقا یبه سو«ا فرمود: ی». دیبه احترام سرورتان، بلند شو«به انصار فرمود:  رسول خدا 

د و زنان و یانشان را بکشیگفت: جنگجوسعد ». اند شده یتو راض ینها به داوریا«آنگاه، افزود: ».دیبلند شو

نکه فرمود: مطابق یا ای». یکرد یمطابق حکم خدا، داور«فرمود:  د. رسول خدا یر کنیفرزندانشان را اس

 .»»یکرد یحکم پادشاه (خدا) داور

 ذات الرقاع ةغزو:)18باب (

۱۶۱۱- » ِ
نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
َوِْف يِف َغْزَوةِ  أ

ْ
ْصَحابِِه يِف اخل

َ
َص�َّ بِأ

قَاِع  ابَِعِة، َغْزَوِة َذاِت الرِّ  )۴۱۲۷ بخاری:( .»السَّ



 مختصر صحیح بخاري          782

 

ن غزوه که همان ذات الرقاع یدر هفتم اکرم  یت است که نبیروا بجابر بن عبدالله از « ترجمه:

 .»ارانش، نماز خوف خواندیاست، با 

يِب ُموىَس « -۱۶۱۲
َ
ُْن ِستَُّة َ�َفٍر بَيْنَنَا بَِعٌ�  قَاَل: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يِف َغْزَوٍة َو�

ِرَ 
ْ
رُْجِلنَا اخل

َ
ْظَفارِي، َوُ�نَّا نَلُفُّ ىلَعَ أ

َ
قَْداُمنَا، َونَِقبَْت قََدَماَي، وََسَقَطْت أ

َ
َق، َ�ْعتَِقبُُه، َ�نَِقبَْت أ

قَ  يَْت: َغْزَوَة َذاِت الرِّ رُْجِلنَافَُسمِّ
َ
َِرِق ىلَعَ أ

ْ
 )۴۱۲۸ بخاری:( .»اِع، لَِما ُكنَّا َ�ْعِصُب ِمَن اخل

ها، شش نفر یم. ما اشعریرفتای  به غزوه اکرم  یهمراه نب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

شد.  یما فرسوده و زخم ینجهت، پاهایم. بدیشد که به نوبت، بر آن سوار می میشتر داشتیک م و تنها یبود

م. یبست کهنه، می یها مان را با تکه پارچهیم افتاد. پاهایها شد و ناخن یز زخمیمن ن یاست که پاها یگفتن

 .»دندین غزوه را ذات الرقاع نامین خاطر، ایبه هم

  ِن َ�ْن َسْهِل بْ « -۱۶۱۳
َ
ِ وَ  َة مَ ثْ  حَ يِب أ ْن َشِهَد َمَع رَُسوِل ا�َّ قَاِع  َ�َن ِممَّ  ،يَْوَم َذاِت الرِّ

َعًة، 
ْ
، فََص�َّ بِالَّيِت َمَعُه َر� َعُدوِّ

ْ
ْت َمَعُه، َوَطائَِفٌة وَِجاَه ال نَّ َطائَِفًة َصفَّ

َ
َوِْف: أ

ْ
ُ�مَّ َص�َّ َصالَة اخل

وا ألِ  َ�مُّ
َ
، َ�بََت قَائًِما، َوأ َعُدوِّ

ْ
وا وَِجاَه ال فُوا، فََصفُّ ائَِفُة األْخَرى، ْ�ُفِسِهْم، ُ�مَّ انرَْصَ وََجاَءِت الطَّ

وا ألِ  َ�مُّ
َ
ْكَعَة الَّيِت بَِقيَْت ِمْن َصالتِِه، ُ�مَّ َ�بََت َجالًِسا، َوأ  .»ْ�ُفِسِهْم، ُ�مَّ َسلََّم بِِهْم فََص�َّ بِِهُم الرَّ

 )۴۱۳۰ بخاری:(
 خواند،نماز خوف  رقاع همراه رسول اکرمالذات  هکه در غزو حثمه  یسهل بن أب« ترجمه:

با  امبر اکرم یستادند. آنگاه پی، در مقابل دشمن ایصف بستند. و گروه با رسول خدا ای  عده گوید: می

ستاد تا همراهانش، نمازشان را به یش ایرکعت، نماز خواند و همچنان سرجایک که همراه او بودند،  یکسان

یک  گر آمد و رسول اکرم یگروه د کامل کردند و رفتند و در مقابل دشمن، صف بستند. آنگاه ییتنها

ز نماز خود را به یش نشست و آن گروه نیمانده بود، با آنان خواند. سپس سرجا یرکعت از نمازش را که باق

 .»، کامل کردند. بعد از ان، با هم سالم دادندییتنها

۱۶۱۴- » ِ
ِ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ نَُّه َغَزا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
�  ا َ�َفَل ٍْد، فَلَمَّ

َ
قِبََل �

 ِ ِ  رَُسوُل ا�َّ َل رَُسوُل ا�َّ ِعَضاهِ، َ�َ�َ
ْ
َقائِلَُة يِف َواٍد َكِثِ� ال

ْ
ْدَرَ�تُْهُم ال

َ
َق  َ�َفَل َمَعُه فَأ َوَ�َفرَّ

 ِ َجِر، َونََزَل رَُسوُل ا�َّ ِعَضاهِ �َْستَِظلُّوَن بِالشَّ
ْ
َْت َسُمَرةٍ  انلَّاُس يِف ال

َ
َ�َعلََّق بَِها َسيَْفُه، قَاَل  حت

 ِ ْعَرايِبٌّ َجالٌِس َ�َقاَل رَُسوُل  ،يَْدُعونَا َجابٌِر: فَِنْمنَا نَْوَمًة ُ�مَّ إَِذا رَُسوُل ا�َّ
َ
فَِجئْنَاُه فَإَِذا ِعنَْدُه أ

 ِ نَا نَائٌِم، فَاْستَيَْقْظُت وَُهَو يِف يَ : «ا�َّ
َ
َ�َقاَل يِل: َمْن  ،ِدهِ َصلْتًاإِنَّ َهَذا اْخرَتََط َسييِْف َوأ

، َ�َها ُهَو َذا َجالٌِس  ُ ؟ قُلُْت: ا�َّ ِ  .»َ�ْمنَُعَك ِم�ِّ  )۴۱۳۵ بخاری:( .»ُ�مَّ لَْم ُ�َعاقِبُْه رَُسوُل ا�َّ
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(ذات الرقاع) ای  غزوه یبرا او همراه رسول الله  ت است کهیروا باز جابر بن عبدالله « ترجمه:

که درختان خار  یظهر آنان را در دشت یبود. پس گرما امبر اکرم یز همراه پینجد رفت. و در بازگشت ن یبسو

درختان خاردار، پراکنده شدند.  هیر سایز زیفرود آمد و مردم ن داشت، فرا گرفت. رسول الله  یادیدار ز

 .زان کردیا بر آن، آورش ریالن، به استراحت پرداخت و شمشیدرخت مغیک  هیر سایز زین آنحضرت 

زند. نزد  ما را صدا می م که رسول الله ی، ناگهان متوجه شدیپس از خواب کوتاه گوید: می  جابر

ده بودم که یمن خواب«فرمود:  ن نزد او نشسته است. رسول خدا یصحرا نش یم که مردیدیم و دیشان رفتیا

ستاده یسرم ا یر برهنه، باالیدم که با شمشیو د دار شدمید. پس بیرون کشیام بیرم را از نین مرد، شمشیا

د، ینیبب را که می ین مردیدارد؟ گفتم: الله. و ا مرا از کشتن تو باز می یاست. آنگاه، به من گفت: چه کس

 .»او را مجازات نکرد سپس رسول خدا  گوید: می یراو». نجا نشسته استیاوست که ا

 باشد می مریسیع ةکه همان غزو مصطلقالبنی  ة): غزو19باب (

ُْدرِيِّ « -۱۶۱۵
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ   َ�ْن أ يِف َغْزَوِة بَِ� الُْمْصَطِلِق،  قَاَل: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

َعزْ 
ْ
ْحبَبْنَا ال

َ
ُعْز�َُة َوأ

ْ
ْت َعلَيْنَا ال َعَرِب، فَاْشتََهيْنَا النَِّساَء َواْشتَدَّ

ْ
َصبْنَا َسبْيًا ِمْن َسيْبِ ال

َ
ْن فَأ

َ
رَْدنَا أ

َ
َل، فَأ

 ِ   َ�ْعِزَل َوقُلْنَا َ�ْعِزُل َورَُسوُل ا�َّ
َ
ْظُهِرنَا َ�بَْل أ

َ
َاُه َ�ْن َذلَِك، َ�َقاَل: َ�ْ�َ أ

ْ
نل

َ
ُ، فََسأ

َ
هل

َ
َما «ْن �َْسأ

ِقيَاَمِة إِالَّ َوِ�َ اَكئِنَةٌ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
ْن ال َ�ْفَعلُوا َما ِمْن �ََسَمٍة اَكئِنٍَة إىِل

َ
 )۴۱۳۸ بخاری:( .»»َعلَيُْ�ْم أ

م و یرون رفتیالمصطلق ب یغزوه بن یبرا همراه رسول خدا  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

م و دوران یدا کرده بودیپ یادیاق زیم. و چون به همسرانمان اشتیزان عرب را به اسارت گرفتیاز کن یتعداد

، یعین حال، بطور طبیم و در عیزان، همبستر شویم که با آن کنیگذشت، خواست بر ما سخت می یمجرد

شان ینکه از ایماست، چگونه قبل از اان یدر م که رسول الله  یم: در حالیم. با خود گفتیکن یریجلوگ

د یتوان ندارد، می یاشکال«م. فرمود: یدیپرس نم. لذا از آنحضرت یبک ین کاریم، اقدام به چنیریاجازه بگ

 .»»دیآ امت، مقرر شده است، بوجود میینش آن تا روز قیکه آفر یا  د. اما هر موجود زندهین کنیچن

 انمار  ة): غزو20باب (

ِ االنَْصارِيِّ « -۱۶۱۶
يُْت انلَّيِبَّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
ْ�َماٍر  قَاَل: َرأ

َ
يِف َغْزَوةِ أ

ِق ُمتََطوِّاًع  ًها قِبََل الَْمرْشِ  )۴۱۴۰ بخاری:( .»يَُص�ِّ ىلَعَ َراِحلَِتِه ُمتَوَجِّ
دم که سوار بر یانمار د هرا در غزو اکرم  ینب گوید: می ب یانصار جابر بن عبدالله« ترجمه:

 .»خواند ر قبله) نماز نفل مییمشرق (غ یمرکبش بود و بسو
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: بدرستیکه خداوند از فرماید متعال می خداوند کهاین  حدیبیه و ة): غزو21باب (
 خشنود گردید، آنگاه که در زیر درخت با تو بیعت کردند ،مؤمنان

رَبَاِء « -۱۶۱۷
ْ
َفتَْح َ�تَْح مَ  :قَاَل  َعِن ال

ْ
ْ�تُُم ال

َ
وَن أ َة َ�تًْحا، كَّ َة، َوقَْد اَكَن َ�تُْح مَ كَّ َ�ُعدُّ

َُديِْبيَِة، ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ 
ْ
َفتَْح َ�يَْعَة الرِّْضَواِن يَْوَم احل

ْ
ُْن َ�ُعدُّ ال

َ
َُديِْبيَُة  َو�

ْ
ةَ ِمائًَة، َواحل ْرَ�َع َعرْشَ

َ
أ

، َ�َ�َْحنَاَها فَلَمْ  تَاَها، فََجلََس ىلَعَ َشِف�َِها، ُ�مَّ َداَع  َ�رْتُْك ِ�يَها َ�ْطَرًة، َ�بَلََغ َذلَِك انلَّيِبَّ  برِْئٌ
َ
فَأ

 ُ�مَّ َمْضَمَض وََداَع  ،بِإِنَاٍء ِمْن َماءٍ 
َ
أ ْصَدَرْ�نَا  ،َ�تَوَضَّ

َ
َها أ نَاَها َ�ْ�َ بَِعيٍد، ُ�مَّ إِ�َّ

ْ
� ُ�مَّ َصبَُّه ِ�يَها، َ�رَتَ

ُْن َوِرَ�َ�نَاَما ِشئْنَ 
َ

 )۴۱۵۰ بخاری:( .»ا �
ما  ید. البته فتح مکه، فتح بود. ولیدان شما فتح مکه را فتح می گوید: می  براء بن عازب« ترجمه:

م. آنروز ما هزار و چهارصد نفر، همراه رسول یدان ه، انجام گرفت، فتح مییبیعت رضوان را که در روز حدیب

نماند. پس از  یدر آن، باقای  قطره م ویدیآب آنرا کش هبود که هم یچاه ه، یبیاست حد یم. گفتنیبود خدا 

خواست و وضو گرفت و  یچاه نشست. سپس ظرف آب هاز ماجرا مطلع شد، آمد و بر لب آنکه رسول خدا 

، یمدت کوتاه یخت. آنگاه، چاه را برایآب در دهان کرد و دعا نمود و سپس آن آبها را در چاه ر یمقدار

 .»ن کردیمان را تأمیها از ما و مرکبیم. سپس، آب مورد نیکردرها 

ِ  بِْن  َجابِرِ  نْ �َ « -۱۶۱۸
ِ  بَ�بِْدا�َّ َُديِْبيَِة:  قَاَل: قَاَل نَلَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْ�تُْم «يَْوَم احل

َ
أ

ْهِل األرِْض 
َ
َجَرةِ  .»َخْ�ُ أ َْوَم ألَر�ْتُُ�ْم َماَكَن الشَّ برِْصُ ايلْ

ُ
ْرَ�َع ِمائٍَة، َولَْو ُكنُْت أ

َ
ًفا َوأ

ْ
ل
َ
 .»َوُ�نَّا أ

 )۴۱۵۵ بخاری:(
ه، خطاب به ما که هزار و چهار یبیروز حد رسول الله  گوید: می ببن عبد الله  جابر« ترجمه:

نا یدم (نابید اگر امروز می گوید: می جابر». دیهستن یزم ین مردم رویشما، بهتر«م، فرمود: یصد نفر بود

 .»دادم آن درخت را به شما نشان می ینبودم) جا

َجَرِة ـ « -۱۶۱۹ ْصَحاِب الشَّ
َ
ِ قَاَل: َ�ْن ُسَو�ِْد بِْن انلُّْعَماِن ـ َوَ�َن ِمْن أ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

تُوا �َِسِو�ٍق فَالُكوهُ 
ُ
ْصَحابُُه أ

َ
 )۴۱۷۵بخاری: ( .»َوأ

و   رسول الله یبرا گوید: می  است،عت رضوان یکه از اصحاب ب د بن نعمان یسو« ترجمه:

 .»دند و خوردندیز آنها را جویآوردند. آنان ن ان شده) یبر یق (آرد گندم وجویسو یاصحابش، قدر

اِب  َ�ْن ُ�َمرَ « -۱۶۲۰ َطَّ
ْ
نَّه اَكَن �َِسُ� َمَع انليب  :بِْن اخل

َ
�  َمُر ْ�ُن�ُ ُ هلَ

َ
يَلًْال، فََسأ

 ِ بُْه رَُسوُل ا�َّ ٍء، فَلَْم ُ�ِ اِب َ�ْن يَشْ َطَّ
ْ
بُْه، َوقَاَل ُ�َمُر اخل ُ، فَلَْم ُ�ِ

َ
هل

َ
بُْه، ُ�مَّ َسأ ُ، فَلَْم ُ�ِ

َ
هل

َ
، ُ�مَّ َسأ

 ِ َك يَا ُ�َمُر، نََزرَْت رَُسوَل ا�َّ مُّ
ُ
اِب: ثَِ�لَتَْك أ َطَّ

ْ
يُبَك،  ثَالَث  ْ�ُن اخل اٍت، لُكُّ َذلَِك ال ُ�ِ َمرَّ
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َل يِفَّ قُْرآٌن، َ�َما  ْن َ�ْ�ِ
َ
َماَم الُْمْسِلِمَ�، وََخِشيُت أ

َ
ْمُت أ ْكُت بَِعِ�ي، ُ�مَّ َ�َقدَّ قَاَل ُ�َمُر: فََحرَّ

ْن يَُ�وَن نَزَ 
َ
ُخ يِب، قَاَل: َ�ُقلُْت: لََقْد َخِشيُت أ ْن َسِمْعُت َصارًِخا يرَْصُ

َ
َل يِفَّ ُقْرآٌن، �َِشبُْت أ

 ِ ا «، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، َ�َقاَل: وَِجئُْت رَُسوَل ا�َّ َّ ِممَّ َحبُّ إيِلَ
َ
َّ اللَّيْلََة ُسوَرٌة لَِ�َ أ نِْزلَْت يلَعَ

ُ
لََقْد أ

ْمُس    .»َطلََعْت َعلَيِْه الشَّ
َ
بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  نَاَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ :ُ�مَّ قََرأ  )۴۱۷۷بخاری:( .»]۱الفتح: [﴾ ١ امُّ

 بود و از آنحضرت  ، در رکاب رسول خدا یت است که شبیروا  عمر بن خطاباز « ترجمه:

بار سوم  ینداد. برا ید. باز هم جوابیبار دوم پرس ینداد. برا یبه او جواب امبر اکرم یپ ید. ولیپرس یزیچ

ند. یت بنشیعمر! مادرت به عزا ینداد. عمر بن خطاب با خود، گفت: ا یجواب د، باز هم آنحضرت یپرس

 .به تو نداد یچ جوابیه یول یرا به زحمت انداخت و رسول خدا  یسه بار سماجت کرد

ر یز راندم و از ساینازل شود، شترم را تای  هیم آنکه مبادا در مورد من آیسپس از ب گوید: می عمر

دم که مبادا در مورد من یزند. ترس مرا صدا می یدم شخصینگذشت که شن یریمسلمانان، جلو افتادم. د

امشب، «فرمود:  رفتم وبه او سالم دادم. آنحضرت  نجهت، نزد رسول الله ینازل شده باشد. بدای  هیآ

». ا) محبوبتر استیدن هتابد (از هم د بر آنها مییبر من نازل شده است که نزد من از آنچه که خورشای  سوره

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  نَاَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ سپس  .»را تالوت فرمود ]۱[الفتح: ﴾ ١ امُّ

ةَ ِمائًَة  َعِن الِْمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة قَاَل: َخَرَج انلَّيِبُّ « -۱۶۲۱ َُديِْبيَِة يِف بِْضَع َعرْشَ
ْ
اَعَم احل

ْحَرَم ِمنَْها بُِعْمَرٍة، َوَ�َعَث �َ 
َ
ْشَعَرُه َوأ

َ
َ الَْهْدَي َوأ ُلَيَْفِة، قَ�َّ

ْ
ىَت َذا احل

َ
ا أ ْصَحابِِه، فَلَمَّ

َ
ُ ِمْن ِمْن أ

َ
يْنًا هل

تَاُه َ�يْنُُه  َحىتَّ اَكَن بَِغِديِر األْشَطاِط  ُخَزاَعَة، وََساَر انلَّيِبُّ 
َ
 أ

َ
ال

َ
: إِنَّ قَُر�ًْشا مَجَُعوا لََك مُجُواًع، ق

َيِْت َوَمانُِعوَك، َ�َقاَل: 
ْ

َها «َوقَْد مَجَُعوا لََك األَحابِيَش وَُهْم ُمَقاتِلُوَك، وََصادُّوَك َعِن ابل ُّ�
َ
ِشُ�وا �

َ
أ

 َّ  ِ�يَالِِهْم وََذرَ  ،انلَّاُس يلَعَ
َ

ِميَل إِىل
َ
ْن أ

َ
تََرْوَن أ

َ
َيِْت أ

ْ
ونَا َعِن ابل ْن يَُصدُّ

َ
يَن يُِر�ُدوَن أ ِ

َّ
ارِيِّ َهُؤالِء اذل

نَاُهْم َ�ُْرو�ِ�َ 
ْ
�َِ� َو�ِالَّ تََر� ُ َعزَّ وََجلَّ قَْد َ�َطَع َ�يْنًا ِمَن الُْمرْشِ تُونَا اَكَن ا�َّ

ْ
  .»فَإِْن يَأ

َ
ال

َ
بُو  ق

َ
أ

 ِ ْه َخرَْجَت اَعِمًدا لِهَ  ،بَْ�ٍر: يَا رَُسوَل ا�َّ َحٍد، َ�تَوَجَّ
َ
َحٍد َوال َحْرَب أ

َ
َيِْت ال تُِر�ُد َ�تَْل أ

ْ
َذا ابل

 ُ
َ

نَا َ�نُْه قَاتَلْنَاُه، قَاَل:  ،هل ِ «َ�َمْن َصدَّ  )۴۱۷۹ بخاری:( .»»اْمُضوا ىلَعَ اْسِم ا�َّ
افتاد و ارانش براه یاز  یه با هزار و اندیبیسال حد اکرم  ینب گوید: می  مهربن مخ رمسو« ترجمه:

آنها را عالمت  یها حج) را قالده انداخت و کوهان ه(شکران ید، شتران هدیفه رسیکه به ذوالحل یهنگام

خزاعه، فرستاد و به راهش ادامه داد تا  هلیاز قب یعمره، احرام بست. و جاسوس یکرد و از آنجا برا یگذار

 ها ی، از جمله حبشیریت کثیش، جمعیآمد و گفت: قراش  د. در آنجا، جاسوسیر اشطاط رسینکه به غدیا

ارت کعبه، باز خواهند داشت. رسول ید و تو را از زیرا ِگرد آورده است. آنها بطور قطع با تو خواهند جنگ
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ارت کعبه یکه ما را از ز ید به زن و فرزندان کسانیا دوست داریست؟ آیمردم! نظر شما چ یا«فرمود  خدا 

ا شر جاسوس از سرشان کوتاه شده است. یآنها آمدند (با ما مواجه شدند) گوم؟ اگر یدارند، حمله کن یم باز

 ».میکن یمک ، تراند که غارت شده ین صورت، آنها را در حالیر ایم). در غینفرستاده ا ی(جاسوس

را به قتل  ینکه کسینه ااید  رون آمدهیارت کعبه، بیرسول خدا! شما به قصد ز یگفت: ا ابوبکر

م. رسول یجنگ کعبه، حرکت کن. هر کس، مانع ما شد، با او می ی. پس بسوی، بجنگیکس ا بایو  یبرسان

 .»»دیبا نام خدا، حرکت کن«فرمود:  اکرم 

 بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۲۲
َ
نَّ أ

َ
َُديِْبيَِة يَ  اهُ بَ : أ

ْ
رَْسلَه يَْوَم احل

َ
 أ

ْ
ِعنَْد رَُجٍل  نَ بَفَرٍس اكَ  هِ يْ �ِ أ

ِ  دَ جَ وَ ِمَن األنَْصاِر، فَ  َجَرةِ َوُ�َمُر ال يَْدرِي بَِذلَِك، َ�بَاَ�َعُه  رَُسوُل ا�َّ ُ�بَايُِع ِعنَْد الشَّ
 ِ نَّ رَُسوَل  ،َ�بُْدا�َّ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
 ُ�َمَر، َوُ�َمُر �َْستَلْئُِم لِلِْقتَاِل، فَأ

َ
َفَرِس فََجاَء بِِه إِىل

ْ
 ال

َ
ُ�مَّ َذَهَب إِىل

 ِ جَ  ا�َّ َْت الشَّ
َ

ِ ُ�بَايُِع حت فَِ�َ الَّيِت  ،َرِة، قَاَل فَاْ�َطلََق فََذَهَب َمَعُه َحىتَّ بَاَ�َع رَُسوَل ا�َّ
ْسلََم َ�بَْل أبيه

َ
نَّ اْ�َن ُ�َمَر أ

َ
ُث انلَّاُس، أ  )۴۱۸۶ بخاری:( .»َ�تََحدَّ

از  یکیرا که نزد  یه او را فرستاد تا اسبیبیت است که پدرش، روز حدیروا ب بن عمرااز « ترجمه:

 یرد و عمر از آن، اطالعیگ عت مییر درخت، بیز د که رسول الله یاورد. او رفت و دیش بیانصار بود، برا

که او مشغول  یعت کرد. سپس رفت و اسب را نزد عمر برد در حالیب با رسول خدا  نداشت. عبد الله 

ر درخت، مطلع ساخت. آنگاه عمر یزدر  عت گرفتن رسول خدا یدن زره بود. آنگاه، عبدالله او را از بیپوش

  ند: عبد الله قبل از پدرش،یگو ن ماجرا است که مردم مییعت کرد. همیب رسول اکرم  همراه او رفت و با

 . »مسلمان شده است

ِ بِْن َ�بْدِ  نْ �َ « -۱۶۲۳
ْوَ�  ا�َّ

َ
يِب أ

َ
َ�َطاَف،  ،ِحَ� اْ�تََمرَ  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ  بأ

َفا َوالَْمْرَوةِ  ْهِل مَ  ،َ�ُطْفنَا َمَعُه وََص�َّ وََصلَّيْنَا َمَعُه، وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ
َ
َة ال كَّ فَُكنَّا �َْسرُتُهُ ِمْن أ

ءٍ  َحٌد �يَِشْ
َ
 )۴۱۸۸بخاری:( .»يُِصيبُُه أ

شان یما با اعمره انجام داد،  اکرم  یکه نب یهنگام گوید: می  یاوف یعبدالله بن اب« ترجمه:

شان، نماز یم. او نماز خواند و ما هم با ایشان، طواف کردیطواف کرد و ما هم همراه ا م. آنحضرت یبود

به او  ی، آزاریم تا کسیکرد یکرد. و ما او را از اهل مکه، محافظت م یان صفا و مروه، سعیم. و میخواند

 .»نرساند
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 ذي قرد ة): غزو22باب (

 اَل قَ  األْ�َوِع  بِْن  َ�ْن َسلََمةَ « -۱۶۲۴
ُ
ْن يُؤَذََّن بِاأل

َ
 َوَ�نَْت لَِقاُح : َخرَْجُت َ�بَْل أ

َ
و�

 ِ ِخَذْت لَِقاُح  رَُسوِل ا�َّ
ُ
تَْرىَع بِِذي قََرَد، قَاَل: فَلَِقيَِ� ُغالٌم ِلَعبِْدالرَّمْحَِن بِْن َعوٍْف، َ�َقاَل: أ

 ِ َ  رَ َك�َذَ فَ  ...رَُسوِل ا�َّ
ْ
: ُ�مَّ رََجْعنَا َوُ�رِْدفُِ� اَل قَ  هِ رِ آخِ  ا يِفْ نَ قَاَل هُ ، وَ مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  هِلِ وْ ُط بِ  َث يْ دِ احل

 ِ  )۴۱۹۴ بخاری:( .»ىلَعَ نَاقَِتِه َحىتَّ َدَخلْنَا الَْمِدينَةَ  رَُسوُل ا�َّ
رِده یکه شتران ش یرون رفتم در حالینماز صبح، ب قبل از اذان گوید: می  سلمه بن اکوع« ترجمه:

د و گفت: شتران شرِده یقرد، مشغول چرا بودند. پس غالم عبد الرحمن بن عوف مرا د یدر ذ رسول الله 

 .را بردند رسول خدا 

 در حدین روایا
ً
 ت، سلمه بن اکوعین روایان ایان شد. در پای) بطور کامل، ب۱۲۸۱( هث شماریت، قبال

 .»مینه شدینکه وارد مدیسوار نمود تا ااش  خود، بر ناقه هنگام باز گشت، مرا پشت سر رسول الله  گوید: می

 خیبر ة): غزو23باب (

نَا يَلًْال  قَاَل: َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َسلََمَة بِْن األْ�َوِع « -۱۶۲۵  َخيرَْبَ فرَِسْ
َ

 اَل َ�قَ إِىل
َل  ال �ُْسِمُعنَا ِمْن ُهنَيَْهاتَِك، َوَ�َن اَعِمٌر رَُجًال َشاِعًرا َ�َ�َ

َ
َقْوِم ِلَعاِمٍر: يَا اَعِمُر أ

ْ
رَُجٌل ِمَن ال

َقْوِم َ�ُقوُل:
ْ
 َ�ُْدو بِال

نَْت م
َ
 ا اْهتََدْ�نَاـَ اللَُّهمَّ لَْوال أ

 ج

ْ�نَ    نَاـا َوال َصلَّيْ ـَوال تََصدَّ
 ج

ْ�َقيْنَافَِداًء لََك مَ ْر ـِ فَاْغف
َ
 ا أ

 

 نَاـَوَ�بِِّت األقَْداَم إِْن الَ�يْ  
 

ِقيَ 
ْ
ل
َ
 يْنَاـينًَة َعلَ ـْن َسكِ ـَوأ

 

 ـإِنَّا إَِذا ِصي 
َ
 نَاـيْ �َ َح بِنَا أ

 
 

لُوا َعلَيْ  يَاِح َعوَّ  نَاـَو�ِالصِّ
 

ِ  َقاَل �َ  ائُِق : «رَُسوُل ا�َّ ُ «ْ�ُن االْكَوِع، قَاَل: ؟ قَالُوا: اَعِمُر »َمْن َهَذا السَّ قَاَل  .»يَرمَْحُُه ا�َّ
نَاُهْم َحىتَّ  تَيْنَا َخيرَْبَ فََحارَصْ

َ
ْمتَْعتَنَا بِِه؟ فَأ

َ
، لَْوال أ ِ َقْوِم: وََجبَْت يَا نيَِبَّ ا�َّ

ْ
َصابَتْنَا رَُجٌل ِمَن ال

َ
أ

 َ�تََحَها َعلَيْ 
َ

َ َ�َعاىل ِي َ�َْمَصٌة َشِديَدٌة، ُ�مَّ إِنَّ ا�َّ
َّ

َْوِم اذل
ْ

ْمىَس انلَّاُس َمَساَء ايل
َ
ا أ ِهْم، فَلَمَّ

ْوقَُدوا ِ�َ�انًا َكِثَ�ًة 
َ
 فُِتَحْت َعلَيِْهْم، أ

َ
ٍء تُوقُِدونَ : «نلَّيِبُّ َ�َق�َاال يِّ يَشْ

َ
؟ »َما َهِذهِ انلَِّ�اُن ىلَعَ أ

ٍْم، قَاَل: 
َ
ْمٍ «قَالُوا: ىلَعَ حل

َ
يِّ حل

َ
ِْم مُحُ »ىلَعَ أ

َ
ْهِر�ُقوَها : «�ِْسيَِّة، قَاَل انلَّيِبُّ إلِ    ِر ا؟ قَالُوا: حل

َ
أ

وَها ِ  .»َواْكرِسُ ْو ُ�َهِر�ُقَها َوَ�ْغِسلَُها؟ قَاَل:  ،َ�َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْو َذاكَ «أ

َ
ا تََصافَّ  .»أ فَلَمَّ

َقْوُم اَكَن َسيُْف اَعِمٍر قَِصً�ا، َ�تَنَاَوَل بِِه َساَق َ�ُهوِديٍّ 
ْ
َصاَب  ال

َ
َ�ُه َوَ�رِْجُع ُذبَاُب َسيِْفِه فَأ يِلَرْضِ
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ا َ�َفلُوا،  ِ قَاَل َ�ْ�َ ُرْكبَِة اَعِمٍر َ�َماَت ِمنُْه، قَاَل: فَلَمَّ َوُهَو آِخٌذ �ِيَِدي  َسلََمُة: َرآِ� رَُسوُل ا�َّ
نَّ اَعِمرً »َما لََك «قَاَل: 

َ
�ِّ َزَ�ُموا أ

ُ
يِب َوأ

َ
ُ: فََداَك أ

َ
َكَذَب : «قَاَل انلَّيِبُّ  .ا َحبَِط َ�َملُهُ ؟ قُلُْت هل

َاِهٌد ُ�َاِهٌد قَلَّ َعَرِ�ٌّ َمىَش بَِها 
َ
ُ ألْجَر�ِْن ـ ومََجََع َ�ْ�َ إِْصبََعيِْه ـ إِنَُّه جل

َ
ُ، إِنَّ هل

َ
 .»ِمثْلَهُ َمْن قَاهل

 بَِها«و� رواية: 
َ
 )٤١٩٦ بخاری:( .»»�ََشأ

از  یم. مردیرون رفتیبر، بیخ یبه سو اکرم  یشبانه، همراه نب گوید: می سلمه بن اکوع « ترجمه:

شاعر بود. و با  یاست که عامر، مرد ی؟ گفتنیخوان ما نمی یبرا یزیا چیعامر! آ یان ما به عامر گفت: ایم

ت یما هدا یبود ا! اگر تو نمیین سرود: خدایآنها چن ین آمد و برایین سخن، از مرکبش پایدن ایشن

 .میخوان م و نماز نمییداد صدقه نمیم و یشد نمی

م، ما را ثابت قدم نگهدار. و بر ما یم، گناهان ما را ببخش. و اگر با دشمن، روبرو شدیت شویبار الها! فدا

 .طلبند میک بلند از ما کم یم. چرا که مردم با صداییآ م، مییکه به جهاد، دعوت شو یآرامش، نازل فرما. هنگام

؟ گفتند: عامر بن اکوع. »ستیدهد، ک نده که شتران را سوق میین سرایا«فرمود:  رسول الله 

ش یامبر خدا! بهشت برایپ یا«ان گفت: یاز آن م یمرد». دیخداوند او را ببخشا«فرمود:  آنحضرت 

 .میببر یشتریب هاز او بهر یگذاشت کاش! می یرسد). ا واجب شد (به شهادت می

م. سرانجام، خداوند ینکه به شدت، گرسنه شدیم تا ایره کردم و دشمن را محاصیبر، رفتیآنگاه به خ

بر  یادید، آتش زیبشان گردیکه فتح نص ید. آنگاه مردم، شب آنروزیروز گردانیمتعال ما را بر آنان، پ

پختن  ی؟ گفتند: برا»چه روشن شده است یست و برایچ ها ن آتشیا«فرمود:  اکرم  یافروختند. نب

را  ها گوشت«فرمود:  اکرم  ی. نبیاهل یها ؟ گفتند: گوشت االغ»کدام گوشت یبرا«گوشت. فرمود: 

م؟ فرمود: ییم و ظرفها را بشویزیرا بر ها رسول خدا! اگر گوشت یگفت: ا یمرد». دید و ظرفها را بشکنیزیبر

 .»دین کنیا چنی«

ت، خواست آنرا به داش یر کوتاهیکه مردم در برابر دشمن، قرار گرفتند: و عامر که شمش یپس هنگام

ش اصابت کرد و در اثر آن، به شهادت یخودش برگشت و به زانو یر بسویشمش هبزند، لب یفرد یساق پا

 .دیرس

تو را چه «د و دستم را گرفت و فرمود: یمرا د که مردم بر گشتند، رسول خدا  یوقت گوید: می سلمه

اعمال عامر، نابود شده است. (چون خود ند: یگو ت باد. مردم میی؟ گفتم: پدر و مادرم فدا»شده است

و با نشان دادن ». د، دروغ گفته استیبگو ین سخنیهرکس، چن«فرمود:  کرده است). آنحضرت  یکش

ان اعراب، مانند او یا از میدر دن یاست که کمتر کس یدو اجر است. و مجاهد یاو دارا«دو انگشت فرمود: 

 .»»ا مانند او رشد کرده استیدر دن یکمتر کس«، فرمود: یتیو در روا». باشد می
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�ٍَس « -۱۶۲۶
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ىَت َخيرَْبَ يَلْالً  أ

َ
ا: نَ هُ  ادَ زَ وَ  ةِ الَ  الصَّ يِف  مَ دَّ قَ �َ  ...أ

�َّةَ  َ�َقتََل انلَّيِبُّ  رِّ  )۴۱۹۷ بخاری:( .»الُْمَقاتِلََة وََسىَب اذلُّ
 در باب نماز ین حدیبر آمد ... شرح ایشبانه به خ رسول خدا  گوید: می انس « ترجمه:

ً
ث قبال

انشان را کشت و زنان یجنگجو اکرم  ید: نبیافزا ت، انس میین روای) گذشت و در ا۲۴۰ث شماره (یحد

 .»و کودکانشان را به اسارت گرفت

يِب ُموىَس األْشَعرِيِّ « -۱۶۲۷
َ
ِ  َ�ْن أ ا َغَزا رَُسوُل ا�َّ رْشََف انلَّاُس ىلَعَ  قَاَل: لَمَّ

َ
َخيرَْبَ أ

، َ�َقاَل رَُسوُل  ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

، ال إهِل ْ�رَبُ
َ
ُ أ ، ا�َّ ْ�رَبُ

َ
ُ أ ْصَواَ�ُهْم بِاتلَّْكبِِ�: ا�َّ

َ
ِ  َواٍد، فََرَ�ُعوا أ اْر�َُعوا : «ا�َّ

َصمَّ َوال اَغئِبًا، إِنَُّ�مْ 
َ
ْ�ُفِسُ�ْم، إِنَُّ�ْم ال تَْدُعوَن أ

َ
نَا » تَْدُعوَن َسِميًعا قَِر�بًا وَُهَو َمَعُ�مْ  ىلَعَ أ

َ
َوأ

 ِ ، َ�َقاَل يِل:  ، َخلَْف َدابَِّة رَُسوِل ا�َّ ِ َة إِالَّ بِا�َّ قُوُل: ال َحْوَل َوال قُوَّ
َ
نَا أ

َ
ِ «فََسِمَعِ� َوأ

يَا َ�بَْدا�َّ
، قَاَل: »ْ�َن قَيٍْس  ِ ال«، قُلُْت: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَّةِ أ

ْ
ُدلَُّك ىلَعَ لَكَِمٍة ِمْن َكْ�ٍ ِمْن ُكنُوِز اجل

َ
؟ قُلُْت: » أ

 ِ �ِّ  ،بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ
ُ
يِب وَأ

َ
ِ «قَاَل:  .فََداَك أ ةَ إِال بِا�َّ  )۴۲۰۵ بخاری:( .»»ال َحْوَل َوال قُوَّ

رفت، مردم به بر یبه جنگ خ که رسول الله  یهنگام گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

الله اکبر، ال إله إال الله. رسول  ،ر گفتن کردند: الله اکبریبلند، شروع به تکب یدند و با صدایرسای  رودخانه

د که شنوا، یزن را صدا می ید بلکه کسیزن را صدا نمی ید. شما کر و غائبیبرخود، رحم کن«فرمود:  خدا 

 ».و با شما استیک نزد

قرار داشتم و ال حول و ال قوة إال با  من که پشت مرکب رسول خدا  گوید: می  یاشعر یابوموس

 یایک گفتم: لب»! سیبن ق عبد الله یا«د و خطاب به من فرمود: یسخن مرا شن گفتم، آنحضرت  لله می

سول ا ری، ی؟ گفتم: بل»اموزمیبهشت است، ن یها از گنج یرا که گنجای  ا به تو کلمهیآ«رسول خدا! فرمود: 

 . »»ال حول و ال قوة إال باالله«ت باد. فرمود: یپدر و مادرم فدا الله!

َىَق انلَّيِبُّ   دٍ عْ سَ  ِن بْ  َ�ْن َسْهِل « -۱۶۲۸ ُ�وَن يِف َ�ْعِض َمَغاِز�ِه  قَاَل: اتلْ َوالُْمرْشِ
ًة َوال ِ�َ� َشاذَّ  َعْسَكرِِهْم َوِ� الُْمْسِلِمَ� رَُجٌل ال يََدُع ِمَن الُْمرْشِ

َ
 فَاْ�تَتَلُوا، َ�َماَل لُكُّ قَْوٍم إِىل

ًة إِالَّ  جْ  فَاذَّ
َ
، َما أ ِ َ�َها �َِسيِْفِه، فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ  فُالٌن؟ َ�َقاَل: ا�َّبََعَها فرََضَ

َ
ْجَزأ

َ
َحٌد َما أ

َ
 أ

َ
ِإنَُّه «َزأ

ْهِل انلَّارِ 
َ
َقْوِم:  .»ِمْن أ

ْ
ْهِل انلَّاِر؟ َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن ال

َ
َنَِّة إِْن اَكَن َهَذا ِمْن أ

ْ
ْهِل اجل

َ
نَا ِمْن أ ُّ�

َ
َ�َقالُوا: �

 ُكنُْت َمَعُه َحىتَّ ُجرِ  ،ألتَِّبَعنَّهُ 
َ
ْ�َطأ

َ
َع َوأ رْسَ

َ
فَوََضَع نَِصاَب َسيِْفِه  ،َح، فَاْستَْعَجَل الَْموَْت فَإَِذا أ

 انلَّيِبِّ 
َ

َاَمَل َعلَيِْه َ�َقتََل َ�ْفَسُه، فََجاَء الرَُّجُل إِىل
َ

َ�َقاَل:  بِاالرِْض وَُذبَابَُه َ�ْ�َ ثَْدَ�يِْه، ُ�مَّ حت
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، َ�َقاَل:  ِ نََّك رَُسوُل ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
ْخرَبَهُ  ؟»َوَما َذاكَ «أ

َ
َنَِّة، «، َ�َقاَل: فَأ

ْ
ْهِل اجل

َ
إِنَّ الرَُّجَل يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْهِل انلَّاِر، ِ�يَما َ�بُْدو لِلنَّاِس َوهُ 
َ
ْهِل انلَّاِر، َوَ�ْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َو ِمْن ِ�يَما َ�بُْدو لِلنَّاِس، َو�ِنَُّه لَِمْن أ

َنَّةِ 
ْ
ْهِل اجل

َ
 )۴۲۰۷ بخاری:( .»»أ

از غزوات در برابر هم  یکین در یو مشرک اکرم  ینب گوید: می  یساعدسهل بن سعد « ترجمه:

 یان مسلمانان، مردیشان برگشتند. در میگاههایاز آنها به پایک دند. سپس، هر یقرار گرفتند و با هم جنگ

رسول ا یزد. مردم گفتند:  ر مییکرد و با شمش افت، دنبال میی که و تنها مییرا که  یوجود داشت که هر مشرک

ن یگفتند: اگر ا». ان استیاو از دوزخ«فرمود:  ده است؟ آنحضرت ینجنگ یفالن هچ کس به اندازیالله! ه

ب او یان، گفت: من به تعقیاز آن م یاز ما اهل بهشت است؟ مرد یاست پس چه کس یشخص، دوزخ

ُمردن،  یشد و برا یزخم نکه آن شخص،یپردازم. پس در تند رفتن و کند رفتن (بهرحال) همراه او بود تا ا می

قرار داد اش  نهیزش را وسط سیت هن نهاد و لبیرش را بر زمیشمش هعجله نمود (درد را تحمل نکرد). پس دست

دهم که تو  می یآمد و گفت: گواه اکرم  ینگونه خود را کشت. آن مرد، نزد نبیو بر آن فشار وارد کرد و ا

 .یرسول خدا هست

 ؟ آن مرد، او را از ماجرا باخبر ساخت. رسول خدا »افتاده است یچه اتفاق«فرمود:  آنحضرت 

 اعمال بهشت یبعض«فرمود: 
ً
از  یهستند. و گروه یدر واقع، دوزخ یدهند ول انجام می یاز مردم، ظاهرا

 رفتار دوزخ
ً
 اهل بهشتیحق یدارند ول یمردم، ظاهرا

ً
 .»»اند قتا

يَن بِالرَُّجِل «:  قَاَل انلَّيِبُّ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -۱۶۲۹ َ يَُؤ�ُِّد ادلِّ َنََّة إِال ُمْؤِمٌن، إِنَّ ا�َّ
ْ
ال يَْدُخُل اجل

َفاِجرِ 
ْ
 )۴۲۰۳ بخاری:( .»»ال

رود و همانا  نمی گر به بهشتید یر از مؤمن، کسیغ«فرمود:  اکرم  یگر، نبید یتیدر رواو « ترجمه:

 .»»رساند می یارینش را با شخص فاجر، یخداوند د

  ِن َسلََمَة بْ َ�ْن « -۱۶۳۰
َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ   ِع وَ �ْ األ

َ
، فَأ �ٌَة يف َسايِق يَْوَم َخيرَْبَ �ُْت رَضْ  قَاَل: رُضِ

اَعةِ   )۴۲۰۶بخاری: ( .»َ�نََفَث ِ�يِه ثَالَث َ�َفثَاٍت، َ�َما اْشتََكيْتَُها َحىتَّ السَّ
 اکرم  یم وارد کردند. نزد نبیپا به ساقای  بر، ضربهیجنگ خروز  گوید: می  سلمه بن اکوع« ترجمه:

 .»ن لحظه، احساس درد نکردمیآب دهان بر آن، فوت کرد. پس از آن، تا ا یسه بار با اندک رفتم و آنحضرت 

�ٍَس  نْ �َ « -۱۶۳۱
َ
قَاَم انلَّيِبُّ اَل قَ  أ

َ
َ�ْ�َ َخيرَْبَ َوالَْمِدينَِة ثَالَث يَلَاٍل يُبَْ� َعلَيِْه  : أ

ْمٍ 
َ
 َويِلَمِتِه، َوَما اَكَن ِ�يَها ِمْن ُخزْبٍ َوال حل

َ
ْن  ،بَِصِفيََّة، فََدَعوُْت الُْمْسِلِمَ� إىِل

َ
َوَما اَكَن ِ�يَها إِال أ

ىَق َعلَيَْها ا
ْ
ل
َ
َمَر بِالًال بِاألْ�َطاِع فَبُِسَطْت، فَأ

َ
ْمَن، أ  تلَّْمَر َواألقَِط َوالسَّ

َ
َقَ◌ال

َ
الُْمْسِلُموَن: ف
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َهاِت  مَّ
ُ
ْو َما َملََكْت يَِمينُُه؟ قَالُوا: إِْن َحَجبََها فَِ�َ إِْحَدى أ

َ
َهاِت الُْمْؤِمِنَ� أ مَّ

ُ
إِْحَدى أ

ا َملََكْت يَِمينُهُ  َ  .الُْمْؤِمِنَ�، َو�ِْن لَْم َ�ُْجبَْها فَِ�َ ِممَّ
َ

ا اْرحت  لََها َخلَْفُه َوَمدَّ  َل فَلَمَّ
َ
أ  َوطَّ

َِجاَب 
ْ
 )۴۲۱۳ بخاری:( .»احل

ه ازدواج نمود. ینه توقف کرد و با صفیبر و مدیان خیسه شب، م اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

دستور  ، وجود نداشت. بلکه به بالل یمه، نان و گوشتیدعوت کردم. در آن ولاش  مهیمن، مسلمانان را به ول

و روغن گذاشت. مسلمانان ک بر آنها خرما، کش ن را پهن کند. آنگاه، رسول خدا یچرم یها تا سفره داد

از  یکیز اوست؟ با خود گفتند: اگر او را حجاب کند، پس یا کنیاز مادران مؤمنان و  یکیه یا صفیگفتند: آ

 .زش بشمار خواهد رفتیمادران مؤمنان است وگرنه، کن

 . »ا ساخت و بر او پرده انداختیمه ییش، جایپشت سر خود، برا رسول خدا انجام، هنگام سفر،  سر

يِب َطالٍِب « -۱۶۳۲
َ
ِّ بِْن أ ِ  :َ�ْن يلَعِ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�َ� َ�ْن ُمتَْعِة النَِّساِء يَْوَم َخيرَْبَ  أ

ُُمِر اإل�ِْسيَّةِ 
ْ
ُوِم احل

ُ
ْ�ِل حل

َ
 )۴۲۱۶ بخاری:( .»َوَ�ْن أ

غه یزنان (ص هبر، از متعیروز خ ت است که رسول الله یروا  طالب یبن اب یاز عل« ترجمه:

 .»فرمود ی، نهیاهل یها کردن) و خوردن گوشت االغ

ِ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۳۳ ،  قَاَل: قََسَم رَُسوُل ا�َّ : لِلَْفَرِس َسْهَمْ�ِ يَْوَم َخيرَْبَ
اِجِل َسْهًما  )۴۲۲۸ بخاری:( .»َولِلرَّ

یک اده، یبر، به اسب، دو سهم و به فرد پیروز خ رسول خدا  گوید: می ب بن عمرا« ترجمه:

 .»سهم داد

يِبْ « -۱۶۳۴
َ
ََمِن، فََخرَْجنَا ُمَهاِجِر�َن  قَاَل: بَلََغنَا َ�َْرُج انلَّيِبِّ  ُموىَس  َ�ْن أ

ْ
ُْن بِايل

َ
َو�

بُو رُْهٍم، يِف ثَالثٍَة ومََخِْس�َ 
َ
بُو بُرَْدَة َواآلَخُر أ

َ
َحُدُهَما أ

َ
ْصَغُرُهْم، أ

َ
نَا أ

َ
َخَواِن يِل أ

َ
نَا َوأ

َ
 رَُجًال إيَِلِْه أ

 انلَّ 
َ

َقتْنَا َسِفينَتُنَا إىِل
ْ
ل
َ
يِب َطاِلٍب، ِمْن قَْوِ�، فََر�ِبْنَا َسِفينًَة، فَأ

َ
َبََشِة، فََواَ�ْقنَا َجْعَفَر ْ�َن أ

ْ
َجايِشِّ بِاحل

يًعا، فََواَ�ْقنَا انلَّيِبَّ  َ�ْمنَا َمَعُه َحىتَّ قَِدْمنَا مَجِ
َ
نَاٌس ِمَن انلَّاِس  فَأ

ُ
، َوَ�َن أ ِحَ� اْ�تَتََح َخيرَْبَ

ِفينَِة ـ: َسبَْقنَا�ُ  ْسَماُء بِنُْت ُ�َميٍْس ـ َوِ�َ َ�ُقولُوَن نَلَا ـ َ�ْعِ� ألْهِل السَّ
َ
ْم بِالِْهْجَرِة. وََدَخلَْت أ

ْن قَِدَم َمَعنَا ـ ىلَعَ َحْفَصَة َزْوِج انلَّيِبِّ   انلََّجايِشِّ ِ�يَمْن  ِممَّ
َ

َزائَِرًة، َوقَْد اَكنَْت َهاَجَرْت إىِل
ْسَماُء ِعنَْدَها، َ�قَ 

َ
ْسَماَء: َمْن َهِذهِ؟ قَالَْت: َهاَجَر، فََدَخَل ُ�َمُر ىلَعَ َحْفَصَة َوأ

َ
ى أ

َ
اَل ُ�َمُر ِحَ� رَأ

ْسَماُء: َ�َعْم. قَاَل: 
َ
َْحِر�َُّة َهِذهِ؟ قَالَْت أ َبَِشيَُّة َهِذهِ، ابلْ

ْ
ْسَماُء بِنُْت ُ�َميٍْس، قَاَل ُ�َمُر: احل

َ
أ
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 ِ َحقُّ بِرَُسوِل ا�َّ
َ
، ُكنْتُْم َمَع  ِضبَْت َوقَالَْت الَكَّ ِمنُْ�ْم. َ�غَ  َسبَْقنَاُ�ْم بِالِْهْجَرةِ، َ�نَْحُن أ ِ َوا�َّ

 ِ َُعَداِء  رَُسوِل ا�َّ رِْض ـ ابلْ
َ
ْو يِف أ

َ
ُ�ْطِعُم َجائَِعُ�ْم، َو�َِعُظ َجاِهلَُ�ْم، َوُ�نَّا يِف َداِر ـ أ

ِ َوِ� رَُسوهِلِ  َبََشِة، وََذلَِك يِف ا�َّ
ْ
َُغَضاِء بِاحل

ْ
طْ ابل

َ
! ال أ ِ ابًا، ، َواْ�ُم ا�َّ رْشَُب رَشَ

َ
َعُم َطَعاًما، َوال أ

 ِ ْذُكَر َما قُلَْت لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ْذُكُر َذلَِك لِلنَّيِبِّ  َحىتَّ أ

َ
َاُف، وََسأ

ُ
ُْن ُكنَّا نُؤَْذى َو�

َ
ُ،  َو�

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
َوأ

ا َجاَء انلَّيِبُّ  ِز�ُد َعلَيِْه، فَلَمَّ
َ
ِز�ُغ َوال أ

َ
ْ�ِذُب َوال أ

َ
ِ ال أ ! إِنَّ ُ�َمَر قَاَل قَ  َوا�َّ ِ الَْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ُ «َكَذا َوَ�َذا، قَاَل: 
َ

ُ: َكَذا َوَ�َذا، قَاَل: »َ�َما قُلِْت هل
َ

ُ «؟ قَالَْت: قُلُْت هل
َ

َحقَّ يِب ِمنُْ�ْم، َوهل
َ
لَيَْس بِأ

ِفينَِة ِهْجَرتَانِ  ْهَل السَّ
َ
ْ�تُْم أ

َ
 )۴۲۳۱ ،۴۲۳۰ بخاری:( .»»َوألْصَحابِِه ِهْجَرٌة َواِحَدةٌ، َولَُ�ْم أ

د. پس من یبه ما رس اکرم  یم که خبر ظهور نبیبودمن یدر  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

ابورهم نام داشت و من از آنها کوچکتر بودم، همراه پنجاه و سه تن از  یگریابوبرده و د یکیو دو برادرم که 

ما را نزد  یم. اما کشتیشد یم. پس سوار کشتیبراه افتاد امبر اکرم یپ یبه قصد هجرت بسوام   لهیافراد قب

که همه به یم تا زمانیز بدانجا آمد. ما نزد او ماندیطالب ن یدر حبشه برد. همزمان با ما جعفر بن اب ینجاش

گفتند: ما در  میم، یبود یاز مردم به ما که اهل کشت یبر بود. تعدادیم. و رفتن ما مصادف با فتح خینه رفتیمد

 به حبشه لس ی، اسماء دختر عمیروز ایم. گرفته یشیهجرت از شما پ
ً
هجرت کرده بود و همراه  که قبال

؛ رفت. در آن اثنا، عمر نزد حفصه آمد و  اکرم  ی؛ همسر نبلدار حفصه یما از حبشه آمد، به د

ن یس است. عمر گفت: همیعمست؟ حفصه گفت: اسماء دختر ین کید: اید، پرسیکه اسماء را د یهنگام

 ایم. گرفته یشی. عمر گفت: ما در هجرت، از شما پیا آمده است؟ اسماء گفت: بلیدر است که از راه یحبش

ن شد و گفت: سوگند یم. اسماء خشمگیدار یشتریاستحقاق ب نجهت، ما از شما نسبت به رسول الله یبد

داد و نادانان شما را  د، گرسنگان شما را غذا مییبود ست. شما همراه رسول الله ین نیبه خدا، هرگز چن

ت یم و هراس و اذیدور و دشمن، در حبشه با ب ینیما بخاطر خدا و رسولش در سرزم یکرد. ول حت میینص

 ییچ آب و غذاینرسانم، ه م. بخدا سوگند تا سخنانت را به اطالع رسول خدا یبرد و آزار، بسر می

ف یم. نه تحریبازگو خواهم کرد. سوگند به خدا که نه دروغ بگو اکرم  یبن یخورم. سخنانت را برا نمی

ن و یرسول خدا! عمر چن یآمد، اسماء گفت: ا اکرم  یکه نب یم. پس هنگامیفزایبر آنها ب یزیکنم و نه چ

ن و چنان گفتم. رسول ی؟ گفت: به او چن»دیداد یشما به او چه جواب«فرمود:  چنان گفت: آنحضرت 

هجرت دارند یک ندارند. او و همراهانش،  یشتریآنها از شما نسبت به من استحقاق ب«فرمود:  خدا 

 .»»دی؛ دو هجرت داریوشما ؛اهل کشت

ُقْرآِن، : «انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل   َ�نْهُ وَ « -١٦٣٥
ْ
ْصَواَت ُرْ�َقِة األْشَعِر�َِّ� بِال

َ
إِ�ِّ ألْعرُِف أ

َر 
َ
ُقْرآِن بِاللَّيِْل، َو�ِْن ُكنُْت لَْم أ

ْ
ْصَواتِِهْم بِال

َ
ْعرُِف َمنَاِزلَُهْم ِمْن أ

َ
ِحَ� يَْدُخلُوَن بِاللَّيِْل، َوأ
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، قَاَل لَُهْم: إِنَّ َمنَاِزلَُهْم ِحَ� نََزلُوا بِانلََّهاِر، َوِمنُْهْم َحِكيٌم إِ  َعُدوَّ
ْ
ْو قَاَل: ال

َ
َيَْل، أ

ْ
َذا ليَِقَ اخل

ْن َ�نُْظُروُهمْ 
َ
ُمُرونَُ�ْم أ

ْ
ْصَحايِب يَأ

َ
  )٤٢٣٢ بخاری:( .»»أ

ها در شب، وارد یکه گروه اشعر یهنگام«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

خوانند،  که در شب می یشناسم و از قرآن شان را مییآنان، صدا شوند، من از قرآن خواندن شان مییها خانه

بنام  یان آنان، شخصیده باشم. و در میدهم اگر چه در روز، منازلشان را ند ص مییشان را تشخیها خانه

ند که یگو دوستان من به شما می گوید: می ا دشمن به آنهایم، وجود دارد که هنگام مالقات سواران یحک

 .»»دیمنتظر ما باش

ِن اْ�تَتََح َخيرَْبَ  قَاَل: قَِدْمنَا ىلَعَ انلَّيِبِّ   َ�نْهُ وَ « -١٦٣٦
َ
َ�َقَسَم نَلَا َولَْم َ�ْقِسْم  ،َ�ْعَد أ

نَا َفتَْح َ�ْ�َ
ْ
 )٤٢٣٣ بخاری:( .»ألَحٍد لَْم �َْشَهِد ال

م. پس یآمد اکرم  ی(از حبشه) نزد نببر یبعد از فتح خ گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

بر شرکت نداشتند، یکه در فتح خ یاز کسان یر از ما به احدیت فرمود. و غیمت به ما عنایاز اموال غن یسهم

 .»مت ندادیاز اموال غن یسهم

 ءضاالق ة): عمر24باب (

َج انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۳۷ َميُْمونََة َوُهَو ُ�ِْرٌم، َوَ�َ� بَِها وَُهَو  قَاَل: تََزوَّ
 )۴۲۵۸ بخاری:( .»َحالٌل، َوَماتَْت �رَِسَِف 

که از  یمونه را نکاح کرد و زمانیدر حالت احرام، م اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»همان َسِرف، فوت کردمونه در یازدواج نمود. و سرانجام، م یرون آمده بود (در َسِرف) با ویاحرام ب

 موته در سرزمین شام ة): غزو25باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۶۳۸
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َر رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
يِف َغْزَوةِ ُمْؤتََة، َز�َْد ْ�َن  قَاَل: أ

 ِ ِ ْ�ُن َرَواَحةَ  إِْن قُِتَل َز�ٌْد فََجْعَفٌر، َو�ِْن قُتَِل َجْعَفٌر،: «َحاِرثََة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
 .»َ�َعبُْدا�َّ

 
ْ
يِب َطاِلٍب، فَوََجْدنَاُه يِف ال

َ
ََمْسنَا َجْعَفَر ْ�َن أ َغْزَوِة، فَاتلْ

ْ
: ُكنُْت ِ�يِهْم يِف تِلَْك ال ِ

َقتَْ� قَاَل َ�بُْدا�َّ
 )۴۲۶۱ بخاری:( .»َووََجْدنَا َما يِف َجَسِدهِ بِْضًعا َو�ِْسِعَ� ِمْن َطْعنٍَة َوَرْميَةٍ 

جنگ موته،  هد بن حارثه را بعنوان فرماندیز رسول الله  گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

د، عبد الله بن رواحه، ید، جعفر، و اگر جعفر به شهادت رسید به شهادت رسیاگر ز«ن کرد و فرمود: ییتع

  ».ردیرا بعهده گ یفرمانده
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طالب  یجعفر بن اب یدر آن غزوه، من همراه آنها بودم. در آن اثناء، به جستجو گوید: می بابن عمر 

 .»کرش، وجود داشتیر بر پیزه و تیاثر ن یم که نود و اندیافتیان کشته شدگان یم، سرانجام او را در میپرداخت

 جهینه ۀاز قبیل اتقرَح ةتیرسوي  ه): فرستادن اسامه بن زید ب26باب (

َساَمَة بِْن  نْ �َ « -۱۶۳۹
ُ
ِ  بَز�ٍْد  أ َُرقَةِ  َ�ُقوُل: َ�َعثَنَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
 احل

َ
فََصبَّْحنَا  ،إِىل

 َ
َ

ا َغِشينَاُه، قَاَل: ال إِهل نَا َورَُجٌل ِمَن األنَْصاِر رَُجًال ِمنُْهْم، فَلَمَّ
َ
ِْقُت أ

َ
َقْوَم َ�َهَزْمنَاُهْم، َوحل

ْ
إِال ال

، فََكفَّ األنَْصارِيُّ �َ  ُ ا قَِدْمنَا بَلََغ انلَّيِبَّ ا�َّ يَا «َ�َقاَل:  َطَعنْتُُه بُِرْميِح َحىتَّ َ�تَلْتُُه، فَلَمَّ
 ُ َ إِال ا�َّ

َ
َ�تَلْتَُه َ�ْعَد َما قَاَل ال إهِل

َ
َساَمُة أ

ُ
رَُها َحىتَّ َ�َمنَّيُْت »أ ؟ قُلُْت: اَكَن ُمتََعوًِّذا، َ�َما َزاَل يَُ�رِّ

ْسلَ 
َ
ُ�ْن أ

َ
�ِّ لَْم أ

َ
َْومِ �  )۴۲۶۹ بخاری:( .»ْمُت َ�بَْل َذلَِك ايلْ

ُحرقات فرستاد. صبح زود بر  هلیقب یما را بسو رسول الله  گوید: می ب دیاسامه بن ز« ترجمه:

که بر او  یم. هنگامیدیاز آنان رس یبه مرد یانصاریک م. من و یم و آنها را شکست دادیورش بردیآنان 

زه زدم که به یمن آنقدر به او ن ی، دست نگهداشت ولیپس مرد انصار م، ال إله إال الله گفت.یمسلط شد

نکه ال إله إال یاسامه! بعد از ا یا«د، فرمود: یرس اکرم  یم و خبر به نبینه آمدیکه به مد یکشته شد. هنگام

ن جمله را یآنقدر ا شهادت آورد. سپس رسول خدا  اش، نجات ی؟ گفتم: او برا»یالله گفت، او را کشت

 .»کاش! قبل از آن روز، مسلمان نشده بودم یکرار کرد که من آرزو کردم ات

َسبَْع َغَزَواٍت، وََخرَْجُت ِ�يَما  قَاَل: َغَزوُْت َمَع انلَّيِبِّ  األْ�َوِع  َ�ْن َسلََمَة بِْن « -۱۶۴۰
َساَمةُ 

ُ
ةً َعلَيْنَا أ بُو بَْ�ٍر، َوَمرَّ

َ
ةً َعلَيْنَا أ ُُعوِث �ِْسَع َغَزَواٍت، َمرَّ

ْ
 )۴۲۷۱ بخاری:( .»َ�بَْعُث ِمَن ابل

که  ینظام هنه دست بودم و در اکرم  ی، همراه نبدر هفت غزوه گوید: می  سلمه بن اکوع« ترجمه:

  .»آنها را بعهده داشتند، شرکت داشتم ی، اسامه، فرماندهی، ابوبکر و گاهیاعزام کرد و گاه امبر اکرم یپ

 فتح مکه در ماه مبارك رمضان ة): غزو27باب (

نَّ انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۴۱
َ
ةُ  : أ َخَرَج يِف َرَمَضاَن ِمَن الَْمِدينَِة َوَمَعُه َعرَشَ

ِس َ�َماِن ِسنَِ� َونِْصٍف ِمْن َمْقَدِمِه الَْمِدينََة، فََساَر ُهَو َوَمْن َمَعُه ِمَن 
ْ
آالٍف، وََذلَِك ىلَعَ َرأ

 مَ 
َ

َكِديَد، وَُهوَ كَّ الُْمْسِلِمَ� إىِل
ْ
ْ�َطَر  َة يَُصوُم َو�َُصوُموَن، َحىتَّ بَلََغ ال

َ
َماٌء َ�ْ�َ ُعْسَفاَن َوقَُديٍْد أ

ْ�َطُروا
َ
 )۴۲۷۶ بخاری:( .»َوأ

به اش  م سال کامل از هجرتیکه هشت و ن یهنگام اکرم  ینب گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

که همراه او بودند،  ینه براه افتاد. و مسلمانانیرمضان با ده هزار نفر از مدک نه گذشته بود، در ماه مباریمد
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 یکه در م یآب هنکه به چشمیروزه داشتند تا ا یکه همگ یمکه، حرکت کردند در حال یبسو
َ

د
ُ
د یان ُعسفان و ق

 .»ز خوردندیرا خورد و مسلمانان ناش  روزه دند. در آنجا رسول اکرم ید نام دارد، رسیواقع شده است و کِد 

   هُ نْ �َ وَ « -۱۶۴۲
َ

ال
َ
ْ�ٍ َوانلَّاُس ُ�ْتَِلُفوَن، فََصائٌِم  : َخَرَج انلَّيِبُّ ق

 ُحنَ
َ

يِف َرَمَضاَن إِىل
ْو ىلَعَ 

َ
ْو َماٍء، فَوََضَعُه ىلَعَ َراَحِتِه أ

َ
ا اْستَوَى ىلَعَ َراِحلَِتِه َداَع بِإِنَاٍء ِمْن لنََبٍ أ  َوُمْفِطٌر، فَلَمَّ

 انلَّاِس �َ 
َ

فِْطُروا َراِحلَِتِه، ُ�مَّ َ�َظَر إِىل
َ
اِم: أ وَّ  )۴۲۷۷ بخاری:( .»َقاَل الُْمْفِطُروَن لِلصُّ

رون رفت در ین، بیحن یرمضان بسوک در ماه مبار اکرم  ینب گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

که رسول  یروزه نداشتند. هنگامای  روزه داشتند و عدهای  عده یعنیگر اختالف داشتند. یکدیکه مردم با  یحال

گذاشت و اش  یسوار یا روی خواست و آنرا بر کف دست یا آبیر یسوار شد، ظرف شاش  بر مرکب الله 

 .»دیکه روزه نداشتند به روزه داران گفتند: روزه تان را بخور یجه، کسانیمردم نگاه کرد. در نت یآنگاه بسو

 نصب کرد؟کجا  را ه، پرچم اسالمکروز فتح م  نبی اکرم): 28باب (

ِ  ْ�ِ �َ الزُّ  ِن بْ  ةَ وَ رْ عُ َ�ْن « -١٦٤٣ ا َساَر رَُسوُل ا�َّ َفتِْح، َ�بَلََغ َذلَِك قَُر�ًْشا  قَاَل: لَمَّ
ْ
اَعَم ال

رََبَ َ�ْن رَُسوِل 
ْ
بُو ُسْفيَاَن ْ�ُن َحْرٍب وََحِكيُم ْ�ُن ِحَزاٍم َو�َُديُْل ْ�ُن َوْرقَاَء يَلْتَِمُسوَن اخل

َ
َخَرَج أ

 ِ ْهَرانِ  ،ا�َّ تَْوا َمرَّ الظَّ
َ
ْ�بَلُوا �َِسُ�وَن َحىتَّ أ

َ
بُو  ،فَأ

َ
َها ِ�َ�اُن َعَرفََة، َ�َقاَل أ َّ�

َ
فَإَِذا ُهْم بِنَِ�اٍن َك�

َها ِ�َ�اُن َعَرفََة؟ َّ�
َ
بُو  .َقاَل بَُديُْل ْ�ُن َوْرقَاَء: ِ�َ�اُن بَِ� َ�ْمٍرو�َ  ُسْفيَاَن: َما َهِذهِ لََك�

َ
َ�َقاَل أ

ِ ُسفْ  قَلُّ ِمْن َذلَِك، فََرآُهْم نَاٌس ِمْن َحَرِس رَُسوِل ا�َّ
َ
َخُذوُهْم،  يَاَن: َ�ْمٌرو أ

َ
ْدَرُ�وُهْم فَأ

َ
فَأ

تَْوا بِِهمْ 
َ
ِ  فَأ ا َساَر قَاَل لِلَْعبَّاِس:  ،رَُسوَل ا�َّ بُو ُسْفيَاَن، فَلَمَّ

َ
ْسلََم أ

َ
بَا ُسْفيَاَن ِعنَْد «فَأ

َ
اْحِبْس أ

 َ
ْ
 الُْمْسِلِم�َ َحْطِم اجل

َ
َقبَائُِل َ�ُمرُّ َمَع انلَّيِبِّ  .»بَِل َحىتَّ َ�نُْظَر إِىل

ْ
َعبَّاُس، فََجَعلَِت ال

ْ
 فََحبََسُه ال

يِب ُسْفيَاَن، َ�َمرَّْت َكتِيبٌَة قَاَل: يَا َ�بَّاُس َمْن َهِذهِ؟ قَاَل: َهِذهِ ِغَفارُ 
َ
. َ�ُمرُّ َكِتيبًَة َكتِيبًَة ىلَعَ أ

يِل َوِلِغَفاَر، ُ�مَّ َمرَّْت ُجَهيْنَُة، قَاَل ِمثَْل َذلَِك، ُ�مَّ َمرَّْت َسْعُد ْ�ُن ُهَذيٍْم، َ�َقاَل ِمثَْل  قَاَل: َما
ْ�بَلَْت َكِتيبٌَة لَْم يََر ِمثْلََها، قَاَل: َمْن َهِذهِ؟ قَاَل 

َ
: َذلَِك، َوَمرَّْت ُسلَيُْم، َ�َقاَل ِمثَْل َذلَِك، َحىتَّ أ

َْوَم َهُؤالِء األنْ 
ْ

بَا ُسْفيَاَن! ايل
َ
ايَُة، َ�َقاَل َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة: يَا أ َصاُر َعلَيِْهْم َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة َمَعُه الرَّ

َماِر، �ُ  بُو ُسْفيَاَن: يَا َ�بَّاُس َحبََّذا يَْوُم اذلِّ
َ
َكْعبَُة، َ�َقاَل أ

ْ
َْوَم �ُْستََحلُّ ال

ْ
مَّ يَْوُم الَْملَْحَمِة، ايل

ِ  َجاَءْت  َكتَائِِب ِ�يِهْم رَُسوُل ا�َّ
ْ
قَلُّ ال

َ
ْصَحابُُه، َوَرايَُة انلَّيِبِّ  َكِتيبٌَة َوِ�َ أ

َ
�َْ�ِ  َوأ َمَع الزُّ

 ِ ا َمرَّ رَُسوُل ا�َّ اِم، فَلَمَّ َعوَّ
ْ
لَْم َ�ْعلَْم َما قَاَل َسْعُد ْ�ُن ُ�بَاَدَة؟ قَاَل:  بِْن ال

َ
يِب ُسْفيَاَن، قَاَل: أ

َ
بِأ

َكْعبََة، «؟ قَاَل: َكَذا َوَ�َذا. َ�َقاَل: »ا قَاَل مَ «
ْ
ُ ِ�يِه ال ُم ا�َّ َكَذَب َسْعٌد، َولَِ�ْن َهَذا يَْوٌم ُ�َعظِّ



 مختصر صحیح بخاري          796

 

َكْعبَةُ 
ْ
ِ  .»َوَ�ْوٌم تُْ�ىَس ِ�يِه ال َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
َُجوِن، َ�َقاَل  قَاَل: َوأ

ْ
ْن تُْرَكَز َراَ�تُُه بِاحل

َ
أ

 ِ�َْ� َعبَّاَس لِلزُّ
ْ
ِ ال َمَرَك رَُسوُل ا�َّ

َ
! َها ُهنَا أ ِ

بَا َ�بِْدا�َّ
َ
اِم: يَا أ َعوَّ

ْ
ايََة، قَاَل:   بِْن ال ْن تَْرُكَز الرَّ

َ
أ

 ِ َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
ىلْعَ مَ  َوأ

َ
ْن يَْدُخَل ِمْن أ

َ
 َة ِمْن َكَداٍء، وََدَخَل انلَّيِبُّ كَّ يَْوَمئٍِذ َخادِلَ ْ�َن الَْويِلِد أ

يَْوَمئٍِذ رَُجالِن: ُحبَيُْش ْ�ُن األْشَعِر، َوُ�ْرُز ْ�ُن  َدا، َ�ُقِتَل ِمْن َخيِْل َخادِلِ بِْن الَْويِلِد ِمْن كُ 
ِفْهِريُّ 

ْ
 )٤٢٨٠ بخاری:( .»جابٍِر ال

ن خبر یفتح مکه، حرکت کرد و ا یبرا که رسول الله  یهنگام گوید: می  ریعروه بن زب« ترجمه:

 بدست آوردن اخبار رسول خدا  یل بن ورقاء برایم بن حزام و بدیان بن حرب، حکید، ابوسفیش رسیبه قر

مانند  ییها به آتششان  دند. ناگهان، چشمیمّرالظهران رس هرون رفتند و به راهشان ادامه دادند تا به منطقیب

ل بن یشب عرفات است؟ بد یها ست که مانند آتشینها چیان گفت: ایشب عرفات افتاد. ابوسف یها آتش

از  ین هستند. سپس، تعدادیعمرو کمتر از ا یان گفت: بنیعمرو است. ابوسف یبن یها ورقاء گفت: آتش

 ر کردند و نزد رسول خدا یدند و خود را بدانجا رساندند و آنان را دستگیآنها را د نگهبانان رسول الله 

ان یابوسف«حرکت کرد، خطاب به عباس فرمود:  امبر اکرم یکه پ یان، مسلمان شد. هنگامیآوردند. ابوسف

ل مختلف همراه یز او را آنجا نگهداشت. پس قبایعباس ن». ندیکوه نگهدار تا مسلمانان را بب هرا در گردن

ان یکردند. ابو سف ان، عبور مییاز مقابل ابوسف یگریپس از د یکیمنظم،  یبصورت گردانها رسول خدا 

ان گفت: مرا یغفار است. ابوسف هفین، طایستند؟ گفت: اینها کیعباس! ا یا د:یگردان، پرسیک پس از عبور 

 هلیز همان سخنانش را تکرار کرد. آنگاه، قبیان نینه گذشت و ابو سفیجه هلیست. سپس، قبین یبا غفار، کار

م گذشت و یُسل هلیز همان سخنانش را تکرار کرد. سپس قبیگر نیان بار دیم گذشت و ابوسفیسعد بن ُهذ

 ینها چه کسانید: ایده بود. پرسیان مانند آنرا ندیآمد که ابوسف ینکه گُردانیهمان سخنان، تکرار شدند. تا ا

نها انصاراند که سعد بن عباده فرمانده و پرچمدار آنها است. سعد بن عباده گفت: یهستند؟ عباس گفت: ا

عباس!  یان گفت: ایگردد. ابوسف ان! امروز، روز جنگ و کشتار است. امروز، کعبه، مباح مییابوسف یا

 .انجام دهم یتوانستم کار کاش امروز می

ان آنان بودند و پرچم یارانش در میو  آمد که تعدادشان از همه کمتر و رسول الله  یسرانجام، گردان

ان یان گذشت، ابوسفیاز کنار ابوسف که رسول الله  یر بن عوام بدست داشت. هنگامیرا زب اکرم  ینب

ن و چنان. رسول ی؟ گفت: چن»چه گفت«د: یپرس سعد بن عباده چه گفت؟ رسول خدا  یدان ا مییآ گفت:

رساند و  است که خداوند کعبه را به عظمت می یسعد، دروغ گفته است. امروز، روز«فرمود:  اکرم 

 .»شود می دهیاست که کعبه پوشان یروز

 .دیدر مکه) به اهتزاز در آ یدر حجون (نام مکاناش  دستور داد تا پرچم رسول الله  گوید: می یراو
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ن یبه تو دستور داده است که پرچم را در ا ابا عبد الله! رسول خدا  یر بن عوام گفت: ایعباس به زب

 .یمکان، نصب کن

 همنطق یعنیمکه  یایدستور داد تا از قسمت عل د یدر آن روز، به خالد بن ول ن رسول خدا یهمچن

د یهم از کداء وارد شد. و در آنروز دو نفر از اسب سواران خالد بن ول امبر اکرم یو خود پ کداء وارد شود.

رز بن جابر فهریُحب یها به نام
ُ
 .»دندیبه شهادت رس یش بن أشعر و ک

ٍل « -١٦٤٤ ِ ْ�َن ُمَغفَّ
ِ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َة ىلَعَ كَّ يَْوَم َ�تِْح مَ  َ�ُقوُل: َرأ

ْعُت َكَما رَ  ْن َ�ْتَِمَع انلَّاُس َحْوِ� لَرَجَّ
َ
ُع، َوقَاَل: لَْوال أ َفتِْح يُرَجِّ

ْ
 ُسوَرَة ال

ُ
عَ نَاقَِتِه، َوُهَو َ�ْقَرأ  .»جَّ

 )٤٢٨١ بخاری:(
دم که بر شترش، سوار یرا روز فتح مکه د رسول الله  گوید: می  بن مغفل عبدالله« ترجمه:

شدند آنرا همانگونه که  نمی خواند. و اگر مردم، اطراف من جمع می فتح را با آواز، هاست و سور

 .»خواندم می زیخواند، من ن می با آواز رسول خدا 

١٦٤٥- » ِ
َيِْت ِستُّوَن كَّ مَ  قَاَل: َدَخَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْ
َفتِْح، وََحْوَل ابل

ْ
َة يَْوَم ال

ٓ ﴿ ٍب، فََجَعَل َ�ْطُعنَُها بُِعوٍد يِف يَِدهِ َوَ�ُقوُل:َوثَالُث ِمائَِة نُُص  ﴾ ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا

ٓ ﴿ .]٨١اإلسراء: [   )٤٢٨٧ بخاری:( .»]٤٩سبأ: [﴾ يُعِيدُ  َوَما ِطُل َ�ٰ لۡ ٱ ِدئُ ُ�بۡ  َوَما قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا
که اطراف  یروز فتح مکه، وارد مکه شد در حال اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 ها بت یکه در دست داشت، بر پهلو یبا چوب امبر خدا یصد و شصت بت، وجود داشت. پیکعبه، س

تواند انجام دهد و کار  نمی یدیحق آمد و باطل رفت. حق آمد و باطل، کار جد«فرمود:  زد و می می

 .»ست)یاز باطل، ساخته ن یچ کاریتواند باز گرداند. (ه را هم نمیای  گذاشته

 )29باب (

ْكبَاُن  َ�ْن َ�ْمِرو بِْن َسلََمَة « -١٦٤٦ قَاَل: ُكنَّا بَِماٍء َمَمرِّ انلَّاِس، َوَ�َن َ�ُمرُّ بِنَا الرُّ
ْوىَح إيَِلْ 

َ
رَْسلَُه أ

َ
َ أ نَّ ا�َّ

َ
لُُهْم: َما لِلنَّاِس َما لِلنَّاِس؟ َما َهَذا الرَُّجُل؟ َ�يَُقولُوَن: يَْزُ�ُم أ

َ
ِه ـ فَنَْسأ

ْحَفُظ 
َ
ُ بَِ�َذا ـ فَُكنُْت أ ْوىَح ا�َّ

َ
ْو أ

َ
َعَرُب  أ

ْ
�ََّما ُ�َقرُّ يِف َصْدرِي، َوَ�نَِت ال

َ
الَكَم، َوَ��

ْ
َذلَِك ال

َفتَْح، َ�يَُقولُوَن: اتُْرُكوُه َوقَْوَمُه، فَإِنَُّه إِْن َظَهَر َعلَيِْهْم َ�ُهَو نيَِبٌّ َصادِ 
ْ
ُم بِإِْسالِمِهُم ال ا تَلَوَّ ٌق، َفلَمَّ

َفتِْح، بَاَدَر 
ْ
ْهِل ال

َ
ا قَِدَم، قَاَل: اَكنَْت َوْ�َعُة أ يِب قَْوِ� بِإِْسالِمِهْم، فَلَمَّ

َ
لُكُّ قَْوٍم بِإِْسالِمِهْم، َوَ�َدَر أ

ِ ِمْن ِعنِْد انلَّيِبِّ  ا، َ�َقاَل  ِجئْتُُ�ْم َوا�َّ َصلُّوا َصالَة َكَذا يِف ِحِ� َكَذا، وََصلُّوا َصالةَ  :َحقًّ
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ال ُ�ْم قُْرآنًا، َكَذا يِف ِحِ� َكَذا، فَإَِذا َحرَضَِت الصَّ ْ�رَثُ
َ
ُ�ْم أ َُؤمَّ َحُدُ�ْم، َويلْ

َ
ةُ فَلْيُؤَذِّْن أ

يْ 
َ
ُموِ� َ�ْ�َ أ ْكبَاِن، َ�َقدَّ تَلىَقَّ ِمَن الرُّ

َ
، لَِما ُكنُْت أ ْ�رَثَ قُْرآنًا ِم�ِّ

َ
َحٌد أ

َ
ِديِهْم َ�نََظُروا فَلَْم يَُ�ْن أ

 َّ ْو َسبِْع ِسنَِ�، َوَ�نَْت يلَعَ
َ
نَا اْ�ُن ِستٍّ أ

َ
ةٌ َوأ

َ
، َ�َقالَِت اْمَرأ  بُرَْدٌة ُكنُْت إَِذا َسَجْدُت َ�َقلََّصْت َ��ِّ

وا َ�نَّا اْسَت قَاِرئُِ�ْم، فَاْشرَتَ  ال ُ�َغطُّ
َ
: أ يَحِّ

ْ
ٍء ِمَن ال ْوا َ�َقَطُعوا يِل قَِميًصا، َ�َما فَرِْحُت �يَِشْ

َقِميِص 
ْ
 )٤٣٠٢ بخاری:( .»فََريِح بَِذلَِك ال

که محل عبور مردم بود. اسب  میکرد یم یزندگ ،یکنار آبما  گوید: می  لمهعمرو بن س« ترجمه:

ن یمردم را چه شده است؟ ا م: مردم را چه شده است؟ یدیپرس کردند و ما از آنها می از آنجا عبور می سواران

ا فالن یو فرستد ـ می یش وحیامبر، بسویکند که خداوند بعنوان پ ن مرد، گمان مییگفتند: ا ست؟ مییمرد ک

گرفت. و اعراب منتظر  می یا در دلم جایسپردم و گو کند ـ و من سخنان را به خاطر می می یز را به او وحیچ

روز شد، ید. اگر بر آنها پیرا به حال خود بگذاراش  گفتند: او و قوم فتح مکه بودند تا مسلمان شوند و می

گرفتند. و  یم گر سبقت یکدیسالم آوردن از ف در ایطوا هراستگو است. پس هنگام فتح مکه، هم یامبریپ

 یامبر برحقیکه نزد ما آمد، گفت: بخدا سوگند که من از نزد پ یاش مسلمان شد. و هنگام پدرم قبل از قوم

د. ید و فالن نماز را در فالن وقت بخوانیفالن نماز را در فالن وقت بخوان«د: یفرما یام که م ش شما آمدهیپ

 ».داند، امامت کند شتر قرآن مییکه ب ید و کسیاز شما اذان بگو یکید، یفرا رسپس هرگاه، وقت نماز 

که نزد ما  یرا من قرآن را از سوارانیداند ز شتر از من قرآن نمییب یدند که کسیآنگاه د گوید: می یراو

به تن  یچادرا هفت ساله بودم، امام، قرار دادند. و من یشش  یفرا گرفته بودم. پس مرا که کودک آمدند،  می

تان را از  یا شرمگاه قاریاز زنان محله گفت: آ یکین خاطر، یشد. به هم داشتم که هنگام سجده، جمع می

راهن، یآن پ هز مرا به اندازیچ چیدوختند. ه یراهنیم پیدند و برایخرای  د؟! آنگاه، پارچهیپوشان ما نمی

 .»خوشحال نکرد

که کثرت شما،  هنگامینین حروز و : فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت30باب (
 مهربان است خداوند آمرزنده و و ...مغرور ساخترا شما 

ْوَ� « -۱۶۴۷
َ
يِب أ

َ
نَُّه  :َ�ْن َ�بِْد اِهللا ابِْن أ

َ
�ْتَُها َمَع انلَّيِبِّ ّن �ِ اكَ � َ�ًة، قَاَل: رُضِ يَْوَم  يَِدهِ رَضْ

 )۴۳۱۴بخاری:( .»ُحنَْ�ٍ 
ن که یدر روز حن گوید: می در دستش وجود داشت،ای  که اثر ضربه  یاوف یعبدالله بن اب« ترجمه:

 .»ن ضربه به من وارد شدیبودم، ا اکرم  یهمراه نب
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 اوطاس ة): غزو31باب (

يِب ُموىَس « -١٦٤٨
َ
 انلَّيِبُّ   َ�ْن أ

َ
ا فََرغ ، َ�َعَث  قَاَل: لَمَّ ٍ�ْ

بَا اَعِمٍر ىلَعَ َجيٍْش  ِمْن ُحنَ
َ
أ

ْصَحابَُه، 
َ
ُ أ ِة، َ�ُقِتَل ُدَر�ٌْد َوَهَزَم ا�َّ مَّ ْوَطاٍس، فَليَِقَ ُدَر�َْد ْ�َن الصِّ

َ
 أ

َ
بُو ُموىَس: َوَ�َعثَِ�  قَاَل إِىل

َ
أ

ثْبَتَهُ 
َ
بُو اَعِمٍر يِف ُرْكبَِتِه، َرَماُه ُجَشِ�ٌّ �َِسْهٍم فَأ

َ
يِب اَعِمٍر، فَُرِ�َ أ

َ
يِف ُرْكبَِتِه، فَاْ�تََهيُْت إيَِلِْه،  َمَع أ

 ُ
َ

ِي َرَماِ�، َ�َقَصْدُت هل
َّ

يِب ُموىَس، َ�َقاَل: َذاَك قَاتِِ� اذل
َ
 أ

َ
َشاَر إِىل

َ
َ�ُقلُْت: يَا َ�مِّ َمْن َرَماَك؟ فَأ

ال �َْستَحْ 
َ
ُ: أ

َ
قُوُل هل

َ
، فَا�َّبَْعتُُه، وََجَعلُْت أ

َّ
ا َرآِ� َو� ال تَثْبُُت؟، فََكفَّ فَلَِحْقتُُه، فَلَمَّ

َ
ِي؟ أ

ُ َصاِحبََك، قَاَل: فَانِْزْع  يِْف َ�َقتَلْتُُه، ُ�مَّ قُلُْت أليِب اَعِمٍر: َ�تََل ا�َّ َ�تَْ�ِ بِالسَّ َهَذا فَاْختَلَْفنَا رَضْ
قِْرِئ انلَّيِبَّ 

َ
يِخ، أ

َ
ْ�تُُه َ�َ�َا ِمنُْه الَْماُء، قَاَل: يَا اْ�َن أ ْهَم، َ�َ�َ ُ: اْستَْغِفْر يِل، ا السَّ

َ
الَم، َوقُْل هل لسَّ

بُو اَعِمٍر ىلَعَ انلَّاِس، َ�َمُكَث �َِسً�ا ُ�مَّ َماَت، فَرََجْعُت، فََدَخلُْت ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َ
 َواْستَْخلََفِ� أ

�ِر بَِظْهرِ  ِ
ثََّر ِرَماُل الرسَّ

َ
�ٍر ُمْرَمٍل، وََعلَيِْه فَِراٌش قَْد � نَا يِف بَيِْتِه ىلَعَ رَسِ رَبِ

تُُه خِبَ ْخرَبْ
َ
هِ وََجنْبَيِْه، فَأ

يِب اَعِمٍر، وَ 
َ
، ُ�مَّ َرَ�َع يََديِْه، َ�َقاَل: قَاَل  وََخرَبِ أ

َ
أ ُ: اْستَْغِفْر يِل، فََداَع بَِماٍء َ�تَوَضَّ

َ
اللَُّهمَّ «: قُْل هل

يِب اَعِمرٍ 
َ
يُْت َ�يَاَض إِْ�َطيِْه، ُ�مَّ قَاَل  .»اْغِفْر ِلُعبَيٍْد أ

َ
ِقيَاَمِة فَْوَق َكِثٍ� : «َوَرأ

ْ
اللَُّهمَّ اْجَعلُْه يَْوَم ال

ِ بِْن قَيٍْس َذْ�بَُه، «َ�ُقلُْت: َوِ� فَاْستَْغِفْر، َ�َقاَل:  .»ِمْن َخلِْقَك ِمَن انلَّاِس 
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَعبِْدا�َّ

ِقيَاَمِة ُمْدَخًال َكِر�ًما
ْ
ْدِخلُْه يَْوَم ال

َ
 )٤٣٢٣ بخاری:( .»»َوأ

افت، ین، فراغت یحن هاز غزو اکرم  یکه نب یهنگام گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

د کشته شد ید بن َصّمه روبرو شد. ُدریاوطاس فرستاد. او در آنجا با ُدر یابوعامر بسو یبه فرمانده یلشکر

 .ارانش را شکست دادیو خداوند، 

 هلیاز قب یمرد یعنیشد.  یبا ابوعامر فرستاد. ابوعامر زخم مرا هم رسول خدا  گوید: می یابوموس

ش اصابت نمود. خود را به او رساندم و گفتم: عمو جان! یزانو او پرتاپ کرد که به یبسو یریُجشم، ت یبن

من  یکرد؟ او با اشاره، به من گفت: آن شخص، قاتل من است و بسو یازاند ریت تیبسو یچه کس

ب کردم و به او یدن من، فرار کرد. او را تعقیکرد. پس قصد او کردم و خود را به او رساندم. با د یازاند ریت

ر، یستاد و پس از رد و بدل کردن ضربات شمشیتوقف کن. آنگاه، ا ، یکن ، فرار مییکش گفتم: خجالت نمی

رون یر را بین تیوعامر گفت: ااو را به قتل رساندم. سپس به ابوعامر گفتم: خداوند، او را به قتل رساند. اب

 اکرم  یبرادر زاده! سالم مرا به نب یشد. ابوعامر گفت: ا یرون آوردم. از آنجا، آب جاریاور. من آنرا بیب

ن نمود و پس از چند یین خود، تعیمن طلب مغفرت کند. و مرا به عنوان جانش یشان بگو تا برایبرسان و به ا

 .لحظه، فوت کرد
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  ر،یساخته شده از حص یتخت یرواش  در خانه رفتم. آنحضرت  اکرم  ینبمن برگشتم و نزد 

شد. پس او را از وضع خود و ابوعامر  ده میید تخت بر پشت رسول خدا  یها ده بود. و اثر بافتیخواب

آب  د. آنگاه رسول خدا یش طلب مغفرت کنیباخبر ساختم و گفتم: ابو عامر از شما خواست که برا

 ». یا! بنده ات ابو عامر را ببخشایخدا«خواست و وضو گرفت و سپس، دست به دعا برداشت و فرمود: 

ا! روز یخدا«افزود:  دم. سپس آنحضرت یرا د رسول خدا  یها ر بغلیز یدیمن سف گوید: می یراو

طلب مغفرت کن. فرمود: ز یمن ن یگفتم: برا». ا ز مردم، باالتر قرار بده یاریرا از بساش  امت، مرتبهیق

 .»»بگرداناش  بینص یگاه خوبیامت، جایس را ببخش و روز قیا! گناهان عبد الله بن قیخدا«

 طایف در شوال سال هشتم هجري ة): غزو32باب (

مِّ َسلََمَة « -۱۶۴۹
ُ
َّ انلَّيِبُّ قَالَْت:  لَ�ْن أ وَِعنِْدي ُ�َنٌَّث: فََسِمْعتُُه َ�ُقوُل  َدَخَل يلَعَ

ائَِف َغًدا؟ َ�َعلَيْ  ُ َعلَيُْ�ُم الطَّ يَْت إِْن َ�تََح ا�َّ
َ
َرأ

َ
! أ ِ

َميََّة: يَا َ�بَْدا�َّ
ُ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ

َك بِاْ�نَِة ِلَعبِْدا�َّ
ْرَ�ٍع َوتُْدبُِر بِثََماٍن، َوقَاَل انلَّ  ،َ�يْالنَ 

َ
َها ُ�ْقِبُل بِأ  .»»ال يَْدُخلَنَّ َهُؤالِء َعلَيُْ�نَّ : «يِبُّ فَإِ�َّ

 )۴۳۲۴ بخاری:(
، آنجا نشسته یکه فرد مخّنث یمن آمد در حال هبه خان اکرم  ینب گوید: می لام سلمه « ترجمه:

 یعبد الله! اگر خداوند، فردا طائف را برا یا گوید: می هیدم که آن مخنث، به عبد الله بن امیبود. پس شن

ن ی، چهار چیرا اگر از جلو به او بنگریالن را انتخاب کن. زیست؟ تو دختر غیشما فتح کرد، نظرت چ

خطاب به  اکرم  ی. نبینیب می ین خوردگی، هشت چی، و اگر از پشت سر، به او نگاه کنیخوردگ

 .»»دیرا نزد خود راه نده ین کسانیچن«همسرانش فرمود: 

ِ بِْن ُ�َمَر « -۱۶۵۰
ا َحارَصَ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ ِ   قَاَل: لَمَّ ائَِف فَلَْم َ�نَْل   رَُسوُل ا�َّ الطَّ

ُ «ِمنُْهْم َشيْئًا، قَاَل:  َ�ثَُقَل َعلَيِْهْم، َوقَالُوا: نَْذَهُب َوال َ�ْفتَُحُه، َوقَاَل  .»إِنَّا َقافِلُوَن إِْن َشاَء ا�َّ
ًة:  ِقتَالِ «َل: َ�َقا .»َ�ْقُفُل «َمرَّ

ْ
َصاَ�ُهْم ِجَراٌح، َ�َقاَل:  .»اْغُدوا ىلَعَ ال

َ
إِنَّا قَافِلُوَن َغًدا إِْن «َ�َغَدْوا فَأ

 ُ ْعَجبَُهْم، فََضِحَك انلَّيِبُّ  .»َشاَء ا�َّ
َ
 )۴۳۲۵ بخاری:( .»فَأ

نتوانست ف را محاصره کرد و یطا که رسول الله  یهنگام گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

ن سخن، بر صحابه، دشوار آمد و گفتند: بدون یا». میگرد اگر خدا بخواهد، بر می«ش ببرد، فرمود: یاز پ یکار

سرانجام فرمود: فردا صبح به جنگ ». میگرد بر می«گر فرمود: یبار د م!؟ آنحضرت یگرد فتح، بر می

اگر خدا «فرمود:  شدند. رسول اکرم  یاز آنها زخم یاریپس صبح روز بعد، به جنگ رفتند و بس». دیبرو

 . »دیخند خدا  مورد پسند آنان قرار گرفت. آنگاه رسول اکرم  امبرین سخن پیا». میگرد یبخواهد، فردا برم
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يَب بَْ�َرَة  َ�ْن َسْعدٍ « -۱۶۵۱
َ
 َ�ْ�ِ «َ�ُقوُل:  : َسِمْعنَا انلَّيِبَّ قَاالَ  بَوأ

َ
َمِن ادَّىَع إِىل

َنَُّة َعلَيِْه َحَرامٌ 
ْ
�ِيِه َوُهَو َ�ْعلَُم فَاجل

َ
 )۴۳۲۷ بخاری:( .»»أ

گاهانه، خود «فرمود:  اکرم  یم که نبیدیند: شنیگو می به بکر وسعد و اب« ترجمه: هر کس که آ

 .»»گردد ش حرام مییر از پدرش، نسبت دهد، بهشت برایغ یرا به کس

يِب ُموىَس « -١٦٥٢
َ
ْعَرانَِة َ�ْ�َ مَ  : ُكنُْت ِعنَْد انلَّيِبِّ قَاَل  َ�ْن أ ِ

ْ
َة كَّ وَُهَو نَاِزٌل بِاجل

ىَت انلَّيِبَّ 
َ
ُ:  َوالَْمِدينَِة َوَمَعُه بِالٌل، فَأ

َ
ال ُ�نِْجُز يِل َما وََعْدتَِ�؟ َ�َقاَل هل

َ
، َ�َقاَل: أ ْعَرايِبٌّ

َ
�رِْشْ «أ

َ
 .»أ

َغْضبَاِن، َ�َقاَل: 
ْ
يِب ُموىَس َو�ِالٍل َكَهيْئَِة ال

َ
ْ�بََل ىلَعَ أ

َ
، فَأ �رِْشْ

َ
َّ ِمْن أ ْ�رَثَْت يلَعَ

َ
رَدَّ «َ�َقاَل: قَْد أ

ْ�تَُما
َ
برُْشَى فَاْ�بَال أ

ْ
ِ�يِه،  ُ�مَّ َداَع بَِقَدٍح ِ�يِه َماٌء، َ�َغَسَل يََديِْه َووَْجَهُه ِ�يِه، َوَمجَّ  .: َقِبلْنَاقَاالَ  .»ال

ا«ُ�مَّ قَاَل:  �رِْشَ
َ
ُوِرُ�َما، َوأ

ُ
فْراَِغ ىلَعَ وُُجوِهُكَما َو�

َ
�َا ِمنُْه، َوأ َقَدَح َ�َفَعال، َ�نَاَدْت  ».ارْشَ

ْ
َخَذا ال

َ
فَأ

ُكَما فِْضال ألمِّ
َ
ْن أ

َ
: أ رْتِ

مُّ َسلََمَة ِمْن َوَراِء السِّ
ُ
فَْضال لََها ِمنُْه َطائَِفةً  .أ

َ
 )٤٣٢٨ بخاری:( .»فَأ

همراه بالل، در  بودم که آنحضرت  اکرم  ینزد نب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

ا به یآمد و گفت: آ ن نزد رسول خدا یه نشیباد ینه، منزل گرفته بود. در آنجا عربیان مکه و مدیجعرانه، م

آن مرد، ». دهم به تو مژده می«خطاب به او فرمود:  امبر اکرم ی؟ پیکن وفا نمی ای، که به من دادهای  وعده

و بالل کرد  ین، رو به ابوموسیخشمگ یبا حالت رسول الله  ای. به من داده ها ن مژدهیاد از ایگفت: ز

خواست و دستها  یم. سپس، ظرف آبیرفتیآنان گفتند: ما پذ». دیریرفت. شما آنرا بپذیرا نپذام   مژده«وفرمود: 

د و یزیتان بریها نهید و بر چهره و سین بنوشیاز ا«در آن شست و آب دهان انداخت و فرمود: را اش  و صورت

ن کردند. آنگاه، ام سلمه از پشت پرده صدا زد و یز ظرف آب را گرفتند و چنیآنان ن». دهم شما را بشارت می

 .»ذاشتندش گیاز آن آب، برا یز قدرید. آنها نیمادرتان بگذار یآن برا هماندیگفت: از باق

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٦٥٣
َ
إِنَّ قَُر�ًْشا : «َف�َ�َقَاَل نَاًسا ِمَن األنَْصاِر،  قَاَل: مَجََع انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْن يَرْجِ 
َ
َما تَرَْضْوَن أ

َ
لََّفُهْم، أ

َ
تَ�

َ
ْجرُبَُهْم َوأ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َع انلَّاُس َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهِليٍَّة َوُمِصيبٍَة، َو�ِ�ِّ أ

 ِ ْ�يَا َوتَرِْجُعوَن بِرَُسوِل ا�َّ  ُ�يُوتُِ�مْ  بِادلُّ
َ

َك انلَّاُس َواِديًا لَْو َسلَ «؟ قَالُوا: بََ�، قَاَل: »إىِل
ْو ِشْعَب األنَْصارِ 

َ
 )٤٣٣٤ بخاری:( .»»وََسلََكِت األنَْصاُر ِشْعبًا، لََسلَْكُت َواِدَي األنَْصاِر أ

ش، یهمانا قر«از انصار را جمع کرد و فرمود:  یگروه اکرم  ینب گوید: می ک مال نانس ب« ترجمه:

ا شما یم. آینما ییشان، دلجویان آنها را جبران کنم و از ایز. خواستم ضرر و اند دهیبت دیتازه مسلمان و مص

 . آنحضرت ی؟ گفتند: بل»دیتان برگردیها ا برگردند و شما با رسول خدا به خانهید که مردم با دنیستین یراض

 .»»انصار خواهم رفت یگر بروند، من به وادید ی، و انصار به وادیوادیک مردم به  هاگر هم«فرمود: 
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 یمه ذبنی ج بسوي توسط رسول خدا  اعزام خالد بن ولید ): 33باب (

 بَِ� َجِذيَمةَ  قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  ب رَ مَ �ُ  ِن ا� بْ دِ بْ َ�ْن �َ « -١٦٥٤
َ

 ،َخادِلَ ْ�َن الَْويِلِد إىِل
نَا، فََجعَ 

ْ
نَا َصبَأ

ْ
ْسلَْمنَا، فََجَعلُوا َ�ُقولُوَن: َصبَأ

َ
ْن َ�ُقولُوا: أ

َ
 اإلْسالِم، فَلَْم ُ�ِْسنُوا أ

َ
َل فََداَعُهْم إىِل

ِسَ�ُه، َحىتَّ قَِدْمنَا ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َ
 لُكِّ رَُجٍل ِمنَّا أ

َ
، وََدَ�َع إىِل رِسُ

ْ
َكْرنَاهُ، ، فَذَ َخادِلٌ َ�ْقتُُل ِمنُْهْم، َو�َأ

ا َصنََع َخادِلٌ «يََدهُ، َ�َقاَل:  فََرَ�َع انلَّيِبُّ   إيَِلَْك ِممَّ
ُ
بَْرأ

َ
َ�ْ�ِ » اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ  )٤٣٣٩بخاری:( .»َمرَّ

مه فرستاد و آنها یَجِذ  یبن یرا بسو دیخالد بن ول اکرم  ینب گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

م). بلکه گفتند: صبأنا یند: اسلمنا (ما مسلمان شدیبگو یآنان نتوانستند که بخوب یرا به اسالم، فرا خواند. ول

گرفت. و به  کشت و به اسارت می د، همچنان آنها را مییم). لذا خالد بن ولیگر شدید ینیوارد د ینیاز د یعنی(

 م. رسول خدا یبازگو کردش یم و ماجرا را برایآمد اکرم  ینکه نزد نبیل داد تا ایرش را تحویاز ما اسیک هر 

 .»»کنم ا! من از کار خالد، نزد تو اعالم برائت مییخدا«کرد و دوبار، فرمود:  دستش را بلند

 ۀکه به آن سری مدلجیمجزَّر  ه بنعلقم سهمی و ۀبن حذافعبداهللا  ۀ): سری34باب (
 گویند نیز میانصاري 

١٦٥٥- » ٍّ َمَرُهْم  : َ�َعَث انلَّيِبُّ قَاَل  َ�ْن يلَعِ
َ
�ًَّة فَاْستَْعَمَل رَُجًال ِمَن األنَْصاِر َوأ رَسِ

ْن يُِطيُعوُه، َ�َغِضَب،
َ
َمَرُ�ُم انلَّيِبُّ َ�َقاَل  أ

َ
لَيَْس أ

َ
ْن تُِطيُعوِ�؟ قَالُوا: بََ�، قَاَل: فَامْجَُعوا يِل  : أ

َ
أ

ْوقَُدوَها، 
َ
ْوقُِدوا نَاًرا، فَأ

َ
وا، وََجَعَل َ�ْعُضُهْم اَل َ�قَ َحَطبًا، فََجَمُعوا، َ�َقاَل: أ : اْدُخلُوَها، َ�َهمُّ

 انلَّيِبِّ 
َ

ِمَن انلَّاِر، َ�َما َزالُوا َحىتَّ مَخََدِت انلَّاُر، فََسَ�َن  ُ�ْمِسُك َ�ْعًضا، َو�َُقولُوَن: فََرْرنَا إِىل
اَعُة يِف لَْو َدَخلُوَها َما َخرَُجوا ِمنَْها إِ : «َ�َقاَل ، َغَضبُُه، َ�بَلََغ انلَّيِبَّ  ِقيَاَمِة، الطَّ

ْ
 يَْوِم ال

َ
ىل

 )٤٣٤٠ بخاری:( .»»الَْمْعُروِف 
انجام  ی) را براینظام هدستیک (ای  هیسر اکرم  ینب گوید: می طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

، یروزن فرمود و به آنان دستور داد که از او اطاعت کنند. ییر، تعیاز انصار را بعنوان ام یکیفرستاد و  یتیمأمور

به شما دستور نداد که از من اطاعت  ن شد و گفت: مگر رسول اکرم یر بود) خشمگی(که ام یآن مرد انصار

ز ید. آنها نیز جمع کردند. سپس گفت: آتش، روشن کنید. آنها نیزم جمع کنیم هی. گفت: براید؟ گفتند: بلیکن

گر ید ی، مانع بعضیبعض یش شوند. ولد. آنان خواستند وارد آتیروشن کردند. آنگاه گفت: وارد آتش شو

ن کشمکش یم. و در ایابیم) تا از آتش، نجات یم (مسلمان شدیرفت اکرم  ینب یگفتند: بسو شدند و می می

اگر وارد «د. فرمود: یرس ز فرو نشست. خبر به رسول خدا ینکه آتش خاموش شد و خشم او نیبسر بردند تا ا

 .»»خوب است یرا اطاعت، فقط در انجام کارهایآمدند. ز رون نمییبامت از آن، یشدند، تا روز ق آتش می
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 وداعال ۀاز حج قبل ،معاذ به یمن ): فرستادن ابو موسی و35باب (

يِب ُموىَس « -١٦٥٦
َ
  َ�ْن أ

َ
ََمِن،   يِبَّ انلَّ  نَّ أ  ايلْ

َ
: َوَ�َعَث لُكَّ قَاَل َ�َعثَه َوُمَعاَذ ْ�َن َجَبٍل إِىل

ََمُن ِ�ْالفَاِن، ُ�مَّ قَاَل: َواِحٍد ِمنُْهَما  ا َوال «ىلَعَ ِ�ْالٍف، قَاَل: َوايلْ َ ا، َو�رَشِّ َ ا َوال ُ�َعرسِّ َ �رَسِّ
َرا رِْضِه اَكَن  .»ُ�نَفِّ

َ
 َ�َمِلِه، قال: َوَ�َن لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما إَِذا َساَر يِف أ

َ
فَاْ�َطلََق لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما إِىل

يِب قَِر�بًا ِمْن َصاحِ 
َ
رِْضِه قَِر�بًا ِمْن َصاِحِبِه أ

َ
ْحَدَث بِِه َ�ْهًدا فََسلََّم َعلَيِْه، فََساَر ُمَعاٌذ يِف أ

َ
ِبِه أ

َو�َِذا ُموىَس، فََجاَء �َِسُ� ىلَعَ َ�ْغلَِتِه َحىتَّ اْ�تََ� إيَِلِْه، َو�َِذا ُهَو َجالٌِس، َوقَِد اْجتََمَع إيَِلِْه انلَّاُس، 
َم َهَذا؟ رَُجٌل ِعنَْدُه قَ  ُّ�

َ
ِ ْ�َن قَيٍْس �

ُ ُمَعاٌذ: يَا َ�بَْدا�َّ
َ

 ُ�نُِقِه، َ�َقاَل هل
َ

َعْت يََداُه إِىل : قَاَل ْد مُجِ
لَِك فَانِْزْل، قَاَل:  َهَذا رَُجٌل َ�َفَر َ�ْعَد إِْسالِمِه، قَاَل: الَ  َما يِجَء بِِه ذِلَ نِْزُل َحىتَّ ُ�ْقتََل، قَاَل: إِ�َّ

َ
أ

نِْزُل حَ 
َ
ُقْرآَن؟ قَاَل: َما أ

ْ
 ال

ُ
ِ َكيَْف َ�ْقَرأ

َمَر بِِه َ�ُقِتَل، ُ�مَّ نََزَل، َ�َقاَل: يَا َ�بَْدا�َّ
َ
ىتَّ ُ�ْقتََل، فَأ

نَْت يَا ُمَعاُذ؟ 
َ
 أ

ُ
قًا، قَاَل: فََكيَْف َ�ْقَرأ قُُه َ�َفوُّ َ�َفوَّ

َ
قُوُم َوقَْد قََضيُْت ُجْزِ� قَاَل أ

َ
َل اللَّيِْل، فَأ وَّ

َ
نَاُم أ

َ
: أ

ْحتَِسُب قَْوَميِت مِ 
َ
ْحتَِسُب نَْوَميِت، َكَما أ

َ
ُ يِل، فَأ  َما َكتََب ا�َّ

ُ
قَْرأ

َ
 )٤٣٤٢ بخاری:( .»َن انلَّْوِم، فَأ

من فرستاد. یاو و معاذ بن جبل را به  اکرم  یت است که نبیروا  یاشعر یابوموس از« ترجمه:

آسان «، فرستاد. آنگاه فرمود: یبه بخشاز آنها را یک من، شامل دو بخش بود که هر یاست که  یگفتن

از آنها به محل کارش رفت. و هر یک سپس هر ». دیجاد نکنید و تنفر اید. بشارت دهیرید وسخت نگیریبگ

، معاذ در قلمرو یشد. روز حالش می یایرفت و جو شد، می مییک نزد یگریاز آنها به قلمرو و د یکی  گاه،

د یشد. آنگاه سوار بر قاطرش شد و نزد او رفت. در آنجا دیک نزد یوسابوم ش رفت تا بهیتش آنقدر پیمأمور

اش  ش به گردنید که دستهایرا د ین نزد او مردی. همچناند جمع شدهاش  که او نشسته است و مردم، اطراف

است که پس از  ین مردیگفت: ا یست؟ ابوموسین چیس! ایعبد الله بن ق یبسته شده بود. معاذ گفت: ا

ن یگفت: به هم یم. ابوموسیآ ن نمیییپاام   آوردن، کافر شده است. معاذ گفت: تا کشته نشود، از مرکباسالم 

دستور داد و او  یم. آنگاه ابوموسیآ ن نمییینشود، پا ا. دوباره گفت: تا کشتهین بییخاطر، آورده شده است. پا

؟ گفت: من یکن چگونه قرآن، تالوت می) ی(ابو موس عبد الله! ین آمد و گفت: اییکشته شد. سپس، معاذ پا

خوابم و پس از  ؟ گفت: اول شب مییخوان معاذ! تو چگونه قرآن می یخوانم. ا در شبانه روز، کم کم قرآن می

خوانم و  م مقدر کرده باشد، قرآن مییزم و هر اندازه که خداوند برایخ ینکه بخش خوابم را کامل کردم، برمیا

 .»د اجر و ثواب دارمیز امید اجر و ثواب دارم، از خوابم نیام ام، یداریهمانطور که از ب

يِب ُموىَس األْشَعِريِّ « -١٦٥٧
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
�ٍَة  أ رْشِ

َ
ُ َ�ْن أ

َ
هل

َ
ََمِن، فََسأ  ايلْ

َ
َ�َعثَُه ِإىل

ِتُْع َوالِْمْزُر، َ�َقاَل:  ؟»َوَما ِ�َ «تُْصنَُع بَِها، َ�َقاَل: 
ْ

 )٤٣٤٣بخاری:( .»»لُكُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ «قَاَل: ابل
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شان از یا من فرستاد.ی یاو را بسو اکرم  یت است که نبیروا  یاشعر یابوموساز « ترجمه:

آنها از چه «د: یپرس شود، سؤال کرد. رسول خدا  که در آنجا ساخته می ییها شراب هدربار آنحضرت 

 .»»ز مست کننده، حرام استیهر چ«فرمود:  ؟ گفت: شراب عسل و جو هستند. آنحضرت »شوند ساخته می

 به یمن ببن ولید خالد  ): فرستادن علی و36باب (

رَبَاءِ  َعِن « -۱۶۵۸
ْ
ِ قَاَل:   ال ََمِن، قَاَل: ُ�مَّ  َ�َعثَنَا رَُسوُل ا�َّ

ْ
 ايل

َ
َمَع َخادِلِ بِْن الَْويِلِد إىِل

ْب، «َ�َعَث َعِليًّا َ�ْعَد َذلَِك َماَكنَُه، َ�َقاَل:  َب َمَعَك فَلْيَُعقِّ ْن ُ�َعقِّ
َ
ْصَحاَب َخادِلٍ َمْن َشاَء ِمنُْهْم أ

َ
ُمْر أ

َب َمَعُه، قَاَل  .»َوَمْن َشاَء فَلْيُْقبِْل  َواٍق َذَواِت َعَددٍ فَُكنُْت ِ�يَمْن َ�قَّ
َ
 )۴۳۴۹ بخاری:( .»: َ�َغنِْمُت أ

اعزام کرد. پس من ید به یبن ول را همراه خالدا م  رسول اکرم گوید: می  براء بن عازب« ترجمه:

اران خالد بگو که هر کس دوست دارد، با تو بماند. و یبه «او فرستاد و فرمود:  یرا بجا ی، علیاز مدت

ه طال به ین اوقیماندم و چند یبودم که با عل یمن از کسان گوید: می یراو». دیایهرکس، دوست ندارد، ب

 .»مت گرفتمیغن

ُُمَس، َوُ�نُْت  : َ�َعَث انلَّيِبُّ قَاَل  َ�ْن بَُر�َْدَة « -١٦٥٩
ْ
 َخادِلٍ يِلَْقِبَض اخل

َ
َعِليًّا إِىل

 َهَذا
َ

ال تََرى إِىل
َ
: أ بِْغُض َعِليًّا، َوقَِد اْغتََسَل، َ�ُقلُْت خِلَادِلٍ

ُ
ا قَِدْمنَا ىلَعَ انلَّيِبِّ  ؟!أ َذَكرُْت  فَلَمَّ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

ُ�بِْغُض َعِليًّا«َذلَِك هل
َ
ُُمِس «قَاَل:  .َعمْ ؟ َ�ُقلُْت: �َ »يَا بَُر�َْدُة أ

ْ
ُ يِف اخل

َ
ال ُ�بِْغْضُه، َفإِنَّ هل

ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك 
َ
 )٤٣٥٠ بخاری:( .»»أ

مس اموال غن یرا بسو یعل اکرم  ینب گوید: می ده یبر« ترجمه:
ُ

ل یمت را تحویخالد فرستاد تا خ

مس بشمار می یزی(با کن یرد. علیبگ
ُ

ن کار یغسل کرد. من که از ا )رفت؛ همبستر شد و که از اموال خ

 .که چکار کرده است؟! ینیب ن را نمییناراحت شدم، به خالد گفتم: ا  ،یعل

 هنیا کیده! آیبر یا«فرمود:  ش بازگو نمودم. آنحضرت ین ماجرا را برایم، ایآمد اکرم  یکه نزد نب یهنگام

مس، ب هیسهمرا یمکن ز یبا او دشمن«. فرمود: ی؟ گفتم: بل»یرا در دل دار یعل
ُ

 .»»ن استیشتر از ایاو از خ

ُْدرِيِّ « -١٦٦٠
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
يِب َطالٍِب   َ�ْن أ

َ
ُّ ْ�ُن أ ِ  قَاَل: َ�َعَث يلَعِ  رَُسوِل ا�َّ

َ
 إىِل

ْل ِمْن تَُرابَِها،  َصَّ
ُ

ِديٍم َمْقُروٍظ، لَْم حت
َ
ََمِن بُِذَهيْبٍَة يِف أ

ْ
ْر�ََعِة َ�َفٍر َ�ْ�َ قَاَل ِمَن ايل

َ
: َ�َقَسَمَها َ�ْ�َ أ

ا اَعِمُر ْ�ُن ال ا َعلَْقَمُة، َو�ِمَّ ابُِع: إِمَّ َيِْل، َوالرَّ
ْ
قَْرَع بِْن حا�ٍِس، َوَز�ِْد اخل

َ
َفيِْل، ُ�يَيْنََة بِْن بَْدٍر، َوأ طُّ

َحقَّ بَِهَذا ِمْن َهُؤال
َ
ُْن أ

َ
ْصَحابِِه: ُكنَّا �

َ
ال «َ�َقاَل:  ِء، قَاَل: َ�بَلََغ َذلَِك انلَّيِبَّ َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن أ

َ
أ

َماِء َصبَاًحا َوَمَساءً  تِيِ� َخرَبُ السَّ
ْ
َماِء، يَأ ِمُ� َمْن يِف السَّ

َ
نَا أ

َ
َمنُوِ� َوأ

ْ
قَاَل: َ�َقاَم رَُجٌل اَغئُِر  .»تَأ
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َبَْهِة، َكثُّ اللِّ 
ْ
، نَازِشُ اجل ، ُمرْشُِف الْوَْجنَتَْ�ِ َعيْنَْ�ِ

ْ
ُر األَزاِر، ال ِس، ُمَشمَّ

ْ
أ : يَا َ�َقاَل ْحيَِة، َ�ْلُوُق الرَّ

 ِ ، قَاَل:  ،رَُسوَل ا�َّ َ َ «اتَِّق ا�َّ ْن َ�تَّيِقَ ا�َّ
َ
ْهِل األرِْض أ

َ
َحقَّ أ

َ
َولَْسُت أ

َ
 قَاَل ؟ »َو�ْلََك أ

َّ
: ُ�مَّ َو�

 ِ الَ الرَُّجُل، قَاَل َخادِلُ ْ�ُن الَْويِلِد: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
رْضُِب ُ�نَُقُه؟  أ

َ
ْن يَُ�وَن يَُص�ِّ  ،الَ : «َقاَل أ

َ
 .»لََعلَُّه أ

 ِ : َوَ�ْم ِمْن ُمَصلٍّ َ�ُقوُل بِِلَسانِِه َما لَيَْس يِف قَلِْبِه، َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْن : «َ�َقاَل َخادِلٌ
َ
وَمْر أ

ُ
إِ�ِّ لَْم أ

ُشقَّ ُ�ُطو�َ 
َ
ْ�ُقَب َ�ْن قُلُوِب انلَّاِس َوال أ

َ
، َ�َقاَل:  .»ُهمْ أ إِنَُّه َ�ُْرُج «قَاَل: ُ�مَّ َ�َظَر إيَِلِْه وَُهَو ُمَقفٍّ

يِن َكَما  ِ َرْطبًا ال ُ�َاِوُز َحنَاِجَرُهْم، َ�ْمُرقُوَن ِمَن ادلِّ ِمْن ِضئِْضِئ َهَذا قَْوٌم َ�تْلُوَن ِكتَاَب ا�َّ
ِميَّةِ  ْهُم ِمَن الرَّ ُظنُُّه قَاَل  .»َ�ْمُرُق السَّ

َ
تُُهْم ألْ�تُلَنَُّهْم َ�تَْل َ�ُمودَ : «َوأ

ْ
ْدَر�

َ
 )٤٣٥١ بخاری:( .»»لنَِئْ أ

ناخالص را  یقطعه طالیک من، یاز  طالب  یبن اب یعل گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

نه بن بدر، اقرع ییع یعنیان چهار نفر یآنرا م فرستاد. آنحضرت  رسول خدا  یشده برا یدباغ یدر چرم

ن طال یارانش گفت: ما نسبت به ایاز  یم نمود. مردیل تقسیا عامر بن طفیل و علقمه ید الخیز بن حابس،

د در یدان ن نمییا شما مرا امیآ«د. فرمود: یرس ن خبر به رسول خدا یم. ایدار یشترینها استحقاق بیاز ا

که  یآنگاه، مرد؟ »رسد ن اهل آسمان هستم و صبح و شب، اخبار آسمان به من مییکه من ام یحال

ده و ازارش یپر پشت و سرش تراشاش  شیداشت و رای  بر آمده یشانیو پ ها ش گود رفته بود و گونهیها چشم

ا من یبر تو، آ یوا«فرمود:  رسول خدا! از خدا بترس. آنحضرت  یباال زده بود، برخاست و گفت: ا

 ؟»ستم که از خدا بترسمین نیزم ین فرد رویتر مستحق

ا گردنش را یرسول خدا! آ ید گفت: ایسپس، آن مرد، پشت کرد و رفت. خالد بن ول گوید: می یراو

 یزیکه به زبان، چ یارند نماز گزارانیخالد گفت: بس». خواند د او نماز مییر، شایخ«نزنم؟ فرمود: 

 .»بشکافممن دستور ندارم که دل و درون مردم را «فرمود:  ست. رسول الله یند که در دلشان نیگو می

ن مرد، یاز نسل ا«رفت، نگاه کرد و فرمود:  او که پشت کرده بود و می یبسو سپس رسول اکرم 

شان یها ر آن) از حنجرهی(تأث یکنند ول ار خوب تالوت مییند که کتاب خدا را بسیآ بوجود می یکسان

 ».شود یر از هدف (شکار) خارج میشوند آنگونه که ت ن، خارج مییگذرد و از د نمی

 .»»رسانم یابم، مانند قوم ثمود به قتل میاگر آنها را در«کنم که فرمود:  یگمان م گوید: می یراو

 ذو الخلصه ة): غزو37باب (

ِ  ذَ يِف   رٍ �ْ رِ جَ  ُث يْ دِ حَ  مَ دَّ قَ �َ « -١٦٦١ َلََصةِ : « يِبِّ انلَّ  ُل وْ قَ وَ  َك ل
ْ
ال تُِر�ُِ� ِمْن ِذي اخل

َ
 ؟»أ

يلََة، ِ�يِه نُُصٌب ُ�ْعبَُد �رٌ رِ جَ  اَل قَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ  هَ ِ� وَ  ََمِن خِلَثَْعَم َوجَبِ َلََصِة بَيْتًا بِايلْ
ْ
: َوَ�َن ُذو اخل

ََمَن، اكَ  ا قَِدَم َجِر�ٌر ايلْ َها، َقاَل: َولَمَّ َ�َها بِانلَّاِر، َوَ�رَسَ تَاَها فََحرَّ
َ
َكْعبَُة، قَاَل: فَأ

ْ
ُ ال

َ
َن بَِها ُ�َقاُل هل
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ِ رَُجٌل �َسْ  ُ: إِنَّ رَُسوَل رَُسوِل ا�َّ
َ

َها ُهنَا، فَإِْن قََدَر َعلَيَْك رَضََب  تَْقِسُم بِاألْزالِم، فَِقيَل هل
نْ 

َ
َها، َولَتَْشَهَدنَّ أ َّ�  ُ�نَُقَك، قَاَل: َ�بَيْنََما ُهَو يرَْضُِب بَِها إِْذ َوَ�َف َعلَيِْه َجِر�ٌر: َ�َقاَل: تَلَْكرِسَ

 ُ َ إِال ا�َّ
َ

َها، وََشِهدَ ال إِهل َ�نَّ ُ�نَُقَك، قَاَل: فََكرَسَ ْو ألرْضِ
َ
 )٤٣٥٧ بخاری:( .»، أ

 »یکن ا مرا از ذو الخلصه راحت نمییآ«فرمود:  اکرم  یکه در آن نب ر یث جریحد« ترجمه:
ً
، قبال

 ییو بتهادند ینام من بود که آنرا کعبه مییدر ای  ذوالخلصه، خانه گوید: می ریت، جرین روایان شد. در ایب

 .تعلق داشت له، یل خثعم و بجیشد و به قبا در آن، عبادت می

من یر به یکه جر ید. و هنگامیر رفت و آن بتها را شکست و به آتش کشیجر گوید: می انیاز راو یکی

نجاست. اگر یا رسول خدا  هگرفت. به او گفتند: همانا فرستاد رها، فال مییدر آنجا بود که با ت یرفت، مرد

 .زند ابد، گردن ات را مییبه تو دست 

رها را یا تیستاد و گفت: یر، کنارش ایدر آن اثنا که او مشغول فال گرفتن بود، ناگهان، جر گوید: می یراو

ن یدن ایزنم. با شن ا گردن ات را مییبجز الله، وجود ندارد و  یچ معبودیکه ه یده می یو گواه یشکن می

 .»ا را شکست و شهادت آوردرهیسخن، آن مرد، ت

 ): رفتن جریر به یمن38باب (

ََمِن َذا الَكٍع وََذا   َوَ�نْهُ « -١٦٦٢ ْهِل ايلْ
َ
ََمِن، فَلَِقيُت رَُجلَْ�ِ ِمْن أ قَاَل: ُكنُْت بِايلْ

 ِ ُ�ُهْم َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َحدِّ
ُ
ِي تَْذُكُر ِمْن  ،َ�ْمٍرو، فََجَعلُْت أ

َّ
ُ ُذو َ�ْمٍرو: لنَِئْ اَكَن اذل

َ
َ�َقاَل هل

ِر�ِق،  ْ�بَال َميِع َحىتَّ إَِذا ُكنَّا يِف َ�ْعِض الطَّ
َ
َجِلِه ُمنُْذ ثَالٍث، َوأ

َ
ْمِر َصاِحِبَك، لََقْد َمرَّ ىلَعَ أ

َ
أ

َاُهْم، َ�َقالُوا:
ْ

نل
َ
ٌب ِمْن قِبَِل الَْمِدينَِة، فََسأ

ْ
ِ  ُرفَِع نَلَا َر� بُو بَْ�ٍر،  قُِبَض رَُسوُل ا�َّ

َ
َواْستُْخِلَف أ

 َوانلَّاُس َصاحِلُوَن، َ�َقاالَ 
َ

، َورََجَعا إىِل ُ نَّا قَْد ِجئْنَا، َولََعلَّنَا َسنَُعوُد إِْن َشاَء ا�َّ
َ
ْخرِبْ َصاِحبََك �

َ
: أ

ََمِن   )٤٣٥٩ بخاری:( .»ايلْ
ذوکالع و ذوعمرو،  یها آنجا به نام ینفر از اهالمن بودم که با دو یدر  گوید: می ریجر« ترجمه:

با آنان سخن گفتم. ذوعمرو به من گفت: اگر آنچه را که  رسول خدا  همالقات کردم و دربار

گذرد. سپس آندو با من به راه  یقت داشته باشد، سه روز از فوت او می، حقییگو یات م دوست  هدربار

ن باره از یآمد. در ا ینه میمد یم که از سویبرخورد کرد یبا کاروان از راه، یمودن بخشیافتادند. و پس از پ

ن او شد و حال مردم، خوب است. آنگاه، یافت و ابوبکر، جانشیوفات  م. گفتند: رسول الله یدیآنها پرس

م یخواه یم و اگر خدا بخواهد، بزودییایم که بیات (ابوبکر) بگو: ما قصد داشت آن دو نفر گفتند: به دوست

 .»من برگشتندیآمد و به 
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 سیف البحر ة): غزو39باب (

١٦٦٣- » ِ
ِ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ نَُّه قَاَل: َ�َعَث رَُسوُل ا�َّ

َ
�  ،اِحِل َ�ْعثًا قِبََل السَّ

ِر�ِق فَِ�َ  اِح، َوُهْم ثَالُث ِمائٍَة، فََخرَْجنَا َوُ�نَّا بِبَْعِض الطَّ َرَّ
ْ
بَا ُ�بَيَْدَة ْ�َن اجل

َ
َر َعلَيِْهْم أ مَّ

َ
اُد، َوأ  الزَّ

َيِْش فَُجِمَع، فاََكَن ِمْزوََدْي َ�ْمٍر، فاََكنَ 
ْ
ْزَواِد اجل

َ
بُو ُ�بَيَْدةَ بِأ

َ
َمَر أ

َ
َ�ُقوُ�نَا لُكَّ يَْوٍم قَِليٌل قَِليٌل  فَأ

، فَلَْم يَُ�ْن يُِصيبُنَا إِال َ�ْمَرٌة َ�ْمَرٌة، َ�ُقلُْت: َما ُ�ْغِ� َ�نُْ�ْم َ�ْمَرةٌ  َ�َقاَل: لََقْد  ؟َحىتَّ فَِ�َ
َْحِر، فَإَِذا ُحوٌت ِمثُْل   ابلْ

َ
َقْوُم وََجْدنَا َ�ْقَدَها ِحَ� فَِنيَْت، ُ�مَّ اْ�تََهيْنَا إِىل

ْ
َ�َل ِمنَْها ال

َ
رِِب، فَأ الظَّ

َمَر بَِراِحلٍَة فَ 
َ
ْضالِعِه َ�نُِصبَا، ُ�مَّ أ

َ
بُو ُ�بَيَْدَة بِِضلََعْ�ِ ِمْن أ

َ
َمَر أ

َ
َة يَلْلًَة، ُ�مَّ أ رُِحلَْت َ�َماِ�َ َعرْشَ

ْتَُهَما فَلَْم تُِصبُْهَما
َ

 )٤٣٦٠ بخاری:( .»ُ�مَّ َمرَّْت حت
 یصد نفر بودند به فرماندهیرا که س یگروه رسول الله  گوید: می به جابر بن عبدالل« ترجمه:

ده یم. آنگاه، ابوعبیر راه، توشه، تمام کردیم و در مسیساحل فرستاد. ما براه افتاد یده بن جراح بسویابوعب

داد  یبه ما م یسه خرما شد. او روزانه، قوت اندکیلشکر را جمع کنند. آنها دو ک یها توشه هدستور داد که هم

 .داد یخرما م هدانیک از ما فقط یک ز تمام شد. پس از آن، به هر ینها نینکه ایتا ا

شما بکند؟  یتوانست برا یخرما چه م هدانیک دم: آن یپرس گوید: می سان)یان (وهب بن کیاز راو یکی

 .میم، نبودش را احساس کردیخرما را از دست داد هدانیک که آن  یگفت: هنگام

جده شب از آن خوردند. سپس یم که مانند کوه بود. مردم، هیدید یم و نهنگیدیا رسیسرانجام، به در

ها  ر آن دندهیجهاز شود. آنگاه، شتر از ز یش نصب گردد و شتریها ده دستور داد تا دو دنده از دندهیابوعب

 .»نکه با آنها، برخورد کندیگذشت بدون ا

  ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ   هُ نْ �َ وَ « -۱۶۶۴
َ
َ�لْنَا ِمنُْه اَل قَ  هُ نَّ �

َ
، فَأ َعنرَْبُ

ْ
َْحُر َدابًَّة، ُ�َقاُل لََها: ال ىَق نَلَا ابلْ

ْ
ل
َ
: فَأ

ْجَساُمنَا
َ
َهنَّا ِمْن وََدِكِه َحىتَّ ثَابَْت إيَِلْنَا أ  .نِْصَف َشْهٍر، َوادَّ

  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ  
ُ
بُوُ�بَيَْدَة: لُكُوارَ خْ أ

َ
ا قَِدْمنَا الَْمِدينََة َذَكْرنَا َذلَِك لِلنَّيِبِّ  .ى: َ�َقاَل أ   فَلَمَّ

َ
ال

َ
ق

َ
: ف

ْطِعُمونَا إِْن اَكَن َمَعُ�مْ «
َ
، أ ُ ْخرََجُه ا�َّ

َ
َ�لَهُ  .»لُكُوا ِرْزقًا أ

َ
تَاُه َ�ْعُضُهْم فَأ

َ
 )۴۳۶۱ بخاری:( .»فَأ

رون انداخت که به آن، یب یوانیما ح یا برایدر گوید: می جابر بن عبدالله  ،گرید یتیدر روا« ترجمه:

نکه یم تا ایدیمان مال اش به بدن یم و از چربیند. ما پانزده روز از آن خوردیگو ی) میماه یعنبر (نوع

 .، بازگشت یت قبلیمان به وضعیها بدن

م، ینه برگشتیکه به مد ید و هنگامی، بخورین ماهیده گفت: از ایگر، آمده است که ابوعبید یتیو در روا

رون آورده یشما ب یرا که خداوند برا یرزق«فرمود:  م. آنحضرت یبازگو کرد رسول خدا  یماجرا را برا
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از گوشت  یاز آنان، قدر یکیآنگاه، ». دیز بدهیاز آن، همراه شماست به ما ن یزید. و اگر چیاست، بخور

 .»ل فرمودیز از آن، مین را آورد و رسول خدا  یآن ماه

 ه بن حصنینَیع ة): غزو40باب (

ِ بِْن َ�بْدِ  َ�نْ « -١٦٦٥
�َْ�ِ  ا�َّ ٌب ِمْن بَِ� تَِميٍم ىلَعَ انلَّيِبِّ اَل قَ  الزُّ

ْ
 َ�َقاَل  : قَِدَم َر�

ِر األقَْرَع ْ�َن َحا�ٍِس، قَاَل  مِّ
َ
َقْعَقاَع ْ�َن َمْعبَِد بِْن ُزَراَرةَ، قَاَل ُ�َمُر: بَْل أ

ْ
ِر ال مِّ

َ
بُوَ�ْ�ٍر: أ

َ
أ

بُوَ�ْ�رٍ 
َ
رَْدَت إِالَّ أ

َ
ْصَواُ�ُهَما،  : َما أ

َ
رَْدُت ِخالفََك، َ�تََماَر�َا َحىتَّ اْرَ�َفَعْت أ

َ
ِخاليِف، قَاَل ُ�َمُر: َما أ

َل يِف َذلَِك  َهاَ�ٰٓ ﴿َ�َ�َ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا  )٤٣٦٧ بخاری:( .»َحىتَّ اْ�َقَضْت  ]١الحجرات: [ ﴾ُ�َقّدِ

آمد. ابوبکر گفت:  اکرم  یم نزد نبیتم یاز بن یکاروان گوید: می بر یعبدالله بن زب« ترجمه:

ن ییر آنان، تعین کن. عمر گفت: بلکه اقرع بن حابس را بعنوان امییر آنان، تعیقعقاع بن معبد بن زراره را ام

مخالفت با تو را نداشتم. پس آنقدر  هکن. ابوبکر گفت: منظورت فقط مخالفت با من است. عمر گفت: اراد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ر نازل شد:یز هین باره آیشان باال رفت. آنگاه در ایدامجادله کردند که ص ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َ�  َءاَمُنوا

 ْ ُموا  .»دیرینگ یشید، از خدا و رسولش، پیا مان آوردهیکه ا یکسان یا یعنی .]۱الحجرات: [ ﴾ُ�َقّدِ

 ثالاُثمامه بن  حکایت ): وفد بنی حنیفه و41باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٦٦٦
َ
ْدٍ  قَاَل: َ�َعَث انلَّيِبُّ  عن أ

َ
فََجاَءْت بِرَُجٍل ِمْن بَِ�  ،َخيًْال قِبََل �

ثَاٍل، فََرَ�ُطوُه �َِساِر�ٍَة ِمْن َسَوارِي الَْمْسِجِد، فََخَرَج إيَِلِْه انلَّيِبُّ 
ُ
ُ: ُ�َماَمُة ْ�ُن أ

َ
  َحنِيَفَة ُ�َقاُل هل

ُد، إِْن َ�ْقتُلِْ� َ�ْقتُْل َذا َدٍم، َو�ِْن ُ�نِْعْم »ا ُ�َماَمةُ َما ِعنَْدَك يَ «َ�َقاَل:  ؟ َ�َقاَل: ِعنِْدي َخْ�ٌ يَا ُ�َمَّ
َغُد، ُ�مَّ قَاَل 

ْ
ُ: ُ�نِْعْم ىلَعَ َشاِكٍر، َو�ِْن ُكنَْت تُِر�ُد الَْماَل، فََسْل ِمنُْه َما ِشئَْت، َ�رُتَِك َحىتَّ اَكَن ال

َ
هل

َغِد،  ؟ قَاَل: َما قُلُْت لََك:»َماَمةُ َما ِعنَْدَك يَا �ُ «
ْ
َ�ُه َحىتَّ اَكَن َ�ْعَد ال إِْن ُ�نِْعْم ُ�نِْعْم ىلَعَ َشاِكٍر، َ�رَتَ

ْطِلُقوا ُ�َماَمةَ «؟ َ�َقاَل: ِعنِْدي َما قُلُْت لََك، َ�َقاَل: »َما ِعنَْدَك يَا ُ�َماَمةُ «َ�َقاَل: 
َ
  .»أ

َ
فَاْ�َطلََق ِإىل

 ْ
َ

ْشَهُد �
َ
، َوأ ُ َ إِال ا�َّ

َ
ْن ال إهِل

َ
ْشَهُد أ

َ
ٍل قَِر�ٍب ِمَن الَْمْسِجِد، فَاْغتََسَل، ُ�مَّ َدَخَل الَْمْسِجَد َ�َقاَل: أ

َّ ِمْن وَْجِهَك، َ�قَ  ْ�َغَض إيِلَ
َ
ِ َما اَكَن ىلَعَ األرِْض وَْجٌه أ ُد َوا�َّ ، يَا ُ�َمَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ْد أ
 
َ
ْصبََح ِديُنَك،أ

َ
َّ ِمْن ِديِنَك، فَأ ْ�َغَض إيِلَ

َ
ِ َما اَكَن ِمْن ِديٍن أ ، َوا�َّ َّ َحبَّ الْوُُجوهِ ِإيلَ

َ
 ْصبََح وَْجُهَك أ

ِال
ْ

َحبَّ ابل
َ
َك أ ْصبََح بََ�ُ

َ
َك، فَأ َّ ِمْن بََ�ِ ْ�َغُض إيِلَ

َ
ِ َما اَكَن ِمْن بََ�ٍ أ ، َوا�َّ َّ يِن إيِلَ َحبَّ ادلِّ

َ
، َو�ِنَّ ِد إِ أ َّ يلَ

 ِ ُه رَُسوُل ا�َّ َ ُعْمَرَة َ�َماَذا تََرى؟ فَبرَشَّ
ْ
ِر�ُد ال

ُ
نَا أ

َ
َخَذتِْ� َوأ

َ
ا قَِدَم  َخيْلََك أ ْن َ�ْعتَِمَر، فَلَمَّ

َ
َمَرُه أ

َ
َوأ
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ُ قَائٌِل: َصبَوَْت كَّ مَ  ِ  ؟َة قَاَل هلَ ٍد رَُسوِل ا�َّ ْسلَْمُت َمَع ُ�َمَّ
َ
، ال وَ  قَاَل: ال َولَِ�ْن أ ِ ال َوا�َّ

َذَن ِ�يَها انلَّيِبُّ 
ْ
ََماَمِة َحبَُّة ِحنَْطٍة َحىتَّ يَأ

ْ
ِ�يُ�ْم ِمَن ايل

ْ
  )٤٣٧٢ بخاری:( .»يَأ

 هفیرا از طا ینجد فرستاد. آنان مرد یرا بسو یسواران اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 اکرم  یمسجد، بستند. سپس نب یاز ستونها یکیفه که ثمامه بن اثال، نام داشت، آوردند و به یبنوحن

با تو چگونه رفتار خواهم  یکن ی؟ (فکر م»یهمراه خود دار یزیثمامه! چه چ یا« ش رفت و فرمود: یبسو

که مستحق قتل است.  یا را کشته ی، کسیر است. اگر مرا به قتل برسانیمحمد! نزد من، خ یکرد؟) گفت: ا

، هر چه یخواه ی. و اگر مال میا منت گذاشته ی) بر انسان سپاسگذاریکن (و مرا آزاد یو اگر منت بگذار

با تو  یکن یفکر م«، طلب کن. سپس، او را تا فردا به حال خود، رها ساختند. آنگاه به او فرمود: یخواه یم

منت  ی، بر انسان سپاسگذاری؟ گفت: همان که به تو گفتم. اگر منت بگذار»چگونه رفتار خواهم کرد

با تو چگونه  یکن یفکر م«. سپس او را تا پس فردا به حال خود، رها ساختند. آنگاه، به او فرمود: یا گذاشته

آنگاه، او ». دیثمامه را آزاد کن«فرمود:  که به تو گفتم. رسول خدا  یزی؟ گفت: همان چ»رفتار خواهم کرد

دهم که  یم ید مسجد شد و گفت: گواهمسجد بود، رفت و غسل کرد. سپس واریک که نزد یبه نخلستان

محمد! سوگند به  یخداست. ا هدهم که محمد، فرستاد یم یبجز الله، وجود ندارد و گواه یچ معبودیه

 یا امروز، چهره ین، وجود نداشت. ولیزم یمن در رو یشما برا ی منفورتر از چهره یا خدا که چهره

ن تو نزد من وجود نداشت و یمنفورتر از د ینیبه خدا که دتو نزد من وجود ندارد. سوگند  هتر از چهر محبوب

تر از شهر تو نزد من  مبغوض ین نزد من است. سوگند به خدا که شهرین دیتر دهین تو پسندیاکنون، د هم

ر یدستگ یات مرا در حال ن شهرها نزد من است. سواران یتر امروز، شهر تو محبوب یوجود نداشت ول

 یبه او بشارت داد و امر کرد تا عمره، بجا ست؟ رسول الله یداشتم، نظر شما چکردند که قصد عمره 

ر، بلکه توسط رسول ی؟ گفت: خیا ن شدهید یبه او گفت: ب یکه به مکه رفت، شخص یآورد. پس هنگام

گندم از  یا اجازه ندهد، دانه که رسول خدا  یام و سوگند به خدا، تا زمان ؛ مسلمان شدهخدا؛ محمد 

 .»شما نخواهد آمد یامه، برامی

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٦٦٧ اُب ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ َكذَّ
ْ
 قَاَل: قَِدَم ُمَسيِْلَمُة ال

ٌد األْمَر ِمْن َ�ْعِدهِ تَِبْعتُُه، َوقَِدَمَها يِف �رََشٍ َكِثٍ� ِمْن قَْوِمِه،  فََجَعَل َ�ُقوُل: إِْن َجَعَل يِل ُ�َمَّ
 ِ ْ�بََل إيَِلِْه رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ  فَأ اٍس َوِ� يَِد رَُسوِل ا�َّ قِْطَعُة  َوَمَعُه ثَابُِت ْ�ُن قَيِْس بِْن َشمَّ

ْصَحابِِه َ�َقاَل: َجِر�ٍد، َحىتَّ 
َ
ْ�َطيْتَُكَها، « َوَ�َف ىلَعَ ُمَسيِْلَمَة يِف أ

َ
ِقْطَعَة َما أ

ْ
َِ� َهِذهِ ال تلْ

َ
لَْو َسأ

ِر�ُت ِ�يِه َما
ُ
ِي أ

َّ
، َو�ِ�ِّ ألَراَك اذل ُ ْدبَْرَت يَلَْعِقَرنََّك ا�َّ

َ
ِ ِ�يَك، َولنَِئْ أ ْمَر ا�َّ

َ
يُْت،  َولَْن َ�ْعُدَو أ

َ
َرأ

يبَُك َ��ِّ  َوَهَذا ِ  .»ثَابٌِت ُ�ِ ُت َ�ْن قَْوِل رَُسوِل ا�َّ
ْ
ل
َ
: ُ�مَّ انرَْصََف َ�نُْه، قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: فََسأ
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» 
َ
َر�ُْت إِنََّك أ

َ
ِر�ُت ِ�يِه َما أ

ُ
ي أ ِ

َّ
بُو ُهَر�َْرةَ  .»رَى اذل

َ
ِ� أ ْخرَبَ

َ
نَّ  :فَأ

َ
ِ  أ نَا «قَاَل:  رَُسوَل ا�َّ

َ
بَيْنَا أ

ِن اْ�ُفْخُهَما، نَائٌِم، رَ 
َ
َّ يِف الَْمنَاِم أ ويِحَ إيِلَ

ُ
ُ�ُهَما، فَأ

ْ
ِ� َشأ َهمَّ

َ
يُْت يِف يََديَّ ِسَواَر�ِْن ِمْن َذَهٍب، فَأ

َ
أ

، َواآلَخُر  َعنيِْسُّ
ْ
َحُدُهَما: ال

َ
اَ�ْ�ِ َ�ْرَُجاِن َ�ْعِدي، أ ُُهَما: َكذَّ تلْ وَّ

َ
َ�نََفْختُُهَما، َ�َطاَرا، فَأ

 )٤٣٧٣،٤٣٧٤ خاری:ب( .»»ُمَسيِْلَمةُ 
گفت: اگر محمد  یآمد و م کذاب در زمان رسول الله  هلمیمس گوید: می بابن عباس « ترجمه:

اش به  از قوم یادیت زین جهت، با جمعیکنم. بد یم یرویبعد از خودش، کارها را به من بسپارد، از او پ

 یس بن شماس بسویدر دست داشت، همراه ثابت بن ق ییدرخت خرما هکه شاخ نه آمد. رسول الله یمد

درخت را از  هن شاخیاگر ا«فرمود:  د. آنحضرت یارانش بود، رسیان یلمه که در مینکه به مسیاو رفت تا ا

، ی. اگر پشت کنیتجاوز کن یتوان یخود، نم هاز حکم خدا دربار ، آنرا به تو نخواهم داد و تویمن بخواه

دم و یخواب د ییزهایکه در مورد او چ یهست یکنم تو همان کس یفکر م خواهد کرد.ک خداوند تو را هال

 . سپس برگشت». دهد یابت از من، جواب تو را مین ثابت، به نیا

که در  یهست یتو همان کس«که فرمود:  ن سخن رسول خدا یدر مورد ا گوید: می بابن عباس 

خواب «فرمود:  به من گفت: همانا رسول خدا  ره یدم. ابوهری، پرس»دمیخواب د ییزهایمورد او چ

ن ساخت. پس در همان حالت خواب، به یم دارم. داشتن آنها مرا اندوهگیدم که دو دستبند طال در دستهاید

دم و آنها به هوا رفتند. من آنها را به دو فرد دروغگو که یز در آنها دمیشد که در آنها، فوت کنم. من ن یمن وح

 .»»لمه خواهد بودی، مسیگریو د یاز آنها َعَنس یکیر کردم که یکنند، تعب یور مبعد از من ظه

يِب « -١٦٦٨
َ
ِ   ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ ِ�يُت خِبََزائِِن األرِْض « :قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ
نَا نَائٌِم أ

َ
 ،بَيْنَا أ

ِن اْ�ُفْخُهَما، َ�نََفْختُُهَما فَ 
َ
َّ أ ُ إِيلَ ْوىَح ا�َّ

َ
، فَأ َّ َذَهبَا، فَوُِضَع يِف َكيفِّ ِسَواَراِن ِمْن َذَهٍب، فََكرُبَا يلَعَ

ََماَمةِ  نَا بَيْنَُهَما، َصاِحَب َصنَْعاَء وََصاِحَب ايلْ
َ
يِْن أ َ اَ�ْ�ِ ال�َّ َكذَّ

ْ
ُُهَما ال تلْ وَّ

َ
 )٤٣٧٥بخاری:( .»»فَأ

د ین به من عرضه گردیزم یها در خواب، خزانه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

کرد که در  یم گران تمام شد. پس خداوند به من وحیز، براین چیطال در کف دستم نهادند. ا یو دو النگو

از صنعاء (اسود  یکیز در آنها فوت کردم. و آنها رفتند. آنگاه آنها را به دو کذاب که یآنها فوت کنم. من ن

 .»»ر کردمیکذاب) خواهد بود، تعب هلمیمامه (مسیاز  یگری) و دیعنس

 ): داستان اهل نجران42باب (

ِ  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -١٦٦٩  رَُسوِل ا�َّ
َ

َْراَن إِىل
َ

يُِّد َصاِحبَا � َعاقُِب َوالسَّ
ْ
 قَاَل: َجاَء ال

ِ لنَِئْ اَكَن نَِبيًّا فَالَ�نَّ 
َحُدُهَما لَِصاِحِبِه: ال َ�ْفَعْل، فََوا�َّ

َ
ْن يُالِعنَاُه، قَاَل: َ�َقاَل أ

َ
ا ال يُِر�َداِن أ



  811کتاب غزوات پیامبر اکرم 

 

ُْن َوال َعِقبُنَا ِمْن َ�ْعِدنَا
َ

ِمينًا، َوال ُ�ْفِلُح �
َ
َنَا، َواْ�َعْث َمَعنَا رَُجًال أ

ْ
تل

َ
، قَاال: إِنَّا ُ�ْعِطيَك َما َسأ

ِمينًا، َ�َقاَل: 
َ
ِم�ٍ «َ�بَْعْث َمَعنَا ِإالَّ أ

َ
ِمينًا، َحقَّ أ

َ
ْ�َعنَثَّ َمَعُ�ْم رَُجًال أ

َ
ُ  .»أل

َ
فَاْسترَْشََف هل

 ِ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ
َ
بَا«، َ�َقاَل: أ

َ
اِح  ُ�ْم يَا أ َرَّ

ْ
ِ  .»ُ�بَيَْدَة ْ�َن اجل ا قَاَم قَاَل رَُسوُل ا�َّ : فَلَمَّ

ةِ « مَّ
ُ
ِمُ� َهِذهِ األ

َ
 )٤٣٨٠ بخاری:( .»»َهَذا أ

 د، نزد رسول الله یعاقب و س یها ان نجران به نامیدو نفر از فرمانروا گوید: می فه یحذ« ترجمه:

اگر او،  ن کار را نکن. بخدا سوگند، یگفت: ا یگریاز آنها به د یکیشان مباهله کنند. یآمدند و خواستند تا با ا

ما. سرانجام، گفتند:  هندیآ یها م و نه نسلیشو یم، نه ما رستگار می) باشد و ما با او مباهله کنیامبر (برحقیپ

ن، یام د جزیرا همراه ما بفرست و نبا ینیم. مرد امیکن یبه تو عطا م  ،یمباهله) هر چه از ما بخواه ی(بجا

  ینیمرد ام«فرمود:  گر باشد. رسول اکرم ید یفرد
ً
هر ». ن باشد، همراه شما خواهم فرستادیام را که واقعا

ده بن جراح! یابوعب یا«فرمود:  ن، او باشد. آنحضرت یکرد که فرد ام یآرزو م رسول خدا  ارانیاز یک 

  .»»ن امت استین ایرد، امن میا«فرمود:  که او برخاست، رسول خدا  یهنگام». بلند شو

�ٍَس  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -١٦٧٠
َ
ِة: «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ مَّ

ُ
ِمُ� َهِذهِ األ

َ
ِمٌ�، َوأ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِللُكِّ أ

اِح  َرَّ
ْ
بُو ُ�بَيَْدَة ْ�ُن اجل

َ
 )٤٣٨٢ بخاری:( .»»أ

ن یدارد و ام ینی، امیهر امت«فرمود: اکرم  یآمده است که نب گر، از انس ید یتیو در روا« ترجمه:

 .»»ده بن جراح استین امت، ابوعبیا

 یمن یلااه ): آمدن اشعریها و43باب (

يِب ُموىَس « -١٦٧١
َ
تَيْنَا انلَّيِبَّ : قَاَل  َ�ْن أ

َ
ْن  أ

َ
ىَب أ

َ
َ�َفٌر ِمَن األْشَعِر�َِّ� فَاْستَْحَملْنَاُه، فَأ

ْن ال َ�ِْملَنَا، ُ�مَّ لَْم يَلْبَِث انلَّيِبُّ 
َ
َمَر نَلَا  َ�ِْملَنَا، فَاْستَْحَملْنَاُه فََحلََف أ

َ
يِتَ بِنَْهِب إِبٍِل، فَأ

ُ
ْن أ

َ
أ

لْ  ا َ�بَْضنَاَها قُلْنَا: َ�َغفَّ تَيْتُُه، َ�ُقلُْت:  نَا انلَّيِبَّ خِبَْمِس َذوٍْد، فَلَمَّ
َ
بًَدا، فَأ

َ
يَِمينَُه، ال ُ�ْفِلُح َ�ْعَدَها أ

ِْملَنَا، َوقَْد مَحَلْتَنَا، قَاَل: 
َ

ْن ال حت
َ
! إِنََّك َحلَْفَت أ ِ ْحِلُف ىلَعَ «يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َجْل َولَِ�ْن ال أ

َ
أ

َ�يْ 
َ
رَى َ�ْ�ََها َخْ�ًا ِمنَْها إِال أ

َ
ِي ُهَو َخْ�ٌ ِمنَْها يَِمٍ� فَأ

َّ
َ وَ ُت اذل

َ
 )٤٣٨٥ بخاری:( .»»اهَ تُ لْ لَّ حت

م و خواستار یآمد اکرم  یها نزد نبیاز ما اشعر یگروه گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

کرد. دوباره  یاز دادن مرکب به ما خوددار م). آنحضرت یشرکت کنک م (تا در جنگ تبویمرکب شد

نگذشت که چند نفر از  یریاد کرد که به ما مرکب ندهد. سپس دین بار، سوگند یم. ایخواستار مرکب شد

 یدستور داد تا پنج شتر به ما بدهند. هنگام مت گرفته بودند، آوردند. آنگاه آنحضرت یراکه به غن یشتران
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سوگندش را فراموش کند. بعد از  م که رسول خدا یکرد یم: کاریم، با خود گفتیل گرفتیکه شتران را تحو

د یاد کردیرسول خدا! شما سوگند  یشان رفتم وگفتم: این جهت، نزد ایم شد. بدین، هرگز رستگار نخواهیا

من هر  ی، ولیبل«فرمود:  د. رسول خدا یت فرمودید حال آنکه به ما مرکب عنایکه به ما مرکب نده

 .»»کنم یقسم را ادا م هدهم و کفار ینرا انجام ماد کنم و خالف آنرا بهتر بدانم، آیکه  یسوگند

يِب ُهَر�َْرَة « -١٦٧٢
َ
َ�ُ « قَاَل: َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ل
َ
فْئَِدًة َوأ

َ
َرقُّ أ

َ
ََمِن ُهْم أ ْهُل ايلْ

َ
تَاُ�ْم أ

َ
أ

ِكينَُة  ْصَحاِب االبِِل، َوالسَّ
َ
ُيَالُء يِف أ

ْ
َفْخُر َواخل

ْ
ِْكَمُة َ�َماِ�يٌَة، َوال

ْ
قُلُوً�ا، اإليَماُن َ�َماٍن، َواحل

َغنَمِ 
ْ
ْهِل ال

َ
 )٤٣٨٨ بخاری:( .»»َوالَْوقَاُر يِف أ
شان یم قبلهاید بگویمن نزد شما آمدند. بایاهل «فرمود: اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ان صاحبان شتر یمن است. و غرور و تکبر در میمن است. دانش از یمان از یتر است. ا تر و نرم قیاز همه رق

 .»»ان صاحبان گوسفند استیباشد و آرامش و وقار در م می

 وداعال ۀحج): 44باب (

 يِف   يِبِّ انلَّ  ةِ الَ َص  نْ �َ  ب رَ مَ �ُ  ِن ابْ  ُث يْ دِ حَ « -۱۶۷۳
ْ
 هَ ذِ  هَ يِف  رَ كَ ذَ وَ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ  ةِ بَ عْ كَ  ال

ِي َص�َّ ِ�يهِ اَل قَ  ةِ ايَ وَ الرِّ 
َّ

  .»َمْرَمَرٌة مَحَْراءُ  ،: وَِعنَْد الَْماَكِن اذل
 ب هداخل خان اکرم  ینماز خواندن نب هدربار بث ابن عمر یحد« ترجمه:

ً
ن ید. در ایان گردیکعبه، قبال

 .»، وجود داشتینماز خواند، سنگ مرمر قرمز که رسول الله  یید: جایافزا یم بت، ابن عمر یروا

ْرَ�َم  َز�ِْد بِْن  نْ �َ « -۱۶۷۴
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :أ

َ
نَُّه َحجَّ َ�ْعَد َما  أ

َ
َة َغْزَوًة، َو� َغَزا �ِْسَع َعرْشَ

َة الْوََداِع  ًة َواِحَدًة، لَْم َ�ُجَّ َ�ْعَدَها: َحجَّ  )۴۴۰۴بخاری:( .»َهاَجَر َحجَّ
در نوزده غزوه، شرکت داشت. و پس از هجرت، فقط  اکرم  ینب گوید: می د بن ارقم یز« ترجمه:

 .»، انجام ندادیگریند. و بعد از آن، حج دیگو یحجة الوداع محج انجام داد که به آن یک 

يِب بَْ�َرَة « -١٦٧٥
َ
َماُن قَِد اْستََداَر َكَهيْئَِة يَْوَم َخلََق «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ الزَّ

ْرَ�َعٌة ُحُرمٌ 
َ
نَُة ا�ْنَا َعرَشَ َشْهًرا، ِمنَْها أ َمَواِت َواألرَْض، السَّ َقْعَدةِ  ،السَّ

ْ
ثَالثٌَة ُمتََوايِلَاٌت: ُذو ال

يُّ َشْهٍر َهَذا
َ
ي َ�ْ�َ مُجَاَدى وََشْعبَاَن، أ ِ

َّ
ُم، َورََجُب ُمرَضَ اذل ِة َوالُْمَحرَّ ِجَّ

ْ
ُ »وَُذو احل ؟ قُلْنَا: ا�َّ

يِه بَِغْ�ِ اْسِمِه، قَاَل  نَُّه َسيَُسمِّ
َ
ْعلَُم، فََسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
ُ أ

ُ
ةِ : «َورَُسوهل ِجَّ

ْ
لَيَْس ُذو احل

َ
؟ قُلْنَا: »أ

يُّ بََ�ٍ َهَذا«بََ�، قَاَل: 
َ
يِه بَِغْ�ِ »فَأ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
ْعلَُم، فََسَكَت َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ ؟ قُلْنَا: ا�َّ

ةَ : «قَاَل اْسِمِه،  َ ْ�َ لَيَْس ابلْ
َ
يُّ يَْوٍم َهَذا«؟ قُلْنَا: بََ�، قَاَل: »أ

َ
ْعلَُم، فََسَكَت »فَأ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ؟ قُلْنَا: ا�َّ
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يِه بَِغْ�ِ اْسِمِه، قَاَل:  نَُّه َسيَُسمِّ
َ
لَيَْس يَْوَم انلَّْحرِ «َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
فَإِنَّ ِدَماَءُ�ْم : «قَاَل ؟ قُلْنَا: بََ�، »أ

ْعَراَضُ�ْم َعلَيُْ�ْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِم�ُ 
َ
ْمَوالَُ�ْم َوأ

َ
ُ�ْم َهَذا، يِف َوأ ْم َهَذا، يِف بََ�ِ

الَ 
َ
ْ�َماِلُ�ْم، أ

َ
لُُ�ْم َ�ْن أ

َ
تَرِْجُعوا َ�ْعِدي  فَالَ  َشْهِرُ�ْم َهَذا، وََستَلَْقْوَن َر�َُّ�ْم، فََسيَْسأ

الَ ُضالَّ 
َ
َغائَِب، فَلََعلَّ َ�ْعَض َمنْ  ًال يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض، أ

ْ
اِهُد ال ْن  يِلُبَلِِّغ الشَّ

َ
ُ�بَلَُّغُه أ

ال َهْل بَلَّْغُت 
َ
ُ ِمْن َ�ْعِض َمْن َسِمَعُه، أ

َ
ْوىَع هل

َ
َ�ْ�ِ  ؟»يَُ�وَن أ  )٤٤٠٦ بخاری:( .»َمرَّ

که  یاش مانند روز یزمان به صورت اصل«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ابوبکره « ترجمه:

و  اند حرام یاست که چهار ماه آن، از ماههان را خلق کرد، برگشت. سال، دوازده ماه یخداوند آسمانها و زم

م که پشت سر هم قرار دارند. و د اند عبارت راست  هلی، ماه رجب قبیگریاز ذوالقعده، ذوالحجه و ُمحرَّ
َ

ُمض

م: خدا و رسولش بهتر ی؟ گفت»است ین، چه ماهید:) ایباشد. (و پرس ) و شعبان، میی(الثان ین جمادیکه ب

ن ماه یا ایآ«گذارد. آنگاه فرمود:  یش میبرا یگریم نام دیکه ما گمان کرد ییتا جادانند. پس سکوت نمود  یم

دانند. پس  یم: خدا و رسولش بهتر میگفت» ن، کدام شهر است؟یا«. فرمود: یم: بلی؟ گفت»ستیذوالحجه ن

(مکه) ن شهر یمگر ا«کند. آنگاه فرمود:  یان میش بیبرا یگریم نام دیکه گمان کرد ییسکوت کرد تا جا

دانند. پس  یم: خدا و رسولش بهتر می؟ گفت»است یامروز، چه روز«د: ی. سپس پرسیم: بلی؟ گفت»ستین

؟ »ستین یا روز قربانیآ«گذارد. سپس فرمود:  یش میبرا یگریم نام دیکه گمان کرد ییسکوت نمود تا جا

ن ماه، ین شهر و این روز و ایاتان بر شما مانند یهمانا جان و مال و آبرو«فرمود:  . آنحضرت یم: بلیگفت

گاه باشید و شما را از اعمالتان، خواهد پرسیکن پروردگارتان را مالقات می یحرام است. و بزود د که ید. آ

د به ید که فرِد حاضر بایگر را بزند. بدانید یاز شما گردن بعض یکه بعضید طوریبعد از من، گمراه نشو

که آنها را  یرسند از برخ ین سخنان به آنها میکه ا یاز کسان ید بعضیکه غائب است، برساند. شا یکس

 .»ن جمله را تکرار کردی؟ و دو بار ا»غ کردمیا تبلید. آیابند. گواه باشیاند، بهتر در دهیشن

نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۶۷۶
َ
ْصَحابِِه  أ

َ
نَاٌس ِمْن أ

ُ
ِة الْوََداِع َوأ َحلََق يِف َحجَّ

َ َ�ْعُضُهمْ   )۴۴۱۱ بخاری:( .»َوقرَصَّ
خود را در حجة الوداع  یارانش، سرهایاز  یو تعداد اکرم  ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»گر، کوتاه کردندید یدند و بعضیتراش

 مشقتپر  ةتبوك یا غزو ةغزو ):45باب (

يِب ُموىَس « -۱۶۷۷
َ
ِ  َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْصَحايِب إىِل

َ
رَْسلَِ� أ

َ
ُْمالَن لَُهْم،  قَاَل: أ

ْ
ُ احل

ُ
هل

َ
ْسأ

َ
أ

رَْسلُوِ� 
َ
ْصَحايِب أ

َ
! إِنَّ أ ِ ةِ َوِ�َ َغْزَوُة َ�بُوَك، َ�ُقلُْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ ُعرْسَ

ْ
 إِْذ ُهْم َمَعُه يِف َجيِْش ال
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ءٍ «تِلَْحِملَُهْم، َ�َقاَل: إيَِلَْك  لُُ�ْم ىلَعَ يَشْ مْحِ
َ
ِ ال أ ْشُعُر،  .»َوا�َّ

َ
َوَواَ�ْقتُُه َوُهَو َغْضبَاُن َوال أ

ْن يَُ�وَن انلَّيِبُّ  َورََجْعُت َحِز�نًا ِمْن َمنِْع انلَّيِبِّ 
َ
،  َوِمْن َ�َافَِة أ َّ وََجَد يِف َ�ْفِسِه يلَعَ

ْصَحايِب 
َ
 أ

َ
ي قَاَل انلَّيِبُّ فَرََجْعُت إِىل ِ

َّ
ُ�ُهِم اذل ْخرَبْ

َ
َْث إِال ُسَو�َْعًة إِْذ َسِمْعُت بِالًال ، فَأ بلْ

َ
، فَلَْم أ

 ِ ِجْب رَُسوَل ا�َّ
َ
َجبْتُُه، َ�َقاَل: أ

َ
ِ ْ�َن قَيٍْس، فَأ

ْي َ�بَْدا�َّ
َ
تَيْتُُه قَاَل:  ُ�نَاِدي: أ

َ
ا أ يَْدُعوَك، فَلَمَّ

َقِر�نَْ�ِ «
ْ
بِْعَرٍة اْ�تَاَ�ُهنَّ ِحينَئٍِذ ِمْن َسْعٍد، فَاْ�َطِلْق بِِهنَّ ُخْذ َهَذيِْن ال

َ
َقِر�نَْ�ِ لِِستَِّة أ

ْ
، وََهَذيِْن ال

 ِ ْو قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ ـ أ ْصَحابَِك، َ�ُقْل: إِنَّ ا�َّ

َ
 أ

َ
 .»ـ َ�ِْملُُ�ْم ىلَعَ َهُؤالِء فَاْرَكبُوُهنَّ   إِىل

، َ�ُقلُْت: إِنَّ انلَّيِبَّ فَاْ�َطلَْقُت إيَِلْ  َدُعُ�ْم  ِهْم بِِهنَّ
َ
ِ ال أ َ�ِْملُُ�ْم ىلَعَ َهُؤالِء، َولَِك�ِّ َوا�َّ

 ِ  َمْن َسِمَع َمَقالََة رَُسوِل ا�َّ
َ

ْ�تُُ�ْم َشيْئًا َحىتَّ َ�نَْطِلَق َميِع َ�ْعُضُ�ْم إىِل �ِّ َحدَّ
َ
، ال َ�ُظنُّوا �

 ِ ْحبَبَْت، فَاْ�َطلََق  لَْم َ�ُقلُْه رَُسوُل ا�َّ
َ
ٌق، َونَلَْفَعلَنَّ َما أ ِ إِنََّك ِعنَْدنَا لَُمَصدَّ ، َ�َقالُوا يِل: َوا�َّ

 ِ يَن َسِمُعوا قَْوَل رَُسوِل ا�َّ ِ
َّ

تَْوا اذل
َ
بُو ُموىَس بِنََفٍر ِمنُْهْم َحىتَّ أ

َ
َمنَْعُه إِيَّاُهْم، ُ�مَّ إِْ�َطاَءُهْم  أ

ثُ  بُو ُموىَس َ�ْعُد، فََحدَّ
َ
َ�ُهْم بِِه أ  )۴۴۱۵ بخاری:( .»وُهْم بِِمثِْل َما َحدَّ

در سپاه عسره بودند  که دوستانم همراه رسول الله  یزمان گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

آنان، درخواست مرکب کنم. پس گفتم:  یفرستادند تا برا است، مرا نزد آنحضرت ک تبو هکه همان غزو

سوگند «فرمود:  . رسول اکرم یشان مرکب فراهم سازیاند تا برا دوستانم مرا نزد تو فرستاده امبر خدا!یپ یا

 ».به خدا که به شما مرکب نخواهم داد

دانستم. و از  یمن نم ین بود ولیرفتم که او خشمگ امبر اکرم ینزد پ یان ذکر است که من زمانیشا

ن، یاش ناراحت شده باشد، غمگ نکه مبادا از من در دلیبه من نداد و از ترس ا یزیچ اکرم  ینکه نبیا

نگذشته بود که  یشان رساندم. اما ساعت را به اطالع برگشتم و نزد دوستانم رفتم و سخنان رسول اکرم 

زند. او را  یتو را صدا م . گفت: رسول الله یگفتم: بل  س!یعبدالله بن ق یدهد: ا یدم بالل ندا میشن

ده بود، یآمدم، با اشاره به شش شتر که در همان لحظه از سعد خر ه نزد آنحضرت ک یاجابت کن. هنگام

اند، بردار و نزد دوستانت ببر  شده را که با هم بسته یاند و آن شتران را که با هم بسته شده ین شترانیا«فرمود: 

من آنها ». دیآنها سوار شو اند. پس بر دهیدک شما تدار یها را برا ن مرکبیا رسول خدا ایو به آنان بگو: خدا 

سوگند به  یشما فرستاده است. ول ینها را بعنوان مرکب، برایا اکرم  یرا نزد آنان بردم و گفتم: همانا نب

اند  دهیرا شن ببرم که سخن رسول الله  یاز شما را نزد کسان ینکه بعضیکنم مگر ا یخدا که شما را رها نم

نگفته است. دوستانم به من گفتند: سوگند به  ام که آنحضرت  به شما گفته ید که من سخنیتا گمان نکن

چند تن  یم. سپس ابوموسیکن یات عمل م ن، به خواستهیم با وجود ایا ق کردهیات را تصد خدا که ما سخن
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د. ده بودنیو سپس عطا کردن شتران را به آنها شن برد که نخست، امتناع رسول خدا  یاز آنها را نزد کسان

 .»گفته بود، به آنها گفتند یرا که ابوموس یز همان سخنانیآنان ن

يِب َوقَّاٍص  َ�ْن َسْعدِ « -۱۶۷۸
َ
ِ  :بِْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َ�بُوَك، َواْستَْخلََف  أ

َ
َخَرَج إىِل

بْيَاِن َوالنَِّساِء؟ قَاَل:  َلُِّفِ� يِف الصِّ ختُ
َ
لَِة َهاُروَن «َعِليًّا، َ�َقاَل: أ ْن تَُ�وَن ِم�ِّ بَِمْ�ِ

َ
ال تَْرىَض أ

َ
أ

نَُّه لَيَْس نيَِبٌّ َ�ْعِدي
َ
 )۴۴۱۶ بخاری:( .»»ِمْن ُموىَس إِال �

بن  یرون رفت و علیب ک،تبو یبسو رسول الله  گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

؟ رسول یگذار یان زنان و کودکان میگفت: مرا م  ین فرمود. علیین خود، تعیطالب را بعنوان جانش یاب

 یامبری؟ البته بعد از من، پیباش یموس یهارون برا همن بمنزل یکه تو برا یا دوست نداریآ»  فرمود: اکرم 

 .»»نخواهد آمد

بر  وفرماید:  متعال که می خداوندسخن و این  کعب بن مالک یث ): حد46باب (
 به تأخیر انداخته شدندآن سه نفري که 

ِ  َ�ْن َكْعِب بِْن َمالٍِك « -١٦٧٩ َلَّْف َ�ْن رَُسوِل ا�َّ ختَ
َ
يِف َغْزَوٍة َغَزاَها إِال  قَاَل: لَْم أ

َلََّف َ�نَْها، ِإ�َّ  َحًدا ختَ
َ
َلَّْفُت يِف َغْزَوِة بَْدٍر، َولَْم ُ�َعاتِْب أ �ِّ ُكنُْت ختَ

َ
َما يِف َغْزَوِة َ�بُوَك، َ�ْ�َ �

 ِ ُ بَيْنَُهْم َو�َْ�َ َعُدوِّهِ  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ ْم ىلَعَ َ�ْ�ِ ِميَعاٍد، يُِر�ُد ِ�َ� قَُر�ٍْش، َحىتَّ مَجََع ا�َّ
 ِ نَّ يِل بَِها  َولََقْد َشِهْدُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َعَقبَِة، ِحَ� تََواَ�ْقنَا ىلَعَ اإلْسالِم، َوَما أ

ْ
يَلْلََة ال

�ِّ لَمْ 
َ
ْذَكَر يِف انلَّاِس ِمنَْها، اَكَن ِمْن َخرَبِي �

َ
قَْوى َوال  َمْشَهَد بَْدٍر، َو�ِْن اَكنَْت بَْدٌر أ

َ
ُ�ْن َ�طُّ أ

َ
أ

َغَزاةِ 
ْ
َلَّْفُت َ�نُْه يِف تِلَْك ال �رَْسَ ِحَ� ختَ

َ
ِ َما اْجتََمَعْت ِعنِْدي َ�بْلَُه َراِحلَتَاِن َ�طُّ َحىتَّ  ،أ َوا�َّ

 ِ َغْزَوِة، َولَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ
ْ
ْ�َِها، َحىتَّ اَكنَْت يُِر�ُد َغْزَوًة إِال َورَّى بِغَ  مَجَْعتُُهَما يِف تِلَْك ال

 ِ َغْزَوةُ َغَزاَها رَُسوُل ا�َّ
ْ
ا َكثًِ�ا،  تِلَْك ال يِف َحرٍّ َشِديٍد، َواْستَْقبََل َسَفًرا بَِعيًدا َوَمَفاًزا وََعُدوًّ

 ِ
َّ

ْخرَبَُهْم بِوَْجِهِه اذل
َ
ْهبََة َغْزوِِهْم، فَأ

ُ
بُوا أ هَّ

َ
ْمَرُهْم يِلَتَأ

َ
ي يُِر�ُد َوالُْمْسِلُموَن َمَع فََج�َّ لِلُْمْسِلِمَ� أ

 ِ ْن َ�تََغيََّب إِال  قَاَل َكِثٌ�، َوال َ�َْمُعُهْم ِكتَاٌب َحافٌِظ،  رَُسوِل ا�َّ
َ
َكْعٌب: َ�َما رَُجٌل يُِر�ُد أ

 ِ ، وََغَزا رَُسوُل ا�َّ ِ ْل ِ�يِه َويْحُ ا�َّ ُ، َما لَْم َ�ْ�ِ
َ

ْن َسيَْخىَف هل
َ
غَ  َظنَّ أ

ْ
ْزَوَة ِحَ� َطابَِت تِلَْك ال

 ِ َز رَُسوُل ا�َّ َهَّ
َ

الُل، َوجت َز َمَعُهْم،  اثلَِّماُر َوالظِّ َهَّ
َ

جت
َ
ْغُدو ِليَكْ أ

َ
َوالُْمْسِلُموَن َمَعُه، َ�َطِفْقُت أ

نَا قَاِدٌر َعلَيِْه، فَلَْم يََزْل َ�تََماَدى يِب 
َ
قُوُل يِف َ�ْفيِس: أ

َ
قِْض َشيْئًا، فَأ

َ
رِْجُع َولَْم أ

َ
 َحىتَّ اْشتَدَّ فَأ

 ِ ْصبََح رَُسوُل ا�َّ
َ
، فَأ دُّ ِ

ْ
قِْض ِمْن َجَهازِي َشيْئًا، َ�ُقلُْت:  بِانلَّاِس اجل

َ
َوالُْمْسِلُموَن َمَعُه، َولَْم أ
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َز، فَرَ  َهَّ
َ

ْن فََصلُوا ألجت
َ
َُقُهْم، َ�َغَدوُْت َ�ْعَد أ

ْ
حل

َ
ْو يَْوَمْ�ِ ُ�مَّ أ

َ
ُز َ�ْعَدهُ �ِيَْوٍم أ َهَّ

َ
جت

َ
قِْض أ

َ
َجْعُت َولَْم أ

َغْزُو 
ْ
رْسَُعوا، َوَ�َفاَرَط ال

َ
قِْض َشيْئًا، فَلَْم يََزْل يِب َحىتَّ أ

َ
َشيْئًا، ُ�مَّ َغَدوُْت ُ�مَّ رََجْعُت َولَْم أ

ْر يِل َذلَِك، فَُكنُْت إَِذا َخرَجْ  ْدِرَ�ُهْم َويَلْتَِ� َ�َعلُْت، فَلَْم ُ�َقدَّ
ُ
َل فَأ ِ

َ
ْرحت

َ
ْن أ

َ
ُت يِف انلَّاِس َوَهَمْمُت أ

 ِ �ِّ الَ  َ�ْعَد ُخُروِج رَُسوِل ا�َّ
َ
ْحَزنَِ� �

َ
رَى إِال رَُجًال َمْغُموًصا َعلَيِْه  َ�ُطْفُت ِ�يِهْم، أ

َ
أ

 ِ َعَفاِء، َولَْم يَْذُكْرِ� رَُسوُل ا�َّ ُ ِمَن الضُّ ْن َعَذَر ا�َّ ْو رَُجًال ِممَّ
َ
َحىتَّ بَلََغ َ�بُوَك،  انلَِّفاُق، أ

َقْوِم بِتَبُوَك: 
ْ
!  ؟»َما َ�َعَل َكْعٌب «َ�َقاَل َوُهَو َجالٌِس يِف ال ِ َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن بَِ� َسِلَمَة: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ مَ  ِ يَا رَُسوَل ا�َّ ا َحبََسُه بُرَْداُه، َوَ�َظُرُه يِف ِعْطِفِه، َ�َقاَل ُمَعاُذ ْ�ُن َجبٍَل: بِئَْس َما قُلَْت، َوا�َّ
ِ َعلِ  َه ْمنَا َعلَيِْه إِال َخْ�ًا، فََسَكَت رَُسوُل ا�َّ نَُّه تَوَجَّ

َ
ا بَلََغِ� � ، قَاَل َكْعُب ْ�ُن َمالٍِك: فَلَمَّ

تَذَ 
َ
، َوَطِفْقُت أ ِ� َه�ِّ ْخُرُج ِمْن َسَخِطِه َغًدا؟ كَّ قَافًِال َحرَضَ

َ
قُوُل: بَِماَذا أ

َ
َكِذَب، َوأ

ْ
ُر ال

 ِ ِ َواْستََعنُْت ىلَعَ َذل ا ِ�يَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ْهِ�، فَلَمَّ
َ
ٍي ِمْن أ

ْ
َظلَّ قَاِدًما  َك بُِ�لِّ ِذي َرأ

َ
قَْد أ

مْجَْعُت ِصْدقَُه، 
َ
ٍء ِ�يِه َكِذٌب، فَأ بًَدا �يَِشْ

َ
ْخُرَج ِمنُْه أ

َ
�ِّ لَْن أ

َ
َاِطُل، وََعَرفُْت �

ْ
َزاَح َ��ِّ ابل

 ِ ْصبََح رَُسوُل ا�َّ
َ
، ُ�مَّ قَاِدًما،  َوأ َعتَْ�ِ

ْ
َكُع ِ�يِه َر�  بِالَْمْسِجِد، َ�َ�ْ

َ
َوَ�َن إَِذا قَِدَم ِمْن َسَفٍر بََدأ

ُ، َو�َ 
َ

ا َ�َعَل َذلَِك َجاَءُه الُْمَخلَُّفوَن، َ�َطِفُقوا َ�ْعتَِذُروَن إيَِلِْه َوَ�ِْلُفوَن هل نُوا َجلََس لِلنَّاِس، فَلَمَّ
ِ بِْضَعًة َوَ�َماِ�َ� رَُجًال، َ�قَ  َعالنِيَتَُهْم، َوَ�اَ�َعُهْم َواْستَْغَفَر لَُهْم، َوَوَ�َ  ِبَل ِمنُْهْم رَُسوُل ا�َّ

َم الُْمْغَضِب، ُ�مَّ  َم تَبَسُّ ا َسلَّْمُت َعلَيِْه، تَبَسَّ ، فَِجئْتُُه، فَلَمَّ ِ  ا�َّ
َ

ائَِرُهْم إِىل فَِجئُْت » َ�َعاَل « :قَاَل رَسَ
ْميِش َحىتَّ َجلَْسُت َ�ْ�َ 

َ
لَْم تَُ�ْن قَِد اْ�تَْعَت َظْهَركَ « يََديِْه، َ�َقاَل يِل: أ

َ
َ�ُقلُْت:  ؟»َما َخلََّفَك؟ أ

ْخُرُج ِمْن َسَخِطِه بُِعذْ 
َ
ْن َسأ

َ
يُْت أ

َ
ْ�يَا، لََرأ ْهِل ادلُّ

َ
ِ لَْو َجلَْسُت ِعنَْد َ�ْ�َِك ِمْن أ ٍر، بََ�، إِ�ِّ َوا�َّ

ْعِطيُت َجَدًال، َولَكِ 
ُ
َْوَم َحِديَث َكِذٍب تَْرىَض بِِه َولََقْد أ �ْتَُك ايلْ ِ لََقْد َعِلْمُت لنَِئْ َحدَّ �ِّ َوا�َّ

َّ ِ�يِه، إِ�ِّ  ُد يلَعَ ِ
َ

ْ�تَُك َحِديَث ِصْدٍق جت ، َولنَِئْ َحدَّ َّ ْن �ُْسِخَطَك يلَعَ
َ
ُ أ ، يَلُوِشَ�نَّ ا�َّ ِّ��َ

ِ َما اكَ  ، ال َوا�َّ ِ �رَْسَ ِم�ِّ ألرُْجو ِ�يِه َ�ْفَو ا�َّ
َ
قَْوى َوال أ

َ
ِ َما ُكنُْت َ�طُّ أ َن يِل ِمْن ُعْذٍر، َوا�َّ

 ِ َلَّْفُت َ�نَْك، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ُ ِ�يَك : «ِحَ� ختَ ا َهَذا َ�َقْد َصَدَق، َ�ُقْم َحىتَّ َ�ْقيِضَ ا�َّ مَّ
َ
 .»أ
ْذَ�بَْت َذْ�بًا َ�ُقْمُت َوثَاَر رَِجاٌل ِمْن بَِ� َسِلَمَة فَا�َّبَُعوِ� 

َ
ِ َما َعِلْمنَاَك ُكنَْت أ ، َ�َقالُوا يِل: َوا�َّ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْن ال تَُ�وَن اْ�تََذرَْت إِىل
َ
بَِما اْ�تََذَر إيَِلِْه  َ�بَْل َهَذا، َولََقْد َعَجْزَت أ

 ِ ِ َما َزالُوا يَُؤ�ِّبُوِ� َحىتَّ   الُْمتََخلُِّفوَن، قَْد اَكَن اَكِ�يََك َذْ�بََك اْسِتْغَفاُر رَُسوِل ا�َّ
لََك، فََوا�َّ

َحٌد؟ قَالُوا: َ�َعْم، رَُجالِن 
َ
َب َ�ْفيِس، ُ�مَّ قُلُْت لَُهْم: َهْل ليَِقَ َهَذا َميِع أ َ�ذِّ

ُ
رِْجَع فَأ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
أ
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�ِيِع  ِمثَْل َما قُلَْت، فَِقيَل لَُهَما ِمثُْل َما ِ�يَل لََك، َ�ُقلُْت: َمنْ  قَاالَ  ُهَما؟ قَالُوا: ُمَراَرُة ْ�ُن الرَّ
، وَِهالُل  َعْمِريُّ

ْ
ْسَوٌة،  ال

ُ
، فََذَكُروا يِل رَُجلَْ�ِ َصاحِلَْ�ِ قَْد َشِهَدا بَْدًرا ِ�يِهَما أ َميََّة الَْواقِيِفُّ

ُ
ْ�ُن أ

 ِ َها اثلَّالثَُة ِمْن َ�ْ�ِ الُْمْسِلِمَ� َ�ْن الَك  َ�َمَضيُْت ِحَ� َذَكُروُهَما يِل، َوَ�َ� رَُسوُل ا�َّ ُّ�
َ
ِمنَا �

ُوا نَلَا، َحىتَّ َ�نَ  َلََّف َ�نُْه، فَاْجتَنَبَنَا انلَّاُس َوَ�َغ�َّ َرْت يِف َ�ْفيِس األرُْض، َ�َما ِ�َ الَّيِت كَّ َمْن ختَ
ا َصاِحَباَي فَاْستاََكنَ  مَّ

َ
ْعرُِف، فَلَِبثْنَا ىلَعَ َذلَِك مَخِْسَ� يَلْلًَة، فَأ

َ
ا َوَ�َعَدا يِف ُ�يُوتِِهَما َ�بِْكيَاِن، أ

ُطو
َ
الةَ َمَع الُْمْسِلِمَ�، َوأ ْشَهُد الصَّ

َ
ْخُرُج فَأ

َ
ُهْم، فَُكنُْت أ ْجَ�َ

َ
َقْوِم َوأ

ْ
َشبَّ ال

َ
نَا فَُكنُْت أ

َ
ا أ مَّ

َ
ُف َوأ

 ِ َحٌد، َوآيِت رَُسوَل ا�َّ
َ
َسلُِّم َعلَيْهِ  يِف األْسَواِق َوال يَُ�لُِّمِ� أ

ُ
الةِ  فَأ َوُهَو يِف َ�ِْلِسِه َ�ْعَد الصَّ

ْم الَ 
َ
َّ أ الِم يلَعَ َك َشَفتَيِْه بَِردِّ السَّ قُوُل يِف َ�ْفيِس: َهْل َحرَّ

َ
َساِرقُُه فَأ

ُ
َص�ِّ قَِر�بًا ِمنُْه، فَأ

ُ
؟ ُ�مَّ أ

ْوَ 
َ

ََفتُّ � ، َو�َِذا اتلْ َّ ْ�بََل إِيلَ
َ
ْ�بَلُْت ىلَعَ َصاليِت أ

َ
َّ انلََّظَر، فَإَِذا أ ، َحىتَّ إَِذا َطاَل يلَعَ ْعَرَض َ��ِّ

َ
هُ أ

َحبُّ 
َ
يِب َ�تَاَدَة، َوُهَو اْ�ُن َ��ِّ َوأ

َ
َذلَِك ِمْن َجْفَوِة انلَّاِس َمَشيُْت َحىتَّ �ََسوَّرُْت ِجَداَر َحائِِط أ

الَم، َ�ُقلُْت  َّ السَّ ِ َما رَدَّ يلَعَ
، فََسلَّْمُت َعلَيِْه، فََوا�َّ َّ ِ َهْل انلَّاِس إِيلَ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
بَا َ�تَاَدَة! أ

َ
: يَا أ

ُ فَنََشْدتُُه، َ�َقاَل:
َ

ُ فَنََشْدتُُه، فََسَكَت، َ�ُعْدُت هل
َ

ُ؟ فََسَكَت، َ�ُعْدُت هل َ َورَُسوهلَ ِحبُّ ا�َّ
ُ
 َ�ْعلَُمِ� أ

رْ  ُْت َحىتَّ �ََسوَّ
َّ

ْعلَُم، َ�َفاَضْت َ�يْنَاَي َوتََويل
َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ ْميِش ا�َّ

َ
نَا أ

َ
َداَر، قَاَل: َ�بَيْنَا أ ِ

ْ
ُت اجل

َعاِم يَِبيُعُه بِالَْمِدينَِة َ�قُ  ْن قَِدَم بِالطَّ ِم ِممَّ
ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
ْ�بَاِط أ

َ
وُل: َمْن �ُِسوِق الَْمِدينَِة إَِذا َ�بَِطيٌّ ِمْن أ

ُ َحىتَّ 
َ

َّ ِكتَابًا ِمْن َمِلِك يَُدلُّ ىلَعَ َكْعِب بِْن َمالٍِك؟ َ�َطِفَق انلَّاُس �ُِشُ�وَن هل  إَِذا َجاَءِ�، َدَ�َع إيِلَ
ُ بِدَ  نَّ َصاِحبََك قَْد َجَفاَك، َولَْم َ�َْعلَْك ا�َّ

َ
ا َ�ْعُد، فَِإنَُّه قَْد بَلََغِ� أ مَّ

َ
اَن، فَإَِذا ِ�يِه: أ اِر َغسَّ

 
ْ
ا قََرأ َْق بِنَا نَُواِسَك، َ�ُقلُْت لَمَّ

ْ
ْمُت بَِها َهَواٍن َوال َمْضيََعٍة، فَاحل َالِء، َ�تَيَمَّ يًْضا ِمَن ابلْ

َ
ُ�َها: وََهَذا أ

 ِ َْمِسَ�، إَِذا رَُسوُل رَُسوِل ا�َّ
ْ
ْرَ�ُعوَن يَلْلًَة ِمَن اخل

َ
 اتلَّنُّوَر فََسَجْرتُُه بَِها، َحىتَّ إَِذا َمَضْت أ

تِيِ�، 
ْ
ِ َ�َقاَل يَأ َل  : إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ْن َ�ْعزَتِ

َ
ُمُرَك أ

ْ
ْ�َعُل؟ يَأ

َ
ْم َماَذا أ

َ
َطلُِّقَها أ

ُ
تََك، َ�ُقلُْت: أ

َ
اْمَرأ

يَِق 
ْ
يِت: احل

َ
 َصاِحيَبَّ ِمثَْل َذلَِك، َ�ُقلُْت الْمَرأ

َ
رَْسَل إِىل

َ
لَْها، َوال َ�ْقَر�َْها، َوأ قَاَل: ال بَِل اْ�زَتِ

ُ يِف َهَذا األْمِر،  ْهِلِك َ�تَُكوِ� ِعنَْدُهْم َحىتَّ َ�ْقيِضَ ا�َّ
َ
ُة ِهالِل بِْن  اَل قَ بِأ

َ
َكْعٌب: فََجاَءِت اْمَرأ

 ِ َميََّة رَُسوَل ا�َّ
ُ
ُ َخاِدٌم، أ

َ
َميََّة َشيٌْخ َضائٌِع لَيَْس هل

ُ
، إِنَّ ِهالَل ْ�َن أ ِ ، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْخُدَمُه؟ قَاَل: 
َ
ْن أ

َ
  قَالَْت: إِنَّهُ  .»ال، َولَِ�ْن ال َ�ْقَر�ِْك «َ�َهْل تَْ�َرُه أ

َ
ِ َما بِِه َحَرَ�ٌة إىِل َوا�َّ
 َ ْهِ�: ل

َ
 يَْوِمِه َهَذا، َ�َقاَل يِل َ�ْعُض أ

َ
ْمرِهِ َما اَكَن إِىل

َ
ِ َما َزاَل َ�بيِْك ُمنُْذ اَكَن ِمْن أ ٍء، َوا�َّ ِو يَشْ

 ِ َذنَْت رَُسوَل ا�َّ
ْ
َميَّةَ  اْستَأ

ُ
ةِ ِهالِل بِْن أ

َ
ِذَن الْمَرأ

َ
تَِك َكَما أ

َ
ِ  يِف اْمَرأ ُْدَمُه، َ�ُقلُْت: َوا�َّ

َ
ْن خت

َ
أ
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 ِ ِذُن ِ�يَها رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْستَأ

َ
ِ ال أ نَا  ، َوَما يُْدِر�ِ� َما َ�ُقوُل رَُسوُل ا�َّ

َ
َذْ�تُُه ِ�يَها، َوأ

ْ
إَِذا اْستَأ

، فَلَِبثُْت َ�ْعَد َذلَِك َعرْشَ يَلَاٍل َحىتَّ َكَملَْت نَلَا مَخُْسوَن يَلْ  لًَة ِمْن ِحَ� َ�َ� رَُسوُل رَُجٌل َشابٌّ
 ِ نَا ىلَعَ َظْهِر َ�يٍْت ِمْن  ا�َّ

َ
َفْجِر ُصبَْح مَخِْسَ� يَلْلًَة َوأ

ْ
ا َصلَّيُْت َصالَة ال َ�ْن الَكِمنَا، فَلَمَّ

َّ َ�ْفيِس، وَ  ُ قَْد َضاقَْت يلَعَ َاِل الَّيِت َذَكَر ا�َّ
ْ
نَا َجالٌِس ىلَعَ احل

َ
َّ األرُْض ُ�يُوتِنَا، َ�بَيْنَا أ َضاقَْت يلَعَ

ىلْعَ َصْوتِِه: يَا َكْعُب ْ�َن َمالٍِك! 
َ
ْوَ� ىلَعَ َجبَِل َسلٍْع بِأ

َ
بَِما رَُحبَْت، َسِمْعُت َصوَْت َصاِرٍخ، أ

 ، �رِْشْ
َ
ِ قَاَل أ ْن قَْد َجاَء فََرٌج، َوآَذَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ِ َعلَيْنَا  : فََخَررُْت َساِجًدا، وََعَرفُْت أ بِتَْو�َِة ا�َّ

وَن، َوَرَ�َض  ُ وَ�نَا، وََذَهَب قِبََل َصاِحيَبَّ ُمبرَشِّ ُ َفْجِر، فََذَهَب انلَّاُس يُبرَشِّ
ْ
ِحَ� َص�َّ َصالَة ال

َع ِمنَ  رْسَ
َ
وُْت أ َبَِل َوَ�َن الصَّ

ْ
ْوَ� ىلَعَ اجل

َ
ْسلََم، فَأ

َ
َّ رَُجٌل فَرًَسا، وََسىَع َساٍع ِمْن أ ا  إِيلَ َفَرِس، فَلَمَّ

ْ
ال

ِ َما اُه، َوا�َّ ، فََكَسْوتُُه إِيَّاُهَما بِبرُْشَ ُ ثَْوَ�َّ
َ

ِ�، نَزَْعُت هل ُ ِي َسِمْعُت َصْوتَُه يُبرَشِّ
َّ

ْمِلُك  َجاَءِ� اذل
َ
أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

اِ� انلَّاُس  َ�ْ�َُهَما يَْوَمئٍِذ، َواْستََعْرُت ثَْو�َْ�ِ فَلَِبْستُُهَما، َواْ�َطلَْقُت إِىل ، َ�يَتَلَقَّ
ِ َعلَيَْك، قَاَل َكْعٌب: َحىتَّ َدَخلُْت  فَوًْجا فَوًْجا ُ�َهنُّوِ� بِاتلَّْوَ�ِة، َ�ُقولُوَن: تِلَْهِنَك تَْو�َُة ا�َّ

 ِ َّ َطلَْحُة ْ�ُن ُ�بَيْدِ  الَْمْسِجَد فَإَِذا رَُسوُل ا�َّ ُ انلَّاُس، َ�َقاَم إِيلَ
َ

ِ ُ�َهْرِوُل َحىتَّ َجالٌِس َحْوهل
ا�َّ

�َْساَها ِلَطلَْحَة، قَاَل 
َ
َّ رَُجٌل ِمَن الُْمَهاِجِر�َن َ�ْ�َُه، َوال أ ِ َما قَاَم إِيلَ َصافََحِ� َوَهنَّاِ�، َوا�َّ

 ِ ا َسلَّْمُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ِ  قَاَل  َكْعٌب: فَلَمَّ ُق وَْجُهُه ِمَن ا رَُسوُل ا�َّ وِر: َوُهَو َ�رْبُ ُ �رِْشْ «لرسُّ
َ
أ

َك  مُّ
ُ
تَْك أ َ ْ�ِ يَْوٍم َمرَّ َعلَيَْك ُمنُْذ َودلَ

ْم ِمْن ِعنِْد  .»خِبَ
َ
ِ أ ِمْن ِعنِْدَك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
قَاَل: قُلُْت: أ

؟  ِ ِ : «قَاَل ا�َّ ِ  .»ال بَْل ِمْن ِعنِْد ا�َّ نَُّه قِْطَعُة إَِذا رُسَّ اْستَنَاَر وَْجُهُه َحىتَّ  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ
 َك�

، إِنَّ ِمْن تَْوَ�يِت  ِ ا َجلَْسُت َ�ْ�َ يََديِْه قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ْن َ�َمٍر، َوُ�نَّا َ�ْعرُِف َذلَِك ِمنُْه، فَلَمَّ
َ
أ

 ، ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ِ َو�ِىل  ا�َّ
َ

َِلَع ِمْن َمايِل َصَدقًَة إِىل ْ�
َ
ِ  قَاَل أ ْمسِ : «رَُسوُل ا�َّ

َ
ْك َعلَيَْك َ�ْعَض أ

َ  .»َمالَِك، َ�ُهَو َخْ�ٌ لََك  ، إِنَّ ا�َّ ِ ، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ِي خِبَيرَْبَ
َّ

ْمِسُك َسْهِ� اذل
ُ
قُلُْت: َفإِ�ِّ أ

 ِ َث إِال ِصْدقًا َما بَِقيُت، فََوا�َّ َحدِّ
ُ
ْن ال أ

َ
ْدِق، َو�ِنَّ ِمْن تَْوَ�يِت أ َّاِ� بِالصِّ

َ
َما � َحًدا إِ�َّ

َ
ْعلَُم أ

َ
 َما أ

 ِ َِديِث ُمنُْذ َذَكْرُت َذلَِك لِرَُسوِل ا�َّ
ْ
ُ يِف ِصْدِق احل بْالهُ ا�َّ

َ
ا  ِمَن الُْمْسِلِمَ� أ ْحَسَن ِممَّ

َ
أ

 ِ ْدُت ُمنُْذ َذَكْرُت َذلَِك لِرَُسوِل ا�َّ بْالِ�، َما َ�َعمَّ
َ
 يَْوِ� َهَذا َكِذبًا، َو�ِ�ِّ ألرْجُ  أ

َ
ْن إِىل

َ
و أ

ُ ىلَعَ رَُسوهِلِ  نَْزَل ا�َّ
َ
ُ ِ�يَما بَِقيُت، َوأ ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ :َ�َْفَظِ� ا�َّ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

 ٱوَ 
َ
 قَْوهِلِ  .]١١٧التوبة: [ ﴾نَصارِ ۡ�

َ
ْ ﴿إِىل ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا َّ ِمْن نِْعَمٍة  ﴾ِد�ِ�َ ل�َّ ُ يلَعَ ْ�َعَم ا�َّ

َ
ِ َما أ

فََوا�َّ
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 ِ ْ�َظَم يِف َ�ْفيِس ِمْن ِصْديِق لِرَُسوِل ا�َّ
َ
ْن َهَداِ� لِإلْسالِم، أ

َ
ْن الَ  َ�طُّ َ�ْعَد أ

َ
ُ�وَن َكَذْ�تُُه،  أ

َ
أ

يَن كَ  ِ
َ قَاَل لِ�َّ يَن َكَذبُوا، فَإِنَّ ا�َّ ِ

َّ
ْهِلَك َكَما َهلََك اذل

َ
نَْزَل الَْويْحَ رَشَّ َما قَاَل فَأ

َ
َذبُوا ِحَ� أ

 :
َ

ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ألَحٍد، َ�َقاَل َ�بَارََك َوَ�َعاىل ِ ٱب  قَْوهِلِ: . ]٩٥التوبة: [ ﴾ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إِذَا لَُ�مۡ  �َّ
َ

إِىل
َ ٱ فَإِنَّ ﴿ ْمِر  ﴾ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ

َ
َها اثلَّالثَُة َ�ْن أ ُّ�

َ
َلَّْفنَا � قَاَل َكْعٌب: َوُ�نَّا ختَ

 ِ يَن قَِبَل ِمنُْهْم رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

وئَلَِك اذل
ُ
 رَُسوُل  أ

َ
رَْجأ

َ
ُ، َ�بَاَ�َعُهْم َواْستَْغَفَر لَُهْم، َوأ

َ
ِحَ� َحلَُفوا هل

 ِ ُ ِ�يِه، فَِبَذلَِك  ا�َّ ْمَرنَا َحىتَّ قىََض ا�َّ
َ
:  أ ُ ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿قَاَل ا�َّ َّ�  ْ التوبة: [ ﴾ُخّلُِفوا

ْمَرنَا .]١١٨
َ
ِْليُفُه إِيَّانَا َو�ِرَْجاُؤُه أ

َ
َما ُهَو خت َغْزِو، إِ�َّ

ْ
ا ُخلِّْفنَا َعِن ال ُ ِممَّ ي َذَكَر ا�َّ ِ

َّ
، َولَيَْس اذل

ُ َواْ�تََذَر إيَِلِْه، َ�َقِبَل ِمنْهُ 
َ

ْن َحلََف هل  )٤٤١٨ بخاری:( .»َ�مَّ
باز  ک،تبو هجز غزو از غزوات رسول الله یک چ یمن از ه گوید: می ک کعب بن مال« ترجمه:

ن یمورد سرزنش قرار نگرفت. در ا یز باز ماندم اما بخاطر تخلف از آن، کسیبدر ن هنماندم. البته از غزو

نکه ینکه خداوند، او و دشمنانش را بدون ایرون رفت تا ایش، بیبه قصد کاروان قر غزوه (بدر) رسول خدا 

که  یعت) عقبه، هنگامیاست که من در شب (ب یشند، در برابر هم قرار داد. گفتنکرده با یا گر وعدهیکدیبا 

عت عقبه، در بدر یب یم، حضور داشتم. و دوست ندارم که بجایمان بستیبر اسالم، پ با رسول خدا 

 دارد. یشتریان مردم، شهرت بیعت عقبه در میبودم اگرچه بدر از ب یم

تر و  یگر، قوی، از هر زمان دک)ن غزوه (تبویهنگام تخلف از ان قرار بود که من یداستان از ا

ن غزوه، دو شتر فراهم یا یدارتر بودم. سوگند به خدا که قبل از آن، هرگز دو شتر نداشتم. اما برا هیسرما

شمال  یگفت بسو یکرد. (اگر م یه میبرود، تور یا خواست به غزوه یم   ساختم. و هرگاه رسول خدا

ن غزوه ید به ایشد یدرگرما رسول خدا   د.ین غزوه، فرا رسینکه نوبت ایرفت). تا ا یجنوب مم، به یرو یم

ت موضوع ین جهت، اهمیش رو داشت. بدیبزرگ، پ یآب و علف و دشمن یب یابانی، بیطوالن یرفت و سفر

خواست برود،  یمکه  یآن، آماده سازند. لذا آنان را از جهت یمسلمانان، روشن ساخت تا خود را برا یرا برا

گاه ساخت. قابل ذکر است که تعداد مسلمانان همراه رسول خدا  آنان در  یکه اسامیاد بودند طوریز آ

 د.یگنج یبزرگ، نم یدفتر

 یکه از جانب خدا، وح یکرد که تا زمان ین تصور میب شود، چنیخواست غا یهرکس م گوید: می کعب

ده و نشستن یها رس وهین غزوه رفت که میبه ا رسول خدا  یزمان، یده خواهد ماند. بلینازل نشود، امرش پوش

و مسلمانان همراهش، آماده شدند. من هم هر روز صبح،  امبر اکرم یها لذت بخش بود. بهرحال، پ هیر سایز

گشتم و با خود  یانجام دهم، بر م ینکه کاریبدون ا یگرفتم تا همراه آنان، خود را آماده سازم ول یم میتصم

نکه مردم بطور کامل، آماده شدند و رسول ین منوال، گذشت تا ایدارم. روزها بد ییرفتن، توانا یگفتم: برا یم
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چ وجه خود را آماده نکرده بودم. با یکه من به ه یو مسلمانان همراهش، صبح زود، براه افتادند در حال خدا 

م گرفتم تا یآن روز، تصم یشوم. فردا یملحق م سازم و به آنها یخود را آماده م گر، یدو روز د یکیخود گفتم: 

م گرفتم و برگشتم و یز تصمیروز بعد ن یسپس فردا انجام دهم، برگشتم. ینکه کاریخود را آماده کنم اما بدون ا

نکه آنها به سرعت رفتند و من از غزوه، باز ماندم. باز هم یشد تا ا ینگونه سپریانجام ندادم. روزها ا یکار

م مقدر نشده بود. پس ین کار، برایا یکردم. ول ین میکه بروم و خود را به آنان برسانم و کاش! چنم گرفتم یتصم

ن بود که بجز یساخت، ا ین میرفتم، آنچه مرا غمگ یان مردم میکه به م ی، هنگاماز خروج رسول خدا 

 .دمید یگر را نمید یکه خداوند آنها را معذور شمرده است، کس یفین و افراد ضعیمنافق

ان مردم، یکه م ید. آنجا در حالیرسک نکه به تبویفتاد تا ایاد من نیبه  گر، رسول خدا ید یاز طرف

با و یز یرسول خدا! او را لباسها یسلمه گفت: ا یاز بن ی؟ مرد»کعب چه کار کرد«نشسته بود، فرمود: 

رسول خدا! ما  یبخدا سوگند، ا. یگفت یستن به آنها از آمدن، بازداشت. معاذ بن جبل گفت: سخن بدینگر

 .سکوت کرد م. و آنحضرت یدان یاز او نم یگریز دیر، چیبجز خ

 یها نجا بود که دروغید. ایبه من رس شروع شد که خبر بازگشت رسول خدا  یمن زمان ینگران

دهم و خود را نجات  رسول خدا  یگفتم: چگونه فردا از ناخشنود یرا به خاطر آوردم و با خود م یمختلف

 که به من گفتند: رسول خدا  یهنگام یگرفتم. ولک کم ام، نظر خانواده ن کار از تمام افراد صاحب یا یبرا

توانم خود را از  یرون رفت. و دانستم که با سخن دروغ، نمیده است، افکار باطل از سرم بینه رسیبه مد

آمد.  م. صبح آنروز، رسول خدا یم گرفتم که راست بگوینجات دهم. لذا تصم آنحضرت  یناخشنود

رفت و دو رکعت نماز  یآمد، نخست، به مسجد م یم ین بود که هرگاه از سفریا امبر اکرم یعادت پ

ن کارها، بازماندگاِن جهاد که تعدادشان هشتاد و ین سفر، پس از اینشست. در ا یخواند و با مردم م یم

 خوردند. رسول خدا  یکردند و سوگند م یان میشان را بیاآمدند و عذره ینزد او م یکی یکینفر بود،  یاند

شان طلب مغفرت نمود یعت کرد و برایرفت و با آنها بیاز آنان پذ ،آوردند یز آنچه را که در ظاهر به زبان مین

 .و باطنشان را به خدا واگذار کرد

که همراه خشم و غضب  یکه به او سالم دادم، تبسم کرد البته تبسم یشان رفتم. هنگامیز نزد ایمن ن

امدنت چه بود؟ مگر مرکب یعلت ن«ش نشستم. گفت: یمن هم رفتم و روبرو». ایب«بود. سپس فرمود: 

کنم  یا نشسته بودم، فکر میاز صاحبان دن یر از تو، نزد کسی. بخدا سوگند، اگر غی؟ گفتم: بل»یده بودینخر

دهم. چرا که من از فصاحت کالم برخوردارم. او نجات  یتوانستم خود را از ناخشنود یم یبا آوردن عذر

خداوند تو را از من  یتو را خشنود، سازم، بزود ین دارم که اگر امروز با سخن دروغیقیبخدا سوگند،  یول

دوارم که یم و امیگو یمن راست م ی. ولیرنج یم، از من میناخشنود خواهد ساخت. و اگر به تو راست بگو

که از جهاد بازماندم،  ینداشتم. بخدا سوگند، هنگام یچ عذریسوگند که ه ر، بخدایخداوند مرا ببخشد. خ
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ز ین شخص، راست گفت. پس برخیا«فرمود:  دارتر بودم. رسول الله  هیتر و سرما یگر، قویاز هر زمان د

 ».تا خداوند در مورد تو قضاوت کند

سلمه، بدنبال من آمدند و به من گفتند: به خدا سوگند، ما سراغ  یاز مردان بن یمن برخاستم. تعداد

 یبرا یر بازماندگاِن جهاد، عذریمانند سا ی. تو نتوانستیشده باش ین، تو مرتکب گناهیم که قبل از ایندار

 .بود یگناهت، کاف یبرا و استغفار آنحضرت  یاوریب رسول خدا 

ب کنم. یام را تکذ یکه خواستم برگردم و سخنان قبلپس به خدا سوگند، آنقدر مرا سرزنش کردند 

. دو مرد، مانند تو سخن یگر هم شده است؟ گفتند: بلید ین رفتار، با کسیا ایدم: آیسرانجام، از آنها پرس

و  یع العمریستند؟ گفتند: مراره بن ربیدم: آنها کیز آنچه را که به تو گفته بود، گفت. پرسیگفتند و به آنان ن

توانستند الگو و نمونه باشند،  یکه در بدر حضور داشته و م یکوکاری. آنان از دو مرد نیه واقفیمهالل بن ا

مسلمانان را از سخن  ن رسول خدا ین جهت، به راه خود، ادامه دادم. همچنیان آوردند. بدیسخن به م

ر دادند و از ما ییفرمود. لذا مردم، رفتارشان را با ما تغ یم، نهیکه از غزوه باز مانده بود یگفتن با ما سه نفر

شناختم. پنجاه  ینبود که من م ینیا آن زمیگانه شد و گوین هم با من بیکه زم یینمودند تا جا یریگ کناره

کردند. و من که  یه میشان نشستند و گریها م. اما دوستان من درمانده شده، درخانهینگونه بسر بردیشب، ا

کردم و در  یشدم و در نماز جماعت با مسلمانان شرکت م یرون مین آنان بودم از خانه بیتر ین و قویتر جوان

رفتم  ینشست، م که پس از نماز، می گفت. نزد رسول خدا  یبا من، سخن نم یگشتم. اما کس یبازارها م

ر؟ آنگاه یا خیدهد  یجواب سالم من حرکت م یش را برایا لبهایگفتم: آ یدادم. و با خود م یو به او سالم م

 یکرد ول یخواندم، به من نگاه م یکه نماز م یکردم. هنگام یبه او نگاه م یخواندم و دزدک یاو نماز میک نزد

 .دیگردان یاش را از من برم کردم، صورت یکه به او نگاه م یوقت

ن مردم نزد من بود، یتر م و محبوبیسرعمووار باغ ابوقتاده که پیشد، از د یمردم، طوالن یکه جفا یزمان

ابوقتاده! تو را بخدا سوگند،  یا  باال رفتم و به او سالم دادم. بخدا سوگند که جواب سالم مرا نداد. به او گفتم:

که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ او سکوت کرد. دوباره او را سوگند دادم. باز هم سکوت  یدان یا میآ

از ک نجا بود که اشیدانند. ا ین بار، گفت: خدا و رسولش بهتر میرا سوگند دادم. اگر او یکرد. بار د

 . رون شدم)یوار باال رفتم (و بیشد و برگشتم و از د یچشمانم، جار

 یاز کشاورزان اهل شام (که نصران یکیام به  گشتم، ناگهان چشم ینه میاز روزها که در بازار مد یکیدر 

را به من نشان ک کعب بن مال یگفت: چه کس ینه آمده بود و میبه مد ییفروختن مواد غذا یبود) افتاد که برا

ن یاز پادشاه غسان به من داد. در آن نامه، چن یا من اشاره کردند تا نزد من آمد و نامه یدهد؟ مردم بسو یم

است. خداوند تو را  ات (محمد) به تو ستم کرده ده است که دوستینوشته شده بود: اما بعد، به من خبر رس

م. پس از خواندن نامه، با یکن یا تا از تو قدردانیده است. نزد ما بیع نگردانیات را ضا خوار نساخته و حق

 .ش است. پس آنرا در تنور انداختم و سوختمیاز آزما یز بخشین نیخود گفتم: ا
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 نزد من آمد و گفت: رسول الله  رسول خدا  هنکه چهل شب از پنجاه شب، گذشت، فرستادیپس از ا

دم: چه کار کنم؟ او را طالق بدهم؟ گفت: نه، ی. پرسیکن یریگ دهد که از همسرت، کناره یبه تو دستور م

دوستانم فرستاد. به همسرم گفتم: نزد  یز برایام را نین پیمشو. و همیک کن و به او نزد یریگ بلکه از او کناره

 .ن باره، قضاوت کندینکه خداوند در ایا ات برو و آنجا باش تا خانواده

ه، یرسول خدا! هالل بن ام یآمد و گفت: ا ه نزد رسول الله یهمسر هالل بن ام گوید: می کعب

 یر، ولیخ«شد؟ فرمود:  یندارد. اگر به او خدمت کنم، آزرده خاطر خواه یاست که خادم یا رمرد افتادهیپ

 یندارد. سوگند به خدا، از زمان یچگونه حرکتیخدا که او ه همسرش گفت: سوگند به». نشودیک به تو نزد

 .کند یه میش آمده است تا امروز، همچنان گریش پین مسئله برایکه ا

ن سخن، به من گفت: چقدر خوب بود که از یدن ایام پس از شن خانواده یاز اعضا یکی گوید: می کعب

داد  یز اجازه میه را اجازه داد به همسرت نین امتا همانطور که همسر هالل ب یگرفت یاجازه م رسول خدا 

را جواب یرم. زیگ یاجازه نم ن مورد از رسول خدا یتا به تو خدمت کند. گفتم: به خدا سوگند، در ا

ز صبر کردم یگر نیجوان هستم. بعد از آن، ده شب د یدانم. چرا که من مرد ین باره نمیرا در ا آنحضرت 

مردم را از سخن گفتن با ما بازداشته بود، گذشت. پس  رسول خدا  که یتا پنجاه شب کامل از زمان

که خداوند ذکر  یم به همان حالتیها از خانه یکین شب را خوانده و بر بام یکه نماز صبح پنجاهم یهنگام

را  یا ندا دهنده یاش بر من تنگ آمده بود، نشسته بودم، ناگهان صدا ن با تمام وسعتیزم یعنینموده است 

ن یدن ایتو را بشارت باد. از شن ک!کعب بن مال یگفت: ا یبلند م یکوه سلع رفته بود و با صدا یدم که باالیشن

ما را از جانب  هرفته شدن توبیپذ حاصل شده و رسول الله  یشیسخن، به سجده افتادم و دانستم که گشا

  .دهند یاند و ما را بشارت م مردم براه افتادهن جهت، یخدا بعد از خواندن نماز صبح، اعالم نموده است. بد

 یاسبش را بسو یدوستانم (آن دو نفر) براه افتادند تا آنها را بشارت دهند. مرد یبسو یبهرحال، تعداد

که آن  ید. هنگامیش زودتر از اسب به من رسید و صدایاده دویاسلم، پ هفیاز طا یگریمن تاخت و د

رون آوردم و بخاطر یم را بینزد من آمد، لباسهایک عرض تبر یبراده بودم، یش را شنیکه صدا یشخص

ن جهت، ینداشتم، بد یگریکه به من داده بود به او عطا کردم. سوگند بخدا که در آن وقت، لباس د یبشارت

براه افتادم. مردم، گروه گروه به  رسول خدا  یدم و بسویت گرفتم و پوشی) به عارییدو لباس (ازار و ردا

رش یگفتند: پذ یکردند و م یعرض میک ام به من، تبر رفته شدن توبهیآمدند و بخاطر پذ یاستقبال من م

نشسته و مردم،  دم که رسول الله ینکه وارد مسجد شدم. دیباد. تا اک ات از جانب خداوند، مبار توبه

یک د و با من مصافحه کرد و به من تبریمن دو یبلند شد و بسودالله یاند. طلحه بن عب اطرافش را گرفته

کنم.  ین برخورد طلحه را فراموش نمین، بلند نشد. و من ایگر از مهاجرید یگفت. بخدا سوگند، بجز او کس

تو را «د، فرمود: یدرخش یم یاش از خوشحال که چهره یسالم دادم، در حال که به رسول الله  یپس هنگام
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 یدم: ایپرس». دهم یو تاکنون بر تو نگذشته است، بشارت م یا که از مادر متولد شده یوزن ریبه بهتر

ر، بلکه از جانب یخ«باشد؟ فرمود:  یخدا م یا از سوین بشارت از جانب شماست و یا ایآ رسول خدا!

د یدرخش یمانند قرص ماه، م اش  کمبار هاست که هنگام خوشحال شدن، چهر یاد آوریقابل ». خداست

ط یاز شرا یکیا رسول الله! یش نشستم، گفتم: یکه روبرو یم. هنگامیدانست یشان را مین حالت ایو ما ا

از اموالت را  یبعض«فرمود:  نست که اموالم را در راه خدا و رسولش، صدقه دهم. رسول الله یام ا توبه

ام شده است، نگه  بیبر، نصیز خرا که ا یا هیگفتم: پس سهم». ت بهتر استین، برایدار. ا خود، نگه یبرا

ط یگر از شراید یکی، نجات داد. ییا رسول الله! همانا خداوند مرا بخاطر راستگویدارم. سپس گفتم:  یم

ن سخنان را به رسول یکه ا یاز زمان  م. بخدا سوگند،یام هرگز دروغ نگو که زنده ین است که تا زمانیام ا توبه

ش خداوند، یبهتر از من مورد آزما ییمسلمانان، سراغ ندارم که در راستگوان یرا در م یگفتم، کس خدا 

عمرم  هماندیدوارم که خداوند در باقیام و ام چگاه قصد دروغ گفتن نکردهیرد. و از آن هنگام تاکنون، هیقرار گ

 .ز مرا حفاظت کندین

  ات را نازل فرمود:ین آیخداوند بر رسولش ا
ُ ٱ تَّاَب  لََّقد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱ نَصارِ ۡ�  ِمنۢ  ةِ ُعۡ�َ لۡ ٱ َساَعةِ  ِ�  �َّبَُعوهُ ٱ �َّ

 َوَ�َ  ١١٧ رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِِهمۡ  ۥإِنَّهُ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٖ  قُلُوُب  يَزِ�غُ  َ�دَ  َما دِ َ�عۡ 
ِينَ ٱ ثَةِ �ََّ�ٰ ٱ َّ�  ْ ٰٓ  ُخّلُِفوا  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َضاقَۡت  إَِذا َح�َّ

َ
 ِهمۡ َعلَيۡ  َوَضاقَۡت  رَُحبَۡت  بَِما ُض �ۡ�

نُفُسُهمۡ 
َ
ْ َوَظنُّوٓ  أ ن ا

َ
 َملۡ  �َّ  أ

َ
ِ ٱ مِنَ  َجأ َّ�  ٓ ْۚ ِ�َتُوُ�وٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  تَاَب  ُ�مَّ  هِ إَِ�ۡ  إِ�َّ َ ٱ إِنَّ  ا  �َّوَّاُب ٱ ُهوَ  �َّ

َهاَ�ٰٓ  ١١٨ لرَِّحيمُ ٱ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  .]۱۱۹-۱۱۷التوبة: [ ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

در  امبر خدا یکه از پ یرفت. آن کسانین و انصار را پذیامبر و مهاجریپ هخداوند، توب« ترجمه:

شود. باز هم بود، منحرف یک از آنان، نزد یگروه یکردند بعد از آنکه دلها یرویدشوار، پ هلحظ

آن سه  هن خداوند توبیرفت. چرا که خداوند، رؤوف و مهربان است. همچنیآنان را پذ هخداوند توب

اش بر آنان، تنگ شد و از  وسعت هن با همیر افتاد و زمیآنان به تأخ هرش توبیرفت که پذیرا پذ ینفر

او  یدا جز بازگشت بسواز خ یچ پناهگاهیز به تنگ آمدند. (و سرانجام) دانستند که هیخودشان ن

ر و مهربان یپذ ار توبهیق توبه داد تا توبه کنند. همانا خداوند، بسیندارند. پس خداوند به آنان توف

 .»دیان باشید و با راستگویمؤمنان! از خدا بترس یاست. ا

بزرگتر از  یچ نعمتیت کرد، هینکه مرا به اسالم، هدایبخدا سوگند، خداوند پس از ا گوید: می کعب

که دروغ گفتند،  یگفتم، مانند کسان یبه من عطا نفرمود. چرا که اگر دروغ م صداقت با رسول خدا 

ان ید، نثار دروغگویگو یم یرا که به کس ین سخنانی، بدتریرا خداوند، هنگام نزول وحیشدم. ز یمک هال

  کرد. چنانکه فرمود:
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ِ  لُِفونَ َسَيحۡ ﴿ ِ ٱب ْ ِ�ُعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ إَِذا لَُ�مۡ  �َّ عۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا
َ
ْ فَأ  إِ�َُّهمۡ  ُهۡمۖ َ�نۡ  رُِضوا

  ٞسۖ رِجۡ 
ۡ
ٰ َوَمأ ٓ  َجَهنَّمُ  ُهمۡ َوٮ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء ْ َضوۡ لَِ�ۡ  لَُ�مۡ  لُِفونَ َ�ۡ  ٩٥ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا  ُهۡمۖ َ�نۡ  ا

ْ َضوۡ تَرۡ  فَإِن َ ٱ فَإِنَّ  ُهمۡ َ�نۡ  ا  .]۹۶-۹۵التوبة: [ ﴾٩٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ يَرۡ  َ�  �َّ

شما به نام خدا سوگند  ید، برایآنان بازگرد یکه بسو یامبر ـ شما و مسلمانان هنگامیپ یاـ « ترجمه:

دند و به خاطر یرا آنها پلید زیبگردان ید. پس شما از آنان، رویکنند تا از آنان، صرف نظر کن یاد می

کنند تا از آنان، خشنود  یاد میشما سوگند  یگاهشان، دوزخ است. برایدهند، جا یکه انجام م ییکارها

 .»د پس همانا خداوند از گروه فاسقان، خشنود نخواهد شدید. اگر شما از آنان، خوشنود شویشو

) از آن گروه که نزد رسول خدا  گوید: می کعب
ً
 و آنحضرت   اد کردند،یآمدند و سوگند  ما (ظاهرا

ما را  همسئل م و رسول الله یعقب افتاد  شان طلب استغفار نمود،یعت کرد و برایرفت و با آنان بیاز آنها پذ

ِينَ ٱ َثةِ �ََّ�ٰ ٱ َوَ�َ ﴿ نجهت فرمود:یر انداخت. بدیخداوند، به تأخ یتا هنگام داور َّ�  ْ التوبة: [ ﴾ُخّلُِفوا

 . ر انداخته شدیآنان به تأخ هرا قبول کرد که مسئل یسه نفر هن توبیو همچن یعنی .]۱۱۸

ست. بلکه بازماندن و یفوق، ذکر کرده است، بازماندن ما از جهاد ن هیآنچه خداوند در آ گوید: می کعب

اد کردند و یعذر آوردند و سوگند  رسول خدا  یاست که برا یما از کسان هر انداختن مسئلیبه تأخ

 .»فتریز از آنان پذین  آنحضرت

 قیصر سري وبه ک  ي نبی اکرمها ه): نام47باب (

يِب بَْ�َرَة « -۱۶۸۰
َ
ُ بَِ�ِلَمٍة َسِمْعتَُها ِمنْ  َ�ْن أ ِ  قَاَل: لََقْد َ�َفَعِ� ا�َّ يَّاَم  رَُسوِل ا�َّ

َ
�

 ِ ا بَلََغ رَُسوَل ا�َّ قَاتَِل َمَعُهْم، قَاَل: لَمَّ
ُ
ََمِل فَأ

ْ
ْصَحاِب اجل

َ
ََق بِأ

ْ
حل

َ
ْن أ

َ
ََمِل، َ�ْعَد َما ِكْدُت أ

ْ
نَّ  اجل

َ
ْهَل  أ

َ
أ

ةً «فَارَِس قَْد َملَُّكوا َعلَيِْهْم بِنَْت ِكرْسَى، قَاَل: 
َ
ْمَرُهُم اْمَرأ

َ
 )۴۴۲۵ ی:بخار( .»»لَْن ُ�ْفِلَح قَْوٌم َولَّْوا أ

نکه یده بودم بعد از ایشن را که از رسول الله  یخداوند، سخن گوید: می ابوبکره « ترجمه:

که به رسول  ید. هنگامید گردانیم مفیخواستم به اصحاب جمل، ملحق شوم و در کنار آنان، بجنگم، برا یم

که  یقوم«اند، فرمود:  ن کردهییرا به عنوان پادشاه خود، تع ید که مردم فارس، دختر کسریخبر رس الله 

 .»»هرگز رستگار نخواهد شد ،بسپارد یزمام امورش را به دست زن

  اکرم  ): بیماري و وفات رسول48باب (

ِي  قَالَْت: َداَع انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۸۱
َّ

الم يِف َشْكَواُه اذل فَاِطَمَة َعلَيَْها السَّ
ٍء فََضِحَكْت  ٍء َ�بََكْت، ثمَّ َداَعَها فََسارََّها �يَِشْ َا َ�ْن َذلَِك  ،قُِبَض ِ�يِه، فََسارََّها �يَِشْ

ْ
نل

َ
 ،فََسأ
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ِ� انلَّيِبُّ  َ ِ�يهِ  َ�َقالَْت: َسارَّ ِي تُُو�ِّ
َّ

نَُّه ُ�ْقبَُض يِف وََجِعِه اذل
َ
ِ�  ،، َ�بََكيُْت � ْخرَبَ

َ
ِ� فَأ ثمَّ َسارَّ

ْهِلِه يَتْبَُعُه، فََضِحْكُت 
َ
ُل أ وَّ

َ
�ِّ أ

َ
 )۴۴۳۴ بخاری:( .»�

وفاتش، فرا خواند و آهسته در  یماریرا در ب لفاطمه  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 یزیاش، چ فراخواند، و آهسته در گوشه کرد. پس دوباره او را یدن آن، گریگفت که از شن یاش، سخن گوش

 .دیدن آن، خندیگفت که از شن

ام گفت که  آهسته در گوش اکرم  ینب م. گفت: نخست، یا شدیاش را جو از او علت گوید: می یراو

که از  ین کسیام گفت: نخست ه کردم. سپس، آهسته در گوشیابد. پس من، گری ی، وفات میمارین بیدر ا

 .»دمی. لذا خندیشود، تو هست یملحق مام به من   تیاهل ب

ْ�يَا  لا َ�نْهَ وَ « -۱۶۸۲ َ َ�ْ�َ ادلُّ نَُّه ال َ�ُموُت نيَِبٌّ َحىتَّ ُ�َ�َّ
َ
ْسَمُع �

َ
قَالَْت: ُكنُْت أ

َخَذتُْه حُبٌَّة َ�ُقوُل:  َواآلِخَرِة، فََسِمْعُت انلَّيِبَّ 
َ
ي َماَت ِ�يِه َوأ ِ

َّ
ِينَ ٱ َمعَ ﴿َ�ُقوُل يِف َمَرِضِه اذل َّ� 

 ۡ�
َ
ُ ٱ َعمَ � َ . ]۶۹النساء: [ ﴾ِهمَعلَيۡ  �َّ نَُّه ُخ�ِّ

َ
 )۴۴۳۵ بخاری:( .»َ�َظنَنُْت �

ار یکه به او اخت یوفات نخواهد کرد تا زمان یامبریچ پیده بودم که هیشن گوید: می لشه یعا« ترجمه:

اش در  وفات یماریدر ب اکرم  یدم که نبیرا انتخاب کند. پس شن یکیا و آخرت، یان دنیداده نشود که از م

ِينَ ٱ َمعَ ﴿فرمود:  یش گرفته بود، میکه صدا یحال َّ�  ۡ�
َ
ُ ٱ َعمَ �  یهمراه کسان یعنی .]۶۹[النساء:  ﴾ِهمَعلَيۡ  �َّ

 .»شان، حق انتخاب داده شده استیت کرده است. آنگاه، دانستم که به ایکه خداوند به آنان، نعمت عنا

ِ  لا هَ َ�نْ وَ « -۱۶۸۳ إِنَُّه لَْم ُ�ْقبَْض نيَِبٌّ َ�طُّ «وَُهَو َصِحيٌح َ�ُقوُل:  قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
 َ ْو ُ�َ�َّ

َ
َنَِّة، ثمَّ ُ�َيَّا أ

ْ
ُسُه ىلَعَ فَِخِذ  .»َحىتَّ يََرى َمْقَعَدُه ِمَن اجل

ْ
َقبُْض َورَأ

ْ
ُه ال ا اْشتىََك وََحرَضَ فَلَمَّ
َيِْت، ثمَّ قَاَل: 

ْ
َْو َسْقِف ابل

َ
فَاَق َشَخَص برََصُُه �

َ
ا أ ِ�يِق «اَع�َِشَة ُغيِشَ َعلَيِْه، فَلَمَّ ىلْعَ اللَُّهمَّ يِف الرَّ

َ
 .»األ

نَُّه َحِديثُ 
َ
ثنَا وَُهَو َصِحيحٌ َ�ُقلُْت: إًِذا ال ُ�َاِوُرنَا، َ�َعَرفُْت � ِي اَكَن ُ�َدِّ

َّ
 )۴۴۳۷ بخاری:( .»ُه اذل

از  یامبریچ پیه«فرمود:  یدر حال صحت، م ت است که رسول الله یروا لشه یاز عا« ترجمه:

که  یپس هنگام». شود یار داده میند. سپس به او اختیگاهش را در بهشت نبیکه جا یرود تا زمان یا نمیدن

هوش شد. و یب شه گذاشته شده بود،یعا یکه سرش بر زانو یبود قبض روح شود، در حالیک مار شد و نزدیب

 یعنی» یق االعلیالرف یاللهم ف«که به هوش آمد، چشمانش به سقف خانه، دوخته شد و فرمود:  یهنگام

 .یق اعلیرف یا! بسویخدا

است که  یتحقق همان سخن ن،یماند و دانستم که ا ینم یگر نزد ما باقیگفتم: د گوید: می لشه یعا

 .»گفت یاش به ما م در زمان صحت
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ِ لا هَ َ�نْ وَ « -۱۶۸۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ىلَعَ َ�ْفِسِه بِالُْمَعوَِّذاِت،  اَكَن إَِذا اْشتىََك َ�َفَث  : أ

نِْفث ىلَعَ َ�ْفِسِه بِالُْمَعوَِّذاِت 
َ
َ ِ�يِه، َطِفْقُت أ ِي تُُو�ِّ

َّ
ا اْشتىََك وََجَعُه اذل  َوَمَسَح َ�نُْه �ِيَِدهِ فَلَمَّ

ْمَسُح �ِيَِد انلَّيِبِّ 
َ
 )۴۴۳۹ بخاری:( .»َ�نْهُ  الَّيِت اَكَن َ�نِْفث، َوأ

ناس، فلق و  هشد، معوذات (سور یمار میب که رسول الله  یهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 یماریکه در ب ید. پس هنگامیمال یاش م د و با دست خود، بر بدنیدم یخواند و بر خود م یاخالص) را م

 یخواندم و دست نب ید، میدم یخواند و بر خود م یز همان معوذات را که او میبرد، من ن یوفاتش بسر م

 .»دمیکش یرا بر بدنش م کرم ا

 انلَّ  :اَ�نْهَ وَ « -۱۶۸۵
َ

ْصَغْت إِىل
َ
َها أ َّ�

َ
َّ َظْهَرُه َ�ُقوُل:   يِبِّ � ْن َ�ُموَت َوُهَو ُمْسِنٌد إِيلَ

َ
َ�بَْل أ

ِ�يِق « ِْقِ� بِالرَّ
ْ
حل

َ
 )۴۴۴۰بخاری:( .»»اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َوارمَْحِْ� َوأ

اش را به من  که پشت یفوت کند در حال اکرم  ینکه نبیقبل از ا گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 گوش فرا دادم که میتک
ً
مرا ببخش و بر من رحم کن و مرا به دوستانم   ا!یخدا«فرمود:  یه داده بود، کامال

 .»»اء)، ملحق بگردانی(انب

َو�ِنَُّه بَلَْ�َ َحاقِنيَِت وََذاقِنيَِت، فَال  ٍة: قَالَْت: َماَت انلَّيِبُّ ايِ وَ  رِ يِف  لا هَ نْ �َ وَ « -۱۶۸۶
بًَدا َ�ْعَد انلَّيِبِّ 

َ
َحٍد أ

َ
َة الَْموِْت أل ْ�َرُه ِشدَّ

َ
 )۴۴۴۶ بخاری:( .»أ

فوت کرد که  یدر حال اکرم  یفرمود: نب لشه یآمده است که عا یگریت دیو در روا« ترجمه: 

بخاطر  اکرم  ین جهت، هزگر پس از وفات نبیبد ام قرار داشت. نه و چانهیسر مبارکش، حد فاصل س

 .»شوم ی، ناراحت نمیمرگ کس یسخت

ِ بِْن  َ�نْ « -۱۶۸۷
يِب َطالٍِب بَ�بَّاٍس  َ�بِْدا�َّ

َ
َّ ْ�َن أ نَّ يلَعِ

َ
َخَرَج ِمْن ِعنِْد رَُسوِل   : أ

 ِ ِ  ا�َّ ْصبََح رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا َحَسٍن، َكيَْف أ

َ
َ ِ�يِه، َ�َقاَل انلَّاُس: يَا أ ي تُُو�ِّ ِ

َّ
 ؟يِف وََجِعِه اذل

 ِ نَْت َوا�َّ
َ
ُ: أ

َ
ِلِب َ�َقاَل هل َخَذ �ِيَِدهِ َ�بَّاُس ْ�ُن َ�بِْدالُْمطَّ

َ
ِ بَاِرئًا، فَأ ْصبََح حِبَْمِد ا�َّ

َ
 َ�ْعَد َ�َقاَل: أ

ِ َ�بْ  ٍث الَ ثَ  رَى رَُسوَل ا�َّ
َ
ِ أل َعَصا، َو�ِ�ِّ َوا�َّ

ْ
ْعرُِف  ُد ال

َ
َسوَْف ُ�تََو�َّ ِمْن وََجِعِه َهَذا، إِ�ِّ أل

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ِلِب ِعنَْد الَْموِْت، اْذَهْب بِنَا إِىل ْمُر،  وُُجوَه بَِ� َ�بِْدالُْمطَّ
َ
ُ ِ�يَمْن َهَذا األ

ْ
هل

َ
فَلْنَْسأ

ِ لنَِئْ إِْن اَكَن ِ�ينَ  : إِنَّا َوا�َّ ٌّ وىَْص بِنَا، َ�َقاَل يلَعِ
َ
نَا َعِلْمنَاُه، فَأ ا َعِلْمنَا َذلَِك، َو�ِْن اَكَن يِف َ�ْ�ِ

 ِ َاَها رَُسوَل ا�َّ
ْ

نل
َ
لَُها رَُسوَل  َسأ

َ
ْسأ

َ
ِ ال أ َ�َمنََعنَاَها، ال ُ�ْعِطينَاَها انلَّاُس َ�ْعَدُه، َو�ِ�ِّ َوا�َّ

 ِ  )۴۴۴۷ اری:بخ( .»ا�َّ
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از  وفات رسول خدا  یماریدر ب طالب  یبن اب یعل گوید: می بعبدالله بن عباس « ترجمه:

چطور است؟ گفت: خدا را  ابوالحسن! حال رسول خدا  یدند: ایرون آمد. مردم پرسیب آنحضرت  هخان

دستش را گرفت و به او گفت: بخدا سوگند، پس از  شکر، خوب شده است. سپس عباس بن عبدالمطلب 

شد.) بخدا  یگران خواهیردست دیکند و تو ز یفوت م رسول خدا  یعنیشد. ( یعصا خواه هسه روز، تو بند

عبدالمطلب  یبن یها ، فوت خواهد کرد. چرا که من چهرهیمارین بیدر ا دانم که رسول الله  یمن م سوگند، 

رسد؟ اگر به ما  یم یم که خالفت به چه کسیببر تا از او بپرس شناسم. ما را نزد رسول خدا  یرا هنگام مرگ م

گفت: بخدا  ید. علیت نمایما وص ین صورت، برایم که در ایرسد، بدان یر ما هم میم و اگر به غیرسد، بدان یم

عد از او، هرگز مردم، خالفت را به م و ما را از آن بازدارد، بیبکن از رسول الله  ین درخواستیاگر چن سوگند، 

 .»نخواهم کرد از رسول خدا  ین سؤالیما واگذار نخواهند کرد. بخدا سوگند که من چن

�ََّها  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۸۸
َ
� ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، أ َّ ِ يلَعَ َ   اَكنَْت َ�ُقوُل: إِنَّ ِمْن نَِعِم ا�َّ تُُو�ِّ

َ مَجََع َ�ْ�َ ِر�يِق َوِر�ِقِه ِعنَْد َمْوتِِه، َدَخَل  نَّ ا�َّ
َ
ْرِي، َوأ

َ
َّ يِف بَييِْت، َوِ� يَْوِ�، َوَ�ْ�َ َسْحرِي َو�  يلَعَ

 ِ نَا ُمْسِنَدٌة رَُسوَل ا�َّ
َ
َواُك، َوأ ْ�تُُه َ�نُْظُر إيَِلِْه وَ  ،َ�بُْدالرَّمْحَِن َو�ِيَِدهِ السِّ

َ
نَُّه ُ�ِبُّ فََرأ

َ
َعَرفُْت �

يَلِّنُ 
ُ
ُُه فَاْشتَدَّ َعلَيِْه َوقُلُْت: أ

ْ
ْن َ�َعْم، َ�تَنَاَوتل

َ
ِسِه أ

ْ
َشاَر بَِرأ

َ
َواَك، َ�ُقلُْت: آُخُذُه لََك؟ فَأ ُه لََك؟ السِّ

ْو ُعلْ 
َ
َوٌة أ

ْ
ُه َوَ�ْ�َ يََديِْه َر� َمرَّ

َ
ْن َ�َعْم، فَلَيَّنْتُُه، فَأ

َ
ِسِه أ

ْ
َشاَر بَِرأ

َ
ُ�َمُر، ِ�يَها َماٌء، فََجَعَل  كُّ بٌَة، �َشُ فَأ

، إِنَّ لِلَْموِْت َسَكَراٍت «يُْدِخُل يََديِْه يِف الَْماِء، َ�يَْمَسُح بِِهَما وَْجَهُه، َ�ُقوُل:  ُ َ إِالَّ ا�َّ ثمَّ  .»ال إهِلَ
ىلْعَ «نََصَب يََدهُ، فََجَعَل َ�ُقوُل: 

َ
ِ�يِق األ  )۴۴۴۹ :یبخار( .»الَْت يَُدهُ َحىتَّ قُبَِض، َومَ » يِف الرَّ

 یکه خداوند به من ارزان ییها از نعمت یکیگفت:  یت است که میروا لشه یاز عا« ترجمه:

ن یم، فوت نمود. و همچنینه و گلویان سیمن، روِز نوبت من و م هدر خان ن است که رسول الله یداشت، ا

به من  ن صورت که رسول الله یخت. بدیاش با هم درآم خداوند، آب دهان من و او را هنگام درگذشت

 یدم که نبیدر دست داشت، وارد شد. و د یکه مسواک یبکر در حال یه داده بود که عبدالرحمن بن ابیتک

رم؟ یت بگیا آنرا برایدم: آیرا دوست دارد. لذا پرسک شان، مسوایکند. دانستم که ا یآن، نگاه م یبسو اکرم 

شما نرم  یا آنرا برایدم: آیش سفت بود، پرسیبراک نرا گرفتم. و چون مسوا. پس آیسر فرمود: بل هبا اشار

، یکه ظرف آب یدر حال ش نرم کردم. آنحضرت یدم و برای. آنگاه آنرا جویسر فرمود: بل هکنم؟ با اشار

زد. و در آن حال ک د، مسوایکش یکرد و به صورتش م یش را وارد آن ظرف میها ش رو داشت و دستیپ

» یق اعلیدر رف«گفت:  یسپس دستش را بلند کرد و م». ها داردیهمانا مرگ، سخت  ال اله اال الله،«گفت:  یم

 .»ن آمدیینکه فوت کرد و دستش، پایتا ا
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وِ�، َ�ُقلْنَا  لا هَ نْ �َ وَ « -۱۶۸۹ ْن ال تَُ�ُّ
َ
ْدنَاُه يِف َمَرِضِه، فََجَعَل �ُِشُ� إيَِلْنَا أ َ قَالَْت: دلَ

فَاَق قَاَل: َكَراِهيَُة الْمَ 
َ
ا أ َواِء، فَلَمَّ وِ� «ِر�ِض لِ�َّ ْن تَُ�ُّ

َ
ْ�َهُ�ْم أ

َ
لَْم أ

َ
قُلْنَا: َكَراِهيََة الَْمِر�ِض  ؟»أ

َواِء، َ�َقاَل:  َعبَّاَس فَإِنَُّه لَْم �َْشَهْدُ�مْ «لِ�َّ
ْ
ْ�ُظُر إِالَّ ال

َ
نَا أ

َ
َّ َوأ َيِْت إِالَّ دلُ

ْ
َحٌد يِف ابل

َ
 .»»ال َ�بىَْق أ

 )۴۴۵۸ بخاری:(
با اشاره  م. آنحضرت یدیبه او دارو خوران رسول خدا  یماریدر ب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 یض نسبت به دارو دارد. هنگامیاست که مر یتین همان کراهیم که ایال کردید. خیگفت که به من دارو نده

ن سخن ید ایم که شایما فکر کرد م:ی؟ گفت»دن دارو باز نداشتمیا شما را از خورانیآ«که به هوش آمد، فرمود: 

که در خانه هستند، در  ید به تمام کسانیبا«فرمود:  مار از دارو باشد. آنحضرت یت بیشما بر اساس کراه

 .»»دن دارو به من، با شما شرکت نداشتید مگر به عباس که در خورانیحضور من، دارو بخوران

�ٍَس « -۱۶۹۰
َ
ا ثُقَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ اهُ  قَاَل: لَمَّ َ�َقالَْت فَاِطَمُة َعلَيَْها  ،َجَعَل َ�تََغشَّ

بَاُه، َ�َقاَل لََها: 
َ
الم: َواَكْرَب أ َْومِ «السَّ �ِيِك َكْرٌب َ�ْعَد ايلْ

َ
 )۴۴۶۲ بخاری:( .»»لَيَْس ىلَعَ أ

شدت گرفت و درد بر او غلبه کرد، فاطمه  اکرم  ینب یماریکه ب یهنگام گوید: می انس « ترجمه:

پدرت از امروز به «خطاب به او فرمود:  کشد. رسول الله  یها السالم گفت: آه، پدرم چقدر درد میعل

 .»»نخواهد داشت یبعد، درد

  نبی اکرم): وفات 49باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۶۹۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ وَُهَو اْ�ُن ثالث وَِستِّ�َ  أ  )۴۴۶۶ بخاری:( .»تُُو�ِّ

 .»افتی،وفات یدر سن شصت و سه سالگ رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:



 

 
 

 

 

 

 کتاب تفســـیر  -58

 فاتحه ةسور

 کتاب آمده استال هحفات ه): آنچه دربار1باب (

يِب َسِعيِد بِن الُْمَع�َّ « -۱۶۹۲
َ
ِ  َ�ْن أ َص�ِّ يِف الَْمْسِجِد فََداَعِ� رَُسوُل ا�َّ

ُ
 قَاَل: ُكنُْت أ

 ، َص�ِّ
ُ
! إِ�ِّ ُكنُْت أ ِ ِجبُْه، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
 فَلَْم أ

َ
ال

َ
ق

َ
ُ : «ف لَْم َ�ُقِل ا�َّ

َ
ْ سۡ ٱ﴿أ ِ  َتِجيُبوا َّ�ِ 

ْ�َظُم «ثمَّ قَاَل يِل:  ؟»]۲۴األنفال: [ ﴾يِيُ�مۡ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ 
َ
َعلَِّمنََّك ُسوَرًة ِ�َ أ

ُ
أل

ُْرَج ِمَن الَْمْسِجدِ 
َ

ْن خت
َ
ُقْرآِن َ�بَْل أ

ْ
َوِر يِف ال َخَذ �ِيَِدي .»السُّ

َ
ُ:  ،ثمَّ أ

َ
ْن َ�ُْرَج قُلُْت هل

َ
َراَد أ

َ
ا أ فَلَمَّ

لَمْ 
َ
ُقْرآِن؟ قَاَل:  أ

ْ
ْ�َظُم ُسوَرٍة يِف ال

َ
َعلَِّمنََّك ُسوَرةً ِ�َ أ

ُ
: «َ�ُقْل أل َعالَِمَ� ِ�َ

ْ
ِ رَبِّ ال َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

وتِيتُهُ 
ُ
ِي أ

َّ
َعِظيُم اذل

ْ
ُقْرآُن ال

ْ
بُْع الَْمثاِ� َوال  )۴۴۷۴ بخاری:( .»»السَّ

 یابو سع«« ترجمه:
َّ
مرا  خواندم که رسول الله  ینماز م، یدر مسجد نبو گوید: می  ید بن معل

گفت: مگر  رسول خدا! من مشغول نماز خواندن بودم. آنحضرت  یصدا زد. جواب ندادم. سپس گفتم: ا

ْ سۡ ٱ﴿ خداوند نفرموده است: ِ  َتِجيُبوا  ؟»]۲۴األنفال: [ ﴾يِيُ�مۡ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ

، فرا خواند. آنگاه یاتیح یامر یکه شما را برا ید هنگامیو رسولش را اجابت کند یریفرمان خدا را بپذ یعنی

قرآن است، به تو  هن سوریرا که بزرگتر یا ، سورهینکه از مسجد خارج شویقبل از ا«به من فرمود: 

رون برود، به او گفتم: مگر به من یکه خواست از مسجد، ب یسپس دستم را گرفت و هنگام». آموزم یم

 یحمد است که دارا هآن، سور«آموزم؟ فرمود:  یقرآن است، به تو م هن سوریتر را که بزرگ یا که سوره ینگفت

ت شده یاست که به من عنا یشود وآن، همان قرآن بزرگ یباشد و در هر رکعت نماز، تکرار م یه میهفت آ

 .»»است
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 بقره ةسور

 شریک و، با خداوندآگاهانه، «: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت2باب (
 ]22[بقره: »دندهی همتایی قرار

۱۶۹۳- » ِ
ُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْ
ل
َ
؟ قَاَل: َسأ ِ ْ�َظُم ِعنَْد ا�َّ

َ
نِْب أ يُّ اذلَّ

َ
 : أ

َ
ال

َ
ْن : «ق

َ
أ

ا َوُهَو َخلََقَك  ِ نِدًّ َْعَل ِ�َّ
َ

  .»جت
َ
؟ قُلُْت: إِنَّ َذلَِك لََعِظيٌم، قُلُْت: ثمَّ أ  يُّ

َ
ال

َ
َك : «ق َ ْن َ�ْقتَُل َودلَ

َ
َوأ

ْن َ�ْطَعَم َمَعَك 
َ
َاُف أ

َ
؟ قَاَل:  .»خت يُّ

َ
ْن تَُزاِ�َ َحِليلََة َجارِكَ «قُلُْت: ثمَّ أ

َ
 )۴۴۷۷ بخاری:( .»»أ

ست؟ ین گناه نزد خداوند چیدم: بزرگتریپرس اکرم  یاز نب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

است. بعد از آن،  یگناه بزرگ ن،یگفتم: ا». ده استیکه تو را آفر یدادن با خدا، در حالقرار یک شر«فرمود: 

 .»»هیزنا با زن همسا«دم: بعد از آن؟ فرمود: یپرس». یکشتن فرزندات از ترس فقر و گرسنگ«ست؟ فرمود: یچ

اي و بر قرار دادیم شما سایهابر را بر « فرماید: متعال که می خداوندۀ): این گفت3باب (
 ]57 [بقره: »فرستادیم ،و سلوي شما منّ

ِ  َ�ْن َسِعيِد بِْن َز�ٍْد « -۱۶۹۴ ةُ ِمَن الَْمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َكْمأ

ْ
ال

 )۴۴۷۸ بخاری:( .»»لِلَْعْ�ِ 
چشم،  یقارچ از مّن است و آب آن، برا«فرمود:  رسول الله  گوید: می د ید بن زیسع« ترجمه:

 .»»شفا است

 ،این قریهگفتیم: به هنگامی که و «: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت4باب (
 ]58 [بقره: »شوید وارد

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۶۹۵
َ
اِ�يَل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ْ دۡ ٱ﴿ :ِ�يَل بِلَِ� إرِْسَ  اَب ۡ�َ ٱ ُخلُوا

دٗ  ْ  اُسجَّ ةٞ  َوقُولُوا ٌة َحبٌَّة . ]۵۸البقرة: [ ﴾ِحطَّ لُوا، َوقَالُوا: ِحطَّ ْستَاِهِهْم، َ�بَدَّ
َ
فََدَخلُوا يَزَْحُفوَن ىلَعَ أ

 )۴۴۷۹ بخاری:( .»»يِف َشَعَرةٍ 
ْ دۡ ٱ﴿ ل گفته شد:یاسرائ یبه بن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:  اَب ۡ�َ ٱ ُخلُوا

دٗ  ْ  اُسجَّ ةٞ  َوقُولُوا ا! ید: خدایید و بگوی(آن شهر) وارد شو هاز درواز یبا فروتن یعنی .]۵۸البقرة: [ ﴾ِحطَّ

 یکه به معن هحط یده و عقب عقب، وارد شدند و بجایشان خزیمنگاههایگناهان ما را ببخش. اما آنان با نش

 .»در جو یا دانه یعنی هشعر یف هحب هگناهان ما را ببخش، است، گفتند: حط
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فراموش  ي را نسخ نکرده واهیچ آیه «: که فرمود خداوند ۀ): این گفت5باب (
 ]108 [بقره: »کنیم می شجایگزینیا همانند آن، سازیم، مگر آنکه چیز بهتري  نمی

، َو�ِنَّا نَلََدُع قَاَل: قَاَل ُ�َمرُ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۹۶ ٌّ قَْضانَا يلَعِ
َ
، َوأ يَبٌّ

ُ
قَْرُؤنَا أ

َ
: أ

 ِ َدُع َشيْئًا َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
َ�يًّا َ�ُقوُل: ال أ

ُ
نَّ أ

َ
، وََذاَك أ يَبٍّ

ُ
:  ِمْن قَْوِل أ

َ
ُ َ�َعاىل َوقَْد قَاَل ا�َّ

وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿
َ
  نُنِسَها أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نَأ

ٓ ّمِنۡ  ِ�َ وۡ  َها
َ
ٓ ِمثۡ  أ  )۴۴۸۱ بخاری:( .»]۱۰۶البقرة: [ ﴾لَِها

ب ین قاریعمر گفت: بهتر گوید: می بابن عباس « ترجمه:
ُ
بن  یما، عل ین قاضیو بهتر ، یما، ا

بیکن یمک را تر یقول اب یطالب است. اما گاه یاب
ُ
ام،  دهیشن آنچه از رسول خدا  گوید: می یم. چرا که ا

وۡ  َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ  َما﴿ که خداوند متعال فرموده است: یدر حالکنم  یآنرا رها نم
َ
  نُنِسَها أ

ۡ
 ِ�َۡ�ٖ  تِ نَأ

ٓ ّمِنۡ  وۡ  َها
َ
ٓ ِمثۡ  أ  یز بهتریم مگر آنکه چیساز یرا نسخ نکرده و فراموش نم یا هیچ آیه یعنی ]۱۰۶البقرة: [ ﴾لَِها

 .»میکن یاش م نیگزیا همانند آن، جای

فرزندي براي  ،وگفتند: خداوند«: فرماید که می عز وجل يخدا ۀ): این گفت6باب (
 ]116 [بقره: »پاك استاو برگزیده است، حال آنکه  ،خود

بَِ� اْ�ُن آَدَم َولَْم يَُ�ْن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۶۹۷ : َكذَّ ُ قَاَل ا�َّ
ِ�يَدُه 

ُ
ْن أ

َ
قِْدُر أ

َ
�ِّ ال أ

َ
ا تَْ�ِذيبُُه إِيَّاَي فََزَ�َم � مَّ

َ
ُ َذلَِك، فَأ

َ
ُ َذلَِك، وََشتََمِ� َولَْم يَُ�ْن هل

َ
َكَما هل

، فَُسبْحَ  ٌ ُ يِل َودلَ
ُ

ا َشتُْمُه إِيَّاَي َ�َقْوهل مَّ
َ
ااَكَن، َوأ ً ْو َودلَ

َ
َذ َصاِحبًَة أ ِ

َّ
خت

َ
ْن �

َ
 )۴۴۸۲ بخاری:( .»»اِ� أ

فرزند آدم مرا «گفت: خداوند فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا باز ابن عباس « ترجمه:

او نبود. اما  هستین کار، شایاو نبود. و فرزند آدم مرا دشنام داد حال آنکه ا هستین کار، شایب کرد و ایتکذ

من،  گوید: می ن است کهیاش ا توانم دوباره او را زنده کنم. و دشنام یمن نم  گوید: می که ن استیب، ایتکذ

 .»»و منزه هستمک پا  که من از داشتن زن و فرزند، یفرزند دارم در حال

جاي  ،از مقام ابراهیم براي خود«: فرماید که می خداوند عز وجل ۀ): این گفت7باب (
 ]125 [بقره: »برگیرید ،نماز

�ٍَس « -۱۶۹۸
َ
َ يِف ثَ قَاَل: قَاَل ُ�َمرُ  َ�ْن أ ْو َواَ�َقِ� َر�ِّ يِف ٍث الَ : َواَ�ْقُت ا�َّ

َ
، أ

ِ يَْدُخُل ٍث الَ ثَ  ، َوقُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ َْذَت َمَقاَم إِبَْراِهيَم ُمَص�ًّ ِ لَِو اختَّ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َفاِجُر، 

ْ
رَبُّ َوال

ْ
َِجاِب، قَاَل: َعلَيَْك ال

ْ
ُ آيََة احل نَْزَل ا�َّ

َ
َِجاِب، فَأ

ْ
َهاِت الُْمْؤِمِنَ� بِاحل مَّ

ُ
َمْرَت أ

َ
فَلَْو أ

ُ  َوَ�لََغِ� ُمَعاَ�بَُة انلَّيِبِّ  لَنَّ ا�َّ ْو يَلُبَدِّ
َ
، قُلُْت: إِِن اْ�تََهينُْتَّ أ َ�ْعَض �َِسائِِه، فََدَخلُْت َعلَيِْهنَّ

 ُ
َ

ِ  رَُسوهل َما يِف رَُسوِل ا�َّ
َ
َ�يُْت إِْحَدى �َِسائِِه، قَالَْت: يَا ُ�َمُر أ

َ
، َحىتَّ أ َما  َخْ�ًا ِمنُْ�نَّ
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 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
نَْت؟ فَأ

َ
ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿ :يَِعُظ �َِساَءُه َحىتَّ تَِعَظُهنَّ أ

َ
زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ  أ

َ
 ًجاَ�ٰ أ

 )۴۴۸۳ بخاری:( .»]۵تحریم: ال[ ﴾ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ 
د یخدا موافق گرد یگفت: در سه مورد، نظر من با وح عمر بن خطاب  گوید: می انس « ترجمه:

چقدر خوب است که در مقام   رسول خدا! یگفتم: ا -۱ا خداوند در سه مورد با نظرم، موافقت کرد: ی

ند چقدر خوب است اگر یآ یشما م هبد به خانافراد خوب و  ا رسول الله!یگفتم:  -۲. یم، نماز بخوانیابراه

به من خبر  یوقت -۳حجاب را نازل فرمود.  هیتا مادران مؤمنان، حجاب کنند. آنگاه خداوند، آ یدستور ده

ن کارتان یا از ایاز همسرانش را سرزنش نموده است، نزد آنان رفتم و گفتم:  یبعض اکرم  ید که نبیرس

از همسرانش  یکینکه ین خواهد ساخت. تا ایگزیرسولش، جا یبهتر از شما برا یا خداوند، زنانید ییبازآ

حت کند که یتواند همسرانش را نص ینم مگر رسول خدا   عمر! ی(ام سلمه) که نزد او رفته بودم، گفت: ا

ن َطلََّقُ�نَّ  إِن ۥٓ َر�ُّهُ  َعَ�ٰ ﴿ ه را نازل فرمود:ین آی؟ آنگاه خداوند ایکن یحت میتو آنها را نص
َ
 أ

زۡ  ۥٓ ِدَ�ُ ُ�بۡ 
َ
امبر، شما را طالق دهد، چه بسا خداوند یاگر پ یعنی ]۵التحریم: [ ﴾ّمِنُ�نَّ  �َخۡ�ٗ  ًجاَ�ٰ أ

 .»ب او گرداندیرا نص یشما، همسران بهتر یبجا

آنچه که به  بگویید: به خداوند و«: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت8باب (
 ]136 [بقره: »ایمان داریم ،است سوي ما نازل شده

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۶۹۹
َ
اِ�يَِّة،  َ�ْن أ ِعرْبَ

ْ
ِكتَاِب َ�ْقَرُءوَن اتلَّْوَراَة بِال

ْ
ْهُل ال

َ
قَاَل: اَكَن أ

 ِ ْهِل اإلِْسالِم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َعَر�ِيَِّة أل

ْ
وَ�َها بِال ُ ِكتَاِب، وَ : َوُ�َفرسِّ

ْ
ْهَل ال

َ
قُوا أ ال ال تَُصدِّ

بُوُهْم َوقُولُوا ِ  َءاَمنَّا﴿ :تَُ�ذِّ ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
 )۴۴۸۵بخاری: ( .»]۱۳۶البقرة: [ ﴾َناإَِ�ۡ  أ

 یخواندند و آنرا به زبان عرب یم یاهل کتاب، تورات را به زبان عبر گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ب. بلکه به ید و نه تکذیق کنیاهل کتاب را نه تصد«فرمود:  کردند. رسول الله  یر میمسلمانان، تفس یبرا

ِ  َءاَمنَّا﴿ د:ییآنها بگو ِ ٱب َّ�  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ما نازل  یما به خداوند و آنچه که بسو یعنی ]۱۳۶البقرة: [ ﴾َناإَِ�ۡ  أ

 .»»میمان داریکرده است، ا

شما را یک ملت میانه رو قرار «: فرماید که می خداوند عز وجل ۀ): این گفت9باب (
 ]143 [بقره: »واه باشیدگ مردم،دادیم تا روز قیامت بر 

ُْدرِيِّ « -۱۷۰۰
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ ِقيَاَمِة، : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
يُْدىَع نُوٌح يَْوَم ال

، َ�يَُقوُل: َهْل بَلَّغْ  ِتِه: َهْل بَلََّغُ�ْم؟ َ�يَُقوُل: بَلَّيَْك وََسْعَديَْك يَا رَبِّ مَّ
ُ
َت؟ َ�يَُقوُل: َ�َعْم، َ�يَُقاُل أل
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نَّ 
َ
تُُه، فَتَْشَهُدوَن � مَّ

ُ
ٌد َوأ تَانَا ِمْن نَِذيٍر، َ�يَُقوُل: َمْن �َْشَهُد لََك؟ َ�يَُقوُل: ُ�َمَّ

َ
ُه قَْد َ�يَُقولُوَن: َما أ

ُ َجلَّ ِذْكُرُه: . ]۱۴۳البقرة: [ ﴾�ۗ َشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ ﴿ بَلَّغَ   لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿فََذلَِك قَْوهلُ
ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  مَّ

ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

َعْدُل  .»]۱۴۳البقرة: [
ْ
 )۴۴۸۷بخاری:( .»َوالْوََسُط: ال

امت، نوح فراخوانده یروز ق«فرمود:  رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

ا (آنچه را که به تو گفته ید: ایفرما یخدمتم. خداوند م هپروردگارم! آماد یایک لب گوید: می شود. یم

چ یه  ند:یگو یا به شما ابالغ کرد؟ میپرسند: آ ی. سپس از امتش میبل گوید: می ؟یبودم) ابالغ کرد

محمد  گوید: می گواه تو است؟ یچه کس گوید: می امده است. خداوند به نوحیما ننزد  یا ترساننده

نجاست یز گواه شما است. ایامبر نید که او ابالغ نموده است و پیده یم یاش. آنگاه شما گواه و امت

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿د: یفرما یکه خداوند بلند مرتبه م مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

م تا یانه رو قرار دادیملت میک شما را  یعنی ».]۱۴۳البقرة: [ ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ 

 .»بر شما گواه باشد امبر اکرم ی. وپدیواه باشگ مردم،بر  ،امتیروز ق

از همانجاکه مردم روان  ،سپس«: فرماید که می خداوند عز وجل ۀ): این گفت10باب (
 ]199 [بقره: »برویدشوند،  می

: اَكنَْت قَُر�ٌْش َوَمْن َداَن ِدينََها يَِقُفوَن بِالُْمزَْدِلَفِة، َوَ�نُوا قَالَْت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۰۱
ُ نَِبيَُّه  َمَر ا�َّ

َ
ا َجاَء اإلِْسالُم أ َعَرِب يَِقُفوَن بَِعَرفَاٍت، فَلَمَّ

ْ
ُْمَس، َوَ�َن َسائُِر ال

ْ
ْوَن احل ْن  �َُسمَّ

َ
أ

يِتَ َعَرفَاٍت، ثمَّ يَِقَف بَِها، ثمَّ يُ 
ْ
 )۴۵۲۰ بخاری:( .»ِفيَض ِمنَْهايَأ

کردند و به آنها ُحمس  یشانشان در مزدلفه، وقوف میش و هم کیقر گوید: می لشه یعا« ترجمه:

که اسالم آمد،  یکردند. پس هنگام یر اعراب در عرفات، وقوف میگفتند. اما سا ی(متعصب و تندرو) م

 .»(مزدلفه) شود هآنجا وقوف کند. سپس از آنجا روانامبرش دستور داد تا به عرفات برود و در یخداوند به پ

د: ینگو و برخی از آنان می«: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت11باب (
 ]201 [بقره: »عطا فرما نیکی ،آخرتو روردگارا! به ما در دنیا پ

�ٍَس « -۱۷۰۲
َ
ٓ ﴿اللَُّهمَّ «َ�ُقوُل:  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا  َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ

 )۴۵۲۲ بخاری:( .»]۲۰۱البقرة: [ ﴾�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ
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نْ  اللَُّهمَّ َر�َّنَا آتِنَا ىِف  خواند: ین دعا را میهمواره ا اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه: ا يادلُّ
عطا کن و  یکیا به ما نیبار الها! پروردگار ما! در دن یعنی. اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ  َحَسنًَة َوِ� 

 .»عطا فرما. و ما را از عذاب دوزخ، نجات بده یکیز به ما نیدر آخرت ن

از مردم  ـ چیزي، ـ با اصرارآنان « :فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت12باب (
 ]273 [بقره: »خواهند نمی

يِب ُهَر�َْرةَ َ�ْن « -۱۷۰۳
َ
ُه اتلَّْمَرةُ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  أ ِي تَُردُّ

َّ
لَيَْس الِْمْسِكُ� اذل

ُف، َواقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم  ِي َ�تََعفَّ
َّ

َما الِْمْسِكُ� اذل َ�ْعِ� َواتلَّْمَرتَاِن، َوال اللُّْقَمُة َوال اللُّْقَمتَاِن، إِ�َّ
 ُ

َ
 )۴۵۳۹ بخاری:( .»]۲۷۳البقرة: [ ﴾اا�ٗ إِ�َۡ  �َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿قَْوهل

خرما و  ها دو دانیک یست که ین ین کسیمسک«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

است که از خواستن،  ی، کسیقین حقیگرداند. بلکه مسک یها) باز م ا دو لقمه، او را (از درخانهیک ی

البقرة: [ ﴾اا�ٗ إِ�َۡ  �َّاَس ٱ لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿ د:یه را بخوانین آید ایتوان ید میکند. اگر خواست یم یخوددار

 .»»خواهند ی) از مردم نمیزیآنان با اصرار، (چ یعنی ]۲۷۳

 آل عمران ةسور

 ، آیاتبعضی از آیات«: فرماید که می خداوند عز وجل ۀ): این گفت13باب (
 ]7[آل عمران: »اند متشابهات ات، آیدیگربرخی  هستند و قراناساس که  اند، محکمات

ِ  قَالَْت: تَالَ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۰۴ ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ :َهِذهِ اآليَةَ  رَُسوُل ا�َّ نَزَل  �َّ
َ
 َك َعلَيۡ  أ

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
. ]۷عمران:  آل[ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 ِ ُ : «قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يَن َس�َّ ا�َّ ِ
َّ

وئَلِِك اذل
ُ
يَن يَتَِّبُعوَن َما �ََشابََه ِمنُْه فَأ ِ

َّ
يِْت اذل

َ
فَِإَذا َرأ

 )۴۵۴۷بخاری:( .»»فَاْحَذُروُهمْ 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ ه را تالوت کرد:ین آیا رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه: نَزَل  �َّ
َ
 َك َعلَيۡ  أ

ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ
ُ
َخرُ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  ِسُخونَ ل�َّ
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ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾٧ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

قرآن اند که آنها اساس  ات محکمیات آن، آیاز آ یاست که قرآن را بر تو نازل کرد. برخ ی(خداوند، همان ذات

و  یزیفتنه انگ یوجود دارد، برا یشان، کجیکه در دلها یاند. اما کسان ات متشابهاتیگر، آید یهستند و برخ

گر ید یل ـ درست ـ آنها را جز خدا، کسیکه تأو یروند در حال یل ـ نادرست ـ بدنبال متشابهات میتأو

آنها از جانب پروردگار  هم. همیمان داریند: ما به آنها ایگو یداند. و ثابت قدمان در علم و دانش، م ینم

 .رند مگر صاحبان خرد)یگ یماست. و پند نم

 ید که آنها همان کسانیروند، بدان ید که به دنبال متشابهات میدیرا د یهرگاه، کسان«آنگاه فرمود: 

 .»»دیکن یهستند که خداوند از آنان، نام برده است پس از آنها دور

پیمان  که عهد و کسانی همانا«: فرماید که می خداوند عز وجل ۀ): این گفت14باب (
 ]77[آل عمران: »فروشند یشان را به بهاي اندکی میها سوگند خداوند و اخود ب

ْو يِف لَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۰۵
َ
ِْرَزاِن يِف َ�يٍْت أ تَاِن اَكَ�تَا ختَ

َ
نَّه اختصم إيله اْمَرأ

َ
� :

ُْجَرِة، فََخرََجْت 
ْ
 ابِْن احل

َ
ْخَرى، فَُرفَِع إِىل

ُ
َعْت ىلَعَ األ َها، فَادَّ نِْفَذ بِإِْشىَف يِف َكفِّ

ُ
إِْحَداُهَما َوقَْد أ

 ِ لَْو ُ�ْعَطى انلَّاُس بَِدْعَواُهْم، ذَلَهَب ِدَماُء قَْوٍم : «َ�بَّاٍس، َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْمَوالُُهمْ 

َ
ِ كِّ ذَ » َوأ ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :، َواقَْرُءوا َعلَيَْهاُروَها بِا�َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُونَ �َشۡ  �َّ . ]۷۷عمران:  آل[ ﴾�َّ

فَْت، َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: قَاَل انلَّيِبُّ كَّ فَذَ  ىَع َعلَيْهِ : «ُروَها، فَاْ�رَتَ َِمُ� ىلَعَ الُْمدَّ  .»»ايلْ
 )۴۵۵۲ بخاری:(

  کردند، یم ی، چرم دوزیا ا حجرهیت است: دو زن که در خانه یروا باز ابن عباس « ترجمه:

رون آمد و ادعا یاز آنها که درفش در کف دستش فرو رفته بود، از خانه ب یکیشان بردند. یخود را نزد ا یدعوا

اگر «فرمود:  ن کار را کرده است. سپس دعوا را نزد ابن عباس بردند. او گفت: رسول الله یا یگریکرد که د

ن ید و ایندازیاد خدا بیپس او را به ». رود یمردم به مجرد ادعا کردن، بدهند، خون و اموال مردم، به هدر م به

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ د:یش بخوانیه را برایآ ونَ �َشۡ  �َّ ِ ٱ دِ بَِعهۡ  َ�ُ که عهد و  یهمانا کسان یعنی .]۷۷عمران:  آل[ ﴾�َّ

 .در آخرت ندارند یچگونه سهمیفروشند، ه یم یاندک یشان را به بهایمان خود با خداوند و سوگندهایپ

 اکرم  یگفت: نب باعتراف کرد. ابن عباس  اد خدا انداختند،ینکه او را به یپس از ا گوید: می یراو

 .»»ه استیعل یسوگند بر مدع«فرمود: 
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 »اند علیه شما جمع شده ،مردم«: فرماید می عز و جل که خداوند ۀ): این گفت15باب (
 ]173عمران:[آل 

ُ ٱ بَُناَحسۡ ﴿: بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۰۶ ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ قَالََها . ]۱۷۳عمران:  آل[ ﴾َو�ِيُل ل
دٌ   إِبَْراِهيمُ  يِقَ يِف انلَّاِر، َوقَالََها ُ�َمَّ

ْ
ل
ُ
ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ ﴿ :ِحَ� قَالُوا ِحَ� أ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا

ْ  انٗ إِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  ُ ٱ بُنَاَحسۡ  َوقَالُوا ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  )۴۵۶۳ بخاری:( .»]۱۷۳عمران:  آل[ ﴾َو�ِيُل ل
ل یرا در آتش انداختند، حسبنا و نعم الوک م یکه ابراه یهنگام گوید: می بابن عباس « ترجمه:

مانشان ید، ایآنها بترساند از  ه شما جمع شدهیارانش) گفتند: مردم، علی(و که به محمد  یگفت. و هنگام

 .»ن، کارساز استیاست و او بهتر یما کاف یخداوند برا یعنیل . یافت و گفتند: حسبنا الله و نعم الوکیش یافزا

 ،شما از اهل کتاب و مشرکینیقینا «: فرماید می کهمتعال  خداوند ۀ): این گفت16باب (
 ]186 [آل عمران: »دیدخواهید  زیادياذیت وآزار 

َساَمَة بِْن  َ�نْ « -١٧٠٧
ُ
ِ بَز�ٍْد  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َرِ�َب ىلَعَ مِحَاٍر، ىلَعَ قَِطيَفٍة   : أ

َْزَرِج �َ 
ْ
َارِث بِْن اخل

ْ
َساَمَة ْ�َن َز�ٍْد َوَراَءُه َ�ُعوُد َسْعَد ْ�َن ُ�بَاَدةَ يِف بَِ� احل

ُ
رَْدَف أ

َ
بَْل فََدِكيٍَّة، َوأ

ِ َوْ�َعِة بَْدٍر، َحىتَّ َمرَّ بِمَ 
ْن �ُْسِلَم َ�بُْدا�َّ

َ
يَبٍّ اْ�ُن َسلُوَل، وََذلَِك َ�بَْل أ

ُ
ِ ْ�ُن أ

ْجِلٍس ِ�يِه َ�بُْدا�َّ
َُهوِد 

ْ
ْوثاِن َوايل

َ
ِ�َ� َ�بََدِة األ ْخالٌط ِمَن الُْمْسِلِمَ� َوالُْمرْشِ

َ
، فَإَِذا يِف الَْمْجِلِس أ يَبٍّ

ُ
ْ�ُن أ

ابَِّة، مَخََّر َوالُْمْسِلِم�، َوِ� الَْمْجِلِس َ�بْدُ  ا َغِشيَِت الَْمْجِلَس َعَجاَجُة ادلَّ ِ ْ�ُن َرَواَحَة، فَلَمَّ
ا�َّ
ْ�َفُه بِرَِدائِِه، ثمَّ 

َ
يَبٍّ أ

ُ
ِ ْ�ُن أ

ِ قَاَل َ�بُْدا�َّ ُوا َعلَيْنَا، فََسلََّم رَُسوُل ا�َّ َعلَيِْهْم، ثمَّ  : ال ُ�َغربِّ
يَبٍّ اْ�ُن َسلُوَل:

ُ
ِ ْ�ُن أ

ُقْرآَن، َ�َقاَل َ�بُْدا�َّ
ْ
 َعلَيِْهُم ال

َ
، َوقََرأ ِ  ا�َّ

َ
َل فََداَعُهْم إِىل َها  َوَ�َف، َ�َ�َ ُّ�

َ
�

ا فَال تُؤِْذنَا بِِه يِف َ�ِْلِسنَا، ا ا َ�ُقوُل، إِْن اَكَن َحقًّ ْحَسَن ِممَّ
َ
 رَْحِلَك، َ�َمْن الَْمرُْء، إِنَُّه ال أ

َ
رِْجْع إِىل

ِ فَاْغَشنَا بِِه يِف َ�َالِِسنَا، ِ ْ�ُن َرَواَحَة: بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ
 َجاَءَك فَاقُْصْص َعلَيِْه، َ�َقاَل َ�بُْدا�َّ

َُهوُد، َحىتَّ اَكُدوا يَتَ 
ْ

ُ�وَن َوايل ِبُّ َذلَِك، فَاْستَبَّ الُْمْسِلُموَن َوالُْمرْشِ
ُ

ثاَوُروَن، فَلَْم يََزِل فَإِنَّا �
ُضُهْم َحىتَّ َسَكنُوا، ثمَّ َرِ�َب انلَّيِبُّ  انلَّيِبُّ  َدا�َّتَُه فََساَر َحىتَّ َدَخَل ىلَعَ َسْعِد بِْن  ُ�َفِّ

ُ انلَّيِبُّ 
َ

ِ : «ُ�بَاَدَة، َ�َقاَل هل بُو ُحبَاٍب؟ ـ يُِر�ُد َ�بَْدا�َّ
َ
لَْم �َْسَمْع َما قَاَل أ

َ
يَبٍّ ـ يَا َسْعُد أ

ُ
 ْ�َن أ

نَْزَل  .»قَاَل: َكَذا َوَ�َذا
َ
ِي أ

َّ
ِ اْ�ُف َ�نُْه، َواْصَفْح َ�نُْه، فََواذل قَاَل َسْعُد اْ�ُن ُ�بَاَدةَ: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْهُل َهِذهِ 
َ
نَْزَل َعلَيَْك، لََقِد اْصَطلََح أ

َ
ِي أ

َّ
َقِّ اذل

ْ
ُ بِاحل ِكتَاَب، لََقْد َجاَء ا�َّ

ْ
ِة ىلَعَ  َعلَيَْك ال َُحْ�َ ابلْ

َق بِ  ُ رَشِ ْ�َطاَك ا�َّ
َ
ِي أ

َّ
َقِّ اذل

ْ
ُ َذلَِك بِاحل ىَب ا�َّ

َ
ا أ ِعَصابَِة، فَلَمَّ

ْ
بُوُه بِال ْن ُ�تَوُِّجوُه َ�يَُعصِّ

َ
َذلَِك، أ
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 ِ يَْت، َ�َعَفا َ�نُْه رَُسوُل ا�َّ
َ
ْصَحابُهُ  ، َوَ�َن انلَّيِبُّ فََذلَِك َ�َعَل بِِه َما َرأ

َ
َ�ْعُفوَن َعِن  َوأ

: ُ َعزَّ وََجلَّ َذى، قَاَل ا�َّ
َ
، َو�َْصرِبُوَن ىلَعَ األ ُ َمَرُهُم ا�َّ

َ
ِكتَاِب َكَما أ

ْ
ْهِل ال

َ
�َِ� َوأ  الُْمرْشِ

ِينَ ٱ مِنَ  َمُعنَّ َولَتَسۡ ﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِينَ ٱ َومِنَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َّ�  َ�ۡ

َ
ْ ُ�وٓ أ ذٗ  ا

َ
 ﴾�ۚ َكثِ�ٗ  ىأ

: . ]١٨٦عمران:  آل[ ُ َكثِ�ٞ ﴿َوقَاَل ا�َّ هۡ  ّمِنۡ  َودَّ
َ
 نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  يَُردُّونَُ�م لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

اًرا نُفِسهِم ِعندِ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ
َ
 آِخِر اآليَِة، َوَ�َن انلَّيِبُّ . ]١٠٩البقرة: [ ﴾أ

َ
َعْفَو َما  إِىل

ْ
ُل ال وَّ

َ
َ�تَأ

 ِ ا َغَزا رَُسوُل ا�َّ ُ ِ�يِهْم، فَلَمَّ ِذَن ا�َّ
َ
ُ بِِه، َحىتَّ أ َمَرُه ا�َّ

َ
اِر  أ ُ بِِه َصنَاِديَد ُكفَّ بَْدًرا َ�َقتََل ا�َّ

 
َ
�َِ� َوَ�بََدِة األ يَبٍّ اْ�ُن َسلُوَل َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمرْشِ

ُ
َه قَُر�ٍْش، قَاَل اْ�ُن أ ْمٌر قَْد تَوَجَّ

َ
ْوثاِن: َهَذا أ

ْسلَُموا ،ىلَعَ اإلِْسالمِ  َ�بَاَ�ُعوا الرَُّسوَل 
َ
 )٤٥٦٦ بخاری:( .»فَأ

 یکه پاالن یقبل از جنگ بدر بر االغ ت است که رسول الله یروا بد یاز اسامه بن ز« ترجمه:

ادت سعد بن عباده که در یبه ع ز پشت سر خود، سوار کرد ویبر آن بود، سوار شد و او را نک ساخت فد

بن سلول در  یکه عبدالله بن اب یر راه از کنار مجلسیبرد، رفت. در مس یحارث بن خزرج بسر م یبن همحل

رخ داد و آن مجلس،  ین ماجرا قبل از اظهار اسالم عبدالله بن ابیاست که ا یگفتن آنجا بود، گذشت.

ز در آن مجلس، حضور یان بود. و عبدالله بن رواحه نیودهیپرستان و  ن، بتیاز مسلمانان، مشرک یبیترک

اش را با چادرش گرفت و  ینیب ید، عبدالله بن ابیکه گرد و غبار االغ به مجلس رس یداشت. پس هنگام

ن آمد و ییبه آنان سالم داد. سپس توقف کرد و از مرکب، پا د. رسول الله یندهک گفت: ما را گرد و خا

مرد!  یبن سلول گفت: ا یآنان، قرآن تالوت کرد. عبدالله بن اب یخدا دعوت نمود و برا یآنها را به سو

ت و آزار مرسان. بلکه به یاند، پس به ما، در مجالس، اذ بهتر از سخنان تو وجود ندارد. اگر آنها حق یسخنان

رسول  ی، ایگفت: بل کن. عبدالله بن رواحه ییسرا ش داستانیات برگرد و هر کس که نزد تو آمد، برا خانه

هود به ین و یجه، مسلمانان، مشرکیم. در نتیخدا! سخنانت را در مجالس ما بگو. چرا که ما آنها را دوست دار

همچنان، آنان را به  ر شوند. و رسول خدا یگر درگیکدیبود با یک که نزدییگر ناسزا گفتند تا جایکدی

شد و به راهش ادامه داد تا به منزل سعد بن   سوار مرکبنکه آرام گرفتند. سپس، یکرد تا ا یآرامش دعوت م

؟ او یا دهی) را شنیا سخنان ابوحباب (عبدالله بن ابیسعد! آ یا«فرمود:  اکرم  ید. آنگاه، نبیعباده رس

که  یرسول خدا! او را ببخش و از او درگذر. سوگند به ذات یسعد بن عباده گفت: ا». دیگو ین و چنان میچن

نه، اتفاق نظر کرده بودند تا بر سر او عمامه بنهند و تاج یکه مردم مد یتو نازل کرده است، در حالقرآن را بر 

که بر تو  ین حقیکه خداوند با ا یآورد. پس هنگام  را که بر تو نازل کرد، یبگذارند، خداوند، حق یپادشاه

، یکه از او مشاهده کرد یبرخوردر شد. و یش، گلوگیشود، لقمه برا ین کار، عملینازل فرمود، نخواست ا

 .دیاو را بخش ن جهت بود. آنگاه، رسول خدا یبد
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ن و اهل کتاب را ین بود که مشرکیز همین نیهم اجمعیو صحابه رضوان الله عل و عادت رسول خدا 

 د:یفرما یکردند. خداوند عزوجل م یت و آزارشان، صبر میدند و بر اذیبخش یطبق دستور خدا، م

ِينَ ٱ ِمنَ  َمُعنَّ َولَتَسۡ ﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ِينَ ٱ َوِمنَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َّ�  َ�ۡ

َ
ْ ُ�وٓ أ ذٗ  ا

َ
 �ن �ۚ َكثِ�ٗ  ىأ

ْ تَۡص  وا ُ�ِ  ْ ٰ  فَإِنَّ  َوَ�تَُّقوا  ٱ مِ َعزۡ  ِمنۡ  لَِك َ�
ُ
 شما از کسان( .]۱۸۶عمران:  آل[ ﴾ُمورِ ۡ�

ً
که قبل از شما  یقطعا

د، یشه سازید و تقوا پید. و اگر صبر کنینیب یم یت و آزار فراوانین، اذیبه آنها کتاب داده شده است و از مشرک

 .)از به عزم راسخ داردیاست که ن ین، از اموریپس ا

هۡ  ّمِنۡ  َكثِ�ٞ  َودَّ ﴿ د:یفرما ین خداوند متعال میهمچن
َ
 دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  يَُردُّونَُ�م لَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

اًرا نُِ�مۡ إِيَ�ٰ  نُفِسِهم ِعندِ  ّمِنۡ  اَحَسدٗ  ُكفَّ
َ
َ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  أ ۖ �َۡ ٱ لَُهمُ  تَبَ�َّ ْ �ۡ ٱفَ  قُّ ْ ۡص ٱوَ  ُفوا ٰ  َفُحوا  َح�َّ

 
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ َ ٱ إِنَّ  ۦٓۗ رِه َّ�  ٰ از اهل کتاب بخاطر  یاریبس( .]۱۰۹البقرة: [ ﴾١٠٩ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

مان و پس از آنکه حق یرش ایشه دوانده است، دوست دارند شما را بعد از پذیکه در وجودشان، ر یحسد

دهد.  ید تا خداوند، فرمانیینما ید و چشم پوشیشان روشن شده است، بازگردانند. پس گذشت کنیبرا

 .)، تواناستیزیهمانا خداوند بر هر چ

 نکه خداوند به آنحضرت یکرد تا ا یبه دستور خداوند که عفو و گذشت بود، عمل م و رسول خدا 

ن و یسلول و مشرک بن یش، کشته شدند، عبدالله بن ابیجهاد داد. پس از جنگ بدر که سران قر هاجاز

ه ظاهر) عت کردند و (بیبر اسالم، ب امبر اکرم یروز شد. لذا با پین محمد، پیپرستان همراه او گفتند: د بت

 .»مسلمان شدند

گمان مبر آنان که از کارهایشان «: فرماید می که خداوند متعال ۀگفتاین ): 17باب (
 ]188 [آل عمران: »شوند... می خوشحال

ُْدرِيِّ « -١٧٠٨
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَِجاًال ِمَن الُْمنَافِِقَ� ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
اَكَن  أ

 ِ ِ  إَِذا َخَرَج رَُسوُل ا�َّ َلَُّفوا َ�نُْه، َوفَرُِحوا بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف رَُسوِل ا�َّ
َ

َغْزِو خت
ْ
 ال

َ
فَإَِذا  إىِل

 ِ لَْت  قَِدَم رَُسوُل ا�َّ ْن ُ�َْمُدوا بَِما لَْم َ�ْفَعلُوا، َ�َ�َ
َ
َحبُّوا أ

َ
 َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿: اْ�تََذُروا إيَِلِْه وََحلَُفوا، َوأ

ِينَ ٱ ٓ  رَُحونَ َ�فۡ  �َّ ْ  بَِما تَوا
َ
ُ�ِحبُّونَ  � ن وَّ

َ
ْ ُ�ۡ  أ ْ َ�فۡ  لَمۡ  بَِما َمُدوا  )٤٥٦٧ بخاری:( .»]١٨٨عمران:  آل[ ﴾َعلُوا

به جهاد  که آنحضرت  یهنگام در زمان رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

شان، خوشحال  ن نشستنیرفتند). و از ا یماندند (به جهاد نم ین از آن، باز میاز منافق یا رفت، عده یم

خورند. و دوست داشتند بخاطر  یآوردند و سوگند م یآمد، عذر م یم که رسول الله  یبودند. و هنگام

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َ� ﴿ ه نازل شد:ین آیرند. لذا ایش قرار گیاند، مورد ستا که انجام نداده ییکارها  رَُحونَ َ�فۡ  �َّ
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 ٓ ْ  بَِما تَوا
َ
ُ�ِحبُّونَ  � ن وَّ

َ
ْ ُ�ۡ  أ ْ َ�فۡ  لَمۡ  بَِما َمُدوا  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َعَذاِب� لۡ ٱ ّمِنَ  بَِمَفاَز�ٖ  َسبَنَُّهمَ�ۡ  فََ�  َعلُوا

ِ�مٞ 
َ
دهند، خوشحال  یکه انجام م یستیناشا یگمان مبر آنان که از کارها یعنی. ]۱۸۸عمران:  آل[ ﴾١٨٨ أ

، یش شوند، از عذاب الهیاند، ستا ـ که انجام نداده یکیـ ن یدارند که بخاطر کارهاشوند و دوست  یم

 .»است یشان، عذاب دردناکیابند. بلکه براینجات 

ُ  َل يْ �ِ  دْ قَ وَ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۰۹
َ

ْن هل
َ
َحبَّ أ

َ
وِ�َ َوأ

ُ
: لنَِئْ اَكَن لُكُّ اْمِرٍئ فَِرَح بَِما أ

مْجَُعوَن، َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: َوَما لَُ�ْم َولَِهِذهِ ُ�َْمَد بَِما لَْم 
َ
َ�نَّ أ بًا، نَلَُعذَّ َما َداَع  ،َ�ْفَعْل ُمَعذَّ إِ�َّ

ْن قَِد اْستَْحَمُدوا إيَِلِْه  ،َ�ُهودَ  انلَّيِبُّ 
َ
َروُْه أ

َ
ْخرَبُوُه بَِغْ�ِهِ، فَأ

َ
ٍء فََكتَُموُه إِيَّاُه، َوأ لَُهْم َ�ْن يَشْ

َ
فََسأ

وتُوا ِمْن ِكتَْمانِِهْم بِمَ 
ُ
لَُهْم، َوفَرُِحوا بَِما أ

َ
ْخرَبُوُه َ�نُْه ِ�يَما َسأ

َ
  )۴۵۶۸ بخاری:( .»ا أ

خود،  یکه از کارها یدند: اگر تمام کسانیت است که از او پرسیروا باز ابن عباس « ترجمه:

رند، عذاب داده یش قرار گیاند، مورد ستا که انجام نداده ییشوند و دوست دارند بخاطر کارها یخوشحال م

هود ی اکرم  یست. نبیه در مورد شما نین آیگفت: ا بم؟ ابن عباس یشو یما عذاب داده م هشوند، هم

ن یبه او گفتند و چن یگریز دید. آنها آن را کتمان کردند و چیپرس یزیرا خواست و از آنان درمورد چ

نکه بخاطر یاند. و از ا ش قرار گرفتهیمبر، مورد ستاایاند، نزد پ که ارائه داده یپنداشتند که بخاطر پاسخ

 .»اند، خوشحال شدند ش شدهیکارشان، ستا

 نساء ةسور

با در ازدواج که  یدترسید اگر  و«: فرماید می متعال که خداوند ۀگفتاین ): 18باب (
 ]3 [نساء: »...توانید عدالت را رعایت کنید نمی ،دختران یتیم

 ا سَ ��َّهَ  :لاَع�َِشَة  َ�نْ « -۱۷۱۰
َ
َ أ : ةُ وَ رْ ا عُ هَ ل

َ
ِ َ�َعاىل �َّ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿ َ�ْن قَْوِل ا�َّ

َ
� 

ْ ُ�قۡ  َتِيَمُة تَُ�وُن يِف َحْجِر َويِلَِّها، . ]۳النساء: [ ﴾َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا
ْ

ْخيِت َهِذهِ ايل
ُ
َ�َقالَْت: يَا اْ�َن أ

ْن ُ�ْقِسَط يِف 
َ
ْن َ�زَتَوََّجَها بَِغْ�ِ أ

َ
�ُد َويِلَُّها أ ُ�ُه يِف َماهِلِ، َو�ُْعِجبُُه َمالَُها ومََجَالَُها، َ�ُ�ِ  َصَداقَِها، �رَْشَ

ْن ُ�ْقِسُطوا لَُهنَّ َوَ�بْلُُغوا لَُهنَّ َ�يُْعِطيََها ِمثَل َما ُ�ْعِطيَها �َ 
َ
ْن َ�نِْكُحوُهنَّ إِالَّ أ

َ
ْ�ُُه، َ�نُُهوا َ�ْن أ

، قَالَْت اَع�َِشةُ  ْن َ�نِْكُحوا َما َطاَب لَُهْم ِمَن النَِّساِء ِسَواُهنَّ
َ
ِمُروا أ

ُ
َداِق، فَأ ىلْعَ ُسنَِّتِهنَّ يِف الصَّ

َ
: أ

ِ َو�ِنَّ انلَّاَس اْستَْفتَْوا رَسُ  ُ  وَل ا�َّ نَْزَل ا�َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  ُتونََك َتفۡ َو�َسۡ ﴿َ�ْعَد َهِذهِ اآليَِة، فَأ  ﴾ءِ لّنَِسا

ْخَرى . ]۱۲۷النساء: [
ُ
 يِف آيٍَة أ

َ
ِ َ�َعاىل ن َ�ُبونَ َوتَرۡ ﴿قَالَْت اَع�َِشُة: َوقَْوُل ا�َّ

َ
 ﴾تَنِكُحوُهنَّ  أ
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َحِدُ�ْم َ�ْن يَتِيَمِتهِ . ]۱۲۷النساء: [
َ
ََماِل، قَالَْت: َ�نُُهوا  َرْ�بَُة أ

ْ
ِحَ� تَُ�وُن قَِليلََة الَْماِل َواجل

ْجِل َرْ�بَِتهِ 
َ
ِقْسِط، ِمْن أ

ْ
ْن َ�نِْكُحوا َ�ْن َمْن رَِغبُوا يِف َماهِلِ ومََجَاهِلِ يِف َ�َتاَ� النَِّساِء إِالَّ بِال

َ
ْم أ

ََمالِ 
ْ
 )۴۵۷۴بخاری: ( .»َ�نُْهنَّ إَِذا ُ�نَّ قَِليالِت الَْماِل َواجل

د: یفرما ین سخن خداوند متعال که میا هت است که عروه از او درباریروا لشه یاز عا« ترجمه:

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  �نۡ ﴿
َ
ْ ُ�قۡ  � دختر  هه دربارین آیخواهر زاده! ا ید. گفت: ایپرس .]۳النساء: [ ﴾َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ ِ�  ِسُطوا

مال و اش  یمال او است. و ولیک آن دختر، شراش قرار دارد و  یول یاست که تحت سرپرست یمیتی

ت یاش رعا هیمهر  هنکه عدالت را درباریرد که با او ازدواج کند، بدون ایگ یم میپسندد و تصم یاش را م جمال

 یم، نهیتیاز ازدواج با دختران  ین کسانیدهند. چن یگران به او میرا بدهد که د یا هیکند و به او همان مهر

نکه یباشند، ازدواج کنند. مگر ا یشان م که مورد پسند یگریشدند و به آنان دستور داده شد که با زنان د

رند. در یج است، در نظر بگیرا که در عرف آنان، را یا هین مهریت کنند و باالتریعدالت را در مورد آنان، رعا

 .که دوست دارند، ازدواج کنند یگریصورت، به آنان دستور داده شده است که با زنان د نیر ایغ

ه ین آیفتوا خواستند. آنگاه خداوند، ا ه، مردم از رسول خدا ین آیپس از نزول ا گوید: می لشه یعا

ٓ ٱ ِ�  ُتونََك َتفۡ َو�َسۡ ﴿ را نازل فرمود:  .پرسند یزنان م همردم از تو دربار یعنی .]۱۲۷النساء: [ ﴾ءِ لنَِّسا

ن َ�ُبونَ َوتَرۡ ﴿ د:یفرما یه میآ هخداوند در ادام گوید: می شهیعا
َ
 یعنی .]۱۲۷النساء: [ ﴾تَنِكُحوُهنَّ  أ

که از مال و جمال  یمانیتیخواهند با  یکه م ین است: کسانیه اید. منظور آید آنان را نکاح کنیخواه یم

نکه یمگر ااند  ن کار، منع شدهیندارند، از ا یا که به آنان، عالقه یبرخوردارند، ازدواج کنند با وجود یاندک

 .»ت کنندیدر مورد آنان، عدالت را رعا

تان  شما را درباره فرزندان ،خداوند«: فرماید می متعال که خداوند ۀگفتاین ): 19باب (
 ]11[نساء: »کند سفارش می

  َ�ْن َجابٍِر « -۱۷۱۱
َ

ال
َ
، فَوََجَدِ�  : اَعَدِ� انلَّيِبُّ ق بُو بَْ�ٍر يِف بَِ� َسِلَمَة َماِشيَْ�ِ

َ
َوأ

ْعِقُل َشيْئًا انلَّيِبُّ 
َ
ْصنََع  ،ال أ

َ
ْن أ

َ
ُمُرِ� أ

ْ
َ�ْقُت، َ�ُقلُْت: َما تَأ

َ
َّ فَأ  ِمنُْه، ثمَّ رَشَّ يلَعَ

َ
أ فََداَع بَِماٍء َ�تَوَضَّ

لَْت:  ؟ َ�َ�َ ِ ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿يِف َمايِل يَا رَُسوَل ا�َّ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
 )۴۵۷۷ بخاری:( .»]۱۱النساء: [ ﴾ِدُ�مۡ َ�ٰ أ

سلمه  یبن هادت من به محلیع یاده، برایپ و ابوبکر  اکرم  ینب گوید: می جابر« ترجمه:

د. آنگاه یام. پس آب خواست و وضو گرفت و بر من، آب پاش هوش شدهید که بیمرا د آمدند. رسول اکرم 

 ه نازل شد:ین آید؟ پس ایده یم یرسول خدا! در مورد اموالم به من چه دستور یبه هوش آمدم و گفتم: ا

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
 .»کند یفرزندانتان، سفارش م هخداوند، شما را دربار یعنی ]۱۱[النساء:  ﴾ِدُ�مۡ َ�ٰ أ
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 ذره اي هم ظلم ةبه انداز خداوند«: فرماید می متعال که خداونداین سخن ): 20باب (
 ]40[نساء: »کند نمی

ُْدرِيِّ « -۱۷۱۲
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
نَاًسا يِف َزَمِن انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

ُ
نَّ أ

َ
ِ َهْل  أ قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِقيَاَمِة؟ فََذَكرَ 
ْ
ؤْ  يَث دِ حَ  نََرى َر�َّنَا يَْوَم ال   مَّ �ُ  ،هِ لِ امِ �َ بِ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  ةِ �َ الرُّ

َ
ال

َ
يَْوُم إَِذا اَكَن : «ق

ٍة َما اَكنَْت َ�ْعبُُد، فَالَ  مَّ
ُ
ذََّن ُمؤَذٌِّن: تَتْبَُع لُكُّ أ

َ
ِقيَاَمِة أ

ْ
ِ ِمَن  ال َ�بىَْق َمْن اَكَن َ�ْعبُُد َ�ْ�َ ا�َّ

 َ نَْصاِب إِالَّ يَتََساَ�ُطوَن يِف انلَّاِر. َحىتَّ إَِذا لَْم َ�بَْق إِالَّ َمْن اَكَن َ�ْعبُُد ا�َّ
َ
ْصنَاِم َواأل

َ
ْو األ

َ
، بَرٌّ أ

َُهوُد، َ�يَُقاُل لَُهْم: َمْن ُكنْتُْم َ�ْعبُُدوَن؟ قَالُوا: ُكنَّا 
ْ

ِكتَاِب، َ�يُْدىَع ايل
ْ
ْهِل ال

َ
َاُت أ فَاِجٌر، َوُ�ربَّ

، َ�َما ٍ
َ

ُ ِمْن َصاِحبٍَة َوال َودل ََذ ا�َّ ، َ�يَُقاُل لَُهْم: َكَذْ�تُْم َما اختَّ ِ َذا َ�بُْغوَن؟ َ�ْعبُُد ُعَز�َْر اْ�َن ا�َّ
الَ  :َ�َقالُوا: َعِطْشنَا َر�َّنَا فَاْسِقنَا فَيَُشارُ 

َ
اٌب َ�ِْطُم  ؟تَرُِدونَ  أ َها رَسَ َّ�

َ
 انلَّاِر َك�

َ
وَن إِىل َ�يُْحرَشُ

وَن؟ َ�ْعُضَها َ�ْعًضا، َ�يَتََساَ�ُطوَن يِف انلَّاِر، ثمَّ يُْدىَع انلََّصارَى، َ�يَُقاُل لَُهْم: َمْن ُكنْتُْم َ�ْعبُدُ 
 ٍ
َ

ُ ِمْن َصاِحبٍَة َوال َودل ََذ ا�َّ ، َ�يَُقاُل لَُهْم: َكَذْ�تُْم َما اختَّ ِ ، قَالُوا: ُكنَّا َ�ْعبُُد الَْمِسيَح اْ�َن ا�َّ
 َ ِل، َحىتَّ إَِذا لَْم َ�بَْق إِالَّ َمْن اَكَن َ�ْعبُُد ا�َّ وَّ

َ
 ِمْن بَرٍّ َ�يَُقاُل لَُهْم: َماَذا َ�بُْغوَن؟ فََكَذلَِك ِمثَل األ

وُْه ِ�يَها، َ�يَُقاُل: َماَذا تَنْتَِظُرونَ 
َ
ْدَ� ُصوَرٍة ِمِن الَّيِت َرأ

َ
َعالَِمَ� يِف أ

ْ
تَاُهْم رَبُّ ال

َ
ْو فَاِجٍر، أ

َ
؟ تَتْبَُع أ

ْ�َقِر َما ُكنَّا 
َ
ْ�يَا ىلَعَ أ ٍة َما اَكنَْت َ�ْعبُُد، قَالُوا: فَاَرْ�نَا انلَّاَس يِف ادلُّ مَّ

ُ
إيَِلِْهْم َولَْم نَُصاِحبُْهْم، لُكُّ أ

ِ َشيْئًا نَا َر�ُُّ�ْم، َ�يَُقولُوَن: ال �رُْشُِك بِا�َّ
َ
ِي ُكنَّا َ�ْعبُُد، َ�يَُقوُل: أ

َّ
ُْن نَنْتَِظُر َر�َّنَا اذل

َ
َ�ْ�ِ  َو� َمرَّ

ْو ثالثاً 
َ
 )۴۵۸۱ بخاری:( .»»أ

ا ما در یرسول خدا! آ یگفتند: ا اکرم  یدر زمان نب یافراد گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 یت را بیث رؤی، حدیم؟ آنگاه راوینیب یامت، پروردگارمان را میروز ق
ً
  ان کرد که شرح کامل آن، قبال

، یدهد که هر امت یندا م یا ندا دهنده امت، یروز ق«فرمود:  رسول خدا  گوید: می تین روایگذشت. در ا

ز یا چیر از خدا، بت و یکه غ یبرود که او را عبادت کرده است. پس تمام کسان یزیا چی یبه دنبال کس

اهل  یایکوکار و بدکار و بقایکه فقط خدا پرستان ن ییافتند. تا جا یاند، در آتش م کرده یرا عبادت م یگرید

د؟ یکرد یرا عبادت م یند: چه کسیگو یزنند و به آنان م یان را صدا میهودیمانند. سپس  یم یکتاب، باق

د. خداوند زن و فرزند ییگو یدروغ م ند: یگو یم. به آنها میکرد یر فرزند خدا را عبادت میند: عزیگو یم

م. به ما آب بده. آنگاه با اشاره به آنان یند: پروردگارا! تشنه هستیگو ید؟ میخواه یندارد. اکنون چه م

 یجهنم که مانند سراب است و بخش ید)؟ سپس آنها بسوینوش ید (و آب نمیشو یند که چرا وارد نمیگو یم

را صدا  یافتند. بعد از آن، نصار یشوند. پس در آتش م یکند، سوق داده م یگر را نابود مید یاز آن، بخش
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م. یکرد یح فرزند خدا را عبادت میند: مسیگو ید؟ میکرد یرا عبادت م یچه کس  ند:یگو یزنند و به آنان م یم

ند: اکنون چه یگو یندارد. آنگاه به آنان م ید. خداوند، زن و فرزندییگو یند: دروغ میوگ یبه آنها م

کوکار و بدکار، ینکه فقط خداپرستان نیشوند. تا ا یز به سرنوشت گروه اول، دچار مید؟ پس آنها نیخواه یم

د. آنگاه یآ یکه از او در ذهن دارند، نزد آنان م یا ن چهرهیکتریان با نزدیمانند. سپس پروردگار جهان یم یباق

برود که او را عبادت کرده است.  یزیا چی یدنبال کس ید؟ هر امتیند: منتظر چه هستیگو یبه آنها م

 به آنها نیکه شدیم با وجودیم و با آنان، دوست نشدیا از مردم، فاصله گرفتیند: ما در دنیگو یم
ً
ازمند یدا

من پروردگار شما  گوید: می م. خداوندیا م که او را عبادت کردهینتظر پروردگارمان هستاکنون، م م. وهم یبود

 .»میساز ینمیک را با خدا، شر یزیند: ما چیگو یا سه بار میهستم. آنها دو 

نگاه که از بود آ گونه خواهدچ«: فرماید می که عز وجل خداوند ۀ): این گفت21باب (
 ]41[نساء: »...گواهی بیاوریم ،هر ملتی

۱۷۱۳- » ِ
َّ : «قَاَل: قَاَل يِل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ  يلَعَ

ْ
 َعلَيَْك وََعلَيَْك  .»اقَْرأ

ُ
قُلُْت: آقَْرأ

نِْزَل؟ قَاَل: 
ُ
ْسَمَعُه ِمْن َ�ْ�ِي«أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ُت َعلَيِْه ُسوَرةَ النَِّساِء َحىتَّ بَلَْغُت  .»فَإِ�ِّ أ

ْ
َ�َقَرأ

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشهِيدٖ  أ قَاَل:  .]۴۱النساء: [ ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

ْمِسْك «
َ
 )۴۵۸۲ بخاری:( .»فَإَِذا َ�يْنَاُه تَْذِرفَانِ  .»أ

گفتم: ». م قرآن بخوانیبرا«به من فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

گران یدوست دارم آنرا از د« که قرآن بر تو نازل شده است؟! فرمود:  یت قرآن بخوانم در حالیچگونه برا

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿: دم کهیه رسین آیش تالوت کردم تا به اینساء را برا هپس سور». بشنوم ة مَّ
ُ
 أ

ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  چگونه خواهد بود آنگاه که از هر  یعنی .]۴۱النساء: [ ﴾٤١ اَشِهيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 .میاورینان، بیم و تو را بعنوان گواه ایاوریب ی، گواهیملت

 .»ر استیاز چشمان مبارکش، سرازک دم که اشیپس د». بس کن«فرمود:  رسول اکرم 

 ،فرشتگان کسانی را کهگمان  بی«: فرماید می خداوند متعال که این سخن): 22باب (
 ]97[نساء ».کرده اند.. ستم ،خود برکه  کنند در حالی می قبض روح

�َِ�، يُ�ْ بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -۱۷۱۴ نَّ نَاًسا ِمَن الُْمْسِلِمَ� اَكنُوا َمَع الُْمرْشِ
َ
وَن َسَواَد رِثُ : أ

 ِ �َِ� ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ْو يرُْضَُب  الُْمرْشِ
َ
َحَدُهْم َ�يَْقتُلُُه، أ

َ
ْهُم َ�ُ�َْ� بِِه، َ�يُِصيُب أ يِت السَّ

ْ
يَأ

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
ِينَ ٱ إِنَّ ﴿َ�يُْقتَُل، فَأ َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ تََوفَّٮ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل

َ
 )۴۵۹۶ بخاری:( .»]۹۷النساء: [ ﴾أ
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ن یاز مسلمانان، با مشرک یا عده در زمان رسول الله  گوید: می بعبدالله بن عباس « ترجمه:

ا زده و کشته یکرد.  یآمد وبه آنان اصابت م یم یریجه، تیشدند. در نت یلشکر آنان م یاهیبودند و باعث س

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿: ه را نازل فرمودین آیشدند. آنگاه، خداوند ا یم َّ�  ٰ ۡ ٱ ُهمُ تََوفَّٮ نُفِسِهمۡ  َظالِِ�ٓ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
 ﴾أ

اند،  که بر خود، ستم کرده یکنند در حال یرا که فرشتگان، قبض روح م یگمان، کسان یب یعنی ]۹۷[النساء: 

ند: یگو یم. فرشتگان مین بودیزم یدر رو یچارگانیند: ما بیگو ید؟ میا چگونه بسر برده  شود: یبدانها گفته م

گاهشان، دوزخ است و دوزخ، بد ی، جاین کسانیچند. یهجرت کن  ع نبود تا در آن،ین خدا وسیمگر زم

 .»است یگاهیجا

نان مچفرستادیم ه تو وحیما بر «: فرماید می متعال که خداوند ۀ): این گفت23باب (
 ]163 [نساء: »...وحی فرستادیم ،نوحر که ب

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۱۵
َ
، َ�َقْد «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ نَا َخْ�ٌ ِمْن يُو�َُس بِْن َمىتَّ

َ
َمْن قَاَل: أ

 )۴۶۰۴بخاری: ( .»»َكَذَب 
بهترم،  یونس بن متید: من از یهرکس، بگو«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»دورغ گفته است

 مائده ةسور

 را که از سوي! آنچه پیامبراي «: فرماید می که عز وجلخداوند  این سخن): 24باب (
 ]67 [مائده: »…ابالغ کن ،پروردگارت بر تو نازل شده

ًدا لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۱۶ نَّ ُ�َمَّ
َ
ثَك أ ُ َعلَيِْه  قَالَْت: َمْن َحدَّ نَْزَل ا�َّ

َ
ا أ َكتََم َشيْئًا ِممَّ

ُ َ�ُقوُل:  َهاَ�ٰٓ ﴿َ�َقْد َكَذَب، َوا�َّ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  .»]۶۷المائدة: [ ﴾رَّ

 )۴۶۱۲ بخاری:(
را از آنچه که خداوند بر او نازل  یزیهرکس به تو گفت که محمد چ گوید: می لشه یعا« ترجمه:

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما یرا خداوند مید. زیگو یدروغ م فرموده، پنهان ساخته است،  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
 أ

ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  پروردگارت به تو نازل شده، ابالغ  یامبر! آنچه را که از سویپ یا یعنی ]۶۷المائدة: [ ﴾رَّ

 .»یا ، رسالت خدا را ابالغ نکردهین نکردیکن. اگر چن
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را که پاکیزه اي  چیزهاي !اي مؤمنان«: فرماید می که خداوند ۀ): این گفت25باب (
 ]87[مائده: »مکنیدحرام بر خود  ساختهخداوند براي شما حالل 

۱۷۱۷- » ِ
ال  قَاَل: ُكنَّا َ�ْغُزو َمَع انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َولَيَْس َمَعنَا �َِساٌء، َ�ُقلْنَا: أ

َج ا وَّ ْن َ�زَتَ
َ
َص نَلَا َ�ْعَد َذلَِك أ ْتَيِص؟ َ�نََهانَا َ�ْن َذلَِك، فَرَخَّ

َ
� :

َ
َة بِاثلوِْب ثمَّ قََرأ

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿لَْمْرأ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما
َ
ُ ٱ أ   )۴۶۱۵ بخاری:( .»]۸۷المائدة: [ ﴾لَُ�مۡ  �َّ

همراه ما  م وهمسرانمان، یبه جهاد رفته بود اکرم  یبا نب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

ن کار، بازداشت. و بعد از آن، به ما اجازه داد تا یما را از ا م؟ آنحضرتیا خود را اخته نکنیم: آیگفتنبودند. 

 ه را تالوت کرد:ین آیم. آنگاه (ابن مسعود) ایقطعه پارچه هم که شده است با زنان، ازدواج کنیک در برابر 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ٓ  ِت َطّيَِ�ٰ  ُ�َّرُِموا َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ   مؤمنان! یا یعنی ]۸۷المائدة: [ ﴾لَُ�مۡ  �َّ

 .»دیشما حالل ساخته بر خود حرام مکن یرا که خداوند برا یا زهیپاک یزهایچ

 ،فال هايتیر بتها و شراب، قمار،«: فرماید می که خداوند عز وجل ۀگفتاین ): 26باب (
 ]90[مائده: »ن هستندااعمال ناپاك شیط

�َِس  نْ �َ « -۱۷۱۸
َ
ونَُه قَاَل:  َمالٍِك  بِْن  أ ي �َُسمُّ ِ

َّ
َما اَكَن نَلَا مَخٌْر َ�ْ�ُ فَِضيِخُ�ْم َهَذا اذل

 َ
ْ
بَا َطلَْحَة َوفُالنًا َوفُالنًا، إِْذ َجاَء رَُجٌل َ�َقاَل: وََهْل بَلََغُ�ُم اخل

َ
ْسيِق أ

َ
َفِضيَخ، فَإِ�ِّ لََقائٌِم أ

ْ
؟ ال رَبُ

لُوا َ�نَْها  َ�َقالُوا: َوَما َذاَك؟
َ
�َُس، قَاَل: َ�َما َسأ

َ
ِقالَل يَا أ

ْ
ْهِرْق َهِذهِ ال

َ
َْمُر، قَالُوا: أ

ْ
َمِت اخل قَاَل: ُحرِّ

 )۴۶۱۷ بخاری:( .»َوال َراَجُعوَها َ�ْعَد َخرَبِ الرَُّجلِ 
د، در ینام یخ (شراب خرما) میبجز آنچه که شما آنرا فض یشراب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه: 

ن یا ایآمد و گفت: آ یدادم که مرد یشراب م یو فالن یستاده بودم و به ابوطلحه و فالنیم. من ایار نداشتیاخت

ها را  ن کوزهیانس! ا ی؟ گفت: شراب، حرام شده است. گفتند: ایده است؟ گفتند: چه خبریخبر به شما رس

 کن. ین، خالیزم یبر رو

 .»مراجعه نمودند یق کردند و نه به کسین باره تحقیدر انه  ن مرد، یدن خبر ایپس از شن گوید: می انس 

اگر که از چیزهایی سؤال نکنید «: فرماید می که خداوند عز وجل ۀ): این گفت27باب (
 ]101 [مائده: »کنند می را ناراحت شما ،آشکار گردند

�ٍَس « -۱۷۱۹
َ
ِ  َ�ْن أ ،  قَاَل: َخَطَب رَُسوُل ا�َّ  ُخْطبًَة َما َسِمْعُت ِمثلََها َ�طُّ

َ
ال

َ
لَْو : «ق

ْعلَُم لََضِحْكتُْم قَِليًال، َوبَلََكيْتُْم َكثً�ا
َ
ِ  .»َ�ْعلَُموَن َما أ ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
ى أ  قَاَل: َ�َغطَّ
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يِب؟ قَاَل:  ،وُُجوَهُهْم لَُهْم َخِن�ٌ 
َ
لَْت َهذِ  .»فُالنٌ «َ�َقاَل رَُجٌل: َمْن أ ْ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿هِ اآليَُة َ�َ�َ  َ�نۡ  لُوا

شۡ 
َ
ٓ أ  )۴۶۲۱بخاری: ( .»]۱۰۱المائدة: [ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

ام.  دهیراد فرمود که هرگز مانند آن را نشنیا یا خطبه  للها  رسول یروز گوید: می انس « ترجمه:

 ».شد یاد میتان زیها هیتان کم و گریها خندهد، یدانست یدانم، شما م یاگر آنچه را که من م»  فرمود:

بلند شان  هیگر یشان را پوشاندند و صدایها چهره اران رسول الله ین سخن، یدن ایبا شن گوید: می یراو

 ست؟ رسول خدا ید: پدرم کیدادند) پرس یر پدرش، نسبت می(که مردم او را به غ یشد. در آن اثناء، مرد

ْ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿ ه نازل شد:ین آیآنگاه ا». است یفالن«فرمود:  شۡ  َ�نۡ  لُوا
َ
ٓ أ  ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

 .»دیکنند، سؤال نکن یکه اگر آشکار گردند، شما را ناراحت م ییزهایاز چ یعنی ]۱۰۱المائدة: [

ِ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۲۰ لُوَن رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�يَُقوُل  ،اْسِتْهَزاءً  قَاَل: اَكَن قَْوٌم �َْسأ

يِب؟ َو�َُقوُل الرَُّجُل تَِضلُّ نَاَ�تُهُ 
َ
ُ ِ�يِهْم َهِذهِ اآليََة  :الرَُّجُل: َمْن أ نَْزَل ا�َّ

َ
ْ�َن نَاقيَِت؟ فَأ

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿أ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  لُوا
َ
ٓ أ  ِمَن . ]۱۰۱المائدة: [ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ  إِن ءَ َيا

َ
َحىتَّ فََرغ

 )۴۶۲۲ بخاری:( .»اآليَِة لُكَِّها
 رسول الله  از یبه صورت تمسخر، سؤاالت یگروه گوید: می بابن عباس « ترجمه:

کجاست؟ د: شترم یپرس یکه شترش گم شده بود، م یگریست؟ و دیگفت: پدرم ک یم یکیدند. یپرس یم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ه را در مورد آنان، نازل فرمود:ین آیآنگاه، خداوند ا ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َٔ �َۡ�  َ�  َءاَمُنوا شۡ  َ�نۡ  لُوا

َ
ٓ أ  إِن ءَ َيا

تان، روشن شوند، باعث یکه اگر برا ییزهایمؤمنان! از چ یا یعنی .]۱۰۱المائدة: [ ﴾ُ�مۡ �َُسؤۡ  لَُ�مۡ  دَ ُ�بۡ 

 .»دینکن شوند، سؤال یشما م یناراحت

 انعام ةسور

اهللا قادر است  :بگو !اي پیامبر«: فرماید می که جل عز وخداوند  این سخن): 28باب (
 ]65 [انعام: »که از باالي سر شما عذاب بفرستد

ا نََزلَْت َهِذهِ اآليَةُ   َ�ْن َجابِرٍ « -۱۷۲۱ ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ :قَاَل: لَمَّ ن َ�َ
َ
 ُ�مۡ َعلَيۡ  َعَث َ�بۡ  أ

ِ . ]۶۵األنعام: [ ﴾قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن اَعَذابٗ  ُعوُذ بِوَْجِهَك : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
وۡ ﴿قَاَل: » أ

َ
 ِت َ�ۡ  ِمن أ

رۡ 
َ
ُعوُذ بِوَْجِهَك «قَاَل: . ]۶۵األنعام: [ ﴾ُجلُِ�مۡ أ

َ
وۡ ﴿» أ

َ
  َضُ�مَ�عۡ  َوُ�ِذيقَ  اِشيَعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ  أ

ۡ
 َس بَأ

ِ . ]۶۵األنعام: [ ﴾ٍض َ�عۡ  �رَْسُ : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو َهَذا أ

َ
ْهَوُن أ

َ
 )۴۶۲۸ بخاری:( .»»َهَذا أ
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ٰٓ  َقادِرُ لۡ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿ ه نازل شد:ین آیکه ا یهنگام گوید: می جابر« ترجمه: ن َ�َ
َ
 َعَث َ�بۡ  أ

از  یاست که عذاب امبر! بگو: خداوند، قادریپ یا یعنی .]۶۵[األنعام:  ﴾قُِ�مۡ فَوۡ  ّمِن اَعَذابٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

ُعوُذ بِوَْجهِ « فرمود: سرتان بر شما بفرستد، رسول الله  یباال
َ
برم. و  یا! به تو پناه میخدا یعنی .»كأ

وۡ ﴿ د:ین کلمات رسیکه به ا یهنگام
َ
رۡ  ِت َ�ۡ  ِمن أ

َ
تان بر شما یر پایا از زی یعنی .]۶۵[األنعام:  ﴾ُجلُِ�مۡ أ

 ِبَوْجِه « فرمود: عذاب بفرستد، رسول خدا 
ُ
ُعوذ

َ
وۡ ﴿ د:ین کلمات رسیکه به ا یو زمان .»کأ

َ
 أ

  َضُ�مَ�عۡ  َوُ�ِذيقَ  اِشيَعٗ  بَِسُ�مۡ يَلۡ 
ۡ
نکه شما را دسته دسته یا ای یعنی .]۶۵[األنعام:  ﴾ٍض َ�عۡ  َس بَأ

 .»»تر است ن، سادهیا این، آسانتر یا«فرمود:  گر، گرفتار سازد، آنحضرت یکدیساخته و به عذاب 

که خداوند آنهارا  اند اینها کسانی«: فرماید می که قول خداوند عز وجلاین ): 29باب (
 ]90 [انعام: »از هدایت ایشان پیروي کن ،هدایت نموده، پس

يِف "ص" َسْجَدٌة؟ َ�َقاَل: َ�َعْم، ثمَّ تَالَ  : �نَُّه ُسئَل:بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِن عَ « -۱۷۲۲
َ
 َناَووََهبۡ ﴿ أ

 قَْوهِلِ  ﴾ُقوَب َوَ�عۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ 
َ

ٰ ﴿إِىل ْن َ�ْقتَِدَي  ثمَّ قَاَل: نَِبيُُّ�ْم  ﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ
َ
ِمَر أ

ُ
ْن أ ِممَّ

 )۴۶۳۲ بخاری:( .»بِِهمْ 
(تالوت)  هسجد» ص« ها در سوریدند: آیت است که از او پرسیروا بابن عباس از « ترجمه:

ٰ ﴿ تا ﴾ُقوَب َو�َعۡ  قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَوَوَهبۡ ﴿ . سپس ازیوجود دارد؟ گفت: بل تالوت کرد  ﴾َتِدهۡ �ۡ ٱ ُهمُ فَبُِهَدٮ

 .»عقوب) اقتدا کندیاست که به او دستور داده شده است تا به آنان (اسحاق و  یامبر شما از کسانیو گفت: پ

آشکار باشد  ، خواهبه کارهاي بد«: فرماید می که خداوند عز وجل ۀ): این گفت30باب (
 ]151 [انعام: »نزدیک نشوید ،پنهان خواه

ِ بِن َمْسعوٍد « -۱۷۲۳
َم «َوَرَ�َعُه قَاَل:  َ�ْن َ�بِْدا�َّ لَِك َحرَّ ِ فَِ�َ ْ�َ�ُ ِمَن ا�َّ

َ
َحَد أ

َ
ال أ

َحبُّ إيَِلِْه الِْمْدَحُة 
َ
َحَد أ

َ
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َ�َطَن، َوال أ

ْ
لَِك َمَدحَ ال ، فَِ�َ ِ  ِمَن ا�َّ

 )۴۶۳۴ بخاری:( .»»َ�ْفَسهُ 
رت یشتر از خدا، غیچ کس بیه«فرمود: رسول الله  گوید: می بن مسعود عبدالله « ترجمه:

ست که یچ کس نیا پنهان، حرام ساخته است. و هیزشت را خواه آشکار باشند  ینجهت، کارهایندارد. بد

 .»»را ستوده است ن رو، خودیخدا دوست داشته باشد. از ا هحمد و ثنا را به انداز
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 اعراف ةسور

نیک، امر  به کار ورا پیشه ساز عفو « :فرماید می که خداوند متعال ۀ): این گفت31باب (
 ]199 [اعراف: »کن

۱۷۲۴- » ِ�َْ� ِ بِْن الزُّ
ُ نَِبيَُّه  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َمَر ا�َّ

َ
ْخالِق  قَاَل: أ

َ
َعْفَو ِمْن أ

ْ
ُخَذ ال

ْ
ْن يَأ

َ
أ

 )۴۶۴۴ بخاری:( .»انلَّاِس 
ان اخالق مردم، عفو را یامبرش دستور داد تا از میخداوند به پ گوید: می ر یعبدالله بن زب« ترجمه:

 .»ندیبرگز

 انفال ةسور

اي باقی  با آنان بجنگید تا فتنه«: فرماید می که خداوند متعال ۀ): این گفت32باب (
 ]39[انفال: »دین از آنِ خدا شود ۀهم و نماند

  :بابِْن ُ�َمَر  ِن عَ « -۱۷۲۵
َ
ُ  َل يْ �ِ  هُ نَّ �

َ
ِفتْنَِة؟ هل

ْ
 : َكيَْف تََرى يِف قِتَاِل ال

َ
ال

َ
ق

َ
: وََهْل تَْدرِي ف

ٌد  ِفتْنَُة؟ اَكَن ُ�َمَّ
ْ
ُخوُل َعلَيِْهْم فِتْنًَة، َولَيَْس َكِقتَالُِ�ْم ىلَعَ  َما ال �َِ�، َوَ�َن ادلُّ ُ�َقاتُِل الُْمرْشِ

 )۴۶۵۱ بخاری:( .»الُْملِْك 
ست؟ یجنگ دوران فتنه چ هدند: نظر شما درباریت است که از او پرسیروا باز ابن عمر « ترجمه:

د و رفتن مسلمانان نزد آنان، فتنه محسوب یجنگ ین میبا مشرک ست؟ محمد یکه فتنه چ یدان یا میگفت: آ

 .»نبود یشد. و جنگ آنها مانند جنگ شما بخاطر پادشاه یم

 )توبهبراءت ( ةسور

دیگر به گناهان خود  وآن گروه«: فرماید می که خداوند عز وجل ۀ): این گفت33باب (
 ]102[توبه: »اعتراف کردند

ِ  ُجنَْدٍب  َسُمَرَة بِْن  نْ �َ « -۱۷۲۶ تَاِ� اللَّيْلََة آِ�يَاِن « :نَلَا قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
أ

ةٍ   َمِدينٍَة َمبْنِيٍَّة بِلنَِبِ َذَهٍب، َولنَِبِ فِضَّ
َ

انَا رَِجاٌل َشْطٌر ِمْن َخلِْقِهْم،  ،فَاْ�تََعثاِ� فَاْ�تََهيْنَا إِىل َ�تَلَقَّ
نَْت َراٍء، قَاالَ 

َ
ْ�بَِح َما أ

َ
نَْت َراٍء، وََشْطٌر َكأ

َ
ْحَسِن َما أ

َ
َهبُوا َ�َقُعوا يِف َذلَِك انلَّْهِر، لَُهُم: اذْ  َكأ

ْحَسِن ُصوَرٍة، قَاالَ 
َ
وُء َ�نُْهْم، فََصاُروا يِف أ يِل:  فََوَ�ُعوا ِ�يِه، ثمَّ رََجُعوا إيَِلْنَا، قَْد َذَهَب َذلَِك السُّ

لَُك، قَاالَ  يَن اَكنُوا َشْطرٌ َهِذهِ َجنَُّة َعْدٍن، وََهَذاَك َمْ�ِ ِ
َّ

َقْوُم اذل
ْ
ا ال مَّ

َ
ِمنُْهْم َحَسٌن، وََشْطٌر ِمنُْهْم  : أ

ُ َ�نُْهمْ  َاَوَز ا�َّ
َ

ُهْم َخلَُطوا َ�َمًال َصاحِلًا َوآَخَر َسيِّئًا جت  )۴۶۷۴ بخاری:( .»»قَِبيٌح، فَإِ�َّ
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شب، دو نفر نزد من آمدند و مرا با ید«فرمود:  رسول الله  گوید: می سمره بن جندب « ترجمه:

به  یگرش از نقره ساخته شده بود. در آنجا مردانیخشت آن از طال و خشت دیک بردند که  یخود به شهر

گر بدنشان، یم دید و نیا دهیداشت که تاکنون د ین شکلیباتریاز بدنشان، ز یمیاستقبال ما آمدند که ن

ن رودخانه ید و خود را در اید. آن دو نفر به آنان گفتند: برویا دهیداشت که تاکنون د ین شکلیتر زشت

شان، برطرف  یکه آن زشت یما بازگشتند در حال یز خود را در آن انداختند. سپس به سوید. آنان نیندازیب

گاه ین، جاین، بهشت عدن است. و ایل شده بود. آن دو نفر به من گفتند: این شکل، تبدیباتریشده و به ز

و یک اعمال ن یهستند که دارا یگر زشت بود، افرادید یمیبا و نیاز بدنشان، ز یمیکه ن یتوست. اما کسان

 .»»بد، بودند و خداوند از آنان گذشت نمود

  هود ةسور

 ،روي آب )خداوند(عرش او «: فرماید می که خداوند عز وجل ۀ): این گفت34باب (
 ]7[هود: »قرار داشت

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۲۷
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نِْفْق «قَاَل:  أ

ُ
نِْفْق أ

َ
: أ ُ َعزَّ وََجلَّ َقاَل ا�َّ

  و .»َعلَيَْك 
َ

ال
َ
اُء اللَّيَْل َوانلََّهارَ : «ق ى ال تَِغيُضَها َ�َفَقٌة، َسحَّ

َ
ِ َمأل   وَ  .»يَُد ا�َّ

َ
ال

َ
ْ�تُْم َما : «ق

َ
َرأ

َ
أ

رَْض؟ فَإِنَُّه لَْم يَِغْض َما يِف 
َ
َماَء َواأل ْ�َفَق ُمنُْذ َخلََق السَّ

َ
 يَِدهِ، َوَ�َن َعرُْشُه ىلَعَ الَْماِء، َو�ِيَِدهِ أ

 )۴۶۸۴ بخاری:( .»»الِْمَ�اُن َ�ِْفُض َوَ�ْرَ�عُ 
انفاق کن تا من به تو «خداوند عزوجل فرمود: «گفت:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

کند. او  یاز آن، کم نم یزیدست خدا، ُپر است و انفاق، چ«فرمود:  ن آنحضرت یهمچن». انفاق کنم

از آنچه  یزیچ ین، چقدر انفاق کرده ولینش آسمانها و زمید که از بدو آفرینیب یا نمیبخشد. آ یشب و روز م

آب، قرار دارد. ترازو در دست اوست، (رزق را) کم و  یدر دست دارد، کم نشده است. و عرش خدا بر رو

 .»»کند یاد میز

پروردگارت چنین  ةمؤاخذ«: فرماید می که خداوند عز وجل ۀ): این گفت35باب (
 ]102[هود: »کند... مؤاخذه آبادیهایی رااست هرگاه بخواهد 

يِب ُموىَس « -۱۷۲۸
َ
ِ  َ�ْن أ َخَذهُ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
الِِم َحىتَّ إَِذا أ َ يَلُْمِ� لِلظَّ إِنَّ ا�َّ

: » لَْم ُ�ْفِلتْهُ 
َ
خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿قَاَل: ثمَّ قََرأ

َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إِذَا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 أ

 )۴۶۸۶بخاری:( .»]۱۰۲هود: [ ﴾١٠٢ َشِديدٌ 
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همانا خداوند به فرد ستمگر، مهلت «فرمود:   اکرم  رسول گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 ه را تالوت کرد:ین آیا سپس رسول الله ». سازد یش نمیکه او را مؤاخذه کند، رها یهنگام یدهد ول یم

خۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
َ
ٓ  َرّ�َِك  ذُ أ َخذَ  إِذَا

َ
ۚ َ�ٰ  َوِ�َ  ُقَرىٰ لۡ ٱ أ خۡ  إِنَّ  لَِمٌة

َ
ِ�مٞ  ۥٓ َذهُ أ

َ
 یعنی ]۱۰۲هود: [ ﴾١٠٢ َشِديدٌ  أ

اند. همانا عقاب خدا  را مؤاخذه کند که ستم کرده ییهاین است هر گاه بخواهد آبادیمؤاخذه پروردگارت چن

 .»و سخت خواهد بودک دردنا

 حجر ةسور

 آنهائىکه استراق سمع مگر...« فرماید: می که خداوند عز وجل سخن): این 36باب (
 ]18: [حجر »کنند می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۲۹
َ
َماِء، «قَاَل:  َ�بْلُُغ بِِه انلَّيِبَّ  َ�ْن أ ْمَر يِف السَّ

َ
ُ األ إَِذا قىََض ا�َّ

َع َ�ْن قُلُو�ِِهمْ  لِْسلَِة ىلَعَ َصْفَواٍن فَإَِذا فُزِّ ْجِنَحِتَها ُخْضَعانًا ِلَقْوهِلِ اَكلسِّ
َ
َ�ِت الَْمالئَِ�ُة بِأ  رَضَ

 
ْ
َقَّ وَُهَو ال

ْ
ي قَاَل: احل ِ

ْمِع، قَالُوا: َماَذا قَاَل َر�ُُّ�ْم؟ قَالُوا: لِ�َّ قُو السَّ َكِبُ� فَيَْسَمُعَها ُمْسرَتِ
ْ
َعِ�ُّ ال

ْن يَْرِ�َ بَِها
َ
َهاُب الُْمْستَِمَع َ�بَْل أ ْدرََك الشِّ

َ
ْمِع َهَكَذا َواِحٌد فَْوَق آَخَر، فَُر�ََّما أ قُو السَّ   َوُمْسرَتِ

َ
إِىل

ُه َحىتَّ يَْرِ�َ 
ْ
ْسَفَل ِمنُْه، َحىتَّ َصاِحِبِه َ�يُْحِرقَُه، َوُر�ََّما لَْم يُْدِر�

َ
ي ُهَو أ ِ

َّ
 اذل

َ
ِي يَِليِه إِىل

َّ
 اذل

َ
بَِها إِىل

ُق  اِحِر، َ�يَْكِذُب َمَعَها ِمائََة َكْذبٍَة، َ�يَُصدَّ رِْض، َ�تُلىَْق ىلَعَ فَِم السَّ
َ
 األ

َ
َ�يَُقولُوَن:  ،يُلُْقوَها إِىل

نَا يَْوَم َكَذا َوَ�َذا، يَُ�وُن َكَذا َوَ�ذَ  لَْم ُ�رِْبْ
َ
ا؟ لِللَْكَِمِة الَّيِت ُسِمَعْت ِمنَ أ  ا، فَوََجْدنَاُه َحقًّ

َماءِ   )۴۷۰۱ بخاری:( .»»السَّ
صله یرا در آسمان، ف یا هر گاه، خداوند مسئله«فرمود: اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یآنها مانند صدا یکه صدایزنند طور یشان را بهم میاطاعت از دستور او، بالها هد. فرشتگان به نشانینما

پرسند: پروردگارتان  یشان برطرف گردد، میفتد. و پس از آنکه اضطراب دلهایب یاست که بر سنگ یریزنج

که  یند: خداوند، حق گفته و او بلند مرتبه و بزرگ است. پس کسانیگو یچه فرمود؟ (فرشتگان مقرب) م

شنوند. چه بسا  ین سخن را میار دارد، اقر یگرید یاز آنها رویک ن) و هر یاطیکنند (ش یاستراق سمع م

هم شهاب او را  یسوزاند. و گاه یاش برساند، م ابد و قبل از آنکه آن را به دوستی یشنونده را شهاب در م

از او  تر نییکه پا یخود آن را به کس هکند. و او به نوب یمنتقل م یابد و او آن سخن را به شخص بعدی یدر نم

شود. سپس  یرسانند. آنگاه، بر زبان ساحر، انداخته م ین مینکه آنرا به زمیکند تا ا قرار دارد، منتقل می

ند: مگر فالن و فالن روز به ما یگو یرد و آنها میگ ید مردم قرار میید و مورد تأیافزا یساحر، صد دروغ به آن م
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است که از آسمان،  ین، در واقع، همان سخنیااش، درست بود؟  شود و سخن ین و چنان مینگفت که چن

 .»»ده شده استیشن

 نحل ةسور

ین تر پستبه  بعضی از شما و«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 37باب (
 ]70[نحل: »رسند میعمر  مراحل

�َِس بِْن َمالٍِك « -۱۷۳۰
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُْخِل، «اَكَن يَْدُعو:  أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ابل

َ
أ

اِل، َوفِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت  جَّ َقرْبِ، َوفِتْنَِة ادلَّ
ْ
ُعُمِر، وََعَذاِب ال

ْ
رْذَِل ال

َ
َكَسِل، وَأ

ْ
 )۴۷۰۷ بخاری:( .»»َوال

ُعوُذ بِ «کرد:  ین دعا میهمواره چن رسول الله  گوید: می ک بن مالانس « ترجمه:
َ
ِمَن  كأ

اِل، َوفِتْنَِة الَْمحْ  جَّ ، َوفِتْنَِة ادلَّ َقرْبِ
ْ
ُعُمِر، وََعَذاِب ال

ْ
رَْذِل ال

َ
َكَسِل، َوأ

ْ
ُْخِل، َوال . »ا َوالَْمَماِت يابلْ

 یها دجال و فتنه هر و خرفت شدن)، عذاب قبر، فتنیعمر (پ هن مرحلیتر ، پستیا! از بخل، تنبلیخدا یعنی

 . »برم و مرگ، به تو پناه می یزندگ

 اسراء  ةسور

 آنها را که فرزندان کسانیاي «: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 38باب (
 ]3 [اسراء: »اري بودزبسیار سپاسگ ةاو بند !سوار کردیم ،با نوح

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۳۱
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َراُع َوَ�نَْت  أ يِتَ بِلَْحٍم، فَُرفَِع إيَِلِْه اذلِّ

ُ
أ

ِقيَاَمِة، َوَهْل تَْدُروَن ِممَّ َذلَِك؟ «ُ�ْعِجبُُه، َ�نََهَش ِمنَْها َ�ْهَشًة، ثمَّ قَاَل: 
ْ
نَا َسيُِّد انلَّاِس يَْوَم ال

َ
أ

لَِ� َواآلِخِر�َن يِف َصِعيٍد َواِحٍد، وَّ
َ
ُ انلَّاَس األ ،  َ�َْمُع ا�َّ رََصُ

ْ
ايِع َوَ�نُْفُذُهُم ابل �ُْسِمُعُهُم ادلَّ

َكْرِب َما ال يُِطيُقوَن َوال َ�ْتَِملُوَن، َ�يَُقوُل انلَّاُس: 
ْ
َغمِّ َوال

ْ
ْمُس، َ�يَبْلُُغ انلَّاَس ِمَن ال َوتَْدنُو الشَّ

الَ 
َ
الَ  أ

َ
 َر�ُِّ�ْم؟ َ�يَُقوُل َ�ْعُض انلَّاِس  تََرْوَن َما قَْد بَلََغُ�ْم، أ

َ
َ�نُْظُروَن َمْن �َْشَفُع لَُ�ْم إِىل

تُوَن آَدَم 
ْ
ُ �ِيَِدهِ َوَ�َفَخ  بِلَْعٍض: َعلَيُْ�ْم بِآَدَم َ�يَأ ، َخلََقَك ا�َّ برََشِ

ْ
بُو ال

َ
نَْت أ

َ
ُ: أ

َ
َ�يَُقولُوَن هل

َمَر الَْمالئَِ�َة فََسَجُدو
َ
الَ ِ�يَك ِمْن ُروِحِه، َوأ

َ
 َر�َِّك، أ

َ
ُْن ِ�يِه؟  ا لََك، اْشَفْع نَلَا إِىل

َ
 َما �

َ
تََرى إِىل

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثلَ 
ْ

 َما قَْد بَلََغنَا؟ َ�يَُقوُل آَدُم: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايل
َ

ال تََرى إِىل
َ
ُه أ

َجَرِة َ�َعَصيْتُُه، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثلَُه، َو�ِنَُّه قَْد َ�َهاِ�   َعِن الشَّ
هْ 

َ
 أ

َ
ُل الرُُّسِل إِىل وَّ

َ
نَْت أ

َ
تُوَن نُوًحا، َ�يَُقولُوَن: يَا نُوُح، إِنََّك أ

ْ
 نُوٍح، َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إىِل

َ
ِل إِىل
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:ُ َ�بًْدا َشُكوًرا، اْشفَ  اَك ا�َّ رِْض، َوقَْد َسمَّ
َ
ُْن ِ�يه؟ِ َ�يَُقوُل: األ

َ
 َما �

َ
ال تََرى إِىل

َ
 َر�َِّك، أ

َ
ْع نَلَا إِىل

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثلَُه َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثلَُه، َو�ِ  نَُّه إِنَّ َر�ِّ َعزَّ وََجلَّ قَْد َغِضَب ايلْ
 قَْد اَكنَْت يِل َدْعَوٌة َدَعْوُ�َها ىلَعَ قَْوِ�، �َ 

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إِىل

َ
ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إِىل

رِْض 
َ
ْهِل األ

َ
ِ وََخِليلُُه ِمْن أ نَْت نيَِبُّ ا�َّ

َ
تُوَن إِبَْراِهيَم، َ�يَُقولُوَن: يَا إِبَْراِهيُم أ

ْ
: اْشَفْع إِبَْراِهيَم، َ�يَأ

الَ 
َ
 َر�َِّك، أ

َ
ُْن ِ�يهِ  نَلَا إِىل

َ
 َما �

َ
َْوَم َغَضبًا لَْم تََرى إِىل ؟ َ�يَُقوُل لَُهْم: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايلْ

َكِذبَاٍت، َ�ْفيِس  َث الَ َ�ْغَضْب َ�بْلَُه ِمثلَُه َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدُه ِمثلَُه، َو�ِ�ِّ قَْد ُكنُْت َكَذبُْت ثَ 
 
ْ
 ُموىَس، َ�يَأ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إِىل

َ
نَْت َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إِىل

َ
 تُوَن ُموىَس، َ�يَُقولُوَن: يَا ُموىَس، أ

الَ 
َ
 َر�َِّك، أ

َ
ُ بِرَِساتَلِِه َو�َِ�الِمِه ىلَعَ انلَّاِس، اْشَفْع نَلَا إِىل لََك ا�َّ ، فَضَّ ِ  َما  رَُسوُل ا�َّ

َ
تََرى إِىل

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَض 
ْ

ُْن ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايل
َ

ْب َ�بْلَُه ِمثلَُه َولَْن َ�ْغَضَب َ�ْعَدهُ �
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا

َ
وَمْر بَِقتِْلَها، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إِىل

ُ
 ِمثلَُه؟ َو�ِ�ِّ قَْد َ�تَلُْت َ�ْفًسا لَْم أ

نَْت رَسُ 
َ
تُوَن ِعيىَس، َ�يَُقولُوَن: يَا ِعيىَس، أ

ْ
 ِعيىَس ابِْن َمْرَ�َم، َ�يَأ

َ
 إِىل

َ
َقاَها إىِل

ْ
ل
َ
ِ َوَ�َِمتُُه أ وُل ا�َّ

الَ 
َ
 َر�َِّك، أ

َ
ْمَت انلَّاَس يِف الَْمْهِد َصِبيًّا، اْشَفْع نَلَا إِىل

َّ
ُْن  َمْرَ�َم َوُروٌح ِمنُْه، َوَ�

َ
 َما �

َ
تََرى إِىل

َْوَم َغَضبًا لَْم َ�ْغَضْب َ�بْ 
ْ

لَُه ِمثلَُه َ�طُّ َولَْن َ�ْغَضَب ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل ِعيىَس: إِنَّ َر�ِّ قَْد َغِضَب ايل
ٍد،   ُ�َمَّ

َ
 َ�ْ�ِي، اْذَهبُوا إِىل

َ
َ�ْعَدُه ِمثلَُه، َولَْم يَْذُكْر َذْ�بًا، َ�ْفيِس َ�ْفيِس َ�ْفيِس، اْذَهبُوا إِىل

نِْبيَاءِ 
َ
، وََخاتُِم األ ِ نَْت رَُسوُل ا�َّ

َ
ُد، أ ًدا، َ�يَُقولُوَن: يَا ُ�َمَّ تُوَن ُ�َمَّ

ْ
ُ لََك َما َ�يَأ ، َوقَْد َ�َفَر ا�َّ

الَ 
َ
 َر�َِّك، أ

َ
َر، اْشَفْع نَلَا إِىل خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ ُْن ِ�يهِ  َ�َقدَّ

َ
 َما �

َ
َْت  ؟تََرى إِىل

َ
ْ�َطِلُق، فَآيِت حت

َ
فَأ

َّ ِمْن َ�َ  ُ يلَعَ ، ثمَّ َ�ْفتَُح ا�َّ َ�ُع َساِجًدا لَِر�ِّ َعزَّ وََجلَّ
َ
َعْرِش، فَأ

ْ
اِمِدهِ وَُحْسِن اثلنَاِء َعلَيِْه َشيْئًا ال

 
َ
ْع، فَأ َسَك، َسْل ُ�ْعَطْه، َواْشَفْع �َُشفَّ

ْ
ُد، اْرَ�ْع َرأ َحٍد َ�بِْ�، ثمَّ ُ�َقاُل: يَا ُ�َمَّ

َ
ْرَ�ُع لَْم َ�ْفتَْحُه ىلَعَ أ

، يِت يَا رَبِّ مَّ
ُ
، أ يِت يَا رَبِّ مَّ

ُ
يِت يَا رَّب، أ مَّ

ُ
قُوُل: أ

َ
يِس، فَأ

ْ
ِتَك َمْن  َرأ مَّ

ُ
ْدِخْل ِمْن أ

َ
ُد، أ َ�يَُقاُل: يَا ُ�َمَّ

َ�ُء انلَّاِس ِ�يَما ِسَوى َذلَِك  َنَِّة، َوُهْم رُشَ
ْ
بَْواِب اجل

َ
ْ�َمِن ِمْن أ

َ
َاِب األ

ْ
ال ِحَساَب َعلَيِْهْم ِمَن ابل

ِي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِنَّ َما َ�ْ�َ الِْمرْصَ 
َّ

بَْواِب، ثمَّ قَاَل: َواذل
َ
َنَِّة َكَما َ�ْ�َ ِمَن األ

ْ
اَ�ْ�ِ ِمْن َمَصاِر�ِع اجل

ْو َكَما َ�ْ�َ مَ كَّ مَ 
َ
  )۴۷۱۲ بخاری:( .»»َة َوُ�رْصَىكَّ َة ومَِحَْ�َ أ

گوشت آوردند و دست گوسفند را که  یمقدار رسول الله  یبرا گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

امت، من سرور مردم خواهم بود. یروز ق«زد و فرمود:  یبه آن، گاز دوست داشت، به او دادند. آنحضرت 

که صدا به یکند طور یدان، جمع میمیک ِن انسانها را در ین و آخرید؟ خداوند، اولیدان یاش را م ا علتیآ
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ن یناراحت و غمگ یشود. مردم به قدر یمیک د، نزدیند و خورشیب یآنها را م هرسد و چشم، هم یآنها م ههم

د؟ یا گرفتار شده ید که به چه مشقتینیب یند: نمیگو یدهند و م یتحمل خود را از دست م شوند که تاب و یم

گر ید یاز آنها به بعض یشما شفاعت کند؟ آنگاه، بعض ید که نزد پروردگارتان برایکن یدا نمیرا پ یا کسیآ

اش تو  . خداوند با دستیند: تو ابوالبشر هستیگو یروند و به او م ید. پس نزد آدم میند: نزد آدم برویگو یم

ما نزد پروردگارت  ید و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند. برایخودش در تو دم  د و از روحیرا آفر

امروز،  گوید: می م؟ آدمیا ، گرفتار آمدهیم و به چه مشقتیدار یکه چه حال ینیب یا نمیشفاعت کن. آ

ن هم، هرگز ینکرده است و بعد از ا ین خشمیرگز چنن، هین است که قبل از ایپروردگارم چنان خشمگ

کردم. من به حال  ینافرمان ینخواهد کرد. همانا او مرا از خوردن درخت، بازداشته بود ول ین خشمیچن

د. پس ید. نزد نوح برویگر بروید یخود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من بحال خود گرفتارم. نزد کس

 هو خداوند تو را بند ین هستیزم یامبر مردم، بر روین پینوح! تو اول یند: ایگو یمروند و  یآنها نزد نوح م

 م؟ نوحیدار یکه ما چه حال ینیب یا نمیما شفاعت کن. ا یده است. نزد پروردگارت برایسپاسگزار، نام

ن ینکرده است و بعد از ا ین خشمین، چنین است که قبل از ایامروز، پروردگارم چنان خشمگ گوید: می

ام بکار بردم.  ه قومیدعا (مستجاب) داشتم که آنرا علیک نخواهد کرد. همانا من  ین خشمیهم، هرگز چن

م ید. نزد ابراهیگر بروید یاکنون به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم، به حال خود گرفتارم. نزد کس

ن یان اهل زمیاش در م خدا و دوست ینب م! تویابراه یا  ند:یگو یروند و م یم مید. پس آنها نزد ابراهیبرو

 گوید: می م به آنهایم؟ ابراهیدار یکه ما چه حال ینیب یا نمیما شفاعت کن. آ ی. نزد پروردگارت برایهست

ن هم، هرگز ینکرده است و بعد از ا ین خشمین چنین است که قبل از ایامروز، پروردگارم چنان خشمگ

من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به  ام.  نخواهد کرد. من سه دروغ، گفته ین خشمیچن

 یند: ایگو یروند و م یم ید. پس آنها نزد موسیبرو ید. نزد موسیگر بروید یحال خود گرفتارم. نزد کس

داده است. نزد  یر مردم، برتریاش بر سا م . خداوند تو را با رسالت و کالی! تو رسول خدا هستیموس

همانا امروز،   گوید: می یم؟ موسیدار یکه ما چه حال ینیب یا نمیما شفاعت کن. آ یپروردگارت برا

ن ین هم، هرگز چنینکرده است و بعد از ا ین خشمین، چنین است که قبل از ایپروردگارم چنان خشمگ

را کشتم که دستور آنرا نداشتم. من به حال خود گرفتارم، من به حال خود  ینخواهد کرد. من انسان یخشم

 یسید. پس آنها نزد عیم برویبن مر یسید. نزد عیگر بروید یگرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کس

 یم القا کرد و روح او (خدا) هستیکه به مر یاش هست ! تو رسول خدا و کلمهیسیا عیند: یگو یروند و م یم

 ینیب یا نمیما شفاعت کن. آ ی. نزد پروردگارت برای، با مردم، سخن گفتیکه در گهواره بود یو هنگام کودک

ن ین، چنین است که قبل از ایهمانا امروز، پروردگارم چنان خشمگ گوید: می یسیم؟ عیدار یکه ما چه حال

 کند اما یذکر نم یناهنخواهد کرد. و اگر چه گ ین خشمین هم، چنینکرده است و بعد از ا یخشم
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گر ید یمن به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم، من به حال خود گرفتارم. نزد کس گوید: می

ا یامبر خدا و خاتم انبیمحمد! تو پ یند: ایگو یروند و م ید. پس مردم نزد محمد مید. نزد محمد برویبرو

که ما  ینیب یا نمیما شفاعت کن. آ ینزد پروردگارت براده است. ی. خداوند، گناهان اول و آخرت را بخشیهست

افتم.  یام به سجده م پروردگار بلند مرتبه یروم و برا یرعرش میافتم و ز یم؟ آنگاه، من براه میدار یچه حال

ن، باز نکرده یقبل از ا یاحد یکه برایکند طور یمن باز م یش را به رویحمد و ثنا یها سپس خداوند دروازه

شود. پس  یرفته میشود. شفاعت کن، پذ یمحمد! سرت را بردار. بخواه، اجابت م یند: ایگو گاه میاست. آن

 یند: ایگو امتم. پروردگارا! امتم. پس می  م: پروردگارا! امتم. پروردگارا!یگو یکنم و م یمن سرم را بلند م

بهشت، وارد کن. و  یسمت راست درها هندارند از درواز یات را که حساب و کتاب آن گروه از امت محمد!

که جانم در  یسوگند به ذات«سپس افزود: ». بهشت، وارد شوند یها ر دروازهیتوانند از سا ین آنها میهمچن

 .»»ا مکه و بصره استیر یان مکه و حمیم هفاصل هبهشت به انداز یدو مصراع درها هدست اوست، فاصل

مقام تو را به  خداوند باشد که« :فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 39باب (
 ]79 [اسراء: »برساندمحمود 

ٍة تَتْبَُع  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۷۳۲ مَّ
ُ
ِقيَاَمِة ُجثا لُكُّ أ

ْ
َ�ُقوُل: إِنَّ انلَّاَس يَِصُ�وَن يَْوَم ال

 انلَّيِبِّ نَِبيََّها، َ�ُقولُوَن: يَا فُالُن اْشَفْع، يَا فُالُن اْشَفْع، َحىتَّ تَنْتَِ�َ 
َ

َفاَعُة إِىل فََذلَِك يَْوَم   الشَّ
ُ الَْمَقاَم الَْمْحُمودَ   )۴۷۱۸ بخاری:( .»َ�بَْعثُه ا�َّ

امبرش ی، بدنبال پیشوند. هر امت یامت، مردم، گروه گروه میروز ق گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 اکرم  یتا آنکه حق شفاعت به نب! شفاعت کن. یفالن ی! شفاعت کن. ایفالن یا گوید: می رود و یم

 .»رساند یاست که خداوند او را به مقام محمود م ین، همان روزیشود. پس ا یت میعنا

نه با  نمازت را نه باصداي بلند و«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 40باب (
 ]110[اسراء: »بخوان آهسته،صداي 

:  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۳۳
َ

 ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َهرۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿يِف قَْوهِلِ َ�َعاىل

ِ . ]۱۱۰اإلسراء: [ ْصَحابِِه َرَ�َع َصْوتَُه كَّ ُ�ْتٍَف بِمَ  قَاَل: نََزلَْت َورَُسوُل ا�َّ
َ
َة، اَكَن إَِذا َص�َّ بِأ

ُ َ�َعا ُ، َوَمْن َجاَء بِِه، َ�َقاَل ا�َّ
َ

نَْزهل
َ
ُقْرآَن، َوَمْن أ

ْ
ُ�وَن َسبُّوا ال ُقْرآِن، فَإَِذا َسِمَعُه الُْمرْشِ

ْ
 بِال

َ
ىل

ْي: بِِقَراَءتَِك فَيَْسَمعَ  ﴾بَِصَ�تَِك  َهرۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿: نِلَِبيِِّه 
َ
ُقْرآَن  أ

ْ
ُ�وَن فَيَُسبُّوا ال  َوَ� ﴿الُْمرْشِ
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ْصَحابَِك فَالَ . ]۱۱۰اإلسراء: [ ﴾بَِها ُ�َافِۡت 
َ
ٰ  َ�ۡ�َ  َتغِ �ۡ ٱوَ ﴿ �ُْسِمُعُهمْ  َ�ْن أ اإلسراء: [ ﴾َسبِيٗ�  لَِك َ�

 )۴۷۲۲بخاری:( .» ]۱۱۰
اإلسراء: [ ﴾بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َهرۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿: هیآ گوید: می بابن عباس « ترجمه:

در  نازل شد که رسول الله یآهسته، بخوان، زمان یبلند و نه با صدا ینمازت را نه با صدا یعنی .]۱۱۰

ن با یکرد و مشرک یبلند، تالوت م یخواند، قرآن را با صدا یارانش، نماز میکه با  یمکه پنهان بود و هنگام

گفتند. پس خداوند متعال به رسولش فرمود:  یراه میاش را بد و ب آورندهنازل کننده و  ش، قرآن، یدن صدایشن

ٰ  َ�ۡ�َ  َتغِ �ۡ ٱوَ  بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َهرۡ َ�ۡ  َوَ� ﴿ بلند، تالوت مکن.  یبا صدا یعنی ﴾َسبِيٗ�  لَِك َ�

ارانت ین آنقدر آهسته نخوان که به گوش یند. همچنیگو یراه میشنوند و به قرآن بد و ب ین آنرا میرا مشرکیز

 .»انه را انتخاب کنینرسد. بلکه راه م

 کهف ةسور

که آیات خدا  هستنداینها کسانی «: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 41باب (
 ]105 [کهف: »مالقات پروردگارشان را انکار کردند و

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۳۴
َ
ِ  َ�ْن أ ِمُ� «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َعِظيُم السَّ

ْ
يِت الرَُّجُل ال

ْ
إِنَُّه يَلَأ

ِ َجنَاَح َ�ُعوَضةٍ  ِقيَاَمِة ال يَِزُن ِعنَْد ا�َّ
ْ
 َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ� ﴿ َوقَاَل: اقَْرُءوا .»يَْوَم ال

 )۴۷۲۹بخاری:( .»]۱۰۵الکهف: [ ﴾انٗ َوزۡ 
د یآ یم الجثه و چاق میعظ یامت، مردیروز ق«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 مَ يَوۡ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ� ﴿ د:یه را بخوانین آیو گفت: ا». بال پشه، ارزش نداردیک  هکه نزد خداوند به انداز
 .میشو یآنان، قائل نم یبرا یامت، ارزشیروز ق یعنی ]۱۰۵الکهف: [ ﴾انٗ َوزۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ

 مریم ةسور

 »بترسان ،از روز حسرت آنان را« فرماید: می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 42باب (
 ]39[مریم:

ُْدرِيِّ « -۱۷۳۵
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ يُْؤَ� بِالَْموِْت َكَهيْئَِة َكبٍْش : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ئِبُّوَن َو�َنُْظُروَن، َ�يَُقوُل: َهْل َ�ْعِرفُوَن َهَذا؟ َ�يَقُ  َنَِّة! فَيرَْشَ
ْ
ْهَل اجل

َ
ْملََح، َ�يُنَاِدي ُمنَاٍد: يَا أ

َ
ولُوَن: أ

ْهَل انلَّا
َ
ُهْم قَْد َرآهُ، ثمَّ ُ�نَاِدي: يَا أ

ُّ
ئِبُّوَن َو�َنُْظُروَن، َ�يَُقوُل: َهْل َ�َعْم، َهَذا الَْموُْت، َوُ� ِر! فَيرَْشَ
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َنَّ 
ْ
ْهَل اجل

َ
ُهْم قَْد َرآهُ، َ�يُْذبَُح، ثمَّ َ�ُقوُل: يَا أ

ُّ
ِة ُخلُوٌد َ�ْعِرفُوَن َهَذا؟ َ�يَُقولُوَن: َ�َعْم، َهَذا الَْموُْت، َوُ�

ْهَل انلَّاِر ُخلُوٌد فَالَ  فَالَ 
َ
 َموَْت، ثمَّ قَرَ  َموَْت، َوَ�ا أ

َ
نِذرۡ ﴿أ

َ
 ٱ قُِ�َ  إِذۡ  ةِ ۡ�َ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َوأ

َ
 ِ�  وَُهمۡ  رُ مۡ ۡ�

ْ�يَا . ]۳۹مریم: [ ﴾لَةٖ َ�فۡ  ْهُل ادلُّ
َ
 )۴۷۳۰بخاری:( .»»﴾مِنُونَ يُؤۡ  َ�  وَُهمۡ ﴿وََهُؤالِء يِف َ�ْفلٍَة أ

آورند.  یم یدیمرگ را به شکل قوچ سف«فرمود:  رسول الله  گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

 کنند. ندا دهنده یشان را بلند کرده و نگاه میاهل بهشت! آنها سرها یدهد: ا یندا م یا سپس ندا دهنده

 ین، مرگ است. سپس منادی، ایند: بلیگو یاند، م دهید؟ آنها که مرگ را دیشناس ین را میا ایآ گوید: می

د؟ یشناس ین را میا ایآ گوید: می کنند. پس یم شان را بلند کرده و نگاهیز سرهایان! آنها نیدوزخ یا گوید: می

 یکنند. سپس مناد ین، مرگ است. سرانجام آنرا ذبح می، ایند: بلیگو یاند، م دهیآنان که همه مرگ را د

 یان! زندگیدوزخ یبدنبال ندارد. و ا ید داشت که مرگیخواه یجاودان یان! زندگیبهشت یا گوید: می

نِذرۡ ﴿ه را تالوت فرمود: ین آیبدنبال ندارد. سپس ا ید داشت که مرگیخواه یجاودان
َ
 إِذۡ  ةِ ۡ�َ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  ُهمۡ َوأ

 ٱ قُِ�َ 
َ
که کار از  یآنان را از روز حسرت، بترسان. آن هنگام یعنی .]۳۹[مریم:  ﴾لَةٖ َ�فۡ  ِ�  وَُهمۡ  رُ مۡ ۡ�

 .»اند اوردهیمان نیو ا ﴾ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  وَُهمۡ ﴿اند.  ا) در غفلت بسر بردهیگذرد و آنان (اهل دن یکار م

 نور ةرسو

خود را متهم  آنانی که همسران«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 43باب (
 ]6[نور: »گواهی ندارند ،کنند و بجز خود می(به زنا) 

ىَت اَعِصَم ْ�َن َعِديٍّ ـ َوَ�َن َسيَِّد بَِ� َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -١٧٣٦
َ
نَّ ُعَو�ِْمًرا أ

َ
: أ

ْم َكيَْف 
َ
َ�ْقتُلُُه؟ َ�تَْقتُلُونَُه أ

َ
تِِه رَُجًال، أ

َ
َعْجالَن ـ َ�َقاَل: َكيَْف َ�ُقولُوَن يِف رَُجٍل وََجَد َمَع اْمَرأ

 ِ ىَت اَع  يَْصنَُع؟ َسْل يِل رَُسوَل ا�َّ
َ
، فََكرِهَ  ِصٌم انلَّيِبَّ َ�ْن َذلَِك، فَأ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ ُ ُعَو�ِْمٌر َ�َقاَل  رَُسوُل ا�َّ هلَ
َ
ِ الَْمَسائَِل، فََسأ َكِرَه الَْمَسائَِل واََعَ�َها، قَاَل  : إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

 ِ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
ْسأ

َ
ْ�تَِ� َحىتَّ أ

َ
ِ ال أ ِ َ�ْن  ُعَو�ِْمٌر: َوا�َّ َذلَِك، فََجاَء ُعَو�ِْمٌر َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْم َكيَْف يَْصنَعُ 
َ
َ�ْقتُلُُه؟ َ�تَْقتُلُونَُه أ

َ
تِِه رَُجًال أ

َ
ِ ؟رَُجٌل وََجَد َمَع اْمَرأ نَْزَل : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
قَْد أ

ُقْرآَن ِ�يَك َوِ� َصاِحبَِتَك 
ْ
ُ ال َمَرُهَما رَُسوُل ا .»ا�َّ

َ
ِ فَأ َّ�  ،يِف ِكتَابِِه ُ بِالُْمالَ�نَِة بَِما َس�َّ ا�َّ

ِ إِْن َحبَْستَُها َ�َقْد َظلَْمتَُها، َ�َطلََّقَها، فاََكنَْت ُسنًَّة لَِمْن اَكنَ   فَالَ�نََها، ثمَّ قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
 ِ ، ثمَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ ، ا�ْ : «َ�ْعَدُهَما يِف الُْمتَالِعنَْ�ِ َعيْنَْ�ِ

ْ
ْدَعَج ال

َ
ْسَحَم، أ

َ
ُظُروا فَإِْن َجاَءْت بِِه أ
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ْحِسُب ُعَو�ِْمًرا إِالَّ قَْد َصَدَق َعلَيَْها، َو�ِْن َجاَءْت بِِه 
َ
، فَال أ اَ�ْ�ِ ، َخَدلََّج السَّ َتَْ�ِ

ْ
يل

َ
َعِظيَم األ

ْحِسُب ُعَو�ِْمًرا إِالَّ قَْد كَ 
َ
نَُّه وََحَرٌة، فَال أ

َ
َحيِْمَر َك�

ُ
ِي  .»َذَب َعلَيَْهاأ

َّ
فََجاَءْت بِِه ىلَعَ انلَّْعِت اذل

 ِ هِ  ،ِمْن تَْصِديِق ُعَو�ِْمرٍ  َ�َعَت بِِه رَُسوُل ا�َّ مِّ
ُ
 أ

َ
 )٤٧٤٥ بخاری:( .»فاََكَن َ�ْعُد يُنَْسُب إِىل

عجالن بود، آمد و  یکه سردار بن یمر نزد عاصم بن عدیعو گوید: می  سهل بن سعد« ترجمه:

ن یا آن مرد را بکشد؟ که در ایست؟ آیابد، چیگر بید یکه زنش را با مرد یگفت: نظر شما در مورد مرد

م بپرس. عاصم نزد ین مورد برایدر ا د کشت. پس چه کار کند؟ از رسول خدا یصورت، شما او را خواه

پاسخ  یایمر جویسؤال او را ناپسند دانست. عو رسول خدا!.... آنحضرت  یآمد و گفت: ا اکرم  ینب

مر گفت: بخدا سوگند، تا در یب دانست. عوین سؤال را ناپسند و عیا شد. عاصم گفت: همانا رسول الله 

با زنش، مرد  یمرد  رسول خدا! ینم. آنگاه، آمد و گفت: اینش ینم ینپرسم، از پا ن باره از رسول خدا یا

 د. پس چه کار کند؟ رسول الله یکش ین صورت، شما او را مید را بکشد؟ در اا آن مرید. آیرا د یگرید

همانطور که در قرآن آمده  امبر اکرم یآنگاه پ». نازل کرد یخداوند در مورد تو و همسرت، وح«فرمود: 

ا نگه رسول خدا! اگر او ر یز با همسرش، مالعنه نمود و گفت: ایمر نیداد. عو ١است به آنان، دستور مالعنه

ند. یکه بعد از آن، مالعنه نما یکسان یشد برا ین روش، سنتیام. پس او را طالق داد. و ا دارم، ستم کرده

فربه  ینیاه و سریس یچشمان یاه پوست، دارایس ین زن، کودکید اگر اینگاه کن«فرمود:  آنگاه رسول الله 

مر در مورد همسرش، راست گفته است. و ین صورت، عویکنم که در ا یا آورد، فکر میبزرگ بدن یو ساقها

 یکنم در مورد او دروغ گفته است. سرانجام، فرزند یا آورد، فکر میه چلپاسه بدنیسرخ رنگ شب یاگر کودک

مر گفته بود. لذا بعد از یق عویدر مورد تصد بود که رسول الله  یاتیهمان خصوص یا آمد، دارایکه بدن

 .»شد یآن، فرزند به مادرش نسبت داده م

خدا را گواه بار  چهار ،اگر زن«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 44باب (
 ]8 نور:[ »...دروغگواست بگیرد که شوهرش

تَُه ِعنَْد انلَّيِبِّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٧٣٧
َ
َميََّة قََذَف اْمَرأ

ُ
نَّ ِهالَل ْ�َن أ

َ
�ِك  أ �رَِشِ

ْو َحدٌّ يِف َظْهرِكَ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .ابِْن َسْحَماءَ 
َ
َيِّنََة أ

ْ
َحُدنَا ىلَعَ  .»ابل

َ
ى أ

َ
ِ إَِذا رَأ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َيِّنََة؟ فََجَعَل انلَّيِبُّ 
ْ

تِِه رَُجًال َ�نَْطِلُق يَلْتَِمُس ابل
َ
َيِّنََة َو�ِالَّ َحدٌّ يِف َظْهرِكَ «َ�ُقوُل:  اْمَرأ

ْ
َل َ�َقا .»ابل

َل  َ�َ�َ ، َدِّ
ْ
ُ َما ُ�رَبُِّئ َظْهرِي ِمَن احل لَنَّ ا�َّ َقِّ إِ�ِّ لََصاِدٌق، فَلَيُْ�ِ

ْ
ِي َ�َعثَك بِاحل

َّ
ِجرْبِ�ُل ِهالٌل: َواذل

نَْزَل َعلَيِْه: 
َ
ِينَ ٱوَ ﴿َوأ زۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ

َ
 َحىتَّ بَلََغ . ]٦النور: [ ﴾َجُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن﴿َ�َقَرأ  ﴾ِذ�ِ�َ َ�

                                           
 خواهد آمد. یث بعدیل آن در حدیگر را لعنت کردن که تفصیکدی یعنی -١
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رَْسَل إيَِلَْها، فََجاَء ِهالٌل فََشِهَد، َوانلَّيِبُّ  فَانرَْصََف انلَّيِبُّ . ]٧النور: [
َ
َ َ�ْعلَُم «َ�ُقوُل:  فَأ إِنَّ ا�َّ

َحَدُكَما اَكِذٌب، َ�َهْل ِمنُْكَما تَائٌِب 
َ
نَّ أ

َ
َاِمَسةِ  ؟»أ

ْ
ا اَكنَْت ِعنَْد اخل ، ثمَّ قَاَمْت فََشِهَدْت، فَلَمَّ

َها ُموِجبٌَة، قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: َ�تَلَ  ُفوَها، َوقَالُوا: إِ�َّ �ََّها تَرِْجُع، ثمَّ كَّ َو�َّ
َ
ْت َونََ�َصْت، َحىتَّ َظنَنَّا �

َ
أ

َْوِم، َ�َمَضْت َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ

فَْضُح قَْوِ� َسائَِر ايل
َ
ْ�َحَل : «قَالَْت: ال أ

َ
وَها فَإِْن َجاَءْت بِِه أ برِْصُ

َ
أ

�ِك ابِْن َسْحَماءَ  ، َ�ُهَو لرَِشِ اَ�ْ�ِ ، َخَدلََّج السَّ َتَْ�ِ
ْ

يل
َ
، َسابَِغ األ َعيْنَْ�ِ

ْ
فََجاَءْت بِِه َكَذلَِك َ�َقاَل  .»ال

نٌ : «انلَّيِبُّ 
ْ
ِ لاََكَن يِل َولََها َشأ  )٤٧٤٧ بخاری:( .»»لَْوال َما َمىَض ِمْن ِكتَاِب ا�َّ

متهم نمود که با  اکرم  یه همسرش را نزد نبیهالل بن ام گوید: می بعبدالله بن عباس « ترجمه:

 یات شالق خواه اور وگرنه، بر پشتیگواه ب«فرمود:  بن سحماء زنا کرده است. رسول اکرم یک شر

دا کند؟! ید، برود و گواه پیهمسرش د یرا رو یاز ما مرد یکیاگر   رسول خدا! یهالل گفت: ا». خورد

هالل گفت: سوگند به ». خورد یات شالق خواه اور وگرنه، بر پشتیگواه ب«همچنان فرمود:  رسول خدا 

ام را از  را نازل خواهد فرمود که پشت یم. خداوند حکمیگو یکه تو را به حق، فرستاده است، راست م یذات

ِينَ ٱوَ ﴿آورد:  رسول خدا  یه را براین آیل آمد و ایشالق، نجات دهد. سپس جبرئ زۡ  ُمونَ يَرۡ  �َّ
َ
 ﴾َجُهمۡ َ�ٰ أ

ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  إِن﴿تا  .]۶[النور:  کنند  یکه همسران خود را متهم به زنا م یکسان یعنی .]۷[النور:  ﴾ِذ�ِ�َ َ�

د. و یگو یرد که راست میاز آنان، چهار مرتبه، خدا را گواه بگیک گر ندارند، هر ید یو جز خود، گواه

د یدفع نما  ز عذاب (رجم) را از خود،یم. زن نیگو یمن باد اگر دروغ من خدا بر ید: نفرین بار بگویپنجم

ن خدا بر ید: نفرید و بار پنجم بگویگو یرد که شوهرش، دروغ مینصورت که چهار مرتبه خدا را گواه بگیبد

 .دیگو یمن باد اگر شوهرم، راست م

که  یداد در حال یرا به دنبال آن زن فرستاد. سپس هالل آمد و گواه یبرگشت و فرد اکرم  یآنگاه، نب

از شما توبه  یکیا ید. پس آیگو یاز شما دروغ م یکیداند که  یهمانا خداوند م«فرمود:  یم اکرم  ینب

 ؟ »کند یم

 او را متوقف کردند و گفتند: د، یپنجم رس هکه به مرتب یداد و هنگام یسپس آن زن، برخاست و گواه

 ییکرد و درنگ نمود تا جا یآن زن، خوددار گوید: می شود. ابن عباس ی) عذاب نازل مییگو ی(اگر دروغ م

کنم و به سوگندش،  یشه، رسوا نمیهم یام را برا کند. سپس گفت: قوم یم از قول خود، رجوع میکه فکر کرد

 یها فربه و ساق ینیاه، سرین سچشما یدارا ین زن، فرزندید اگر اینیبب«فرمود:  اکرم  یادامه داد. نب

 .»»بن سمحاء استیک ا آورد، پس از آِن شریدرشت بدن
 در ا«فرمود:  اکرم  یا آورد. نبین مشخصات، بدنیبا هم یسرانجام، فرزند

ً
ن یاگر حکم خدا قبال

 ». دمیرس یشد، به حساب او م ینم انینه، بیزم
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 فرقان ةسور

هایشان به  که بر چهره کسانی«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 45باب (
 ]34[فرقان: »شوند می بردهسوي دوزخ 

�َِس بِْن « -١٧٣٨
َ
،  :َمالٍِك  َ�ْن أ ِ نَّ رَُجًال قَاَل: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
اَكفُِر ىلَعَ َكيَْف أ

ْ
ُ�رَْشُ ال

ِقيَاَمِة؟ قَاَل: 
ْ
ْن ُ�ْمِشيَُه ىلَعَ «وَْجِهِه يَْوَم ال

َ
ْ�يَا قَاِدًرا ىلَعَ أ ْمَشاهُ ىلَعَ الرِّْجلَْ�ِ يِف ادلُّ

َ
ِي أ

َّ
لَيَْس اذل

َ
أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )٤٧٦٠ (بخاری:؟ »وَْجِهِه يَْوَم ال

اش  امت بر چهرهیخدا! چگونه کافر، روز ق ینب یگفت: ا یمرد گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

آورد،  یش به حرکت در میپاها هلیا او را بوسیکه در دن یا خداوندیآ«فرمود:  گردد؟ رسول خدا  یحشر م

 ؟»اش به حرکت در آورد امت، او را بر چهرهیست که روز قیقادر ن

 روم ةسور

» مغلوب گردید ،روم ،الم« :فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 46باب (
 ]1[روم:

  هُ غَ لَ بَ  دْ قَ وَ  ابِْن َمْسُعوٍد  َعِن « -١٧٣٩
َ
ث يِف ِكنَْدَة َ�َقاَل: ييَِجُء ُدَخاٌن  نَّ أ رَُجًال ُ�َدِّ

اَكِم، َو�َ  ُخُذ الُْمْؤِمَن َكَهيْئَِة الزُّ
ْ
بَْصارِِهْم، وَ�أ

َ
ْسَماِع الُْمنَافِِقَ� َوأ

َ
ُخُذ بِأ

ْ
ِقيَاَمِة َ�يَأ

ْ
َن اْ�ُن يَْوَم ال

ْعلَُم، فَإِنَّ َمْسُعوٍد ُمتَِّكئًا َ�َغِضَب فََجلََس، َ�َقاَل: َمْن َعِلَم فَلْ 
َ
ُ أ يَُقْل، َوَمْن لَْم َ�ْعلَْم فَلْيَُقْل ا�َّ

َ قَاَل نِلَِبيِِّه  ْعلَُم، فَإِنَّ ا�َّ
َ
ْن َ�ُقوَل لَِما ال َ�ْعلَُم: ال أ

َ
ِعلِْم أ

ْ
ٓ  قُۡل ﴿: ِمَن ال ۡ�  َما

َ
 هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

جۡ  ِمنۡ 
َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  � ْ�َطئُوا َعِن اإلِْسالِم فََداَع َعلَيِْهُم . ]٨٦ص: [ ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

َ
َو�ِنَّ قَُر�ًْشا أ

ِع�ِّ َعلَيِْهْم �َِسبٍْع َكَسبِْع يُوُسَف «َ�َقاَل:  انلَّيِبُّ 
َ
َخَذْ�ُهْم َسنٌَة َحىتَّ َهلَُكوا ِ�يَها،  .»اللَُّهمَّ أ

َ
فَأ

ِعَظاَم، َوَ�َرى الرَُّجُل َما �َ 
ْ
َ�لُوا الَْميْتََة َوال

َ
بُو َوأ

َ
َخاِن، فََجاَءهُ أ رِْض َكَهيْئَِة ادلُّ

َ
َماِء َواأل ْ�َ السَّ

، َ�قَ  َ ُمُرنَا بِِصلَِة الرَِّحِم، َو�ِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَُكوا، فَاْدُع ا�َّ
ْ
ُد، ِجئَْت تَأ : ُسْفيَاَن َ�َقاَل: يَا ُ�َمَّ

َ
َرأ

  مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ  قَْوهِلِ . ]١٠الدخان: [ ﴾١٠ مُّ

َ
 ﴾١٥ �ُِدونَ َ�ٓ ﴿إىِل

 :
َ

ُ َ�َعاىل  ُ�ْفرِِهْم، فََذلَِك قَْوهلُ
َ

َ�يُْكَشُف َ�نُْهْم َعَذاُب اآلِخَرِة إَِذا َجاَء ثمَّ اَعُدوا إِىل
َ
 مَ يَوۡ ﴿أ

ٓ ﴿يَْوَم بَْدٍر  ﴾�لَِزاَمۢ ﴿يَْوَم بَْدٍر َو  .]١٦الدخان: [ ﴾ىٰٓ ُكۡ�َ لۡ ٱ َشةَ طۡ ۡ�َ ٱ ِطُش َ�بۡ   ُغلَِبِت  ١ مٓ ال
ومُ ٱ  . ]٢-١الروم: [ ﴾٢لرُّ

َ
وُم قَْد َمىَض ﴾٣ لُِبونَ َسَيغۡ ﴿إِىل  )٤٧٧٤ بخاری:( .»َوالرُّ

امت، یروز ق گوید: می کند و یان میث بیدر کنده، حد ید که مردیخبر رس  ن مسعودبه اب« ترجمه:
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 یمانند سرماخوردگ یو مؤمنان را دچار حالت کند ید و چشم و گوش منافقان را کور و کر میآ یم یدود

د. و یداند، سخن بگو یکه م یشد و نشست و گفت: کس یه داده بود، عصبانیسازد. ابن مسعود که تک یم

را که  یزیعلم، آنست که انسان، چ یها از نشانه یکیرا یداند. ز ید: خداوند بهتر میداند، بگو یکه نم یکس

ٓ  قُۡل ﴿امبرش فرمود: یهمانا خداوند به پدانم.  ید: نمیداند، بگو ینم ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
 َوَمآ  رٖ أ

 ۠ نَا
َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  یچ پاداشین خدا، هیامبر! من از شما در مقابل رساندن دیپ یا یعنی .]۸۶ص: [ ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

 .ستمین نیان دروغیمدع هکنم و از زمر یطلب نم

ه یمرا عل«ن دعا کرد: یه آنان چنیعل اکرم  یر کردند، نبیرفتن اسالم، تأخیش در پذیکه قر یو هنگام

 ییشدند تا جا یمهلک یسال پس دچار قحط». کنک وسف، کمیآنان با هفت سال مانند هفت سال دوران 

دند. ید یره و تار مین را مانند دود، تیان آسمان و زمیخوردند و م یوانات مرده را میکه گوشت و استخوان ح

ات  و اکنون، قوم یرحم داد هو به ما دستور صل یمحمد! آمد یآمد و گفت: ا ان نزد رسول خدا یابوسف

 مَ يَوۡ  تَقِۡب رۡ ٱفَ ﴿ه را تالوت فرمود: ین آیا امبر اکرم یدعا کن. آنگاه پ شود. نزد خداوند،  یمک دارد هال
 
ۡ
ٓ ٱ ِ� تَأ َما بِ�ٖ  بُِدَخانٖ  ءُ لسَّ باش که آسمان  یمنتظر روز یعنی ﴾١٥ �ُِدونَ َ�ٓ ﴿تا  .]۱۰الدخان: [ ﴾١٠ مُّ

است. (مردم  ین، عذاب دردناکیرد. ایگ یمردم را فرا م هکه هم یکنند. دود یدار میپد ین، دود آشکاریو زم

 یا دهیآنان فا یبرا یادآورین یم. چگونه ایا مان آوردهیند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ایگو یم

 پ یدارد در حال
ً
او   گردان شدند و گفتند: یروشن، نزد آنان آمده بود. سپس از او رو یبا رسالت یامبریکه قبال

 شما به کفر بر یاز شما بردار ، عذاب رایاست که آموزش داده شده است. اگر زمان کوتاه یا وانهید
ً
م، قطعا

 ین معنیشود؟ و ا یبرداشته م ز از آنان،یکه به کفرشان برگردند، عذاب آخرت نیا در صورتید. آیگرد یم

که منظور، همان » میکن یمؤاخذه م یکه آنان را به سخت یروز«د: یفرما یسخن خداوند متعال است که م

 «روز بدر است و 
ً
ٓ ﴿باشد، همان روز بدر است.  یالزام عذاب م یز که به معنین» لزاما  ُغلِبَتِ  ١ مٓ ال

ومُ ٱ دۡ  ِ�ٓ  ٢ لرُّ
َ
 ٱ َ� أ

َ
روم، مغلوب  یعنی. ]۳-۱الروم: [ ﴾٣ لُِبونَ َسَيغۡ  َغلَبِِهمۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  وَُهم ِض �ۡ�

 .»افت) و زمان روم هم گذشتیقرآن، تحقق  ینیش بین پیگردند. (ا یروز میپ یشوند و بعد از آن، بزود یم

 سجده ةسور

چه  داند که کس نمی هیچ«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 47باب (
 ]17[سجده: »نهفته استي شادي بخشی برایش ها نعمت

يِب ُهَر�َْرةَ « -١٧٤٠
َ
احِلَِ� َما ال : «َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ْعَدْدُت لِِعبَاِدي الصَّ

َ
: أ

َ
ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ

ْطِلعْ 
ُ
، ُذْخًرا بَلَْه َما أ ُذٌن َسِمَعْت، َوال َخَطَر ىلَعَ قَلِْب �رََشٍ

ُ
ْت، َوال أ

َ
 » تُْم َعلَيْهِ َ�ْ�ٌ رَأ

َ
 فََ� ﴿ثمَّ قََرأ
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ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  ا خۡ  مَّ
ُ
ةِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ �ۡ  قُرَّ

َ
ٓ  ُ�ٖ أ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء  )٤٧٨٠بخاری:( .»﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

بندگان  ید: برایفرما یخداوند متعال م«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ده و به یآنها را نشن یچ گوشیده و هیآنها را ند یچ چشمیام که ه ره کردهیفراهم و ذخ ییها کوکارم، نعمتین

است که شما از آنها اطالع  ییها ر از آن نعمتیها غ ن نعمتیخطور نکرده است. و ا یچ انسانیقلب ه

ٓ  ٞس َ�فۡ  لَمُ َ�عۡ  فََ� ﴿ه را تالوت کرد: ین آیا سپس رسول خدا ». دیدار ا خۡ  مَّ
ُ
ِ  ّمِن لَُهم ِ�َ أ ة �ۡ  قُرَّ

َ
 ُ�ٖ أ

 ٓ ۢ َجَزا ْ  بَِما َء که انجام  ییداند در برابر کارها یچ کس نمیه یعنی. ]۱۷السجدة: [ ﴾١٧ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 .»ش، نهفته استیبرا یمسرت بخش یها دهد، چه نعمت یم

 احزاب ةسور

از او  ،خواستیهر کدام را که « :فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 48باب (
 ]51[احزاب: »جاي بده ،نزد خود ،هر کدام را که خواستی دوري کن و

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۴۱ ْ�ُفَسُهنَّ لِرَُسوِل ا�َّ
َ
اَغُر ىلَعَ الالَّيِت َوَهنْبَ أ

َ
 قَالَْت: ُكنُْت أ

ةُ َ�ْفَسَها
َ
َ�َهُب الَْمْرأ

َ
قُوُل: أ

َ
  ؟َوأ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
ا أ ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿: فَلَمَّ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ ِمنۡ  ءُ �ََشا

 ٓ ۖ �ََشا نۡ  َت َتَغيۡ �ۡ ٱ َوَمنِ  ُء رَى َر�ََّك إِالَّ . ]۵۱األحزاب: [ ﴾َك َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َت َعَزلۡ  ِممَّ
ُ
قُلُْت: َما أ

 )۴۷۸۸ بخاری:( .»�َُساِرُع يِف َهَواكَ 
کردند، حسادت  یهبه م که خود را به رسول خدا  یمن نسبت به زنان گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ه را نازل ین آیکه خداوند متعال ا یکند؟ پس هنگام یزن، خودش را هبه میک گفتم: چگونه  یدم و میورز یم

ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿ فرمود: ٓ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ مِنۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا نۡ  َت تََغيۡ �ۡ ٱ َوَمنِ  ُء  ُجَناحَ  فََ�  َت َعَزلۡ  ِممَّ
، نزد خود، یکن. و هر کدام را که خواست ی، از او دوریهر کدام را که خواست یعنی .]۵۱[األحزاب:  ﴾َك َعلَيۡ 

 . ستیبر تو ن ی، گناهیی، انتخاب نمایا کرده یاز آنها را که از او دور یکیبده. و اگر  یجا

 .»شتابد یت میها برآورده ساختن خواسته یبرا نم که پروردگارتیب یگفتم: م
ِ لا َ�نْهَ وَ « -۱۷۴۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
نِْزلَْت  : أ

ُ
ْن أ

َ
ِة ِمنَّا، َ�ْعَد أ

َ
ِذُن يِف يَْوِم الَْمْرأ

ْ
اَكَن �َْستَأ

ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿َهِذهِ اآليَُة  ٓ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ ِمنۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا نۡ  َت َتَغيۡ �ۡ ٱ َوَمنِ  ُء  فََ�  َت َعَزلۡ  مِمَّ
ْن . ]۵۱األحزاب: [ ﴾َك َعلَيۡ  ُجَناحَ 

َ
ِ أ ِر�ُد يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
َّ فَإِ�ِّ ال أ ُ: إِْن اَكَن َذاَك إِيلَ

َ
قُوُل هل

َ
فَُكنُْت أ

َحًدا
َ
وثَر َعلَيَْك أ

ُ
 )۴۷۸۹ بخاری:( .»أ

ٓ  َمن ِ� تُرۡ ﴿ هید: پس از نزول آیفرما یشه میعا« ترجمه: ٓ  َمن َك إَِ�ۡ  وِيٓ  ٔۡ َوُ�  ُهنَّ مِنۡ  ءُ �ََشا ۖ �ََشا  ُء
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نۡ  َت َتَغيۡ �ۡ ٱ َوَمنِ  در مورد نوبت، از ما  رسول الله  .]۵۱األحزاب: [ ﴾َك َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ�  َت َعَزلۡ  مِمَّ

رسول خدا! اگر اجازه دادن به من سپرده شده است، دوست ندارم تو را بر  یگرفت. به او گفتم: ا یاجازه م

 .»دهم ح ی، ترجیگریکس دچ یه

پیامبر  ۀوارد خان ،اجازه بدون« :فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 49باب (
 ]53[احزاب: »نشوید

َِجاُب حِلَاَجِتَها، َوَ�نَِت  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۴۳
ْ
قَالَْت: َخرََجْت َسوَْدُة َ�ْعَدَما رُضَِب احل

 ِ َما َوا�َّ
َ
اِب َ�َقاَل: يَا َسوَْدةُ! أ َطَّ

ْ
ْىَف ىلَعَ َمْن َ�ْعِرُ�َها، فََرآَها ُ�َمُر ْ�ُن اخل ًة َجِسيَمًة، ال ختَ

َ
 َما اْمَرأ

 ْ
َ

َْفْ�َ َعلَيْنَا، فَاْ�ُظِري َكيَْف خت
َ

ِ خت ْت َراِجَعًة َورَُسوُل ا�َّ
َ
يِف بَييِْت،  رُِجَ�، قَالَْت: فَانَْ�َفأ

، إِ�ِّ َخرَْجُت بِلَْعِض َحاَجيِت،  ِ َو�ِنَُّه يَلَتََعىشَّ َوِ� يَِدهِ َعْرٌق، فََدَخلَْت، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
 ُ ْوىَح ا�َّ

َ
َعْرَق يِف يَِدهِ َما وََضَعُه، َ�َقاَل يِل ُ�َمُر َكَذا َوَ�َذا، قَالَْت: فَأ

ْ
 إيَِلِْه، ثمَّ ُرفَِع َ�نُْه، َو�ِنَّ ال

ْرُْجَن حِلَاَجِتُ�نَّ «َ�َقاَل:  ْن ختَ
َ
ِذَن لَُ�نَّ أ

ُ
 )۴۷۹۵ بخاری:( .»»إِنَُّه قَْد أ

 یکس یتنومند بود و برا یکه زن لپس از نزول حکم حجاب، سوده  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

د و یرون رفت. پس عمر بن خطاب او را دیحاجت از خانه ب یقضا یماند، برا یشناخت، پنهان نم یکه او را م

 .تو را نشناسد یرون برو که کسیب ی. پس طوریمان یما پنهان نم یسوده! بخدا سوگند، برا یگفت: ا

من بود و  هدر خان که رسول خدا  ین سخن، سوده برگشت در حالیدن ایپس از شن گوید: می شهیعا

رسول الله!  یدر دست داشت و مشغول شام خوردن بود. در آن اثنا، سوده وارد شد و گفت: ا یقطعه گوشت

نازل کرد. پس از برطرف  یوح ن و چنان گفت. آنگاه خداوند، یرون رفتم، عمر به من چنیب یکار یمن برا

شت و آنرا نگذاشته بود، فرمود: که آن قطعه گوشت، همچنان در دستش قرار دا ی، در حالیشدن حالت وح

 .»»دیرون برویخود، ب یازهاین یهمانا به شما اجازه داده شده است که برا«

را پنهان یا ظاهر  اگر شما چیزي« :فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 50باب (
 ]54 [احزاب: »داند خداوند آن را می ،کنید

نِْزَل  لاَع�َِشَة  َ�نْ « -۱۷۴۴
ُ
ُقَعيِْس، َ�ْعَدَما أ

ْ
يِب ال

َ
ُخو أ

َ
فْلَُح أ

َ
َّ أ َذَن يلَعَ

ْ
قَالَْت: اْستَأ

ِذَن ِ�يِه انلَّيِبَّ 
ْ
ْستَأ

َ
ُ َحىتَّ أ َِجاُب، َ�ُقلُْت: ال آَذُن هلَ

ْ
ُقَعيِْس لَيَْس ُهَو احل

ْ
بَا ال

َ
َخاُه أ

َ
، فَإِنَّ أ

يِب 
َ
ُة أ

َ
رَْضَعتِْ� اْمَرأ

َ
رَْضَعِ�، َولَِ�ْن أ

َ
َّ انلَّيِبُّ  أ ُقَعيِْس، فََدَخَل يلَعَ

ْ
ُ: يَا رَُسوَل ال

َ
، َ�ُقلُْت هل

ِذنََك، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ
ْستَأ

َ
ُ َحىتَّ أ

َ
ْن آَذَن هل

َ
َ�يُْت أ

َ
َذَن فَأ

ْ
ُقَعيِْس اْستَأ

ْ
يِب ال

َ
َخا أ

َ
فْلََح أ

َ
، إِنَّ أ ِ :  ا�َّ

َذِ� َ�مَّ «
ْ
ْن تَأ

َ
رَْضَعِ�، َولَِ�ْن  ؟ قُلُْت: يَا»ِك َوَما َمنََعِك أ

َ
، إِنَّ الرَُّجَل لَيَْس ُهَو أ ِ رَُسوَل ا�َّ
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ُقَعيِْس، َ�َقاَل: 
ْ
يِب ال

َ
ُة أ

َ
رَْضَعتِْ� اْمَرأ

َ
ِك تَِر�َْت يَِمينُِك «أ ُ، فَإِنَُّه َ�مُّ

َ
 )۴۷۹۶ بخاری:( .»»ائَْذِ� هل

َع  گوید: می لشه یعا« ترجمه:
ُ
س اجازه خواست یپس از نازل شدن حکم حجاب، افلح برادر ابوق

س که یرا برادرش ابوقعیدهم. ز یرم به او اجازه نمیاجازه نگ اکرم  یاو از نب هد. گفتم: تا درباریایتا نزد من ب

آمد، نزد من  اکرم  یر داده است. لذا پس از آنکه نبیس به من شیر نداده است بلکه همسر ابوقعیبه من ش

نکه از شما یورود خواست. من به او اجازه ندادم تا ا هس، اجازیافلح برادر ابوقع رسول خدا!  یبه او گفتم: ا

ا رسول ی؟ گفتم: »ت، بازداشتیتو را از اجازه دادن به عمو یزیچه چ«فرمود:  اکرم  یرم. نبیاجازه بگ

ر داده است. رسول یس به من شیهمسر ابوقع ر نداده است بلکهیس باشد) مرا شیالله! همانا مرد (که ابوقع

 .»»باشد یت میرا عموی، به او اجازه بده، زینیر ببیخ«فرمود:  اکرم 

درود  ،برامفرشتگانش بر پی و خدا«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 51باب (
 ]56[احزاب: ».میفرستند..

الُم َعلَيَْك َ�َقْد َعَرْ�نَاهُ،  َ�ْن َكْعِب بِْن ُعْجَرَة « -۱۷۴۵ ا السَّ مَّ
َ
، أ ِ ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

الُة َعلَيَْك؟ قَاَل:  ٍد، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ «فََكيَْف الصَّ ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
يٌد، اللَُّهمَّ بَا يٌد َ�ِ َت ىلَعَ آِل آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ رِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

يدٌ  يٌد َ�ِ  )۴۷۹۷ بخاری:( .»»إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ا رسول الله! سالم دادن به شما را یگفت:  یت است که شخصیروا  کعب بن عجرهاز « ترجمه:

ٍد، د: ییبگو« م؟ فرمود:یت، درود بفرستیچگونه برا یم، ولیدان یم ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
ٍد، كَ  ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ يٌد، اللَُّهمَّ بَارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ يٌد َ�ِ َما َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل ِإبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ

يدٌ  يٌد َ�ِ َت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك مَحِ
ْ
 .»»بَاَر�

ُْدرِيِّ « -۱۷۴۶
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
، َهَذا التَّْسِليُم، فََكيَْف  َ�ْن أ ِ قَاَل: قُلْنَا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ٍد َ�بِْدَك َورَُسولَِك، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل «نَُص�ِّ َعلَيَْك؟ قَاَل:  قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ ُ�َمَّ
َت ىلَعَ إِبَْراِهيمَ إِبَْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َ 

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ  )۴۷۹۸ بخاری:( .»»مَّ

ن سالم دادن به شما است (که آن را یا  رسول خدا! یم: ایگفت گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

ٍد َ�بِْدَك اللَُّهمَّ َصلِّ ىلَعَ د: یین بگویچن«فرمود: م؟ یت، درود بفرستیچگونه برا یم) ولیدان یم ُ�َمَّ
َت ىلَعَ 

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�َمَّ َورَُسولَِك، َكَما َصلَّيَْت ىلَعَ آِل إِبَْراِهيَم، َوَ�ارِْك ىلَعَ ُ�َمَّ

 .»»إِبَْراِهيمَ 
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مانند کسانی نباشید که موسی را «: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 52باب (
 ]69[احزاب: »نموده ئخداوند او را تبر ند.پساذیت کرد

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۴۷
َ
ِ  َ�ْن أ ا وََذلَِك إِنَّ ُموىَس اَكَن رَُجًال َحِييًّ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

:
َ

ُ َ�َعاىل
ُ

َهاَ�ٰٓ ﴿ قَْوهل ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا ْ َءاَذوۡ  �َّ هُ  ُموَ�ٰ  ا

َ
أ ُ ٱ َ�َ�َّ ا �َّ ْۚ  ِممَّ  َوَ�نَ  قَالُوا

ِ ٱ ِعندَ   )۴۷۹۹ بخاری:( .»]۶۹األحزاب: [ ﴾٦٩ اوَِجيهٗ  �َّ
بود.  ییایار با حیمرد بس  یهمانا موس«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه: 

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما ین جهت، خداوند متعال میبد ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ِينَ ٱكَ  تَُ�ونُوا ْ َءاَذوۡ  �َّ  ُموَ�ٰ  ا

هُ 
َ
أ ُ ٱ َ�َ�َّ ا �َّ ْۚ  مِمَّ ِ ٱ ِعندَ  َوَ�نَ  قَالُوا  یمؤمنان! مانند کسان یا یعنی ]۶۹األحزاب: [ ﴾٦٩ اوَِجيهٗ  �َّ

او گفتند (سخنان ناروا) تبرئه نمود. و  یت کردند. پس خداوند او را از آنچه که به او میرا اذ ید که موسینباش

 .»داشت یینزد خدا، منزلت واال

  سبأ ةسور

شما از عذاب  ةدهند او بیم«: فرماید می که وجل عز خداوند ۀگفت این): 53باب (
 ]46 :سبأ[ »سختی است که در پیش است

َفا َذاَت يَْوٍم،  قَاَل: َصِعَد انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٧٤٨ يَا : «َ�َقاَل الصَّ
َعُدوَّ «فَاْجتََمَعْت إيَِلِْه قَُر�ٌْش، قَالُوا: َما لََك؟ قَاَل:  .»َصبَاَحاهْ 

ْ
نَّ ال

َ
تُُ�ْم أ ْخرَبْ

َ
ْ�تُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

قُوِ�  َما ُكنْتُْم تَُصدِّ
َ
يُ�ْم، أ ْو ُ�َمسِّ

َ
فَإِ�ِّ نَِذيٌر لَُ�ْم َ�ْ�َ يََدْي : «قَاَل  ؟ قَالُوا: بََ�،»يَُصبُِّحُ�ْم أ

ُ �َ  .»َعَذاٍب َشِديدٍ  نَْزَل ا�َّ
َ
لَِهَذا مَجَْعتَنَا؟ فَأ

َ
بُو لََهٍب: َ�بًّا لََك! أ

َ
ٓ  َ�بَّۡت ﴿َقاَل أ ِ�  يََدا

َ
 لََهبٖ  أ

 )٤٨٠١ بخاری:( .»﴾َوتَبَّ 
. ١ا صباحاهیرفت و صدا زد: کوه صفا  یباال  اکرم ینب یروز گوید: می بابن عباس « ترجمه:

م که دشمن، صبح یاگر به شما بگو«چه شده است؟ فرمود:  ش نزد او جمع شدند و گفتند: تو رایآنگاه، قر

 یهمانا من شما را از عذاب«. فرمود: ی؟ گفتند: بل»دیکن یا سخن مرا باور میکند، آ یا شب به شما حمله می

. سپس یا ن خاطر ما را جمع کردهی. به همیابولهب گفت: نابود شو». ترسانم یش رو است، میکه در پ

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ه را نازل فرمود: ین آیخداوند متعال ا ِ�  يََدا
َ
ابولهب.  ینابود باد دستها یعنی ﴾َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

 .»خود ابولهب است) ی(منظور نابود

                                           
 رفت. طلبیدن دیگران، به کار میک ای بود که برای اعالم خطر و به کم کلمه  -١
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 زمر ةسور

در ! اي کسانی که اي بندگانم«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 54باب (
 ]53[زمر: »کرده اید (ظلم) زیاده رويد، حق خو

ْ�رُثوا، َوَزنَْوا بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۴۹
َ
ِْك، اَكنُوا قَْد َ�تَلُوا َوأ ْهِل الرشِّ

َ
نَّ نَاًسا ِمْن أ

َ
: أ

ًدا  تَْوا ُ�َمَّ
َ
ْ�رُثوا فَأ

َ
نَّ لَِما َعِملْنَا  َوأ

َ
نَا أ رِْبُ

ُ
ََسٌن، لَْو خت

َ
ي َ�ُقوُل َوتَْدُعو إيَِلِْه حل ِ

َّ
َ�َقالُوا: إِنَّ اذل

َل  اَرًة، َ�َ�َ ِينَ ٱوَ ﴿َكفَّ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ  إِ�َّ  �َّ
 ِ ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿َونََزلَْت . ]۶۸الفرقان: [ ﴾نُونَ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب َّ�  َ�ۡ

َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 َ�  أ

ْ َ�قۡ  ِ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا  )۴۸۱۰بخاری:( .»]۵۳الزمر: [ ﴾�َّ
مرتکب شده بودند، نزد  یادیز ین که قتل و زنایاز مشرک یتعداد گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ده است. البته اگر به ما یپسند یامر  ،یخوان یآن فرا م یو بسو ییگو یآمدند و گفتند: آنچه م محمد 

ِينَ ٱوَ ﴿ ه نازل شد:ین آیکه گناهان شما کفاره دارند. پس ا ییبگو ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ
ُ ٱ َحرَّمَ  لَِّ� ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  ِ  إِ�َّ  �َّ که با الله،  یو کسان یعنی .]۶۸الفرقان: [ ﴾نُونَ يَزۡ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب

رسانند مگر به  یرا که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نم یخوانند و انسان یگر فرا نمید یمعبود

 . کنند یحق. و زنا نم

ِينَ ٱ عَِبادِيَ َ�ٰ  قُۡل ﴿ ز نازل شد:یه نین آیو ا َّ�  َ�ۡ
َ
ْ أ ٰٓ  فُوا نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
ْ َ�قۡ  َ�  أ ِ ٱ ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُطوا َّ�﴾ 

د ید! از رحمت خدا، ناامیا کرده یاده رویکه در حق خود، ز یکسان یا  بندگانم! یبگو: ا یعنی ]۵۳الزمر: [

 .»دینشو

آنطور که شایسته است آنان «: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 55باب (
 ]67[زمر: »نشناختندخدا را 

١٧٥٠- » ِ
ِ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
ْحبَاِر إِىل

َ
ُد، َ�َقاَل  قَاَل: َجاَء َحرْبٌ ِمَن األ : يَا ُ�َمَّ

َجَر ىلَعَ إِْصبٍَع، وَ  رَِضَ� ىلَعَ إِْصبٍَع، َوالشَّ
َ
َمَواِت ىلَعَ إِْصبٍَع، َواأل َ َ�َْعُل السَّ نَّ ا�َّ

َ
ُد أ ِ

َ
الَْماَء إِنَّا �

نَا الَْمِلُك، فََضِحَك انلَّ 
َ
َالئِِق ىلَعَ إِْصبٍَع، َ�يَُقوُل: أ

ْ
َحىتَّ  يِبُّ َوالرَثى ىلَعَ إِْصبٍَع، وََسائَِر اخل

 ِ  رَُسوُل ا�َّ
َ
رَْبِ ثمَّ قََرأ

ْ
ْ  َوَما﴿ بََدْت نََواِجُذُه تَْصِديًقا لَِقْوِل احل َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه

َ
 ُض �ۡ�

َ�ٰ ٱوَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ٰ لسَّ ٰ َمطۡ  ُت َ� ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِيِمينِهِ  ُتۢ وِ�َّ  ﴾٦٧ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
 )٤٨١١ بخاری:( .»]٦٧الزمر: [
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 یآمد و گفت: ا هود، نزد رسول الله ی یاز علما یکی گوید: می  عبدالله بن مسعود« ترجمه:

انگشت و درختان را یک ن را بر یانشگت و زمیک م که خداوند آسمانها را بر یا دهیما (در تورات) د  محمد!

 گوید: می دهد و انگشت، قرار مییک ق را بر یر خالیانگشت و سایک را بر ک انگشت و آب و خایک بر 

اش، آشکار شد.  نیشیپ یکه دندانها ید طوریاش خند ق سخنیتصد یبرا اکرم  یمن پادشاه هستم. نب

ْ  َوَما﴿ه را تالوت کرد: ین آیسپس ا َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ  ٱوَ  ۦرِه
َ
 َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥَضُتهُ َ�بۡ  اَ�ِيعٗ  ُض �ۡ�

َ�ٰ ٱوَ  ٰ لسَّ ٰ َمطۡ  ُت َ� ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ۦۚ �َِيِمينِهِ  ُتۢ وِ�َّ آنان، آنطور  یعنی ]۶۷[الزمر:  ﴾٦٧ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

ن در مشت اوست و آسمانها در دست یامت، تمام زمیکه روز ق یسته است خدا را نشناختند در حالیکه شا

 .»و منزه استک رند، پایگ یمیک از آنچه به او شر  خداوند، شود. و یده میچیاش پ راست

 مشتتمام زمین در ، روز قیامت« :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 56باب (
 ]67[زمر: »خواهد بودخدا 

يِب ُهَر�َْرَة « -١٧٥١
َ
ِ  َ�ْن أ رَْض، «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ األ َ�ْقِبُض ا�َّ

رِْض؟
َ
ْ�َن ُملُوُك األ

َ
نَا الَْمِلُك، أ

َ
َمَواِت �ِيَِميِنِه، ثمَّ َ�ُقوُل: أ   )٤٨١٢ بخاری:( .»»َوَ�ْطوِي السَّ

ن را یامت) خداوند، زمیروز ق«(فرمود:  یم دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ؟»ندین کجاید: من پادشاه هستم. پادشاهان زمیفرما یسپس مرد. یگ یاش م در مشت

خواهد شد  دمیده ،در صور و«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 57باب (
 ]68[زمر: »میرند می زمین هستند که در آسمانها و تمام کسانیپس 

يِب ُهَر�َْرَة  نْ �َ « -١٧٥٢
َ
ْرَ�ُعونَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  أ

َ
بَا  .»َ�ْ�َ انلَّْفَختَْ�ِ أ

َ
قَالُوا: يَا أ

َ�يُْت، 
َ
ْرَ�ُعوَن َسنًَة؟ قَاَل: أ

َ
َ�يُْت، قَاَل: أ

َ
ْرَ�ُعوَن يَْوًما؟ قَاَل: أ

َ
ْرَ�ُعوَن َشْهًرا؟ قَاَل: قَاَل ُهَر�َْرَة أ

َ
: أ

ٍء ِمَن اِإل�َْساِن إِالَّ َعْجَب  َ�يُْت، َوَ�بَْ� لُكُّ يَشْ
َ
ُب َذنَِبِه ِ�يِه يُرَ  أ َلُْق  �َّ

ْ
 )٤٨١٤بخاری:( .»اخل

». ان دو صور، چهل استیم هفاصل«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا ره یابوهراز « ترجمه:  

دند: چهل سال است؟ یم. پرسیگو نمی یزین مورد، چیره! چهل روز است؟ گفت: در ایابوهر یگفتند: ا

 یزین مورد، چیدند: چهل ماه است؟ باز هم گفت: در ایپرس م.یگو نمی یزین مورد، چیگفت: در ا

نش، از آن یخ ُدمش که آفریرود مگر ب ین میبدن انسان، از ب یتمام اعضا«ان گفت:) یم. (و در پایگو نمی

 .»»شود یشروع م
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 شوري ةسور

 باجز محبت  از شما چیزي«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 58باب (
 ]23 [شوري: »خواهم نمی ان،خویشاوند

ُ  قَاَل: إِنَّ انلَّيِبَّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۷۵۳
َ

لَْم يَُ�ْن َ�ْطٌن ِمْن قَُر�ٍْش إِالَّ اَكَن هل
َقَرابَةِ «ِ�يِهْم قََرابٌَة، َ�َقاَل: 

ْ
ْن تَِصلُوا َما بَيِْ� َوَ�يْنَُ�ْم ِمَن ال

َ
 )۴۸۱۸ بخاری:( .»»إِالَّ أ

نسبت  اکرم  ینکه با نبیش نبود مگر ایاز قر یا رهیچ تیه گوید: می بابن عباس « ترجمه:

ان من و شما یکه م یجز ادا کردن حق قرابت یزیاز شما چ«فرمود:  داشت. لذا رسول خدا  یشاوندیخو

 .»»خواهم یاست، نم

 دخان ةسور

ما این عذاب را از  !پروردگارا«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 59باب (
 ]12 [دخان: »یمآور می ما ایمان .بردار

ْ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن بْ الِ  ٌث يْ دِ حَ  هِ يْ �ِ « -١٧٥٤ : قَالُوا: ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ  هَ يِف  ادَ زَ  ،مِ وْ الرُّ  ةِ رَ وْ  سُ يِف  مِ دَّ قَ تَ مُ ال
�ََّنا﴿ ُ: إِْن . ]١٢الدخان: [ ﴾١٢ ِمُنونَ ُمؤۡ  إِنَّا َعَذاَب لۡ ٱ َ�نَّا ِشۡف �ۡ ٱ رَّ

َ
َكَشْفنَا َ�نُْهْم فَِقيَل هل

ُ ِمنُْهْم يَْوَم بَْدرٍ  ،اَعُدوا، فََداَع َر�َُّه فََكَشَف َ�نُْهمْ   )٤٨٢٢ بخاری:( .»َ�َعاُدوا فَاْ�تََقَم ا�َّ
 حد« ترجمه:

ً
نجا عالوه بر آن، آمده است که یان شد. در ایروم، ب هر سوریث ابن مسعود در تفسیقبال

گفته شد: اگر عذاب  م. به رسول الله یآور یمان میرا از ما بردار. ما ا ن عذابین گفتند: پروردگارا! ایمشرک

نزد پروردگارش، دعا کرد و  ن، رسول خدا یگردند. با وجود ا یدوباره به کفر بر م  از آنها برداشته شود،

در روز کفر، بازگشتند. آنگاه، خداوند  یگر به سویآنها بار د یخداوند هم عذاب را از آنان، برداشت. ول

 .»بدر، از آنان، انتقام گرفت

 جاثیه ةسور

مگر  برد مینبین  ما را از« :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 60باب (
 ]24 [جاثیه: »روزگار

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۵۵
َ
ِ  َ�ْن أ ُ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ : يُؤِْذيِ� اْ�ُن آَدَم، �َُسبُّ قَاَل ا�َّ

قَلُِّب اللَّيَْل َوانلََّهارَ 
ُ
ْمُر، أ

َ
ْهُر، �ِيَِدي األ نَا ادلَّ

َ
ْهَر، َوأ  )۴۸۲۶ بخاری:( .»»ادلَّ
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د: فرزند آدم یفرما یخداوند عزوجل م«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یابوهراز « ترجمه:

هستم. کارها در دست من است. دهد. حال آنکه من روزگار  یبه روزگار دشنام م یعنیکند.  یمرا ناراحت م

 .»»آورم یشب و روز را من به گردش در م

 احقاف ةسور

هنگامی که ابري را دیدند که «: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 61باب (
 ]24[احقاف: »آید می شانیها به سوي سرزمین در افق نمودار است و

يُْت  َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۵۶
َ
ِ  قَالَْت: َما رَأ رَى  رَُسوَل ا�َّ

َ
َضاِحاًك َحىتَّ أ

مُ  َ  ايِقَ بَ  ْت رَ كَ ذَ وَ ...ِمنُْه لََهَواتِِه، إِ�ََّما اَكَن َ�تَبَسَّ
ْ
َ  ءِ دْ بَ  يِفْ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ وَ  ِث يْ دِ احل

ْ
 )۴۸۲۹ بخاری:( .»ِق لْ اخل

چنان بخندد که  دم رسول الله یهرگز ند گوید: می اکرم  ینب ی؛ همسر گراملشه یعا« ترجمه:

 .کرد یشه، تبسم مینم. بلکه همیداخل دهانش را بب یفضا

 .»ان شدیب» نشیآغاز آفر«ث را ذکر کرد که شرح آن در کتاب یحد هیبق لشه یسپس عا

 محمد ةسور

پیوند خویشاوندي میان  و...« :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 62باب (
 ]22[محمد: »خویش را بگسلید

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۵۷
َ
 ِمنُْه، قَاَمِت «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ا فََرغ َلَْق، فَلَمَّ

ْ
ُ اخل َخلََق ا�َّ

َقِطيَعِة، قَاَل 
ْ
َعائِِذ بَِك ِمَن ال

ْ
ُ: َمْه، قَالَْت: َهَذا َمَقاُم ال

َ
َخَذْت حِبَْقِو الرَّمْحَِن، َ�َقاَل هل

َ
: الرَِّحُم فَأ

ْ�َطَع َمْن �َ 
َ
ِصَل َمْن وََصلَِك، َوأ

َ
ْن أ

َ
ال تَرَْضْ�َ أ

َ
، قَاَل: فََذاكِ أ قَاَل  .»َطَعِك؟ قَالَْت: بََ�، يَا رَبِّ

بُو ُهَر�َْرَة: اقَْرُءوا إِْن ِشئْتُمْ 
َ
ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ :أ ن ُتمۡ تََو�َّ

َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ  ا

رۡ 
َ
 )۴۸۳۰ بخاری:( .»]۱۲محمد: [ ﴾٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

که از  ید. و هنگامیخداوند، موجودات را آفر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ا ازار خداوند مهربان را گرفت. حق یرحم) برخاست و کمر  ه(صل یشاوندیافت، خوینش آنها فراغت یآفر

است. خداوند  یشاوندیوند خویان به تو از قطع پیگاه پناه جوین جای؟ گفت: ایخواه یفرمود: چه م یتعال

کند،  که هر کس با تو وصل شود، من او را با خود، وصل کنم و هر کس تو را قطع  یشو یم یراض ایفرمود: آ

 .»»ن خواهم کردیپروردگارم. خداوند فرمود: پس چن ی، ایمن او را از خود، قطع کنم؟ گفت: بل
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ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ د:یه را تالوت کنین آید ایاگر خواست گوید: می رهیابوهر ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ِ�  ِسُدوا

 ٱ
َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
د ین انتظار دارید، جز ایگردان شو یا اگر رویآ یعنی ]۱۲محمد: [ ﴾٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

 .»دیان خود را قطع کنیم یشاوندیوند خوید و پین، فساد کنیکه در زم

 ق ةسور

گوید: آیا بیشتر از  می دوزخ«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 63باب (
 ]30[ق: »این هم هست؟

�ٍَس « -١٧٥٨
َ
زِ�دٖ  ِمن َهۡل  َوَ�ُقوُل ﴿يُلىَْق يِف انلَّاِر «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ق: [ ﴾مَّ

 )٤٨٤٨ بخاری:( .»»َحىتَّ يََضَع قََدَمُه، َ�تَُقوُل: َ�ْط َ�ْط . ]٣٠
 شوند و دوزخ یان در آتش انداخته میدوزخ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

 گذارد. آنگاه، دوزخ یاش را در آن م که خداوند متعال قدم یین هم هست؟ تا جایشتر از ایا بیآ گوید: می

 .»»بس است. بس است گوید: می

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۵۹
َ
َنَُّة َوانلَّاُر، : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
ِت اجل َاجَّ

َ
وثرُْت حت

ُ
َ�َقالَِت انلَّاُر: أ

َنَُّة: َما يِل ال يَْدُخلُِ� إِالَّ ُضَعَفاُء انلَّاِس وََسَقُطُهمْ 
ْ
ِ�َن، َوقَالَِت اجل

ِ�َن َوالُْمتََجربِّ
ُ  .بِالُْمتََكربِّ قَاَل ا�َّ

َشاُء ِمْن ِعبَ 
َ
رَْحُم بِِك َمْن أ

َ
نِْت رمَْحيَِت أ

َ
 لِلَْجنَِّة: أ

َ
نِْت َ�بَارََك َوَ�َعاىل

َ
َما أ اِدي، َوقَاَل لِلنَّاِر: إِ�َّ

ا انلَّاُر فَال َ�ْمتَِلئُ  مَّ
َ
َشاُء ِمْن ِعبَاِدي، َوِللُكِّ َواِحَدٍة ِمنُْهَما ِملُْؤَها، فَأ

َ
ُب بِِك َمْن أ َعذِّ

ُ
 َعَذايِب أ

ُ  رِْجلَُه، َ�تَُقوُل: َ�ْط َ�ْط، َ�ُهنَالَِك َ�ْمتَِلُئ َوُ�ْزوَى َ�ْعُضَها َحىتَّ يََضعَ   َ�ْعٍض، َوال َ�ْظِلُم ا�َّ
َ

إىِل
َ َعزَّ وََجلَّ يُنِْشُئ لََها َخلًْقا َنَُّة فَإِنَّ ا�َّ

ْ
ا اجل مَّ

َ
َحًدا، َوأ

َ
 )۴۸۵۰ بخاری:( .»»َعزَّ وََجلَّ ِمْن َخلِْقِه أ

گر مجادله کردند. دوزخ یکدیبهشت و دوزخ با «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ام. بهشت گفت: مرا چه شده است که فقط افراد  ن، اختصاص داده شدهیمن به جباران و متکبر گفت:

تو به هر  هلی. بوسیشوند. خداوند متعال به بهشت گفت: تو رحمت من هست یر، وارد من میف و حقیضع

یک تو، هر  هلی. و بوسیکنم. و به دوزخ گفت: همانا تو عذاب من هست یاز بندگانم که بخواهم، رحم میک 

 .»دهم. و هر دو ُپر خواهد شد یاز بندگانم را که بخواهم، عذاب م
بس است.  گوید: می ش را (در آن) بگذارد. آنگاه دوزخینکه خداوند پایشود مگر ا یدوزخ پر نم یول

شود. و خداوند  یده میچیش در هم پیاز قسمتها یشود و برخ ین هنگام، دوزخ پر میبس است. در ا

 .»»ندیآفر یم یگریبهشت، مخلوق د یکند. و برا یاز مخلوقاتش، ظلم نم یاحدعزوجل به 
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 رطو ةسور

کتاب نوشته  و به طور سوگند« :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 64باب (
 ]2و1[طور: »شده

ا  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -۱۷۶۰ وِر، فَلَمَّ  يِف الَْمْغرِِب بِالطُّ
ُ
َ�ْقَرأ

مۡ ﴿: بَلََغ َهِذهِ اآليَةَ 
َ
ْ  أ مۡ  ءٍ َ�ۡ  َ�ۡ�ِ  مِنۡ  ُخلُِقوا

َ
مۡ  ٣٥ لُِقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  أ

َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َخلَُقوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َضۚ �ۡ�

مۡ  ٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل
َ
ٓ  ِعنَدُهمۡ  أ مۡ  َرّ�َِك  �ِنُ َخَزا

َ
ۡ ٱ ُهمُ  أ قَاَل: . ]۳۶-۳۴الطور: [ ﴾٣٧ ِطُرونَ يۡ ُمصَۜ ل

ْن يَِط�َ 
َ
 )۴۸۵۴ بخاری:( .»اَكَد قَليِْب أ
خواند و  یطور را م هدر نماز مغرب، سور  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  ر بن مطعمیجب« ترجمه:

نکه یا ایاند و  ده شدهیآفر یچگونه خالقیشان، بدون هیا ایآ«د: یفرما ید که خداوند میه رسین آیکه به ا یهنگام

 یها نهیا گنجینان، باور ندارند. آیاند. بلکه ا دهین را آفرینکه آنان، آسمانها و زمیا ایدگارند یخودشان، آفر

 .»بود قلبم از جا کنده شودیک ، نزد»دارند یا طرهی، سیشان بر هستیا آنکه ایپروردگارت با آنان است 

 نجم ةسور

 »اید؟ آیا الت و عزّي را دیده«: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 65باب (
 ]19[نجم:

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۶۱
َ
ِ  َ�ْن أ َمْن َحلََف َ�َقاَل يِف َحِلِفِه: َوالالَِّت : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُعزَّى، فَلْيَُقْل:
ْ
، َوَمْن قَاَل لَِصاِحبِِه: َ�َعاَل  َوال ُ َ إِالَّ ا�َّ

َ
ْق ال إهِل قَاِمْرَك، فَلْيَتََصدَّ

ُ
 )۴۸۶۰ بخاری:( .»»أ

د ال یاد کند، بایسوگند  یهرکس، به الت و عز«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ».د صدقه دهدیم، بایکن یا تا قمار بازید: بید. و هر کس که به دوستش بگویاله اال الله بگو

 قمر ةسور

 شان قیامت است وگاهداعیبلکه م«: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 66باب (
 ]46 [قمر: »استتر وتلخ تر عظیم ،قیامت مصیبت

مِّ الُْمْؤِمنَِ� « -١٧٦٢
ُ
ٍد  لعن اَع�َِشَة أ نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ

ُ
َاِر�ٌَة كَّ بِمَ  قَالَْت: لََقْد أ

َ
َة َو�ِ�ِّ جل

َعُب 
ْ
ل
َ
اَعةُ ٱ بَلِ ﴿أ اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ

َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 )٤٨٧٦بخاری:. (»]٤٦القمر: [ ﴾٤٦ َوأ

ه در ین آیکردم که ا یم یخردسال بودم و باز یمن کودک گوید: می بشه ین عایام المؤمن« ترجمه:
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اَعةُ ٱ بَلِ ﴿نازل شد:  مکه بر محمد  اَعةُ ٱوَ  ِعُدُهمۡ َموۡ  لسَّ دۡ  لسَّ
َ
َمرُّ  َ�ٰ أ

َ
 یعنی ]۴۶القمر: [ ﴾٤٦ َوأ

 .»تر است تر و تلخ میامت، عظیبت قیامت است و مصیعادگاهشان، قیبلکه م

 رحمن ةسور

باغ دیگر  باغ، دو دو از این غیر« :فرماید می که وجل عز سخن خداوند این): 67باب (
 ]62[رحمن: »وجود دارد

ِ بِْن قَيٍْس « -١٧٦٣
ِ  :َ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ٍة آنِيَتُُهَما «قَاَل:  أ َجنَّتَاِن ِمْن فِضَّ

 رَ 
َ

ْن َ�نُْظُروا إِىل
َ
َقْوِم َو�َْ�َ أ

ْ
�ِِّهْم َوَما ِ�يِهَما، وََجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب آنِيَتُُهَما َوَما ِ�يِهَما، َوَما َ�ْ�َ ال

ِكرْبِ ىلَعَ وَْجِهِه يِف َجنَِّة َعْدنٍ 
ْ
 )٤٨٧٨ بخاری:( .»»إِالَّ رَِداُء ال
دو باغ وجود دارد که ظروف و هر چه در «فرمود:  رسول الله  گوید: می س یعبدالله بن ق« ترجمه:

گر وجود دارد که ظروف و هر چه در آنها است از طال ساخته یآنها است از نقره ساخته شده است. و دو باغ د

 .»»وجود دارد ییایپروردگار، فقط حجاب کبر هن مردم و نگاهشان به چهریشده است. و در بهشت عدن ب

 همواره درکه  حورهایی«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 68باب (
 ]72[رحمن: »هستند ها خیمه

ِ بِْن قَيٍْس « -۱۷۶۴
ِ  :َ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َنَِّة َخيَْمًة ِمْن لُْؤلَُؤةٍ «قَاَل:  أ

ْ
إِنَّ يِف اجل

ْهٌل َما يََرْوَن اآلَخِر�َن، َ�ُطوُف َعلَيِْهُم 
َ
فٍَة، َعرُْضَها ِستُّوَن ِميًال يِف لُكِّ َزاِوَ�ٍة ِمنَْها أ ُ�َوَّ

َ  مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ  .»الُْمْؤِمنُونَ 
ْ
 )۴۸۸۰ بخاری:. (»فاً آنِ  ُث يْ دِ احل

ان ید میاز مروار یا مهیدر بهشت، خ«فرمود:  رسول الله  گوید: می س یبن قعبدالله « ترجمه:

) وجود دارند که ی(حوران یآن، همسران هیل است. و در هر زاویوجود دارد که عرض آن، شصت م یته

 .»ان شدیث قبال بیحد هیشرح بق». چرخند ینند. و مؤمنان، ِگرد آنان میب یگر را نمید یایساکنان زوا

  ممتحنه ةسور

دشمنان من و با دشمنان خود،  با«: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 69باب (
 ]1 [ممتحنه: »دوستی نکنید

ٍّ  نْ �َ « -١٧٦٥ ِ  يلَعِ َ�ْ�َ َوالِْمْقَداَد، فَ  َ�ُقوُل: َ�َعثِ� رَُسوُل ا�َّ نَا َوالزُّ
َ
 َث يْ دِ حَ  رَ كَ ذَ أ

  ِن بْ  ِب اطِ حَ 
َ
لَْت ِ�يهِ هِ رِ  آخِ يِف  اَل قَ وَ  ةَ عَ تَ لْ بَ  يِبْ أ َهاَ�ٰٓ ﴿ :: فَ�َ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ 
َ
ٓ أ  )٤٨٩٠بخاری:. (»]١الممتحنة: [ ﴾ ءَ ِ�َا
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 یماجرا  یر و مقداد فرستاد. آنگاه علیاو را با زب ت است که رسول الله یروا  یعلاز « ترجمه:

َهاَ�ٰٓ ﴿ه، در مورد او نازل شد: ین آیان، گفت: ایان کرد و در پایبلتعه را ب یحاطب بن اب ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َءاَمُنوا

 �َ  ْ وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا
َ
ٓ أ د! با دشمنان یا مان آوردهیکه ا یکسان یا یعنی ]۱الممتحنة: [ ﴾ءَ ِ�َا

 .»دیبرقرار نکن یمن ودشمنان خود، دوست

براي  ،که زنان مؤمن هنگامی«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 70باب (
 ]12[ممتحنه: »بیایند...نزد تو  ،بیعت

مِّ َعِطيََّة « -١٧٦٦
ُ
ِ  لَ�ْن أ  َعلَيْنَا قَالَْت: بَاَ�ْعنَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ن﴿ :َ�َقَرأ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ِ ٱب َّ� 

ِر�ُد . ]١٢الممتحنة: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ� 
ُ
ْسَعَدتِْ� فُالنَُة أ

َ
ٌة يََدَها َ�َقالَْت: أ

َ
َوَ�َهانَا َعِن انلِّيَاَحِة، َ�َقبََضِت اْمَرأ

ْجِز�ََها
َ
ْن أ

َ
  )٤٨٩٢ بخاری:( .»َشيْئًا، فَاْ�َطلََقْت َورََجَعْت َ�بَاَ�َعَها َ�َما قَاَل لََها انلَّيِبُّ  .أ

ن﴿ه را خواند که: ین آیعت کرد و ایبا ما ب رسول الله  گوید: می له یام عط« ترجمه:
َ
 �َّ  أ

ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  ِ ٱب ن ما را از یم. و همچنینسازیک را شر یزیبا خداوند، چ یعنی. ]۱۲الممتحنة: [ ﴾ا ٔٗ َشۡ�  �َّ

در غم من نوحه خوانده است،  یدستش را جمع کرد و گفت: فالن یفرمود. آنگاه زن ی، نهینوحه خوان

نگفت. پس آن زن رفت و  یزیبه او چ اکرم  یرا بدهم (در غم او نوحه بخوانم). نب اش خواهم پاداش یم

 .»عت کردیب دوباره برگشت و با آنحضرت 

 جمعه ةسور

ها که هنوز به این گروهی دیگرو«: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 71باب (
 ]3[جمعه: »اند ملحق نشده

يِب ُهَر�َْرَة « -١٧٦٧
َ
ُُمَعةِ  قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرُة اجل

ُ
 :فَأ

ا ُهمۡ ِمنۡ  َوَءاَخرِ�نَ ﴿ ْ يَلۡ  لَمَّ ؟ فَلَْم . ]٣الجمعة: [ ﴾بِِهمۡ  َحُقوا ِ قَاَل: قُلُْت: َمْن ُهْم يَا رَُسوَل ا�َّ
َل ثال

َ
ِ يَُراِجْعُه َحىتَّ َسأ ، وََضَع رَُسوُل ا�َّ َفاريِِسُّ

ْ
يََدُه ىلَعَ َسلَْماَن ثمَّ قَاَل:  ثا َوِ�ينَا َسلَْماُن ال

ْو رَُجٌل ِمْن َهُؤالءِ «
َ
ُ رَِجاٌل أ

َ
 )٤٨٩٧ بخاری:( .»»لَْو اَكَن اِإليَماُن ِعنَْد الرَث�َّا نَلَاهل

د. من یشان نازل گردیجمعه بر ا هسور م کهینشسته بود اکرم  ینزد نب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ا ُهمۡ مِنۡ  وََءاَخرِ�نَ ﴿ در مورد: ْ يَلۡ  لَمَّ نها ملحق یگر که هنوز به اید یگروه یعنی .]۳[الجمعة:  ﴾بِِهمۡ  َحُقوا

نکه ینداد تا ا یبه من جواب هستند؟ آنحضرت  یرسول خدا! آنها چه کسان یدم و گفتم: ای، پرساند نشده
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اش  دست مبارك ز آنجا بود. آنگاه، رسول الله ین یاست که سلمان فارس یتکرار کردم. گفتنسؤالم را سه بار 

 . »»افتینها به آن، دست خواهد یاز ا یا مردیا باشد، مردان یمان در ثریاگر ا«را بر سلمان نهاد و فرمود: 

 منافقین ةسور

 منافقان نزد توهنگامی که «: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 72باب (
 ]1[منافقون: »خدا هستی ةآیند، ومیگویند:گواهی میدهیم که تو فرستاد می

ْرَ�َم « -١٧٦٨
َ
يَبٍّ َ�ُقوُل: ال  َ�ْن َز�ِْد بِْن أ

ُ
ِ اْ�َن أ

قَاَل: ُكنُْت يِف َغَزاٍة فََسِمْعُت َ�بَْدا�َّ
و ِ َحىتَّ َ�نَْفضُّ ا ِمْن َحْوهِلِ، َولنَِئْ رََجْعنَا ِمْن ِعنِْدهِ يَلُْخرَِجنَّ ُ�نِْفُقوا ىلَعَ َمْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ

ْو ِلُعَمَر، فََذَكَرُه لِلنَّيِبِّ 
َ
، فََذَكْرُت َذلَِك ِلَع�ِّ أ َذلَّ

َ
َعزُّ ِمنَْها األ

َ
رَْسَل  األ

َ
ثتُُه، فَأ فََداَعِ� فََحدَّ

 ِ ْصَحابِِه، فََحلَُفوا َما قَالُوا رَُسوُل ا�َّ
َ
يَبٍّ َوأ

ُ
ِ بِْن أ

 َ�بِْدا�َّ
َ

ِ  .إِىل بَِ� رَُسوُل ا�َّ  فََكذَّ
 
َ

رَْدَت إىِل
َ
: َما أ َيِْت َ�َقاَل يِل َ��ِّ

ْ
، فََجلَْسُت يِف ابل َصابَِ� َهمٌّ لَْم يُِصبِْ� ِمثلُُه َ�طُّ

َ
قَُه، فَأ  وََصدَّ

 ِ بََك رَُسوُل ا�َّ ْن َكذَّ
َ
   أ

َ
ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ

َ
ٓ  إَِذا﴿ :َوَمَقتََك، فَأ ۡ ٱ َءكَ َجا َّ  ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل َ�بََعث إيِلَ

 َ�َقاَل:  انلَّيِبُّ 
َ
قََك يَا َز�ْدُ «َ�َقَرأ َ قَْد َصدَّ  )٤٩٠٠ بخاری:( .»»إِنَّ ا�َّ

 یعبدالله بن اب دم کهیاز غزوات که شرکت داشتم، شن یکیدر  گوید: می د بن ارقم یز« ترجمه:

م، افراد ینه بازگشتیاش پراکنده شوند. و اگر به مد د تا از اطرافیان رسول خدا انفاق نکنیبه اطراف گوید: می

ا عمر، بازگو یم یعمو یاش را برا رون خواهند کرد. من سخنانیل را از آن، بیذل پست و یبزرگوار، انسانها

ش یز ماجرا را برایمرا فرا خواند و من ن د. پس آنحضرت یرسان اکرم  ینمودم. و او آنها را به اطالع نب

اد کردند یارانش فرستاد. آنان سوگند یو  یرا بدنبال عبدالله بن اب یشخص بازگو نمودم. آنگاه، رسول الله 

ن به م یجه، چنان اندوهید نمود. در نتییب کرد و او را تأیمرا تکذ اند. رسول خدا  نگفته ین سخنانیکه چن

م به من گفت: چه ی، عموین شدم. روزینش دست داد که تا آن زمان، هرگز به من دست نداده بود. لذا خانه

ب کند و از تو برنجد؟ پس خداوند متعال یتو را تکذ که رسول الله  ییبگو یتو را واداشت تا سخن یزیچ

ٓ  إَِذا﴿ ر را نازل فرمود:یز  هیآ ۡ ٱ َءكَ َجا ند ما یگو یند و میآ یکه منافقان نزد تو م یهنگام یعنی. ﴾فُِقونَ ُمَ�ٰ ل

 ی. اما خدا گواهیاو هست هداند که تو فرستاد ی. و خداوند میامبر خدا هستیم که تو پیده یشهادت م

 . ندیگو یدهد که منافقان، دروغ م یم

ق یخداوند، تو را تصد  د!یز یا«م خواند و فرمود: یه را براین آیبدنبال من فرستاد و ا اکرم  یآنگاه نب

 .»»کرد
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 )٤٩٠٣ . (خبارى:»لِيَْستَْغِفَر لَُهْم فَلَوَّوْا رُُءوَسُهمْ  : فََداَعُهُم انلَّيِبُّ اَل ٍة قَ ايَ وَ  رِ يِف  هُ نْ �َ وَ « -۱۷۶۹
شان، یمنافقان را فراخواند تا برا اکرم  ینب سرانجام،  گوید: می د بن ارقمیگر، زید یتیدر روا« ترجمه:

 .»شان را تکان دادندیمتکبرانه، سرها آنان،  یمغفرت کند. ولطلب 

   َ�نْهُ وَ « -۱۷۷۰
َ

ال
َ
ِ ق ْ�نَاِء «َ�ُقوُل:  : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصاِر، َوأل

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر لِأل

نَْصارِ 
َ
نَْصارِ  كَّ وَشَ » األ

َ
ْ�نَاِء األ

َ
ْ�نَاِء أ

َ
َفْضِل يِف أ

ْ
 )۴۹۰۶ بخاری:( .»اْ�ُن ال

ا! انصار و یخدا«فرمود:  یم دم که رسول الله یشن گوید: می د بن ارقم ین زیهمچن« ترجمه:

 ».فرزندان انصار را مغفرت کن

 .»داردک ز نام برد، شیانصار ن یها نکه رسول خدا از نوهیان است در مورد ایاز راو یکیو ابن الفضل که 

  تحریم ةسور

اي پیامبر! چرا آنچه را که «: فرماید می که متعال خداوند سخن این): 73باب (
 ]1[تحریم: »گردانی می بر خود حرام ساخته،خداوند براي تو حالل 

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۷۱ �رَْشَُب َعَسًال ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت  قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ�لَْت 

َ
ُ: أ

َ
يَّتُنَا َدَخَل َعلَيَْها فَلْتَُقْل هل

َ
نَا وََحْفَصُة ىلَعَ �

َ
َجْحٍش، َو�َْمُكث ِعنَْدَها، فََواَطيُْت أ

ِجُد ِمنَْك ِر�َح َمَغاِ�َ�، قَاَل: 
َ
رْشَُب َعَسالً «َمَغاِ�َ�؟ إِ�ِّ أ

َ
ِعنَْد َز�ْنََب بِنِْت  ال، َولَِك�ِّ ُكنُْت أ

َحًدا
َ
رِْبِي بَِذلَِك أ

ُ
ُ، َوقَْد َحلَْفُت، ال خت

َ
ُعوَد هل

َ
 )۴۹۱۲ بخاری:( .»»َجْحٍش، فَلَْن أ

رفت و  ینب دختر جحش میخوردن عسل نزد ز یبرا رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

از ما آمد، به او یک نزد هر  م که هرگاه، رسول خدا یگر، توافق کردیکدیماند. من و حفصه با  یآنجا م

 امبر اکرم یرسد. پ یر به مشام میمغاف یرا از تو بوی؟ زیا ن و بد بو) خوردهیریش یر (صمغیا مغافید: آیبگو

ن کار را یگر ایخورم که د یسوگند م یخوردم ول ینب دختر جحش، عسل میر، بلکه نزد زیخ«فرمود: 

 .»»دین کار، باخبر نسازیرا از ا یهم احدنخواهم کرد. و شما 

  قلم ةسور

 عالوه بر آن، ام الفساد سرکش و« :فرماید می که متعال خداوند سخن این): 74باب (
 ]13[قلم: »است

َُزايِعِّ  َ�ْن َحاِرثََة بِْن « -١٧٧٢
ْ
الَ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ   وَْهٍب اخل

َ
ُ�ْم  أ ْخرِبُ

ُ
أ

الَ 
َ
ُه، أ بَرَّ

َ
ِ أل قَْسَم ىلَعَ ا�َّ

َ
َنَِّة: لُكُّ َضِعيٍف ُمتََضعٍِّف، لَْو أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّاِر: لُكُّ  بِأ

َ
ُ�ْم بِأ ْخرِبُ

ُ
أ
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اٍظ ُمْستَْكرِبٍ   )٤٩١٨ بخاری:( .»»ُ�تُلٍّ َجوَّ
ان را به یا بهشتیآ«فرمود:  یم اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  یحارثه بن وهب خزاع« ترجمه:

سوگندش را راست  یاد کند، حق تعالیکه اگر به خدا سوگند  یف و مستضعفیهر ضع  نکنم؟ یشما معرف

 .»نکنم؟ هر انسان سرکش و عربده جو و متکبر است یان را به شما معرفیا دوزخیگرداند. و آ یم

ساق، آشکار گردد و روزي که « :فرماید می که متعال خداوند سخن ): این75باب (
 ]42 قلم:[ »مردم به سجده کردن فراخوانده شوند...

يِب َسِعيٍد « -١٧٧٣
َ
يَْ�ِشُف َر�ُّنَا َ�ْن َساقِِه، «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

 ْ� ُ لُكُّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة، َ�يَبىَْق لُكُّ َمْن اَكَن �َْسُجُد يِف ادلُّ يَا ِرَ�اًء وَُسْمَعًة، َ�يَْذَهُب فَيَْسُجُد هلَ
 )٤٩١٩ :یبخار( .»»ِليَْسُجَد َ�يَُعوُد َظْهُرُه َطبًَقا َواِحًدا

امت) پروردگار ما یروز ق«(فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  ید خدریابوسع« ترجمه:

ا به قصد یکه در دن یکسان یکنند. ول ش سجده مییمردان و زنان مؤمن، برا هد و همینما را برهنه میاش  ساق

». شود (سخت) می ینیسیک مانند شان  خواهند سجده کنند اما پشت کردند، می اء و شهرت، سجده مییر

  .»توانند سجده کنند) جه، نمیی(در نت

 نازعات ةسور

ِ  عن َسْهِل ْ�ُن َسْعٍد « -۱۷۷۴ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
قَاَل بِإِْصَبَعيِْه َهَكَذا، بِالْوُْسَطى  قَاَل: َرأ

اَعُة َكَهاَ�ْ�ِ «َوالَّيِت تَِ� اِإلْ�َهاَم:  )۴۹۳۶بخاری:( .»»بُِعثُْت َوالسَّ

فرمود:  یدو انگشت سبابه و وسط هبا اشار دم که رسول الله ید گوید: می سهل بن سعد « ترجمه:

 .»»اند یکگر، نزدیکدین دو انگشت، به یامت مانند ایبعثت من و ق«

 عبس ةسور

ُ َمَع «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۷۵
َ

ُقْرآَن وَُهَو َحافٌِظ هل
ْ
 ال

ُ
ِي َ�ْقَرأ

َّ
َمثَُل اذل

ْجَرانِ 
َ
 َوُهَو َ�تََعاَهُدُه وَُهَو َعلَيِْه َشِديٌد فَلَُه أ

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
َرِة، َوَمثَُل اذل رَبَ

ْ
ِكَراِم ال

ْ
َفَرِة ال  .»»السَّ

 )۴۹۳۷ بخاری:(
کند،  آنرا حفظ می خواند و که قرآن می یکس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به شدت از  و کندتالوت  ،که قرآن یوکس داشت.خواهد  وکارکین فرشتگان بزرگوار ومنزلت  مانند یمنزلت

 .»»دردو پاداش داد (نگذارد که فراموش شود) یآن، مواظبت نما
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 مطففین ةسور

در پیشگاه  انسانهاروزي که «: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 76باب (
 )6(مطففین: »شوند می حاضر پروردگار جهانیان،

ِ بِْن ُ�َمَر « -١٧٧٦
نَّ انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
 لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ لَِرّبِ  �َّاُس ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿«قَاَل:  أ

نَْصاِف .]٦المطففین: [ ﴾٦
َ
 أ

َ
َحُدُهْم يِف رَْشِحِه إىِل

َ
ُذَ�يْهِ َحىتَّ يَِغيَب أ

ُ
 )٤٩٣٨ بخاری:( .»»أ

شگاه پروردگار یکه انسانها در پ یروز»  فرمود: اکرم  ینب گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»»از مردم، تا بناگوش خود، غرق در عرق خواهند بود یشوند، بعض یان، حاضر میجهان

 انشقاق ةسور

 محاسبه ،آسانی زودي و بهب« :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 77باب (
  )8 (انشقاق: »شود می

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۷۷ َحٌد ُ�َاَسُب إِالَّ َهلََك : «قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 .»لَيَْس أ

 )۴۹۳۹ بخاری:( .»و�ايق احلديث تقدم يف كتاب العلم
». گردد یمک هرکس که محاسبه شود، هال«فرمود:  رسول الله  گوید: می بشه یعا« ترجمه:

 در کتاب علم حدیحد هیبق
ً
 .»ان شدیب ۸۸ هث شماریث، قبال

حاالت مختلفی را طی خواهی « :فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 78باب (
 )19 (انشقاق: »کرد

َحاًال . ]١٩االنشقاق: [ ﴾١٩ َطبَقٖ  َعن َطَبًقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿: اَل قَ  بَ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -١٧٧٨
 )٤٩٤٠بخاری:( .»َ�ْعَد َحاٍل قَاَل: َهَذا نَِبيُُّ�ْم 

 یعنی .]۱۹االنشقاق: [ ﴾١٩ َطَبقٖ  َعن َطَبًقا َكُ�َّ لََ�ۡ ﴿ گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

 . »استامبر شما ین، خطاب به پیا و .کرد یخواه یرا ط یحاالت مختلف

 شمس ةسور

 )79باب (

ِ بِْن َ�ْن َ�بْدِ « -١٧٧٩
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :َزْمَعَة  ا�َّ

َ
�  َِي َ�َقر

َّ
 ،َ�ُْطُب وََذَكَر انلَّاقََة َواذل

 ِ شۡ  َبَعَث �ٱ إِذِ ﴿: «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ٰ أ اْ�بََعَث لََها رَُجٌل َعِز�ٌز اَعِرٌم . ]١٢الشمس: [ ﴾١٢ َهاَقٮ
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يِب َزْمَعةَ  َمنِيعٌ 
َ
َعبِْد، «وََذَكَر النَِّساَء َ�َقاَل:  .»يِف رَْهِطِه ِمثُْل أ

ْ
َ ال تَُه َج�ْ

َ
َحُدُ�ْم َ�يَْجِ�ُ اْمَرأ

َ
َ�ْعِمُد أ

َْطِة َوقَاَل:  .»يَُضاِجُعَها ِمْن آِخِر يَْوِمهِ فَلََعلَُّه  لَِم يَْضَحُك «ُ�مَّ َوَ�َظُهْم يِف َضِحِكِهْم ِمَن الرضَّ
َحُد�ُ 

َ
ا َ�ْفَعُل أ َعوَّامِ «و� رواية:  ؟»ْم ِممَّ

ْ
�َْ�ِ بِْن ال يِب َزْمَعَة َ�مِّ الزُّ

َ
 )٤٩٤٢ بخاری:( .»ِمثُْل أ

خود، سخن از شتر صالح  یدر سخنران اکرم  یدم که نبیشن گوید: می عبدالله بن زمعه « ترجمه:

شۡ  َبَعَث �ٱ إِذِ ﴿ان آورد و فرمود: یکرده بود، به م یکه آنرا پ یو کس
َ
ٰ أ  یمرد یعنی .]۱۲الشمس: [ ﴾١٢ َهاَقٮ

 .کرد) یر، خشن، با شهامت و مقتدر بود، برخاست (و آنرا پینظ یاش ب ان قومیکه مانند ابوزمعه در م

زنند. و  یمک از شما همسرانشان را مانند برده، کت یبعض«ان آورد و فرمود: یاز زنان به م یسپس سخن

 ».شوند یروز، با او همبستر مان همان یچه بسا که در پا

چرا «حت کرد و فرمود: یشود نص یکه از شکم، خارج م یشان بخاطر باد دنیخند یآنگاه، آنها را برا

 ؟»خندد یگران) میزند، (به د یکه از خودش، سر م یکار یاز شما برا یکی

 .»»ر بن عوام؛ بودیزب یکرد، مانند ابوزمعه ؛عمو یکه شتر صالح را پ یشخص« :، آمده است کهیتیو در روا

 علق ةسور

نین نیست، اگر او باز هرگز چ«: فرماید می که وجل عز خداوند سخن این): 80باب (
 )15 (علق: »...نیاید

َكْعبَِة اَل قَ  بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -١٧٨٠
ْ
ًدا يَُص�ِّ ِعنَْد ال يُْت ُ�َمَّ

َ
بُو َجْهٍل: لنَِئْ َرأ

َ
: قَاَل أ

نَّ ىلَعَ 
َ
َطأ

َ
َخَذتُْه الَْمالئَِ�ةُ «َ�َقاَل:  َ�بَلََغ انلَّيِبَّ  .ُ�نُِقهِ أل

َ
 )٤٩٥٨ بخاری:( .»»لَْو َ�َعلَُه أل

خواند،  ینم که کنار کعبه نماز میابوجهل گفت: اگر محمد را بب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

او را  یکند، فرشتگان جلون یاگر چن«د. فرمود: یرس اکرم  ین سخن به نبیگردنش را لگد خواهم کرد. ا

 .»»خواهند گرفت

 کوثر ةسور

 )81باب (

�ٍَس « -۱۷۸۱
َ
ا ُعِرَج بِانلَّيِبِّ  َ�ْن أ َماِء قَاَل:  قَاَل: لَمَّ  السَّ

َ
َ�يُْت ىلَعَ َ�َهٍر َحاَ�تَاهُ «إِىل

َ
أ

َكْوثَرُ 
ْ
�ُل؟ قَاَل: َهَذا ال فًا، َ�ُقلُْت: َما َهَذا يَا ِجرْبِ  )۴۹۶۴ بخاری:( .»»قِبَاُب اللُّْؤلُِؤ ُ�َوَّ

به «آسمان به معراج برده شد، فرمود:  یبسو اکرم  ینکه نبیبعد از ا گوید: می انس « ترجمه:

ل! یجبر یدم: ای، وجود داشت. پرسید تهیساخته شده از مروار یها مهیدم که دو طرف آن، خیرس ینهر
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 .»»ن، کوثر استیست؟ گفت: این چیا

:  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۸۲
َ

ٓ ﴿َوقَْد ُسئلَْت َ�ْن قَْوهِلِ َ�َعاىل �ۡ  إِ�َّا
َ
قَالَْت:  ﴾ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ َك َ�ٰ َطيۡ أ

ْعِطيَُه نَِبيُُّ�ْم 
ُ
 )۴۹۶۵ بخاری:( .»َشاِطئَاُه َعلَيِْه ُدرٌّ ُ�َوٌَّف آنِيَتُُه َكَعَدِد انلُُّجوم َ�َهٌر أ

ٓ ﴿د: یفرما ین سخن خداوند متعال که میدر مورد ا لشه یاز عا« ترجمه: ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 َك َ�ٰ َطيۡ أ

 یدهایشما عطا شده است. و در دو طرف آن، مروارامبر یاست که به پ یدند. گفت: نهریپرس ﴾ثَرَ َكوۡ لۡ ٱ

 . »»اد) استیمانند تعداد ستارگان (ز  ، وجود دارد و تعداد ظروف آن،یان تهیم

 فلق ةسور

يَبِّ بِْن « -١٧٨٣
ُ
ِ قَاَل  َكْعٍب  َ�ْن أ ُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل
َ
ِ�يَل يِل : «اَل َ�َق�ََعِن الُْمَعوَِّذتَِ�  : َسأ

ِ  :قَاَل  .»َ�ُقلُْت   )٤٩٧٧ بخاری:( .»َ�نَْحُن َ�ُقوُل َكَما قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ن یبه من چن«دم. فرمود: ین پرسیمعوذت هدربار از رسول الله  گوید: می بن کعب  یاب« ترجمه:

ز یما ن گوید: می یشما خواندم). راو یز برایمن خواند و من ن یل برای(جبر». ز (به شما) گفتمیگفتند من ن

 .»گفته است م که رسول الله ییگو یرا م یزیهمان چ
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 یزي که نازل شد چوحی و اولین  گی نزولگونچ): 1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۸۴
َ
نِْبيَاِء : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ْعِطَي َما ِمثْلُه َما ِمَن األ

ُ
نيَِبٌّ إِالَّ أ

ْ�رَثَ 
َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
، فَأ َّ ُ إيِلَ وَْحاُه ا�َّ

َ
وِ�يُت وَْحيًا أ

ُ
ي أ ِ

َّ
َما اَكَن اذل ، َو�ِ�َّ برََشُ

ْ
ُهْم تَابًِعا آَمَن َعلَيِْه ال
ِقيَاَمةِ 

ْ
 )۴۹۸۱بخاری: ( .»»يَْوَم ال

عطا شده است که  یا امبران، معجزهیاز پیک به هر «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می رهیابوهر« ترجمه:

من فرستاده  یاست که خداوند بسو ییت شده است، وحیاورند. و آنچه به من عنایمان بیمردم به آن، ا

 .»»داشته باشم یشتریروان بیامبران، پیر پیاز سا  امت،یدوارم که روز قیاست. پس ام

�َِس بِْن  َ�نْ « -۱۷۸۵
َ
 تَاَ�َع ىلَعَ رَُسوهِلِ َمالٍِك  أ

َ
َ َ�َعاىل نَّ ا�َّ

َ
الَْويْحَ َ�بَْل َوفَاتِِه،  : أ

 ِ َ رَُسوُل ا�َّ ، ُ�مَّ تُُو�ِّ ْ�رَثَ َما اَكَن الَْويْحُ
َ
 )۴۹۸۲ بخاری:( .»َ�ْعدُ  َحىتَّ تََوفَّاُه أ
گر، یاز هر وقت دشتر یامبرش، بیخداوند متعال قبل از وفات پ گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»درگذشت نازل کرد. و بعد از آن، رسول الله  یبر او وح یدر پ یپ

 ): قرآن بر هفت وجه نازل شده است2باب (

اِب  ُ�َمَر بِْن  َ�نْ « -۱۷۸۶ َطَّ
ْ
 ُسوَرةَ اَل قَ  اخل

ُ
: َسِمْعُت ِهَشاَم ْ�َن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم َ�ْقَرأ

 ِ ُفْرقَاِن يِف َحيَاِة رَُسوِل ا�َّ
ْ
 ىلَعَ ُحُروٍف َكِثَ�ةٍ لَْم  ،ال

ُ
فَاْستََمْعُت ِلِقَراَءتِِه فَإَِذا ُهَو َ�ْقَرأ

 ِ الِة، �َ  ،ُ�ْقِرئْنِيَها رَُسوُل ا�َّ َساِورُُه يِف الصَّ
ُ
ُْت َحىتَّ َسلََّم، فَلَبَّبْتُُه بِرَِدائِِه فَِكْدُت أ تََصربَّ

 ِ ِ�يَها رَُسوُل ا�َّ
َ
قَْرأ

َ
؟ قَاَل أ

ُ
وَرَة الَّيِت َسِمْعتَُك َ�ْقَرأ َك َهِذهِ السُّ

َ
قَْرأ

َ
، َ�ُقلُْت: َكَذبَْت َ�ُقلُْت: َمْن أ

 ِ   فَإِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
ِ�يَها ىلَعَ َ�ْ�ِ َما قََرأ

َ
قَْرأ

َ
ِ قَْد أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
قُوُدُه إىِل

َ
َ�ُقلُْت:  َت، فَاْ�َطلَْقُت بِِه أ

 ِ ُفْرقَاِن ىلَعَ ُحُروٍف لَْم ُ�ْقِرئْنِيَها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ
 �ُِسوَرةِ ال

ُ
رِْسلُْه، : «إِ�ِّ َسِمْعُت َهَذا َ�ْقَرأ

َ
أ
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 يَا ِهَشامُ 
ْ
ِقَراَءَة الَّيِت  .»اقَْرأ

ْ
 َعلَيِْه ال

َ
  َ�َقَرأ

ُ
ِ  َ�َقاَل  .َسِمْعتُُه َ�ْقَرأ نِْزلَْت : «رَُسوُل ا�َّ

ُ
 .»َكَذلَِك أ

 يَا ُ�َمرُ «ُ�مَّ قَاَل: 
ْ
ِ�  .»اقَْرأ

َ
قَْرأ

َ
ِقَراَءَة الَّيِت أ

ْ
ُت ال

ْ
ِ  .َ�َقَرأ نِْزلَْت، إِنَّ : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ
َكَذلَِك أ

ْحُرٍف 
َ
نِْزَل ىلَعَ َسبَْعِة أ

ُ
ُقْرآَن أ

ْ
َ ِمنْهُ  ،َهَذا ال  )۴۹۹۲ بخاری:( .»»فَاقَْرُءوا َما تَيرَسَّ

م بن یدم که هشام بن حکیشن ات رسول الله یدر زمان ح گوید: می عمر بن خطاب « ترجمه:

 یمختلف یها اش گوش فرا دادم و متوجه شدم که به صورت خواند. پس به قراءت یفرقان را م هحزام سور

ور شوم.  خواند، حمله یبود به او که نماز میک ن نخوانده است. نزدیمن چن یبرا خواند که رسول خدا  یم

 یا ن سوره را بگونهیقرائت ا یبانش را گرفتم و گفتم: چه کسینکه سالم داد. آنگاه گریکردم تا ا ییبایاما شک

ه است. نگونه خواندیمن ا یبرا اد داده است؟ گفت: رسول الله یدم، به تو یو من شن یخواند یکه تو م

خواند که  یم یا گونه  فرقان را به هدم که سورین فرد شنیبردم و گفتم: من از اسپس او را نزد رسول خدا 

ز آنگونه که من از او یاو ن». هشام! بخوان یاو را رها کن. ا«فرمود:  د. رسول الله یا اد ندادهیشما به من، 

». عمر! تو بخوان یا«سپس فرمود: ». نازل شده استنگونه یا«فرمود:  ده بودم، خواند. رسول الله یشن

نگونه نازل شده است. یا«فرمود:  را خواندم که به من آموزش داده بود. رسول الله  یپس من همان قرائت

 .»»دیشما آسانتر است، بخوان یکه برا ین قرآن، بر هفت وجه، نازل شده است. پس با هر قرائتیهمانا ا

 کرد می عرضه اکرم  رسول ها بیل قرآن رئ): جبر3باب (

الم « -۱۷۸۷ َّ انلَّيِبُّ :   قَالَتَ�ْن فَاِطَمَة َعلَيَْها السَّ رَسَّ إيِلَ
َ
�َل اَكَن ُ�َعارُِضِ� : «أ نَّ ِجرْبِ

َ
أ

َجِ� 
َ
َراُه إِالَّ َحرَضَ أ

ُ
، َوال أ ِ�ْ�َ َعاَم َمرَّ

ْ
ُقْرآِن لُكَّ َسنٍَة، َو�ِنَُّه اَعرََضِ� ال

ْ
 )۳۶۲۳ بخاری:( .»»بِال

بار قرآن یک  یل، سالیجبر«به من فرمود:  یپنهان اکرم  ینب گوید: می ها السالمیفاطمه عل« ترجمه:

 .»»نمیب یمیک ن جهت، مرگم را نزدیم تکرار کرد. بدیامسال، دو بار آنرا برا یکرد ول یمن تکرار م یرا برا

ِ بِْن  نْ �َ « -۱۷۸۸
ِ  َمْسُعوٍد  َ�بِْدا�َّ َخْذُت ِمْن يِف رَُسوِل ا�َّ

َ
ِ لََقْد أ بِْضًعا  قَاَل: َوا�َّ

 )۵۰۰۰ بخاری:( .»وََسبِْعَ� ُسوَرةً 
رسول ک سوره را از زبان مبار یبخدا سوگند که هفتاد و اند گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 .»آموختم الله 

نِْزلَْت  : َ�نْهُ وَ « -۱۷۸۹
ُ
 ُسوَرَة يُوُسَف، َ�َقاَل رَُجٌل: َما َهَكَذا أ

َ
ْمَص، َ�َقَرأ  .�نَُّه اَكَن حِبِ

ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ 
ْ
ْحَسنَْت «َ�َقاَل:  قَاَل: قََرأ

َ
ْن  .»أ

َ
َْمُع أ

َ
جت

َ
َْمِر، َ�َقاَل: أ

ْ
َووََجَد ِمنُْه ِر�َح اخل

َدَّ 
ْ
َ�ُه احل َْمَر؟ فرََضَ

ْ
ِ َو�رَْشََب اخل َب بِِ�تَاِب ا�َّ  )۵۰۰۱ بخاری:( .»تَُ�ذِّ
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وسف را در حمص، تالوت کرد. ی هت است که او سوریروا ن از عبدالله بن مسعود یهمچن« ترجمه:

خواندم، فرمود:  رسول الله  ینشده است. ابن مسعود گفت: آنرا برانگونه نازل یگفت: ا یمرد

د، ابن مسعود به او گفت: هم کتاب خدا را یرس یشراب به مشام م یو چون از آن شخص، بو». احسنت«

  .»ساخت ی؟ سپس حد شراب را بر او جاریخور یو هم شراب م یکن یب میتکذ

 اخالص ة): فضیلت سور4باب (

ُْدرِيِّ « -١٧٩٠
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
:  َ�ْن أ

ُ
نَّ رَُجًال َسِمَع رَُجًال َ�ْقَرأ

َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿أ َحدٌ  �َّ

َ
 ﴾أ

ُدَها ِ  .يَُردِّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْصبََح َجاَء إِىل
َ
ا أ َُّها،  فَلَمَّ نَّ الرَُّجَل َ�تََقال

َ
ُ، َوَ�أ

َ
رَُسوُل  اَل َ�َق�َفََذَكَر َذلَِك هل

 ِ ِ : «ا�َّ
َّ

ُقْرآنِ َواذل
ْ
 )٥٠١٤ بخاری:( .»»ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ إِ�ََّها تَلَْعِدُل ثُلَُث ال

خواند و تکرار  یاخالص را م ه، سورید که شخصیشن یمرد گوید: می  ید خدریابو سع« ترجمه:

آمد و آن را بازگو کرد.  دانست، هنگام صبح، نزد رسول الله  یم یتیا آن را کار کم اهمیکند. او که گو یم

سوم قرآن یک اخالص، برابر با   هکه جانم در دست اوست، همانا سور یسوگند به ذات«فرمود:  آنحضرت 

 .»»است

ْصَحابِِه:  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ   َ�نْهُ وَ « -۱۷۹۱
َ
ُقْرآِن «أل

ْ
 ثُلَُث ال

َ
ْن َ�ْقَرأ

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
َ�ْعِجُز أ

َ
أ

َنا يُِطيُق َذلَِك يَا»يِف يَلْلَةٍ  ُّ�
َ
، َ�َقاَل:  ؟ فََشقَّ َذلَِك َعلَيِْهْم، َوقَالُوا: � ِ ُ الَْواِحُد «رَُسوَل ا�َّ ا�َّ

ُقْرآنِ 
ْ
َمُد ثُلُُث ال  )۵۰۱۵ بخاری:( .»»الصَّ

تواند  یاز شما م یا کسیآ«ارانش فرمود: یبه  اکرم  ینب گوید: می  ید خدریابوسع نیهمچن« ترجمه:

رسول خدا!  یدند: اید. لذا پرسیآنها دشوار به نظر رس ین کار برای؟ ا»شب، تالوت کندیک سوم قرآن را در یک 

 .»»قرآن استسوم یک اخالص، برابر با   هسور«را دارد؟ فرمود:  ین کاریچن ییاز ما توانا یچه کس

 ذات): فضیلت معو5باب (

نَّ انلَّيِبَّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۷۹۲
َ
يِْه ُ�مَّ  : أ  فَِراِشِه لُكَّ يَلْلٍَة، مَجََع َكفَّ

َ
َوى إِىل

َ
اَكَن إَِذا أ

 ِ�يِهَما: 
َ
ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿َ�َفَث ِ�يِهَما، َ�َقَرأ َحدٌ  �َّ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿َو  ﴾أ

َ
ُعوذُ  قُۡل ﴿َو  ﴾َفلَقِ لۡ ٱ بَِرّبِ  أ

َ
 بَِرّبِ  أ

ْ�بََل ِمْن  ﴾�َّاِس ٱ
َ
ِسِه َووَْجِهِه، َوَما أ

ْ
 بِِهَما ىلَعَ َرأ

ُ
ُ�مَّ َ�ْمَسُح بِِهَما َما اْستََطاَع ِمْن َجَسِدهِ، َ�بَْدأ

اٍت   )۵۰۱۷ بخاری:( .»َجَسِدهِ، َ�ْفَعُل َذلَِك ثَالَث َمرَّ
رفت، کف  یکه که به رختخواب م یهر شب، هنگام اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

د. سپس از یدم یخواند و در آنها م یاخالص و فلق و ناس را م یها کرد و سوره یمیک ش را به هم نزدیدستها
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ن کار را سه یکرد و ا یتوانست مسح م یکه م یینمود و تا جا یبدنش شروع م یسر و صورت و قسمت جلو

 .»نمود یبار، تکرار م

 شود می نزول فرشتگان باعث آرامش و ): تالوت قرآن6باب (

َسيِْد بِْن ُحَضْ�ٍ « -۱۷۹۳
ُ
ََقَرِة، َوفَرَُسُه  َ�ْن أ  ِمَن اللَّيِْل ُسوَرَة ابلْ

ُ
قَاَل: بَيْنََما ُهَو َ�ْقَرأ

َفَرُس، فََسَكَت وَ 
ْ
 فََجالَِت ال

َ
َفَرُس فََسَكَت فََسَكتَْت، َ�َقَرأ

ْ
َسَكتَِت َمْرُ�وَطٌة ِعنَْدُه، إِْذ َجالَِت ال

ْن تُِصيبَهُ 
َ
ْشَفَق أ

َ
َفَرُس، فَانرَْصََف، َوَ�َن اْ�نُُه َ�َْ� قَِر�بًا ِمنَْها، فَأ

ْ
 فََجالَِت ال

َ
َفَرُس، ُ�مَّ قََرأ

ْ
، ال

َث انلَّيِبَّ  ْصَبَح َحدَّ
َ
ا أ َماِء َحىتَّ َما يََراَها، فَلَمَّ  السَّ

َ
َسُه إِىل

ْ
ا اْجرَتَُّه َرَ�َع َرأ  يَا : «َ�َقاَل  ،فَلَمَّ

ْ
اقَْرأ

 يَا اْ�َن ُحَضْ�ٍ 
ْ
، اقَْرأ  َ�َْ� َوَ�َن ِمنَْها قَِر�بًا،  .»اْ�َن ُحَضْ�ٍ

َ
ْن َ�َطأ

َ
ِ أ ْشَفْقُت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
قَاَل: فَأ

لَِّة ِ�ي َماِء، فَإَِذا ِمثُْل الظُّ  السَّ
َ

يِس إىِل
ْ
فُْت إيَِلِْه، فََرَ�ْعُت َرأ يِس فَانرَْصَ

ْ
ْمثَاُل فََرَ�ْعُت َرأ

َ
َها أ

َراَها، قَاَل:  الَْمَصا�ِيِح، فََخرََجُت 
َ
تِلَْك الَْمالئَِ�ُة «؟ قَاَل: ال، قَاَل: »َوتَْدرِي َما َذاكَ «َحىتَّ ال أ

ْصبََحْت َ�نُْظُر انلَّاُس إيَِلَْها ال َ�تََوارَى ِمنُْهمْ 
َ
َت أل

ْ
 )۵۰۱۸ بخاری:( .»»َدنَْت لَِصْوتَِك، َولَْو قََرأ

َس از « ترجمه:
ُ
 یا

َ
 یکیاش در نزد که اسب یاز شبها، در حال یکیت است که او در یروا ر ید بن ُحض

د، سکوت یکرد. ناگهان، اسب شروع به دست و پا زدن کرد. اس یبقره را تالوت م هاو بسته شده بود، سور

پا زدن کرد. ز شروع به دست و یز آرام گرفت. او دوباره، شروع به خواندن قرآن نمود. اسب نیکرد. اسب ن

گر، شروع به خواندن قرآن کرد. باز هم اسب، شروع یز آرام گرفت. بار دید سکوت کرد و اسب نیدوباره، اس

اسب قرار یک ؛ نزدییحیرا فرزندش؛ یبه دست و پا زدن کرد. سرانجام از خواندن قرآن، منصرف شد. ز

که فرزندش را از آنجا دور ساخت،  یبرساند. پس هنگام یبید که اسب به فرزندش آسیترس یداشت و او م

 .ندیآسمان، بلند کرد تا اسب را نب یسرش را به سو

ر! (چه خوب یفرزند حض یا«فرمود:  بازگو نمود. آنحضرت  اکرم  ینب یصبح روز بعد، ماجرا را برا

 ییحیرسول خدا!  ید گفت: ایاس». یداد یات ادامه م . (چه خوب بود) به تالوتیداد یبود) به تالوت ادامه م

 یفرزندم رفتم. آنگاه بسو ین جهت، سرم را بلند کردم و بسویدم که او را لگدمال کند. بدیآن بود. ترسیک نزد

رون رفتم تا آنها را یمانند چراغ در آن وجود داشت. پس ب ییایدم که اشیبان دیه سایشب یزیآسمان نگاه کردم. چ

آنان، «فرمود:  ر. آنحضرت ی؟ گفت: خ»که آنها چه بودند یدان یا میآ«فرمود:  نم. رسول الله ینب

، آنها تا صبح، آنجا یداد یات ادامه م آمده بودند. و اگر به قرائتیک ت، نزدیفرشتگان بودند که بخاطر صدا

 .»»نکه از نظر مردم، پنهان بمانندیماندند بدون ا یم
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 ): غبطه خوردن به قاري قرآن7باب (
يِب ُهَر�َْرَة « -۱۷۹۴

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
رَُجٌل َعلََّمُه  :ال َحَسَد إِالَّ يِف اثْنَتَْ�ِ «قَاَل:  أ

وِ�يُت 
ُ
ُ، َ�َقاَل: يَلْتَِ� أ

َ
ُقْرآَن، َ�ُهَو َ�تْلُوُه آنَاَء اللَّيِْل َوآنَاَء انلََّهاِر، فََسِمَعُه َجاٌر هل

ْ
ُ ال ِمثَْل َما  ا�َّ

وِ�َ فُالٌن َ�َعِملُْت ِمثَْل َما َ�ْعَمُل 
ُ
ُ َماًال، َ�ُهَو ُ�ْهِلُكُه يِف  .أ َقِّ َورَُجٌل آتَاُه ا�َّ

ْ
َ�َقاَل رَُجٌل:  ،احل

وِ�َ فُالٌن َ�َعِملُْت ِمثَْل َما َ�ْعَمُل 
ُ
وِ�يُت ِمثَْل َما أ

ُ
 )۵۰۲۶ بخاری:( .»»يَلْتَِ� أ

توان غبطه خورد:  یفقط در مورد دو نفر، م«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

اش  هیکند. پس همسا یکه خداوند به او قرآن، آموخته است و او آنرا شب و روز، تالوت م ینخست، مرد

شد. در آن  یم یعطا شده است، ارزان یکه به فالن یمانند نعمت یکاش! به من نعمت یا گوید: می شنود و یم

 .کردم یصورت، من هم مانند او قرآن تالوت م

کند. پس شخص  یت کرده است و او آنرا در راه خدا انفاق میکه خداوند به او ثروت، عنا یگر، مردیو د

شد. در آن  یم یعطا شده است، ارزان یکه به فالن یمانند نعمت یکاش! به من هم نعمت یا گوید: می یگرید

 .»»کردم یصورت، من هم مانند او انفاق م

 آموزند و به دیگران می گیرند می یاد ): بهترین شما کسانی هستند که قرآن را8باب (
اَن « -۱۷۹۵ ُقْرآَن  َخْ�ُُ�مْ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�فَّ

ْ
َمْن َ�َعلََّم ال

 )۵۰۲۸ بخاری:( .»»وََعلََّمهُ 
اد یاست که قرآن را  ین شما کسیبهتر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عثمان بن عفان « ترجمه:

 .»»اد بدهدیگران، یرد و به دیبگ
ُقْرآَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  يِفْ ِرَوايَةٍ  ُه َ�نْ وَ « -۱۷۹۶

ْ
فَْضلَُ�ْم َمْن َ�َعلََّم ال

َ
إِنَّ أ

 )۵۰۲۸ بخاری:( .»»وََعلََّمهُ 
ن شما یبهتر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می گر، عثمان بن عفان ید یتین در روایهمچن« ترجمه:

 .»»اد بدهدیگران، یرد و به دیاد بگیاست که قرآن را  یکس

 آننگهداري  ): حفظ قرآن و9باب (
ِ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -۱۷۹۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُقْرآِن َكَمثَِل «قَاَل:  : أ

ْ
َما َمثَُل َصاِحِب ال إِ�َّ

ْطلََقَها َذَهبَْت 
َ
ْمَسَكَها، َو�ِْن أ

َ
لَِة، إِْن اَعَهَد َعلَيَْها أ  )۵۰۳۱ بخاری:( .»»َصاِحِب اِإلبِِل الُْمَعقَّ

است  یقرآن مانند صاحب شتر یمثال قار«فرمود:  رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»»رود یماند و اگر او را رها سازد، م یکند، نزدش م یآنرا بسته باشد. اگر از او نگهدار یکه زانو



 مختصر صحیح بخاري          884

 

١٧٩٨- » ِ
ْن َ�ُقوَل: �َِسيُت آيََة : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َحِدِهْم أ

َ
بِئَْس َما أل

ُقْرآَن، 
ْ
، َواْستَْذِكُروا ال َ يًا ِمْن ُصُدوِر الرَِّجاِل ِمَن َكيَْت َوَ�يَْت، بَْل �يُسِّ َشدُّ َ�َفصِّ

َ
فَإِنَُّه أ

 )٥٠٣٢بخاری:( .»»انلََّعمِ 
 که یکس یچقدر بد است برا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

را ید زیکناد تالوت یاند. قرآن را ز ده شدهیام. بلکه فراموش گردان ه را فراموش کردهیفالن و فالن آ گوید: می

 .»»زدیگر یمردم، م هنیعتر از فرار کردن شتر، از سیقرآن، سر

يِب ُموىَس « -١٧٩٩
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ِ

َّ
ُقْرآَن، فََواذل

ْ
َ�َعاَهُدوا ال

يًا ِمَن اِإلبِِل يِف ُ�ُقِلَها َشدُّ َ�َفصِّ
َ
 )٥٠٣٣بخاری: ( .»»لَُهَو أ

د (همواره آنرا یاز قرآن، مواظبت کن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

ش بسته باشد، یکه زانو یعتر از شتریکه جانم در دست اوست، قرآن سر ید) سوگند به ذاتییتالوت نما

 .»»زدیگر یم

 ): کشیدن حرف هنگام تالوت10باب (

�ٍَس « -١٨٠٠
َ
  �نَُّه ُسئَِل: َكيَْف اَكنَْت قَِراَءُة انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ا، ُ�مَّ قََرأ  :َ�َقاَل: اَكنَْت َمدًّ

ِ ٱ �﴿ ِ َوَ�ُمدُّ بِالرَّمْحَِن َو�َُمدُّ بِالرَِّحيمِ  ﴾لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ  )٥٠٤٦ بخاری:( .»َ�ُمدُّ بِِبْسِم ا�َّ
خواند.  یده میچگونه بود؟ گفت: حروف را کش اکرم  یدند: قراءت نبیپرس از انس « ترجمه:

 .»ده خواندیم را کشیاز بسم الله و رحمن و رحیک م را خواند و هر یبسم الله الرحمن الرح سپس، انس 

 صداي خوببا قران ): تالوت 11باب (

يِب ُموىَس « -١٨٠١
َ
ُ:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
بَا ُموىَس «قَاَل هل

َ
وِ�يَت ِمْزَماًرا ِمْن  !يَا أ

ُ
لََقْد أ

 )٥٠٤٨ بخاری:( .»»َمَزاِمِ� آِل َداوُدَ 
 یبه تو صدا  !یابوموس یا«به او فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا  یاشعر یاز ابوموس« ترجمه:

 .»»ت شده استیخوب آل داوود، عنا ی، مانند صدایخوب

 (ختم شود) ؟خوانده شود یه مدتچ ): قرآن در12باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -١٨٠٢
ًة َذاَت َحَسٍب، فاََكَن  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
يِب اْمَرأ

َ
نَْ�َحِ� أ

َ
قَاَل: أ

 َ  نَلَا فَِراًشا، َول
ْ
لَُها َ�ْن َ�ْعِلَها، َ�تَُقوُل: نِْعَم الرَُّجُل ِمْن رَُجٍل، لَْم َ�َطأ

َ
ْم ُ�َفتِّْش َ�تََعاَهُد َكنَّتَُه فَيَْسأ
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ا َطاَل َذلَِك َعلَيِْه َذَكَر لِلنَّيِبِّ نَلَا َكنَ  تَيْنَاُه، فَلَمَّ
َ
َقِ� بِهِ «َ�َقاَل:  ًفا ُمنُْذ أ

ْ
فَلَِقيتُُه َ�ْعُد،  .»ال

ِْتمُ : «قَاَل ؟ قَاَل: لُكَّ يَْوٍم، »َكيَْف تَُصومُ «َ�َقاَل: 
َ

ُصْم يِف لُكِّ «؟ قَاَل: لُكَّ يَلْلٍَة، قَاَل: »َوَ�يَْف خت
ُقْرآَن يِف لُكِّ َشْهرٍ َشْهٍر ثَال

ْ
ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك، قَاَل:  .»ثًَة، َواقَْر�ِ ال

َ
ِطيُق أ

ُ
ُصْم ثَالثََة «قَاَل: قُلُْت: أ

ُُمَعةِ 
ْ
يَّاٍم يِف اجل

َ
ْ�رَثَ ِمْن َذلَِك، قَاَل:  .»�

َ
ِطيُق أ

ُ
، وَُصْم يَْوًما«قُلُْت: أ فِْطْر يَْوَمْ�ِ

َ
قَاَل: قُلُْت:  .»أ

ْ�رَثَ 
َ
ِطيُق أ

ُ
 يِف «ِمْن َذلَِك، قَاَل: أ

ْ
ْوِم َصْوَم َداوَُد، ِصيَاَم يَْوٍم َو�ِْ�َطاَر يَْوٍم، َواقَْرأ فَْضَل الصَّ

َ
ُصْم أ

ةً  ِ  .»لُكِّ َسبِْع يَلَاٍل َمرَّ �ِّ َكرِبُْت وََضُعْفُت، فاََكَن فَلَيْتَِ� قَبِلُْت رُْخَصَة رَُسوِل ا�َّ
َ
، وََذاَك �

 ىلَعَ َ�ْعِض 
ُ
ي َ�ْقَرُؤُه َ�ْعرُِضُه ِمَن انلََّهاِر، يِلَُكوَن َ�ْقَرأ ِ

َّ
ُقْرآِن بِانلََّهاِر، َواذل

ْ
بَْع ِمَن ال ْهِلِه السُّ

َ
أ

، َكَراِهيََة  ْحىَص وََصاَم ِمثْلَُهنَّ
َ
يَّاًما، َوأ

َ
ْ�َطَر �

َ
ْن َ�تََقوَّى أ

َ
َراَد أ

َ
َخفَّ َعلَيِْه بِاللَّيِْل، َو�َِذا أ

َ
ْن أ

َ
أ

 )٥٠٥٢ بخاری:( .»َعلَيْهِ  اَرَق انلَّيِبَّ َ�رْتَُك َشيْئًا فَ 
ل، به نکاحم در آورد. و یاص یا از خانواده یدختر  پدرم، گوید: می بعبدالله بن عمرو « ترجمه:

از  یاست. ول یار خوبیمرد بس  د. او گفت:یپرس یزد و حال شوهرش را از او م یاش را سر م شه عروسیهم

 ین ماجرا برایکه ا یامده و با من همبستر نشده است. پس هنگامیام به رختخواب ن که نزد او آمده یزمان

سپس ». او را نزد من بفرست«فرمود:  امبر خدا یبازگو کرد. پ اکرم  ینب یشد، آنرا برا یپدرم، طوالن

هر روز. فرمود:  ؟ گفتم:»یریگ یچگونه روزه م«مالقات کردم، فرمود:  که با رسول خدا  یهنگام

بار قرآن را ختم یک ر و یهر ماه، سه روز، روزه بگ«؟ گفتم: هر شب. فرمود: »یکن یچگونه قرآن را ختم م«

 یین، توانایشتر از ایگفتم: ب». ریسه روز، روزه بگ یا دارم. فرمود: هفته یین، توانایشتر از ایگفتم: ب». کن

ن یبهتر«دارم. فرمود:  یین، توانایشتر از ای. گفتم: ب١»ریبگروز، روزه یک دو روز، بخور و «دارم. فرمود: 

بار، قرآن را یک خورد. و هر هفت شب،  یگر، میگرفت و روز د یروز، روزه میک داوود است که  هروزه، روز

 ». ختم کن

 .ام ف شدهیر و ضعیرا که هم اکنون پیرفتم زیپذ یرا م کاش! رخصت رسول الله  یا

اش  از افراد خانواده یکیهفتم قرآن را نزد یک روزانه،  بپس از آن، ابن عمرو  گوید: می یراو

کرد تا تالوت شب،  ید، در روز، تکرار میخواست در شب، تالوت نما یکرد. و آنچه را که م یتالوت م

شمرد.سپس به  یخورد و آنها را م یت شود، چند روز، میخواست تقو یکه م یش آسانتر شود. و هنگامیبرا

اکنون   داد، یانجام م گرفت و دوست نداشت آنچه را که در زمان رسول خدا  یتعداد آن روزها، روزه م

 .»کندک تر

                                           
که روزه گرفتن سه روز در هفته،  نجا راوی دچار اشتباه شده است چراید: در ایگو ابن حجر به نقل از داودی می -١

 باشد. ک روز، روزه گرفتن مییشتر از دو روز، خوردن و یب
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 خواندبقرآن  مال،ریا یا  خاطر): گناه کسی که ب13باب (

ُْدرِيِّ « -١٨٠٣
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  :َ�ْن أ نَُّه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
�  :ُْرُج «َ�ُقوُل�َ

ِْقُروَن َصالتَُ�ْم َمَع َصالتِِهْم، وَِصيَاَمُ�ْم َمَع ِصيَاِمِهْم، َوَ�َملَُ�ْم َمَع 
َ

ِ�يُ�ْم قَْوٌم حت
ْهُم ِمَن  يِن َكَما َ�ْمُرُق السَّ ُقْرآَن ال ُ�َاِوُز َحنَاِجَرُهْم، َ�ْمُرقُوَن ِمَن ادلِّ

ْ
َ�َمِلِهْم، َوَ�ْقَرُءوَن ال

ِميَّ  �ِش الرَّ ِقْدِح فَال يََرى َشيْئًا، َوَ�نُْظُر يِف الرِّ
ْ
ِة، َ�نُْظُر يِف انلَّْصِل فَال يََرى َشيْئًا، َوَ�نُْظُر يِف ال

ُفوقِ 
ْ
 )٥٠٥٨ بخاری:. (»»فَال يََرى َشيْئًا، َوَ�تََمارَى يِف ال

ان شما یدر م یگروه«د: یفرما یم دم که رسول الله یشن گوید: می  ید خدریابو سع« ترجمه:

تان را در برابر اعمال  آنان و اعمال هتان را در برابر روز ظهور خواهند کرد که نمازتان را در برابر نماز آنها، روزه

ن یرود و از د یتر نم نییشان پایها قرآن ازحنجره یکنند ول ید. آنها قرآن، تالوت میشمار یر میآنان، حق

 یزیکند و چ یر، نگاه میکان تیرانداز به پیشود. ت یخارج م ر از هدف (شکار)یشوند همانطور که ت یخارج م

ند. و در یب ینم یزیکند و چ یر، نگاه میت یند. به پرهایب ینم یزیکند و چ یر نگاه میت یند. به انتهایب ینم

 .»ر)یا خیاز شکار در آن وجود دارد  یا اثریآ  (که» کند یمک ر، شیشکاف سر ت

يِب ُموىَس « -١٨٠٤
َ
ُقْرآَن َوَ�ْعَمُل بِِه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
 ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
الُْمْؤِمُن اذل

ُقْرآَن َوَ�ْعَمُل بِِه، اَكتلَّ 
ْ
 ال

ُ
ِي ال َ�ْقَرأ

َّ
ِة، َطْعُمَها َطيٌِّب، َوِر�َُها َطيٌِّب، َوالُْمْؤِمُن اذل تْرُجَّ

ُ
ْمَرِة اَكأل

ْ�َانَِة ِر�َُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها َطْعُمَها َطيٌِّب َوال ِر�َح لََها، َوَمثَ  ُقْرآَن، اَكلرَّ
ْ
 ال

ُ
ِي َ�ْقَرأ

َّ
ُل الُْمنَافِِق اذل

ْو َخِبيٌث، َوِر�َُها ُمرٌّ 
َ
َنَْظلَِة َطْعُمَها ُمرٌّ أ

ْ
ُقْرآَن، اَكحل

ْ
 ال

ُ
ِي ال َ�ْقَرأ

َّ
، َوَمثَُل الُْمنَافِِق اذل  .»»ُمرٌّ

 )٥٠٥٩ بخاری:(
خواند و به آن عمل  یکه قرآن م یمؤمن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یموسابو « ترجمه:

که قرآن  یبرخوردار است. و مؤمن یخوش یدارد و هم از بو یاست که هم طعم خوب یکند مانند ترنج یم

 یندارد. و مثال منافق ییبو ین است ولیریاش ش است که طعم ییکند مانند خرما یبه آن، عمل م یخواند ول ینم

که قرآن  یاش، تلخ است. و مثال منافق طعم یش خوب ولیاست که بو یحانیخواند، مانند ر یکه قرآن م

 .»»دارد یتلخ یاست و هم بوک ا ناپایتلخ  اش، ابوجهل) است که هم طعم هخواند، مانند حنظله (هندوان ینم

١٨٠٥- » ِ
ُقْرآَن َما اْ�تَلََفْت «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ُجنَْدِب بِْن َ�بِْدا�َّ

ْ
اقَْرُءوا ال

 )٥٠٦٠بخاری:( .»»قُلُوُ�ُ�ْم، فَإَِذا اْختَلَْفتُْم َ�ُقوُموا َ�نْهُ 
د و حضور یکه با نشاط هست یتا زمان«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می جندب بن عبدالله « ترجمه:

 .»»دیکنک د، آنرا تریکه نشاط و عالقه ندار ید. و هنگامید، قرآن تالوت کنیقلب دار
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 ازدواج ه): تشویق ب1باب (
�َِس بِْن  نْ �َ « -١٨٠٦

َ
ْزَواِج انلَّيِبِّ اَل قَ  َمالٍِك  أ

َ
 ُ�يُوِت أ

َ
لُوَن  : َجاَء ثَالثَُة رَْهٍط إىِل

َ
�َْسأ

ُْن ِمَن انلَّيِبِّ َ�ْن ِعبَاَدِة انلَّيِبِّ 
َ

ْ�َن �
َ
�َُّهْم َ�َقالُّوَها، َ�َقالُوا: َوأ

َ
ْخرِبُوا َك�

ُ
ا أ ُ ، فَلَمَّ

َ
؟ قَْد ُغِفَر هل

 
َ
َص�ِّ اللَّيَْل أ

ُ
نَا فَإِ�ِّ أ

َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم: أ

َ
َر، قَاَل أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنْبِِه َوَما تَأ ُصوُم َما َ�َقدَّ

َ
نَا أ

َ
بًَدا، َوقَاَل آَخُر: أ

بًَدا
َ
ُج أ تََزوَّ

َ
ُل النَِّساَء فَال أ ْ�زَتِ

َ
نَا أ

َ
فِْطُر، َوقَاَل آَخُر: أ

ُ
ْهَر َوال أ ِ  .ادلَّ إيَِلِْهْم  فََجاَء رَُسوُل ا�َّ

ْخَشاُ�مْ «َ�َقاَل: 
َ
ِ إِ�ِّ أل َما َوا�َّ

َ
يَن قُلْتُْم َكَذا َوَ�َذا؟ أ ِ

َّ
ْ�تُُم اذل

َ
ُصوُم  أ

َ
ُ، لَِك�ِّ أ

َ
ْ�َقاُ�ْم هل

َ
، َوأ ِ َّ�ِ

ُج النَِّساَء، َ�َمْن رَِغَب َ�ْن ُسنَّيِت فَلَيَْس ِم�ِّ  تََزوَّ
َ
ْرقُُد، َوأ

َ
َص�ِّ َوأ

ُ
فِْطُر، َوأ

ُ
 )٥٠٦٣ بخاری:( .»»َوأ

عبادت  هویآمدند و از ش اکرم  یهمسران نب هسه نفر به خان گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

اش را کم شمردند و با خود  ا عبادتیآن، باخبر شدند، گو یکه از چگونگ یدند. هنگامیپرس آنحضرت 

از آنان  یکیده است. آنگاه، یکجا؟ خداوند گناهان اول و آخرش را بخش گفتند: ما کجا و رسول خدا 

روز یک رم و یگ ی، روزه مگفت: من تمام عمر یگریخوانم. د یشه، نماز میهم یگفت: من تمام شب را برا

نزد  کنم. رسول الله  یم و هرگز ازدواج نمینما یم یریگ گفت: من از زنان کناره یخورم. سوم یآنرا هم نم

شما از  هشتر از همید؟ سوگند به خدا که من بیا ن و چنان گفتهید که چنیهست یشما کسان«آنان رفت و فرمود: 

خوانم و  یخورم. و هم نماز م یرم و هم میگ ین حال، هم روزه میدارم. در عشتر از شما تقوا یترسم و ب یخدا م

 .»»ستیبگرداند، از من ن یکنم. پس هر کس از سنت من رو یز ازدواج میخوابم و با زنان ن یهم م

 کردن  زن نگرفتن و اخته): کراهیت 2باب (
يِب َوقَّاٍص  َسْعِد بِْن  َ�نْ « -١٨٠٧

َ
ىلَعَ ُ�ثَْماَن بِْن َمْظُعوٍن   انلَّيِبُّ : لََقْد رَدَّ اَل قَ  أ

ُ اتلَّبَتَُّل الْختََصيْنَا
َ

َجاَز هل
َ
 )٥٠٧٤ بخاری:( .»اتلَّبَتَُّل، َولَْو أ

ازدواج نکردن عثمان بن مظعون را بخاطر  اکرم  ینب گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

 .»میکرد یداد، ما خود را اخته م یم یا اجازهن یرفت. و اگر به اوچنینکه خدا را عبادت کند، نپذیا
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يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٠٨
َ
َخاُف ىلَعَ  َ�ْن أ

َ
نَا أ

َ
، َوأ ، إِ�ِّ رَُجٌل َشابٌّ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

، ُ�مَّ قُلُْت ِمثَْل َذلَِك، فََسَكَت  ُج بِِه النَِّساَء، فََسَكَت َ��ِّ تََزوَّ
َ
ِجُد َما أ

َ
َعنََت، َوال أ

ْ
َ�ْفيِس ال

، ُ�مَّ  ، ُ�مَّ قُلُْت ِمثَْل َذلَِك، فََسَكَت َ��ِّ بَا ُهَر�َْرةَ، : «انلَّيِبُّ َ�َقاَل قُلُْت ِمثَْل َذلَِك،  َ��ِّ
َ
يَا أ

ْو َذرْ 
َ
نَْت الٍق فَاْختَِص ىلَعَ َذلَِك أ

َ
َقلَُم بَِما أ

ْ
 )٥٠٧٦ بخاری:( .»»َجفَّ ال

ترسم که مرتکب گناه  جوان هستم و می یرسول خدا! من مرد یگفتم: ا گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

نداد. دوباره، سخنانم را  یسکوت کرد و به من جواب هم ندارم که ازدواج کنم؟ آنحضرت  یا هیشوم و سرما

امبر یگر سخنانم را تکرار کردم. باز هم پینداد. بار د یسکوت کرد و جواب تکرار کردم. باز هم رسول خدا 

 اکرم  یآنگاه نب ن بار، سخنانم را تکرار کردم.یچهارم ینداد. برا یسکوت نمود و به من جواب اکرم 

 .»»یا نکنی یشده است خواه اخته کنک ات قلم خورده و دواتش، خش ره! سرنوشتیابوهر یا«فرمود: 
ره. و اخته کردن چنانکه شرح آن گذشت، ممنوع یابوهر یاست برا یدین جمله در واقع تهدی(ا

 است).

 ها وشیزه): ازدواج با د3باب (

َت َواِديًا َوِ�يِه َشَجَرةٌ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٠٩
ْ
يَْت لَْو نََزل

َ
َرأ

َ
، أ ِ قَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َها ُكنَْت تُْرتُِع بَِعَ�َك؟ قَاَل:  ِّ�
َ
ِ�َل ِمنَْها، َووََجْدَت َشَجًرا لَْم يُْؤلَكْ ِمنَْها، يِف �

ُ
ِي لَْم «قَْد أ

َّ
يِف اذل

نَّ رَُسو .»يُْرَ�ْع ِمنَْها
َ
ِ َ�ْعِ� أ ْج بِْ�ًرا َ�ْ�ََها َل ا�َّ وَّ  )٥٠٧٧ بخاری:( .»لَْم َ�زَتَ

از درختان آن را  یکه بعض یشد یا اگر وارد دره  رسول خدا! یگفتم: ا گوید: می لشه یعا« ترجمه:

؟ فرمود: یبر یاز آنها شترانت را به چرا میک اند، در کدام  گر را نخوردهید یاند و بعض وانات) خوردهی(ح

 یا زهیبا دوش ن بود که رسول الله یا لشه یهدف عا». اند ده نشدهیبرم که چران یم یدرختان یسوبه «

 .»ر از او ازدواج نکرده بودیغ

 ): نکاح دادن خردساالن به بزرگساالن4باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لا َ�نْهَ وَ « -١٨١٠
َ
يِب بَْ�ٍر  أ

َ
 أ

َ
نَا  َ�َقاَل  َخَطبَها إىِل

َ
بُو بَْ�ٍر: إِ�ََّما أ

َ
ُ أ

َ
هل

ُخوكَ 
َ
ِ َوِ�تَابِِه، َوِ�َ يِل َحالٌل «َ�َقاَل:  .أ يِخ يِف ِديِن ا�َّ

َ
نَْت أ

َ
 )٥٠٨١ بخاری:( .»»أ

نمود.  یاو را از ابوبکر، خواستگار اکرم  یت است که نبیروا لشه ین از عایهمچن« ترجمه:

ن و کتاب خدا برادر من یدگاه دیتو از د«فرمود:  ابوبکر به او گفت: همانا من برادر تو هستم. رسول خدا 

 .»»م حالل استیشه) برای. و او (عایهست
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 در دین است ،): برابري5باب (

بَا ُحَذْ�َفَة ْ�َن ُ�تْبََة بِْن َر�ِيَعَة بِْن َ�بِْدَشْمٍس  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨١١
َ
نَّ أ

َ
َوَ�َن  أ

ْن َشِهَد بَْدًرا َمَع انلَّيِبِّ  ِخيِه ِهنَْد بِنَْت الَْويِلِد بِْن ُ�تْبََة بِْن  ِممَّ
َ
نَْ�َحُه بِنَْت أ

َ
تَبَ�َّ َسالًِما، َوأ

نَْصاِر، َكَما تَبَ�َّ انلَّيِبُّ 
َ
ٍة ِمَن األ

َ
 الْمَرأ

ً
َز�ًْدا، َوَ�َن َمْن تَبَ�َّ رَُجًال يِف  َر�ِيَعَة، َوُهَو َمْو�

َاِهِليَِّة َداَعُه انلَّاُس إيَِلْ 
ْ
ُ اجل نَْزَل ا�َّ

َ
ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ِه، َوَورَِث ِمْن ِمَ�اثِِه، َحىتَّ أ األحزاب: [ ﴾�ِِهمۡ بَا

 قَْوهِلِ  .]٥
َ

ٰ ﴿إِىل يِن،  ﴾ِ�ُ�مۡ َوَمَ� ًخا يِف ادلِّ
َ
 َوأ

ً
ٌب، اَكَن َمْو�

َ
ُ أ

َ
 آبَائِِهْم، َ�َمْن لَْم ُ�ْعلَْم هل

َ
فَرُدُّوا إِىل

يِب ُحَذْ�َفَة بِْن ُ�تْبََة فََجاَءْت َسْهلَُة بِنُْت ُسَهيْ 
َ
ُة أ

َ
، َوِ�َ اْمَرأ ُقريَِشِّ ُ�مَّ الَعاِمِريِّ

ْ
ِل ابِْن َ�ْمٍرو ال

ُ ِ�يِه َما قَْد َعِلْمَت  انلَّيِبَّ  نَْزَل ا�َّ
َ
ا، َوقَْد أ ً ، إِنَّا ُكنَّا نََرى َسالًِما َودلَ ِ َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َِديَث 
ْ
 )٥٠٨٨ بخاری:( .»فََذَكَر احل

 اکرم  یعه بن عبدشمس که از همراهان نبیفه بن عتبه بن ربیابوحذ گوید: می لشه یعا« ترجمه:

اکرم  یقبول کرد همانطور که نب یبود، به فرزند یزن انصاریک  هدر جنگ بدر بود، سالم را که غالم آزاد شد

عه؛ را به نکاح او در آورد. ید بن عتبه بن ربیاش؛ هند دختر ول قبول کرده بود. و برادر زاده ید را به فرزندیز

نسبت  یکرد، او را به و یقبول م یرا به فرزند یت، فردیدر زمان جاهل یان ذکر است که اگر کسیشا

ٓ � وُهمۡ عُ دۡ ٱ﴿ه را نازل فرمود: ین آینکه خداوند متعال ایبرد تا ا یدادند و از او ارث م یم األحزاب: [ ﴾�ِِهمۡ بَا

ٰ ﴿تا  .]۵ ها به پدران  د.... بعد از آن، فرزند خواندهیآنها را به پدرانشان نسبت ده یعنی ﴾ِ�ُ�مۡ َوَمَ�

رفت.  یاش بشمار م ینیشد، موال و برادر د یشناخته نم یشدند. و اگر پدر کس ی) خود نسبت داده میقی(حق

آمد و  اکرم  یفه بن عتبه بود، نزد نبیکه همسر ابوحذ یعامر یشیقرل بن عمرو یآنگاه، سهله دختر سه

ن باره چه ید که خداوند در ایدان یم و هم اکنون شما میدانست یرسول خدا! ما سالم را فرزند خود م یگفت: ا

 .»ان کردیث را بیحد هینازل فرمود... آنگاه بق

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨١٢ َ�ْ�ِ  قَالَْت: َدَخَل رَُسوُل ا�َّ َ�َقاَل لََها:  .ىلَعَ ُضبَاَعَة بِنِْت الزُّ
ِجُدِ� إِالَّ وَِجَعًة، 

َ
ِ ال أ ، قَالَْت: َوا�َّ َجَّ

ْ
رَْدِت احل

َ
يِط، َوقُوِ�: «لََها:  َ�َقاَل لََعلَِّك أ ُحيجِّ َواْشرَتِ

ْسوَدِ َو�َ  .»اللَُّهمَّ َ�ِ�ِّ َحيُْث َحبَْستَِ� 
َ
َْت الِْمْقَداِد بِْن األ

َ
  )٥٠٨٩ بخاری:( .»نَْت حت

د یشا«رفت و به او فرمود:  بر ینزد ضباعه دختر زب رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

به «به او فرمود:  مار هستم. رسول خدا ی؟ ضباعه گفت: سوگند به خدا که من ب»یبه حج برو یخواه یم

 یریاست که تو مرا جلوگ ییرون شدنم از احرام، همان جایو بگو: بار الها! بن شرط کن یحج برو و چن

 .»است که ضباعه، همسر مقداد بن اسود بود یادآوریقابل ». یینما
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يِب ُهَر�َْرَة « -١٨١٣
َ
ْرَ�ٍع: لَِمالَِها، َوحِلََسِبَها، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ُة أل

َ
ُ�نَْكُح الَْمْرأ

يِن تَِر�َْت يََداكَ  يِنَها، فَاْظَفْر بَِذاِت ادلِّ  )٥٠٩٠بخاری:( .»»ومََجَالَِها، َودِلِ
شود: بخاطر  یز، نکاح میزن بخاطر چهار چ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ».ندار، انتخاب کنیآلود گردد. زن دک ت، خاینش. پس دستهایاش، و د یبائیاش، ز مالش، نسب

ِ  َ�ْن َسْهٍل « -١٨١٤ ؟ »َما َ�ُقولُوَن يِف َهَذا«َ�َقاَل:  قَاَل: َمرَّ رَُجٌل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َع، َو�ِْن  ْن �َُشفَّ

َ
ْن ُ�نَْكَح، َو�ِْن َشَفَع أ

َ
ْن �ُْستََمَع،  قَاَل قَالُوا: َحِريٌّ إِْن َخَطَب أ

َ
: ُ�مَّ َسَكَت، قَاَل أ

ْن ال »َما َ�ُقولُوَن يِف َهَذا«َ�َمرَّ رَُجٌل ِمْن ُ�َقَراِء الُْمْسِلِمَ�، َ�َقاَل: 
َ
؟ قَالُوا: َحِريٌّ إِْن َخَطَب أ

َع، َو�ِْن  ْن ال �َُشفَّ
َ
ْن ال �ُْستََمَع،  قَاَل ُ�نَْكَح، َو�ِْن َشَفَع أ

َ
ِ  َ�َقاَل أ َهَذا َخْ�ٌ ِمْن : «رَُسوُل ا�َّ

رِْض ِمثَْل َهَذا
َ
 )٥٠٩١ بخاری:( .»»ِمْلِء األ

ن یا هدربار«فرمود:  اکرم  یگذشت. نب از کنار رسول الله  یمرد گوید: می  سهل« ترجمه:

اگر رد و یبگ  کند، جواب مثبت، یآن را دارد که اگر خواستگار یستگی؟ گفتند: شا»دییگو یشخص، چه م

 .ده شودید، سخنش شنیبگو یرفته شود و اگر سخنیاش پذ د، شفاعتیشفاعت نما

 ر از آنجا گذشت. آنحضرت یفق یسکوت کرد. سپس مسلمان آنگاه رسول خدا  گوید: می یراو

کند، جواب  یدارد که اگر خواستگار یستگینقدر شای؟ گفتند: ا»دییگو ین شخص، چه میا هدربار«فرمود: 

ده نشود. رسول یسخنش شن د، یرفته نشود و اگر سخن بگویاش پذ د، شفاعتیو اگر شفاعت نمارد یبگ یمنف

 .»»ر) از آنان، بهتر استین (فقی) ُپر شود باز هم این شخص (غنیمانند ا ین از افرادیاگر زم«فرمود:  الله 

 همانا«: فرماید می متعال که خداوند ۀاین گفت ): پرهیز نمودن از شومی زنان، و6باب (
 »دشمنان شما هستند تان،فرزندان برخی از همسران و

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -١٨١٥
ُ
رَضَّ ىلَعَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن أ

َ
ُت َ�ْعِدي فِتْنًَة أ

ْ
َما تََر�

 )٥٠٩٦بخاری:( .»»الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ 
 یبرا یا چ فتنهیبعد از خودم، ه«فرمود:  اکرم  یکند که نب یت میروا ب دیسامه بن زا« ترجمه:

 .»»نگذاشتم یزنان، بجا هانبارتر از فتنیمردان، ز

شود، از  می حرام و آنچه از نسب، »اند شیر داده مادرهایتان که به شما و«): 7باب (
  شود می رضاعت (شیرخوردن) نیز حرام

ُج اْ�نََة مَحَْزةَ؟! قَاَل: : قَاَل: ِ�يَل لِلنَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٨١٦ وَّ ال َ�زَتَ
َ
َها «أ إِ�َّ

يِخ ِمَن الرََّضاَعةِ 
َ
 )٥١٠٠ بخاری:( .»»اْ�نَُة أ
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؟ یکن یا با دختر حمزه ازدواج نمیدند: آیپرس اکرم  یاز نب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»من است یرضاع هاو برادر زاد«فرمود: 

ِذُن يِف َ�يِْت َزْوَج انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨١٧
ْ
َها َسِمَعْت َصوَْت رَُجٍل �َْستَأ َّ�

َ
� :

ِذُن يِف بَيِْتَك، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ْ
، َهَذا رَُجٌل �َْستَأ ِ َراُه : «َحْفَصَة، قَالَْت: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
أ

َها ِمَن الرََّضاَعِة ـ ـ ِلَعمِّ َحْفَصَة ِمَن الرََّضاَعِة ـ قَالَْت اَع » فُالنًا �َِشُة: لَْو اَكَن فُالٌن َحيًّا ـ ِلَعمِّ
؟ َ�َقاَل:  َّ ُم الِْوالَدةُ «َدَخَل يلَعَ َرِّ ُم َما حتُ َرِّ  )٥٠٩٩ بخاری:( .»»َ�َعْم، الرََّضاَعُة حتُ

دم که اجازه یرا شن یمرد یصدا گوید: می ؛اکرم ینب یهمسر گرام  ؛لشه یعا« ترجمه:

شما  هخواهد تا وارد خان ین مرد، اجازه میرسول خدا! ا یحفصه شود. گفتم: ا هوارد خان خواست تا یم

 ».حفصه را برد ـ است یرضاع یـ نام عمو یکنم فالن یفکر م«فرمود:  اکرم  یشود. نب

د؟ یایام ب توانست به خانه یبود، م یاش را گرفت ـ زنده م یرضاع یـ نام عمو ید: اگر فالنیشه پرسیعا

 .»»گرداند یز حرام میکند، رضاعت ن ی، حرام مینسب یشاوندی، آنچه را که خویبل«فرمود: 

مِّ َحِبيبََة بِنِْت  َ�نْ « -١٨١٨
ُ
يِب ُسْفيَاَن  أ

َ
ْخيِت  بأ

ُ
، انِْ�ْح أ ِ قَالَْت: قلت: يَا رَُسوَل ا�َّ

يِب ُسْفيَاَن، َ�َقاَل: 
َ
بَِّ� َذلِِك «بِنَْت أ ِ

ُ
َوحت

َ
َحبُّ َمْن »أ

َ
؟ َ�ُقلُْت: َ�َعْم، لَْسُت لََك بُِمْخِليٍَة، َوأ

ْخيِت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
ُ
ْن قُلْ  .»إِنَّ َذلِِك ال َ�ِلُّ يِل : «َشاَرَ�ِ� يِف َخْ�ٍ أ

َ
نََّك تُِر�ُد أ

َ
ُث � َدَّ ُت: فَإِنَّا �ُ

يِب َسلََمَة، 
َ
مِّ َسلََمةَ : «قَاَل َ�نِْكَح بِنَْت أ

ُ
َها لَْم تَُ�ْن َر�ِيبيَِت يِف «؟ قُلُْت: َ�َعْم، َ�َقاَل: »بِنَْت أ َّ�

َ
لَْو �

رَْضَعتِْ� 
َ
يِخ ِمَن الرََّضاَعِة، أ

َ
بَا َسلََمَة ثَُو�ْبَُة، فَال َ�ْعرِْضَن َحْجِري، َما َحلَّْت يِل، إِ�ََّها الْ�نَُة أ

َ
 َوأ

َخَواتُِ�نَّ 
َ
َّ َ�نَاتُِ�نَّ َوال أ  )٥١٠١ بخاری:( .»»يلَعَ

ان؛ یرسول خدا! با خواهرم ؛دختر ابوسف یگفتم: ا گوید: می بان یبه دختر ابوسفیام حب« ترجمه:

ستم و یچرا که من تنها و بدون هوو ن، یگفتم: بل ؟ »ین کار را دوست داریا تو ایآ«ازدواج کن. فرمود: 

ن یا«فرمود:  اکرم  یباشد. نب یشود، خواهرم میک با من شر یریکه دوست دارم در خ ین کسیتر محبوب

د. فرمود: ید با دختر ام سلمه ازدواج کنیخواه یند: شما میگو یگفتم: مردم م». ستیم حالل نیکار، برا

ام قرار نداشت، باز هم  یاگر او دختر همسرم نبود و تحت سرپرست«. فرمود: ی؟! گفتم: بل»دختر ام سلمه«

ر داده است. پس دختران و یبه شیباشد. من و ابوسلمه را ثو یام م یرضاع هم حالل نبود چرا که برادر زادیبرا

 .»»دیشنهاد نکنیخواهرانتان را به من پ
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 ودش نمی ثابت ،بعد از دوسال رضاع گوید: می ): قول کسی که8باب (

نَّ انلَّيِبَّ لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨١٩
َ
َ وَْجُهُه،  : أ نَُّه َ�َغ�َّ

َ
َدَخَل َعلَيَْها وَِعنَْدَها رَُجٌل، فََك�

يِخ، َ�َقاَل: 
َ
نَُّه َكِرَه َذلَِك، َ�َقالَْت: إِنَُّه أ

َ
َما الرََّضاَعُة ِمَن «َك� ، فَإِ�َّ اْ�ُظْرَن َمْن إِْخَوانُُ�نَّ

 )٥١٠٢ بخاری:( .»»الَْمَجاَعةِ 
د. و آنرا یرا در آنجا د یاش شد و مرد وارد خانه اکرم  یت است که نبیروا لشه یاز عا« ترجمه:

) من است. رسول یگفت: او برادر (رضاع لشه یر کرد. عاییاش تغ ناپسند دانست که چهره یا به اندازه

رسد که  یبه ثبوت م یرضاعت، زمانرا یبرادران شما هستند ز ید چه کسانیخوب دقت کن«فرمود:  خدا 

 .»باشد یر خوارگیدر دوران ش یعنی». دیرا برطرف نما یگرسنگ

ِ قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ « -١٨٢٠ ْو َخاتَلَِها : َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َ
ِتَها أ ُة ىلَعَ َ�مَّ

َ
ْن ُ�نَْكَح الَْمْرأ

َ
 .»أ

 )٥١٠٨ بخاری:(

 . »فرمود یهمسر، نه هاز ازدواج با برادر زاده و خواهر زاد رسول الله  گوید: می  جابر« ترجمه:

 ): نکاح شغار 9باب (

ِ بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٨٢١ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َغارِ  : أ  )٥١١٢ بخاری:( .»َ�َ� َعِن الشِّ

 .»از نکاح شغار، منع فرمود رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:
ا دخترش را به یاز بستگان خود مانند خواهر  یکی یکه مرد ن صورت استی(نکاح شغار بد

 هیاز بستگانش را به ازدواج او در آورد. و مهر یکیز یکه آن مرد ن یدر آورد بشرط یگریازدواج مرد د

 باشد). یگریاز آنان، ُبضع دیک هر 

  منع فرمود ،نکاح متعه از  اکرم پیامبر سرانجام،): 10باب (

١٨٢٢- » ٍّ نَّه قَاَل البِْن َ�بَّاٍس  َ�ْن يلَعِ
َ
� َّإِنَّ انلَّيِب :  ُوِم

ُ
َ�َ� َعِن الُْمتَْعِة َوَ�ْن حل

ْهِليَِّة َزَمَن َخيرَْبَ 
َ
ُُمِر األ

ْ
 )٥١١٥بخاری:( .»احل

بر، از یخ ههنگام غزو گفت: همانا رسول الله  ببه ابن عباس  طالب  یبن اب یعل« ترجمه:

 .»، منع فرمودیاهل یها خوردن گوشت االغازدواج متعه و 

 زن به مرد نیکوکار  از طرف ): پیشنهاد ازدواج11باب (

ًة َعَرَضْت َ�ْفَسَها ىلَعَ انلَّيِبِّ  :َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -١٨٢٣
َ
نَّ اْمَرأ

َ
ُ رَُجٌل:  َ�َقاَل  أ

َ
هل

ِ َزوِّْجِنيَها ٌء، »َما ِعنَْدكَ «َ�َقاَل:  .يَا رَُسوَل ا�َّ َِمْس َولَْو : «قَاَل ؟ قَاَل: َما ِعنِْدي يَشْ اْذَهْب فَاتلْ
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ِ َما وََجْدُت َشيْئًا، َوال َخاَ�ًما ِمْن َحِديٍد،  .»َخاَ�ًما ِمْن َحِديدٍ  فََذَهَب ُ�مَّ رََجَع، َ�َقاَل: ال َوا�َّ
ُ رَِداٌء، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  قَاَل َولَِ�ْن َهَذا إَِزارِي، َولََها نِْصُفُه، 

َ
َوَما تَْصنَُع بِإَِزارَِك؟ : «َسْهٌل: َوَما هل

ءٌ  ٌء، َو�ِْن لَِبَستُْه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْك ِمنُْه يَشْ فََجلََس  .»إِْن لَِبْستَُه لَْم يَُ�ْن َعلَيَْها ِمنُْه يَشْ
ُ  فََرآُه انلَّيِبُّ  .َ�ِْلُسُه قَامَ  َطاَل الرَُّجُل َحىتَّ إَِذا 

َ
ْو ُديِعَ هل

َ
ُ:  .فََداَعُه، أ

َ
َماَذا َمَعَك ِمَن «َ�َقاَل هل

ُقْرآنِ 
ْ
ُدَها»ال ْملَْكنَاَكَها بَِما : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .؟ َ�َقاَل: َميِع ُسوَرُة َكَذا وَُسوَرُة َكَذا، لُِسَوٍر ُ�َعدِّ

َ
أ

ُقْرآنِ 
ْ
 )٥١٢١ بخاری:( .»»َمَعَك ِمَن ال

رسول  یگفت: ا یعرضه کرد. مرد اکرم  ی، خودش را به نبیزن گوید: می  سهل بن سعد« مه:ترج

ز ندارم. فرمود: یچ چی؟ گفت: ه»یهم دار یزیچ«فرمود:  اور. آنحضرت یخدا! او را به ازدواج من در ب

آن مرد رفت و پس از بازگشت، گفت: نه، سوگند به خدا که ». باشد یآهن یدا کن اگر چه انگشتریپ یزیبرو چ«

 .اش را به او بدهم توانم نصف ین ازارم، وجود دارد که میدا نکردم، البته ایهم پ یانگشتر آهن یز حتیچ چیه

شود؟ اگر تو آنرا  یازارت چه م«فرمود:  هم نداشت. لذا رسول الله  ییآن مرد، ردا گوید: می سهل

آنگاه مرد، همانجا ». نخواهد ماند یتو باق یبرا یزیماند و اگر او آنرا بپوشد، چ ینم یاو باق یبرا یزیچ ،یبپوش

ا دستور ید. پس او را صدا زد و یاو را د اکرم  یشد. و هنگام برخاستن، نب یاش طوالن نکه نشستنینشست تا ا

اد دارم و چند ی؟ گفت: فالن و فالن سوره را »یاد داریچقدر قرآن «ش بزنند و خطاب به او فرمود: یداد تا صدا

 .»»می، به نکاح تو در آوردیاد داریکه  یاو را در مقابل قرآن«فرمود:  اکرم  یسوره را برشمرد. نب

 ): نگاه کردن به زن قبل از ازدواج12باب (

ِ  : هُ نْ �َ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -١٨٢٤ ةً َجاَءْت رَُسوَل ا�َّ
َ
نَّ اْمَرأ

َ
،  أ ِ َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ َهَب لََك َ�ْفيِس، َ�نََظَر إيَِلَْها رَُسوُل ا�َّ
َ
 ِجئُْت أل

َ
َطأ

ْ
َ�ُه، ُ�مَّ َطأ َد انلََّظَر إيَِلَْها، وََصوَّ ، فََصعَّ

َسهُ 
ْ
َ  رَ كَ ذَ وَ  .َرأ

ْ
َ�ْقَرُؤُهنَّ َ�ْن َظْهِر قَلِْبَك : «هِ رِ آخِ  يِفْ  اَل قَ وَ  َث يْ دِ احل

َ
اْذَهْب «: َ�َعْم: قَاَل: ؟ قَاَل »أ

ُقْرآنِ 
ْ
 )٥١٢٦ بخاری:( .»»َ�َقْد َملَّْكتَُكَها بَِما َمَعَك ِمَن ال

 یآمد و گفت: ا نزد رسول الله  ین آمده است که زنیچن  گر از سهلید یتیو در روا« ترجمه:

ش را خوب نگاه کرد. یسرش را بلند کرد و سرتاپا ام تا خود را به تو ببخشم. رسول الله  رسول خدا! آمده

 .ن انداختییآنگاه، سرش را پا

ن یا ایآ«خطاب به آن مرد فرمود:  ان، گفت: رسول اکرم یث را ذکر نمود و در پایه حدیبق یسپس، راو

تو در ، به نکاح یکه حفظ دار یبرو، او را در مقابل قرآن«. فرمود: ی؟ گفت: بل»یها را خوب حفظ دار سوره

 .»»آوردم
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 ز نیستیجا ،بدون حضور ولی ،گوید: نکاح می ): کسی که13باب (
ْختًا يِل ِمْن رَُجٍل َ�َطلََّقَها، َحىتَّ إَِذا  َ�ْن َمْعِقِل ْ�ُن �ََساٍر « -١٨٢٥

ُ
قَاَل: َزوَّْجُت أ

ْ�َرْمتَُك َ�َطلَّْقتََها، ُ�مَّ ِجئَْت 
َ
ُ: َزوَّْجتَُك َوفَرَْشتَُك َوأ

َ
ُ�َها َجاَء َ�ُْطبَُها، َ�ُقلُْت هل اْ�َقَضْت ِعدَّ

بًَدا، َوَ�نَ 
َ
، ال َ�ُعوُد إيَِلَْك أ ِ ُْطبَُها؟ ال َوا�َّ ْن تَرِْجَع  ختَ

َ
ُة تُِر�ُد أ

َ
َس بِِه، َوَ�نَِت الَْمْرأ

ْ
رَُجًال ال بَأ

ُ َهِذهِ اآليََة  نَْزَل ا�َّ
َ
َ�ُقلُْت: اآلَن  فَال َ�ْعُضلُوُهنَّ . ]٢٣٢البقرة: [ ﴾ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  فََ� ﴿إيَِلِْه، فَأ

 ، ِ ْ�َعُل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 )٥١٣٠بخاری:( .»: فََزوََّجَها إِيَّاهُ قَاَل أ

در آوردم. آن مرد، او را طالق  یاز خواهرانم را به نکاح مرد یکی گوید: می سار یمعقل بن « ترجمه:

کرد. به او گفتم: به تو احترام گذاشتم و  یاش، دوباره از او خواستگار شدن عده ی) داد و پس از سپری(رجع

و از او  یا دوباره آمدهک نیو ا یو او را طالق دادت یارت قرار دادم. ولیاو را به نکاحت در آوردم و در اخت

 یاست که او مرد یادآوریگردد. قابل  ی؟! نه، سوگند به خدا که او دوباره به تو بر نمیکن یم یخواستگار

مانع «ه را نازل فرمود که ین آیسته بود و خواهرم هم دوست داشت که نزد او برگردد. آنگاه، خداوند ایشا

 .ن کار را خواهم کردیرسول خدا! هم اکنون ا یه، گفتم: این آیبعد از نزول ا». دیازدواج آنان نشو

 .»د) به نکاح آن مرد، در آوردیجد یسار خواهرش را (با عقدیآنگاه معقل بن  گوید: می انیاز راو یکی

 ضروري است ،زن بیوههم  رضایت دختر وهم  ،براي صحت نکاح ):14باب (
يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٢٦

َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
َمَر، َوال ُ�نَْكُح «قَاَل:  أ

ْ
�ُِّم َحىتَّ �ُْستَأ

َ
ال ُ�نَْكُح األ

َذنَ 
ْ
ِْكُر َحىتَّ �ُْستَأ

ْ
، َوَ�يَْف إِْذُ�َها؟ قَاَل:  .»ابل ِ ْن �َْسُكَت «قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 )٥١٣٦بخاری: ( .»»أ

وه بدون مشورت با او، و دختر باکره بدون یزن ب«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

نکه یا«دختر باکره، چگونه است؟ فرمود:  هرسول خدا! اجاز یگفتند: ا». شوند یاش، به نکاح داده نم اجازه

 . »»دیسکوت نما

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٢٧ َها قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ َّ�
َ
ِْكَر �َْستيَِح، قَاَل:  !�

ْ
رَِضاَها «إِنَّ ابل

 )٥١٣٧ بخاری:( .»»َصْمتَُها

شود.  یرسول خدا! دختر باکره، خجالت م یت است که عرض کرد: ایروا لشه یاز عا« ترجمه:

 .»»ت استیل رضایاش، دل سکوت«فرمود: 

 استمردود اش  نکاح دهد، نکاح او دخترش را بدون رضایت ،): اگر شخصی15باب (
نَْصاِر�َِّة « -١٨٢٨

َ
بَاَها َزوََّجَها َوْ�َ َ�يٌِّب، فََكِرَهْت  :لَ�ْن َخنَْساَء بِنِْت ِخَذاٍم األ

َ
نَّ أ

َ
أ

 ِ تَْت رَُسوَل ا�َّ
َ
 )٥١٣٩ بخاری:( .»فََردَّ نَِ�اَحهُ  َذلَِك فَأ
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را به نکاح ت است که پدرش او یوه بود روایب یکه زن ل یاز خنساء دختر خذام انصار« ترجمه:

نکاح پدرش را  آمد و آنحضرت  د . پس نزد رسول الله ین نکاح را نپسندیدر آورد. اما او ا یشخص

 . »مردود دانست

صرف نظر ، ازدواج نکرده و یا از خواستگاریش ،اول خواستگار): تا زمانی که 16باب (
 ننموده است نباید خواستگاري کرد

ْن يَِبيَع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع  اَكَن َ�ُقوُل: َ�َ� انلَّيِبُّ  بابِْن ُ�َمَر  ِن عَ « -١٨٢٩
َ
أ

َاِطُب 
ْ
ُ اخل

َ
َذَن هل

ْ
ْو يَأ

َ
َاِطُب َ�بْلَُه أ

ْ
ِخيِه َحىتَّ َ�رْتَُك اخل

َ
 .»َ�ْعٍض، َوال َ�ُْطَب الرَُّجُل ىلَعَ ِخْطبَِة أ

  )٥١٤٢ بخاری:(
بر  یگران و خواستگارید هشما را از معامله بر معامل اکرم  یگفت: نب یم بابن عمر « ترجمه:

ا (به یش، صرف نظر کند و ی، از خواستگارینکه خواستگار قبلیگران، منع فرمود مگر اید یخواستگار

 .»خواستگار دوم) اجازه دهد

 ): شروط باطل نکاح17باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٣٠
َ
ْخِتَها «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ُ
ُل َطالَق أ

َ
ٍة �َْسأ

َ
لُّ الْمَرأ ال َ�ِ

َر لََها َما لََها َما قُدِّ  َصْحَفتََها، فَإِ�َّ
َ
 )٥١٥٢ بخاری:( .»»ِلتَْستَْفِرغ

ست که خواهان طالق یز نی، جایچ زنیه یبرا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

ش مقدر یرا آنچه که برایاش را به خود، اختصاص دهد) ز هیکند (و سهم یاش را خال خواهرش شود تا کاسه

 .»»دیشده است، به او خواهد رس

 کنند می دهند و دعاي برکت می تحویل ): زنانی که عروس را به شوهرش18باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٣١ نَْصاِر َ�َقاَل نيَِبُّ ا�َّ
َ
 رَُجٍل ِمَن األ

َ
ًة إِىل

َ
َها َزفَِّت اْمَرأ َّ�

َ
�» : يَا

نَْصاَر ُ�ْعِجبُُهُم اللَّْهوُ 
َ
 )٥١٦٣بخاری:( .»»اَع�َِشُة، َما اَكَن َمَعُ�ْم لَْهٌو؟ فَإِنَّ األ

بود،  یمرد انصاریک شوهرش که  هرا به خان یشان، عروسیت است که ایروا لشه یاز عا« ترجمه:

را  یرا انصار، سرگرمیره) نبود؟ زیغ (دف و یا همراه شما سرگرمیشه! آیعا یا«فرمود:  امبر خدا یبرد. پ

 .»»دوست دارند
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 ؟ه بگویدچ ،هنگام همبستري با همسرش ،): مرد19باب (

نَّ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٨٣٢
َ
َما لَْو أ

َ
يِت أ

ْ
َحَدُهْم َ�ُقوُل ِحَ� يَأ

َ
أ

َر بَيْنَهُ  يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا، ُ�مَّ قُدِّ يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ ، اللَُّهمَّ َجنِّبِْ� الشَّ ِ ْهلَُه: بِاْسِم ا�َّ
َ
َما يِف َذلَِك أ

بًَدا
َ
ُه َشيَْطاٌن أ ، لَْم يرَُضَّ ٌ ْو قُيِضَ َودلَ

َ
 )٥١٦٥ بخاری:( .»»أ

با همسرش  یاگر شخص، هنگام همبستر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

يَْطاَن َما َرَزْ�تَنَا: دیبگو يَْطاَن، وََجنِِّب الشَّ ! یخدا، اله به نام یعنی، �سم اهللا اللَُّهمَّ َجنِّبِْ� الشَّ

چ ید، هیبوجود آ ی، فرزندیهمبستردور نگهدار. اگر از آن  ، یکن یت میطان را از ما و از آنچه به ما عنایش

 .»رساند ینم ی، هرگز به او ضرریطانیش

 با یک گوسفند جشن عروسی): 20باب (

�ٍَس « -١٨٣٣
َ
ْولََم انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ْولََم ىلَعَ َز�ْنََب،  قَاَل: َما أ

َ
ٍء ِمْن �َِسائِِه، َما أ ىلَعَ يَشْ

ْولََم �َِشاةٍ 
َ
 )٥١٦٨ بخاری:( .»أ

مه نداد. ینب، ولیز هاز همسرانش به اندازیک چ یه یبرا اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

 .»گوسفند، ذبح کردیک اش  یجشن عروس یچنانکه برا

 کمتر از یک گوسفند اب جشن عروسیاري ز): برگ21باب (

ْولََم انلَّيِبُّ  لَ�ْن َصِفيََّة بِنِْت َشيْبََة « -١٨٣٤
َ
يِْن ِمْن  قَالَْت: أ ىلَعَ َ�ْعِض �َِسائِِه بُِمدَّ

 )٥١٧٢ بخاری:( .»َشِع�ٍ 
 ١از همسرانش، دو مد یکی یدر جشن عروس اکرم  ینب گوید: می لبه یه دختر شیصف« ترجمه:

 .»مه، انفاق کردیجو، بعنوان ول

 و مهمانی، باید پذیرفته شود ): دعوت عروسی22باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -١٨٣٥
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 «قَاَل:  أ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
إَِذا ُديِعَ أ

تَِها
ْ
 )٥١٧٣ بخاری:( .»»الَْويِلَمِة فَلْيَأ
از شما را به جشن  یکیهرگاه، «فرمود:  رسول الله  گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»»، دعوت کردند، در آن، شرکت کندیعروس

                                           
 .چهارم صاع است یکهر مد،  -١
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 زنان ة): سفارش کردن دربار23باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٣٦
َ
َْوِم اآلِخِر فَال يُؤِْذي «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ِ َوايل َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

ْعالهُ 
َ
لَِع أ ٍء يِف الضِّ ْعَوَج يَشْ

َ
، فَإِْن َجارَهُ، َواْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْ�ًا، فَإِ�َُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضلٍَع، َو�ِنَّ أ

تَُه 
ْ
تَُه، َو�ِْن تََر� ْعَوَج، فَاْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْ�ًاَذَهبَْت تُِقيُمُه َكرَسْ

َ
 )٥١٨٦ بخاری:( .»»لَْم يََزْل أ

مان دارد، یامت، ایهرکس به خدا و روز ق«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

از  د. چرا که آنهایرید و سفارش مرا در مورد آنان، بپذیرفتار کن یاش را آزار ندهد. و با زنان، بخوب هیهمسا

، آنرا راست یآن است. اگر بخواه ین بخش دنده، قسمت باالیتر . و همانا کجاند ده شدهیپهلو (دنده) آفر

د و سفارش مرا یرفتار کن یماند. پس با زنان بخوب یم ی، همچنان کج، باقیش کنیشکند. و اگر رها ی، میکن

 . »»دیدر مورد آنان، مد نظر داشته باش

 خانواده): خوش رفتاري با 24باب (

ْن ال  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٣٧
َ
ًة، َ�تََعاَهْدَن َوَ�َعاقَْدَن أ

َ
َة اْمَرأ قَالَْت: َجلََس إِْحَدى َعرْشَ

ْزَواِجِهنَّ َشيْئًا.
َ
ْخبَاِر أ

َ
 يَْ�تُْمَن ِمْن أ

َ�ىَق،  ِس َجبٍَل، ال َسْهٍل َ�ُ�ْ
ْ
، ىلَعَ َرأ ُْم مَجٍَل َغثٍّ

َ
: َزْويِج حل

َ
و�

ُ
 َوال َسِمٍ� َ�يُنْتََقُل.قَالَِت األ

ْذُكْر ُعَجَرُه َوجُبَرَ 
َ
ْذُكْرُه أ

َ
َذرَُه، إِْن أ

َ
ْن ال أ

َ
َخاُف أ

َ
بُثُّ َخرَبَُه، إِ�ِّ أ

َ
 ُه.قَالَِت اثلَّاِ�يَُة: َزْويِج ال أ

َعلَّْق.
ُ
ْسُكْت أ

َ
َطلَّْق، َو�ِْن أ

ُ
نِْطْق أ

َ
َعَشنَُّق، إِْن أ

ْ
 قَالَِت اثلَّاثِلَُة: َزْويِج ال

، َوال َ�َافََة َوال َسآَمَة. ابَِعُة: َزْويِج لَكَيِْل تَِهاَمَة، ال َحرٌّ َوال قُرٌّ  قَالَِت الرَّ
ا َعِهَد. ُل َ�مَّ

َ
ِسَد، َوال �َْسأ

َ
َاِمَسُة: َزْويِج إِْن َدَخَل فَِهَد، َو�ِْن َخَرَج أ

ْ
 قَالَِت اخل

، َو�ِنْ  َ�َل لَفَّ
َ
اِدَسُة: َزْويِج إِْن أ ، َوال يُولُِج  قَالَِت السَّ َفَّ ، َو�ِِن اْضَطَجَع اتلْ رَشَِب اْشتَفَّ

. َثَّ ، يِلَْعلََم ابلْ َكفَّ
ْ
 ال

ْو مَجَ 
َ
ْو فَلَِّك، أ

َ
ِك أ ُ َداٌء، َشجَّ

َ
ْو َ�يَايَاُء، َطبَاقَاُء، لُكُّ َداٍء هل

َ
ابَِعُة: َزْويِج َ�يَايَاُء أ َع قَالَِت السَّ

 الُكَّ لَِك.
�ُح ِر�ُح َزْرنٍَب.قَالَِت اثلَّاِمنَُة: َزوْ  ْرنٍَب، َوالرِّ

َ
 يِج الَْمسُّ َمسُّ أ

َيِْت ِمَن انلَّاِد.
ْ

َماِد، قَِر�ُب ابل ِعَماِد، َطِو�ُل انلَِّجاِد، َعِظيُم الرَّ
ْ
 قَالَِت اتلَّاِسَعُة: َزْويِج َرِ�يُع ال

 ِ ُة: َزْويِج َمالٌِك، َوَما َمالٌِك، َمالٌِك َخْ�ٌ ِمْن َذل َعارِشَ
ْ
ُ إِبٌِل َكِثَ�اُت الَْمبَارِِك، قَالَِت ال

َ
ِك، هل

�َُّهنَّ َهَوالُِك.
َ
ْ�َقنَّ �

َ
 قَِليالُت الَْمَساِرِح، َو�َِذا َسِمْعَن َصوَْت الِْمْزَهِر، أ
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 ِمْن َشحْ 
َ
، َوَمأل ُذَ�َّ

ُ
نَاَس ِمْن ُحِ�ٍّ أ

َ
بُو َزْرٍع، أ

َ
بُو َزْرٍع، َوَما أ

َ
َة: َزْويِج أ َاِديََة َعرْشَ

ْ
ٍم قَالَِت احل

ْهِل 
َ
، فََجَعلَِ� يِف أ ْهِل ُ�نَيَْمٍة �ِِشقٍّ

َ
َّ َ�ْفيِس، وََجَدِ� يِف أ ، َوجَبََّحِ� َ�بَِجَحْت إِيلَ َعُضَديَّ

َ�َقنَُّح،
َ
رْشَُب فَأ

َ
تََصبَُّح، َوأ

َ
ْرقُُد فَأ

َ
َ�بَُّح، َوأ

ُ
قُوُل فَال أ

َ
، فَِعنَْدُه أ ِطيٍط وََدا�ٍِس َوُمنَقٍّ

َ
يِب  َصِهيٍل َوأ

َ
مُّ أ

ُ
 أ

يِب َزْرٍع، 
َ
يِب َزْرٍع، َ�َما اْ�ُن أ

َ
يِب َزْرٍع، ُعُكوُمَها رََداٌح، َوَ�يْتَُها فََساٌح، اْ�ُن أ

َ
مُّ أ

ُ
َزْرٍع، َ�َما أ

يِب َزْرٍع، َطْوُع 
َ
يِب َزْرٍع، َ�َما بِنُْت أ

َ
َْفَرِة، بِنُْت أ

ْ
َمْضَجُعُه َكَمَسلِّ َشْطبٍَة، َو�ُْشِبُعُه ِذَراُع اجل

�ِيَها، َوَط 
َ
يِب َزْرٍع، ال أ

َ
يِب َزْرٍع، َ�َما َجاِرَ�ُة أ

َ
َها، َوِمْلُء ِكَسائَِها، َوَ�يُْظ َجاَرتَِها، َجاِرَ�ُة أ مِّ

ُ
ْوُع أ

بُ 
َ
 بَيْتَنَا َ�ْعِشيًشا، قَالَْت: َخَرَج أ

ُ
ُث ِمَ�َ�نَا َ�نِْقيثًا، َوال َ�ْمَأل و َ�بُثُّ َحِديثَنَا تَبِْثيثًا، َوال ُ�نَقِّ

وْ 
َ
ِْت َخرْصَِها َزْرٍع َواأل

َ
َفْهَديِْن، يَلَْعبَاِن ِمْن حت

ْ
اِن لََها اَكل َ ًة َمَعَها َودلَ

َ
َطاُب ُ�ْمَخُض، فَليَِقَ اْمَرأ

َرا
َ
يًّا َوأ َخَذ َخطِّ

َ
�ًّا، َوأ �ًّا، َرِ�َب رَشِ ، َ�َطلََّقِ� َونََ�َحَها، َ�نََكْحُت َ�ْعَدُه رَُجًال رَسِ انَتَْ�ِ َح بُِرمَّ

َّ َ�َعًما ثَ  ْهلَِك، قَالَْت: َفلَْو يلَعَ
َ
مَّ َزْرٍع، َوِمِ�ي أ

ُ
ِ أ

ُ
ْ�َطاِ� ِمْن لُكِّ َراحِئٍَة َزوًْجا، َوقَاَل: يلك

َ
ِر�ًّا، َوأ

يِب َزْرٍع.
َ
ْصَغَر آِ�يَِة أ

َ
ْ�َطاِ�يِه، َما بَلََغ أ

َ
ٍء أ  مَجَْعُت لُكَّ يَشْ

 ِ يِب : «قَالَْت اَع�َِشُة: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
مِّ َزْرٍع ُكنُْت لَِك َكأ

ُ
 )٥١٨٩ بخاری:( .»» َزْرٍع أل

ز از یچ چیمان بستند که هیگر، عهد و پیکدیازده زن نشستند و با ی گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 . احوال شوهرانشان را کتمان نکنند

قرار دارد. نه هموار است که به آن صعود  یکوه یاست که باال یگفت: شوهرم مانند شتر الغر یاول

ندارد که مردم به  یمثبت یژگیبد اخالق است و و یعنیها برده شود. ( دارد که به خانه یچاق  شود و نه گوشت

 .او مراجعه کنند)

م، یترسم که به اتمام نرسد. و اگر از او سخن بگو یرا میکنم ز یگفت: من اسرار شوهرم را فاش نم یدوم

 .مینما یبش را ذکر مویع ههم

دهد و اگر سکوت کنم، مرا  یاست که اگر حرف بزنم، طالقم م یگفت: شوهرم فرد قد بلند یسوم

 .ندارد) یچ حسنی، هیگذارد (بجز بد یمعلق م

ارگرم. ترس یار سرد است و نه بسین تهامه، معتدل است نه بسیگفت: شوهرم مانند شب سرزم یچهارم

 .ستی، مالل آور نیبا و ینیخوش اخالق است) و همنشاز او ندارم (چون  یو وحشت

 یخوابد). و هنگام یاد میوزپلنگ است (زیشود، مانند  یکه وارد خانه م یگفت: شوهرم هنگام یپنجم

که در خانه وجود دارد،  یار شجاع است). و از مال و اموالیر است (بسیرود، مانند ش یرون میکه از خانه ب

 .پرسد ینم
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گذارد و اگر آب  ینم یز باقیچ چیخورد و ه یز را میگفت: شوهرم هنگام خوردن، همه چ یششم

ه م
َ
خوابد و  یچد و میپ یگوشه میک دن، خود را یکند. و هنگام خواب یم ینوشد و ظرف را خال یبنوشد، تا ت

 .کند تا محبت مرا نسبت به خودش بداند یاش را وارد لباسم نم دست

با زنان را ندارد. احمق و نادان است.  یکینکه توان نزدیا ایاست و  ید کودنگفت: شوهرم، فر یهفتم

نکه یا ایشکند و  یت را میاز اعضا یا عضویکند و  یم یوب، در او جمع شده است. سرت را زخمیع ههم

 .شکند یکند و هم م یم  یهم زخم

خوش اخالق ار متواضع و یبس یعنیگفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است  یهشتم

 . دارد ١زرنب یمانند بو ییباشد. و بو می

اد است. یار زیاش بس دارد. خاکستر خانه یبرخوردار است. قد بلند ییگفت: شوهرم از نسب باال ینهم

 .محل تجمع مردم استیک نزد اش ن خانهیباشد. همچن می یفرد سخاوتمند یعنی

 یادین حرفها است. او شتران زیبهتر از اک ست؟ مالیکک نام دارد. مال ک،گفت: شوهرم، مال یدهم

را بشنوند،  یقیموس یکه صدا یروند. و هنگام یاند و کمتر به چرا م دهیشتر اوقات، کنارخانه خوابیدارد که ب

شتر اوقات، یکه شتران را بیار سخاوتمند است طوریبس یفرد یعنیاکنون ذبح خواهند شد. ( دانند که هم یم

د، مجلس یاینکه مهمان بیا هنگام آمدن مهمان در دسترس باشند. و بمحض ادارد ت کنار خانه نگه می

 . د)ینما یذبح م یکند و شتر یبرپا م یقیموس

ورآالت یم را با زیاست؟ او گوشها ید ابوزرع چه کسیدان یگفت: شوهرم ابوزرع است، م یازدهمی

ام. او مرا  است. من هم خوشحال شدهده یمن گرد یم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالیآراسته و بازوها

داران و شترداران و  ان اسبیکردم. پس مرا به م یم یزندگ یافت که به دشواریان صاحبان گوسفند یدر م

، خدمتگزار دارد. نزد ما آب یکاف هخوابم چرا که به انداز یرد. صبحها میپذ یکشاورزان آورد. سخنانم را م

دارد که مملو از غذا  یعیار وسیبس ید؟ او انبارهایشناس یا مادرش را می، آوجود دارد. اما مادر ابوزرع یادیز

 .است یار بزرگیبس هخان یو دارا باشد ر کاالها مییو سا

رون ی، ب امیشباهت دارد که از ن یریدنش به شمشید؟ خوابیشناس یا فرزند ابوزرع را میفرزند ابوزرع، آاما 

 .استک کم خورا یعنیکند.  یر میران بزغاله، سیک با است. و با یز یعنیآورده شده باشد. 

فرمانبردار است. از مادرش  یاست؟ او دختر ید که دختر ابوزرع چه کسیدان یا میو دختر ابوزرع، آ

ز یشود. اما کن یش میهوو یبا است که باعث ناراحتیز یا کند. چاق و چهارشانه است و به اندازه یاطاعت م

است  ید و امانت داریگو یاست که سخنان ما را به مردم نم یست؟ او فرد رازدارید او کیدان یا میابوزرع، آ

                                           
 است. ییاه خوشبویزرنب، گ -١
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ک ما خس و خاشا هدهد خان یاست که اجازه نم یکند. و نظافت کار یل نمیف و میما را ح یکه غذا

 .ردیبگ

خورد بر یر راه با زنیر بودند. او در مسیها پر از ش که مشك یرون رفت در حالی، ابوزرع از خانه بیروز

 یماند، باز یمادرشان که به انار م یها، با پستانها وزپلنگ داشت. آن بچهیمانند دو  هکرد که دو بچ

 .کردند. ابوزرع مرا طالق داد و با آن زن، ازدواج کرد یم

زه به دست، ازدواج کردم که شتران یدار، اسب سوار و ن هیف، و سرمایشر یمن هم بعد از او با مرد

ام زرع! بخور و به  یا د و به من گفت:یدک من تدار ینوع برایک ز، یداشت و از هرچ یانبه من ارز یادیز

جا جمع کنم، یک را که او به من داده است،  ییزهایچ هن حال، اگر همیدر ع یز بخوران. ولیات ن خانواده

 .شود ین ظرف ابوزرع نمیتر ککوچ هبه انداز

 یتو مانند ابوزرع برا یمن برا«ن سخنان فرمود: یا دنیبعد از شن رسول الله  گوید: می لشه یعا

 .»»ام زرع هستم

 شوهر باشد ةاجاززن، باید با نفلی  ة): روز25باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٣٨
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن تَُصوَم َوَزوُْجَها «قَاَل:  أ

َ
ِة أ

َ
لُّ لِلَْمْرأ ال َ�ِ

ْمرِهِ 
َ
ْ�َفَقْت ِمْن َ�َفَقٍة َ�ْن َ�ْ�ِ أ

َ
 بِإِْذنِِه، َوَما أ

َذَن يِف بَيِْتِه إِالَّ
ْ
 بِإِْذنِِه، َوال تَأ

فَإِنَُّه يُؤَدَّى َشاِهٌد إِالَّ
 )٥١٩٥ بخاری:( .»»إيَِلِْه َشْطُرهُ 
ست که هنگام حضور شوهر، یز نیزن، جا یبرا«فرمود:  الله  رسولد: یگو یم رهیابوهر« ترجمه:

راه دهد. و آنچه اش  را به خانه ید بدون اجازه شوهر کسین نبایرد. و همچنی) بگیروزه (نفلاش  بدون اجازه

 .»»رسد را که بدون دستور شوهر، انفاق کند، نصف اجرش به شوهر می

 )26باب (

َساَمَة « -١٨٣٩
ُ
َة َمْن َدَخلََها  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ َنَِّة فاََكَن اَعمَّ

ْ
قَاَل: ُ�ْمُت ىلَعَ بَاِب اجل

 انلَّاِر، َوُ�ْمُت 
َ

ِمَر بِِهْم إِىل
ُ
ْصَحاَب انلَّاِر قَْد أ

َ
نَّ أ

َ
َدِّ َ�ْبُوُسوَن، َ�ْ�َ أ

ْ
ْصَحاُب اجل

َ
 الَْمَساِكُ�، َوأ

ُة َمْن َدَخلََها النَِّساءُ ىلَعَ بَاِب انلَّاِر فَإِذَ   )٥١٩٦ بخاری:( .»»ا اَعمَّ
که  ین کسانیشتریستادم. بیبهشت ا هکنار درواز«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می اسامه « ترجمه:

اِن آنان یمحاسبه) نگه داشته بودند مگر جهنم یه داران را (براین بودند. و سرمایشدند، مساک وارد بهشت می

که  ین کسانیشتریدم که بیستادم و دیجهنم ا هن کنار دروازیبودند آنها را به جهنم برند. همچنکه دستور داده 

 .»»شوند، زنان هستند وارد آن می
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 هنگام سفر ،): قرعه کشی میان همسران27باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٤٠
َ
ُقرَْعُة  أ

ْ
قَْرَع َ�ْ�َ �َِسائِِه، َ�َطارَِت ال

َ
اَكَن إَِذا َخَرَج أ

ال  ِلَعا�َِشَة وََحْفَصَة، َوَ�َن انلَّيِبُّ 
َ
ُث، َ�َقالَْت َحْفَصُة: أ إَِذا اَكَن بِاللَّيِْل َساَر َمَع اَع�َِشَة َ�تََحدَّ

ْرَكُب بَِعَ�ِك، َ�نْ 
َ
ْ�ُظُر، َ�َقالَْت: بََ�، فََرِ�بَْت تَْرَكبَِ� اللَّيْلََة بَِعِ�ي َوأ

َ
 فََجاَء انلَّيِبُّ  .ُظِر�َن َوأ

 مَجَِل اَع�َِشَة وََعلَيِْه َحْفَصُة، فََسلََّم َعلَيَْها، ُ�مَّ َساَر َحىتَّ نََزلُوا، َواْ�تََقَدتُْه اَع�َِشُة، فَلَ 
َ

ا إِىل مَّ
ُغِ�، َوال نََزلُوا َجَعلَْت رِْجلَيَْها َ�ْ�َ اإلِْذِخِر، َوَ�قُ  َ ْو َحيًَّة تَ�ْ

َ
َّ َ�ْقَرً�ا أ وُل: يَا رَبِّ َسلِّْط يلَعَ

ُ َشيْئًا
َ

قُوَل هل
َ
ْن أ

َ
ْستَِطيُع أ

َ
 )٥٢١١ بخاری:( .»أ

ان یخواست به مسافرت برود، م می اکرم  ینب که هرگاه، است تیروا لشه یاز عا« ترجمه:

ن بود یبر ا شه و حفصه افتاد. عادت آنحضرت یبار، قرعه به نام عایک کرد .  می یهمسرانش، قرعه کش

ا یشه گفت:آینمود. حفصه به عا کرد و با او صحبت می حرکت می لشه یر راه، کنار عایکه شبها در مس

 م؟یگر را تجربه کنیکدیتا من شتر تو را سوار شوم و شتران  یشو نمی امشب، تو بر شتر من سوار

شه آمد و به او سالم کرد در یشتر عا یبسو  اکرم یشد . نب، و بر شتر حفصه، سوار یبل :شه گفتیعا

 لکه عائشه  ینکه توقف کردند. و از آنجائیرش ادامه داد تا ایکه حفصه بر آن سوار بود . سپس به مس یحال
اهان اذخر گذاشت و گفت: پروردگارا! یان گیش را میامبر را از دست داد، هنگام توقف، پاهایپ یهمراه

 .ش زندیبر من مسلط گردان تا مرا ن یا ماریعقرب 

 . »میبگو یزیچ توانستم به رسول الله  (چون خودم مقصر بودم) نمی گوید: می شهیعا

 ): نکاح با دوشیزه پس از ازدواج با بیوه28باب (

�ٍَس « -١٨٤١
َ
نَّ  َ�ْن أ

َ
َج  هُ � قَاَم ِعنَْدَها َسبًْعا َو�َِذا تََزوَّ

َ
ِْكَر أ

ْ
َج ابل نَُّة إَِذا تََزوَّ قَاَل: السُّ

قَاَم ِعنَْدَها ثَالثًا
َ
 )٥٢١٣ بخاری:( .»اثلَّيَِّب أ

هفته نزد او یک ازدواج نمود، سنت است که ای  با دختر باکره یاگر مرد گوید: می انس « ترجمه:

ازدواج کرد، سه روز نزد او بماند (و بعد از آن، نزد  ای، وهیبرود). و اگر با بگرش یبماند (سپس نزد همسر د

 .»گرش برود)یهمسر د

 یکدیگر هب هاهوو فروشیفخر  خود نمایی و ): نهی از29باب (

ْسَماَء « -١٨٤٢
َ
َّ ُجنَاٌح  :لَ�ْن أ ًة، َ�َهْل يلَعَ ، إِنَّ يِل رَضَّ ِ ًة قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

 ِ ي ُ�ْعِطيِ�؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

الُْمتََشبُِّع بَِما لَْم ُ�ْعَط : «إِْن �ََشبَّْعُت ِمْن َزْويِج َ�ْ�َ اذل
 )٥٢١٩ بخاری:( .»»الَك�ِِس ثَْوَ�ْ ُزورٍ 
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وانمود  نیدارم. اگر نزد او چن ییرسول خدا! من هوو یگفت: ا یزن گوید: می لاسماء « ترجمه:

هرکس، «فرمود:  شوم؟ رسول الله  ا گناهکار مییدهد، آ می یشتریب یزهایکنم که شوهرم به من چ

و  راهنیاست که پ ین نباشد، مانند کسیکه چن یداده شده است در حال یزینگونه وانمود کند که به او چیا

 . »»ن، به تن کرده باشدیشلوار دروغ

 ): غیرت30باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٤٣
َ
نَُّه قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
يِتَ «�

ْ
ْن يَأ

َ
ِ أ ُة ا�َّ َ َ�َغاُر، َوَ�ْ�َ إِنَّ ا�َّ

 ُ َم ا�َّ  )٥٢٢٣ بخاری:( .»»الُْمْؤِمُن َما َحرَّ
که  است ید و آن، زمانیآ رت مییغ هخداوند ب«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»ده استی، حرام گردانخداوندشود که  ییمرتکب کارها، مؤمن

يِب بَْ�ٍر « -١٨٤٤
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
رِْض ِمْن  بَ�ْن أ

َ
ُ يِف األ

َ
، َوَما هل ُ�ْ�َ قَالَْت: تََزوََّجِ� الزُّ

ٍء َ�ْ�َ نَاِضٍح َوَ�ْ�َ فَرَِسهِ  َماٍل َوال َمْملُوٍك، َوالَ  ْستَيِق الَْماَء،  .يَشْ
َ
ْعِلُف فَرََسُه، َوأ

َ
فَُكنُْت أ

نَْصاِر، َوُ�نَّ �ِسْ 
َ
، َوَ�َن َ�زِْبُ َجاَراٌت يِل ِمَن األ ْخزِبُ

َ
ْحِسُن أ

ُ
ُ�ْن أ

َ
ْعِجُن، َولَْم أ

َ
ْخِرُز َغْرَ�ُه َوأ

َ
َوةَ َوأ

ْ�ُقُل انلََّوى
َ
ِ  ِصْدٍق، َوُ�نُْت أ ْ�َطَعُه رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�ْ�ِ الَّيِت أ رِْض الزُّ

َ
يِس، َوِ�َ ِم�ِّ  ِمْن أ

ْ
ىلَعَ َرأ

 ِ يِس، فَلَِقيُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
َوَمَعُه َ�َفٌر ِمَن  ىلَعَ ثُليَُثْ فَرَْسٍخ، فَِجئُْت يَْوًما َوانلََّوى ىلَعَ َرأ

نَْصاِر، فََداَعِ�، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ِسَ� َمَع الرَِّجاِل، » إِْخ إِخْ «األ

َ
ْن أ

َ
يِلَْحِملَِ� َخلَْفُه، فَاْستَْحيَيُْت أ

 ِ ْ�َ�َ انلَّاِس، َ�َعَرَف رَُسوُل ا�َّ
َ
تَُه، َوَ�َن أ �َْ�َ َوَ�ْ�َ �ِّ قَِد اْستَْحيَيُْت َ�َمىَض،  وََذَكْرُت الزُّ

َ
�

 ِ �َْ�َ َ�ُقلُْت: لَِقيَِ� رَُسوُل ا�َّ ْصَحابِهِ  فَِجئُْت الزُّ
َ
يِس انلََّوى، َوَمَعُه َ�َفٌر ِمْن أ

ْ
نَاَخ  ،وىلََعَ َرأ

َ
فَأ

َّ ِمْن  َشدَّ يلَعَ
َ
َْملُِك انلََّوى اَكَن أ

َ
ِ حل تََك، َ�َقاَل: َوا�َّ ْرَكَب فَاْستَْحيَيُْت ِمنُْه، وََعَرفُْت َ�ْ�َ

َ
أل

بُو بَْ�رٍ 
َ
َّ أ رَْسَل إِيلَ

َ
َفَرِس،  ُرُكو�ِِك َمَعُه، قَالَْت: َحىتَّ أ

ْ
َ�ْعَد َذلَِك خِبَاِدٍم تَْ�ِفيِ� ِسيَاَسَة ال

ْ�تََقِ� 
َ
�ََّما أ

َ
 )٥٢٢٤ بخاری:( .»فََك�

 یکه بجز اسب و شتر یر با من ازدواج کرد در حالیزب گوید: می بدختر ابوبکر  اسماء« ترجمه:

را اش  نداشت. من اسبن یزم ی، در رویگریز دیا چیاعم از برده ای  هیچ نوع سرماید، هیکش که آب می

دانستم.  کردم. اما نان پختن را خوب نمی ر مییدوختم و آرد، خم دم، دلوش را مییکش آب می،دادم علف می

ن یپختند. همچن م نان مییبودند، برا یار خوبیمن که زنان بس یگان انصاریاز همسا ین جهت، تعدادیبد

 ازآن استفاده کند و مال ر که رسول الله ین زبیاز زم
ً
آن نبود) و دو ک آنرا به او واگذار کرده بود (تا صرفا
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آمدم با  بر سرم بود و داشتم می ها از روزها که هسته یکیآوردم.  سوم فرسنگ با ما فاصله داشت، هسته می

و گفت: مرا صدا زد  از انصار، همراهش بودند، برخورد نمودم. آنحضرت یادیکه تعداد ز رسول الله

اما من شرم کردم که با مردان،  .١خواباند تا مرا پشت سرش سوار کندخواست شترش را ب یعنی» إخ إخ«

افتادم. اش  رتیاد او و غیرفت، ب ن مردم بشمار مییرت تریر با غین، از آنجا که زبیهمراه شوم. عالوه بر ا

ر رفتم و گفتم: رسول یاد. من نزد زبکشم. لذا به راهش ادامه د هم دانست که من خجالت می رسول خدا 

د که هسته بر سرم دارم. شترش را خواباند تا بر آن یز همراه او بودند، مرا دیارانش نیکه چند نفر از  خدا 

ر گفت: سوگند به خدا که حمل یرت ات افتادم. زبیاد غیدم. عالوه بر آن، به یسوار شوم. اما من خجالت کش

 .م دشوارتر بودیبرا بر سرت، از سوار شدن با رسول اکرم  ها هسته

م فرستاد که یبرا ی؛ خدمتگزارنکه سرانجام، پدرم ؛ابوبکریداشتم تا ا ین وضعیچن گوید: می اسماء

 .»ا مرا آزاد ساختین کار، گویداد. او با ا اسب را انجام می یکارها

 خشم زنان ): غیرت و31باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٤٥ ْعلَُم إَِذا ُكنِْت َ��ِّ : «قَالَْت: قَاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
إِ�ِّ أل

َّ َغْضىَب  ْ�َن َ�ْعرُِف َذلَِك؟ َ�َقاَل:  .»َراِضيًَة، َو�َِذا ُكنِْت يلَعَ
َ
ا إَِذا ُكنِْت «قَالَْت: َ�ُقلُْت: ِمْن أ مَّ

َ
أ

َّ َغْضىَب قُلِْت: ال َورَبِّ إِبَْراِهيمَ  َ��ِّ َراِضيًَة فَإِنَِّك َ�ُقوِلَ�: ال ٍد، َو�َِذا ُكنِْت يلَعَ  .»َورَبِّ ُ�َمَّ
ْهُجُر إِالَّ اْسَمَك 

َ
، َما أ ِ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ َجْل َوا�َّ

َ
 )٥٢٢٨ بخاری:( .»قَالَْت: قُلُْت: أ

 یدانم که تو چه وقت از من راض من می«به من فرمود:  رسول خدا گوید: می لشه یعا« ترجمه:

: نه و ییگو ت، مییهنگام رضا«؟ فرمود: یدان دم: چگونه مییپرس». یو چه وقت از من ناراحت یهست

رسول  یگفتم: ا». می: نه و سوگند به پروردگار ابراهییگو ، مییسوگند به پروردگار محمد. و هنگام ناراحت

 .»آورم ) فقط نام ات را بر زبان نمییاست. سوگند به خدا که (هنگام ناراحتنطور ی، همیخدا! بل

یا نزد زنی که شوهرش در  شیند ونب تنها ،مردي نباید با زن نامحرمی چ): هی32باب (
 برود ،خانه نیست

ِ  :َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ « -١٨٤٦ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُخوَل ىلَعَ النَِّساءِ «قَاَل:  أ  .»إِيَّاُ�ْم َوادلُّ

َْمَو؟ قَاَل: 
ْ
يَْت احل

َ
فََرأ

َ
، أ ِ نَْصاِر: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َْمُو الَْموُْت «َ�َقاَل رَُجٌل ِمَن األ

ْ
 )٥٢٣٢ بخاری:( .»»احل

                                           
  می خواهد او را پشت سرش، سوار کند. ولی شاید پیامبر اکرم  چنین پنداشت که آنحضرت  لاسماء  - ١

سوار کند و هسته هایش را نیز باالی شتر بگذارد و خودش بر مرکبی دیگر، سوار  می خواست او را بر شترش،

 شود. (فتح الباری)
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». دیز کنیگانه) پرهیاز رفتن نزد زنان (ب«فرمود:  رسول الله  گوید: می عقبه بن عامر « ترجمه:

پسر عمو و  ،عمو ،شاوندان شوهر (مثل برادریرسول خدا! نظر شما در مورد خو ید: ایاز انصار پرس یمرد

 .»»ن استیهالکت، در هم«ست؟ فرمود: یشوهر) چ هخواهر زاد

 را بیان کنددیگر زنان صفات شوهرش،  نزدنباید  زن): 33باب (

ِ بِْن َمْسُعوٍد « -١٨٤٧
ةَ، « :قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُة الَْمْرأ

َ
ال ُ�بَارِشُ الَْمْرأ

نَُّه َ�نُْظُر إيَِلَْها
َ
 )٥٢٤٠بخاری:( .»»َ�تَنَْعتََها لَِزوِْجَها َك�

، نگاه یگرید به بدن زن دی، نبایچ زنیه«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود ترجمه:

 . »»کند ا او به آن زن، نگاه مییف کند که گویسپس او را نزد شوهرش، چنان توصد و یا آنرا لمس نمایکند و 

 نباید وارد خانه شد ،بدون اطالعو طوالنی، شب هنگام  پس از غیبت): 34باب (

ِ  َجابِِر بِْن  نْ �َ « -١٨٤٨
ْهلَُه  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  بَ�بِْدا�َّ

َ
يِتَ الرَُّجُل أ

ْ
ْن يَأ

َ
يَْ�َرُه أ

 )٥٢٤٣بخاری:. (»ُطُروقًا
دانست که شخص، شب هنگام و  ناپسند می اکرم  ینب گوید: می جابر بن عبدالله « ترجمه:

 .»بروداش  ، نزد خانوادهیبدون اطالع قبل

نَّ انلَّيِبَّ  :ب هُ نْ �َ وَ « -١٨٤٩
َ
ْهِلَك َحىتَّ  إَِذا َدَخلَْت يَلًْال فَالَ «قَاَل:  أ

َ
تَْدُخْل ىلَعَ أ

ِعثَةُ   )٥٢٤٦ بخاری:( .»»�َْستَِحدَّ الُْمِغيبَُة، َوَ�ْمتَِشَط الشَّ
، یاگر شب هنگام، وارد (شهر) شد«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

 .»»سرش را شانه زند و سر وسامان دهد یرا بر طرف کند و موهااش  زائد بدن ینزد همسرت نرو تا موها
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ِ بِْن ُ�َمَر « -١٨٥٠
ِ بَ�ْن َ�بِْدا�َّ تَُه َوِ�َ َحائٌِض ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه َطلََّق اْمَرأ

َ
� :، 

 ِ اِب رَُسوَل ا�َّ َطَّ
ْ
َل ُ�َمُر ْ�ُن اخل

َ
ِ َ�َقاَل َ�ْن َذلَِك،  فََسأ ُمْرُه فَلُْ�َاِجْعَها، ُ�مَّ : «رَُسوُل ا�َّ

ْمَسَك َ�ْعُد، َو�ِْن َشاَء َطلََّق، َ�بَْل 
َ
ِيَض، ُ�مَّ َ�ْطُهَر، ُ�مَّ إِْن َشاَء أ

َ
ْن يِلُْمِسْكَها َحىتَّ َ�ْطُهَر، ُ�مَّ حت

َ
أ

ْن ُ�َطلََّق لََها النَِّساءُ 
َ
ُ أ َمَر ا�َّ

َ
ُة الَّيِت أ ِعدَّ

ْ
 )٥٢٥٢ بخاری:( .»»َ�َمسَّ فَِتلَْك ال

همسرش را که در  ات رسول الله یت است که او در زمان حیروا باز عبدالله بن عمر « ترجمه:

 د. آنحضرت یباره پرسن یدر ا از رسول خدا  برد، طالق داد. عمر بن خطاب  بسر می یدوران قاعدگ

شود  یگردد و دوباره، دچار قاعدگک به او دستور بده تا به همسرش رجوع کند و او را نگه دارد تا پا«فرمود: 

نکه با او همبستر شود، یتواند او را نگه دارد. وگر نه، قبل از ا گردد. بعد از آن، اگر خواست، میک و سپس پا

 .»»ه خداوند، دستور داده است تا زنان در آن، طالق داده شونداست ک ین، همان عدتیدهد. ااش  طالق

 گردد می محسوبطالق ، طالق دوران قاعدگی :)1باب (

َّ بِتَْطِليَقةٍ   هُ نْ �َ وَ « -١٨٥١  )٥٢٥٣ بخاری:( .»قَاَل: ُحِسبَْت يلَعَ
م یبرا طالقیک همسرم داده بودم،  به یدوران قاعدگکه در  یطالق گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 .» دیگرد محسوب

 باید پیش رویش طالق دهد؟ را طالق دهد، همسرشاگر کسی خواست  ):2باب (

ِ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٥٢ ْدِخلَْت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
ُ
ا أ َْوِن لَمَّ

ْ
نَّ اْ�نََة اجل

َ
وََدنَا ِمنَْها  أ
ِ ِمنَْك َ�َقاَل لََها:  ُعوُذ بِا�َّ

َ
ْهِلِك «قَالَْت: أ

َ
يَِق بِأ

ْ
 )٥٢٥٤ بخاری:( .»»لََقْد ُعْذِت بَِعِظيٍم احل

 بردند و آنحضرت که دختر َجون را نزد رسول الله  یهنگام گوید: می لشه یعا« ترجمه:

، پناه یبه ذات بزرگ«به او فرمود:  رسول الله  برم. میشود، گفت: از تو به خدا، پناه یک خواست به او نزد

 .»». به خانواده ات، ملحق شویبرد
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يِب  نْ �َ  ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ « -١٨٥٣
َ
 أ

ُ
  دٍ يْ سَ أ

َ
 هَ �َّ : �

ُ
َوَمَعَها َداَ�تَُها َحاِضنٌَة لََها،   هِ يْ لَ عَ  ْت لَ خِ دْ ا أ

وقَِة؟ قَاَل:  .»َهيِب َ�ْفَسِك يِل : «اهللا  ُل وْ سُ َ�َقاَل رَ  قَالَْت: َوَهْل َ�َهُب الَْمِلَكُة َ�ْفَسَها لِلسُّ
ْهَوى �ِيَِدهِ يََضُع يََدُه َعلَيَْها لِتَْسُ�نَ 

َ
ِ ِمنَْك  .فَأ ُعوُذ بِا�َّ

َ
 .»قَْد ُعْذِت بَِمَعاذٍ : «َ�َقاَل  .َ�َقالَْت: أ

َسيٍْد اْكُسَها رَ «ُ�مَّ َخَرَج َعلَيْنَا، َ�َقاَل: 
ُ
بَا أ

َ
ْهِلَهايَا أ

َ
ِْقَها بِأ

ْ
حل

َ
، َوأ  )٥٢٥٧ (بخاری: »»اِزِ�يَّتَْ�ِ

 یهمراه او رااش  هیدا که یرا در حالدختر جون  گوید: می د ی، ابواسگرید یتیدر روا« ترجمه:

ا یآون گفت: دختر َج  .»ار من بگذاریخود را در اخت«فرمود:  الله   . رسولبردند اکرم   رسول کرد، نزد می

برد  او یبسورا اش  کدست مبار اکرم   رسول آنگاه،؟ گذارد میاش  تیاز رع یکیار یدر اختخود را  ،ملکه

 اکرم   . رسولبرم دختر جون گفت: از تو به خدا پناه می گردد. یو باعث آرامش و بکشد تا بر سرش

 ه! دو پارچدیابواس یا« نزد ما آمد و فرمود:  آنحضرت سپس». یپناه برد ،یبزرگ گاهبه پناه«فرمود: 

 .»»برساناش  او بده و او را به خانوادهبه  د رنگیبلنِد سف یکتان

 داند می زئ): کسی که سه طالق را جا3باب (

ِ لاَع�َِشَة  َ�نْ « -۱۸۵۴  رَُسوِل ا�َّ
َ

ُقَريِظِّ َجاَءْت إىِل
ْ
ةَ ِرفَاَعَة ال

َ
نَّ اْمَرأ

َ
َ�َقالَْت:  : أ

 ِ�َْ� ، إِنَّ ِرفَاَعَة َطلََّقِ� َ�بَتَّ َطاليِق، َو�ِ�ِّ نََ�ْحُت َ�ْعَدُه َ�بَْدالرَّمْحَِن ْ�َن الزُّ ِ  يَا رَُسوَل ا�َّ
، َو�ِ�ََّما َمَعُه ِمثُْل الُْهْدبَةِ  ُقَريِظَّ

ْ
ِ  قَاَل  .ال  : «رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن تَرِْجيِع إِىل

َ
  ِرفَاَعَة؟ الَ لََعلَِّك تُِر�ِديَن أ

 )۵۲۶۰ بخاری:( .»»َحىتَّ يَُذوَق ُعَسيْلَتَِك َوتَُذوِ� ُعَسيْلَتَهُ 
َرظ ههمسر رفاع گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ُ
رسول خدا!  یا :آمد و گفت نزد رسول الله  یق

َرظیداد (سه طالق). من بعد از او با عبدالرحمن بن زب یرفاعه مرا طالق قطع
ُ
، یازدواج کردم. اما و یر ق

نزد رفاعه  یخواه د مییشا«فرمود:  ندارد). رسول الله  یلباس دارد (قدرت همبستر هشیمانند ر یزیچ

گر همبستر نشده یکدی(با ای  که عبدالرحمن از تو لذت نبرده است و تو از او لذت نبرده ی؟ تا زمانیبرگرد

 .»»ستین کار، ممکن نید) ایا

  »نمایی؟ می را که خداوند برایت حالل ساخته است حرام چرا آنچه«: )4باب (

ِ  لَوَ�نَْها « -۱۸۵۵ َلَْواَء، َوَ�َن إَِذا انرَْصََف  قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْ
َعَسَل َواحل

ْ
ُ�ِبُّ ال

، فََدَخَل ىلَعَ َحْفَصَة بِنْ  َعرْصِ َدَخَل ىلَعَ �َِسائِِه َ�يَْدنُو ِمْن إِْحَداُهنَّ
ْ
ِت ُ�َمَر، فَاْحتَبََس ِمْن ال

ًة  ٌة ِمْن قَْوِمَها ُعكَّ
َ
ْهَدْت لََها اْمَرأ

َ
ُت َ�ْن َذلَِك، فَِقيَل يِل: أ

ْ
ل
َ
ْ�رَثَ َما اَكَن َ�ْتَِبُس. فَِغْرُت فََسأ

َ
ِمْن أ

ُ. َ�ُقلُْت  َعَسٍل. فََسَقْت انلَّيِبَّ 
َ

ِ نَلَْحتَالَنَّ هل َما َوا�َّ
َ
�ًَة. َ�ُقلُْت: أ لَِسوَْدَة بِنِْت َزْمَعَة: إِنَُّه  ِمنُْه رَشْ
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ُ: َما َهِذهِ 
َ

َ�لَْت َمَغاِ�َ�، فَإِنَُّه َسَيُقوُل لَِك: َال. َ�ُقوِ� هل
َ
 َسيَْدنُو ِمنِْك، فَإَِذا َدنَا ِمنِْك َ�ُقوِ�: أ

�ََة َعَسٍل  ِجُد ِمنَْك؟ فَإِنَُّه َسيَُقوُل لَِك: َسَقتِْ� َحْفَصُة رَشْ
َ
�ُح الَّيِت أ ْلُُه الرِّ

َ
ُ: َجرََسْت �

َ
. َ�ُقوِ� هل

ِ َما ُهَو إِالَّ 
نِْت يَا َصِفيَُّة َذاِك. قَالَْت: َ�ُقوُل َسوَْدةُ: فََوا�َّ

َ
قُوُل َذلِِك. َوقُوِ� أ

َ
ُعْرُ�َط. وََسأ

ْ
ْن قَاَم ال

َ
أ

َمْرتِِ� بِِه فََرقًا ِمنِْك. فَ 
َ
بَاِديَُه بَِما أ

ُ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َاِب، فَأ

ْ
ُ َسوَْدةُ: يَا رَُسوَل ىلَعَ ابل

َ
ا َدنَا ِمنَْها قَالَْت هل لَمَّ

َ�لَْت َمَغاِ�َ�؟ قَاَل: 
َ
! أ ِ ِجُد ِمنَْك؟ قَاَل: ». الَ «ا�َّ

َ
�ُح الَّيِت أ َحْفَصُة َسَقتِْ� «قَالَْت: َ�َما َهِذهِ الرِّ

�ََة َعَسٍل  ا َداَر ». رَشْ ُعْرُ�َط. فَلَمَّ
ْ
ْلُُه ال

َ
 َصِفيََّة َ�َقالَْت: َجرََسْت �

َ
ا َداَر إىِل َْو َذلَِك. فَلَمَّ

َ
� ُ

َ
َّ قُلُْت هل إيِلَ

ْسِقيَك ِمنُْه؟ قَاَل: 
َ
َال أ

َ
! أ ِ  َحْفَصَة قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ا َداَر إىِل ُ ِمثَْل َذلَِك. فَلَمَّ

َ
َال َحاَجَة يِل «قَالَْت هل

ِ لََقْد حَ ». ِ�يهِ   )۵۲۶۸ :یبخار. (»َرْمنَاهُ. قُلُْت لََها: اْسُكيِت قَالَْت: َ�ُقوُل َسوَْدةُ: َوا�َّ
که از نماز  یرا دوست داشت. و هنگام ینیریعسل و ش رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

، نزد حفصه دختر عمر یکرد. روز رفت و با آنان، خوش و ِبش می گشت، نزد همسرانش می یعصر برم

از  یا شدم. گفتند: زنیرتم به جوش آمد و علت را جویپس غش از حد معمول، نزد او ماند. یرفت و ب

 از آن عسل را به رسول خدا  یعسل به او اهداء نموده است. پس او قدرک مشیک شاوندان حفصه، یخو

 یبکار خواهم برد. لذا به سوده دختر زمعه گفتم: هنگامای  لهیداده است. با خود گفتم: سوگند به خدا که ح

؟ او به تو خواهد گفت: یاه بد بو) خورده ایر (صمغ گیا مغافینزد تو آمد، به او بگو: آ که رسول خدا 

حفصه «ست؟ او به تو خواهد گفت: یرسد، چ که از تو به مشام ام می یین بویپس به او بگو: ا». ریخ«

. من اند هه نمودیر، تغذیآن، از گل درخت مغاف یپس به او بگو: زنبورها». عسل به من داده است یمقدار

 . ن سخنان را به او بگویه! همیصف ین سخنان را به او خواهم گفت. تو هم ایهم هم

کنار دروازه  رسول خدا  نکهیگفت: بخدا سوگند، به محض ا لسوده  گوید: می لشه یعا

 .میرم و سخن بگویکالم را بدست بگ هستاد، از ترس تو، خواستم رشتیا

ر خورده یا مغافیرسول خدا! آ یشد، سوده گفت: ایک به او نزد که رسول خدا  یبهر حال، هنگام

حفصه، «ست؟ فرمود: یرسد، چ که از تو به مشام ام می یین بویسوده گفت: پس ا». ریخ«؟ فرمود: یا

 ی. هنگاماند ه نمودهیر، تغذیآن، از گل درخت مغاف یسوده گفت: زنبورها». عسل به من داده است یمقدار

ن یشان، همیز به ایه رفت، او نیکه نزد صف ین سخنان را به او گفتم. و هنگامیکه نزد من آمد، من هم هم

عسل  یت قدریا برایرسول خدا! آ یکه دوباره نزد حفصه رفت، حفصه گفت: ا یسخنان را گفت. پس زمان

 ». به آن ندارم یازین«اورم؟ فرمود: ین

م. گفتم: یرا از آن عسل، محروم ساخت امبر اکرم یسوده گفت: سوگند به خدا که ما پ گوید: می شهیعا

 .»ساکت باش
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: فرماید می که خداوند متعال ۀاین گفت گونگی طالق در آن، وچ لع وخُ): 5باب (
 »پس بگیرید ،ه را که به همسرانتان داده ایدچز نیست آنیجا«

تَِت انلَّيِبَّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -۱۸۵۶
َ
َة ثَابِِت بِْن قَيٍْس أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل  : أ

ُ�ْفَر يِف اإلِْسالمِ 
ْ
ْ�َرُه ال

َ
ْعِتُب َعلَيِْه يِف ُخلٍُق َوال ِديٍن، َولَِك�ِّ أ

َ
، ثَابُِت ْ�ُن قَيٍْس َما أ ِ  .ا�َّ

 ِ تَُردِّيَن َعلَيِْه َحِديَقتَهُ : «َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ »أ اْ�بَِل : «؟ قَالَْت: َ�َعْم. قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َِديَقَة، َوَطلِّْقَها َ�ْطِليَقةً 

ْ
 )۵۲۷۳ بخاری:( .»»احل

رسول  یا :آمد و گفت اکرم  یس نزد نبیهمسر ثابت بن ق گوید: می بابن عباس « ترجمه:

کنم.  یمن مسلمانم و دوست ندارم که ناسپاس یه ندارم. ولیس ِگالیانت ثابت بن قیخدا! از اخالق و د

. ی؟ گفت: بل»یگردان را به او بر میاش  ا باغیآ«فرمود:  م) رسول اللهینما یخواهم با او زندگ ی(نم

 . »»طالق بدهیک باغ را قبول کن و او را «س فرمود: یخطاب به ثابت بن ق آنحضرت 

 شوهر بریره ةدربار  ماکر ): سفارش پیامبر6باب (
ْ�ُظُر إيَِلِْه َ�ُطوُف  : هُ َ�نْ وَ « -١٨٥٧

َ
�ِّ أ

َ
ُ: ُمِغيٌث، َك�

َ
نَّ َزْوَج بَِر�َرةَ اَكَن َ�بًْدا ُ�َقاُل هل

َ
أ

ال َ�ْعَجُب ِمْن «ِلعبَّاٍس:  َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .َخلَْفَها َ�بيِْك وَُدُموُعُه �َِسيُل ىلَعَ حِلْيَِتهِ 
َ
يَا َ�بَّاُس، أ

  ؟»ُحبِّ ُمِغيٍث بَِر�َرةَ؟ َوِمْن ُ�ْغِض بَِر�َرَة ُمِغيثًا
َ

ال
َ

ق
َ
قَالَْت: يَا رَُسوَل  .»لَْو َراَجْعِتهِ « :انلَّيِبُّ  ف

ُمُرِ�؟ قَاَل: 
ْ
، تَأ ِ ْشَفعُ «ا�َّ

َ
نَا أ

َ
َما أ  )٥٢٨٣ بخاری:( .»قَالَْت: ال َحاَجَة يِل ِ�يهِ  .»إِ�َّ

ث یبنام مغای  ره را که بردهیا هم اکنون، شوهر بریگو گوید: می بن ابن عباس یهمچن« ترجمه:

 اکرم  یغلطد. نب میاش  ش بر محاسنیها ککند و اش ه مییدود و گر ره میینم که به دنبال بریب بود، می

ث، تعجب یره به مغیتنفر برره و از یث به بریاز محبت مغ ایعباس! آ یا«خطاب به عباس فرمود: 

ره یبر». یبا او ادامه ده یچقدر خوب است اگر به زندگ«ره فرمود: یبه بر اکرم  ی؟ سرانجام، نب»یکن نمی

ره یبر». کنم فقط، شفاعت می«فرمود:  کنم)؟ ی(تا با او زندگ یده رسول خدا! به من دستور می یا :گفت

 .»به او ندارم یازیگفت: ن

 عان): ل7باب (
ِ قَاَل  :قَاَل  َ�ْن َسْهٍل « -١٨٥٨ َنَِّة َهَكَذا« :رَُسوُل ا�َّ

ْ
َتِيِم يِف اجل

ْ
نَا َوَ�فُِل ايل

َ
َشاَر » أ

َ
َوأ

َج بَيْنَُهَما َشيْئًا بَّابَِة َوالْوُْسَطى َوفَرَّ  )٥٣٠٤ بخاری:( .»بِالسَّ
ان آنها فاصله یم یکه قدرانه یدو انگشت سبابه و م هبا اشار رسول الله  گوید: می سهل« ترجمه:

 .»»م بودینگونه خواهیم در بهشت، ایتیمن و سرپرست «فرمود:  ،انداخته بود
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 من نیست فرزند ،این :بگوید با کنایه،): اگر کسی 8باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٥٩
َ
ىَت انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ْسوَُد،  أ

َ
، ُودِلَ يِل ُغالٌم أ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

لَْواُ�َها«؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: »َهْل لََك ِمْن إِبٍِل «َ�َقاَل: 
َ
ْوَرَق «: مُحٌْر، قَاَل: قَاَل ؟ »َما أ

َ
؟ قَاَل: »َهْل ِ�يَها ِمْن أ

�َّ َذلَِك «َ�َعْم، قَاَل: 
َ
 )٥٣٠٥ بخاری:( .»»فَلََعلَّ اْ�نََك َهَذا نَزََعهُ «ٌق، قَاَل: ؟ قَاَل: لََعلَُّه نَزََعُه ِعرْ »فَ�

رسول خدا! صاحب پسر  یا :آمد و گفت اکرم  ینزد نب یمرد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

؟ »دارند یچه رنگ«. فرمود: ی؟ گفت: بل»یا شتر داریآ«فرمود:  اه رنگ شده ام؟ آنحضرت یسای  بچه

ن شتر یا«. فرمود: ی؟ گفت: بل»هم وجود دارد یان آنها، شتر خاکستریا در میآ«گفت: قرمز هستند. فرمود: 

 دا کرده است. آنحضرت یاز اجدادش، شباهت پ یکید به ی؟ گفت: شا»از کجا آمده است یخاکستر

  .»»دا کرده استیاز اجدادش، شباهت پ یکین فرزند هم به ید ایفرمود: شا

 اند عان کرده): توبه دادن کسانی که ل9باب (

:  قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل: َحِديِث الُْمتَالِعنَْ�ِ  يِفْ  بابِْن ُ�َمَر  ِن عَ « -١٨٦٠ لِلُْمتَالِعَنْ�ِ
َحُدُكَما اَكِذٌب، الَ «

َ
، أ ِ لََك، َماَل ال : «قَاَل : َمايِل؟ قَاَل  .»َسِبيَل لََك َعلَيَْها ِحَسابُُ�َما ىلَعَ ا�َّ

إِْن ُكنَْت َصَدقَْت َعلَيَْها َ�ُهَو بَِما اْستَْحلَلَْت ِمْن فَرِْجَها، َو�ِْن ُكنَْت َكَذبَْت َعلَيَْها فََذاَك 
ْ�َعُد لََك 

َ
 )٥٣١٢ بخاری:( .»»أ

به آنان  اکرم  ینب گوید: می گر لعان کردند،یکدیکه با  یدو نفر یدر ماجرا بابن عمر « ترجمه:

 یچ حقین، هیشوهر) پس از ا ید. تو (ایگو می از شما دروغ یکیحساب شما با خداست. حتما «فرمود: 

شود؟ فرمود:  ه پرداخت نموده ام) چه مییف مالم (که به عنوان مهریمرد گفت: تکل». ین زن نداریبر ا

مالت در مقابل همبستر شدن، از آِن اوست. و  ای، را اگر تو در مورد او راست گفتهیرسد. ز به تو نمی یزیچ«

 .»»رسد به تو نمی یزی، چیق اولیبه طر ای، گفته اگر دروغ

 نشسته است ،سوگ شوهر به): استعمال سرمه براي زنی که 10باب (

مِّ َسلََمَة « -١٨٦١
ُ
ِ لَ�ْن أ تَْوا رَُسوَل ا�َّ

َ
َ َزوُْجَها، فََخُشوا ىلَعَ َ�يْنَيَْها، فَأ ًة تُُو�ِّ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
 ،: أ

ُكْحِل 
ْ
َذنُوُه يِف ال

ْ
ْو «َ�َقاَل:  .فَاْستَأ

َ
ْحالِسَها، أ

َ
ْل، قَْد اَكنَْت إِْحَداُ�نَّ َ�ْمُكُث يِف رَشِّ أ ال تََ�حَّ

ٌب َرَمْت بِبََعَرةٍ �َ  ،رَشِّ بَيِْتَها، فَإَِذا اَكَن َحْوٌل 
ْ
ْشُهٍر وََعرْشٌ  فَالَ  .َمرَّ لَك

َ
ْرَ�َعُة أ

َ
 .»»َحىتَّ َ�ْميِضَ أ

 )٥٣٣٩ بخاری:(

رفت که چشمانش را از دست  م آن مییفوت کرد و ب یشوهر زن گوید: می لام سلمه « ترجمه:

شان، اجازه خواستند تا آن زن، از سرمه استفاده کند. یآمدند و از ا  شاوندانش نزد رسول اللهیبدهد. خو
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کرد،  از شما فوت می یکیت، شوهر ید سرمه استعمال کند. اگر در دوران جاهلینبا«فرمود:   امبر اکرمیپ

از  یکسال و عبور سگید و پس از گذشت یبرد یتان بسرمیها ن خانهیا در بدتریتان و ین لباسهایدر بدتر

شد.  شما حالل می یورآالت براید. و بعد از آن، غسل کرده و استفاده از زیکرد پرتاب می ینیآنجا، سرگ

 . »»نشده است از سرمه، استفاده کند یکه چهار ماه و ده روز، سپر ین زن، حق ندارد تا زمانیپس ا



 

 
 

 

 

 

 خانوادهبر  انفاقفضیلت  و انفاقکتاب  -62

نَْصارِيِّ « -١٨٦٢
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ْ�َفَق الُْمْسِلُم َ�َفَقًة ىلَعَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
إَِذا أ

ُ َصَدقَةً 
َ

ْهِلِه َوُهَو َ�ْتَِسبَُها اَكنَْت هل
َ
 )٥٣٥١ بخاری:( .»»أ

ت ثواب به یاگر مسلمان، به ن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یانصار ابومسعود« ترجمه:

 .»»شود ش صدقه، محسوب میید، برایانفاق نما اش، خانواده

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۸۶۳
َ
ْرَملَِة َوالِْمْسِكِ�، : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ايِع ىلَعَ األ السَّ

َقائِِم اللَّيَْل 
ْ
ِو ال

َ
، أ ِ ائِِم انلََّهارَ اَكلُْمَجاِهِد يِف َسِبيِل ا�َّ  )۵۳۵۳ بخاری:( .»»الصَّ

وه و یزنان ب یازهاین نیکه در جهت تأم یکس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

را  ها است که شب یا مانند کسید و ینما است که در راه خدا، جهاد می یکند، مانند کس ن، تالش مییمساک

 .»»ردیگ برد و روزها را روزه می در عبادت بسر می

 یک سال خانواده قوت): ذخیره کردن 1باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن ُ�َمَر « -۱۸۶۴
َ
ْهِلِه قُوَت  أ

َ
َْل بَِ� انلَِّضِ� َوَ�ِْبُس أل

َ
اَكَن يَِبيُع �

 )۵۳۵۷ بخاری:( .»َسنَِتِهمْ 
یک ی  فروخت و توشه ر را میینظ ینخلستان بن یخرماها اکرم  ینب گوید: می عمر« ترجمه:

 .»کرد ره مییرا ذخاش  سال خانواده





 

 
 

 

 

 

 خوردن غذاکتاب آداب  -63

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٦٥
َ
َصابَِ� َجْهٌد َشِديدٌ قَاَل:  َ�ْن أ

َ
اِب،  .أ َطَّ

ْ
فَلَِقيُت ُ�َمَر ْ�َن اخل

 َّ ، فََدَخَل َدارَُه َوَ�تََحَها يلَعَ ِ تُُه آيًَة ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
ْ
َ�َمَشيُْت َ�ْ�َ بَِعيٍد فََخَررُْت لِوَْجِ�  .فَاْستَْقَرأ

ُوِع 
ْ
َْهِد َواجل

ْ
ِ  .ِمَن اجل يِس  فَإَِذا رَُسوُل ا�َّ

ْ
بَا ُهَر�َْرةَ  يَا« :َ�َقاَل  ،قَائٌِم ىلَعَ َرأ

َ
بَلَّيَْك  :َ�ُقلُْت  »!أ

ِ وََسْعَديَْك  ِي يِب  .رَُسوَل ا�َّ
َّ

قَاَمِ� وََعَرَف اذل
َ
َخَذ �ِيَِدي فَأ

َ
 رَْحِلهِ  .فَأ

َ
َمَر يِل  ،فَاْ�َطلََق يِب إِىل

َ
فَأ

�ُْت ِمنْهُ  ،بُِعسٍّ ِمْن لنََبٍ  بَا ِهرٍّ « :ُ�مَّ قَاَل  .فرََشِ
َ
 ».ُعدْ « :ُ�مَّ قَاَل  .�ُْت َ�ُعْدُت فرََشِ  ».ُعْد يَا أ

�ُْت َحىتَّ اْستََوى َ�ْطِ�  ِقْدِح  ،َ�ُعْدُت فرََشِ
ْ
ِي اَكَن  :قَاَل  .فََصاَر اَكل

َّ
ُ اذل

َ
فَلَِقيُت ُ�َمَر وََذَكْرُت هل

 ُ
َ

ْمِري َوقُلُْت هل
َ
َحقَّ بِِه ِمنَْك يَا ُ�َمرُ  :ِمْن أ

َ
ُ َذلَِك َمْن اَكَن أ  ا�َّ

َّ
ِ لَ  ،فََو� تَُك َوا�َّ

ْ
َقِد اْستَْقَرأ

 لََها ِمنَْك 
ُ
قَْرأ

َ
نَا أ

َ
ْن يَُ�وَن يِل  :قَاَل ُ�َمرُ  .اآليََة َوأل

َ
َّ ِمْن أ َحبُّ إِيلَ

َ
ْدَخلْتَُك أ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
ِ أل َوا�َّ

 )٥٣٧٥ بخاری:( .»ِمثُْل مُحِْر انلََّعمِ 
دم و از او خواستم یرا د به شدت,گرسنه شدم. پس عمر بن خطاب  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

، راه رفتم. اما از یشد. اندکاش  م خواند و وارد منزلیه را برایم بخواند. او آیم را برایات قران کریاز آ یکیکه 

ستاده یسرم ا یدم که باالیرا د ن افتادم. در آن حال، ناگهان رسول الله ی، با چهره، به زمیشدت گرسنگ

 خدمتم. رسول خدا ی  رسول خدا!آماده یایک گفتم: لب»! رهیابوهر یا«فرمود:  است. آنحضرت 

ای  م کاسهیبرد و دستور داد تا برااش  را دانست، مرا به خانهام   دستم را گرفت و مرا بلند کرد و چون مشکل

. بار دمیباز هم نوش». ! دوباره بنوش    اباهر یا«فرمود:  دم. رسول خدا یر نوشیاورند. من از آن شیر بیش

 .ر، راست شدیمانند تام   نکه شکمیدم تا ایگر هم نوشیبار د». بنوش«گر، فرمود: ید

عمر! خداوند،  یش باز گو نمودم وبه او گفتم: ایدم و ماجرا را برایآنگاه، عمر را د گوید: می ره یابوهر

ه را از تو یآن آ یبود. به خدا سوگند، در حال تر انجام آن، مستحق یسپرد که از تو برا ین کار را به کسیا

 یزیبردم, (وبه تو چ گفت: به خدا سوگند، اگر تورا به خانه می دانستم. عمر دم که بهتر از تو آنرا مییپرس

 .»م از شتران سرخ رنگ هم بهتر بودیدادم) برا می



 مختصر صحیح بخاري          914

 

 غذا خوردن  ،دست راست با ): بسم اهللا گفتن و1باب (

يِب َسلََمَة  ُ�َمَر ابِْن  نْ �َ « -١٨٦٦
َ
ِ  : ُكنُْت ُغالًما يِف َحْجرِ اَل قَ  أ ، َوَ�نَْت رَُسوِل ا�َّ

 ِ ْحَفِة، َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ ا : «يَِدي تَِطيُش يِف الصَّ ، َوُ�ْ �ِيَِميِنَك، َوُ�ْ ِممَّ َ يَا ُغالُم، َسمِّ ا�َّ
 )٥٣٧٦ بخاری:( .» َ�ْعدُ َ�َما َزالَْت تِلَْك ِطْعَميِت  .»يَِليَك 

قرار داشتم و دستم  پسر بچه بودم و در آغوش رسول خدا  گوید: می سلمه  یعمر بن اب« ترجمه:

 یپسر! بسم الله بگو و با دست راست و از جلو یا«فرمود:  زد. آن حضرت  داخل ظرف غذا، دور می

  .»»خود، بخور

 سیر شدن ): خوردن تا2باب (

َ انلَّيِبُّ قَالَْت:  لَ�ْن اَع�َِشَة « -۱۸۶۷ ْسوََديِْن، اتلَّْمِر  تُُو�ِّ
َ
ِحَ� َشِبْعنَا ِمَن األ

 )۵۳۸۳ بخاری:( .»َوالَْماءِ 
آب و خرما  یعنیاه یز سیفوت کرد که ما از دو چ یزمان اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»میشد ر مییس

 سفرهخوردن روي  و لواش): نان 3باب (

�ٍَس « -١٨٦٨
َ
َ�َل انلَّيِبُّ قَاَل  َ�ْن أ

َ
ًقا، َوالَ  : َما أ َشاًة َمْسُموَطًة، َحىتَّ ليَِقَ  ُخزْبًا ُمَر�َّ

 َ  )٥٣٨٥بخاری: ( .»ا�َّ
دار خدا ینکه به دیتنورچه نخورد تا ا ههرگز نان لواش و بزغال اکرم  ینب گوید: می انس « ترجمه:

 .»شتافت

�ٍَس  َ�نْ وَ « -١٨٦٩
َ
، َوال  : َما َعِلْمُت انلَّيِبَّ اَل ٍة قَ ايَ وَ رِ  يِفْ   أ َ�َل ىلَعَ ُسْكرَُجٍة َ�طُّ

َ
أ

َ�َل ىلَعَ ِخَواٍن َ�طُّ 
َ
، َوال أ ٌق َ�طُّ ُ ُمَر�َّ ُ�لُوَن؟ قَاَل: ىلَعَ  .ُخزِبَ هلَ

ْ
ِ�يَل ِلَقتَاَدَة: َ�َعالَم اَكنُوا يَأ

َفرِ   )٥٣٨٦ بخاری:( .»السُّ
و ک کوچ یدر ظرفها اکرم  یسراغ ندارم که نب گوید: می گر, انس ید یتیروادر « ترجمه:

، غذا ینهارخور یزهایم ینکه رویا ایش پخته شود وی(لواش) براک ا نان نازی، غذا بخورد و یفاتیتشر

 .»بخورد
خوردند؟ گفت:  غذا می یزیچه چ یدند: پس رویث است, پرسیان حدیاز راو یکیمردم از قتاده که 

 .سفره یرو
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 ، کافی استدو نفربراي یک نفر  غذاي): 4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٧٠
َ
ِ  :َ�ْن أ نَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
�» : ،َطَعاُم االثْنَْ�ِ اَكيِف اثلَّالثَِة

ْرَ�َعةِ 
َ
 )٥٣٩٢ بخاری:( .»»َوَطَعاُم اثلَّالثَِة اَكيِف األ

سه نفر  یسه نفر, و غذا یدو نفر برا یغذا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»است یچهار نفر,کاف یبرا

 خورد می ذاغ ،یک معده در): مؤمن 5باب (

ْدَخلُْت  بَ�ْن ابِْن ُ�َمَر « -١٨٧١
َ
ُ�ُل َمَعُه، فَأ

ْ
ُ�ُل َحىتَّ يُْؤَ� بِِمْسِكٍ� يَأ

ْ
�نَُّه اَكَن ال يَأ

، َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َّ َ�َل َكِثً�ا، َ�َقاَل: يَا نَافُِع، ال تُْدِخْل َهَذا يلَعَ
َ
ُ�ُل َمَعُه فَأ

ْ
َ�ُقوُل:  رَُجًال يَأ

اَكفِ «
ْ
ُ�ُل يِف ِمىًع َواِحٍد، َوال

ْ
ْمَعاءٍ الُْمْؤِمُن يَأ

َ
ُ�ُل يِف َسبَْعِة أ

ْ
 )٥٣٩٣ بخاری:( .»»ُر يَأ

آوردند که با او غذا بخورد, غذا  نمی ینیکه مسک یت است: تا وقتیروا باز ابن عمر « ترجمه:

 بار غذا خورد. ابن عمر ی، غذا بخورد.آن مرد, بسیرا آوردم تا با و یمرد گوید: می خورد. نافع نمی
معده, غذا یک مؤمن در «فرمود:  می اکرم  یدم که نبیاور. شنینافع! دوباره او را نزد من ن یگفت: ا

 .»»خورد وکافر در هفت معده می

 خوردن  و غذا دادن): تکیه 6باب (

يِب ُجَحيَْفَة « -١٨٧٢
َ
نَا «َ�َقاَل لِرَُجٍل ِعنَْدُه:  قَاَل: ُكنُْت ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ال آُ�ُل َوأ

 )٥٣٩٩بخاری: ( .»»ُمتَِّكئٌ 
که آنجا نشسته بود,  یبه مرد بودم. آنحضرت  اکرم  ینزد نب گوید: می فه یابوجح« ترجمه:

 .»»خورم ه داده، غذا نمییمن تک«فرمود: 

 نگرفت ایراد ،غذاییهیچ از   اکرم پیامبر ):7باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٧٣
َ
َ�لَُه َو�ِْن  قَاَل: َما اَعَب انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
، إِِن اْشتََهاُه أ َطَعاًما َ�طُّ

 )٥٤٠٩ بخاری:( .»َكِرَهُه تََرَ�هُ 
بود, اش  راد نگرفت. اگر مورد عالقهی, اییاز غذا اکرم یهرگز نب گوید: می ره یهرابو« ترجمه:

 .»دکر میک خورد وگر نه, آنرا تر می
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 و ج وت کردنِ): ف8ُباب (

  :َسْهٍل  نْ �َ « -١٨٧٤
َ
ُ  َل يْ �ِ  هُ نَّ �

َ
ْ�تُْم يِف َزَماِن انلَّيِبِّ هل

َ
؟  : َهْل َرأ : ِقيَْل فَ  .الَ  :َل قَاانلَّيِقَّ

ِعَ�؟ قَاَل: الَ   )٥٤١٠ بخاری:( .»َولَِ�ْن ُكنَّا َ�نُْفُخهُ  .َ�َهْل ُكنْتُْم َ�نُْخلُوَن الشَّ
ر. ید؟ گفت: خیدید خالص دیآرد سف اکرم  یا شما در زمان نبیدند: آیپرس از سهل « ترجمه:

 .»میکرد ر، بلکه آنرا فوت میید؟ گفت: خیکرد ا آرد جو را ِغربال مییدند: آیدوباره پرس

 خوردند می یارانش و  نبی اکرمه که چ): آن9باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٨٧٥
َ
ْ�َطى لُكَّ  قَاَل: قََسَم انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
ْصَحابِِه َ�ْمًرا، فَأ

َ
يَْوًما َ�ْ�َ أ

ْعَجَب 
َ
ْ�َطاِ� َسبَْع َ�َمَراٍت، إِْحَداُهنَّ َحَشَفٌة، فَلَْم يَُ�ْن ِ�يِهنَّ َ�ْمَرٌة أ

َ
إِ�َْساٍن َسبَْع َ�َمَراٍت، فَأ

ْت يِف َمَضايِغ  َّ ِمنَْها، َشدَّ  )٥٤١١ بخاری:( .»إِيلَ
م نمود و به هر نفر, یارانش، خرما تقسیان یم اکرم  ی، نبیروز گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

و نامرغوب بود. من از ک از آنها خش یکیت فرمود که یز هفت خرما، عنایهفت عدد خرما داد. به من ن

 .»ماند) شتر در دهانم مییدن آن، دشوار بود (و بیرا جویدم. زیشتر پسندیر خرماها, آنرا بیسا

يِْديِهْم َشاٌة َمْصِليَّةٌ  هُ نْ �َ وَ « -١٨٧٦
َ
نَُّه َمرَّ بَِقْوٍم َ�ْ�َ أ

َ
ُ�َل، َوقَاَل:  ،فََدَعوْهُ  .: �

ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

َ
فَأ

 ِ ِع�ِ  َخَرَج رَُسوُل ا�َّ ْ�يَا َولَْم �َْشبَْع ِمْن ُخزْبِ الشَّ  )٥٤١٤ بخاری:( .»ِمَن ادلُّ
 یآنان، گوسفند یگذشت که جلو یاز کنار گروه ره یت است که ابوهرین روایهمچن« ترجمه:

رسول  و گفت: دیامتناع ورز رهیکباب شده گذاشته شده بود. آنها از او خواستند تا از آن بخورد. اما ابو هر

 .»ر نخوردیا رفت که از نان جو, سیاز دن یدر حال الله 

ٍد  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٨٧٧ رُبِّ  قَالَْت: َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ
ْ
ُمنُْذ قَِدَم الَْمِدينََة ِمْن َطَعاِم ال

 )٥٤١٦ بخاری:( .»ثَالَث يَلَاٍل تِبَااًع َحىتَّ قُِبَض 
نه آمد تا هنگام وفات, یشان به مدیکه ا یاز زمان ت محمد یاهل ب گوید: می بشه یعا« ترجمه:

 .»ر نخوردندیاز نان گندم, س یدر پ یسه شب پ

 ): تلبینه10باب (

لَِك النَِّساُء ُ�مَّ  :با هَ نْ �َ وَ « -١٨٧٨ ْهِلَها، فَاْجتََمَع ذِلَ
َ
َها اَكنَْت إَِذا َماَت الَْميُِّت ِمْن أ َّ�

َ
�

َمٍة ِمْن تَلِْبينٍَة َ�ُطبَِخْت، ُ�مَّ ُصِنَع ثَِر�دٌ  َمَرْت برُِبْ
َ
تََها، أ ْهلََها وََخاصَّ

َ
ْ�َن إِالَّ أ فَُصبَِّت  ،َ�َفرَّ
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 ِ َن ِمنَْها فَإِ�ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ٌة لُِفَؤاِد «َ�ُقوُل:  اتلَّلِْبينَُة َعلَيَْها، ُ�مَّ قَالَْت: لُك مَّ اتلَّلِْبينَُة ُ�ِ

ُْزنِ 
ْ
 )٥٤١٧ بخاری:( .»»الَْمِر�ِض، تَْذَهُب بِبَْعِض احل

ن یکرد و بهم از بستگانش فوت می یکیت است که هرگاه، یروا لشه ین از عایهمچن« ترجمه:

ماندند,  می یباقاش  یکار نزدیگشتند و فقط افراد بس شدند و سپس پراکنده می مناسبت, زنان جمع می

 اش، د, فراهم گردد و از آنیتر ر و عسل) پخته شود و ناِن ینه (آش سبوس وشیقابلمه تلبیک داد تا  دستور می

رامش و  نه، باعث آیتلب«فرمود:  دم که رسول الله یرا شنید. زیورگفت: از آن بخ زند. سپس مییآن بر یرو

 . »»گردد ن رفتن حزن و اندوه میینشاط قلب، و از ب

 ره ايق): غذا خوردن در ظروف ن11باب (

يبَاَج، «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  ُحَذْ�َفَة  نْ �َ « -١٨٧٩ َِر�َر، َوال ادلِّ
ْ
ال تَلْبَُسوا احل

ْ�يَا َونَلَا  َها لَُهْم يِف ادلُّ ُ�لُوا يِف ِصَحافَِها، فَإِ�َّ
ْ
ِة، َوال تَأ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال ُ�وا يِف آِ�يَِة اذلَّ يِف َوال �رَْشَ

 )٥٤٢٦ بخاری:( .»»اآلِخَرةِ 
د و در ظرفها و ینپوش یشمیلباس ابر«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می فه یحذ« ترجمه:

ا، از آِن کفار، و در آخرت، از آِن ما یزها در دنین چیرا اید. زیساخته شده از طال و نقره, غذا نخور یها کاسه

 .»»خواهند بود

 کند می تهیهغذا برادرانش، که براي  شخصی): 12باب (

نَْصارِيِّ « -١٨٨٠
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
بُو ُشَعيٍْب  َ�ْن أ

َ
ُ: أ

َ
نَْصاِر رَُجٌل ُ�َقاُل هل

َ
قَاَل: اَكَن ِمَن األ

َّامٌ 
َ
ُ ُغالٌم حل

َ
ْدُعو .َوَ�َن هل

َ
ِ  َ�َقاَل: اْصنَْع يِل َطَعاًما أ فََداَع رَُسوَل  .َخاِمَس مَخَْسةٍ  رَُسوَل ا�َّ

 ِ إِنََّك َدَعْوَ�نَا َخاِمَس مَخَْسٍة، َوَهَذا « :َ�تَِبَعُهْم رَُجٌل َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .َخاِمَس مَخَْسةٍ  ا�َّ
تَهُ 

ْ
ُ، َو�ِْن ِشئَْت تََر�

َ
ِذنَْت هل

َ
ُ  .»رَُجٌل قَْد تَِبَعنَا، فَإِْن ِشئَْت أ

َ
ِذنُْت هل

َ
 )٥٤٣٤ بخاری:( .»قَاَل: بَْل أ

قّصاب داشت. ای  ب، بردهیاز انصار به نام ابوشع یمرد گوید: می  یابومسعود انصار« ترجمه:

م. یگر, دعوت نمایرا با چهار نفر د خواهم رسول الله  را مییه کن. زیته ییگفت: غذااش  به برده یروز

ز با ین یگریگر, دعوت نمود. اما شخص دیرا با چهار نفر د امبر اکرم یه کرد). آن مرد, پیته ییز غذای(او ن

ز با ما آمد. پس ین مرد نیا ید ولیدشما پنج نفر را دعوت نمو«ب گفت: یبه ابوشع اکرم  یآنان آمد. نب

 .»ب گفت: به او اجازه دادمیابو شع». یا اجازه ندهیو  یبه او اجازه بده یتوان می
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 ): خوردن خرماي تازه با خیار13باب (

يِب َطاِلٍب « -١٨٨١
َ
ِ بِْن َجْعَفِر بِْن أ

يُْت انلَّيِبَّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
َطَب  قَاَل: َرأ ُ�ُل الرُّ

ْ
يَأ

ِقثَّاءِ 
ْ
 )٥٤٤٠ بخاری:( .»بِال

را همراه  تازه یدم که خرمایرا د اکرم  ینب گوید: می بطالب  یعبدالله بن جعفر بن اب« ترجمه:

 .»فرمود ل میی، ماریخ

 خرماي خشک ): خرماي تازه و14باب (

١٨٨٢- » ِ
، َوَ�َن �ُْسِلُفِ� يِف ، قَاَل: اَكَن بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ بِالَْمِدينَِة َ�ُهوِديٌّ

رُْض الَّيِت بَِطِر�ِق ُروَمةَ 
َ
َداِد، َوَ�نَْت جِلَابٍِر األ ِ

ْ
 اجل

َ
فََجلََسْت، فََخال اَعًما فََجاَءِ�  .َ�ْمِري إىِل

ُجدَّ ِمنَْها َشيْئًا
َ
ََداِد، َولَْم أ

ْ
َُهوِديُّ ِعنَْد اجل

ْ
ْستَنْظِ  .ايل

َ
ىَب فََجَعلُْت أ

ْ
 قَابٍِل َ�يَأ

َ
ْخرِبَ بَِذلَِك  .ُرُه إِىل

ُ
فَأ

ْصَحابِِه:  .انلَّيِبُّ 
َ
َُهوِديِّ «َ�َقاَل أل

ْ
ِْ�  .»اْمُشوا �َْستَنِْظْر جِلَابٍِر ِمَن ايل

َ
فََجَعَل  ،فََجاُءوِ� يِف �

َُهوِديَّ  انلَّيِبُّ 
ْ

َقاِسمِ  :َ�يَُقوُل  .يَُ�لُِّم ايل
ْ
بَا ال

َ
نِْظُرهُ  !أ

ُ
ى انلَّيِبُّ  .ال أ

َ
ا َرأ قَاَم َ�َطاَف يِف  فَلَمَّ

ىَب  ،انلَّْخِل، ُ�مَّ َجاَءُه فلََكََّمهُ 
َ
َ�َل  َ�ُقْمُت فَِجئُْت بَِقِليِل ُرَطٍب فَوََضْعتُُه َ�ْ�َ يََدِي انلَّيِبِّ  .فَأ

َ
 .فَأ

ْ�َن َعِر�ُشَك يَا َجابِرُ «ُ�مَّ قَاَل: 
َ
تُهُ  ؟»أ ْخرَبْ

َ
فََدَخَل فََرقََد ُ�مَّ  ،َُ�َفرَْشتُه .»يِل ِ�يهِ  افُْرْش «َ�َقاَل:  .فَأ

ْخَرى .اْستَيَْقَظ 
ُ
َ�َل ِمنَْها ،فَِجئْتُُه بَِقبَْضٍة أ

َ
ىَب َعلَيْهِ  .فَأ

َ
َُهوِديَّ فَأ

ْ
َ�َقاَم يِف  .ُ�مَّ قَاَم فلََكََّم ايل

ََداِد، فََجَدْدُت ِمنَْها  .»ِض ُجدَّ َواقْ  !يَا َجابِرُ «ُ�مَّ قَاَل:  .الرَِّطاِب يِف انلَّْخِل اثلَّاِ�يَةَ 
ْ
فََوَ�َف يِف اجل

تُهُ  فََخرَْجُت َحىتَّ ِجئُْت انلَّيِبَّ  .َما قََضيْتُُه، َوفََضَل ِمنْهُ  ْ �ِّ «َ�َقاَل:  .فَبرَشَّ
َ
ْشَهُد �

َ
رَُسوُل  أ

 ِ  )٥٤٤٣ بخاری:( .»»ا�َّ
دن خرما به من خرما یفصل چنه تا یهود مدینفر از یک  گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

م ثمر نداد. یها از سالها, نخل یکیر چاه رومه قرار داشت. در یاست که باغ من در مس یداد. گفتن قرض می

برداشت  یچ محصولینزد من آمد. حال آنکه در آن سال, من ه یهودیدن محصول, آن شخص یهنگام چ

 اکرم یرفت. ماجرا به اطالع نبیپذ اما او نمی خواستم. نده, مهلت میینکرده بودم. لذا از او تا سال آ

آنگاه آنها ». میریجابر, مهلت بگ یبرا یهودیم تا از آن شخص یبرو«ارانش گفت: یبه  د.آن حضرت یرس

 یگفت: ا شروع به سخن گفتن با او نمود. و او همچنان می اکرم  یدر نخلستانم نزد من آمدند و نب

 یها ان نخلید, برخاست ودر میاصرار او را د اکرم  یکه نب یدهم. هنگام ابوالقاسم! به او مهلت نمی

 یرفت. سپس من برخاستم و اندکیزد و دوباره، نزدش آمد و با او صحبت کرد. اما باز هم نپذ یخرما، گشت

جابر!  یا«رمود: از آن خرما خورد. سپس ف گذاشتم.آن حضرت  اکرم  ینب یخرما آوردم و جلو
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، یزیز چیمن ن». در آن، پهن کن یزیچ«نشان دادم. فرمود:  اکرم ی؟ من آن را به نب»بانت کجاستیسا

ش یگر، براید یمشت، خرمایک دار شد. من ید. سپس بیوارد آن شد و خواب پهن کردم. رسول خدا

، صحبت کرد. اما یهودیگر برخاست و با آن شخص یاز آنها خورد و بار د یز قدرین آوردم. آن حضرت 

جابر!  یا«زد. آنگاه فرمود:  یخرما, گشت یان درختهایبار دوم, در م یبرا امبر اکرم یرفت. پیباز هم نپذ

, ها از آن نخلای  ستاد. من به اندازهیز آنجا ایدن, خودش نیو هنگام چ». ن و قرض ات را ادا کنیخرماها را بچ

آمدم و به  اکرم  ینکه نزد نبیماند. سپس براه افتادم تا ا یهم باق یرا ادا کردم ومقدارام   قرضدم که یخرما چ

 .»»امبر خدا هستمیدهم که من، پ می یگواه«فرمود:  او مژده دادم. رسول خدا 

  عجوهخرماي ): 15باب (

ِ  َ�ْن َسْعٍد « -١٨٨٣ لُكَّ يَْوٍم َسبَْع َ�َمَراٍت َعْجَوةً، َمْن تََصبََّح : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َْوِم ُسمٌّ َوال ِسْحرٌ  ُه يِف َذلَِك ايلْ  )٥٤٤٥ بخاری:( .»»لَْم يرَُضُّ

 عجوه یهفت عدد خرما ،صبحروز  که هر یکس«فرمود:   الله  ولرس گوید: می سعد « ترجمه:

 .»»رساند نمی یزهر و جادو به او ضرر در آن روزها, بخورد، نه)یمد یاز خرماها ی(نوع

 ): لیسیدن انگشتان16باب (

نَّ انلَّيِبَّ  :بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٨٨٤
َ
َحُدُ�ْم فَال َ�ْمَسْح يََدهُ «قَاَل:  أ

َ
َ�َل أ

َ
إَِذا أ

ْو يُلِْعَقَها
َ
 )٥٤٥٦ بخاری:( .»»َحىتَّ يَلَْعَقَها أ

از شما غذا خورد, تا  یکیکه  یهنگام«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»نکندک سانده است، آنرا پایا نلیده و یسیرا نلاش  که دست یزمان

 ): دعاي بعد از غذا17باب (

َماَمَة « -۱۸۸۵
ُ
يِب أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
ِ َكِثً�ا َطيِّبًا «اَكَن إَِذا َرَ�َع َمائَِدتَُه، قَاَل:  أ َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 )۵۴۵۸بخاری: ( .»»ُمبَاَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوال ُموَدٍَّع َوال ُمْستَْغً� َ�نُْه َر�َّنَا
َْمُد « :فرمود کرد, می را جمع میاش  سفره اکرم یکه نب یهنگام گوید: می ابو امامه « ترجمه:

ْ
احل

ٍع َوال ُمْستَْغً� َ�نُْه َر�َّنَا ِ َكِثً�ا َطيِّبًا ُمَباَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ َوال ُموَدَّ حمد و سپاس  یعنی ».ِ�َّ

ان یشود و پا ده نمییش برگردانیها از آِن پروردگار ما؛ خدا؛ است که نعمتک ار, مبارك, خالص و پایبس

 .»باشد از نمیین بی ور است و انسان از ایناپذ



 مختصر صحیح بخاري          920

 

نَّ انلَّيِبَّ  :ةٍ ايَ وَ  رِ يِف   هُ نْ �َ وَ « -۱۸۸۶
َ
 ِمْن َطَعاِمِه قَاَل:  أ

َ
ِي «اَكَن إَِذا فََرغ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

، َوال َمْكُفورٍ  ْرَوانَا، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ
َ
 )۵۴۵۹ بخاری:( .»»َكَفانَا، َوأ

َْمُد « فرمود: بعد از غذا خوردن، می اکرم  ینب گوید: می گر, ابو امامه ید یتیدر روا« ترجمه:
ْ
احل

، َوال َمْكُفورٍ  ْرَوانَا، َ�ْ�َ َمْكيِفٍّ
َ
ي َكَفانَا، َوأ ِ

َّ
ِ اذل است که ما را  ییش از آِن خدایحمد و ستا یعنی. »ِ�َّ

 .»ردیگ قرار نمی یشود ومورد ناسپاس ده نمییش برگردانیها راب نموده است و نعمتیت کرده و سیکفا

پراکنده  ید،خورد غذا وقتی که«: فرماید متعال که می خداوند ۀ): این گفت18باب (
 »شوید

�ٍَس « -١٨٨٧
َ
لُِ� َ�نُْه،   َ�ْن أ

َ
يَبُّ ْ�ُن َكْعٍب �َْسأ

ُ
َِجاِب، اَكَن أ

ْ
ْعلَُم انلَّاِس بِاحل

َ
نَا أ

َ
قَاَل: أ

 ِ ْصبََح رَُسوُل ا�َّ
َ
َعاِم  أ َعُروًسا بَِز�ْنََب بِنِْت َجْحٍش، َوَ�َن تََزوََّجَها بِالَْمِدينَِة، فََداَع انلَّاَس لِلطَّ

ِ  .َ�ْعَد اْرتَِفاِع انلََّهارِ  َقْوُم َحىتَّ قَاَم رَُسوُل  فََجلََس رَُسوُل ا�َّ
ْ
وََجلََس َمَعُه رَِجاٌل َ�ْعَد َما قَاَم ال

 ِ �َُّهْم َخرَُجوا .يُْت َمَعُه َحىتَّ بَلََغ بَاَب ُحْجَرِة اَع�َِشةَ َ�َمىَش َوَمشَ  .ا�َّ
َ
فَرََجْعُت َمَعُه،  .ُ�مَّ َظنَّ �

فَرََجَع َورََجْعُت َمَعُه اثلَّاِ�يََة َحىتَّ بَلََغ بَاَب ُحْجَرِة اَع�َِشَة، فَرََجَع  .فَإَِذا ُهْم ُجلُوٌس َماَكَ�ُهمْ 
َِجاُب  .قَْد قَاُموا َورََجْعُت َمَعُه، فَإَِذا ُهمْ 

ْ
نِْزَل احل

ُ
 )٥٤٦٦ بخاری:( .»فرََضََب بَيِْ� َو�َيْنَُه ِسرْتًا َوأ

بن  یکه اب ییدانم تا جا مردم (سبب نزول) حجاب را بهتر می همن از هم گوید: می  انس« ترجمه:

نب دختر یبا زنه منوره، یدر مد ان ذکر است که رسول خدا ید. شایپرس از من در باره آن می کعب 

, پس از بر آمدن آفتاب، مردم را به صرف غذا دعوت نمود. یازدواج کرده بود وصبح روز عروس حجش 

ز آنقدر همراه او نشستند که یاز مردم نای  نشست وعده نکه مردم برخاستند, رسول خدا یپس از ا

د. آنگاه به یرس لشه یاتاق عا هنکه به دروازیشان رفتم تا ایز همراه ایبرخاست و رفت. من ن آنحضرت 

شان، یز همراه او برگشتم. اما آنها همچنان سر جای, دوباره به خانه برگشت. من ناند ن گمان که آنها رفتهیا

شه یعا هخان هنکه به دروازیز همراه او برگشتم تا ایبار دوم برگشت. من ن یبرا نشسته بودند. رسول خدا 

ان من و یم ن بار، آنها برخاسته بودند. آنگاه رسول خدا یاو برگشتم. ا ز همراهید. سپس برگشت و من نیرس

 .»انداخت و حکم حجاب, نازل شدای  خودش، پرده



 

 
 

 

 

 

  کتاب آداب عقیقه -64

 گذاري مولود ): نام1باب (

يِب ُموىَس « -١٨٨٨
َ
َ�يُْت بِِه انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
اُه إِبَْراِهيَم،  قَاَل: ُودِلَ يِل ُغالٌم فَأ فََسمَّ

 َّ
َ

َ�ِة، وََدَ�َعُه إِيل رَبَ
ْ
ُ بِال

َ
 )٥٤٦٧ بخاری:( .»فََحنََّكُه بِتَْمَرٍة، وََداَع هل

او را  آوردم. آنحضرت اکرم  یشدم. او را نزد نب یصاحب فرزند پسر گوید: می  یابوموس« ترجمه:

 . »ل دادیبرکت نمود و او را به من تحو یش دعاید و برایمالاش  د و به کامیجو یید. سپس خرمایم نامیابراه

يِب بَْ�ٍر « -١٨٨٩
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
َ�ْ�ِ  :بَ�ْن أ ِ بِْن الزُّ

ْت َ�بَْدا�َّ َ َها َودلَ َّ�
َ
 يِف  مَ دَّ قَ �َ  .�

َُهوَد قَْد ا: نَ هُ  ادَ زَ ، وَ ةِ رَ جْ الهِ  يِث دِ حَ 
ْ

ُهْم ِ�يَل لَُهْم: إِنَّ ايل َّ�
َ
َ�َفرُِحوا بِِه فَرًَحا َشِديًدا، أل

ُ لَُ�مْ 
َ

 )٥٤٦٩ بخاری:( .»َسَحَرتُْ�ْم، فَال يُودل
ث یا آمد... حدیبدن بر یکه عبدالله بن زب یهنگام گوید: می باسماء دختر ابوبکر « ترجمه:

ک د و آنرا در دهان کودیجو ییخرما امبر اکرم یآوردم. پ ان شد (که او را نزد رسول الله یدر گذشته ب

د: مسلمانان از متولد شدن عبدالله, یافرا ث میین حدیبرکت نمود). اسماء در ا یش دعایگذاشت و برا

و شما صاحب فرزند,  اند شما جادو کرده یها برایهودیرا به آنها گفته بودند که یار خوشحال شدند زیبس

 .»د شدینخواه

 عقیقه ذبح هنگام ،کردن کودك نظافت): 2(باب 

۱۸۹۰- » ِّ يبِّ ِ  َ�ْن َسلَْماَن بِْن اَعِمٍر الضَّ ُغالِم «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
َمَع ال

َذى
َ
ِميُطوا َ�نُْه األ

َ
ْهِر�ُقوا َ�نُْه َدًما، َوأ

َ
 )۵۴۷۱ بخاری:( .»»َعِقيَقٌة، فَأ

با متولد شدن هر «فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می  یسلمان بن عامر ضب« ترجمه:

د و سرش یدهاش  (غسل». دییز نماید و او را تمی، ذبح کنیش گوسفندیوجود دارد. پس براای  قهی, عقیپسر

 .»د)یرا بتراش
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 ): فَرَع3باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -۱۸۹۱
َ
ُل انلِّتَاِج  .»ال فََرَع، َوال َعِتَ�ةَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ وَّ

َ
َفَرُع: أ

ْ
َوال

َعِتَ�ُة يِف رََجٍب 
ْ
 )۵۴۷۳ بخاری:( .»اَكنُوا يَْذحَبُونَُه ِلَطَواِ�يِتِهْم، َوال

ان ذکر است یشا».  وجود ندارد ای، رهیفرع و عت«فرمود:  اکرم   ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 یوانیره, حیکردند و عت شان (بتها) ذبح مییها طاغوت یگفتند که آنرا برا وان میین حمل حیاولکه فرع، به 

 .»کردند بود که آنرا در ماه رجب, ذبح می



 

 
 

 

 

 

 شکار کتاب ذبح و -56

 هنگام شکار کردن ،): گفتن بسم اهللا1باب (

ُت انلَّيِبَّ  َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم « -۱۸۹۲
ْ
ل
َ
 َ�ْن َصيِْد الِْمْعَراِض،  قَاَل: َسأ

َ
ال

َ
َما : «ق

َصاَب بَِعرِْضِه َ�ُهَو َوِ�يذٌ 
َ
ُه، َوَما أ

ْ
هِ فلَُك َصاَب حِبَدِّ

َ
ِب، َ�َقاَل:  .»أ

ْ
لَك

ْ
ُُه َ�ْن َصيِْد ال

ْ
تل

َ
َما «وََسأ

ِب َذاَكٌة، َو�ِْن وَ 
ْ
لَك

ْ
ْخَذ ال

َ
، فَإِنَّ أ ْمَسَك َعلَيَْك فلَُكْ

َ
بًا َ�ْ�َُه، أ

ْ
ْو الِكبَِك لَك

َ
ِبَك أ

ْ
َجْدَت َمَع لَك

 َ بَِك، َول
ْ
ِ ىلَعَ لَك َما َذَكْرَت اْسَم ا�َّ ُ�ْل، فَإِ�َّ

ْ
َخَذهُ َمَعُه َوقَْد َ�تَلَُه، فَال تَأ

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
ْم فََخِشيَت أ

 )۵۴۷۵ بخاری:( .»»تَْذُكْرُه ىلَعَ َ�ْ�ِهِ 
ر بدون َپر, شکار شود، یکه با ت یدر مورد شکار اکرم  یاز نب گوید: می بن حاتم  یعد« ترجمه:

ن صورت, آن شکار به یر ایزش به شکار, اصابت کرده بود, آنرا بخور. در غیت هاگر لب«دم. فرمود: یپرس

 .ست)یز نی(خوردن آن، جا». ماند که با چوب، کشته شده باشد می یگوسفند

ت نگه داشت, یرا که برا یشکار«دم. فرمود: یحکم شکار سگ، پرس هدربار ن از رسول الله یهمچن

م یو ب یدیرا د یگریت، سگ دیا سگهایاگر با سگ  یرا گرفتن سگ, مانند ذبح کردن است. ولیآنرا بخور. ز

را تو هنگام فرستادن سگ خودت, بسم یرفت که آن سگ، شکار را گرفته و کشته باشد, آنرا نخور. ز آن می

 .»»گرینه سگ دی ا الله گفته

 تیر وکمان ۀ): شکار کردن به وسیل2باب (

َُشِ�ِّ « -۱۸۹۳
ْ
يِب َ�ْعلَبََة اخل

َ
ْهِل  َ�ْن أ

َ
رِْض قَْوٍم ِمْن أ

َ
، إِنَّا بِأ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

ِي لَيَْس بُِمَعلٍَّم 
َّ

ِصيُد بَِقويِْس َو�َِ�ليِْب اذل
َ
رِْض َصيٍْد، أ

َ
ُ�ُل يِف آنِيَِتِهْم؟ َو�ِأ

ْ
َ�نَأ

َ
ِكتَاِب، أ

ْ
ال

ا َما ذَ «َو�َِ�ليِْب الُْمَعلَِّم، َ�َما يَْصلُُح يِل؟ قَاَل:  مَّ
َ
ِكتَاِب فَإِْن وََجْدُ�ْم َ�ْ�ََها أ

ْ
ْهِل ال

َ
َكْرَت ِمْن أ

 ِ وا ِ�يَها، َوَما ِصْدَت بَِقوِْسَك فََذَكْرَت اْسَم ا�َّ
ُ
ُدوا فَاْغِسلُوَها َوُ� ِ

َ
ُ�لُوا ِ�يَها، َو�ِْن لَْم جت

ْ
فَال تَأ

ِ فَ  ، َوَما ِصْدَت بَِ�لِْبَك الُْمَعلَِّم فََذَكْرَت اْسَم ا�َّ ، َوَما ِصْدَت بَِ�لِْبَك َ�ْ�ِ ُمَعلٍَّم فَلُكْ لُكْ
َت َذاَكتَُه فلَُكْ 

ْ
ْدَر�

َ
 )۵۴۷۸ بخاری:( .»»فَأ
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شن« ترجمه:
ُ

هود ین اهل کتاب (یامبر خدا! ما در سرزمیپ یعرض کردم: ا گوید: می  یابوثعلبه خ

اد ین ما شکار، زیسرزمن در یم؟ همچنیشان، غذا بخوریم در ظرفهایتوان ا مییم. آیکن می ی) زندگیونصار

ن یاز ایک کنم. خوردن کدام ام, شکار می افتهیت یر تربیام وغ افتهیت یاست و من با کمانم و سگ ترب

م که اگر ید بگوی, بایدیاهل کتاب پرس هکه دربار یدر پاسخ سؤال«م مناسب است؟ فرمود: یشکارها برا

د ییآنان را بشو ین صورت, ظرفهایر ایدر غ د.یآنان, غذا نخور یوجود داشت, در ظرفها یگریدی  ظرفها

, ییگو و هنگام شکار کردن, بسم الله می یکن را که با کمان ات شکار می یوانید. وحیودر آنها، غذا بخور

 .»»، بخوریکن افته ات شکار مییت یرا که با سگ ترب یوانین حیبخور. همچن

 حکم شکار کردن با سنگ): 3باب (

ٍل « -۱۸۹۴ ِ بِْن ُمَغفَّ
ِْذْف، فَإِنَّ  :َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
ُ: ال خت

َ
ى رَُجًال َ�ِْذُف، َ�َقاَل هل

َ
نَُّه َرأ

َ
�

 ِ َْذَف، َوقَاَل:  رَُسوَل ا�َّ
ْ
ْو اَكَن يَْ�َرُه اخل

َ
َْذِف، أ

ْ
إِنَُّه ال يَُصاُد بِِه َصيٌْد، َوال «َ�َ� َعِن اخل

، َولَِكنََّها َعْ�َ  ُ�نىَْك بِِه َعُدوٌّ
ْ
 ال

ُ
، َوَ�ْفَقأ نَّ ُ:  .»قَْد تَْ�رِسُ السِّ

َ
ُ�مَّ َرآُه َ�ْعَد َذلَِك َ�ِْذُف، َ�َقاَل هل

 ِ ثَُك َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َحدِّ
ُ
َ�لُِّمَك  أ

ُ
ِْذُف؟ ال أ

َ
نَْت خت

َ
َْذَف، َوأ

ْ
ْو َكِرَه اخل

َ
َْذِف، أ

ْ
نَُّه َ�َ� َعِن اخل

َ
�

 )۵۴۷۹ بخاری:( .»َكَذا َوَ�َذا
کند. به او  زه پرتاب میید که سنگ ریرا د یت است که او مردیروا از عبدالله بن مغفل « ترجمه:

دانست و  ن کار را ناپسند مییا این کار, منع فرمود و یاز ا را رسول الله یزه، پرتاب نکن. زیگفت: سنگ ر

چه بسا که  یبرساند. ول یبیتواند، شکار کند و نه به دشمن، آس می یزه, نه کسیبا پرتاب سنگر«فرمود: 

 ».را کور کند یشود و چشم یباعث شکستن دندان

م: رسول یگو کند. به او گفت: به تو می زه پرتاب میید که سنگری، باز هم همان شخص را دیپس از مدت

؟! فالن یکن زه پرتاب مییسنگر دانست. باز هم ا آنرا ناپسند مییزه, منع فرمود یاز پرتاب سنگر خدا 

 .»با تو سخن نخواهم گفتمدت، 

 گله ي و غیر شکار غیر گ): حکم نگهداري س4باب (

بًا لَيَْس بَِ�لِْب َماِشيٍَة، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بعن اْ�َن ُ�َمَر « -۱۸۹۵
ْ
َمِن اْ�تََ� لَك

ْو َضاِرَ�ٍة، َ�َقَص لُكَّ يَْوٍم ِمْن َ�َمِلِه ِ�َ�اَطانِ 
َ
 )۵۴۸۰بخاری:( .»»أ

ا سگ یبجز سگ گله و  یهرکس، سگ« فرمود: اکرم  ینب گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»»شود کاسته می اش، راط از پاداش اعمالیکند, روزانه دو ق ی, نگه داریشکار
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 ماندپنهان  ،یچسه روز از دید شکاریا  دو ،): اگر شکار5باب (

يَْد : «ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ  هَ يِف  ادَ زَ �باً وَ رِ قَ  مَ دَّ قَ �َ  َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم « -۱۸۹۶ َو�ِْن َرَميَْت الصَّ
 ُ�

ْ
، َو�ِْن َوَ�َع يِف الَْماِء فَال تَأ ثَُر َسْهِمَك فلَُكْ

َ
، لَيَْس بِِه إِالَّ أ ْو يَْوَمْ�ِ

َ
 .»»ْل فَوََجْدتَُه َ�ْعَد يَْوٍم أ

 )۵۴۸۵ بخاری:(
 اکرم  ینب گوید: می ت،ین روایشد. در اان یث قبل، بیچند حد بن حاتم یت عدیروا« ترجمه:

ر یو فقط اثر ت یافتیا دو روز، آنرا یک یو بعد از  یکرد یازاند ری، تیشکار یاگر بسو«آن، فرمود:  هدر ادام

 .»»اگر در آب، افتاده بود، آنرا نخور یتو بر آن وجود داشت, آنرا بخور. ول

 ): خوردن ملخ6باب (

ْوَ�  َعِن « -۱۸۹۷
َ
يِب أ

َ
ْو ِستًّا، ُكنَّا  قَاَل: َغَزْونَا َمَع انلَّيِبِّ  بابِْن أ

َ
َسبَْع َغَزَواٍت، أ

ََرادَ 
ْ
ُ�ُل َمَعُه اجل

ْ
 )۵۴۹۵ بخاری:( .»نَأ

م و با یبود اکرم  یا شش غزوه، همراه نبیهفت  گوید: می ب یاوف یعبدالله بن اب« ترجمه:

 .»میخورد شان, ملخ مییا

 نمودنذبح  نحر کردن و): 7باب (

ْسَماَء بِنِْت « -۱۸۹۸
َ
يِب بَْ�ٍر  َ�ْن أ

َ
ِ  بأ َْرنَا ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ فَرًَسا  قَالَْت: �َ

َ�لْنَاهُ 
َ
 )۵۵۱۲ بخاری:( .»فَأ

 ١مینحر کرد را یاسب الله  در زمان رسول گوید: می بر ابوبکدختر اسماء « ترجمه:

 . »میخورد و 

 قرار دادن حیوان هدف کردن و ): مثله8باب (

وْ  .�نَُّه َمّر بِنََفٍر نََصبُوا َدَجاَجًة يَْرُموَ�َها :بابِْن ُ�َمَر  َعِن « -۱۸۹۹
َ
ا َرأ قُوا  هُ فَلَمَّ َ�َفرَّ

 )۵۵۱۵بخاری:( .»لََعَن َمْن َ�َعَل َهَذا َقاَل اْ�ُن ُ�َمَر: َمْن َ�َعَل َهَذا؟ إِنَّ انلَّيِبَّ �َ َ�نَْها، 
را هدف قرار  یگذشت که مرغ می یشان ازکنار تعدادیکه ا ت استیروا بابن عمر  زا« ترجمه:

دند، پراکنده شدند. ابن عمر یرا د ب که ابن عمر یکردند. هنگام می یازاند ریآن، ت یداده بودند و بسو

                                           
 شود. یم نگونه ذبحیآن است که شتر معموال ا ینه یوان از کنار سیح یدن رگها و گلویبر یبه معنا نحر کردن -١
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لعنت نموده  اکرم  یبکند، نب ین کاریرا که چن یانجام داده است؟ کس ین کار را چه کسیگفت: ا

 . »است

َيََوانِ  لََعَن انلَّيِبُّ  :ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ  ب هُ نْ �َ وَ « -١٩٠٠
ْ
 .»َمْن َمثََّل بِاحل

ثله کند زنده را مُ  اتوانیرا که ح یکس اکرم  ینب گوید: می ،گرید یتیدر روا بعمر ابن « ترجمه:

 .»ش را قطع کند) لعنت نمودی(اعضا

 ): گوشت مرغ9باب (

يِب ُموىَس « -١٩٠١
َ
يُْت انلَّيِبَّ قَاَل  َ�ْن أ

َ
ُ�ُل َدَجاًجا : َرأ

ْ
 )٥٥١٧ بخاری:( .»يَأ

 .»فرمود ل میی، مدم که گوشت مرغیا در  مراک  ینب گوید: می  یبوموسا« ترجمه:

 ): خوردن گوشت حیوانات درنده10باب (

يِب َ�ْعلَبََة « -١٩٠٢
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
بَاِع  أ ْ�ِل لُكِّ ِذي نَاٍب ِمَن السِّ

َ
 .»َ�َ� َ�ْن أ

 )٥٥٣٠ بخاری:(
  .»منع فرمود، وانات درندهیوردن گوشت حاز خ الله  رسول گوید: می لبه ابوثع« ترجمه:

 ): مشک11باب (

يِب ُموىَس « -١٩٠٣
َ
وِْء، َكَحاِمِل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ اِلِح َوالسَّ َِليِس الصَّ

ْ
َمثَُل اجل

دَ  ِ
َ

ْن جت
َ
ا أ ْن تَبْتَاَع ِمنُْه، َو�ِمَّ

َ
ا أ ْن ُ�ِْذيََك، َو�ِمَّ

َ
ا أ ِكِ�، فََحاِمُل الِْمْسِك إِمَّ

ْ
 ِمنُْه الِْمْسِك َونَافِِخ ال

ْن ُ�ِْرَق ِ�يَ 
َ
ا أ ِكِ� إِمَّ

ْ
َد ِر�ًا َخِبيثَةً ِر�ًا َطيِّبًَة، َونَافُِخ ال ِ

َ
ْن جت

َ
ا أ  )٥٥٣٤ بخاری:( .»»ابََك، َو�ِمَّ

و ک ن خوب و بد, مانند حامل ُمشیمثال همنش« :فرمود اکرم  ینب گوید: می  یابوموس« ترجمه:

خوش آن، به  ینکه بویا ایو  یخر ا از او مییدهد  میک ا به تو مشک یدمنده َدِم آهنگر است. حامل مش

 .»»رسد بد آن، به مشام ات می یا بویسوزاند و  ت را مییا لباسهایَدم آهنگر ی  رسد. و دمنده مشام ات می

 گذاري بر صورت ): نشانه12باب (

وَرةُ  : َ�َ� انلَّيِبُّ اَل قَ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٩٠٤ ْن ترُْضََب الصُّ
َ
 )٥٥٤١ بخاری:( .»أ

ن جهت، ابن یاز زدن به صورت, منع فرمود. (بد اکرم  ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»دانست) بر صورت را ناپسند می ینشانه گذار بعمر



 

 
 

 

 

 

 کتاب آداب قربانی -66

 قربانین گوشت و ذخیره کرد نخورد ):1باب (

ْ�َوِع « -١٩٠٥
َ
َمْن َضىحَّ ِمنُْ�ْم، فَال يُْصِبَحنَّ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

ءٌ  ، َ�ْفَعُل َكَما  .»َ�ْعَد ثَاثِلٍَة َو�َيِقَ يِف بَيِْتِه ِمنُْه يَشْ ِ َعاُم الُْمْقبُِل قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ا اَكَن ال فَلَمَّ

رَْدُت «َ�َعلْنَا اَعَم الَْمايِض؟ قَاَل: 
َ
َعاَم اَكَن بِانلَّاِس َجْهٌد، فَأ

ْ
ِخُروا، فَإِنَّ َذلَِك ال ْطِعُموا َوادَّ

َ
لُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِ�يَها
َ
 )٥٥٦٩ بخاری:( .»»أ

د یکرده است, نبا یهرکس از شما قربان«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  سلمه بن اکوع« ترجمه:

ا مانند سال یرسول خدا! آ یا سال بعد، مردم گفتند:». بماند یباق اش، از آن، در خانه یزیصبح روز سوم، چ

قحط  گذشته، مردم دچارد. سال یره کنید و ذخیز بخورانیگران نید و به دیبخور«م؟ فرمود: یگذشته، عمل کن

 .»»دیکنک شده بودند لذا خواستم که به آنها کم یسال

اِب  َ�نْ « -١٩٠٦ َطَّ
ْ
  :ُ�َمَر بِْن اخل

ْ
  مَ وْ يَ  دَ يْ عِ �نَُّه َص�َّ ال

َ
ُْطبَِة، ُ�مَّ َخَطَب ىَح ْض األ

ْ
 َ�بَْل اخل

 ِ َها انلَّاُس إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ُّ�
َ
ا  انلَّاَس َ�َقاَل: يَا � مَّ

َ
ِعيَديِْن، أ

ْ
قَْد َ�َهاُ�ْم َ�ْن ِصيَاِم َهَذيِْن ال

ُ�لُوَن ِمْن �ُُسِكُ�مْ 
ْ
ا اآلَخُر َ�يَْوٌم تَأ مَّ

َ
َحُدُهَما َ�يَْوُم فِْطِرُ�ْم ِمْن ِصيَاِمُ�ْم، وَأ

َ
 )٥٥٧٣ بخاری:( .»»أ

خطبه اقامه نمود. راد یِد قربان را قبل از ایشان نماز عیت است که ایروا از عمر بن خطاب « ترجمه:

ن یشما را از روزه گرفتن ا مردم! همانا رسول خدا  یراد خطبه پرداخت و فرمود: ایمردم، به ا یسپس برا

، یگرید. و دیکن تان را افطار مییها روزه د فطر است که شمایاز آندو، روز ع یکیرا ید, منع فرمود. زیدو ع

  .»دیخور تان را مییها یاست که شما قربان یروز
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ِ بِْن ُ�َمَر « -١٩٠٧
ِ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َْمَر يِف «قَاَل:  أ

ْ
َمْن رَشَِب اخل

ْ�يَا، ُ�مَّ لَْم َ�تُْب ِمنَْها، ُحِرَمَها يِف اآلِخَرةِ   )٥٥٧٥ :بخاری( .»»ادلُّ
ا شراب بنوشد و از یهرکس, در دن«فرمود:  رسول الله  گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

 . »»آن، توبه نکند, از شراب آخرت، محروم خواهد شد

يِب « -١٩٠٨
َ
  : ُهَر�َْرةَ َعِن أ

َ
اِ� ِحَ� يَْزِ� َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال «قَاَل:  نَّ انلَّيِبَّ أ ال يَْزِ� الزَّ

ُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ  اِرُق ِحَ� �رَْسِ ُق السَّ ُ�َها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال �رَْسِ َْمَر ِحَ� �رَْشَ
ْ
 .»»�رَْشَُب اخل

 )٥٥٧٨ بخاری:(
ست. یزناکار، هنگام ارتکاب عمل زنا, مؤمن ن« فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»ستیست وسارق هم هنگام سرقت, مؤمن نیشراب خوار، هنگام خوردن شراب, مؤمن ن

 ايَ وَ رِ  يِفْ   هُ نْ �َ وَ « -١٩٠٩
َ
َوال يَنْتَِهُب ُ�ْهبًَة َذاَت رَشٍَف يَْرَ�ُع انلَّاُس إيَِلِْه « :ًضايْ ٍة أ

بَْصارَُهْم ِ�يَها ِحَ� يَنْتَِهبَُها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
َ
  )٥٥٧٨ بخاري:( .»»أ

 یچپاولگرن یو همچن«فرمود:  که رسول اکرم  آمده است  رهیگر از ابوهرید یتیدر روا« ترجمه:

 .»»ستی, هنگام چپاول، مؤمن ناند به آن، چشم دوختهمردم  که کند را غارت می یمال با ارزشکه 

 شود می ): شرابی که از عسل ساخته1باب (

ِ  :قَالَْت  لَعِن اَع�َِشَة « -١٩١٠ َعَسِل، َوَ�َن  ُسئَِل رَُسوُل ا�َّ
ْ
ِتِْع َوُهَو نَِبيُذ ال

ْ
َعِن ابل

 ِ ُ�ونَُه، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ََمِن �رَْشَ ْهُل ايلْ
َ
ْسَكَر َ�ُهَو َحَرامٌ : «أ

َ
اٍب أ  )٥٥٨٦ بخاری:( .»»لُكُّ رَشَ

دند, ینوش من از آن مییکه مردم  عسل شراب هدربار لله ا  از رسول گوید: می لشه یعا« ترجمه:

  .»»که انسان را مست کند، حرام است یشرابهر « فرمود: دند. رسول خدا یپرس
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ْشَعِريُّ « -١٩١١
َ
يُب اَعِمٍر األ

َ
  :عن أ

َ
قَْواٌم «َ�ُقوُل:  َسِمَع انلَّيِبَّ  هُ نَّ �

َ
يِت أ مَّ

ُ
يَلَُكوَ�نَّ ِمْن أ

 َجنِْب َعلٍَم، يَُروُح َعلَ 
َ

قَْواٌم إِىل
َ
لَنَّ أ َْمَر، َوالَْمَعازَِف، َويَلَْ�ِ

ْ
َِر�َر، َواخل

ْ
َِر، َواحل

ْ
يِْهْم �َْستَِحلُّوَن احل

ِ�يِهْم حِلَاَجٍة، َ�يَُقولُوَن: ارِْجْع إيَِلْنَا 
ْ
َعلََم، َوَ�ْمَسُخ �َِسارَِحٍة لَُهْم، يَأ

ْ
ُ َو�ََضُع ال َغًدا، َ�يُبَيِّتُُهُم ا�َّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
 يَْوِم ال

َ
 )٥٥٩٠ بخاری:( .»»آَخِر�َن قَِرَدًة وََخنَاِز�َر، إىِل

دا یپ یافرادان امت من یم در«فرمود:   اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  یابوعامر اشعر« ترجمه:

در  خواهند آمد که ین افرادیهمچندانند.  یرا حالل م یقیموسآالت شم، شراب و یخواهند شد که زنا، ابر

نزد آنان  ینی، اگر مسکردآو یم هرا به خان کنند و هنگام شام که چوپان, گوسفندان آنها می یها زندگ کوه هقل

 یکوه را باال کند و میک آنها را هال خداونداما شب هنگام, ا. ی: فردا بندیگو , میخواهدب یزید و از آنان، چیایب

  .»»دینما ل مییمون، تبدیو مک امت, به خویکند و تا روز ق گر را مسخ میید یگروهو  .اندازد یم ،آنان

 خرما در ظرفهاي عادي و سنگی ة): گرفتن شیر2باب (

١٩١٢- » ِ نَُّه َداَع رَُسوَل ا�َّ
َ
� : اِعِديِّ َسيٍْد السَّ

ُ
يِب أ

َ
تُُه  َ�ْن أ

َ
يِف ُعرِْسِه، فاََكنَْت اْمَرأ

 ِ تَْدُروَن َما َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َعُروُس، قَالَْت: أ

ْ
ُ َ�َمَراٍت ِمْن َخاِدَمُهْم َوِ�َ ال ْ�َقْعُت هلَ

َ
؟ أ

 )٥٥٩١ :یبخار( .»اللَّيِْل يِف تَْورٍ 
س« ترجمه:

ُ
دعوت نمود. اش  یرا به جشن عروس  ت است که او رسول خدایروا  ید ساعدیاز ابوا

ن ماجرا قبل از نزول حجاب یاست که ا یکرد. (گفتن می ییرایو همسرش که همان عروس بود، آنان را پذ

کردم؟ چند عدد خرما از  ییرایپذ از رسول خدا  یزید که با چه چیدان ا مییگفت: آ بود). و (بعدها) می

شان، یشده بود، داخل آب گذاشته بودم (و با آنها از ا که از سنگ ساخته یش در ظرفیشب گذشته، برا

 .»نمودم) ییرایپذ

 از آنها، منع شده بود ةاستفاد استفاده از ظروفی که قبال ة): اجاز3باب(
ِ بِْن َ�ْمٍرو « -١٩١٣ ا َ�َ� انلَّيِبُّ  بَ�ْن َ�بِْد ا�َّ ْسِقيَِة ِ�يَل لِلنَّيِبِّ  قَاَل: لَمَّ

َ
 :َ�ْن األ

َرِّ َ�ْ�ِ الُْمَزفَِّت 
ْ
َص لَُهْم يِف اجل ُد ِسَقاًء. فَرَخَّ  )٥٩٩٣ :یبخار( .»لَيَْس لُكُّ انلَّاِس َ�ِ

از ظرفها  یدن در بعضیاز نوش  اکرم یکه نب یهنگام گوید: می بعبد الله بن عمرو « ترجمه:

 یگر، دسترسید یمردم به ظرفها هگفتند: هم  شد) منع فرمود، به آنحضرت (که در آنها شراب ساخته می

 .»، استفاده کننداند ر اندود نشدهیکه ق ییها به آنها اجازه داد تا از کوزه  اکرم یندارند؟ آنگاه نب
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مست  در صورتی کهنرسیده را  گوید: نباید خرماي رسیده و می که ): کسی4باب (
 مخلوط کرد هم،با همچنین نباید دو خورش را  با هم مخلوط کرد و ،کننده باشند

يِب َ�تَاَدَة « -١٩١٤
َ
ْهِو، َواتلَّْمِر  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ْن ُ�َْمَع َ�ْ�َ اتلَّْمِر َوالزَّ

َ
أ

ُنْبَْذ لُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما ىلَعَ ِحَدةٍ 
ْ

�ِيِب، َويل  )٥٦٠٢ بخاری:( .»َوالزَّ
ن از یهمچن وگر یکدیبا نارس ده ویرس یخرما هریش گرفتن از اکرم  ینب گوید: می ابوقتاده « ترجمه:

 .»دگرفته شو د بطور جداگانه،یاز آنها بایک هر ی  رهیگر, منع فرمود. پس شیکدیبا کشمش  وخرما  هریش گرفتن

 ): نوشیدن شیر5باب (

١٩١٥- » ِ
بُو مُحَيٍْد بَِقَدٍح ِمْن لنََبٍ ِمَن انلَِّقيعِ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
 ،قَاَل: َجاَء أ

 ِ ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن َ�ْعُرَض َعلَيِْه ُعوًدا: «َ�َقاَل هل
َ
الَّ مَخَّْرتَُه، َولَْو أ

َ
 )٥٦٠٦ بخاری:( .»»أ

 اکرم   رسول ع آورد.ینق هاز منطق ریوان شیل یکد یابوحم گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

 .»»یگذاشت یآن م یرو ،چوب قطعهیک ه اگر چ ؟یدیانپوشنوان را یل ایآ«فرمود: خطاب به او 

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩١٦
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يِفُّ ِمنَْحًة، «قَاَل:  أ َدقَُة: اللِّْقَحُة الصَّ نِْعَم الصَّ

يِفُّ ِمنَْحًة، َ�ْغُدو بِإِنَاٍء َوتَُروُح بِآَخرَ  اُة الصَّ  )٥٦٠٨ بخاری:( .»»َوالشَّ
شتِر نو زا  رِ یدن شی, بخشن صدقهیبهتر«فرمود:  الله  رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»دهد می ریظرف شیک است که هر صبح و شام,  یرِدهیوگوسفند ش

 ): نوشیدن شیر با آب6باب (

١٩١٧- » ِ
نَّ انلَّيِبَّ  :بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

َ
نَْصاِر َوَمَعُه  أ

َ
َدَخَل ىلَعَ رَُجٍل ِمَن األ

ُ انلَّيِبُّ 
َ

ُ، َ�َقاَل هل
َ

 .»اللَّيْلََة يِف َشنٍَّة َو�ِالَّ َكَرْ�نَا إِْن اَكَن ِعنَْدَك َماٌء بَاَت َهِذهِ : «َصاِحٌب هل
، ِعنِْدي َماٌء بَائٌِت  ِ ُل الَْماَء يِف َحائِِطِه، قَاَل: َ�َقاَل الرَُّجُل: يَا رَُسوَل ا�َّ  .قَاَل: َوالرَُّجُل ُ�َوِّ

َعِر�ِش، قَاَل: فَاْ�َطلََق بِِهَما فََسَكَب يِف قََدٍح، ُ�مَّ َحلَ 
ْ
 ال

َ
ُ، فَاْ�َطِلْق إِىل

َ
َب َعلَيِْه ِمْن َداِجٍن هل

 ِ ي َجاَء َمَعهُ قَاَل: فرََشَِب رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

 )٥٦١٣ بخاری:( .»، ُ�مَّ رَشَِب الرَُّجُل اذل
مرد یک ارانش (ابوبکر) نزد یاز  یکیبا  اکرم  ینب گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

ر یاور. در غیمان بیبوده است, براک شب در مشیوجود دارد که د یاگر نزد تو آب«رفت و به او فرمود:  یانصار

کرد و آب را از  می یاریرا آباش  که باغ یآن مرد در حال». مینوش ن صورت, با دهانمان از حوض، آب مییا

د. سپس یبان برویرسول خدا! مشك, آب دارد. شما به سا یساخت, گفت: ا گر, منتقل میید ییبه جا ییجا
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از آن  د. آنگاه، رسول الله یخت و گوسفندش را در آن دوشیآب ر ای، بان برد و در کاسهیساآنها را به 

 .»دیز از آن نوشیشان آمده بود نیکه همراه ا یان, مردید و در پاینوش

 آب نوشیدن  ه): ایستاد7باب (

ٍّ  َ�نْ « -١٩١٨ ىَت ىلَعَ بَاِب الرََّحبَِة  يلَعِ
َ
َحُدُهمْ فرََشَِب قَائًِما، : �نَُّه أ

َ
 َ�َقاَل: إِنَّ نَاًسا يَْ�َرُه أ

يُْت انلَّيِبَّ 
َ
ْن �رَْشََب وَُهَو قَائٌِم، َو�ِ�ِّ َرأ

َ
ْ�تُُموِ� َ�َعلُْت  أ

َ
 )٥٦١٥ بخاری:( .»َ�َعَل َكَما َرأ

ستاده, آب یآمد وا (در کوفه) حبهر هشان به دروازیات است که یروا طالب  یابن اب یاز عل« ترجمه:

  اکرم یکه من نب یدانند در حال ستاده, ناپسند مییدن را در حالت ایاز مردم, آب نوش یگفت: بعضد و ینوش

 .»دمیستاده, آب نوشید که ایدید همانگونه که شما مرا دیستاده، آب نوشیدم که ایرا د

 )٥٦١٧ بخاری:( .»قَائًِما ِمْن َزْمَزمَ  قَاَل: رَشَِب انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٩١٩
 .»»دیستاده نوشیاز آب زمزم، ا اکرم  ینب« گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 مشک  ۀاز دهان نوشیدن): آب 8باب (

ُْدرِيِّ « -١٩٢٠
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِ  َ�ْن أ ْسِقيَِة،  قَاَل: َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
َعِن اْخِتنَاِث األ

فَْواِهَها
َ
ُْب ِمْن أ  )٥٦٢٥ بخاری:( .»َ�ْعِ� الرشُّ

  .»»مشك, منع فرمود هدن آب از دهانیاز نوش رسول الله « گوید: می  ید خدریابو سع« ترجمه:

يِب « -١٩٢١
َ
ِ قَاَل:   ُهَر�َْرَة َ�ْن أ ِو  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

َ
ِقْرَ�ِة أ

ْ
ِْب ِمْن فَِم ال َعِن الرشُّ

ْن َ�ْغِرَز َخَشبَُه يِف َدارِهِ 
َ
ْن َ�ْمنََع َجارَُه أ

َ
َقاِء، َوأ  )٥٦٢٧ بخاری:( .»السِّ
 ومنع فرمود.  ک،مش هنادن آب از دهیاز نوش الله  ت است که رسولیروا ه ریاز ابوهر« ترجمه:

 .»وارش بگذرد, منع کردیرا بر داش  چوبه یشخص نگذارد تا همسانکه یاز ا نیهمچن

 یا سه نفس نوشیدن آب با دو از تنفس در ظرف آب، و نهی کردن): 9باب (

�ٍَس « -١٩٢٢
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :عن أ

َ
ُس ثَالثًا أ  )٥٦٣١ بخاری:( .»اَكَن يَتَنَفَّ

 .»کرد تنفس می ،سه بار )دن آبینوش (هنگام اکرم  ینب گوید: می انس« ترجمه:

 ): ظرفهاي نقره اي10باب (

مِّ َسلََمَة « -١٩٢٣
ُ
ِ  :َزْوِج انلَّيِبِّ  لَ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ي �رَْشَُب يِف إِنَاِء : «قَاَل  أ ِ

َّ
اذل

َما ُ�َرِْجُر يِف َ�ْطِنِه نَاَر َجَهنَّمَ  ِة، إِ�َّ ِفضَّ
ْ
 )٥٦٣٤ بخاری:( .»»ال
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هر کس در «فرمود:  رسول الله  گوید: می ؛اکرم  ینب ی؛همسر گرام لام سلمه « ترجمه:

 .»»زدیر , آب بنوشد, در واقع، آتش دوزخ در شکمش مییظرف نقره ا

 ): آشامیدن در لیوان11باب (

اْسِقنَا يَا «َسِقيَفَة بَِ� َساِعَدَة، َ�َقاَل:  قَاَل: أىت انلَّيِبُّ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -١٩٢٤
�ْنَا ِمنُْه، ُ�مَّ اوِ الرَّ  اَل قَ  .فَْسَقيْتُُهْم يِف قََدِح  .»َسْهُل  َقَدَح فرََشِ

ْ
ْخَرَج نَلَا َسْهٌل َذلَِك ال

َ
ي: فَأ

 ُ
َ

َعِز�ِز َ�ْعَد َذلَِك، فَوََهبَُه هل
ْ
 )٥٦٣٧ بخاری:( .»اْستَوَْهبَُه ُ�َمُر ْ�ُن َ�بِْدال

به ما  !سهل یا«فرمود:  آمد وساعده  یفه بنیسقبه  اکرم  ینب گوید: می  سهل بن سعد« ترجمه:

 .شان، آب دادمی، به ایوانی. پس من در ل»آب بده

م. سرانجام، عمر بن یدیز در آن، آب نوشیرون آورد و ما نیوان را بیسپس سهل آن ل گوید: می یراو

 .»دیوان را به او ببخشد. سهل هم آنرا به او بخشیز از او خواست تا آن لیعبدالعز

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٢٥
َ
  :َ�ْن أ

َ
�ٌَس  .اَكَن ِعنَْدُه قََدَح انلَّيِبِّ  هُ نَّ �

َ
: لََقْد َ�َقاَل أ

 ِ ْ�رَثَ ِمْن َكَذا َوَ�َذا، وَ�َن ِ�يِه َحلَْقٌة ِمْن َحِديدٍ  َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َقَدِح أ

ْ
َراَد  .يِف َهَذا ال

َ
فَأ

ةٍ  ْو فِضَّ
َ
ْن َ�َْعَل َماَكَ�َها َحلَْقًة ِمْن َذَهٍب أ

َ
�ٌَس أ

َ
بُو َطلَْحَة  .أ

َ
ُ أ نَّ َشيْئًا َ�َقاَل هلَ َ : ال ُ�َغ�ِّ

 ِ َ�هُ  َصنََعُه رَُسوُل ا�َّ  )٥٦٣٨ بخاری:( .»َ�رَتَ
ـ گفت:  ینزد او بود . پس ـ روز اکرم  یوان نبیت است که لیروا ک انس بن مالاز « ترجمه:

 وان, آب دادم.ین لیشتر از چند بار, در ایرا ب رسول الله 

حلقه یک ش یخواست به جا وجود داشت و انس می یآهن هحلقیک وان، یدر آن ل گوید: می یراو

لذا انس  ر نده.ییساخته است تغ راکه رسول الله  یزیبگذارد. ابو طلحه به او گفت: چای  ا نقرهیو ییطال

 .»گذاشت یآنرا به همان حال، باق
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 آمده است ،بیمارگناهان  ةکفار ة): آنچه دربار1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٢٦
َ
ُْدرِيِّ َوأ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َما يُِصيُب «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن أ

ْوَكِة �َُشاُكَها،  ، َحىتَّ الشَّ ًذى َوال َ�مٍّ
َ
الُْمْسِلَم ِمْن نََصٍب َوال وََصٍب، َوال َهمٍّ َوال ُحْزٍن، َوال أ

ُ بَِها ِمْن َخَطايَاهُ  َر ا�َّ  )٥٦٤٢ بخاری:( .»»إِالَّ َ�فَّ
چگونه یمسلمان, دچار ه«فرمود:  اکرم  یند: نبیگو می بره یو ابو هر ید خدریابوسع« ترجمه:

آنها، گناهانش را  هلینکه خداوند به وسیشود مگر ا نمی یو غم ی، گرفتاری، ناراحتی، نگرانیماری, بیخستگ

 .»شود) گناهانش می ه(باعث کفار» خلد ش مییکه به پا یخار یبخشد. حت می

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٢٧
َ
ِ  َ�ْن أ َاَمِة ِمَن « :قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َمثَُل الُْمْؤِمِن َكَمثَِل اخل

ْرَزةِ،
َ
َفاِجُر اَكأل

ْ
َالِء، َوال  بِابلْ

ُ
أ ْ�َها، فَإَِذا اْ�تََدلَْت، تََ�فَّ

َ
�ُح َكَفأ َ�تَْها الرِّ

َ
ْرِع، ِمْن َحيُْث أ  الزَّ

ُ إَِذا َشاءَ  اَء ُمْعتَِدلًَة، َحىتَّ َ�ْقِصَمَها ا�َّ  )٥٦٤٤ خاری:ب( .»»َصمَّ
است که از هر  یاهیگ همثال مؤمن, مانند ساق«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« :ترجمه

شه یشود. (هم رد، راست مییگ که باد، آرام می یکند. و هنگام د و او را کج مییآ میاش  به سراغ یطرف, باد

اما فرد فاجر، مانند گردند).  میاش  گناهان هباعث کفار ها بتین مصیبرد و ا بت بسر مییدر بال و مص

 یعنی». (گرداند رسد و خداوند او را نابود می می فرااش  نکه مرگیدرخت کاج، سخت و استوار است تا ا

 . »شود) می یکمتر دچار گرفتار

ِ  َ�نُْه وَ « -١٩٢٨ ُ بِِه َخْ�ًا، يُِصْب ِمنْهُ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  .»»َمْن يُرِِد ا�َّ
 )٥٦٤٥ بخاری:(

ر داشته یبه هرکس که خداوند اراده خ«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره ین ابوهریهمچن« ترجمه:

 . »»سازد باشد, او را گرفتار بال می
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 ): شدت بیماري2باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٢٩ َشدَّ َعلَيِْه الْوََجُع ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
 .»قَالَْت: َما َرأ

 )٥٦٤٦ بخاری:(
 .»»دتر باشدیشد رسول الله  یماریاز باش  یماریدم که بیرا ند یکس« گوید: می لشه یعا« ترجمه:
١٩٣٠- » ِ

َ�يُْت انلَّيِبَّ قَاَل:  َ�ْن َ�بِْدا�َّ
َ
يِف َمَرِضِه َوُهَو يُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا،  أ

ْجَر�ِْن؟ قَاَل: 
َ
نَّ لََك أ

َ
َجْل «َوقُلُْت: إِنََّك تَلُوَعُك وَْعاًك َشِديًدا، قُلُْت: إِنَّ َذاَك بِأ

َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم  ،أ

َاتُّ َوَرُق الشَّ 
َ

ُ َ�نُْه َخَطايَاُه، َكَما حت ًذى إِالَّ َحاتَّ ا�َّ
َ
 )٥٦٤٧ بخاری:( .»»َجرِ يُِصيبُُه أ

که به شدت, تب  یدر حال اکرم  ینب یماریدر دوران ب« گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

ن خاطر است که به شما دو پاداش ید به اید. شایشو شان رفتم و گفتم: شما به شدت، تب مییبود، نزد ا

زد همانگونه که یر د, خداوند گناهانش را میی، گرفتار آیبتیکه به مص ی, هر مسلمانیبل«رسد؟ فرمود:  می

 .»»زندیر برگ درختان، می

 که بیهوش شود ): فضیلت کسی3باب (

  :بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -١٩٣١
َ
  ِض عْ بِلَ  اَل قَ  هُ نَّ �

َ
الَ هِ ابِ حَ ْص أ

َ
َنَِّة؟  : أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ًة ِمْن أ

َ
ِر�َك اْمَرأ

ُ
أ

تَِت انلَّيِبَّ 
َ
وَْداُء، أ ُة السَّ

َ
ُف، فَاْدُع  قُلُْت: بََ�، قَاَل: َهِذهِ الَْمْرأ تََ�شَّ

َ
ُع، َو�ِ�ِّ أ رْصَ

ُ
َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ

َ يِل  َنَُّة، َو�ِْن ِشئِْت َدَعوْ «قَاَل:  .ا�َّ
ْ
ْن ُ�َعاِ�يَِك إِْن ِشئِْت َصرَبِْت َولَِك اجل

َ
َ أ َ�َقالَْت:  .»ُت ا�َّ

َف، فََداَع لََها تََ�شَّ
َ
ْن ال أ

َ
َ يِل أ ُف، فَاْدُع ا�َّ تََ�شَّ

َ
، َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ ْصرِبُ

َ
 )٥٦٥٢ بخاری:( .»أ

به تو نشان ندهم؟  یبهشت یا زنیارانش گفت: آیاز  یکیت است که به یروا باز ابن عباس « ترجمه:

 گردم. شوم و برهنه می هوش می بی آمد و گفت: من اکرم  یاه، نزد نبین زن سیعباس گفت: ا. ابن یگفت: بل

, صبر کن. یخواه فرمود: اگر می امبر خدا یبر طرف گرددـ . پام   ن مشکلیم دعا کن ـ تا ایلذا نزد خداوند برا

کنم. اما من  . گفت: صبر می»خواهم تا تو را شفا دهد . و گر نه از خداوند مییرو و در عوض، به بهشت می

 .»ش دعا کرد تا برهنه نشودیبرا شوم. نزد خداوند, دعا کن تا برهنه نشوم. پس رسول خدا  برهنه می

 دهدبرا از دست اش  که بینایی ): فضیلت کسی4باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٣٢
َ
َ قَاَل: إَِذا اْ�تَلَيُْت «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ إِنَّ ا�َّ

َنَّةَ  ،َ�بِْدي حِبَبِيبَتَيِْه، فََصرَبَ 
ْ
 )٥٦٥٣ بخاری:( .»يُِر�ُد: َ�يْنَيْهِ  .»َعوَّْضتُُه ِمنُْهَما اجل

خداوند متعال فرمود: هرگاه، «گفت:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»کنم ت مییش قرار دهم, در عوض آنها، به او بهشت عنایش، مورد آزمایها با گرفتن چشمرا ام   بنده
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 بیمارعیادت ): 5باب (

 .»َ�ُعوُدِ� لَيَْس بَِراِكِب َ�ْغٍل َوال بِْرَذْونٍ  قَاَل: َجاَءِ� انلَّيِبُّ   َ�ْن َجابِرٍ « -١٩٣٣
 )٥٦٦٤ بخاری:(

، سوار باشد یا قاطرینکه بر اسب و یبدون ا اکرم  ینب گوید: می جابر بن عبدالله « ترجمه:

 .»ادت من آمدیاده) به عی(پ

  ز استیجا ،ناله اي که براي بیمار ): آه و6باب (

  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٣٤
َ
َساهْ ْت الَ ا قَ هَ �َّ �

ْ
ِ  َ�َقاَل . : َوا رَأ نَا : «رَُسوُل ا�َّ

َ
َذاِك لَْو اَكَن َوأ

 ، ْدُعَو لَِك يَحٌّ
َ
ْستَْغِفَر لَِك، َوأ

َ
ِبُّ َمْوِ�، َولَْو  .»فَأ

ُ
ُظنَُّك حت

َ
ِ إِ�ِّ أل َ�َقالَْت اَع�َِشُة: َوا ثُْ�ِليَاهْ، َوا�َّ

ْزَواِجَك 
َ
َساهْ، لََقدْ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .اَكَن َذاَك لََظِللَْت آِخَر يَْوِمَك ُمَعرًِّسا بِبَْعِض أ

ْ
نَا، َوا َرأ

َ
 بَْل أ

 ْ ْو َ�تََم�َّ ال
َ
َقائِلُوَن، أ

ْ
ْن َ�ُقوَل ال

َ
ْ�َهَد أ

َ
يِب بَْ�ٍر َوابِْنِه، َوأ

َ
 أ

َ
رِْسَل إىِل

ُ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ْو أ

َ
ُمتََمنُّوَن، َهَمْمُت أ

ىَب الُْمْؤِمنُونَ 
ْ
، َو�َأ ُ ْو يَْدَ�ُع ا�َّ

َ
، َوَ�ْدَ�ُع الُْمْؤِمنُوَن أ ُ ىَب ا�َّ

ْ
 )٥٦٦٦ بخاری:( .»»ُ�مَّ قُلُْت: يَأ
ت یبرا یاگر اتفاق«فرمود:  سرم. رسول الله  یت است که گفت: وایروا لشه یاز عا« ترجمه:

, سوگند به خدا, یوا یگفت: ا ل شهیعا». کنم ت طلب مغفرت و دعا مییفتد و من زنده باشم, برایب

 یرو از همسرانت می یکیان روز، نزد یفتد، در پایب یو اگر اتفاق یرا دوست دارام   کنم که تو مرگ گمان می

را نزد ابوبکر و  یم گرفتم شخصیسرم. همانا تصم یبلکه وا«فرمود:  اکرم  ی. نبیشو و با او همبستر می

در سر بپروراند. سپس با خود گفتم:  ییا آرزوید و یبگو یزیچ یت کنم تا مبادا کسیپسرش بفرستم و وص

 .»»کنند را قبول نمی یگریز دین، چیهم بجز ان یرد. و مؤمنیپذ را نمی یگریز دین، چیخداوند بجز ا

 کند؟ مرگتواند آرزوي  ): آیا بیمار می7باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٣٥
َ
َحُدُ�ُم الَْموَْت ِمْن  الَ : «انلَّيِبُّ  : قَاَل قَاَل  َ�ْن أ

َ
َ�تََمنََّ�َّ أ

َيَاةُ َخْ�ًا يِل، َوتََوفَّ 
ْ
ْحيِِ� َما اَكنَِت احل

َ
َصابَُه، فَإِْن اَكَن ال بُدَّ فَاِعًال، فَلْيَُقِل: اللَُّهمَّ أ

َ
ِ� إَِذا رُضٍّ أ

 )٥٦٧١ بخاری:( .»»اَكنَِت الَْوفَاُة َخْ�ًا يِل 
که به  یبتیاز شما به خاطر مصیک چ یه«فرمود:  م اکر  ینب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

به  یکه زندگ یا! تا زمانید: خداین ندارد, بگویجز اای  مرگ نکند. اما اگر چاره یشود, آرزو آن گرفتار می

 .»»رانیکه مرگ به نفع من است مرا بمینفع من است, مرا زنده نگه دار و هنگام
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  :َ�ْن َخبَّاٍب « -١٩٣٦
َ
يَن َسلَُفوا  هُ نَّ � ِ

َّ
ْصَحاَ�نَا اذل

َ
اْكتَوَى َسبَْع َكيَّاٍت، َ�َقاَل: إِنَّ أ

نَّ انلَّ 
َ
َاَب، َولَْوال أ ُ َموِْضًعا إِالَّ الرتُّ

َ
ُد هل ِ

َ
َصبْنَا َما ال �

َ
ْ�يَا، َو�ِنَّا أ  يِبَّ َمَضْوا، َولَْم َ�نُْقْصُهُم ادلُّ
َعوُْت بِهِ  َ ْن نَْدُعَو بِالَْموِْت دلَ

َ
 )٥٦٧٢: بخاری( .»َ�َهانَا أ

ا از ینکه دنیما بدون ا هاران گذشتی« گوید: می بدنش را هفت جا داغ کرده بود,که  خباب « ترجمه:

ک بجز خا ییکه جاایم  آورده ا به دستیمال و دنای  اجر و پاداش آنان بکاهد، رحلت کردند. اما ما به اندازه

 یما را از تقاضا اکرم  یم). و اگر نبیکن می م (فقط در ساختن ساختمان از آن، استفادهیابی آن نمی یبرا

 .»»کردم می مرگ یداشت, دعا مرگ باز نمی

يِب  َ�نْ « -١٩٣٧
َ
ِ   ُهَر�َْرةَ أ َحًدا َ�َملُُه «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

َ
لَْن يُْدِخَل أ

َنَّةَ 
ْ
؟ قَاَل:  .»اجل ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ بَِفْضٍل َورمَْحٍَة،  ،الَ «قَالُوا: َوال أ َدِ� ا�َّ ْن َ�تََغمَّ

َ
نَا إِالَّ أ

َ
َوال أ

ا ُ�ْسِ  َحُدُ�ُم الَْموَْت، إِمَّ
َ
ُدوا َوقَاِرُ�وا، َوال َ�تََمنََّ�َّ أ ا ُمِسيًئا فََسدِّ ْن يَزَْداَد َخْ�ًا، َو�ِمَّ

َ
نًا فَلََعلَُّه أ

ْن �َْستَْعِتَب 
َ
 )٥٦٧٣ بخاری:( .»»فَلََعلَُّه أ

بهشت  را عملش واردچ کس یه«فرمود:  می  الله که رسول دمیشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

کند) مگر  مرا (هم وارد بهشت نمی ینه, حت«رسول خدا؟ فرمود:  یشما را ا یحت: صحابه گفتند». کند نمی

انه ید و میریش بگیط, در پیشامل حالم شود. پس راه راست را بدون افراط وتفر ینکه فضل و رحمت الهیا

د. و اگر یفزایش بیها یکید به نیکوکار است شایرا اگر نیمرگ نکند. ز یاز شما آرزویک چ ید و هیکن یرو

 .»»ش توبه کندید از کارهایبدکار است, شا

 ): دعاي عیادت بیمار8باب (

ِ لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٣٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
يِتَ بِِه، قَاَل:  : أ

ُ
ْو أ

َ
ىَت َمِر�ًضا أ

َ
ْذِهِب «اَكَن إَِذا أ

َ
أ

ايِف، ال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر َسَقًما نَْت الشَّ
َ
َاَس رَبَّ انلَّاِس، اْشِف َوأ

ْ
 .»»ابل

 )٥٦٧٥ بخاری:(
را نزد او  یماریا بیرفت و  می یمارینزد ب خدا  رسول هرگاه، گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ايِف، ال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَك، «فرمود:  آوردند, می می نَْت الشَّ
َ
َاَس رَبَّ انلَّاِس، اْشِف َوأ

ْ
ْذِهِب ابل

َ
أ
ت کن که یعنا ییرا برطرف ساز و چنان شفااش  یماریپروردگار مردم! ب یا یعنی. »ِشَفاًء ال ُ�َغاِدُر َسَقًما

 .»»تو وجود ندارد ی، بجز شفاییچ شفایو ه ینماند. چرا که تو شفا دهنده هست یباقای  یماریچگونه بیه
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 دارویی آفریده است مرضی،): خداوند براي هر 1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٣٩
َ
ُ ِشَفاءً «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
نَْزَل هل

َ
ُ َداًء إِالَّ أ نَْزَل ا�َّ

َ
 .»»َما أ

 )٥٦٧٨ بخاری:(

 کهنیده مگر ایافرینرا ای  یماریچ بیخداوند ه«فرمود:   اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»استده یفرز آیآنرا ن یدوا

 ): شفا در سه چیز است2باب (

ْو «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٩٤٠
َ
َطِة ِ�َْجٍم، أ َفاُء يِف ثَالثٍَة: يِف رَشْ الشِّ

يَكِّ 
ْ
يِت َعِن ال مَّ

ُ
ْ�َ� أ

َ
نَا أ

َ
ْو َكيٍَّة بِنَاٍر، َوأ

َ
�َِة َعَسٍل، أ  )٥٦٨١ بخاری:( .»»رَشْ

ز است: در نشتر حجام, یشفا در سه چ«ود: فرم اکرم  ینب گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

 . »»کنم من امتم را از داغ کردن, منع می یشربت عسل و داغ با آتش. ول

 ،عسل براي مردمر د« :فرماید می متعال که خداوند ۀاین گفت ): مداوا با عسل و3باب (
 »وجود دارد شفا

يِب َسِعيٍد « -١٩٤١
َ
ىَت انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
يِخ �َْشتيَِك َ�ْطنَُه، َ�َقاَل:  أ

َ
َ�َقاَل: أ

ىَت اثلَّاِ�يََة َ�َقاَل:  .»اْسِقِه َعَسالً «
َ
تَاهُ اثلَّاثِلََة َ�َقاَل:  .»اْسِقِه َعَسالً «ُ�مَّ أ

َ
ُ�مَّ  .»اْسِقِه َعَسالً «ُ�مَّ أ

تَاُه َ�َقاَل: قَْد �َ 
َ
ِخيَك، اْسِقِه َعَسالً «َ�َقاَل:  .َعلُْت أ

َ
، َوَ�َذَب َ�ْطُن أ ُ   .»َصَدَق ا�َّ

َ
 .»فََسَقاُه َ�رَبَأ

 )٥٦٨٤ بخاری:(
برادرم, شکم درد و اسهال است.  و گفت: آمد  اکرم  ینزد نب یمرد گوید: می  دیابوسع« ترجمه:

 یبرا». به او عسل بده«فرمود:  دوباره آمد. باز هم آن حضرت ». به او عسل بده«فرمود:  رسول خدا 
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به او عسل  و گفت: گر آمدیآن مرد، بار د». به او عسل بده«فرمود:  ن بار آمد. باز هم رسول خدا یسوم

گفته است  خداوند راست گفته وشکم برادرت، دروغ«فرمود:  امبر اکرم یافت). پیشفا ن یدادم (ول

  .»»افتین بار، به او عسل داد و شفا یا». ت خوب شدن ندارد). به او عسل بدهی(صالح

 ز)یدانه (شون  ): سیاه4باب (

وَْداَء ِشَفاٌء «َ�ُقوُل:  انلَّيِبَّ  : َسِمَعُت�ِْت الَ قَ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٤٢ َبََّة السَّ
ْ
إِنَّ َهِذهِ احل

امِ  اُم؟ قَاَل:  .»ِمْن لُكِّ َداٍء إِالَّ ِمَن السَّ  )٥٦٨٧بخاری:( .»»الَْموُْت «قُلُْت: َوَما السَّ
است  یماریدانه، عالج هر ب  اهیسن یا«فرمود:  اکرم   یدم که نبیشن گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»»مرگ«ست؟ فرمود: یدم: سام چیپرس». سام بجز

 دریاییعود  بینی از عود هندي و ة): قطر5باب (

مِّ قَيٍْس بِنِْت ِ�َْصٍن « -١٩٤٣
ُ
َعلَيُْ�ْم بَِهَذا «َ�ُقوُل:  قَالَْت: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  لَ�ْن أ

َنْ 
ْ
ُعْذَرِة، َو�َُ�ُّ بِِه ِمْن َذاِت اجل

ْ
ْشِفيٍَة، �ُْستََعُط بِِه ِمَن ال

َ
، فَإِنَّ ِ�يِه َسبَْعَة أ ُعوِد الِْهنِْديِّ

ْ
 .»ِب ال
َ  ايِقُ �َ وَ 

ْ
 )٥٦٩٣ بخاری:( .»مَ دَّ قَ �َ  ِث يْ دِ احل

را  ین عود هندیا«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ل دختر ِمحصن سیام ق« ترجمه:

 یشود و برا چکانده می ینیدر ب ها گلو درد بچه ی، خوب است: برایماریهفت ب یرا براید زیریالزم بگ

  .»دیان گردیث، قبال بیحد هیو بق». شود خته مییه در حلق, ریذات الر یماریب

 بیماري): حجامت از 6باب (

�ٍَس « -١٩٤٤
َ
ِ  ُث يْ دِ حَ  :َ�ْن أ بُو َطيْبََة �َ  ،اْحتََجَم رَُسوُل ا�َّ

َ
ا نَ هُ  اَل قَ  .مَ دَّ قَ َحَجَمُه أ

 هِ رِ  آخِ يِف 
َ
َْحِريُّ «قَاَل:  اهللا  َل سوْ رَ  نَّ : أ ُقْسُط ابلْ

ْ
َِجاَمُة، َوال

ْ
ْمثََل َما تََداَو�ْتُْم بِِه احل

َ
َوقَاَل:  .»إِنَّ أ

َغْمِز ِمَن ا الَ «
ْ
بُوا ِصبْيَانَُ�ْم بِال ُقْسِط ُ�َعذِّ

ْ
ُعْذَرِة، وََعلَيُْ�ْم بِال

ْ
 )٥٦٩٦ بخاری:( .»»ل

ان یبه از او خون گرفت, قبال بیحجامت کرد و ابوط نکه رسول الله یا هدربار  انس تیروا« ترجمه:

». است ییاین دارو, حجامت و عود دریبهتر«فرمود:  رسول الله  گوید: می تین روایان اید. او در پایگرد

د. ید و آنان را شکنجه ندهیکودکانتان فرو نبری  بخاطر درد گلو, انگشتانتان را در گلو«ن فرمود: یوهمچن

 .»»دیاستفاده کن ییایبلکه از عود در
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 ): کسیکه از رقیه (تعویذ) استفاده نکرده است7باب (

ِ  قَاَل: بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -١٩٤٥ َمُم، : «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ
َّ األ فََجَعَل ُعرَِضْت يلَعَ

َحٌد، َحىتَّ ُرفَِع يِل َسَواٌد َعِظيمٌ 
َ
وَن َمَعُهُم الرَّْهُط، َوانلَّيِبُّ لَيَْس َمَعُه أ ، قُلُْت: انلَّيِبُّ َوانلَِّبيَّاِن َ�ُمرُّ

يِت َهِذهِ؟ ِ�يَل: بَْل َهَذا ُموىَس َوقَْوُمهُ  مَّ
ُ
فُِق، فَإَِذا َسَوادٌ  .َما َهَذا؟ أ

ُ
 األ

َ
  ِ�يَل: اْ�ُظْر إِىل

ُ
َ�ْمأل

ُ�َق، ِ�يَل: هَ 
ُ
 األ

َ
َماِء، َفإَِذا َسَواٌد قَْد َمأل ُ�َق، ُ�مَّ ِ�يَل يِل: اْ�ُظْر َها ُهنَا َوَها ُهنَا يِف آفَاِق السَّ

ُ
ِذهِ األ

ًفا بَِغْ�ِ ِحَساٍب 
ْ
ل
َ
َنََّة ِمْن َهُؤالِء َسبُْعوَن أ

ْ
تَُك، َوَ�ْدُخُل اجل مَّ

ُ
َ  .»أ ْ ل فَاَض ُ�مَّ َدَخَل َولَْم يُبَ�ِّ

َ
ُهْم، فَأ

 ُ
َ

ِ َوا�َّبَْعَنا رَُسوهل يَن آَمنَّا بِا�َّ ِ
َّ

ُْن اذل
َ

َقْوُم، َوقَالُوا: �
ْ
وا يِف  ،ال يَن ُودِلُ ِ

َّ
ْوالُدنَا اذل

َ
ْو أ

َ
َ�نَْحُن ُهْم، أ

َاِهِليَِّة، َ�بَلََغ انلَّيِبَّ 
ْ
نَا يِف اجل ِ  ُهمُ «فََخَرَج، َ�َقاَل:  اإلِْسالِم، فَإِنَّا ُودِلْ

َّ
قُوَن، َوال اذل يَن ال �َْسرَتْ

ُوَن، َوال يَْ�تَُووَن، وىلََعَ َر�ِِّهْم َ�تَوَ   َ�تََط�َّ
ُ نَا يَا رَُسوَل  .»ونَ �َّ

َ
ِمنُْهْم أ

َ
َ�َقاَل ُعاَكَشُة ْ�ُن ِ�َْصٍن: أ

؟ قَاَل:  ِ نَا؟ قَاَل:  ».َ�َعمْ «ا�َّ
َ
ِمنُْهْم أ

َ
 )٥٧٠٥ بخاری:( .»»ةُ شَ اَك َسبََقَك بَِها عُ «َ�َقاَم آَخُر َ�َقاَل: أ

امبر یا دو پیک یبه من عرضه شدند.  ها امت«فرمود:  الله  رسول گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

نکه یچکس همراهش نبود تا ایاز آنجا گذشت که ه یامبریهمراه هر کدام از آنها بود. و پ یگذشتند وگرو ه

و قومش هستند.  ینها موسیامت من هستند؟ گفتند: استند؟ ینها کیدم: اید. پرسیبه من عرضه گرد یگروه بزرگ

آسمان اشاره کردند و  یها , افق را فرا گرفته است. سپس به کنارهیبزرگ یاهیدم که سیبه افق نگاه کن. ناگهان د

ن, ی، سراسر افق را فرا گرفته است. گفتند: ایبزرگ یاهیدم که سین طرف وآن طرف را نگاه کن. دیبه من گفتند: ا

اش  به خانه  سپس رسول اکرم». شوند و است که هفتاد هزار نفر از آنان بدون محاسبه، وارد بهشت میامت ت

گر به گفتگو پرداختند وگفتند: ما یکدیبدهد. آنگاه مردم با  یحین مورد به آنها توضینکه در ایرفت بدون ا

 بدون محاسبه وارد بهشت م .پس مایامبرش اطاعت کردیم و از پیمان آوردیم که به خدا ایهست یکسان

ا یت بدنیرا ما در دوران جاهلی. زاند نکه آنها فرزندان ما هستند که در دوران اسالم، متولد شدهیا ایم. یشو می

رون آمد و یب د. رسول خدا یرس اکرم  ینه، به اطالع نبین زمیمردم در ا یسرانجام، بگو مگو ایم. آمده

کنند و به پروردگارشان، توکل  رند, داغ نمییگ خواهند, فال نمی نمی (دم) ذیهستند که تعو یآنها کسان«فرمود: 

گر ید یمرد». یبل«ا من از آنان خواهم بود؟ فرمود: یرسول خدا! آ یعکاشه بن ِمحصن گفت: ا». ندینما می

 .»»ن باره، عکاشه از تو سبقت گرفتیدر ا«ا من هم از آنها خواهم بود؟ فرمود: یآو گفت: برخاست

 ): جذام8(باب 

يِب  نْ �َ « -١٩٤٦
َ
  : ُهَر�َْرةَ أ

َ
ِ  رَُسوَل  نَّ أ َة، َوال َهاَمَة، «قَاَل:  ا�َّ ال َعْدَوى، َوال ِطَ�َ

َسدِ 
َ
 )٥٧٠٧ بخاری:( .»»َوال َصَفَر، َوفِرَّ ِمَن الَْمْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن األ
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 ی, هامه و صفر, اصالتی, بدفالیماریت بیسرا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 . »»دیزیگر می رید همانگونه که از شیزیکه مبتال به جذام است بگر یندارند. و از فرد

کند. در  می تی، سرایت الهی، بدون مشیماریت, مردم معتقد بودند که بیح: در دوران جاهلیتوض

ت کننده یسرا یهایماریکرد که از ب ییراهنمان حال، ین نظر را رد کرد و در عیا امبر اکرم یث, پین حدیا

 کنند. ت مییو بر اساس سنت او, سرا یت الهیها به مشیمارینگونه بیرا اید. زیز کنیمثل جذام، پره

ت, حرمت ماه محرم را تا ینکه در دوران جاهلیا یکیدارد:  یو اصالت نداشتن صفر, دو معن

وجود دارد که هنگام  یمعتقد بودند که در شکم,کرمنکه مردم یگر ایانداختند ود ر مییصفر به تأخ

هم  یگر یماریکشد و عربها آنرا از ب را میاش  د و چه بسا که صاحبیآ به حرکت در می یگرسنگ

ن است و ممکن است هر دو یح مطلب فوق، همیاست که مفهوم صح یدانستند. گفتن می تر ریواگ

 ندارد. یاصالتیک چیه یعنیمفهوم، مورد نظر باشند 

دانستند و معتقد بودند که  شوم میای  ا جغد را پرندهیمفهوم اصالت نداشتن هامه: عربها خفاش و 

نست یشود. و مفهوم دوم آن ا از بستگانش می یکیا یو  یند، باعث مرگ ویبنش یکس هخان یاگر باال

ن یا شود. رسول اکرم  می لیتبدای  به پرندهاش  ا روحیت و یم یکه آنها معتقد بودند که استخوانها

  تصرف). یح مسلم با اندکیبر صح یباطل را رد کرد. (شرح امام نوو یها شهیاند

 ): صفَر تاثیري ندارد9باب (
ْمِل  :ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ   هُ نْ �َ وَ « -١٩٤٧ ، َ�َما بَاُل إِبِِ� تَُ�وُن يِف الرَّ ِ : يَا رَُسوَل ا�َّ ْعَرايِبٌّ

َ
قَاَل أ

ْجَرُب َ�يَْدُخُل بَيْنََها َ�يُْجِر�َُها، َ�َقاَل: 
َ
َِعُ� األ يِت ابلْ

ْ
بَاُء، َ�يَأ َها الظِّ َّ�

َ
َل «َك� وَّ

َ
ْعَدى األ

َ
 .»»َ�َمْن أ

 )٥٧١٧ بخاری:(
, یماریت بیسرا«فرمود:  که رسول الله  یهنگام گوید: می گر,ید یتیدر روا ره یابوهر« ترجمه:

برند و مانند  گستان بسر مییرسول خدا! پس چرا شترانم که در ر یا:ن گفتیه نشیفرد بادیک ندارد,  یاصالت

 شوند؟ رسول اکرم  روند, گر می ان آنان مییند و در میآ نکه نزد شتران گر مییآهو هستند, به محض ا

 ؟»»شتر اول را گر کرده است یپس چه کس« فرمود:

 ): بیماري سینه پهلو10باب (
�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٤٨

َ
ِ  َ�ْن أ ِذَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن  قَاَل: أ

َ
نَْصاِر أ

َ
ْهِل َ�يٍْت ِمَن األ

َ
أل

ُذنِ 
ُ
َُمِة َواأل

ْ
َنِْب  .يَْرقُوا ِمَن احل

ْ
�ٌَس: ُكِو�ُت ِمْن َذاِت اجل

َ
ِ  قَاَل أ بُو  َورَُسوُل ا�َّ

َ
يَحٌّ وََشِهَدِ� أ

بُو َطلَْحَة َكَواِ� 
َ
�َُس ْ�ُن انلَّرْضِ َوَز�ُْد ْ�ُن ثَابٍِت، َوأ

َ
 )٥٧٢١ بخاری:( .»َطلَْحَة َوأ
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انصار, اجازه داد تا مار  یها از خانواده یکیبه  رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ه داشتم در زمان یمن چون ذات الر گوید: می و درد گوش را دم کنند. انس  یو عقرب زدگ یدگیگز

بن ثابت در آنجا حضور داشتند که ابو  دیز است که انس بن نضر و یداغ کردم. گفتن ات رسول الله یح

 .»طلحه مرا داغ کرد

ْسَماَء بِنِْت « -١٩٤٩
َ
يِب بَْ�ٍر  َ�ْن أ

َ
ِة قَْد مُحَّْت تَْدُعو بأ

َ
ِ�يَْت بِالَْمْرأ

ُ
َها اَكنَْت إَِذا أ َّ�� :

 ِ َخَذِت الَْماَء فََصبَّتُْه بَيْنََها َوَ�ْ�َ َجيِْبَها، قَالَْت: َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َ�رْبَُدَها  لََها، أ

َ
ُمُرنَا أ

ْ
يَأ

 )٥٧٢٤ بخاری:( .»بِالَْماءِ 
 بدعا نزد اسماء دختر ابوبکر  یرا که تب داشت برا یت است که هرگاه، زنیروا« ترجمه:

به ما دستور  گفت: رسول الله  می خت ویر مار مییبان بیداشت و بر گر یآب برم یآوردند, او مقدار می

 .»میاورین بییداد تا حرارت تب را با آب, پا می

 طاعون آمده است ة): آنچه دربار12باب (

�َِس بِْن « -١٩٥٠
َ
ِ  َمالٍِك  عن أ اُعوُن َشَهاَدٌة لِلُكِّ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ الطَّ

 )٥٧٣٢بخاری:( .»»ُمْسِلمٍ 
هر مسلمان, شهادت  یطاعون برا«فرمود:  رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

 .»»دیآ بحساب می

 چشم زخم): دم کردن براي نجات از 13باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٥١ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
َعْ�ِ  قَالَْت: أ

ْ
َ� ِمَن ال ْن �ُْسرَتْ

َ
َمَر أ

َ
ْو أ

َ
 .»أ

 )٥٧٣٨ بخاری:(
 .چشم زخم، دم کنند یا فرمود که برایبه من دستور داد  رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

مِّ َسلََمَة « -١٩٥٢
ُ
نَّ انلَّيِبَّ لَ�ْن أ

َ
ى يِف بَيِْتَها َجاِرَ�ًة يِف وَْجِهَها َسْفَعةٌ  : أ

َ
َ�َقاَل:  ،َرأ

قُوا لََها، فَإِنَّ بَِها انلَّْظَرةَ «  )٥٧٣٩ بخاری:( .»»اْسرَتْ
ده بود. یپراش  د که رنگیرا د یزیکناش  در خانه اکرم  ینب گوید: می لام سلمه « ترجمه:

 .»»استرا دچار چشم زخم شده ید. زیاو را دم کن«فرمود: 
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 است گزیده او را مار یا عقرب دم کردن شخصی که ):14باب (

َص انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٥٣ ْ�يََة ِمْن لُكِّ ِذي مُحَةٍ  قَالَْت: رَخَّ  )٥٧٤١ بخاری:( .»الرُّ
ده است، یا عقرب، گزیرا که مار و  یاجازه داد تا هر فرد اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»دم کنند

 دکر می دمچگونه   اکرم ): پیامبر15باب (

ْ�يَِة:  قَالَْت: أن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٥٤ رِْضنَا، َوِر�َقُة «اَكَن َ�ُقوُل يِف الرُّ
َ
تُْرَ�ُة أ

 )٥٧٤٦ بخاری:( .»»َ�ْعِضنَا، �ُْشىَف َسِقيُمنَا بِإِْذِن َر�ِّنَا
ن ما و آب یزمک ن خایا«:فرمود هنگام دم کردن می اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

  .»»شود می مارمانیب یپروردگارمان، باعث بهبود هاز ماست که با اجاز یکیدهان 

 گرفتن): فال 16باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٥٥
َ
ُل : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

ْ
َفأ

ْ
َة، وََخْ�َُها ال قَاَل: َوَما  .»ال ِطَ�َ

؟ قَاَل:  ِ ُل يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
َفأ

ْ
َحُدُ�مْ «ال

َ
احِلَُة �َْسَمُعَها أ لَكَِمُة الصَّ

ْ
 )٥٧٥٥ بخاری:( .»»ال

ندارد و  یچگونه اصالتیشگون گرفتن ه«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا ره یابوهراز « ترجمه:

از شما  یکیاست که  یسخن خوب«ست؟ فرمود: یرسول خدا! فال چ یدم: ایپرس». ن آن, فال استیبهتر

 .»»ردیگ مییک شنود و آنرا به فال ن می

 ): پیشگویی17باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -١٩٥٦
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َ�ْ�ِ ِمْن ُهَذيٍْل اْ�تَتَلَتَا،  أ

َ
قىََض يِف اْمَرأ

َصاَب َ�طْ 
َ
ْخَرى حِبََجٍر فَأ

ُ
ِي يِف َ�ْطِنَها، فََرَمْت إِْحَداُهَما األ

َّ
َها اذل َ نََها َوِ�َ َحاِمٌل، َ�َقتَلَْت َودلَ

 انلَّيِبِّ 
َ

ِة الَّيِت  فَاْختََصُموا إِىل
َ
َمٌة، َ�َقاَل َوِ�ُّ الَْمْرأ

َ
ْو أ

َ
ٌة َ�بٌْد أ نَّ ِديََة َما يِف َ�ْطِنَها ُغرَّ

َ
َ�َقىَض أ

ْغَرُم يَا
َ
، َمْن  َغِرَمْت: َكيَْف أ ِ ؟ فَِمثُْل َذلَِك رَُسوَل ا�َّ َ�َل َوال َ�َطَق َوال اْستََهلَّ

َ
ال رَشَِب َوال أ

انِ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ،ُ�َطلُّ  ُكهَّ
ْ
َما َهَذا ِمْن إِْخَواِن ال  )٥٧٥٨ بخاری:( .»»إِ�َّ

ر شده یگر درگیکدیل که با یهذ هلیان دو زن از قبیم رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

اصابت اش  که حامله بود، پرتاب کرد ه و به شکم یگرید یبسو یاز آنها، سنگ یکیصله نمود. یبودند, ف

 ین داوریز چنین بردند. آن حضرت  اکرم  یت نزد نبیشده بود. پس شکااش  نینموده و باعث مرگ جن
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د، به او باش ز مییکنیک ا یبرده و یک ه است و برابر با ارزش یدهم دیک ش را که یفرمود که خون بها

ده و سخن یاشامیکه نخورده و ن یکس یمه شد، گفت: چگونه برایکه جر یزن ید. سپس ولیپرداخت نما

ن یا«فرمود:  اکرم  ی، خونبها ندارد. نبین کسیمه پرداخت کنم؟ چنیات نداشته است, جرینگفته و ح

 .»کند) می ی(مثل آنها زبان آور». شخص, برادر کاهنان است

 مانند سحر، تأثیر دارند ان،سخناز ): بعضی 18باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -١٩٥٧
ِق، فََخَطبَا :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ نَُّه قَِدَم رَُجالِن ِمَن الَْمرْشِ

َ
َ�َعِجَب  ،�

 ِ َيَاِن : «انلَّاُس بِلَيَانِِهَما، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
ْ

ْو إِنَّ َ�ْعَض ابل
َ
َيَاِن لَِسْحًرا، أ

ْ
 .»»لَِسْحرٌ إِنَّ ِمَن ابل

 )٥٧٦٧ بخاری:(

کردند. مردم از  یدو نفر از طرف مشرق آمدند و سخنران گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 .»»از سخنان, سحراند یهمانا بعض«فرمود:  ار متأثر شدند. رسول الله یسخنان آنان، بس

 ندارد اصالتی ،بیماري واگیر بودن): 19باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٥٨
َ
ِ  َ�ْن أ  .»»ال يُورَِدنَّ ُمْمرٌِض ىلَعَ ُمِصحٍّ : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 )٥٧٧١ بخاری:(
که  یمارش را نزد کسید شتران بیچ کس نبایه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

   .»», ببرداند شترانش سالم

 آن براي مداوامانند  ): نوشیدن زهر و20باب (

َمْن تَرَدَّى ِمْن َجبٍَل َ�َقتََل َ�ْفَسُه، َ�ُهَو يِف نَاِر «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ   هُ نْ �َ وَ « -١٩٥٩
ُه يِف يَِدهِ  ا َ�َقتََل َ�ْفَسُه، فَُسمُّ َىسَّ ُسمًّ بًَدا، َوَمْن حتَ

َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ  َجَهنََّم َ�رَتَدَّى ِ�يِه َخادِلً
ا ِ�يَها ً ا ُ�َ�َّ اُه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً   َ�تََحسَّ

ُ
بًَدا، َوَمْن َ�تََل َ�ْفَسُه حِبَِديَدةٍ فََحِديَدتُُه يِف يَِدهِ َ�َأ

َ
أ

بًَدا
َ
ا ِ�يَها أ ً ا ُ�َ�َّ  )٥٧٧٨ بخاری:( .»»بَِها يِف َ�ْطِنِه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً

 یکوه یهرکس، خودش را از باال«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

کند. و هرکس, با خوردن زهر,  شه و بطور دائم در آتش جهنم، سقوط مییهم یکند، برا یندازد و خودکشیب

شه و بطور دائم آن زهر را در آتش جهنم در دست خواهد داشت و جرعه جرعه آن یهم یکند, برا یخود کش

را در آتش جهنم  شه و بطور دائم, آن آهنیهم یکند، برا ی, خودکشید. وهرکس، با آهنیرا خواهد نوش

 .»»فرو خواهد برداش  بدست خواهد داشت و در شکم
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 در ظرف بیفتد ،): اگر مگسی21باب (

ِ  : هُ نْ �َ وَ « -١٩٦٠ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َحِدُ�ْم، فَلْيَْغِمْسُه «قَاَل:  أ

َ
بَاُب يِف إِنَاِء أ إَِذا َوَ�َع اذلُّ

َحِد َجنَاَحيِْه ِشَفاًء َوِ� اآلَخِر َداءً 
َ
 )٥٧٨٢ بخاری:( .»»لُكَُّه، ُ�مَّ يِلَْطرَْحُه، فَإِنَّ يِف أ

از شما  یکیاگر مگس در ظرف (آب) «فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

، یگریش, شفا و در دیاز بالها یکیرا در یندازد. زیرون بیافتاد, آنرا بطور کامل در آن, غوطه دهد. سپس، ب

 .»»وجود دارد یماریب



 

 
 

 

 

 

 کتاب آداب لباس پوشیدن -70

 در دوزخ خواهد بود  ،تر از قوزکهاي پا باشد پایین لباسی که): 1باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -١٩٦١
َ
َكْعبَْ�ِ ِمَن اِإلَزاِر فيَِف «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ْسَفَل ِمَن ال

َ
َما أ

 )٥٧٨٧ بخاری:( .»»انلَّارِ 
ش باشد, یها شتالنگ از تر نییهر کس, ازارش پا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 ).یاست که بخاطر تکبر باشد. فتح البار ین زمانی. (البته ا»»استدر جهنم 

 عبا و دار نقش ،لدار): لباس گ2ُباب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٦٢
َ
 انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إِىل

َ
ْن يَلْبََسَها  قَاَل: اَكَن أ

َ
أ

ةَ  ِرَبَ
ْ
 )٥٨١٣ بخاری:( .»احل

 یمانیدن، ُبرد یپوش یبرا  اکرم ین پارچه نزد نبیتر محبوب گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

 .»سبز رنگ بود

ِ  :َزْوَج انلَّيِبِّ  لْن اَع�َِشَة �َ « -١٩٦٣ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ةٍ  أ َ برُِبٍْد ِحرَبَ َ ُسيجِّ  .»ِحَ� تُُو�ِّ

 )٥٨١٤ بخاری:(
افت, یوفات  که رسول الله یهنگام گوید: می ؛اکرم  ینب ی؛همسر گرام لشه یعا« ترجمه:

 .»پوشانده شد یمنیچادر سبز یک با 

 ): لباس سفید3باب (

يِب َذرٍّ « -١٩٦٤
َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ  َ�ْن أ

َ
تَيْتُُه َوقَِد  قَاَل: أ

َ
ْ�يَُض، َوُهَو نَائٌِم، ُ�مَّ أ

َ
وََعلَيِْه ثَوٌْب أ

َنَّةَ «اْستَيَْقَظ، َ�َقاَل: 
ْ
، ُ�مَّ َماَت ىلَعَ َذلَِك، إِالَّ َدَخَل اجل ُ َ إِالَّ ا�َّ

َ
قُلُْت:  .»َما ِمْن َ�بٍْد قَاَل: ال إِهل

َق  َق َو�ِْن َزَ�، َو�ِ «قَاَل:  ؟َو�ِْن َزَ�، َو�ِْن رَسَ َق  .»ْن رَسَ َو�ِْن َزَ�، «قَاَل:  ؟قُلُْت: َو�ِْن َزَ�، َو�ِْن رَسَ
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َق  َق  :قُلُْت  .»َو�ِْن رَسَ يِب َذرٍّ « قَاَل:  ؟َو�ِْن َزَ�، َو�ِْن رَسَ
َ
نِْف أ

َ
َق، ىلَعَ رَْغِم أ  .»َو�ِْن َزَ�، َو�ِْن رَسَ

َث بَِهَذا، قَاَل: َو�ِْن رَ  بُو َذرٍّ إَِذا َحدَّ
َ
يِب َذرٍّ َوَ�َن أ

َ
ْ�ُف أ

َ
 )٥٨٢٧ بخاری:( .»ِغَم أ

ده شده و ید بر او کشیسفای  دم که پارچهیرفتم و د اکرم  ینزد نب گوید: می ابوذر « ترجمه:

د و یال اله اال الله بگو کهای  هر بنده«دار شده بود. پس فرمود: یشان رفتم, بیده است. بار دوم که نزد ایخواب

اگر چه مرتکب زنا «دم: اگر چه مرتکب زنا و سرقت شود؟ فرمود: یپرس». شود میرد, وارد بهشت یبر آن بم

اگر چه مرتکب زنا و سرقت «دم: اگر چه مرتکب زنا و سرقت شود؟ فرمود: یدوباره پرس». و سرقت شود

رغم خواست ابوذر, اگر چه زنا و  یعل«دم: اگر چه مرتکب زنا و سرقت شود؟ فرمود: یباز هم پرس». شود

 ».کند یدزد

.»رغم خواست ابوذر یگفت: عل کرد, می ان مییث را بین حدیا هرگاه ابوذر گوید: می یراو

 نشستن روي آن ): پوشیدن حریر و4باب (

ِ  : ُ�َمرَ  نْ �َ « -١٩٦٥ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َِر�ِر إِالَّ َهَكَذا، أ

ْ
َشاَر بِإِْصبََعيِْه  َ�َ� َعِن احل

َ
َوأ

ْعالمَ اللَّتَْ�ِ تَِليَاِن 
َ
نَُّه َ�ْعِ�: األ

َ
 )٥٨٢٨ بخاری:( .»اِإلْ�َهاَم، قَاَل: ِ�يَما َعِلْمنَا �

دن لباس یاز پوش انه) گفت: رسول الله یدو انگشت کنار ابهام (سبابه و م هبا اشار عمر« ترجمه:

 .»ن اندازه، منع فرمودیمگر به ا یشمیابر
 یبه نظر ما هدفش، گلدوز گوید: می ث است ـیان حدیاز راو یکیـ که  یابو عثمان نهد

 لباس بود. یها هیحاش

 ابریشم نشستن روي): 5باب (

ْ�يَا لَْم يَلْبَْسُه يِف : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن ُ�َمَر « -١٩٦٦ َِر�َر يِف ادلُّ
ْ
َمْن لَِبَس احل

 )٥٨٣٤ بخاری:( .»»اآلِخَرةِ 
بپوشد، در آخرت،  یشمیا لباس ابریهرکس, در دن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عمر« ترجمه:

 .»»دیآنرا نخواهد پوش

ْن  قَاَل: َ�َهانَا انلَّيِبُّ  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -١٩٦٧
َ
ِة، َوأ ِفضَّ

ْ
َهِب َوال ْن �رَْشََب يِف آِ�يَِة اذلَّ

َ
أ
ِْلَس 

َ
ْن �

َ
يبَاِج، َوأ َِر�ِر َوادلِّ

ْ
ُ�َل ِ�يَها، َوَ�ْن لُبِْس احل

ْ
 )٥٨٣٧ بخاری:( .»َعلَيْهِ  نَأ

و ای  نقره و ییطال یدن در ظرفهایاز خوردن و نوش اکرم  ینب گوید: می فه یحذ« ترجمه:

 .»و نشستن برآنها، منع فرمود یشمیابر یها دن پارچهین از پوشیهمچن
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 باشد می ، ممنوع): استعمال زعفران براي مردان6باب (

�ٍَس « -١٩٦٨
َ
ْ�َفرَ  قَاَل: َ�َ� انلَّيِبُّ  َ�ْن أ ْن َ�زَتَ

َ
 )٥٨٤٦ (بخاری: .»الرَُّجُل  أ

 .»از زعفران زدن مردان (بر بدن و لباس) منع فرمود اکرم  ینب گوید: می انس« ترجمه:

 غیره هاي چرمی و ): کفش7باب (

�ٍَس « -١٩٦٩
َ
َ�اَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
 )٥٨٥٠ بخاری:( .»يَُص�ِّ يِف َ�ْعلَيِْه؟ قَاَل: َ�َعمْ  �نَُّه ُسئَل: أ

 .»یخواند؟ گفت: بل ش، نماز مییها با کفش اکرم  یا نبیدند: آیپرس از انس « ترجمه:

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٧٠
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم يِف َ�ْعٍل َواِحَدةٍ، «قَاَل:  أ

َ
ال َ�ْميِش أ

يًعا ْو يِلُنِْعلُْهَما مَجِ
َ
يًعا، أ  )٥٨٥٥ بخاری:( .»»يِلُْحِفِهَما مَجِ

لنگ کفش، یک از شما با یک چ یه«فرمود:   ت است که رسول اللهیروا ره یابوهراز « ترجمه:

 .»»راه برود ا پابرهنه،یرا بپوشد و اش  ا هر دو کفشیراه نرود. 
از بودن مطالب،  یتکرار و یبخاطر طوالن ،ن باب آمده که مؤلفیدر ا یگریث دیمالحظه: حد

ده یپوش یکفش چرم رسول اکرم  گوید: می یث، راویحددر آن  است.کرده  یآوردن آن خوددار

  بود. (مترجم)

 ): در آوردن کفش پاي چپ8باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٧١
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َِمِ�، «قَاَل:  أ  بِايلْ

ْ
َحُدُ�ْم فَلْيَبَْدأ

َ
إَِذا اْ�تََعَل أ

لَُهَما ُ�نَْعُل، َوآِخَرُهَما ُ�ْ�َعُ  وَّ
َ
ُْمَ� أ

ْ
َماِل، يِلَُ�ِن ايل  بِالشِّ

ْ
 )٥٨٥٦بخاری:( .»»َو�َِذا نََزَع فَلْيَبَْدأ

از شما خواست کفش بپوشد, از  یکیهرگاه «فرمود:  رسو ل الله  گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

د در یراست با ید. پایاورد, از سمت چپ، آغاز نمایرون بیسمت راست, شروع کند. و هر گاه، خواست ب

 .»»رون آوردن, آخر باشدیدن، اول، و در بیپوش

 بسازد  اکرم پیامبرنقشی مانند نقش انگشتر  هیچ کس نباید): 9باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٧٢
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ٍة، َوَ�َقَش ِ�يِه  أ ََذ َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ اختَّ

، َوقَاَل:  ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ ، فَال «ُ�َمَّ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ َْذُت َخاَ�ًما ِمْن َوِرٍق، َوَ�َقْشُت ِ�يِه ُ�َمَّ إِ�ِّ اختَّ
َحٌد ىلَعَ َ�ْقِشهِ 

َ
 )٥٨٧٧ بخاری:( .»»َ�نُْقَشنَّ أ

محمد «ساخت و برآن لفظ  ای، نقره یانگشتر رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:
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ش نمود و فرمود: » رسو ل الله
َّ

را » محمد رسول الله«ساختم وبر آن، لفظ ای  نقره یمن انگشتر«را منق

ش نمودم. پس ه
ّ

 .»»مانند نقش انگشتر من بسازد ید نقشیچ کس نبایمنق

بیرون رانده ها  از خانهباید  ،آورند می): مردانی که خود را به صورت زنان در 10باب (
 شوند

الِت  قَاَل: لََعَن انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -١٩٧٣ الُْمَخنَّثَِ� ِمَن الرَِّجاِل، َوالُْمرَتَجِّ
ْخرُِجوُهْم ِمْن ُ�يُوتُِ�مْ «ِمَن النَِّساِء، َوقَاَل: 

َ
ْخَرَج انلَّيِبُّ  .»أ

َ
ْخَرَج ُ�َمُر  قَاَل فَأ

َ
فُالنًا، َوأ

 )٥٨٨٦ بخاری:( .»فُالنًا
آورند و  را که خود را به شکل زنان در می یمردان اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

». دیرون کنیتان بیها آنان را از خانه«آورند, لعنت کرد و فرمود:  را که خود را به شکل مردان در می یزنان

 .»رون کردندیشان بیها را از خانه یهم فالن ، و عمر بن خطاب یفالن اکرم  یآنگاه، نب گوید: می یراو

 ): گذاشتن ریش11باب (

ْحُفوا «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٩٧٤
َ
ِ�َ� َوفُِّروا اللِّىَح َوأ َخاِلُفوا الُْمرْشِ

َوارَِب   )٥٨٩٢ بخاری:( .»»الشَّ
تان را یشهاید. رین, مخالفت کنیبا مشرک«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»»دیتان راکوتاه کنیلهاید وسبیبگذار

 کردن محاسن و موي سر رنگ): 12باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٧٥
َ
َُهوَد َوانلََّصارَى ال يَْصبُُغوَن : «قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل:  َ�ْن أ

ْ
إِنَّ ايل

 )٥٨٩٩ بخاری:( .»»فََخاِلُفوُهمْ 
 رنگ شان را)یها شیر و سر( یهود و نصاری« فرمود: اکرم  ینب گوید: می  رهیبوهرا« ترجمه:

 اه)یرنگ س ید باستثنای(رنگ بزن .»»دیمخالفت کن ،با آنان زنند. پس شما نمی

 د): موي مجع13باب (

�َِس ْ�َن َمالٍِك « -١٩٧٦
َ
ِ  َ�ْن أ ِبِط، َوال  قَاَل: اَكَن َشَعُر رَُسوِل ا�َّ رَِجال لَيَْس بِالسَّ

ُذَ�يِْه واََعتِِقهِ 
ُ
َْعِد، َ�ْ�َ أ

ْ
 )٥٩٠٥ بخاری:( .»اجل
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خت بود و نه مجّعد. بلکه حالت دار  رسول الله  یموها گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:
َ
نه ل

 .»دیرس ش مییان شانه و گوشهایبود و تا م

�ٍَس « -١٩٧٧
َ
َر  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
، َحَسَن الْوَْجِه، لَْم أ َقَدَمْ�ِ

ْ
ََديِْن َوال

ْ
َضْخَم ايل

 ِ�ْ َكفَّ
ْ
 )٥٩٠٧ بخاری:( .»َ�ْعَدُه، َوال َ�بْلَُه ِمثْلَُه، َوَ�َن �َِسَط ال

پهن داشت  ییها پنجهبا و یز یدرشت, صورت یدستها و پاها اکرم  ینب گوید: می نس ا« ترجمه:

 .»دمیمانند او ند یشان, فردیو من قبل و بعد از ا

 ترك کردن بخشی دیگر بخشی از موي سر و تراشیدن): 14باب (

ِ  :بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -١٩٧٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َقَزِع  أ

ْ
 )٥٩٢١بخاری:( .»َ�َ� َعِن ال

کردن ک سر و تر یاز موها یدن بخشیاز تراش رسول الله  گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»گر, منع فرمودید یبخش

 هر): خو شبو زدن زن به شو15باب (

َطيُِّب انلَّيِبَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٧٩ 
ُ
ِجَد  قَالَْت: ُكنُْت أ

َ
ُد، َحىتَّ أ ْطيَِب َما َ�ِ

َ
بِأ

ِسِه َوحِلْيَِتهِ 
ْ
يِب يِف َرأ  )٥٩٢٣ بخاری:( .»َو�ِيَص الطِّ

که در دسترس داشت، معطر  یین مواد خوشبویرا با بهتر اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»نمودم ش اش, مشاهده مییمواد خوشبو را بر سر و ر یکه درخشندگ ییساختم تا جا می

 خوشبومواد  ): رد نکردن عطر و16باب (

�ٍَس « -١٩٨٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
يَب، َوَزَ�َم أ نَُّه اَكَن ال يَُردُّ الطِّ

َ
�  يَب  .»اَكَن ال يَُردُّ الطِّ

 )٥٩٢٩ بخاری:(

کرد. و  دادند ـ رد نمییه میشان هدیـ را که به ا ییت است که او مواد خوشبویروا از انس « ترجمه:

 . »کرد ز آنرا رد نمیین اکرم  یمعتقد بود که نب

 مخلوط): عطر 17باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٨١ ِة الْوََداِع،  قَالَْت: َطيَّبُْت رَُسوَل ا�َّ �ِيََديَّ بَِذِر�َرٍة يِف َحجَّ
  )٥٩٣٠ بخاری:( .»لِلِْحلِّ َواإلِْحَراِم 
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که یدر حجة الوداع هنگام خود، به رسول خدا  یبا دستها گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»زدم یمخلوط یرون آمد, مواد خوشبویکه از احرام ب ین زمانیاحرام ببندد وهمچنخواست  می

 روز قیامتدر مجسمه سازان عذاب ): 18باب (

ِ بِْن « -١٩٨٢
ِ  :بُ�َمَر  َ�ْن َ�بِْدا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يَن يَْصنَُعوَن َهِذهِ «قَاَل:  أ ِ

َّ
إِنَّ اذل

ْحيُوا َما َخلَْقتُمْ 
َ
ِقيَاَمِة، ُ�َقاُل لَُهْم: أ

ْ
بُوَن يَْوَم ال َوَر ُ�َعذَّ  )٥٩٥١ بخاری:( .»»الصُّ

ن یرا که ا یامت, کسانیهمانا روز ق«فرمود:  رسول الله  گوید: می بعبدالله ابن عمر « ترجمه:

  .»»دیزنده کن اید، ند: آنچه را که خلق کردهیگو دهند و به آنها می سازند, عذاب می را می ها مجسمه

 ): از بین بردن تصاویر19باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -١٩٨٣
َ
ِ  عن أ قَاَل اُهللا َ�َعاىل: َوَمْن «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ةً  َْخلُُقوا َذرَّ ْن َذَهَب َ�ْلُُق َكَخليِْق، فَلْيَْخلُُقوا َحبًَّة، َويلْ ْظلَُم ِممَّ
َ
َ وَ : «ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ  ادَ زَ وَ  .»أ

ْ
ا وْ قُ لُ خْ يل

 )٥٩٥٣ بخاری:( .»»ةً ْ�َ عِ شَ 
د: چه یفرما خدا وند متعال می«گفت:  می دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ا یگندم و ای  ند. پس دانهیافرینش من بیکند تا مانند آ فر است که تالش می یستمکارتر از فرد یکس

  .»»ندیافریجو بای  پس دانه«:گر فرمودید یتیو در روا». ندیافریبای  مورچه
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 است؟تر از دیگران مستحق ،برخورد خوب حسن سلوك و برايه کسی ): چ1باب ( 

يِب ُهَر�َْرةَ « -١٩٨٤
َ
ِ  َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
، َمْن  قَاَل: َجاَء رَُجٌل إىِل ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َحقُّ انلَّاِس حِبُْسِن َصَحابيَِت؟ قَاَل: 
َ
َك «أ مُّ

ُ
َك : «قَاَل قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟  .»أ مُّ

ُ
قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل:  .»ُ�مَّ أ

َك « مُّ
ُ
بُوكَ «قَاَل: ُ�مَّ َمْن؟ قَاَل:  .»ُ�مَّ أ

َ
 )٥٩٧١ بخاری:( .»»ُ�مَّ أ

 یخوش رفتار یبرا یچه کس و گفت: آمد لله ا  نزد رسول یشخص گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

گفت: بعد  ».مادرت«فرمود: ؟ ی: سپس چه کسگفت .»مادرت«است؟ فرمود:  تر مستحق ،گرانیاز دمن 

 . »»بعد از او پدرت«؟ فرمود: ید: پس از او چه کسیپرس». باز هم مادرت«؟ فرمود: یاز او چه کس

 را دشنام دهداش  والدین کسینباید ): 2باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -١٩٨٥
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َكبَائِِر: : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْ�رَبِ ال

َ
إِنَّ ِمْن أ

يْهِ  ْن يَلَْعَن الرَُّجُل َوادِلَ
َ
يِْه؟ قَاَل: ». أ ، َوَ�يَْف يَلَْعُن الرَُّجُل َوادِلَ ِ الرَُّجُل  �َُسبُّ «ِ�يَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

هُ  مَّ
ُ
بَاُه َو�َُسبُّ أ

َ
بَا الرَُّجِل، فَيَُسبُّ أ

َ
 )٥٩٧٣ بخاری:( .»»أ

ره، ین گناهان کبیاز بزرگتر یکیهمانا «فرمود:  رسول الله  گوید: می بدالله بن عمرو عب« ترجمه:

رسول خدا! چگونه شخص, پدر ومادرش را لعنت  ین است که شخص, پدر ومادرش را لعنت کند. گفتند: ایا

 .»»دهد دهد و او در پاسخ, به پدر ومادرش، دشنام می را دشنام می یگری، پدر دیشخص«کند؟ فرمود:  می

 رحم (پیوند خویشاوندي) ۀ): گناه قطع صل3باب (

َنََّة قَاِطعٌ «َ�ُقوُل:  انلَّيِبَّ قَاَل: َسِمْعُت  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعٍم « -١٩٨٦
ْ
 .»»ال يَْدُخُل اجل

 )٥٩٨٤ بخاری:(
که با  یقاطع رحم (کس«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ر بن مطعم یجب« ترجمه:

 .»»شود کند) وارد بهشت نمی شاوندانش, قطع را بطه مییخو
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را با او حفظ اش  پیوند خویشاوندي را حفظ کند، خداوند، رابطهکه  ): کسی4باب (
 خواهد کرد

يِب ُهَر�َْرةَ « -١٩٨٧
َ
:  َ�َقاَل إِنَّ الرَِّحَم َشْجنٌَة ِمَن الرَّمْحَِن، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ ُ ا�َّ

 )٥٩٨٨بخاری:( .»»َمْن وََصلَِك وََصلْتُُه، َوَمْن َ�َطَعِك َ�َطْعتُهُ 
. لذا خداوند م از رحمن گرفته شده استِح َر «: فرمود اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

آورد) او را به خود,  یرا بجا یشاوندید: هر کس، تو را وصل کند (حق خویفرما متعال خطاب به َرِحم می

اورد) با او قطع رابطه خواهم ین یرا بجا یشاوندیوصل خواهم کرد. و هر کس، تو را قطع کند (حق خو

 .»»نمود

 رعایت گرددحق خویشاوندي، ): 5باب (

َعاِص  و بِْن َ�ْن َ�ْمرِ « -١٩٨٨
ْ
إِنَّ آَل «ِجَهاًرا َ�ْ�َ رِسٍّ َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  ال

بُلَُّها
َ
ُ وََصاِلُح الُْمْؤِمِنَ�، َولَِ�ْن لَُهْم رَِحٌم أ َ ا�َّ َما َوِليِّ ْويِلَايِئ، إِ�َّ

َ
يِب َ�يَاٌض لَيُْسوا بِأ

َ
 أ

 )٥٩٩٠ بخاری:( .»»بِبَالَها
بلند  یبا صراحت تمام و صدا اکرم  یدم که نبیشن گوید: می عمرو بن عاص « ترجمه:

کوکار, دوستان من هستند. یستند. بلکه خدا و مؤمنان نیهمانا فرزندان ابو فالن، دوستان من ن«فرمود:  می

 .»»مینما سته است, ادا مییآنان را آنطور که شا یشاوندیالبته من حق خو

 نیستي دیگران ها بخاطر جبران نیکیرحم  ۀ): صل6باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -١٩٨٩
لَيَْس الَْواِصُل بِالُْماَكفِِئ، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

ِي إَِذا قُِطَعْت رمَِحُُه وََصلََها
َّ

 )٥٩٩١ بخاری:( .»»َولَِ�ِن الَْواِصُل اذل
وند یپ یواقع هوصل کنند«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بعبدالله بن عمرو « ترجمه:

کند. بلکه  یشاوندانش با او دارند, صله َرِحمیکه خوای  ست که بخاطر جبران رابطهین ی، کسیشاوندیخو

 .»»دیگران با او قطع رابطه کنند, او رابطه برقرار نمایاست که اگر د یکس

 کودکاندرآغوش گرفتن  و بوسیدن ،): دوست داشتن7باب (

 انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٩٠
َ

ْعَرايِبٌّ إِىل
َ
بْيَاَن؟ َ�َما  :َ�َقاَل  قَالَْت: َجاَء أ ُ�َقبِّلُوَن الصِّ

ُ ِمْن قَلِْبَك الرَّمْحَةَ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .ُ�َقبِّلُُهمْ  ْن نََزَع ا�َّ
َ
ْمِلُك لََك أ

َ
َوأ

َ
 )٥٩٩٨ بخاری:( .»»أ
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آمد و گفت: ما کودکان را  اکرم  ین نزد نبیه نشیباد یمرد گوید: می لشه یعا« ترجمه:

رون آورده یاگر خداوند, رحمت را از قلب ات ب«فرمود:  امبر خدا ید؟. پیبوس ا شما مییم. آیبوس نمی

 . »»انجام دهم یت کاریتوانم برا است, من نمی

اِب « -١٩٩١ َطَّ
ْ
يْبِ قَْد  : قَِدَم ىلَعَ انلَّيِبِّ اَل قَ  َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل

ٌة ِمَن السَّ
َ
، فَإَِذا اْمَرأ َسيْبٌ

رَْضَعتُْه، َ�قَ 
َ
لَْصَقتُْه بِبَْطِنَها، َوأ

َ
َخَذتُْه، فَأ

َ
يْبِ أ

ْلُُب ثَْدَ�َها �َْسيِق، إَِذا وََجَدْت َصِبيًّا يِف السَّ
َ

اَل نَلَا حت
تَُرْوَن َهِذهِ َطارَِحًة : «انلَّيِبُّ 

َ
َها يِف انلَّارِ أ َ ْن ال َ�ْطرََحهُ »َودلَ

َ
َ�َقاَل:  .؟ قُلْنَا: ال، َوِ�َ َ�ْقِدُر ىلَعَ أ

َها« ِ
َ

رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودل
َ
ُ أ  )٥٩٩٩ بخاری:( .»»َ�َّ

 یان آنان, زنیآوردند. در م اکرم  ینزد نب یر جنگیاس یتعداد گوید: می عمر بن خطاب « ترجمه:

افتاد. به محض  یبه کودکاش  ران, چشمیان اسیخت. ناگهان، در میر ر مییش شیوجود داشت که از پستانها

خطاب به ما  اکرم  یر دادنش کرد. نبیچسباند و شروع به شاش  نهید, در آغوش گرفت و به سینکه او را دیا

داشته باشد (مجبور به انداختن  ییگر توانار, ایم: خی؟! گفت»اندازد ن مادر, فرزندش را در آتش مییا ایآ«فرمود: 

 .»»ن مادر هم نسبت به فرزندش، مهربانتر استید که خداوند، بر بندگانش از ایبدان«اندازد. فرمود:  نباشد) نمی

 است نمودهتقسیم  ،رحمت را به صد قسمت ،): خداوند8باب (

يِب  َ�نْ « -١٩٩٢
َ
ِ   ُهَر�َْرَة أ ُ الرَّمْحََة ِمائََة «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َجَعَل ا�َّ

ُزِْء 
ْ
رِْض ُجزًْءا َواِحًدا، فَِمْن َذلَِك اجل

َ
نَْزَل يِف األ

َ
ْمَسَك ِعنَْدُه �ِْسَعًة َو�ِْسِعَ� ُجزًْءا، َوأ

َ
ُجزٍْء، فَأ

َفَرُس َحا
ْ
َلُْق، َحىتَّ تَْرَ�َع ال

ْ
ْن تُِصيبَهُ َ�رَتَاَحُم اخل

َ
َها َخْشيََة أ ِ

َ
 )٦٠٠٠ بخاری:( .»»فَِرَها َ�ْن َودل

خداوند, رحمت را به صد «فرمود:  می دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن فرستاده یرا به زماش  قسمتیک م نموده است. نود و نه قسمت آنرا نزد خودش نگه داشته و یقسمت, تقس

اش  که اسب, سم ییشود تا جا گر مییکدیمخلوقات با  یقسمت است که باعث مهربانیک ن یاست. و هم

 .»»برسد یبیآساش  کند که مبادا به کره را بلند می

 کودك روي زانو گذاشتن): 9باب (

َساَمَة بِْن َز�ٍْد « -١٩٩٣
ُ
ِ قَاَل:  بَ�ْن أ ُخُذِ� َ�يُْقِعُدِ� ىلَعَ فَِخِذهِ،  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
يَأ

ُهَما، ُ�مَّ َ�ُقوُل:  ْخَرى، ُ�مَّ يَُضمُّ
ُ
ََسَن ىلَعَ فَِخِذهِ األ

ْ
 )٦٠٠٣ بخاری:( .»»اللَُّهمَّ ارمَْحُْهَما«َو�ُْقِعُد احل

 نشاند و حسن ش مییزانو یداشت و بر رو مرا بر می رسول الله  گوید: می بد یاسامه بن ز« ترجمه:

 .»»نها رحم کنیا! بر ایخدا«فرمود:  چسباند و می گر مییکدینهاد. سپس ما را به  گرش میید یزانو یرا رو
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 چارپایان انسانها و کردن بر ): رحم10باب (
١٩٩٤- » ِ يَب ُهَر�َْرَة قَاَل: قَاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعَرايِبٌّ َوُهَو  َ�َقاَل يِف َصالٍة، َوُ�ْمنَا َمَعُه،  َعِن أ

َ
أ

َحًدا
َ
ًدا، َوال تَرَْحْم َمَعنَا أ الةِ: اللَُّهمَّ ارمَْحِْ�، َوُ�َمَّ ا َسلََّم انلَّيِبُّ  .يِف الصَّ :  فَلَمَّ ْعَرايِبِّ

َ
قَاَل لِأل

ْرَت َواِسًعا«  )٦٠١٠ بخاری:( .»»لََقْد َحجَّ
شان بلند یز همراه ایبرخاست و ما ن ینماز یادا یبرا رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ا! بر من و محمد رحم کن و ین که مشغول نماز خواندن بود, گفت: خدایه نشیباد یم. در آن اثنا، مردیشد

را  یعیز (رحمت) وسیچ«سالم داد, به او فرمود:  اکرم  یکه نب یگر، رحم نکن. هنگامید یبجز ما برکس

 .»»یمحدود ساخت
ِ اَل قَ  �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن « -١٩٩٥ ِهْم، : «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ تََرى الُْمْؤِمِنَ� يِف تََرامُحِ

َهِر  ُ َسائُِر َجَسِدهِ بِالسَّ ََسِد، إَِذا اْشتىََك ُعْضٌو تََداىَع هلَ
ْ
ِهْم، َوَ�َعاُطِفِهْم، َكَمثَِل اجل َوتََوادِّ

 َّ�ُ
ْ
 )٦٠١١ بخاری:( .»»َواحل

با  یو مهربان یمؤمنان در شفقت, دوست«فرمود:  رسول الله  گوید: می  رینعمان بن بش« ترجمه:

گردند و تب  قرار می بی ر اعضاءید، سایاز آن بدرد آ یکراند که اگر عضویپیک  یگر مانند اعضایکدی

 .»»شوند می
�َِس بِْن َمالٍِك « -١٩٩٦

َ
َ�َل «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َما ِمْن ُمْسِلٍم َغَرَس َغرًْسا، فَأ

ُ بِِه َصَدقَةٌ 
َ

ْو َدابٌَّة، إِالَّ اَكَن هل
َ
 )٦٠١٢ بخاری:( .»»ِمنُْه إِ�َْساٌن أ

غرس  یکه نهال یهر مسلمان«فرمود:   اکرم یت است که نبیروا ک از انس بن مال« ترجمه:

 .»»رود صدقه بشمار می شیاز آن بخورد، برا یوانیا حید و انسان ینما
ِ َعِن انلَّيِبِّ  َجِر�ِر بِْن  نْ �َ « -١٩٩٧

 بخاری:( .»»َمْن ال يَرَْحُم، ال يُرَْحمُ «قَاَل:  َ�بِْدا�َّ

٦٠١٣( 

گران، رحم نکند, خدا به یهر کس, به د«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ر بن عبدالله یجر« ترجمه:

 .»»او رحم نخواهد کرد

 همسایه سفارش در مورد): 11باب (
َاِر َحىتَّ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -١٩٩٨

ْ
�ُل بِاجل َما َزاَل يُوِصيِ� ِجرْبِ

ثُهُ  نَُّه َسيَُورِّ
َ
 )٦٠١٤ بخاری:( .»»َظنَنُْت �

ه سفارش یل آنقدر مرا در مورد همسایجبرئ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:
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 .»»دهد ارث، قرار مییک ال کردم او را شریخ نمود که

 که همسایگانش از دست وي در امان نباشند ): گناه کسی12باب (

�ٍْح « -١٩٩٩ يِب رُشَ
َ
نَّ انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
ِ ال «قَاَل:  أ ِ ال يُْؤِمُن، َوا�َّ ِ ال يُْؤِمُن، َوا�َّ َوا�َّ

؟ قَاَل: » يُْؤِمنُ  ِ َمُن َجارُُه بََوايَِقهُ «ِ�يَل: َوَمْن يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
ِي ال يَأ

َّ
 )٦٠١٦ بخاری:( .»»اذل

سوگند, مؤمن ست، بخدا یبخدا سوگند, مؤمن ن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  حیابوشر« ترجمه:

ه، از یکه همسا یکس«رسول خدا؟ فرمود:  یا یدند: چه کسیپرس». ستیست، بخدا سوگند, مؤمن نین

 .»»شرش در امان نباشد

 نکندآزار اذیت و را اش  همسایه ،ایمان دارد ،کس به خدا و روز قیامتهر): 13باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٠٠
َ
ِ  َ�ْن أ َْوِم اآلِخِر : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ َوايلْ َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ

 ِ َْوِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ ِ َوايلْ  فَال يُؤِْذ َجارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِا�َّ
ْو يِلَْصُمْت 

َ
ا أ َْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َخْ�ً  )٦٠١٨ بخاری:( .»»َوايلْ

مان دارد، یامت، ایهرکس که به خدا و روز ق«فرمود:  رسو ل الله  گوید: می ره یابوهر« مه:ترج

بدارد.  یرا گراماش  مان دارد، مهمانیامت, ایت و آزار نکند. و هرکس که به خدا و روز قیرا از اذاش  هیهمسا

 . »»دیا سکوت نماید و یمان دارد، سخن خوب بگویامت, ایو هرکس که به خدا و روز ق

 رود می بشمارصدقه  ،نیک کار): هر14باب (

٢٠٠١- » ِ
 .»»لُكُّ َمْعُروٍف َصَدقَةٌ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْدا�َّ

 )٦٠٢١ بخاری:(
 .»»رود صدقه بشمار می ک،یهر کار ن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بجابر بن عبدالله « ترجمه:

 کارها ۀهم در مالیمت): 15باب (

ِ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠٠٢ ْمِر : «قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْ�َق يِف األ َ ُ�ِبُّ الرِّ إِنَّ ا�َّ

 )٦٠٢٤ بخاری:( .»»لُكِّهِ 
کارها  همت را در همیو مال یخداوند نرم«فرمود:  رسول الله  گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»»دوست دارد
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 یکدیگر همکاري مؤمنان با): 16باب (

يِب ُموىَس « -٢٠٠٣
َ
ُنْيَاِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن اَكبل

َصابِِعِه، َوَ�َن انلَّيِبُّ » َ�ْعًضا
َ
ْ�بََل  ُ�مَّ َشبََّك َ�ْ�َ أ

َ
ْو َطالُِب َحاَجٍة، أ

َ
ُل، أ

َ
َجالًِسا، إِْذ َجاَء رَُجٌل �َْسأ

ُ ىلَعَ لَِساِن نَِبيِِّه َما َشاءَ «َعلَيْنَا بِوَْجِهِه، َ�َقاَل:  َْقِض ا�َّ
ْ

 )٦٠٢٧ بخاری:( .»»اْشَفُعوا فَلْتُؤَْجُروا، َويل
یک  یگر مانند اجزایکدی یمؤمنان برا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

انگشتانش را داخل سپس رسول خدا ». شوند گر مییکدیت و استحکام یساختمان هستند که باعث تقو

  ن کار، استحکام را به ما نشان داد)یگر نمود. (با ایکدی

ما کرد و فرمود:  یرو بسو امبر خدا ینزدش آمد. پ یازمندیا نینشسته بود که سائل و  وآنحضرت 

 .»»سازد می یامبرش جارید. البته خداوند هر چه بخواهد بر زبان پید تا اجر و پاداش ببریشفاعت کن«

 آورد و بد زبان هم نبود نمی سخن بد به زبان ): رسول خدا 17باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٠٠٤
َ
انًا،  قَاَل: لَْم يَُ�ِن انلَّيِبُّ  َ�ْن أ اًشا، َوال لَعَّ َسبَّابًا، َوال فَحَّ

َحِدنَا ِعنَْد الَْمْعتِبَِة: 
َ
ُ تَرَِب َجبِينُهُ «اَكَن َ�ُقوُل أل

َ
 )٦٠٣١ بخاری:( .»»َما هل

ن کننده یو نفر یراه گویدشنام دهنده، بد و ب یفرد اکرم  ینب گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

به اش  یشانیاو را چه شده است؟ پ« فرمود:  از ما را سرزنش کند، می یکیخواست  نبود. بلکه هرگاه می

 .»»ده شودیمالک خا

 کراهت بخل و ،سخاوت و ): خوش اخالقی18باب (

ٍء َ�طُّ َ�َقاَل: الَ  َ�ُقوُل: َما ُسئَِل انلَّيِبُّ   َجابِرٍ  َ�نْ « -٢٠٠٥  )٦٠٣٤ بخاری:. (»َ�ْن يَشْ
 .»خواسته شد، هر گز نه نگفت یزیچ اکرم  یهرگاه از نب گوید: می جابر« ترجمه:

�ٍَس « -٢٠٠٦
َ
، َوال لَِم  قَاَل: َخَدْمُت انلَّيِبَّ  عن أ فٍّ

ُ
َعرْشَ ِسنَِ� َ�َما قَاَل يِل أ

الَّ َصَنْعَت  َصنَْعَت؟، َوالَ 
َ
 )٦٠٣٨ بخاری:( .»أ

ا یهرگز به من، اف  بودم. آنحضرت  اکرم  یده سال در خدمت نب گوید: می  انس« ترجمه:

 .»، نگفتیا چرا چنان نکردیو  ین کردیچرا چن

 نامشد نفرین و ): نهی از19باب (
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يِب َذرٍّ « -٢٠٠٧
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
�  :ُفُسوِق، َوال «َ�ُقوُل

ْ
ال يَْرِ� رَُجٌل رَُجًال بِال

ْت َعلَيِْه، إِْن لَْم يَُ�ْن َصاِحبُُه َكَذلَِك  ُ�ْفِر إِالَّ اْرتَدَّ
ْ
 )٦٠٤٥ بخاری:( .»»يَْرِميِه بِال

ا یرا متهم به فسق  یگریهرکس, فرد د«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می  ابوذر« ترجمه:

 .»»گردد نگونه نباشد, فسق و کفر، به خودش بر مییاو اکفر کند و 

اِك  َ�ْن ثَابِِت بِْن « -٢٠٠٨ حَّ َجَرِة ـ الضَّ ْصَحاِب الشَّ
َ
ِ  :ـ َوَ�َن ِمْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 أ

َولَيَْس ىلَعَ ابِْن آَدَم نَْذٌر ِ�يَما ال  .َمْن َحلََف ىلَعَ ِملٍَّة َ�ْ�ِ اإلِْسالِم؛ َ�ُهَو َكَما قَاَل : «قَاَل 
ِقيَاَمةِ  .َ�ْمِلُك 

ْ
َب بِِه يَْوَم ال ْ�يَا ُعذِّ ٍء يِف ادلُّ  .َوَمْن لََعَن ُمْؤِمنًا َ�ُهَو َكَقتِْلهِ  .َوَمْن َ�تََل َ�ْفَسُه �يَِشْ

 )٦٠٤٧ بخاری:( .»»َوَمْن قََذَف ُمْؤِمنًا بُِ�ْفٍر َ�ُهَو َكَقتِْلهِ 
 رسول الله  گوید: می ت رضوان) است,یاز اصحاب شجره (ب یکیکه  س یثابت بن ق« ترجمه:

را نذر  یزید. و هرکس، چیگو می اد کند, همانگونه است کهیر از اسالم, سوگند یغ ینیهرکس, به د«فرمود: 

امت یکند, روز ق یخودکش یزیا با چیباشد. و هرکس، در دن ح نمییست, نذرش صحیآن نک کند که مال

ن است یمتهم به کفر کند, مانند ا این، و یرا نفر یز، عذاب داده خواهد شد. و هرکس, مؤمنیهمان چ هلیبوس

 .»»که او را به قتل رسانده است

 چینی  ): سخن20باب (

َنََّة َ�تَّاٌت «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -٢٠٠٩
ْ
 .»»ال يَْدُخُل اجل

 )٦٠٥٦ بخاری:(
 .»»شود ن، وارد بهشت نمییسخن چ«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می فه یحذ« ترجمه:

 و تمجیدتعریف  کراهیت): 21باب (

يِب بَْ�َرةَ « -٢٠١٠
َ
نَّ رَُجًال ُذِكَر ِعنَْد انلَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
ْ�َ� َعلَيِْه رَُجٌل َخْ�ًا أ

َ
َ�َقاَل  .فَأ

َحُدُ�ْم َماِدًحا ال َ�َالََة «: انلَّيِبُّ 
َ
ُ ِمَراًرا ـ إِْن اَكَن أ

ُ
َوْ�ََك َ�َطْعَت ُ�نَُق َصاِحِبَك ـ َ�ُقوهل

، َوال يُزَ  ُ نَُّه َكَذلَِك وََحِسيبُُه ا�َّ
َ
ْحِسُب َكَذا َوَ�َذا، إِْن اَكَن يَُرى �

َ
 فَلْيَُقْل: أ

ِّ
َحًدايك

َ
ِ أ  .»» ىلَعَ ا�َّ

 )٦٠٦١ بخاری:(
از او  یگریان آمد. شخص دی، به میسخن از مرد اکرم  ینزد نب گوید: می بوبکره ا« ترجمه:

ن جمله را چند بار تکرار یـ و ا یبر تو، گردن دوست ات را شکست یوا«فرمود:  اکرم  یش کرد. نبیستا

ن است ی، چنیکنم که فالن د: گمان مییف کند, پس بگویرا تعر یگریاز شما د یکیکرد ـ اگر الزم است که 
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 ین صفاتیداند که در او چن که می یبا خداست. آنهم در صورتاش  است و حساب ین صفاتیچن یو دارا

 .»»نکند یو منزه، معرفک را نزد خداوند, پا یوجود دارد. و کس

  یگردپشت کردن به یک و ): نهی از حسادت22باب (

�َِس بِْن  نْ �َ « -٢٠١١
َ
ِ  :َمالٍِك  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َاَسُدوا، َوال «قَاَل:  أ

َ
ال َ�بَاَغُضوا، َوال حت

يَّامٍ 
َ
َخاُه فَْوَق ثَالثَِة �

َ
ْن َ�ْهُجَر أ

َ
لُّ لُِمْسِلٍم أ ِ إِْخَوانًا، َوال َ�ِ  .»»تََدابَُروا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ

 )٦٠٦٥ بخاری:(
د، حسادت ینکن یگر, دشمنیکدیبا «فرمود:  رسول الله  گوید: می ک انس بن مال« ترجمه:

ست یز نیجا یچ مسلمانیه ید. و براید. بلکه برادروار، خدا را عبادت کنییگر، پشت ننمایکدید و به ینورز

 .»»شتر از سه روز با برادر مسلمانش, قهر باشدیکه ب

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠١٢
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْ�َذُب «قَاَل:  أ

َ
نَّ أ ، فَإِنَّ الظَّ نَّ إِيَّاُ�ْم َوالظَّ

َاَسُدوا، َوال َ�بَاَغُضوا، َوال 
َ

ُسوا، َوال َ�نَاَجُشوا، َوال حت َسَّ ُسوا، َوال جتَ َسَّ
َ

َِديِث، َوال حت
ْ
احل

ِ إِْخَوانًا  )٦٠٦٦ بخاری:( .»»تََدابَُروا، َوُ�ونُوا ِعبَاَد ا�َّ
 بد، را گمانیز د.یاجتناب کن بد، از گمان« فرمود: ل الله رسو گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

ت ینکه نیمت کاالها را بدون اید، قیتجسس نکن ،دیگران نباشیوب دیع و به دنبالاست.   دروغنوع ن یبدتر

و  دیید و پشت ننماینکن یگر، دشمنیکدید. با یگر, حسادت نورزیکدید و به ید، باال نبرید داشته باشیخر

 .»»دیبرادروار, خدا را عبادت کن

 ): ظن و گمان جایز 23باب (

ُظنُّ فُالنًا َوفُالنًا َ�ْعِرفَاِن ِمْن ِدينِنَا : «قَالَْت: قَاَل انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠١٣
َ
َما أ

ُْن َعلَيْهِ : «ةٍ ايَ وَ  رِ ِ� وَ  .»َشيْئًا
َ

ِي �
َّ

 )٦٠٦٨ بخاری:( .»»َ�ْعِرفَاِن ِدينَنَا اذل
ن ما ید هدربار یو فالن یکنم که فالن گمان نمی«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

م, یکه ما بر آن هست ینید هدربار یو فالن یکنم که فالن گمان نمی«گر فرمود: ید یتیو در روا». بدانند یزیچ

 .»»بدانند یزیچ

 نمایدرا پنهان اش  گناهانباید  ،منؤ): م24باب (



 961 کتاب ادب

 

يَب ُهَر�َْرةَ « -٢٠١٤
َ
ِ  َعِن أ يِت ُمَعاىًف إِالَّ «َ�ُقوُل:  َ�ُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ مَّ

ُ
لُكُّ أ

 ُ ْن َ�ْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّيِْل َ�َمًال، ُ�مَّ يُْصِبَح َوقَْد َسرَتَهُ ا�َّ
َ
 الُْمَجاِهِر�َن، َو�ِنَّ ِمَن الُْمَجاَهَرِة: أ

َارَِحَة َكَذا َوَ�َذا، َوقَْد بَاَت �َْسرُتُُه َر�ُُّه، َوُ�ْصِبُح يَْ�ِشُف  !: يَا فُالنُ َعلَيِْه، َ�يَُقوَل 
ْ

َعِملُْت ابل
ِ َ�نْهُ   )٦٠٦٩ بخاری:( .»»ِسرْتَ ا�َّ

ده یافراد امت من بخشی  همه«فرمود:  می دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن است که یا یاز انواع گناهان علن یکی، مرتکب گناه شوند. و یکه به طور علن یخواهند شد مگر کسان

را پوشانده است. اما اش  صبح کند که خدا وند، گناه یشود و در حال یشخص, شب هنگام, مرتکب گناه

است که خدا وند, گناهش را  ین در حالیشب, فالن کار و فالن کار را انجام دادم. ای! دیفالن ید: ایاو بگو

  .»»خودش برداشت یخدا را از روی  او پرده یپنها ن کرده بود ول

 قهر کردن): 25باب (

نَْصارِيِّ « -٢٠١٥
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْن َ�ْهُجَر «قَاَل:  أ

َ
لُّ لِرَُجٍل أ ال َ�ِ

المِ   بِالسَّ
ُ
ِي َ�بَْدأ

َّ
َخاُه فَْوَق ثَالِث يَلَاٍل، يَلْتَِقيَاِن َ�يُْعرُِض َهَذا، َوُ�ْعرُِض َهَذا، وََخْ�ُُهَما اذل

َ
 .»»أ
 )٦٠٧٧ بخاری:(

شتر یست که بینز یچ کس، جایه یبرا«فرمود:  رسول الله  گوید: می  یوب انصاریابوا« ترجمه:

ن یکنند. و بهتر یگردان یگر، رویکدیکه هنگام مالقات، از یاز سه شب، با برادر مسلمانش، قهر باشد طور

 .»»دیاست که آغاز به سالم گفتن نما یآنها کس

 با اي مؤمنان! از خدا بترسید و« : فرماید می متعال که خداوند ۀ): این گفت26باب (
 در مورد نهی از دروغگویی آمده است آنچه که و »راستگویان باشید

٢٠١٦- » ِ
رِبَّ َ�ْهِدي «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْ
، َو�ِنَّ ال رِبِّ

ْ
 ال

َ
ْدَق َ�ْهِدي إىِل إِنَّ الصِّ

 
َ

َكِذَب َ�ْهِدي إىِل
ْ
يًقا، َو�ِنَّ ال َنَِّة، َو�ِنَّ الرَُّجَل يَلَْصُدُق، َحىتَّ يَُ�وَن ِصدِّ

ْ
 اجل

َ
ُفُجوِر، َو�ِنَّ إىِل

ْ
 ال

ابًا ِ َكذَّ  انلَّاِر، َو�ِنَّ الرَُّجَل يَلَْكِذُب َحىتَّ يُْ�تََب ِعنَْد ا�َّ
َ

ُفُجوَر َ�ْهِدي إىِل
ْ
 )٦٠٩٤ بخاری:( .»»ال

 ی، انسان را بسوییهمانا راستگو«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

د که در یگو می راستای  رساند. و شخص، به اندازه ، انسان را به بهشت مییکیشود. و ن ، رهنمون مییکین

دهد. و فسق و  فسق و فجور سوق می ی, انسان را بسوییرد. و همانا دروغگویگ ن قرار مییقیصدی  زمره
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ی  د که نزد خداوند، در زمرهیگو دروغ میای  کشاند. و شخص، به اندا زه فجور, انسان را به جهنم می

 .»»شود ان نوشته مییدروغگو

 ها ناسزاگویی): صبر در برابر 27باب (

يِب ُموىَس « -٢٠١٧
َ
ًذى «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْصرَبَ ىلَعَ أ

َ
ٌء أ ْو لَيَْس يَشْ

َ
َحٌد أ

َ
لَيَْس أ

ا، َو�ِنَُّه يَلَُعاِ�يِهْم َوَ�ْرُزُ�ُهمْ  ً ُ َودلَ
َ

ُهْم يَلَْدُعوَن هل ، إِ�َّ ِ  )٦٠٩٩ بخاری:( .»»َسِمَعُه ِمَن ا�َّ
از خدا  ییچ کس، در برابر ناسزاگویه«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

بخشد و  ت میین، خداوند به آنان، عافیدهند با وجود ا ست. مردم به او فرزند, نسبت مییوند, بردبارتر ن

 .»»کند ت مییرزق, عنا

 خشم زااجتناب ): 28باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠١٨
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َما «قَاَل:  أ ََعِة، إِ�َّ ِديُد بِالرصُّ لَيَْس الشَّ

َغَضِب 
ْ
ي َ�ْمِلُك َ�ْفَسُه ِعنَْد ال ِ

َّ
ِديُد اذل  )٦١١٤ بخاری:( .»»الشَّ
گرفتن,  یست که هنگام کشتین یقهرمان، کس«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»دیاست که هنگام خشم, خودش را کنترل نما ین بزند. بلکه قهرمان، کسیرا به زم یادیافراد ز

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠١٩
َ
نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ  :َ�ْن أ

َ
وِْصِ� أ

َ
فَرَدََّد  .»ال َ�ْغَضْب «قَاَل:  .: أ

 )٦١١٦ بخاری:( .»»ال َ�ْغَضْب «قَاَل:  .ِمَراًرا
فرمود:  حت کن.آنحضرتیگفت: مرا نص اکرم  یبه نب یمرد گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»خشم نکن«فرمود:  همچنان می ش را تکرار کرد و رسول اکرم یآن مرد چند بار، تقاضا». خشم نکن«

 حیا ): شرم و29باب (

يِت إِالَّ خِبَْ�ٍ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  ُحَصْ�ٍ  َ�ْن ِعْمَراَن بِْن « -٢٠٢٠
ْ
َيَاُء ال يَأ

ْ
 .»»احل

 )٦١١٧ بخاری:(
، به ارمغان یجز خوب یزیچا یح«فرمود:   اکرم  رسول گوید: می  نیصعمران بن ُح « ترجمه:

 .»»آورد نمی

 هر چه خواهی کن ،نداري حیاگر ا): 30باب (



 963 کتاب ادب

 

يِبْ  نْ �َ « -٢٠٢١
َ
ْدرََك انلَّاُس ِمْن الَكِم : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َمْسُعوٍد  أ

َ
ا أ ةِ إِنَّ ِممَّ انلُّبُوَّ

يْحِ فَاْصنَْع َما ِشئَْت 
: إَِذا لَْم �َْستَ

َ
و�

ُ
 )٦١٢٠بخاری:( .»»األ

امبران یپ از مردم که یاز سخنان یکی«فرمود:   اکرم ینب گوید: می  عبدالله بن مسعود« ترجمه:

 .»»کن یهرچه خواه ,یا نداریحاگر  که: ن استیا اند افتهیرد گذشته
 

 

 خانوادهو شوخی با افراد با مردم  اخالقی ): خوش31باب (

�َِس ْ�َن َمالٍِك  نْ �َ « -٢٠٢٢
َ
ٍخ يِل  قَاَل: إِْن اَكَن انلَّيِبُّ  أ

َ
يَلَُخاِلُطنَا َحىتَّ َ�ُقوَل أل

بَا ُ�َمْ�ٍ «َصِغٍ�: 
َ
 )٦١٢٩ (بخاری:؟ »َما َ�َعَل انلَُّغْ�ُ  !يَا أ
داشت که با ما نشست و برخاست ای  اندازهبه   اکرم  ینب گوید: می ک بن مال انس« ترجمه:

 نُ حال  !ریابوعم یا«فرمود:  برادر کوچکم می کرد و) به می ی(شوخ
َ

 یکوچک هپرند ،ریغنُ ؟ (»چطور استر یغ

 .»)کرد یم یبا آن باز ریابوعمبود که 

 شود نمی بار گزیده دو ،ازیک سوراخ مؤمن): 32باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٢٣
َ
نَُّه قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
 الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد، «�

ُ
غ َ ال يُ�ْ

 ِ�ْ�َ  )٦١٣٣ بخاری:( .»»َمرَّ
 .»»شود یده نمیگز ،دو بار ،سوراخیک من از ؤم« فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 مکروه ز وی): اشعار و رجزخوانیهاي جا33باب (

يَبِّ  َ�نْ « -٢٠٢٤
ُ
ِ  :َكْعٍب  بِْن  أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْعِر ِحْكَمةً «قَاَل:  أ  .»»إِنَّ ِمَن الشِّ

 )٦١٤٥ بخاری:(
ار, سخنان شعااز  یبعضهمانا «فرمود:  الله  رسول کند که ت مییروا  بن کعب یاب« ترجمه:

 .»»هستند یدیمف

 تالوت قرآن ترك یاد خدا و با شعر و دن): کراهیت وقت گذران34باب (

َحِدُ�ْم َ�يًْحا، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٢٠٢٥
َ
ْن َ�ْمتَِلَئ َجوُْف أ

َ
أل

ْن َ�ْمتَِلَئ ِشْعًرا
َ
ُ ِمْن أ

َ
 )٦١٥٤ بخاری:( .»»َخْ�ٌ هل
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پر  زردابو ک چرشما از  از یکیاگر شکم «فرمود:   اکرم  ینب گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

  .»»شودپر نکه از شعر یشود، بهتر است از ا

 تو ): اگر شخصی به کسی بگوید: واي بر35باب (

�ٍَس « -٢٠٢٦
َ
ىَت انلَّيِبَّ  :َ�ْن أ

َ
َاِديَِة أ

ْ
ْهِل ابل

َ
نَّ رَُجًال ِمْن أ

َ
، َمىَت  أ ِ َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

اَعُة قَائَِمٌة؟ قَاَل:  ْعَدْدَت لََها«السَّ
َ
َ »َو�ْلََك َوَما أ ِحبُّ ا�َّ

ُ
�ِّ أ

َ
ْعَدْدُت لََها إِال �

َ
؟ قَاَل: َما أ

ُ. قَاَل: 
َ

ْحبَبَْت «َورَُسوهل
َ
ُْن َكَذلَِك؟ قَاَل:  .»إِنََّك َمَع َمْن أ

َ
 )٦١٦٧ بخاری:( .»»َ�َعمْ «َ�ُقلْنَا؟ َو�

 یق رسول خدا! یآمد و گفت: ا اکرم   ینبن نزد یه نشیباد یمرد گوید: می انس « ترجمه:
َ
 یامت ک

چگونه ی؟ گفت: ه»ای آن آماده کرده یز برایبر تو, چه چ یوا«فرمود:  رسول خدا  ؟بر پا خوا هد شد

بود که آنها را دو ست  یخوا ه یکسانتو با «ندارم. فقط خدا و رسولش را دو ست دارم. فرمود: ای  یامادگ

 .»»یبل«م بود؟ فرمود: ینگونه خواهیم: ما هم ایما (صحابه) گفت». یدار

 شوند می ): انسانها به پدرانشان نسبت داده36باب (

ِقيَاَمِة، «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٢٠٢٧
ْ
ُ لَِواٌء يَْوَم ال

َ
َغاِدَر يُْرَ�ُع هل

ْ
إِنَّ ال

 )٦١٧٧ بخاری:( .»»ُ�َقاُل: َهِذهِ َغْدَرةُ فُالِن بِْن فُالنٍ 
 یهر شخص خائن، پرچم یبرا امتیروز ق«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»»است یفرزند فالن یفالنانت ین, خیند که اینما کنند و اعالم می نصب می

 »قلب مؤمن است ،مرْکَ): «37باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٢٨
َ
ِ  َ�ْن أ َكْرُم : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
َما ال َكْرُم؟ إِ�َّ

ْ
َوَ�ُقولُوَن ال

 )٦١٨٣ بخاری:( .»»قَلُْب الُْمْؤِمِن 
ْرم«فرمود:   هکه رسول الل است تیروا ره یابوهراز « ترجمه:

َ
ند در یگو می مردم به انگور, ک

 .»»که کرم, قلب مؤمن استیحال
آمد, کرم  که از انگور، بدست می یاست که اعراب به انگور, درخت انگور و شراب یادآوریقابل 

 ین لفظ را برایا هعت، استفادیشد. شر را که شراب انگور باعث کرامت و بخشش مییگفتند. ز می

اد یشدند و به  مییک دند و تحریشن ن لفظ را مییرا چه بسا که مردم ایموارد فوق, ناپسند دانست ز
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قلب مؤمن وخود  ینمود که لفظ کرم، برا یادآوری ن خاطر, رسول اکرم یافتادند. به هم شراب می

 ح مسلمیبر صح یکرم و بخشش است. شرح امام نوو هرا مؤمن, سرچشمیسته است زیمؤمن، شا

 از آن باشد بهترکه اسمی  به اسم دادن یک ): تغییر38باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٢٩
َ
نَّ َز�ْنََب  :َ�ْن أ

َ
َة، فَِقيَل: تُزَ  لأ  اَكَن اْسُمَها: بَرَّ

ِّ
 َ�ْفَسَها، يك

 ِ اَها رَُسوُل ا�َّ  )٦١٩٢ بخاری:( .»َز�ْنََب  فََسمَّ
مردم گفتند: او خودش را  کوکار بود.یزن ن یعنیه بّر  لنب یاسم ز گوید: می  رهیهرابو« ترجمه:

 .»دینب نامیاو را ز کند. لذا رسول خدا  ش مییستا

 کم کند ،حرف از اسمشیک  زند وب): کسی که شخصی را صدا 39باب (

�ٍَس « -٢٠٣٠
َ
مُّ ُسلَيٍْم  َ�ْن أ

ُ
ََشُة ُغالُم انلَّيِبِّ  لقَاَل: اَكنَْت أ ْ�

َ
 يِف اثلََّقِل، َوأ

َقَواِر�رِ : «َ�َقاَل انلَّيِبُّ  .�َُسوُق بِِهنَّ 
ْ
َُش، ُرَو�َْدَك َسْوقََك بِال ْ�

َ
 )٦٢٠٢ بخاری:( .»»يَا أ

 ؛اکرم  رسول ه؛برد و انجشهان زنان مسافر بود یم در لم یلام ُس  گوید: می  انس« ترجمه:

 .»»ببر تر آهستهرا  ها شهیش انجش! یا«فرمود:  امبر خدا یپ داد. شتران آنان را سوق می

 متعالنزد خداوند  اسمها): بدترین 40باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٣١
َ
ِ  َ�ْن أ ِقيَاَمِة ِعنَْد : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْسَماِء يَْوَم ال

َ
ْخَ� األ

َ
أ

ْمالكِ 
َ
: َمِلَك األ : رَُجٌل �ََس�َّ ِ  )٦٢٠٥ بخاری:( .»»ا�َّ

 نزد خداوند، نام ها اسمن یبدتر ،امتیروز ق«فرمود:  الله  رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»باشد دهیاست که خود را شاهنشاه نام یمرد

 بگویدالحمد هللا  ،زند می عطسهکسی که ): 41باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٠٣٢
َ
َحَدُهَما قَاَل: َ�َطَس رَُجالِن ِعنَْد انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َت أ ، فََشمَّ

ِت  ُ  .اآلَخرَ َولَْم �َُشمِّ
َ

َ «َ�َقاَل:  .فَِقيَل هل ، َوَهَذا لَْم َ�َْمِد ا�َّ َ َد ا�َّ  )٦٢٢١ بخاری:( .»»َهَذا مَحِ
از آنها،  یکیدر جواب  زدند. رسول خدا عطسه  اکرم  ینزد نب دو نفر گوید: می  انس« ترجمه:

، الحمدالله گفت یکین یا«دند. فرمود: ی, نگفت. مردم علت را پرسیگریالله گفت و در جواب د کرحمی

 .»»، نگفتیکیو آن 
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 بد است ،و خمیازه کشیدن ،خوب ،): عطسه زدن42باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٣٣
َ
ُعَطاَس، َو�َْ�َرُه « قَاَل: َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َ ُ�ِبُّ ال إِنَّ ا�َّ

َما  .اتلَّثَاُؤَب  ا اتلَّثَاُؤُب؛ فَإِ�َّ مَّ
َ
تَُه، َوأ ْن �َُشمِّ

َ
؛ فََحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُه أ َ فَإَِذا َ�َطَس فََحِمَد ا�َّ

يَْطانُ  ُه َما اْستََطاَع، فَإَِذا قَاَل: َها َضِحَك ِمنُْه الشَّ يَْطاِن فَلَْ�ُدَّ  )٦٢٢٣بخاری:( .»»ُهَو ِمَن الشَّ
را ازه یخم یلپسندد و یعطسه را م ،خداوند«فرمود:   اکرم ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

شنود, الزم است که  می که آنرا یبر هرمسلمان، فتالحمدلله گ و عطسه زد, یمسلمان پس اگر. پسندد نمی

را ید. زیرا دفع کنآن د یتوان یطان است و تا میش طرفازه ازیخماما د. یگوبالله ک رحمیدر جوابش، 

 .»»خندد یم طان به اوید، شیگو کند و) ها می که شخص (دهانش را باز می یهنگام



 

 
 

 

 

 

 اجازه خواستنکتاب  -72

 به افراد بیشتر کمتر): سالم گفتن افراد 1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٣٤
َ
َكِبِ�، َوالَْمارُّ ىلَعَ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
ِغُ� ىلَعَ ال �َُسلُِّم الصَّ

َكِث�ِ 
ْ
َقِليُل ىلَعَ ال

ْ
َقاِعِد، َوال

ْ
 )٦٢٣١ بخاری:( .»»ال

، و نشسته ، شخص عابر به فردکوچکتر به بزرگتر«فرمود:   اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»دهندسالم  اد,یت زیبه جمعکم  تیجمع

 ): سالم دادن رهگذر به شخص نشسته2( باب

ِ اَل ، قَ ةٍ ايَ وَ رِ  يِفْ   هُ نْ �َ وَ « -٢٠٣٥ اِكُب ىلَعَ الَْمايِش، : «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ �َُسلُِّم الرَّ
َكِث�ِ 

ْ
َقِليُل ىلَعَ ال

ْ
َقاِعِد، َوال

ْ
  )٦٢٣٢ بخاری:( .»»َوالَْمايِش ىلَعَ ال

که راه  یاده، کسیپ هسوار ب«فرمود:  الله  رسول گوید: می گرید یتیدر روا  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»دهند ، سالماندشتریکه ب یکه کمتر هستند به آنان یکه نشسته است و آنان یرود به کس یم

 بیگانهبه آشنا و دادن ): سالم 3باب (

ِ بِْن َ�ْمٍرو « -٢٠٣٦
َل انلَّيِبَّ  :بَ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
؟ قَاَل: : أ يُّ اإلِْسالِم َخْ�ٌ

َ
أ

الَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت وىلََعَ َمْن لَْم َ�ْعرِْف «  السَّ
ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  )٦٢٣٦ بخاری:( .»»ُ�ْطِعُم الطَّ

بهتر , خصلت اسالم د: کدامیپرس اکرم   ینباز  یمرد گوید: می بعبدالله بن عمرو « ترجمه:

 .»»گانهیکردن به آشنا و بطعام دادن و سالم «است؟ فرمود: 
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 بخاطر نگاه است): اجازه خواستن 4باب (

لََع رَُجٌل ِمْن ُجْحٍر يِف ُحَجِر انلَّيِبِّ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -٢٠٣٧ ، َوَمَع انلَّيِبِّ قَاَل: اطَّ
 َسهُ  كُّ �ِْدرًى َ�ُ م

ْ
َما ُجِعَل «َ�َقاَل:  .بِِه َرأ نََّك َ�نُْظُر لََطَعنُْت بِِه يِف َ�يِْنَك، إِ�َّ

َ
ْعلَُم �

َ
لَْو أ

َرَصِ  ْجِل ابلْ
َ
 )٦٢٤١ بخاری:( .»»االْستِئَْذاُن ِمْن أ

نگاه  ه الل  رسول یها خانهاز  یکی به داخل یاز سوراخ یمرد گوید: می  سهل بن سعد« ترجمه:

 امبر خدا یخاراند. پ در دست داشت و با آن، سرش را می یزیتک چوب نو که آنحضرت  یدر حال کرد

را بخاطر نگاه است که اجازه یز بردم. فرو می تا چشم آنرا در، یکن یدانستم که تو نگاه م یاگر م« فرمود:

 .»»خواستن, الزم شده است

 : زناي اعضاي بدن)5( باب

ُه ِمَن : «: َعِن انلَّيِبِّ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٠٣٨ َ َكتََب ىلَعَ ابِْن آَدَم َحظَّ إِنَّ ا�َّ
 َ َعْ�ِ انلََّظُر، َوِزنَا اللَِّساِن الَْمنِْطُق، َوانلَّْفُس َ�َم�َّ َو�

ْ
ْدرََك َذلَِك ال َ�َالََة: فَِزنَا ال

َ
نَا، أ ْشتَِ�، الزِّ

بُهُ  ْو يَُ�ذِّ
َ
ُق َذلَِك أ َفْرُج يَُصدِّ

ْ
 )٦٢٤٣ بخاری:( .»»َوال

 از زنا یبینص شخص،هر  یخداوند برا« فرمود: م اکر  ینب گوید: می ب ابن عباس« ترجمه:

خواستن  و کردنآرزو  ,نفس ی؛ و زناسخن گفتن ,زبان یزنا ؛نگاه کردن ,چشم یزنا . پسکرده استن ییتع

 .»»کند یب میا تکذیق و ین شرمگاه است که آنرا تصدیاست. و ا

 ها سالم کردن به بچه): 6باب (

�َِس بِْن َمالٍِك « -٢٠٣٩
َ
نَُّه َمرَّ ىلَعَ ِصبْيَاٍن فََسلََّم َعلَيِْهْم، َوقَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  :َ�ْن أ

َ
� 

 )٦٢٤٧ بخاری:( .»َ�ْفَعلُهُ 
 گذشت و به آنها سالم کرد واز کودکان  یجمعاز کنار  ک بن مال انس که ت استیروا« ترجمه:

 .»کرد می نیچن  اکرم  ی: نبگفت

 : منمو او در جواب بگوید): اگر کسی بگوید کیستی؟ 7باب (

ِ  بِْن  َ�ْن َجابِرِ « -٢٠٤٠
َ�يُْت انلَّيِبَّ  بَ�بِْدا�َّ

َ
يِب  قَاَل: أ

َ
فََدَ�ْقُت  .يِف َديٍْن اَكَن ىلَعَ أ

َاَب، َ�َقاَل: 
ْ

نَا، َ�َقاَل: »َمْن َذا«ابل
َ
نَا«؟ َ�ُقلُْت: أ

َ
نَا أ

َ
نَُّه َكرَِهَها» أ

َ
 )٦٢٥٠بخاری:( .»َك�

و در زدم.  رفتم م اکر  ینب نزد ،پدرم یها یبده بخاطر گوید: می بله جابر بن عبدال« ترجمه:
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 پسندان گونه جواب دادن را نیا ایگو .»منم هم من«فرمود:  .گفتم: منم ؟»یستیک« د:یپرس آنحضرت 

 .»دانست

 در مجالس باز کردن جا): 8باب (

ال يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َ�ِْلِسِه : «اَل قَ  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٢٠٤١
ُعوا ُحوا َوتَوَسَّ  )٦٢٧٠ بخاری:( .»»َوَ�ِْلَس ِ�يِه آَخُر َولَِ�ْن َ�َفسَّ

ش بلند یاز جارا  یگری, شخص دیچ کسیه« فرمود: اکرم  ینب گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 . »»دیگران، جا باز کنید یبرا یند ولیش بنشیدر جا )خود ای(و  یگریتا دنکند 

 زانوها هنگام نشستنحلقه زدن دستها دور ): 9باب (

ِ   هُ َ�نْ وَ « -٢٠٤٢ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َكْعبَِة ُ�ْتَِبيًا �ِيَِدهِ َهَكَذا قَاَل: َرأ

ْ
 .»بِِفنَاِء ال

 )٦٢٧٢ بخاری:(
ش را دور یها دست, کعبه هدم که در صحن خانیرا د الله   رسول گوید: می ب ابن عمر« ترجمه:

 . »نشسته بود ش حلقه زده ویزانوها

 جمعی که بیش از سه نفر در آن باشد  درکردن صحبت گوشی در): جواز 10باب (

٢٠٤٣- » ِ
إَِذا ُكنْتُْم ثَالثًَة فَال يَتَنَاىَج رَُجالِن ُدوَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

ْن ُ�ِْزنَهُ 
َ
ْجَل أ

َ
ْتَِلُطوا بِانلَّاِس أ

َ
 )٦٢٩٠ بخاری:( .»»اآلَخِر، َحىتَّ خت

نفر بدون  ، دودیبود ه نفراگر س« فرمود:  اکرم ینب گوید: می له بن مسعود عبدال« ترجمه:

مگر  .شود یآن شخص م یکار، باعث نگرانن یارا یزد. یصحبت نکن یگر, درگوشیکدی، با یگریمشارکت د

 د).یصحبت کن ید درگوشیتوان ن صورت میی. (که در ا»»دیمردم, قرار گرفت نکه در جمعیا

 بماندروشن  ،در خانه یآتشنباید  ،خواب هنگام): 11باب (

يِب ُموىَس « -٢٠٤٤
َ
َث  َ�ْن أ ْهِلِه ِمَن اللَّيِْل، فَُحدِّ

َ
َق َ�يٌْت بِالَْمِدينَِة ىلَعَ أ قَاَل: اْحرَتَ

نِِهُم انلَّيِبُّ 
ْ
ْطِفئوَها َ�نُْ�مْ «قَاَل:  �َِشأ

َ
َما ِ�َ َعُدوٌّ لَُ�ْم، فَإَِذا نِْمتُْم فَأ  .»»إِنَّ َهِذهِ انلَّاَر إِ�َّ

 )٦٢٩٤ بخاری:(
. نه با ساکنانش آتش گرفتیدر مدای  خانه ها،شباز  یکیدر  گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

هر  پس .است شماآتش، دشمن «فرمود:  رسول خدا  ان گذاشتند.یدرم  اکرم یآنان را با نب یماجرا

 .»»دیآن را خاموش کن د,ید بخوابیگاه، خواست
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 آمده است  خانه ساختن ة): آنچه دربار12باب (

يْتُِ� َمَع انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « -٢٠٤٥
َ
بَنَيُْت �ِيَِدي بَيْتًا يُِ�نُِّ� ِمَن  قَاَل: َرأ

 ِ َحٌد ِمْن َخلِْق ا�َّ
َ
اَعنَِ� َعلَيِْه أ

َ
ْمِس، َما أ  )٦٣٠٢ بخاری:( .»الَْمَطِر، َو�ُِظلُِّ� ِمَن الشَّ

ای  د که خانهیکرد مشاهده می  اکرم ینب زمانشما مرا در  گوید: می ب عبدالله بن عمر« ترجمه:

د, یساختم تا مرا از باران و نور خورش کند, یاریاز خلق خدا، مرا  ینکه کسیرا با دست خود, بدون ا

 .»حفاظت کند



 

 
 

 

 

 

 کتاب دعا -73

 دعاي مستجابی دارد ،پیامبري): هر 1باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٤٦
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِللُكِّ نيَِبٍّ َدْعَوٌة ُمْستََجابٌَة يَْدُعو «قَاَل:  أ

يِت يِف اآلِخَرةِ  مَّ
ُ
ْختَِبئ َدْعَوِ� َشَفاَعًة أل

َ
ْن أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
 )٦٣٠٤ بخاری:( .»»بَِها، َوأ

از  مستجاب دارد که یدعایک  ،یامبریهر پ«فرمود:  الله  رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»مینماشفاعت  مامت یکنم تا برا رهیذخ ،آخرت یرارا ب میدعا خواهم یکند. من م می آن، استفاده

 ): بهترین استغفار2باب (

ادِ « -٢٠٤٧ وٍْس  بِْن  عن َشدَّ
َ
ْن َ�ُقوَل: اللَُّهمَّ َسيُِّد : «اَل قَ  َعِن انلَّيِبِّ  أ

َ
االْسِتْغَفاِر أ

ُعو
َ
نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، أ

َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
َ إِالَّ أ

َ
نَْت َر�ِّ ال إِهل

َ
ُذ أ

بُوُء لََك بَِذنيِْب 
َ
َّ َوأ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
فَإِنَُّه ال َ�ْغِفُر  ،، فَاْغِفْر يِل بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

نَْت 
َ
نُوَب إِالَّ أ ْن ُ�ْميِسَ َ�ُهَو «قَاَل:  ».اذلُّ

َ
َوَمْن قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها، َ�َماَت ِمْن يَْوِمِه َ�بَْل أ

َنَِّة، َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل َوُهَو ُموقٌِن بَِها
ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل  َ�َماَت  ،ِمْن أ

َ
ْن يُْصِبَح َ�ُهَو ِمْن أ

َ
َ�بَْل أ

َنَّةِ 
ْ
 )٦٣٠٦ بخاری:( .»»اجل

: یین است که بگویا ،ن استغفاریبهتر«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  داد بن اوسش« ترجمه:

نَا ىلَعَ َ�ْهِدَك 
َ
نَا َ�بُْدَك، َوأ

َ
نَْت، َخلَْقتَِ� َوأ

َ
َ إِالَّ أ

َ
نَْت َر�ِّ ال إِهل

َ
َووَْعِدَك َما اْستََطْعُت، اللَُّهمَّ أ

بُوُء لََك بَِذنيِْب، فَاْغِفْر يِل فَإِنَُّه ال 
َ
َّ َوأ بُوُء لََك بِِنْعَمِتَك يلَعَ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، أ

َ
َ�ْغِفُر أ

نَْت.
َ
نُوَب إِالَّ أ  هبندمن  وای  دهیوجود ندارد، تو مرا آفر ی، بجز تو معبودیمن تو پروردگار! یاله یعنی اذلُّ

 ییکارها ین دارم. از بدیقی ای، که دادهای  , استوارم و به وعدهتوان حد تاام   بستهکه با تو  یمانیپ بر. تو هستم

 که انجام داده ام, یوگناهانای  داشته یکه به من ارزان ییبرم. و به نعمتها می که انجام داده ام, به تو پناه

 . »بخشد بجز تو, گناهان را نمی یرا کسیزمغفرت کن مرا  پس کنم. یاعتراف م
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ان یرد, از بهشتینکه شب شود, بمیدعا را بخواند و در همان روز, قبل از ا نیا ن،یقی بادر روز  ،هرکس

رد, از ینکه صبح شود, بمین دعا را بخواند و قبل از این, ایقی با ،شب در ،هرکسن یرود. همچن بشمار می

 .»»رود یان بشمار میبهشت

 در روز و شب  اکرم پیامبر ر): استغفا3(باب 

  َ�نْ « -٢٠٤٨
َ
ِ   ُهَر�َْرةَ يِب أ َ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ
ِ إِ�ِّ أل َوا�َّ

ةً  ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� َمرَّ
َ
َْوِم أ تُوُب إيَِلِْه يِف ايلْ

َ
 )٦٣٠٧ بخاری:( .»»َوأ

ش از یبه خدا سوگند که من روزانه، ب«فرمود:  دم که رسول الله یشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»کنم هفتاد بار از خداوند، طلب آمرزش کرده و توبه می

 ): توبه4باب (

ِ بِْن « -٢٠٤٩
  :َمْسُعوٍد  َ�ْن َ�بِْدا�َّ

َ
َحُدُهَما َعِن انلَّيِبِّ دَّ حَ  هُ نَّ �

َ
: أ ، َث َحِديثَْ�ِ

ْن َ�َقَع َعلَيِْه، َواآلَخُر 
َ
َْت َجبٍَل َ�َاُف أ

َ
نَُّه قَاِعٌد حت

َ
َ�ْن َ�ْفِسِه، قَاَل: إِنَّ الُْمْؤِمَن يََرى ُذنُوَ�ُه َك�

نِْفِه، َ�َقاَل بِِه َهَكَذا، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
َفاِجَر يََرى ُذنُوَ�ُه َكُذبَاٍب َمرَّ ىلَعَ أ

ْ
فَْرُح بِتَْوَ�ِة َ�بِْدهِ «َو�ِنَّ ال

َ
ُ أ َّ�َ 

َسُه َ�نَا
ْ
ابُُه، فَوََضَع َرأ ًال َو�ِِه َمْهلََكٌة، َوَمَعُه َراِحلَتُُه َعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ َم ِمْن رَُجٍل نََزَل َمْ�ِ

 ُ ْو َما َشاَء ا�َّ
َ
َعَطُش أ

ْ
َرُّ َوال

ْ
، نَْوَمًة، فَاْستَيَْقَظ َوقَْد َذَهبَْت َراِحلَتُُه، َحىتَّ إَِذا اْشتَدَّ َعلَيِْه احل

َسُه فَإَِذا َراِحلَتُُه ِعنَْدهُ 
ْ
 َماَكِ�، فَرََجَع َ�نَاَم نَْوَمًة، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
رِْجُع إِىل

َ
 )٦٣٠٨ بخاری:( .»قَاَل: أ

از  یگریو د اکرم  یاز نب یکیت شده است که یث، روایدو حد از عبدالله بن مسعود « ترجمه:

ترسد که  ر آن نشسته است و مییند که زیب می یمؤمن، گناهانش را مانند کوه گوید: می باشد. او خودش می

اش  گذرد و او با دست میاش  ینیند که از کنار بیب می یفرد فاسق، گناهانش را مانند مگس یفتد. ولیاو ب یرو

 .کند آنرا دفع می

شود که در  می خوشحال یشتر از فردیباش  بندهی  خداوند از توبه«فرمود:  سپس گفت رسول خدا 

گذارد و  ن مییو آب و غذا، همراهش باشد. آنگاه، سرش را بر زم یمنزل گرفته و سوار یخطرناک یجا

غلبه  یبر و یرفته است. پس گرما و تشنگاش  ید که سوارینیب یشود.م دار مییخوابد و ب می یلحظات

به  یمانم. پس از برگشتن، باز هم لحظات یم میگردم و سرجا بر می گوید: می ن وقت، با خودیکند. در ا می

». ندیب را در کنار خود میاش  یکند. ناگهان، سوار شود و سرش را بلند می دار مییرود. سپس ب خواب می

 .»شود) شتر خوشحال میین فرد هم بیاز ااش  بندهی  خداوند از توبه یعنی(
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 خواب وقت ): دعاي5باب (

َخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّيِْل، وََضَع يََدهُ  قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ  َ�ْن ُحَذْ�َفَة « -٢٠٥٠
َ
إَِذا أ

هِ ُ�مَّ َ�ُقوُل:  َْت َخدِّ
َ

ْحيَا«حت
َ
ُموُت َوأ

َ
ِي «َو�َِذا اْستَيَْقَظ قَاَل:  .»اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

َماَ�نَا َو�يَِلِْه النُّ 
َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
 )٦٣١٤ بخاری:( .»»ُشورُ أ

را اش  رفت، دست به رختخواب می اکرم  یکه نب یشب هنگام، و قت گوید: می فه یحذ« ترجمه:

ْحيَا«:فرمود گذاشت و می ر رخسارش مییز
َ
ُموُت َوأ

َ
خوابم و  ا! به نام تو مییخدا یعنی. »اللَُّهمَّ بِاْسِمَك أ

 ». شوم دار مییب

َماَ�نَا َو�يَِلِْه النُُّشورُ ا«: فرمود میشد،  دار مییکه ب یو هنگام
َ
ْحيَانَا َ�ْعَد َما أ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
. »حل

 .»»م شدیاو حشر خواه یدار کرد و بسویاست که ما را از خواب، ب ییحمد و سپاس از آِن خدا یعنی

 ): خوابیدن بر پهلوي راست6باب (

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب « -٢٠٥١
ْ
ِ  َعِن ال  فَِراِشِه نَاَم ىلَعَ  قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
َوى إىِل

َ
إَِذا أ

ْ�َمِن، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ِه األ ْمِري «ِشقِّ

َ
ْهُت وَْجِ� إيَِلَْك، َوفَوَّْضُت أ ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيَِلَْك، َووَجَّ

َ
اللَُّهمَّ أ

ُت َظْهِري إيَِلَْك، َرْ�بًَة َورَْهبَةً 
ْ
َأ
ْ
جل

َ
 َوال َمنَْجا ِمنَْك إِالَّ ِإيَلَْك، آَمنُْت  إيَِلَْك، َوأ

َ
إيَِلَْك، ال َملَْجأ

رَْسلَْت 
َ
ي أ ِ

َّ
َت، َو�ِنَبِيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ِي أ

َّ
 )٦٣١٥ بخاری:. (»»بِِ�تَابَِك اذل

راست  یرفت، به پهلو به رختخواب می که رسول الله  یهنگام گوید: می براء بن عازب « ترجمه:

ْهُت وَْجِ� إيَِلَْك، َوفَوَّْضُت « :خواند را می ن دعاید و ایخواب می ْسلَْمُت َ�ْفيِس إيَِلَْك، َووَجَّ
َ
اللَُّهمَّ أ

 َوال َمنَْجا ِمنَْك إِالَّ إيَِلَْك 
َ
ُت َظْهرِي إيَِلَْك، َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيَِلَْك، ال َملَْجأ

ْ
َأ
ْ
جل

َ
ْمرِي إيَِلَْك، َوأ

َ
، أ

نْ 
َ
ِي أ

َّ
رَْسلَْت آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َ
ِي أ

َّ
َت، َو�ِنَبِيَِّك اذل

ْ
ثواب و ترس از  د اجر ویا! به امیخدا یعنی ».َزل

چ پناهگاه یم را به تو سپردم و به تو توکل کردم. هیآوردم، کارها یم تو ساختم، به تو رویات، خودم را تسل عقاب

 . »مان آوردمی، ایکه فرستاد یرامبیو پ یکه نازل فرمود یاز تو بجز تو وجود ندارد. به کتاب ینجات یو جا

 شب  هنگامدر  ،): دعاي بیدار شدن از خواب7باب (

َ  رَ كَ ذَ قَاَل: بِتُّ ِعنَْد َميُْمونََة، وَ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٠٥٢
ْ
: اَل ، قَ مَ دَّ قَ �َ  دْ قَ ، وَ َث يْ دِ احل

َوِ� برََصِي نُوًرا، َوِ� َسْميِع نُوًرا، َوَ�ْن اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف قَليِْب نُوًرا، «َوَ�َن َ�ُقوُل يِف ُداَعئِه: 
َماِ� نُوًرا، وََخليِْف نُوًرا، َواْجَعْل يِل 

َ
يِْت نُوًرا، َوأ

َ
 يَِميِ� نُوًرا، َوَ�ْن �ََسارِي نُوًرا، َوفَْوِ� نُوًرا، َوحت

 )٦٣١٦ بخاری:( .»»نُوًرا
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 ی) ماندم. سپس وامبر اکرم یپ همونه (در خانینزد م یشب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

اللَُّهمَّ اْجَعْل يِف «گفت:  ن مییش چنیدر دعا ان شد، ذکر کرد و گفت: رسول خدا یرا که قبال ب یثیحد
قَليِْب نُوًرا، َوِ� برََصِي نُوًرا، َوِ� َسْميِع نُوًرا، َوَ�ْن يَِميِ� نُوًرا، َوَ�ْن �ََسارِي نُوًرا، َوفَْوِ� 

 ْ
َ

َماِ� نُوًرا، وََخليِْف نُوًرا، َواْجَعْل يِل نُوًرانُوًرا، َوحت
َ
م، یها ا! در دلم، چشمیخدا یعنی». يِت نُوًرا، َوأ

 .»قرار بده یم و پشت سرم، نوریش رویم، پیر پایسرم، ز یم، سمت راستم، سمت چپم، باالیگوشها

 )8باب (
يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٥٣

َ
 فَِراِشِه، فَلْيَنُْفْض «: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
َوى أ

َ
إَِذا أ

يَْدرِي َما َخلََفُه َعلَيِْه، ُ�مَّ َ�ُقوُل: بِاْسِمَك رَبِّ وََضْعُت َجنيِْب،  فَِراَشُه بَِداِخلَِة إَِزارِهِ، فَإِنَُّه الَ 
رَْسلْتَ 

َ
ْمَسْكَت َ�ْفيِس، فَارمَْحَْها، َو�ِْن أ

َ
ْرَ�ُعُه، إِْن أ

َ
َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك َو�َِك أ

َ
َها فَاْحَفْظَها بَِما حت

احِلِ�َ   )٦٣٢٠بخاری:( .»»الصَّ
از شما به رختخواب رفت، آنرا با  یکیهرگاه، «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن دعا را یدر آن، افتاده است. سپس ا یداند که بعد از او چه اتفاق را نمییازارش، تکان دهد. ز یقسمت داخل

ْمَسْكَت َ�ْفيِس، فَارمَْحَْها، َو�ِْن «بخواند: 
َ
ْرَ�ُعُه، إِْن أ

َ
بِاْسِمَك رَبِّ وََضْعُت َجنيِْب، َو�َِك أ

احِلِ�َ  َْفُظ بِِه ِعبَاَدَك الصَّ
َ

رَْسلْتََها فَاْحَفْظَها بَِما حت
َ
ن یم را به زمیپروردگارا! به نام تو پهلو یعنی». أ

، آنرا ی، بر آن، رحم فرما. و اگر زنده گذاشتیکنم. اگر روح مرا قبض کرد ا بلند میتو آنرک گذاشتم و به کم

 . »»، حفاظت کنیینما می کوکارت را حفاظتیکه بندگان ن ییزهایهمان چ هلیبوس

 بخواهیدیقین از خداوند بطور قطع و ): 9باب (
ِ  : هُ نْ �َ وَ « -٢٠٥٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحُدُ�ُم: اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل إِْن «قَاَل:  أ

َ
ال َ�ُقولَنَّ أ
 ُ
َ

لََة، فَإِنَُّه ال ُمْكِرَه هل
َ
 )٦٣٣٩بخاری:( .»»ِشئَت، اللَُّهمَّ ارمَْحِْ� إِْن ِشئَت، يِلَْعِزِم الَْمْسأ

، یخواستا! اگر ید: خدایاز شما نگویک چ یه«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

چ کس یرا هین، بخواهد. زیقی، برمن رحم فرما. بلکه بطور قطع و یا! اگر خواستیمرا مغفرت کن. خدا

 .»»تواند خدا را مجبور کند نمی

 شود می ش قبولیدعا است، عجله نکرده تا زمانی که): بنده 10باب (
ِ  : هُ نْ �َ وَ « -٢٠٥٥ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحِدُ�ْم َما لَْم َ�ْعَجْل، َ�ُقوُل: «قَاَل:  أ

َ
�ُْستََجاُب أل

 )٦٣٤٠ بخاری:( .»»َدَعوُْت فَلَْم �ُْستََجْب يِل 
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که  یشود تا زمان رفته مییشما پذ یدعاها«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»رفته نشدیپذ ید: دعا کردم ولیید و نگویعجله نکن

 هنگام پریشانی يدعا): 11باب (

ِ بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٠٥٦ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َكْرِب:  : أ

ْ
َ إِالَّ «اَكَن َ�ُقوُل ِعنَْد ال

َ
ال إِهل

َمَوا ُ رَبُّ السَّ َ إِالَّ ا�َّ
َ

َعِظيِم، ال إِهل
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَبُّ ال َ إِالَّ ا�َّ

َ
َِليُم، ال إِهل

ْ
َعِظيُم احل

ْ
ُ ال ِت َورَبُّ ا�َّ

َكِر�مِ 
ْ
َعرِْش ال

ْ
رِْض َورَبُّ ال

َ
 )٦٣٤٦ بخاری:( .»»األ

ُ  الَ «فرمود:  می یشانیهنگام اندوه و پر رسول الله  گوید: می ب ابن عباس:ترجمه َ إِالَّ ا�َّ
َ

إِهل
َمَواِت َورَبُّ  ُ رَبُّ السَّ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َعِظيِم، ال إِهل

ْ
َعْرِش ال

ْ
ُ رَبُّ ال َ إِالَّ ا�َّ

َ
َِليُم، ال إِهل

ْ
َعِظيُم احل

ْ
رِْض ال

َ
 األ

َكِر�مِ 
ْ
َعْرِش ال

ْ
بجز  یچ معبودیبزرگ و بردبار، وجود ندارد. ه یبجز خدا یچ معبودیه یعنی». َورَبُّ ال

ن و یبجر الله که پروردگار آسمانها و زم یچ معبودیالله که پروردگار عرش بزرگ است، وجود ندارد. ه

 .»»عرش گرانبها است، وجود ندارد

 گرفتاریها): پناه جستن به خداوند از شر 12باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٢٠٥٧
َ
ِ قَاَل:  َ�ْن أ َالِء، وََدرَِك  اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�تََعوَُّذ ِمْن َجْهِد ابلْ

نَا 
َ
َِديُث ثَالٌث، زِْدُت أ

ْ
ْعَداِء، قَاَل ُسْفيَاُن الراوي: احل

َ
َقَضاِء، وََشَماتَِة األ

ْ
َقاِء، وَُسوِء ال الشَّ

تُُهنَّ ِ�َ  َّ�
َ
ْدرِي �

َ
 )٦٣٤٧ اری:بخ( .»َواِحَدًة ال أ
بد و خوشحال شدن  ی، قضای، نگون بختیاز گرفتار رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ز یاز سه چ امبر اکرم یپ گوید: می ث است،ین حدیان ایاز راو یکیان که یبرد. سف دشمنان، به خدا پناه می

 .»کدام مورد استدانم که  نمی اکنون یبه آنها افزودم. ول یکیپناه خواست. من هم 

اذیت بنده اي را که من  !فرمود: پروردگاراکه  اهللا   رسولاین سخن ): 13باب (
 گناهان و نزول رحمت بگردان ة، آنرا برایش باعث کفارکردم

نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ  : هُ نْ �َ وَ « -٢٠٥٨
َ
�  :ُقوُل�َ» ُ

َ
َما ُمْؤِمٍن َسبَبْتُُه، فَاْجَعْل َذلَِك هل ُّ�

َ
اللَُّهمَّ فَ�

ِقيَاَمةِ 
ْ
 )٦٣٦١ بخاری:( .»»قُْرَ�ًة إيَِلَْك يَْوَم ال

را که من ناسزا گفتم،  یا! مؤمنیخدا«فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .»»خود، قرار بده یکینزدش باعث قرب و یامت آنرا برایروز ق
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 خلاز ب خواستن): پناه 14باب (

  ِن بْ  َسْعدِ  نْ �َ « -٢٠٥٩
َ
ُمُر خِبَْمٍس:  أنَّ رَُسوَل اِهللا  : اٍص قَّ وَ  يِبْ أ

ْ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ «اكن يَأ

ُعوُذ بِ 
َ
ُعُمِر، َوأ

ْ
رَْذِل ال

َ
 أ

َ
رَدَّ إِىل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ نُْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اجل

َ
ُْخِل، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن ابلْ

َ
َك أ

ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب 
َ
اِل ـ َوأ جَّ ْ�يَا ـ َ�ْعِ� فِتْنََة ادلَّ َقرْبِ  ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

ْ
 )٦٣٦٥ :یبخار( .»»ال

داد و  ز، دستور مییبه پناه خواستن از پنج چ رسول الله  گوید: می وقاص  یسعد بن اب« ترجمه:

رَْذِل «فرمود:  می
َ
 أ

َ
رَدَّ إِىل

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ نُْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اجل

َ
ُْخِل، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن ابلْ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َقرْبِ 
ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ْ�يَا َوأ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

َ
ُعُمِر، َوأ

ْ
، یا! از بخل، بزدلیخدا یعنی». ال

 .»»برم ا (دجال) و عذاب قبر، به تو پناه مییدن هکه باعث ذلت گردد، فتن یفرتوت شدن

 اري و گناهکدهباز  خواستن ): پناه15باب (

َكَسِل « :َ�ُقْوُل  قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠٦٠
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

، َوِمْن فِتْنَِة انلَّاِر، وََعَذاِب  َقرْبِ
ْ
، وََعَذاِب ال َقرْبِ

ْ
ثَِم َوالَْمْغَرِم، َوِمْن فِتْنَِة ال

ْ
انلَّاِر، َوِمْن  َوالَْهَرِم، َوالَْمأ

اِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل رَشِّ فِتْنَ  جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ
َ
َفْقِر، َوأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
ِغَ�، َوأ

ْ
ِة ال

ْ�يََض ِمَن 
َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
رَبَِد، َوَ�قِّ قَليِْب ِمَن اخل

ْ
َ��ِّ َخَطايَاَي بَِماِء اثلَّلِْج َوال

 َ � ِق َوالَْمْغرِِب ادلَّ  )٦٣٦٨ بخاری:( .»»ِس، َو�َاِعْد بَيِْ� َو�َْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَْمرْشِ

َكَسِل « :فرمود می اکرم  ینب گوید: می لشه یعا« ترجمه:
ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن ال

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ثَِم َوالَْمْغَرِم، َوِمْن 
ْ
، َوِمْن فِتْنَِة انلَّاِر، وََعَذاِب انلَّاِر، َوالَْهَرِم، َوالَْمأ َقرْبِ

ْ
، وََعَذاِب ال َقرْبِ

ْ
فِتْنَِة ال

اِل،  جَّ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ
َ
َفْقِر، َوأ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ال

َ
ِغَ�، َوأ

ْ
اللَُّهمَّ َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة ال

ْ�يََض  اْغِسْل َ��ِّ َخَطايَاَي بَِماءِ 
َ
يَْت اثلَّوَْب األ ََطايَا َكَما َ�قَّ

ْ
رَبَِد، َوَ�قِّ قَليِْب ِمَن اخل

ْ
اثلَّلِْج َوال

ِق َوالَْمْغرِِب  �َِس، َوَ�اِعْد بَيِْ� َو�َْ�َ َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َ�ْ�َ الَْمرْشِ از   ا!یخدا یعنی». ِمَن ادلَّ

ه یسرما هجهنم و عذاب آن، شّر فتن هش قبر و عذاب آن، فتنین، آزمایر و فرتوت شدن، گناه، دَ ی، پیتنبل

خ و تگرگ، شستشو ِده و یا! گناهانم را با آب یبرم. خدا ح دجال، به تو پناه مییمس هقبر و فتن ه، فتنیدار

ک ، قلبم را از گناهان، پایکن ش را بر طرف مییو چرکها یگردان و صاف میک د را پایهمانگونه که لباس سف

ان من و گناهانم، فاصله یم ای، ان مشرق و مغرب، فاصله انداختهیگردان. و همچنان که موصا ف ب

 .»»ندازیب
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 ۀنَسا حینْی الدا فنَا آتنَبر: فرمود می که  اکرم پیامبر ۀ): این گفت16باب (

�ٍَس « -٢٠٦١
َ
ْ�رَثُ ُداَعِء انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
ْ�يَا َحَسنًَة، اللَُّهمَّ : «قَاَل: اَكَن أ َر�َّنَا آتِنَا يِف ادلُّ

 )٦٣٨٩ بخاری:( .»»َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ 
اللَُّهمَّ َر�َّنَا آتِنَا يِف «فرمود:  ن بود که مییا اکرم  ینب ین دعایشتریب گوید: می انس « ترجمه:

ْ�يَا َحَسنًَة، َوِ� اآلِخَرِة َحَسنًَة،  ا و آخرت به یا! پروردگار ما! در دنیخدا یعنی ».َوقِنَا َعَذاَب انلَّارِ ادلُّ

 .»ت فرما و ما را از آتش دوزخ، نجات بدهیعنا یکیما ن

را ام   هیندگناهان گذشته وآ !ایخدا«: فرمود که می  اکرم ): این دعاي پیامبر17باب (
 »بیامرز

ْشَعِريِّ « -٢٠٦٢
َ
يِب ُموىَس األ

َ
نَُّه اَكَن يَْدُعو:  :َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل «�

ي،  ، اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َهْزِ� وَِجدِّ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ
َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
ايِف يِف أ َخِطيئيِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ

 )٦٣٩٩ بخاری:( .»»وََخَطايَاَي َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك ِعنِْدي
اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل «فرمود:  ن دعا مییچن اکرم  یت است که نبیروا  یاشعر یاز ابوموس« ترجمه:

ي،  ، اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل َهْزِ� وَِجدِّ ْعلَُم بِِه ِم�ِّ
َ
نَْت أ

َ
ْمِري، َوَما أ

َ
ايِف يِف أ َخِطيئيِت وََجْهِ�، َو�رِْسَ

م را در یها یاده رویم، زیها یا! گناهانم، نادانیخدا یعنی». ِعنِْديوََخَطايَاَي َوَ�ْمِدي، َوُ�ُّ َذلَِك 

 ها یا! شوخی، مغفرت کن. خدایدان را که تو بهتر از من می ییزهایکارها، و چ
ّ

 یو گناهان سهو ها ی، جد

 .»ام  ن کارها را مرتکب شدهیا ه. چرا که همیمرا ببخشا یوعمد

 ال اله اال اهللا ۀ): فضیلت کلم18باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٦٣
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
، وَْحَدُه ال «قَاَل:  أ ُ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َمْن قَاَل: ال إهِل

ُ َعدْ 
َ

ةٍ، اَكنَْت هل ٍء قَِديٌر، يِف يَْوٍم ِمائَة َمرَّ َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل َل َعرْشِ رَشِ

ُ ِمائُة َحَسنٍَة، َوُ�ِيَْت َ�نُْه ِما
َ

يَْطاِن يَْوَمُه َذلَِك ِرقَاٍب، َوُ�تَِب هل ُ ِحْرًزا ِمَن الشَّ
َ

ئُة َسيِّئٍة، َوَ�نَْت هل
ْ�رَثَ ِمنْهُ 

َ
ا َجاَء إِالَّ رَُجٌل َعِمَل أ فَْضَل ِممَّ

َ
َحٌد بِأ

َ
ِت أ

ْ
، َولَْم يَأ  )٦٤٠٣ بخاری:( .»»َحىتَّ ُ�ْميِسَ

، وَْحَدُه  هرکس، روزانه صد بار«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه: ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ال إهِل
ٍء قَِديرٌ  َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل آزاد ساختن ده برده،  هد، به او به اندازیبگو ال رَشِ

 گردد و آنروز تا میک شود و صد گناه از گناهانش، پا  ش نوشته مییبرا یکین صد نیرسد. و همچن ثواب می
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که عمل  یآ ورد مگر فرد بهتر از آن نمی یامت) عملیچ کس (در روز قیشود. و ه طان، حفاظت مییشب از ش

  .»انجام داده باشد یشتری، اعمال بیا به طور کلید و یشتر بگوین کلمه را بیهم یعنی». انجام دهد یشتریب

يُّوِب وَ « -٢٠٦٤
َ
يِب �

َ
نَْصارِيِّ وابِْن َمْسُعوٍد  َ�ْن أ

َ
َِدِث  باأل

ْ
 َعِن انلَّيِبِّ قَاَال يِف َهَذا احل

نَُّه 
ّ
ِ إِْسَماِ�يَل «قَاَل:�

َ
ْ�تََق َرَ�بًَة ِمْن َودل

َ
ا اَكَن َكَمْن أ  )٦٤٠٤ بخاری:( .»»َمْن قَاَل َعرْشً

که شرح آن  یثیدر حد اکرم  یکنند که نب ت مییروا بو ابن مسعود  یوب انصاریابو ا« ترجمه:

َْمُد، َوُهَو ىلَعَ  هرکس، ده بار«گذشت، فرمود: 
ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ُ، هل

َ
�َك هل ، وَْحَدُه ال رَشِ ُ َ إِالَّ ا�َّ

َ
َال إِهل

ٍء قَِديرٌ   .»»ل را آزاد کرده استیاست که ده برده از فرزندان اسماع ید، مانند کسیبگو لُكِّ يَشْ

 گفتن): فضیلت سبحان اهللا 19باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٢٠٦٥
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ِ َوحِبَْمِدهِ يِف «قَاَل:  أ َمْن قَاَل: ُسبَْحاَن ا�َّ

َْحرِ  ْت َخَطايَاُه َو�ِْن اَكنَْت ِمثَْل َز�َِد ابلْ ٍة، ُحطَّ  )٦٤٠٥ بخاری:( .»»يَْوٍم ِمائَة َمرَّ
ِ  هرکس، روزانه صد بار«فرمود:  رسو ل الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه: ُسبَْحاَن ا�َّ

 . »»ا باشندیکف در هشوند اگر چه به انداز ده میید، گناهانش بخشیبگو َوحِبَْمِدهِ 

 ): فضیلت یاد خداوند20باب (

يِب ُموىَس « -٢٠٦٦
َ
ِي ال : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن أ

َّ
ِي يَْذُكُر َر�َُّه، َواذل

َّ
يَْذُكُر َمثَُل اذل

يَحِّ َوالَْميِِّت 
ْ
 )٦٤٠٧ بخاری:( .»»َر�َُّه؛ َمثَُل ال
که پروردگارش را ذکر  یمثال کس«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یاشعر یابوموس« ترجمه:

 .»»کند، مانند شخص زنده و مرده است که پروردگارش را ذکر نمی یکند و کس می

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٦٧
َ
ِ  َ�ْن أ ِ َمالئَ�ًة َ�ُطوفُوَن يِف : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ِ�َّ

، َ�نَاَدْوا َ ْكِر، فَإَِذا وََجُدوا قَْوًما يَْذُكُروَن ا�َّ ْهَل اذلِّ
َ
ُرِق، يَلْتَِمُسوَن أ  َحاَجِتُ�ْم،  :الطُّ

َ
وا إِىل َهلُمُّ

ْعلَُم ِمنْهُ 
َ
لُُهْم َر�ُُّهْم ـ َوُهَو أ

َ
ْ�يَا، قَاَل: فَيَْسأ َماِء ادلُّ  السَّ

َ
ْجِنَحِتِهْم إىِل

َ
وَ�ُهْم بِأ ْم ـ: َما قَاَل: َ�يَُحفُّ

ُونََك، َوَ�َْمُدونََك، وَ َ�ُقوُل ِعبَاِدي؟ قَاَل  ُدونََك، قَاَل: : َ�ُقولُوَن: �َُسبُِّحونََك، َوُ�َ�ربِّ ُ�َمجِّ
ْوِ�؟ قَاَل: َ�يَُقولُوَن: الَ 

َ
وْكَ َ�يَُقوُل: َهْل َرأ

َ
ِ َما َرأ ْوِ�؟ قَاَل:  .، َوا�َّ

َ
قَاَل: َ�يَُقوُل: َوَ�يَْف لَْو َرأ

ْ�رَثَ 
َ
ِْميًدا، َوأ

َ
َشدَّ لََك َ�ْمِجيًدا َوحت

َ
َشدَّ لََك ِعبَاَدًة، َوأ

َ
وَْك اَكنُوا أ

َ
قَاَل:  . لََك �َْسِبيًحاَ�ُقولُوَن: لَْو َرأ

وَْها؟ قَاَل: َ�ُقولُوَن: الَ 
َ
َنََّة، قَاَل: َ�ُقوُل: َوَهْل َرأ

ْ
لُونََك اجل

َ
لُوِ�؟ قَاَل: �َْسأ

َ
ِ يَا َ�ُقوُل: َ�َما �َْسأ ، َوا�َّ
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وَْها
َ
وَْها؟ َقاَل: َ�ُقولُوَن: لَوْ  .رَبِّ َما َرأ

َ
ُهْم َرأ َّ�

َ
َشدَّ  قَاَل: َ�ُقوُل: فََكيَْف لَْو �

َ
وَْها، اَكنُوا أ

َ
ُهْم َرأ َّ�

َ
�

ْ�َظَم ِ�يَها َرْ�بَةً 
َ
َشدَّ لََها َطلَبًا، َوأ

َ
قَاَل: فَِممَّ َ�تََعوَُّذوَن؟ قَاَل: َ�ُقولُوَن: ِمَن  .َعلَيَْها ِحرًْصا، َوأ

وَْها؟ قَاَل: َ�ُقولُوَن: الَ  .انلَّارِ 
َ
ِ يَا رَبِّ َماقَاَل: َ�ُقوُل: َوَهْل َرأ وَْها ، َوا�َّ

َ
قَاَل: َ�ُقوُل: فََكيَْف لَْو  .َرأ

َشدَّ لََها َ�َافَةً 
َ
َشدَّ ِمنَْها فَِراًرا، َوأ

َ
وَْها اَكنُوا أ

َ
وَْها؟ قَاَل: َ�ُقولُوَن: لَْو َرأ

َ
قَاَل: َ�يَُقوُل:  .َرأ

�ِّ قَْد َ�َفْرُت لَُهمْ 
َ
ْشِهُدُ�ْم �

ُ
ِهْم فُالٌن لَيَْس ِمنُْهْم، َ�ِة: ِ�يئِ قَاَل: َ�ُقوُل َملٌَك ِمَن الَْمالَ  .فَأ

َما َجاَء حِلَاَجةٍ  ُلََساُء ال �َْشىَق بِِهْم َجِليُسُهمْ  .إِ�َّ
ْ
 )٦٤٠٨ بخاری:( .»»قَاَل: ُهُم اجل

دارد که در راهها مشغول  یخداوند، فرشتگان«فرمود:  رسول الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

گر را یکدی، اند اد خدا مشغولینند که به یرا بب یگردند. هرگاه، گروه هستند و بدنبال ذاکران می یگشت زن

رند. یگ شان مییر بالهایا زیم. آنگاه، ذاکران را تا آسمان دنیدیبه هدف خود رس :ندیگو زنند و می صدا می

ند؟ فرشتگان یگو گانم چه میپرسد که بند داند از فرشتگان می سپس خداوند که حال بندگانش را بهتر می

ا مرا ید: آیفرما ند. خداوند میینما د مییف و تمجیکنند و تو را تعر ان مییتو را ب یو بزرگ یند: پاکیگو می

دند، ید د: اگر مرا مییفرما . خداوند میاند دهیر، سو گند به خدا که تو را ندیخ :دهند ؟ جواب میاند دهید

ات را  یشتر حمد و ثنا و پاکیکردند و ب شتر عبادت مییدند، بید اگر تو را می :ندیگو کردند؟ می چکار می

از تو بهشت  :ندیگو خواهند؟ فرشتگان می د: از من چه مییفرما نمودند. آنگاه خداوند می ان مییب

را  پروردگار! نه، سو گند به خدا که آن یند: ایگو ؟ میاند دهیا آن را دید: آیفرما طلبند. خداوند می می

شتر یدند، بید می اگر آن را :ندیگو کردند؟ فرشتگان می دند، چکار میید اگر آن را می :دیفرما . میاند دهیند

دادند. خداوند  ل نشان مییشتر به آن، تمایرفتند و ب شتر به دنبال آن مییشدند، ب به آن عالقه مند می

؟ اند دهیا آن را دید: آیفرما می خداوند ند: از جهنم.یگو خواهند؟ می پناه می یزید: از چه چیفرما می

دند، چکار ید د: اگرآن را مییفرما . خداوند میاند دهیند پروردگار! نه، سوگند به خدا که آن را یند: ایگو می

دند. سرانجام، یترس شتر مییکردند و ب می یشتر از آن، دوریدند، بید می ند: اگر آن رایگو کردند؟ می می

 یان آنان، فالنیدر م گوید: می از فرشتگان یکیدم. ید که من آنان را بخشیشما گواه باشد: یفرما خداوند می

هستند که  ید: آنها کسانیفرما آمده است. خداوند می یانجام کار یست بلکه برایوجود دارد که جزو آنان ن

 .»»شود نشان هم بدبخت نمییهمنش





 

 
 

 

 

 

 و رقت قلب آرامش خاطر کتاب -74

 فراغت و صحت): 1باب (

نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِ�يِهَما َكِثٌ� ِمَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٠٦٨
 
ُ
َفَراغ

ْ
ُة َوال حَّ  )٦٤١٢ بخاری:( .»»انلَّاِس: الصِّ

از مردم، دچار  یاریدو نعمت، بس هدربار«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

 .»»، فرا غت استیگریصحت و د یکیکنند):  نمی یشوند (از آنها بهره بردار ان مییضرر و ز

 زندگی کرد ،): در دنیا باید مانند مسافر2باب (

ِ بِْن ُ�َمَر « -٢٠٦٩
ِ  بَ�ْن َ�بِْدا�َّ َخَذ رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ�ْن «َ�َقاَل:  بَِمنِْكيِب، قَاَل: أ

ْو اَعبُِر َسِبيٍل 
َ
نََّك َغِر�ٌب أ

َ
ْ�يَا َك� ْمَسيَْت فَال تَنْتَِظِر  .»يِف ادلُّ

َ
َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر َ�ُقوُل: إَِذا أ

ْصبَْحَت فَال تَنْتَِظِر الَْمَساَء، وَُخْذ ِمْن ِصحَّ 
َ
بَاَح، َو�َِذا أ ِتَك لَِمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك الصَّ

 )٦٤١٦ بخاری:( .»لَِمْوتَِك 
در «گذاشت و فرمود: ام   دستش را بر شا نه رسول الله  گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

 . »کن یا رهگذر، زندگیا مانند مسافر و یدن

که صبح  یکه شب شد، منتظر صبح نباش. و هنگام یگفت: هنگام می بابن عمر  گوید: می یراو

، ین در دوران زندگیکن. همچن ی، بهره برداریماریزمان ب یشد، منتظر شب نباش. و از وقت صحت، برا

 .»کن یمرگ ات، آمادگ یبرا

 دراز ): آرزوهاي دور و3باب (

٢٠٧٠- » ِ
ا يِف الْوََسِط َخارًِجا ِمنُْه،  قَاَل: َخطَّ انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ ا ُمَر�ًَّعا، وََخطَّ َخطًّ َخطًّ

ِي يِف الْوََسِط، َوقَاَل: 
َّ

ِي يِف الْوََسِط ِمْن َجانِبِِه اذل
َّ

 َهَذا اذل
َ

َهَذا اِإل�َْساُن، «وََخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا إىِل
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َحاَط بِِه، وََهَذا ا
َ
ْو قَْد أ

َ
َجلُُه ُ�ِيٌط بِِه، أ

َ
َغاُر: وََهَذا أ َُطُط الصِّ

ْ
َملُُه، وََهِذهِ اخل

َ
ِي ُهَو َخاِرٌج: أ

َّ
ذل

هُ َهَذا، َ�َهَشُه َهَذا
َ
ْخَطأ

َ
هُ َهَذا، َ�َهَشُه َهَذا، َو�ِْن أ

َ
ْخَطأ

َ
ْعَراُض، فَإِْن أ

َ
 )٦٤١٧ بخاری:( .»»األ

هم از وسط آن، رسم  یرسم کرد و خط یمربع اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 ین خط که داخل مربع، قرار داشت، خطهایرامون آن قسمت از ایشد. و پ که از آن، خارج میینمود طور

ن خط که داخل مربع قرار دارد، انسان یا«آن، در حال حرکت بودند و فرمود:  یرسم نمود که به سو یکوچک

ن خط که خارج از مربع، قرار دارد، یرا احاطه کرده است. ا ین مربع، اجل اوست که ویاست. و ا

نها یاز ا یکیهستند. اگر انسان از اش  مسائل و مشکالت ک،کوچ ین خطهایباشند. و ا ش مییآرزوها

 .»»گر، خواهد افتادید یکیدا کند، به دام آن ی، نجات پیافتد. و اگر از دوم می یگریدا کند، به دام دینجات پ

 حجت خداوند بر او تمام شده استبرسد، شصت سالگی  هرکس به ):4باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٧١
َ
َجلَُه َحىتَّ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

َ
َر أ خَّ

َ
 اْمِرٍئ أ

َ
ُ إِىل ْعَذَر ا�َّ

َ
أ

 )٦٤١٩ بخاری:( .»»بَلََّغُه ِستَِّ� َسنَةً 
به ای  که اجلش را به اندازه یفرد یخداوند برا«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه: 

 . »»نگذاشته است یباق یچ عذریبرسد، ه یندازد که به شصت سالگیر بیتأخ

ِ قَاَل   هُ نْ �َ وَ « -٢٠٧٢ َكِبِ� َشابًّا يِف  ال«َ�ُقوُل:  : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
يََزاُل قَلُْب ال

َمِل 
َ
ْ�يَا، َوُطوِل األ : يِف ُحبِّ ادلُّ  )٦٤٢٠ بخاری:( .»»اثْنَتَْ�ِ

ز، یکهنسال در دو چ یدل انسانها«فرمود:  می دم که رسول الله یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 . »»یطو الن یا و آرزویدن یماند: دوست همچنان جوان می

 ): کاري که براي رضاي خدا باشد5باب (

نْصارِيِّ  بِْن  تْبَانَ �ُ  َ�نْ « -٢٠٧٣
َ
ِ  اَل قَاَل: قَ  َمالٍِك األ لَْن يَُوايِفَ َ�بٌْد يَْوَم : «رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه انلَّارَ  َم ا�َّ ِ إِالَّ َحرَّ ُ يَبْتيَِغ بِِه وَْجَه ا�َّ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ِقيَاَمِة َ�ُقوُل: ال إِهل
ْ
 )٦٤٢٢ بخاری:( .»»ال

 یامت در حالیروز ق ای، هر بند ه«فرمود:  رسول الله  گوید: می یعتبان بن مالک انصار« ترجمه:

 .»»گرداند می خدا، ال إاله اال الله گفته است، خداوند آتش را بر او حرام ید که بخاطر رضایایب
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يِب ُهَر�َْرةَ « -٢٠٧٤
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: َما ِلَعبِْدي «قَاَل:  أ

َ
ُ َ�َعاىل َ�ُقوُل ا�َّ
َنَّةُ 

ْ
ْ�يَا ُ�مَّ اْحتََسبَُه إِالَّ اجل ْهِل ادلُّ

َ
 بخاری:( .»»الُْمْؤِمِن ِعنِْدي َجَزاٌء إَِذا َ�بَْضُت َصِفيَُّه ِمْن أ

٦٤٢٤( 
از  یکید: هرگاه، یفرما خداوند متعال می «فرمود:  رسو ل الله  گوید: می ره یابو هر« ترجمه:

، جز یت اجر و ثواب، صبر کند، نزد من پاداشیم و او به نیا قبض روح نمایمؤمنم را در دن هزان بندیعز

 .»»بهشت ندارد

 نیکوکاران ): از بین رفتن صالحان و6باب (

ْسلَِ�ِّ « -٢٠٧٥
َ
احِلُوَن : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن ِمرَْداٍس األ ُل يَْذَهُب الصَّ وَّ

َ
األ

ُ بَالَةً  ِو اتلَّْمِر ال ُ�بَايِلِهُم ا�َّ
َ
ِعِ�، أ ُل، َوَ�بىَْق ُحَفالٌَة َكُحَفالَِة الشَّ وَّ

َ
 )٦٤٣٤ بخاری:( .»»فَاأل

 یگریپس از د یکیکوکار، ین یانسانها «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می  یمرداس اسلم« ترجمه:

 یچ توجهیمانند که خداوند به آنها ه می یارزش) باق بی خرما (افرادا یجو  همانند تفال ییها روند و تفاله می

 .»»دینما نمی

 مال ۀ): پرهیز از فتن7باب (

بِْن آَدَم َواِديَاِن لَْو اَكَن الِ «َ�ُقوُل:  َ�ُقوُل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  بابِْن َ�بَّاٍس  َعِن « -٢٠٧٦
 
ُ
ُ ىلَعَ َمْن تَاَب ِمْن َماٍل، الْ�تىََغ ثَاثِلًا، َوال َ�ْمأل َاُب، َوَ�تُوُب ا�َّ  .»»َجوَْف ابِْن آَدَم إِالَّ الرتُّ

 )٦٤٣٦ بخاری:(
پر از مال  هاگر فرزند آدم دو در «فرمود:  می اکرم  یدم که نبیشن گوید: می بابن عباس « ترجمه:

کند و هر کس  خواهد رفت. و فقط خاک است که شکم او را پر می یو ثروت داشته باشد، به دنبال سوم

 .»»ردیپذ را میاش  توبه کند، خداوند توبه

 استفرستاده جلوتر ): مال انسان همان است که 8باب (

ِ  َ�نْ « -٢٠٧٧
َحبُّ إيَِلِْه ِمْن : «قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل:  َ�بِْدا�َّ

َ
يُُّ�ْم َماُل َواِرثِِه أ

َ
؟ »َماهِلِ �

َحبُّ إيَِلِْه، قَاَل: 
َ
ُ أ

ُ
َحٌد إِالَّ َماهل

َ
، َما ِمنَّا أ ِ َم، َوَماُل َواِرثِِه َما «قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ ُ َما قَدَّ

َ
َفإِنَّ َماهل

رَ  خَّ
َ
 )٦٤٤٢ بخاری:( .»»أ
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هست که مال  یان شما کسیا در میآ«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

م. یشتر دوست داریما اموال خود را ب ه؟ صحابه گفتند: هم»شتر از مال خود، دوست داشته باشدیوارثش را ب

گذاشته است،  یاست که در راه خدا، انفاق کرده است و آنچه را که باق یمال خود انسان، همان مال«فرمود: 

 . » »رود بشمار میاش  مال وارث

 روگردانی آنها از دنیا یارانش و و ): چگونگی زندگی پیامبر 9باب (

يِب  نْ �َ « -٢٠٧٨
َ
  : ُهَر�َْرَة أ

َ
ْ�تَِمُد  هُ نَّ �

َ
َ إِالَّ ُهَو، إِْن ُكنُْت أل

َ
ِي ال إِهل

َّ
ِ اذل ا�َّ

َ
اَكَن َ�ُقوُل: أ

ُوِع، َولََقْد َ�َعْدُت 
ْ
ََجَر ىلَعَ َ�ْطِ� ِمَن اجل

ْ
ُشدُّ احل

َ
ُوِع، َو�ِْن ُكنُْت أل

ْ
رِْض ِمَن اجل

َ
بَِ�ِبِدي ىلَعَ األ

ِي َ�ْرُُجوَن ِمنُْه، �َ 
َّ

ِ َما  َمرَّ يَْوًما ىلَعَ َطِر�ِقِهِم اذل ُُه َ�ْن آيٍَة ِمْن ِكتَاِب ا�َّ تلْ
َ
بُو بَْ�ٍر، فََسأ

َ
أ

 ِ ُُه َ�ْن آيٍَة ِمْن ِكتَاِب ا�َّ
ْ

تل
َ
 لِيُْشِبَعِ�، َ�َمرَّ َولَْم َ�ْفَعْل، ُ�مَّ َمرَّ يِب ُ�َمُر، فََسأ

ُُه إِالَّ تلْ
َ
ُُه َسأ تلْ

َ
 َما َسأ

َقاِسِم إِالَّ ِليُْشِبَعِ�، َ�َمرَّ فَلَْم َ�ْفَعْل 
ْ
بُو ال

َ
َم ِحَ� َرآِ�، وََعَرَف َما يِف ، ُ�مَّ َمرَّ يِب أ ، َ�تَبَسَّ

بَا ِهرٍّ «َ�ْفيِس، َوَما يِف وَْجِ�، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
، قَاَل:  !»يَا أ ِ َْق «قُلُْت: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
 ،َوَمىَض » احل

ِذَن يِل 
َ
َذَن، فَأ

ْ
ْ�َن َهَذا اللَّنَبُ «، فََدَخَل، فَوََجَد بَلَنًا يِف قََدٍح، َ�َقاَل: َ�تَِبْعتُُه، فََدَخَل فَاْستَأ

َ
؟ »ِمْن أ

ْو فُالنَُة، قَاَل: 
َ
ْهَداُه لََك فُالٌن أ

َ
بَا ِهرٍّ «قَالُوا: أ

َ
، قَاَل:  !»أ ِ  «قُلُْت: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َْق إىِل

ْ
احل

ِة فَاْدُ�ُهْم يِل  فَّ ْهِل الصُّ
َ
ْهٍل َوال َماٍل قَاَل: وَ  .»أ

َ
 أ

َ
ُووَن إِىل

ْ
ْضيَاُف اإلِْسالِم، ال يَأ

َ
ِة: أ فَّ ْهُل الصُّ

َ
أ

َ�تُْه َهدِ 
َ
َ�تُْه َصَدقٌَة َ�َعَث بَِها إيَِلِْهْم، َولَْم يَتَنَاَوْل ِمنَْها َشيْئًا، َو�َِذا أ

َ
َحٍد، إَِذا أ

َ
رَْسَل َوال ىلَعَ أ

َ
يٌَّة أ

 َ� رْشَ
َ
َصاَب ِمنَْها َوأ

َ
ِة؟ إيَِلِْهْم َوأ فَّ ْهِل الصُّ

َ
ُهْم ِ�يَها، فََساَءِ� َذلَِك، َ�ُقلُْت: َوَما َهَذا اللَّنَبُ يِف أ

نَا 
َ
َمَرِ� فَُكنُْت أ

َ
َ�َقوَّى بَِها، فَإَِذا َجاَء أ

َ
َ�ًة أ نَبِ رَشْ

ِصيَب ِمْن َهَذا اللَّ
ُ
ْن أ

َ
نَا أ

َ
َحقُّ أ

َ
ُكنُْت أ

ْن َ�بْلَُغِ� ِمْن هَ 
َ
ْعِطيِهْم َوَما َعىَس أ

ُ
ِ َوَطاَعِة رَُسوهِلِ أ ، َولَْم يَُ�ْن ِمْن َطاَعِة ا�َّ نَبِ

 َذا اللَّ
َيِْت، 

ْ
َخُذوا َ�َالَِسُهْم ِمَن ابل

َ
ِذَن لَُهْم، َوأ

َ
َذنُوا، فَأ

ْ
ْ�بَلُوا فَاْستَأ

َ
تَيْتُُهْم فََدَعْوُ�ُهْم فَأ

َ
، فَأ يَا «قَاَل: بُدٌّ
بَا ِهرٍّ 

َ
ِ  !»أ ْعِطِهمْ «، قَاَل: قُلُْت: بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َقَدَح، فََجَعلُْت  .»ُخْذ فَأ

ْ
َخْذُت ال

َ
قَاَل: فَأ

ْعِطيِه الرَُّجَل فَيرَْشَُب َحىتَّ يَرْ 
ُ
َقَدَح، فَأ

ْ
َّ ال ْعِطيِه الرَُّجَل، فَيرَْشَُب َحىتَّ يَْرَوى، ُ�مَّ يَرُدُّ يلَعَ

ُ
وَى، أ

َقَدَح، فَيرَْشَُب َحىتَّ 
ْ
َّ ال  انلَّيِبِّ ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَ

َ
َقَدَح، َحىتَّ اْ�تََهيُْت إِىل

ْ
َّ ال َوقَْد  يَْرَوى، ُ�مَّ يَُردُّ يلَعَ

َم، َ�َقاَل:  َّ َ�تَبَسَّ َقَدَح فَوََضَعُه ىلَعَ يَِدهِ، َ�نََظَر إيِلَ
ْ
َخَذ ال

َ
َقْوُم لُكُُّهْم، فَأ

ْ
بَا ِهرٍّ «َروَِي ال

َ
قُلُْت:  !»أ

، قَاَل  ِ نَْت : «بَلَّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
نَا َوأ

َ
، قَاَل: » بَِقيُت أ ِ اْ�ُعْد «قُلُْت: َصَدقَْت يَا رَُسوَل ا�َّ
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�ُْت، َ�َقاَل:  .»فَارْشَْب  �ُْت، َ�َما َزاَل َ�ُقوُل:  .»ارْشَْب «َ�َقَعْدُت فرََشِ َحىتَّ قُلُْت:  ،»ارْشَْب «فرََشِ
ُ َمْسلاًَك،

َ
ِجُد هل

َ
، َما أ َقِّ

ْ
ي َ�َعثََك بِاحل ِ

َّ
ِرِ� «قَاَل:  ال َواذل

َ
، وََس�َّ  .»فَأ َ َقَدَح، فََحِمَد ا�َّ

ْ
ْ�َطيْتُُه ال

َ
فَأ

َفْضلَةَ 
ْ
 )٦٤٥٢ بخاری:( .»َورَشَِب ال

از  یبجز او وجود ندارد، گاه یچ معبودیکه ه ییسو گند به خدا گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ام   ، سنگ به شکمیهم از شدت گرسنگ یدم. و گاهیخواب ن مییزم یروام   ، بر شکمیشدت گرسنگ

  که مردم از آنجا عبور می ی، کنار راهیبستم. روز می
ً
کنند، نشستم. نخست، ابوبکر از آنجا گذشت. من صرفا

م یات قران کریاز آ یکیشان در مورد ید، از ایرا برطرف نماام   یبه من بدهد و گرسنگ یینکه غذایبخاطر ا

م انجام دهد. سپس عمر از کنارم گذشت. باز هم من یبرا ینکه کاریادامه داد بدون ادم. اما او به راهش یپرس

ات قران یاز آ یکیشان هم در مورد ید، از ایرا برطرف نماام   یبه من بدهد و گرسنگ ییکه غذایصرفا به خاطر ا

از کنارم  ابوالقاسم م انجام دهد. سرانجام، یبرا ینکه کاریدم. او هم به راهش ادامه داد بدون ایم پرسیکر

برد.  یگذشت، پ به آنچه که در درونم میام   د، تبسم نمود و از چهرهید که مرا می یشان، هنگامیگذشت. ا

و به راه افتاد. من هم ». ایبا من ب «رسول خدا. فرمود:  یخدمتم ای  گفتم: آماده»! ابو هره یا«سپس فرمود: 

که  یورود داد. هنگام هز اجازیشد و اجازه خواست. آنگاه به من ناش  منزلنکه وارد یبه دنبالش براه افتادم تا ا

ا فالن زن، آن را ی؟ گفتند: فالن مرد »ر از کجاستین شیا«د: ید. پرسیدر آنجا د یریوان شیوارد خانه شد، ل

را به خودت «فرمود:  ام.  خدمت هرسول خدا! آماد یگفتم: ا»! رهیابوهر«ه کرده است. فرمود: یبه شما هد

 .»اوریز نزد من بیاهل صفه برسان و آنان را ن

هم  ینداشتند و نزد کس یهمانان اسالم بودند. آنان خانواده و مالیاست که اهل صفه، م یاد آوریقابل 

فرستاد و خودش از آن، استفاده  آنان می یدادند، آنرا برا می اکرم  یبه نب یرفتند. هر گاه، زکات نمی

خودش از آن استفاده  یعنیگرداند.  می کیدادند، آنها را با آن، شر شان مییبه اای  هیکرد. و هرگاه، هد نمی

 .فرستاد آنها می یاز آنرا هم برا یکرد و مقدار می

ر، چقدر است که اهل ین شین ساخت و با خود گفتم: مگر ایمرا اندوهگ ا مبر ین سخن پیبهر حال، ا

ند یایت شوم. اگر آنها بیاز آن بنوشم و تقوای  دادند تا جرعه ر را به من میین شید ایاورم؟ بایصفه را هم ب

 رسول خدا 
ً
 .نرسد یزیر بدهم و چه بسا که به من، چیدهد تا به آنان ش به من دستور می حتما

نزد آنان رفتم و آنها را دعوت نمودم. آمدند و جز اطاعت از خدا و رسولش نداشتم. لذا ای  اما چاره

 ا مبر اکرم یهم وارد خانه شدند و نشستند. پ به آنان اجازه داد. و آنها ورود خواستند. رسول خدا  هاجاز

وان را یمن ل» . رها را بردار و به آنها بدهیش«رسول خدا. فرمود:  یخدمتم ا هگفتم: آ ماد »!ابا ِهر یا«فرمود: 

د که ینوش دادم، او آنقدر می از آنها می یکیوان را به یکه ل یر دادن نمودم. هنگامیو شروع به ش برداشتم
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راب ید که سینوش ز آنقدر مییدادم او ن می یگریگرداند. سپس به د وان را به من بر مییشد و ل راب مییس

  اکرم  یبه نب ینکه در حالیتا ان کار را همچنان ادامه دادم یگرداند. من ا وان را به من بر مییشد و ل می

دستش گذاشت  یوا ن را از من گرفت و رویل امبر اکرم یراب شده بودند. آنگاه، پیآنان، س هدم که همیرس

فقط من و تو «رسول خدا. فرمود:  یخدمتم ا هگفتم: آماد»! ابا ِهر«و با تبسم، به من نگاه کرد و فرمود: 

دم. دوباره یمن هم نشستم و نوش». ن و بنوشیبنش «ول خدا. فرمود: رس ی. گفتم: درست است ا»ایم مانده

که تو را به حق، فرستاده است،  ین کلمه را تکرار نمود که گفتم: نه، سوگند به ذاتیوآنقدر ا». بنوش«فرمود: 

از بعد  شان دادم. آنحضرت یوان را به ای. ل »وان را به من بدهیپس ل«دن ندارم. فرمود: ینوش یبرا ییجا

 .»دیرها را نوشیآن ش هماندیبسم الله گفتن، باق حمد و ثنا و

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٧٩
َ
ِ  َ�ْن أ ٍد قُوتًا: «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  .»»اللَُّهمَّ اْرُزْق آَل ُ�َمَّ

 )٦٤٦٠ بخاری:(
 یسد رمق، روز هاندازا! آل محمد را به یخدا «فرمود:  رسو ل الله  گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 .» »بده

 در کارهاو اعتدال ): مداومت 10باب (

ِ  قَاَل : قَاَل  َ�نُْه وَ « -٢٠٨٠ َحًدا ِمنُْ�ْم َ�َملُهُ : «رَُسوُل ا�َّ
َ
َ أ قَالُوا: َوال  .»لَْن ُ�نيَجِّ

 ِ نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ بِرمَْحَةٍ «قَاَل:  ؟أ َدِ� ا�َّ ْن َ�تََغمَّ

َ
نَا إِالَّ أ

َ
ُدوا َوقَاِرُ�وا، َواْغُدوا  .َوال أ َسدِّ

َقْصَد َ�بْلُُغوا
ْ
َقْصَد ال

ْ
َِة، َوال

ْ
جل ٌء ِمَن ادلُّ  )٦٤٦٣ بخاری:( .»»َوُروُحوا، ويََشْ

را اعمالش نجات  از شمایک چ یه«فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

دهند مگر  مرا هم اعمالم نجات نمی«رسول خدا؟! فرمود:  یشما را ا یصحابه عرض کردند: حت». دهد نمی

د و یریش گید و راه اعتدال را در پیت اجر و ثواب، عمل کنینکه رحمت خداوند، شامل حالم شود. شما به نیا

 .»»دیخود ساز هشیرا پ یانه رویدن به هدف، میرس ید و برایاز شب را در عبادت، بگذران یصبح و شام و قسمت

�ََّها قَالَْت: ُسئَِل انلَّيِبُّ  :لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠٨١
َ
� :؟ قَاَل ِ  ا�َّ

َ
َحبُّ إِىل

َ
ْ�َماِل أ

َ
يُّ األ

َ
: أ

ْدَوُمَها َو�ِْن قَلَّ «
َ
 )٦٤٦٥ بخاری:( .»»أ

ست؟ ین عمل، نزد خداوند چیمحبوبتردند: یپرس اکرم  یاز نب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .» »داشته باشد اگر چه اندک باشد یشتریکه دوام ب یعمل«فرمود: 

 توأم با ترس ): امید11باب (
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يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٨٢
َ
ِ  َ�ْن أ اَكفُِر بُِ�لِّ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ْ
لَْو َ�ْعلَُم ال

 ِ ي ِعنَْد ا�َّ ِ
َّ

َنَِّة َولَْو َ�ْعلَُم الُْمْؤِمُن بُِ�لِّ اذل
ْ
ِ ِمَن الرَّمْحَِة لَْم َ�يْئَْس ِمَن اجل ِي ِعنَْد ا�َّ

َّ
 ِمَن اذل

َمْن ِمَن انلَّارِ 
ْ
َعَذاِب لَْم يَأ

ْ
 )٦٤٦٩ بخاری:( .»»ال

خدا  یها رحمت اگر کافر، تمام«فرمود:  می دم که رسول خدا یشن گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

دانست، خود را از  را می یاله یها شد. و اگر مسلمان، تمام عذاب د نمییدانست، از بهشت، ناام را می

 .»»دانست آتش، در امان نمی

باید رد ایمان دا ،قیامتروز  به خدا و اینکه هرکس، حفظ زبان و ةدربار): 12باب (
 سکوت نمایدگوید یا بسخن شایسته 

ِ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد « -٢٠٨٣ ْيَيِْه «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ
َ
َمْن يَْضَمْن يِل َما َ�ْ�َ حل

َنَّةَ 
ْ
ُ اجل

َ
ْضَمْن هل

َ
 )٦٤٧٤ بخاری:( .»»َوَما َ�ْ�َ رِْجلَيِْه، أ

هرکس، به من ضمانت دهد که «فرمود:  ت است که رسول الله یروا از سهل بن سعد « ترجمه:

 .  »کنم ش ضمانت مییدهان و شرمگاهش را حفظ کند، من هم بهشت را برا

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٨٤
َ
لَكَِمِة ِمْن رِْضَواِن «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْ
َعبَْد يَلَتلََكَُّم بِال

ْ
إِنَّ ال

لَكَِمِة ِمْن َسخَ 
ْ
َعبَْد يَلَتلََكَُّم بِال

ْ
ُ بَِها َدرََجاٍت، َو�ِنَّ ال ، ال يُليِْق لََها بَاًال، يَْرَ�ُعُه ا�َّ ِ �ً، ال ا�َّ ِ ِط ا�َّ

 )٦٤٧٨ بخاری:( .»»مَ يُليِْق لََها بَاًال، َ�ْهوِي بَِها يِف َجَهنَّ 
خدا به زبان  یدر جهت رضا یبنده، سخن«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ن بنده، ید. همچنیافزا می آن سخن، به درجاتش هلیخداوند به وس ینکه به آن، فکر کند. ولیآورد بدون ا می

آن سخن، در  هلیبه وس یتوجه کند. ول نکه به آنیآورد بدون ا خدا به زبان می یدر جهت ناخشنود یسخن

 .» »کند جهنم، سقوط می

 اناز گناه اجتناب): 13باب (

يِب ُموىَس « -٢٠٨٥
َ
ِ  َ�ْن أ ، َكَمثَِل رَُجٍل : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ُ َمثَِ� َوَمثَُل َما َ�َعثَِ� ا�َّ

 ، َيَْش بَِعيَْ�َّ
ْ
يُْت اجل

َ
ىَت قَْوًما، َ�َقاَل: رَأ

َ
َطاَ�تُْه َطائَِفٌة أ

َ
ُعْر�َاُن، فَانلََّجا انلََّجاَء، فَأ

ْ
نَا انلَِّذيُر ال

َ
َو�ِ�ِّ أ

َيُْش فَاْجتَاَحُهمْ 
ْ
َ�تُْه َطائَِفٌة فََصبََّحُهُم اجل ُوا ىلَعَ َمْهِلِهْم َ�نََجْوا، َوَ�ذَّ

َ
ْدجل

َ
 )٦٤٨٢ بخاری:( .»»فَأ

مثال من و آنچه که خداوند «فرمود:  ت است که رسول الله یروا  یاشعر یاز ابوموس« ترجمه:

من با چشمان خودم، لشکر  گوید: می د ویآ می یاست که نزد قوم یمرا بدان فرستاده است، مانند مرد
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از آنها از او اطا  ید. پس تعدادید، بشتابیکنم. بشتاب دم و صراحتا خطر را به شما اعالم میی(دشمن) را د

ب یگر او را تکذید یافتند. اما گروهیجه، نجات یهنگام بدون عجله، حرکت کردند. در نتعت کردند و شب 

 .»»ورش برد و آنان را نابود ساختیبه آنها  یکردند. لذا لشکر، بطور ناگهان

 احاطه شده است انی،نفس هواهاي): دوزخ با 14باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٨٦
َ
ِ  :َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َهَواِت، وَُحِجبَِت «قَاَل:  أ ُحِجبَِت انلَّاُر بِالشَّ

َنَُّة بِالَْماَكرِهِ 
ْ
 )٦٤٨٧ بخاری:( .»»اجل

و  ینفسان یآتش، در حجاب هواها«فرمود:  ت است که رسو ل الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

برود، به جهنم، و هرکس  ینفسان یهرکس بدنبال هواها یعنی». ها استیبهشت، در حجاب دشوار

 . »رود ن، تحمل کند، به بهشت مییها را در راه دیدشوار

  اندتر نزدیک شمابه  هایتاندوزخ از بند کفشو ): بهشت 15باب (

٢٠٨٧- » ِ
اِك : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن َ�بِْدا�َّ َحِدُ�ْم ِمْن رِشَ

َ
 أ

َ
قَْرُب إِىل

َ
َنَُّة أ

ْ
اجل

 )٦٤٨٨ بخاری:( .»»َوانلَّاُر ِمثُْل َذلَِك َ�ْعِلِه، 
تان به یبهشت و دوزخ از بند کفشها«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عبدالله بن مسعود « ترجمه:

 .»»کتراندیشما نزد

 نگاه کرد نه باالتر از خود، خوداز  تر ): همیشه باید به اشخاص پایین16باب (

يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٨٨
َ
ِ  َ�ْن أ َل «قَاَل:  َ�ْن رَُسوِل ا�َّ  َمْن فُضِّ

َ
َحُدُ�ْم إِىل

َ
إَِذا َ�َظَر أ

ْسَفَل ِمنْهُ 
َ
 َمْن ُهَو أ

َ
َلِْق فَلْيَنُْظْر إِىل

ْ
 )٦٤٩٠بخاری:( .»»َعلَيِْه يِف الَْماِل َواخل

که به او در د یرا د یاز شما فرد یکیهرگاه، «فرمود:  ت است که رسول الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»قرار دارند، نگاه کند یتر نییکه از خودش، در سطح پا یت شده است، به افرادیعنا یمال و جمال، برتر

 کار نیک و بد ة): اراد17باب (

إِنَّ «ِ�يَما يَْروِي َ�ْن َر�ِِّه َعزَّ وََجلَّ قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن َ�بَّاٍس « -٢٠٨٩
ََسنَاِت 

ْ
َ َكتََب احل َ َذلَِك وَ ا�َّ يِّئَاِت، ُ�مَّ َ��َّ ُ  .السَّ

َ
ُ هل َ�َمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها، َكتَبََها ا�َّ

 َسبِْع  فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َ�َعِملََها، .ِعنَْدُه َحَسنًَة اَكِملَةً 
َ

ُ ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت، إِىل ُ هلَ َكتَبََها ا�َّ
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ْضَعاٍف َكثَِ�ةٍ 
َ
 أ

َ
ُ ِعنَْدهُ َحَسنًَة  .ِمائَِة ِضْعٍف إِىل ُ هلَ َوَمْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�ْعَملَْها، َكتَبََها ا�َّ

ُ  .اَكِملَةً  ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً  فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َ�َعِملََها، َكتَبََها ا�َّ
َ

 )٦٤٩١ بخاری:( .»»هل
ها یو بد ها یکیخداوند، ن «به نقل از پروردگارش فرمود:  اکرم  ینب گوید: می بابن عباس « ترجمه:

نکند،  یآنرا عمل یانجام دهد ول یکید که کار نیان کرده است. پس هرکس، اراده نمایرا مشخص نموده و آنها را ب

د و به آن، یرا بنما یکید. و اگر قصد انجام عمل نینما کامل، ثبت می یکیک نیاو نزد خودش،  یخداوند برا

د. و ینما ش ثبت میین، برایشتر از این برابر بیو چند یکیعمل کند، خداوند نزد خود، ده تا هفت صد ن

ش ثبت یخود، براکامل، نزد  یکیک نینسازد، خداوند،  یرا بکند و آنرا عمل یانجام عمل بد هرکس، قصد

  .»»دینما ، ثبت مییک بدیش ید و مرتکب آن شود، خداوند برایرا بنما یکند. و اگر قصد انجام عمل بد می

 ): از بین رفتن امانت داري 18باب (

ِ  َ�ْن ُحَذْ�َفُة « -٢٠٩٠ َ�نَا رَُسوُل ا�َّ نَا  قَاَل: َحدَّ
َ
َحَدُهَما، َوأ

َ
يُْت أ

َ
، َرأ َحِديثَْ�ِ

َ�نَا:  ْ�تَِظُر اآلَخَر، َحدَّ
َ
ُقْرآِن ُ�مَّ «أ

ْ
َمانََة نََزلَْت يِف َجْذِر قُلُوِب الرَِّجاِل، ُ�مَّ َعِلُموا ِمَن ال

َ
نَّ األ

َ
أ

نَّةِ  َ�نَا َ�ْن َرفِْعَها َ�َقاَل:  .»َعِلُموا ِمَن السُّ َمانَُة ِمْن قَلِْبِه، َ�نَاُم الرَُّجُل ا«وََحدَّ
َ
نلَّْوَمَة، َ�تُْقبَُض األ

ثَُرَها ِمثَْل الَْمْجِل، َكجَ 
َ
ِت، ُ�مَّ َ�نَاُم انلَّْوَمَة، َ�تُْقبَُض َ�يَبىَْق أ

ْ
ثَِر الَْو�

َ
ثَُرَها ِمثَْل أ

َ
ْمٍر َ�يََظلُّ أ

اُه ُمنْترَِبًا َولَيَْس ِ�يِه يَشْ  ٌء، َ�يُْصِبُح انلَّاُس يَتَبَاَ�ُعوَن، فَال َدْحرَْجتَُه ىلَعَ رِْجِلَك َ�نَِفَط، َ�رَتَ
ْ�َقلَهُ 

َ
ِمينًا، َوُ�َقاُل: لِلرَُّجِل: َما أ

َ
َمانََة، َ�يَُقاُل: إِنَّ يِف بَِ� فُالٍن رَُجًال أ

َ
َحٌد يُؤَدِّي األ

َ
 يََ�اُد أ

ُه، َوَما يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َحبَِّة َخرَْدٍل  ْجَ�َ
َ
ْظَرفَُه َوَما أ

َ
َّ َزَماٌن َوَما  .»ِمْن إِيَمانٍ َوَما أ ىَت يلَعَ

َ
َولََقْد أ

َّ سَ  ُه يلَعَ اِ�يًّا رَدَّ َّ اإلِْسالُم، َو�ِْن اَكَن نرَْصَ ُه يلَعَ يَُّ�ْم بَاَ�ْعُت، لنَِئْ اَكَن ُمْسِلًما رَدَّ
َ
بَايِل �

ُ
اِ�يِه، أ

بَايُِع إِالَّ فُالنًا َوفُالنًا
ُ
َْوَم َ�َما ُكنُْت أ ا ايلْ مَّ

َ
 )٦٤٩٧ بخاری:( .»»فَأ

از آنها را مشاهده  یکیان فرمود که یما ب یث برایدو حد رسول الله  گوید: می فه یحذ« ترجمه:

مردم، قرار داده  یدلهای  شهیدر ر یهمانا امانت دار«فرمود:  هستم. رسول خدا  یگریو منتظر دام   نموده

ان رفتن یاز م هدربار امبر خدا یپ نیهمچن . »ن مطلب را از قر آن و سنت هم دانستندیشده است. سپس، ا

برداشته اش  از قلب یخوابد و امانت دار می خواهد آمد که فرد یروز «سخن گفت و فرمود:  یامانت دار

خوابد،  گر که مییماند. سپس بار د می یباقاش  کم رنگ در قلب هک نقطیکه اثر آن، مثل یشود طور می

 یکه بر دست کارگر است، با ق یشود و فقط اثر آن، مانند اثر می شتهاز قلبش بردا یبطور کل یامانت دار

د اما ینیب تان، باد کند. شما آنرا برآمده میید و پایتان بغلطانیپا یرا رو ینکه شما اخگریماند. مانند ا می

امانت شود که  دا نمییپ یکنند اما کس گر، داد و ستد مییکدیدر آن وجود ندارد. مردم با  یزیقت، چیدرحق
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ن در یار امانت دار وجود دارد. و همچنیبس یله، مردیند: در فالن قبیگو که مردم می ییرا برگرداند. تا جا

یک ی  به اندازهاش  که در قلب یرک و زرنگ است در حالیند: چقدر عاقل، زیگو ک شخص مییی  باره

 » . مان وجود نداردیخردل، ای  دانه

را اگر طرف ینداشتم. ز ییچ پروایک از شما هیبودکه از داد وستد با هر  یزمان« گوید: می فه یحذ

امانت را به اش  بود، حاکم یشد تا امانت را برگرداند. و اگر نصران معامله، مسلمان بود، اسالمش باعث می

 .»»کنم گر، داد و ستد نمیید ی، با کسیو فالن یگرداند. اما امروز، بجز فالن یمن برم

ِ بِْن  َ�نْ « -٢٠٩١
ِ  بُ�َمَر  َ�بِْدا�َّ َما انلَّاُس «َ�ُقوُل: قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ إِ�َّ

ُد ِ�يَها َراِحلَةً  اَكِإلبِِل الِْمائَِة، ِ
َ

 )٦٤٩٨ بخاری:( .»»التََ�اُد جت
 یمردم مانند صد شتر«فرمود:  می دم که رسول الله یشن گوید: می بعبدالله بن عمر « ترجمه:

ک شتر خوب ی ،ان صد شتریهمانطور که در م یعنی». شود ا فت نمییان آنها یدر م یک سواریهستند که 

 . »شود ا فت نمییو رفاقت  یدوست یک نفر براین همه انسان، یان ایشود، در م دا نمییپ یسوار یبرا

 ): ریاکاري و شهرت طلبی 19باب (

ُ بِِه، َوَمْن يَُرايِئ يَُرايِئ : «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ  َ�ْن ُجنَْدٍب « -٢٠٩٢ َع ا�َّ َع َسمَّ َمْن َسمَّ
ُ بِهِ   )٦٤٩٩ بخاری:( .»»ا�َّ

هرکس که بدنبال شهرت باشد، خداوند «فرمود:  اکرم  ینب« گوید: می جندب « ترجمه:

  .»»سازد می را آ شکاراش  یا کاریکند، خداوند ر یاکارید. و هرکس، رینما را رو میاش  دست

 فروتنی ): تواضع و20باب (

يِب ُهَر�َْرةَ « -٢٠٩٣
َ
ِ  َ�ْن أ َ قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا : «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ا  َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َْرِب، َوَما َ�َقرََّب إِيلَ

ْ
اْ�رَتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يََزاُل َ�َقْد آَذْ�تُُه بِاحل

ي �َْسَمُع بِِه، َو�َ  ِ
َّ

ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
ِحبَُّه، فَإَِذا أ

ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ُه َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إِيلَ رَصَ

ِي ُ�برِْصُ بِِه، َوَ�َدُه الَّيِت َ�بِْطُش بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها
َّ

ْعِطيَنَُّه، َولنَِئِ اذل
ُ
لَِ� أل

َ
، َو�ِْن َسأ

نَا فَاِعلُُه تََردُِّدي َ�ْن َ�ْفِس الُْمْؤِمِن، يَْ�َرُه 
َ
ٍء أ ِ�يَذنَُّه، َوَما تََردَّْدُت َ�ْن يَشْ

ُ َ
اْستََعاَذِ� أل

ْ�َرُه َمَساَءتَهُ 
َ
نَا أ

َ
 )٦٥٠٢ بخاری:( .»»الَْموَْت، َوأ

د: هرکس، با یفرما خداوند متعال می«فرمود:  ت است که رسو ل الله یروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

ی  نزد من به اندازه یز محبوبیچ چیبا هام   م. و بندهینما کند، من با او اعالم جنگ می یدوستان من دشمن
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شود. و همچنان با انجام نوافل به من تقرب  نمییک به من نزد ام، انجام آنچه که بر او فرض قرار داده

قرار گرفت، من گوش، چشم، ام   که مورد محبت یرد. پس هنگامیگ نکه محبوب من قرار میید تا ایجو یم

رود. و اگر از من طلب کند، به  رد و راه مییگ ند و مییب شنود و می آنها میی  لهیشوم که بوس ش مییدست و پا

 ی دهم، به اندازهخواهم انجام  که می یدهم. و در هر کار کنم و اگر پناه بخواهد، او را پناه می او عطا می

 .»»شوم پسندم، متردد نمی پسندد و من هم آزارش را نمی نمی که مرگ را یقبض روح مؤمن

 خواهد بود شخدا نیز مشتاق دیدار آرزوي دیدار خدا را داشته باشد، ،): هرکس21باب (

اِمِت « -٢٠٩٤ ُ «قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن ُ�بَاَدَة بِْن الصَّ َحبَّ ا�َّ
َ
، أ ِ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
َمْن أ

ُ لَِقاَءهُ  ، َكِرَه ا�َّ ِ ْزَواِجِه ـ: إِنَّا نَلَْكَرهُ  .»ِلَقاَءُه، َوَمْن َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ
َ
ْو َ�ْعُض أ

َ
قَالَْت اَع�َِشُة ـ أ

ِ َوَ�َراَمِتهِ لَيَْس َذاِك، َولَِ�نَّ الُْمْؤِمَن إَِذا «الَْموَْت، قَاَل:  َ بِرِْضَواِن ا�َّ ُه الَْموُْت �رُشِّ  .َحرَضَ
ُ ِلَقاَءهُ  َحبَّ ا�َّ

َ
ِ َوأ َحبَّ ِلَقاَء ا�َّ

َ
َماَمُه، فَأ

َ
ا أ َحبَّ إيَِلِْه ِممَّ

َ
ٌء أ اَكفَِر إَِذا ُحرِضَ  .فَلَيَْس يَشْ

ْ
َو�ِنَّ ال

ءٌ  ِ َوُ�ُقوَ�ِتِه، فَلَيَْس يَشْ َ بَِعَذاِب ا�َّ َماَمهُ  �رُشِّ
َ
ا أ ْ�َرَه إيَِلِْه ِممَّ

َ
ُ  .أ ِ َوَ�ِرَه ا�َّ َكِرَه ِلَقاَء ا�َّ

 )٦٥٠٧ بخاری:( .»»ِلَقاَءهُ 
هرکس، مالقات خدا را دوست داشته  «فرمود:  اکرم  ینب گوید: می عباده بن صامت « ترجمه:

باشد، خداوند هم مالقات او را دوست دارد. و هرکس که مالقا ت خدا را دوست نداشته باشد، خداوند هم 

 .  »مالقات او را دوست ندارد

 م. رسول خدا یگفت: ما مرگ را دوست ندار اکرم  یگر از همسران نبید یکیا ی لشه یعا

، یو بخشش اله ید، او را به خشنودیایکه مرگ به سراغ مؤمن ب یست. بلکه هنگامین نیهدف، ا«فرمود: 

ست. پس او یش از آنچه که در انتظارش هست، محبوبتر نیبرا یزیچ چین هنگام، هیدهند. در ا بشارت می

او را به  که مرگ کافر فرا رسد، یمالقات خدا را دوست دارد و خدا هم مالقات او را دوست دارد. اما هنگام

ست. یباشد، ناگوارتر ن ش از آن چه که در انتظارش مییبرا یزیچ چیدهند. لذا ه ، بشارت مییعذاب اله

 .» »نجاست که او مالقات خدا را دوست ندارد و خدا هم مالقات او را دوست نداردیا

 ): سکرات موت22باب (

تُوَن انلَّيِبَّ  لَ�ْن اَع�َِشَة « -٢٠٩٥
ْ
ْعَراِب ُجَفاًة يَأ

َ
 قَالَْت: اَكَن رَِجاٌل ِمَن األ

ْصَغِرِهْم َ�يَُقوُل: 
َ
 أ

َ
اَعُة؟ فاََكَن َ�نُْظُر إِىل لُونَُه: َمىَت السَّ

َ
ُه الَْهَرُم «فَيَْسأ

ْ
إِْن يَِعْش َهَذا، ال يُْدِر�

 )٦٥١١ بخاری:( .»»َحىتَّ َ�ُقوَم َعلَيُْ�ْم َساَ�تُُ�مْ 
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آمدند و  می اکرم  ینان نزد نبیه نشیخشن از باد یافراد گوید: می لشه یعا« ترجمه:

ن یاگر ا«فرمود:  ن آنها مییبا نگاه کردن به کوچکتر شود؟ رسول خدا  بر پا می یا مت کیدند: قیپرس می

 . »»تان برپا خواهد شدیامت شما برایر شود، قین که پیشخص، زنده بماند، قبل از ا

 گیرد خود می ۀخداوند زمین را در قبض ،): روز قیامت23(باب 

ُْدرِيِّ « -٢٠٩٦
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ِقيَاَمِة : «قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل:  َ�ْن أ

ْ
رُْض يَْوَم ال

َ
تَُ�وُن األ

تَُه يِف  َحُدُ�ْم ُخزْبَ
َ
 أ

ُ
َبَّاُر �ِيَِدهِ َكَما يَْ�َفأ

ْ
ؤَُها اجل ًة َواِحَدةً، َ�تََكفَّ َنَّةِ ُخزْبَ

ْ
ْهِل اجل

َ
َفِر، نُُزًال أل  .»السَّ

 َ
ْ
ْهِل اجل

َ
ِل أ ْخرِبَُك بُِ�ُ

ُ
ال أ

َ
َقاِسِم، أ

ْ
بَا ال

َ
َُهوِد َ�َقاَل: بَارََك الرَّمْحَُن َعلَيَْك يَا أ

ْ
ىَت رَُجٌل ِمَن ايل

َ
نَِّة يَْوَم فَأ

ِقيَاَمِة؟ قَاَل: 
ْ
ًة َواِحَدةً، كَ  .»بََ� «ال رُْض ُخزْبَ

َ
 َ�نََظَر انلَّيِبُّ  .َما قَاَل انلَّيِبُّ قَاَل: تَُ�وُن األ

ْخرِبَُك بِإَِداِمِهْم؟ قَاَل: إَِداُمُهْم بَاالٌم َونُ 
ُ
ال أ

َ
وٌن، إيَِلْنَا، ُ�مَّ َضِحَك َحىتَّ بََدْت نََواِجُذهُ، ُ�مَّ قَاَل: أ

ُ�ُل ِمْن َزائَِدِة َكِبِدِهمَ 
ْ
ًفاقَالُوا: َوَما َهَذا؟ قَاَل: ثَْوٌر َونُوٌن يَأ

ْ
ل
َ
 )٦٥٢٠ بخاری:( .»ا َسبُْعوَن أ

ک یامت به ین در روز قیزم«فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا  ید خدریاز ابوسع« ترجمه:

م یبه اهل بهشت، تقد یگرداند و بعنوان مهمان میاش  شود و خداوند جبار آنرا با دست ل مییقرص نان، تبد

کند و جمع و جور  ن دست به آن دست مییپزد، از ا را که در سفر می یاز شما نان یکید همانطورکه ینما می

ا از یگرداند. آک ابو القاسم! خداوند تو را مبار یا :ان آمد و گفتیهودیاز  یپس از آن، مرد». دینما می

 اکرم یآن مرد، همانگونه که نب». یبل«امت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود: یاهل بهشت در روز ق یمهمان

 یید تا جایما نگاه کرد و خند یبسو اکرم  یشود. نب ل مییک قرص نان، تبدین به یفرموده بود، گفت: زم

ان تو را باخبر نسازم؟ یا از خورش بهشتیگفت: آ یهودیآشکار شد. آنگاه مرد  اش، مبارک یکه دندانها

هستند که  یگاوو یست؟ مرد گفت: ماهیدند: آن، چیاست. صحابه پرس یخورش آنها باالم و ماه

  .»خورند کبد آنها هفتاد هزار نفر میی  ازگوشه

ِقيَاَمِة ىلَعَ «َ�ُقوُل:  قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ  عن َسْهِل ْ�َن َسْعٍد « -٢٠٩٧
ْ
ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم ال

رٍْض َ�يَْضاَء َ�ْفَراَء، َكُقرَْصِة نيَِقٍّ 
َ
َحدٍ  .»أ

َ
ْو َ�ْ�ُهُ: لَيَْس ِ�يَها َمْعلٌَم أل

َ
 )٦٥٢١ بخاری:( .»قَاَل َسْهٌل أ

 ینیزم یا مت، مردم رویروز ق«فرمود:  اکرم  یدم که نبیشن گوید: می سهل بن سعد « ترجمه:

 گوید: می انیگر از راوید یکیا یسهل ». دکه مانند نان آرِد بدون سبوس است، حشرخواهند شدیکامال سف

 .»ندارد یچ کس، خط و نشانین، هیدر آن زم

 محشر روز): 24باب (
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يِب ُهَر�َْرَة « -٢٠٩٨
َ
َق، َراِغِبَ� ئِ ُ�رَْشُ انلَّاُس ىلَعَ ثَالِث َطَرا«قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ  َ�ْن أ

ْرَ�َعٌة ىلَعَ 
َ
ٌة ىلَعَ بَِعٍ�، َوَ�رُْشُ َراِهِبَ�، َواْ�نَاِن ىلَعَ بَِعٍ�، َوثَالثٌَة ىلَعَ بَِعٍ�، َوأ بَِعٍ�، وََعرَشَ

بَِقيَّتَُهُم انلَّاُر، تَِقيُل َمَعُهْم َحيُْث قَالُوا، َوتَِبيُت َمَعُهْم َحيُْث بَاتُوا، َوتُْصِبُح َمَعُهْم َحيُْث 
ْمَسْوا

َ
ْصبَُحوا، َوُ�ْميِس َمَعُهْم َحيُْث أ

َ
 )٦٥٢٢ بخاری:( .»»أ

در  یمردم در سه گروه، حشر خواهند شد: گروه«فرمود:  اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

ک شتر، یگر هستند که هر دو نفر، سه نفر، چهار نفر و ده نفر آنان بر ید یبرند. و گروه د به سر مییم و امیب

ا شب یهر کند و هرکجا هنگام ظ آنان را که گروه سوم هستند، آتش جمع می هماندیسوار خواهند شد. و باق

 . » »کند و صبح و شام با آنان خواهد بود بخوابند با آنها توقف می

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَالَْت  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ « -٢٠٩٩ ونَ «:  ا�َّ رَْشُ
ُ

 ».ُغْرالً  ُعَراةً  ُحَفاةً  حت
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت : اَع�َِشةُ  قَالَْت  ِ   َ�ْعُضُهمْ  َ�نُْظرُ  َوالنَِّساُء، الرَِّجاُل  ا�َّ

َ
ْمرُ «: َ�َقاَل  َ�ْعٍض؟ إِىل

َ
 األ

َشدُّ 
َ
نْ  ِمنْ  أ

َ
ُهمْ  أ  )٦٥٢٧ :بخاری( .»»َذاكِ  يُِهمَّ

 حشر ختنه، و بدون انیپا لخت، عر«: فرمود الله  رسول که است تیروا ل شهیعا از« ترجمه:

 گر،یگدی شوند و به میباهم حشر  زنان، و مردان! خدا رسول یا« :گفتم گوید: می ل شهیعا . »شد دیخواه

 .»)کند نگاه یگرید به(». باشد فکر نیا در یکس که است آن از دشوارتر مسئله«: فرمود! کنند؟ می نگاه

کنند که در روز  نمی آیا آنان فکر«فرماید:  می خداوند متعال که ۀ): این گفت25باب (
 »شوند می حاضرشوند، روزي که مردم در پیشگاه پروردگارشان  می بزرگی برانگیخته

يِب ُهَر�َْرةَ « -٢١٠٠
َ
نَّ رَُسوُل  :َ�ْن أ

َ
ِ  أ ِقيَاَمةِ  قَاَل: يََرُق انلَّاُس يَْومَ  ا�َّ

ْ
 يَْذَهَب  َحىتَّ  ال

رِْض  يِف  َعَرُ�ُهمْ 
َ
 )٦٥٣٢:بخاری( .»»آَذاَ�ُهمْ  َ�بْلُغَ  َحىتَّ  َوُ�لِْجُمُهمْ  ِذَرااًع، َسبِْع�َ  األ

 عرقای  اندازه به مردم امت،یق روز« :فرمود   الله رسول که است تیروا ره یابوهر از« ترجمه:

 .»»رود می فرو نیزم در ذراع هفتاد رسد و شان مییگوشها به عرق که کنند می

 قیامت روز در قصاص): 26( باب

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -٢١٠١ ُل « : انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل   ا�َّ وَّ
َ
َماءِ  انلَّاِس  َ�ْ�َ  ُ�ْقىَض  َما أ  .»»بِادلِّ

 )٦٥٣٣ :بخاری(
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 روز(در  کهای  صلهیف ن،ینخست« فرمود:  اکرم ینب گوید: می  مسعود بن عبدالله« ترجمه:

 .»»است) قتلها( خونها مورد در رد،یگ می صورت انسانها انیم) امتیق

 بهشتیان و دوزخیان  توصیف): 27( باب

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٠٢ ْهُل  َصارَ  إَِذا« : ا�َّ
َ
َنَّةِ  أ

ْ
  اجل

َ
َنَِّة، إِىل

ْ
 اجل

ْهُل 
َ
  انلَّارِ  َوأ

َ
َنَّةِ  َ�ْ�َ  ُ�َْعَل  َحىتَّ  بِالَْموِْت، يِجءَ  انلَّاِر، إِىل

ْ
: ُمنَادٍ  ُ�نَاِدي ُ�مَّ  يُْذبَُح، ُ�مَّ  َوانلَّاِر، اجل

ْهَل  يَا
َ
َنَِّة، أ

ْ
ْهَل  َوَ�ا َموَْت، ال اجل

َ
ْهُل  َ�َ�َْدادُ  َموَْت، ال ارِ انلَّ  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
  فَرًَحا اجل

َ
 َوَ�زَْدادُ  فَرَِحِهْم، إِىل

ْهُل 
َ
  ُحْزنًا انلَّارِ  أ

َ
 )٦٥٤٨ :بخاری( .»»ُحْزنِِهمْ  إِىل

 و بهشت، به انیبهشت که یهنگام«: فرمود الله  رسول که است تیروا ب ابن عمر از« ترجمه:

 ندا ،یمناد کی و کنند می ذبح دوزخ، و بهشت انیم و آورند می را مرگ روند، جهنم می به انیجهنم

ندارد. در  وجود ین، مرگیا بعد از! انیدوزخ یا ندارد. و وجود ین، مرگیا بعد از! انیبهشت یا: دهدکه می

  .»»شوند می نیغمگ شیپ از شیب انیدوزخ ش، خوشحال، ویپ از شیب انیبهشت جه،ینت

يِب  َ�نْ « -٢١٠٣
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   اخل َ  إِنَّ « : ا�َّ   َ�بَارَكَ  ا�َّ

َ
 َوَ�َعاىل

ْهِل  َ�ُقوُل 
َ
َنَّةِ  أل

ْ
ْهَل  يَا: اجل

َ
َنَِّة، أ

ْ
 رَِضيتُْم؟ َهْل : َ�يَُقوُل  وََسْعَديَْك، َر�َّنَا بَلَّيَْك : َ�يَُقولُونَ  اجل

ْ�َطيْتَنَا َوقَدْ  نَْرىَض، ال نَلَا َوَما: َ�يَُقولُونَ 
َ
َحًدا ُ�ْعِط  لَمْ  َما أ

َ
نَا: َ�يَُقوُل  َخلِْقَك، ِمنْ  أ

َ
 أ

ْعِطيُ�مْ 
ُ
فَْضَل  أ

َ
، يَا: قَالُوا َذلَِك، ِمنْ  أ يُّ  رَبِّ

َ
ءٍ  َوأ فَْضُل  يَشْ

َ
ِحلُّ : َ�يَُقوُل  َذلَِك؟ ِمنْ  أ

ُ
 َعلَيُْ�مْ  أ

ْسَخُط  فَال رِْضَواِ� 
َ
بًَدا َ�ْعَدهُ  َعلَيُْ�مْ  أ

َ
 )٦٥٤٩ :بخاری( .»»أ

 انیبهشت به خطاب متعال خداوند«: فرمود  الله رسول گوید: می  یخدر دیابوسع« ترجمه:

 خشنود و یراض ایآ: دیفرما می م.یخدمت هآماد !ما پروردگار یایک لب: ندیگو می آنان! انیبهشت یا: دیفرما می

 ات مخلوقات از کی چیه به کهای  داشته یارزان ییها نعمت ما تو به م؟ینباش یض را چرا: ندیگو می د؟یهست

 چه! پروردگارا :ندیگو می کنم. آنان می تیعنا شما به ن،یا از بهتر :دیفرما می خداوند ای. نکرده تیعنا

 هرگز آن، از بعد و گردانم می شما حال شامل راام   یخشنود و تیرضا: دیفرما است؟ می نیا از بهتر یزیچ

  .»»شوم نمی ناخشنود شما از
يِب  َ�نْ « -٢١٠٤

َ
اَكفِرِ  َمنِْكيَبِ  َ�ْ�َ  َما«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
يَّامٍ  ثَالثَةِ  َمِسَ�ةُ  ال

َ
� 

اِكِب  ِع  للرَّ  )٦٥٥٣ :بخاری( .»»الُْمرْسِ
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 هانداز به کافر هشان دو انیم هفاصل«: فرمود اکرم  ینب که است تیروا  رهیهر ابو از« ترجمه:

  .»»کند می یط روز، سه در شتاب، با سوارِ  کی که است یمسافت
�َِس  َ�نْ « -٢١٠٥

َ
ُهمْ  َما َ�ْعدَ  انلَّارِ  ِمنَ  قَْومٌ  َ�ُْرجُ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   َمالٍِك  بِْن  أ  َمسَّ

َنََّة، َ�يَْدُخلُونَ  َسْفٌع، ِمنَْها
ْ
يِهمْ  اجل ْهُل  فَيَُسمِّ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
ََهنَِّميِّ�َ  :اجل

ْ
 )٦٥٥٩ :بخاری( .»»اجل

 و سوخته را آنها آتش نکهیا از بعد یگروه«: فرمود  اکرم ینب گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

  .»»نامند می انیجهنم را آنان ان،یبهشت پس شوند. می بهشت وارد و ندیآ می رونیب دوزخ از است، کرده اهیس
ْهَونَ  إِنَّ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن « -٢١٠٦

َ
ْهِل  أ

َ
 انلَّارِ  أ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َعَذابًا
ْ
مْخَِص  ىلَعَ  رَُجٌل : ال

َ
 الِْمرَْجُل  َ�ْغِ�  َكَما ِدَماُغُه، ِمنُْهَما َ�ْغِ�  مَجَْرتَانِ  قََدَميْهِ  أ

ُقْمُقمُ 
ْ
 )٦٥٦٢ :بخاری( .»»َوال

 در انیجهنم عذاب نیتر آسان« :فرمود  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  ریبش بن نعمان« ترجمه:

 مغز آن، اثر بر که شود می گذاشته شیپاها کف یگود در اخگر که دو است یشخص آِن  از امتیق روز

 .»»جوشد می عطار گ و ظرفید که همانگونه دیآ می بجوش سرش

يِب  َ�نْ « -٢١٠٧
َ
َحدٌ  يَْدُخُل  ال« : انلَّيِبُّ : قَاَل : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َنَّةَ  أ

ْ
رَِي  إِالَّ  اجل

ُ
 َمْقَعَدهُ  أ

َساَء، لَوْ  انلَّارِ  ِمنَ 
َ
َحدٌ  انلَّارَ  يَْدُخُل  َوال ُشْكًرا، ِلَ�َْدادَ  أ

َ
رَِي  إِالَّ  أ

ُ
َنَّةِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  أ

ْ
ْحَسَن، لَوْ  اجل

َ
 أ

ةً  َعلَيْهِ  يِلَُكونَ   )٦٥٦٩ :بخاری( .»»َحرْسَ
 نکهیا مگر شود نمی بهشت وارد کس چیه« :فرمود اکرم  ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 نیهمچن و کند. یسپاسگزار شتریب تا شود می داده نشان او به بود، کردار می بد کهیدر صورت دوزخ در شیجا

 داده نشان او به بود، کردار مییک ن کهیدر صورت بهشت در شیجا نکهیا مگر شود نمی دوزخ وارد کس چیه

 .»»گردد یو حسرت باعث تا شود می

 )کوثر( حوض ةدربار): 28( باب

ِ  َ�نْ « -٢١٠٨  َماُؤهُ  َشْهٍر، َمِسَ�ةُ  َحويِْض « : انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ب َ�ْمٍرو بِْن  َ�بِْدا�َّ
ْ�يَُض 

َ
، ِمنَ  أ نَبِ

ْطيَُب  َوِر�ُهُ  اللَّ
َ
َماِء، َكنُُجومِ  َوِ�َ�انُهُ  الِْمْسِك، ِمنَ  أ  فَال ِمنَْها رَشَِب  َمنْ  السَّ

 
ُ
بًَدا َ�ْظَمأ

َ
 )٦٥٧٩ :بخاری( .»»أ
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 ماه کی مسافت هانداز به من حوض«: فرمود اکرم  ینب گوید: می ب عمرو بن عبدالله« ترجمه:

است.  آسمان ستارگان هانداز به شیها پارچ و مشک از خوشبوتر ش،یبو و ر،یش از دتریسف آبش، است. راه

 .»»شد نخواهد تشنه هرگز بنوشد، آب ،ها آن پارچ از هرکس

َماَمُ�مْ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٠٩
َ
 َجْر�َاءَ  َ�ْ�َ  َكَما َحوٌْض  أ

ْذُرحَ 
َ
 )٦٥٧٧ :بخاری( .»»َوأ

 به که وجود دارد یحوض شما یرو شیپ«: فرمود  اکرم ینب گوید: می بعمر  ابن« ترجمه:

 در روستا دو أذرح و جرباء :اند گفته یبرخ( .»»است أذُرح و َجرباء یروستا دو انیم مسافت هانداز

  .)است راه روز، شبانه سه آنها انیم هفاصل که اند شام

�َِس  َ�نْ « -٢١١٠
َ
نَّ  : َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يْلَةَ  َ�ْ�َ  َكَما َحويِْض  قَْدرَ  ِإنَّ «: قَاَل   ا�َّ

َ
 أ

ََمِن، ِمنَ  وََصنَْعاءَ  بَاِر�ِق  ِمنَ  ِ�يهِ  َو�ِنَّ  ايلْ
َ
ُومِ  َكَعَددِ  األ

ُ
َماءِ  �  )٦٥٨٠ :بخاری( .»»السَّ

ان یم مسافت هانداز به من حوض یبزرگ«: فرمود الله  رسول گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

  .»»است آسمان ستارگان هانداز به آن، یها پارچ تعداد و من،ی یصنعا و لهیأ

يِب  َ�نْ « -٢١١١
َ
نَا بَيْنَا«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
 َعَرْ�تُُهمْ  إَِذا َحىتَّ  ُزْمَرةٌ، إَِذا قَائمٌ  أ

،: َ�َقاَل  َو�َيْنِِهْم، بَيِْ�  ِمنْ  رَُجٌل  َخَرجَ  ْ�َن؟: َ�ُقلُْت  َهلُمَّ
َ
  :قَاَل  أ

َ
، انلَّارِ  إىِل ِ ُ�ُهْم؟ َوَما: قُلُْت  َوا�َّ

ْ
 َشأ

وا إِ�َُّهمُ : قَاَل  ْدبَارِِهمُ  ىلَعَ  َ�ْعَدكَ  اْرتَدُّ
َ
َقْهَقَرى، أ

ْ
 ِمنْ  رَُجٌل  َخَرجَ  َعَرْ�تُُهْم، إَِذا َحىتَّ  ُزْمَرةٌ  إَِذا ُ�مَّ  ال

،: َ�َقاَل  َو�َيْنِِهْم، بَيِْ�  ْ�َن؟: قُلُْت  َهلُمَّ
َ
 : قَاَل  أ

َ
، انلَّارِ  إىِل ِ ُ�ُهْم؟ َما: قُلُْت  َوا�َّ

ْ
وا إِ�َُّهمُ : قَاَل  َشأ  اْرتَدُّ

ْدبَارِِهمُ  ىلَعَ  َ�ْعَدكَ 
َ
َقْهَقَرى، أ

ْ
َراهُ  فَال ال

ُ
 )٦٥٨٧ :بخاری( .»»انلََّعمِ  َهَمِل  ِمثُْل  إِالَّ  ِمنُْهمْ  َ�ْلُُص  أ

 ام، ستادهیا) حوض کنار( که یحال در«: فرمود  اکرم ینب کندکه می تیروا ره یابوهر« ترجمه:

 دیآ می رونیآنان، ب و من انیم از یمرد هنگام، نیا شناسم. در می را آنها افتد و می یبه گروهام   چشم ناگهان

م: آنان یگو آتش. می یبه خدا سوگند که بسو گوید: می کجا؟: میگو می من د.ییایب گوید: می )آنان به(و 

 یه گرو ناگهان، سپس شدند. مرتد و برگشتند سرشان پشت به تو از بعد آنها گوید: می ؟اند چکار کرده

 )آنان به( و دیآ می رونیب آنان و من انیم از یمرد شناسم، را می آنها که یهنگام و شود می آشکار گر،ید

 ؟اند کرده چکار: میگو آتش. می یبسو که خدا به گند سو گوید: می کجا؟ :میگو می د.ییایب گوید: می

 یافراد کم جز آنان، انیم از که کنم نمی فکر شدند. مرتد و برگشتند سرشان پشت به تو از بعد آنان گوید: می

 . »»کند دایپ نجات یکس هستند، سرگردان شتران تعداد هانداز به که
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َوَْض  وََذَكرَ   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   وَْهٍب  بِْن  َحاِرثَةَ  َ�نْ « -٢١١٢ 
ْ
 َ�ْ�َ  َكَما«: َ�َقاَل  احل

 )٦٥٩١ :یبخار( .»»وََصنَْعاءَ  الَْمِدينَةِ 
 :آورد و فرمود انیم به حوض از سخن اکرم  ینب که دمیشن گوید: می  هب و بن حارثه« ترجمه:

 .»»نه و صنعاء استیان مدیمسافت م هبه انداز«





 

 
 

 

 

 

 قدر و قضا کتاب -75

 اند شده خشک ها قلم خداوند، علم شدن نوشته از پس): 1( باب

، رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  قَاَل : قَاَل   ُحَصْ�ٍ  بِْن  ِعْمَرانَ  َ�نْ « -٢١١٣ ِ ُ�ْعَرُف  ا�َّ
َ
ْهُل  أ

َ
َنَّةِ  أ

ْ
 ِمنْ  اجل

ْهِل 
َ
َعاِملُوَن؟ َ�ْعَمُل  فَِلمَ : قَاَل . »َ�َعمْ «: قَاَل  انلَّاِر؟ أ

ْ
ُ  ُخِلَق  لَِما َ�ْعَمُل  لُكٌّ « :قَاَل  ال

َ
وْ  هل

َ
َ  لَِما أ  �رُسِّ

 ُ
َ

 )٦٥٩٦ :بخاری( .»»هل
 ان،یدوزخ و انیبهشت ایآ! خدا رسول یا: گفت یمرد که است تیروا  نیُحص بن عمران از« ترجمه:

 را یعمل هرکس،«: فرمود است؟ اعمال به یازین چه پس: گفت مرد آن ».یبل« :فرمود ؟اند شده مشخص

 .»»است سریم شیبرا که دهد می انجام را یکار همان هرکس، ای و است. شده دهیآفر آن، یبرا که دهد می انجام
 که اند مکلف افراد،ی  همه لذا داند. نمی خود را بودن یدوزخ ای و یبهشت چ کسین هیهمچن(

 .)کنند عمل

 است شدنی و مقدر خداوند، امر): 2( باب

  َشيْئا ِ�يَها تََركَ  َما ُخْطبًَة،  انلَّيِبُّ  َخَطبَنَا لََقدْ : قَاَل   ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ « -٢١١٤
َ

 ِ�َيامِ  إِىل
اَعةِ  رَى ُكنُْت  إِنْ  َجِهلَُه، َمنْ  وََجِهلَهُ  َعِلَمُه، َمنْ  َعِلَمهُ  َذَكَرُه، إِالَّ  السَّ

َ
ءَ  أل ْ  �َِسيُت، قَدْ  اليشَّ

ْعرُِف 
َ
 )٦٦٠٤ :بخاری( .»َ�َعَرفَهُ  فََرآهُ  َ�نْهُ  اَغَب  إَِذا الرَُّجُل  َ�ْعرُِف  َما فَأ

 یامور تمام آن، در و کردند رادیاای  خطبه ما یبرا  الله رسول گوید: می فه یحذ« ترجمه:

 و دندیفهم را سخنان آنحضرت  ،یبعض نمودند. انیب افتد، می اتفاق امت،یق روز تا که را) ییها فتنه(

 یزیچ یفرد چنانکه اگر آورم. می ادیب ام، کرده فراموشنم که یبب را یزیچ هرگاه، دند. منینفهم گرید یبرخ

 .»دیآ می ادشیب ند،یب می که آنرا یهنگام کند، فراموش گرفتن از آن، آنرا با فاصله ند ویبب را
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 دهد می سوق قدر، و قضا بسوي را بنده نذر،): 3( باب

يِب  َ�نْ « -٢١١٥
َ
ِت  ال«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
ءٍ  انلَّْذرُ  آَدمَ  اْ�نَ  يَأ  قَدْ  يَُ�نْ  لَمْ  �يَِشْ

ْرتُُه، َقَدرُ  يُلِْقيهِ  َولَِ�نْ  قَدَّ
ْ
ْرتُهُ  َوقَدْ  ال ُ، قَدَّ

َ
ْستَْخِرجُ  هل

َ
َِخيِل  ِمنَ  بِهِ  أ  )٦٦٠٩ :بخاری( .»»ابلْ

 آدم، یبن یبرا نذر« ):دیفرما می متعال خداوند: (فرمود اکرم  ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 من که دهد می سوق ینذر یسو به را انسان که است ریتقد یدهد. ول نمی رییتغ ام، کرده مقدر که را یزیچ

 .»»آورم می رونیب ل،یبخ دست از یزیچ آن، هلیبوس وام   نموده مقدر شیبرا

 نماید حفظ را او خداوند که است کسی معصوم،): 4( باب

يِب  َ�نْ « -٢١١٦
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ُ  إِالَّ  َخِليَفةٌ  اْستُْخِلَف  َما«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   اخل

َ
 هل

ُمُرهُ  بَِطانَةٌ  بَِطاَ�تَاِن:
ْ
َْ�ِ  تَأ

ْ
هُ  بِاخل ُضُّ ُمُرهُ  َو�َِطانَةٌ  َعلَيِْه. َوحتَ

ْ
ِّ  تَأ هُ  بِالرشَّ ُضُّ  َوالَْمْعُصومُ  َعلَيِْه، َوحتَ

ُ  َعَصمَ  َمنْ   )٦٦١١ :بخاری( .»»ا�َّ
 مگر رسد نمی خالفت بهای  فهیخل چیه« :فرمود  اکرم ینب گوید: می  یخدر دیابوسع« ترجمه:

 را او یگرید و خواند فرا می آن یسو به و کند می یکین به وادار او را آنها از یکی که دارد نیهمنش دو نکهیا

 .»»دینما حفظ را او خداوند که است یکس معصوم، و خواند. فرا می آن یبسو و کرده یبد به وادار

 اندازد می فاصله )آرزوهایش(اش  قلب و انسان خداوند، میان): 5( باب

ِ  َ�نْ « -٢١١٧ ا َكِثً�ا: قَاَل  ب ُ�َمرَ  بِْن  َ�بِْدا�َّ  َوُمَقلِِّب  ال«:َُ�ِْلف  انلَّيِبُّ  اَكنَ  ِممَّ
ُقلُوِب 

ْ
 )٦٦١٧ :بخاری( .»»ال

که  بودند نیچن  اکرم ینب یسوگندها از یاریبس گوید: می ب عمر بن عبدالله« ترجمه:

 .»»دهد می رییتغ گر،ید یحالت به حالت کی از دلها را که یذات به گند سو و نه،«: فرمود می



 

 
 

 

 

 

 نذرها و سوگندها کتاب -76

 بخاطر را شما خداوند،«: فرماید می که متعال خداوند سخن این ةدربار): 1( باب 
 »کند نمی مؤاخذه تان ارادي غیر سوگندهاي

 ال َسُمَرَة، ْ�نَ  َ�بَْدالرَّمْحَِن  يَا« : انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل   َسُمَرةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ « -٢١١٨
لِ 

َ
وتِيتََها إِنْ  فَإِنََّك  اِإلَماَرَة، �َْسأ

ُ
لَةٍ  َ�نْ  أ

َ
َت  َمْسأ

ْ
وتِيتََها َو�ِنْ  إيَِلَْها، ُولِك

ُ
لَةٍ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  أ

َ
ِعنَْت  َمْسأ

ُ
 أ

يَْت  يَِم�ٍ  ىلَعَ  َحلَْفَت  َو�َِذا َعلَيَْها،
َ
رْ  ِمنَْها، َخْ�ًا َ�ْ�ََها فََرأ ِت  يَِميِنَك  َ�نْ  فََ�فِّ

ْ
ِي َوأ

َّ
 ُهوَ  اذل

 )٦٦٢٢ :بخاری( .»»َخْ�ٌ 
 سمره! بن عبدالرحمن یا«: فرمود  اکرم ینب گوید: می  سمره بن عبدالرحمن« ترجمه:

 اما ماند. یخواه تنها آن، (امارت) با ،یبرس امارت به درخواست، از بعد اگر رایز نکن. امارت درخواست

 ادی سوگند ،یکار انجام یبرا اگر و کرد. خواهد یاری تو را خداوند ،یبرس امارت به درخواست، بدون اگر

 .»»بده انجام را بهتر کار همان را ادا کن وسوگندت  هکفار پس ،یدانست بهتر آنرا خالف و یکرد

يِب  َ�نْ « -٢١١٩
َ
ْنُ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ابُِقونَ  اآلِخُرونَ  � ِقيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ

ْ
 ».ال

ِ  رَُسوُل  َوقَاَل  ِ « : ا�َّ نْ  َوا�َّ
َ
َحُدُ�مْ  يَِلجَّ  أل

َ
ْهِلهِ  يِف  �ِيَِمينِهِ  أ

َ
ُ  آَ�مُ  أ

َ
ِ  ِعنْدَ  هل نْ  ِمنْ  ا�َّ

َ
 ُ�ْعِطيَ  أ

اَرتَهُ  ُ  اْ�رَتََض  الَّيِت  َكفَّ  )٦٦٢٥« -٦٦٢٤ :بخاری( .»»َعلَيْهِ  ا�َّ
 بر امت،یق روز یولایم  آمده همه از رتریما د«: فرمود  اکرم ینب گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 . »گرفت میخواه یشیپ همه،

 یبرا شما از یکی که یسوگند بر دنیورز اصرار گناه که خدا به گند سو« :فرمود  الله رسول نیهمچن

 کهای  کفاره پرداخت و سوگند شکستن گناه از خداوند نزد است، کرده ادیاش  به خانواده رساندن ضرر

 .»»است شتریب قرار داده، فرض او بر خداوند
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 کرد؟ می یاد چگونه سوگند  خدا پیامبر): 2( باب

ِ  عن« -٢١٢٠  بِْن  ُ�َمرَ  �ِيَدِ  آِخذٌ  َوُهوَ   انلَّيِبِّ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل   ِهَشامٍ  بِْن  َ�بِْدا�َّ
اِب، َطَّ

ْ
ُ  َ�َقاَل  اخل

َ
، رَُسوَل  يَا: ُ�َمرُ  هل ِ نَْت  ا�َّ

َ
َحبُّ  أل

َ
َّ  أ

َ
ءٍ  لُكِّ  ِمنْ  إيِل  َ�َقاَل  َ�ْفيِس، ِمنْ  إِالَّ  يَشْ

ِي ال« : انلَّيِبُّ 
َّ

ُ�ونَ  َحىتَّ  �ِيَِدهِ، َ�ْفيِس  َواذل
َ
َحبَّ  أ

َ
ُ  َ�َقاَل . »َ�ْفِسَك  ِمنْ  إيَِلَْك  أ

َ
 فَإِنَّهُ : ُ�َمرُ  هل

، اآلنَ  ِ نَْت  َوا�َّ
َ
َحبُّ  أل

َ
َّ  أ

َ
 )٦٦٣٢ :بخاری( .»»ُ�َمرُ  يَا اآلنَ « : انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َ�ْفيِس، ِمنْ  إِيل

 بن عمر دست شانیا که یحال در میبود  اکرم ینب همراه ما گوید: می هشام بن عبدالله« ترجمه:

خودم،  جز یگریز دیچ هر از من نزد شما! خدا رسول یا: کرد عرض عمر بود. گرفته را  خطاب

 از تو نزد من که یزمان تا اوست دست در جانم که یذات به گند سو نه،« :فرمود  اکرم ینب .یمحبوبتر

 یبرا اکنون هم تو که خدا به سوگند: گفت  عمر د).یرس ینخواه کمال به( »نباشم هم محبوبتر خودت

  .»)یدیرس کمال به( »عمر یا اکنون« فرمود:  اکرم ینب .یمحبوبتر هم خودم از من

يِب  َ�نْ « -٢١٢١
َ
  اْ�تََهيُْت : قَاَل   َذرٍّ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َكْعبَةِ  ِظلِّ  يِف  َوُهوَ   ا�َّ

ْ
 ُهمُ «: َ�ُقوُل  ال

ونَ  ْخرَسُ
َ
َكْعبَِة، َورَبِّ  األ

ْ
ونَ  ُهمُ  ال ْخرَسُ

َ
َكْعبَةِ  َورَبِّ  األ

ْ
ِ�  َما: قُلُْت  ».ال

ْ
يَُرى َشأ

َ
ءٌ  يِفَّ  أ  َما يَشْ

ِ�؟
ْ
نْ  اْستََطْعُت  َ�َما َ�ُقوُل، َوُهوَ  إيَِلْهِ  فََجلَْسُت  َشأ

َ
ْسُكَت  أ

َ
اِ�  أ ، َشاءَ  َما َوَ�َغشَّ ُ  َمنْ : َ�ُقلُْت  ا�َّ

يِب  ُهْم؟
َ
نَْت  بِأ

َ
�ِّ  أ

ُ
. رَُسوَل  يَا َوأ ِ ْ�رَثُونَ «: قَاَل  ا�َّ

َ
ْمَواالً  األ

َ
 وََهَكَذا َهَكَذا قَاَل  َمنْ  إِالَّ  أ

 )٦٦٣٨ :بخاری( .»»َوَهَكَذا
و  بود نشسته کعبهی  هیسا در شانیا که یحال در رفتم الله  ل رسو نزد گوید: می بوذرا« ترجمه:

 آنهادر که کعبه پروردگار به سوگند برند، می بسر انیو زضرر  در آنها که کعبه پروردگار به سوگند«: فرمود می

  ».برند می بسر انیضرر و ز

 نشستم آنحضرت  نزد پس است؟ دهید یزیچ من در  خدا رسول ایآ است؟ شده چه مرا: گفتم خود با

 نتوانستم بود، گرفته فرا را وجودم سراسر اندوه، و غم که ییآنجا از کرد. می تکرار را جمله همان شانیا که یحال در

 که اند یکسان« فرمود: هستند؟ یکسان چه آنان باد. تیفدا مادرم و پدر! خدا رسول یا: گفتم لذا م.ینما سکوت

 .»»ندینما انفاق) ریخ مختلف یراهها در( نگونهیا و نگونهیا نکه آنرایا مگر دارند یادیز ثروت و مال

 تأکید با و خود توان ۀهم با مشرکین«: فرماید می که متعال خداوند ۀگفت این): 3( باب
 »خوردند می سوگند بیشتر، چه هر

يِب  َ�نْ « -٢١٢٢
َ
نَّ  : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحدٍ  َ�ُموُت  ال«: قَاَل   ا�َّ

َ
 ثَالثَةٌ  الُْمْسِلِم�َ  ِمنَ  أل

ِ  ِمنَ 
َ

هُ  الَْودل لَّةَ  إِالَّ  انلَّاُر، َ�َمسُّ ِ
َ

َقَسمِ  حت
ْ
 )٦٦٥٦ :بخاری( .»»ال
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 بدهد، دست از فرزند، سه که یمسلمان هر« :فرمود  الله رسول گوید: می ره یابوهر« ترجمه:

 منکم إن« :است فرموده چنانکه(. »»شود کفاره خداوند، قسم کهای  اندازه به مگر رسد نمی او به آتش

 یباال از استثناء بدون افرادی  همه که یمعن نی به شود می جهنم وارد شما از کی هر یعنی»واردها اال

 .)کنند می عبور آن،

 سوگندش را بشکند فراموش کند و کسی اگر): 4( باب

نَّ  : َوَ�نْهُ « -٢١٢٣
َ
َ  إِنَّ «: قَاَل   انلَّيِبَّ  أ َاَوزَ  ا�َّ

َ
يِت  جت مَّ

ُ
ا أل وْ  وَْسوََسْت  َ�مَّ

َ
ثَْت  أ  بِهِ  َحدَّ

ْ�ُفَسَها،
َ
وْ  بِهِ  َ�ْعَمْل  لَمْ  َما أ

َ
 )٦٦٦٤ :بخاری( .»»تََ�لَّمْ  أ

 که آنچه و امتم یها وسوسه از خداوند« :فرمود  اکرم ینب که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

 .»»است نموده نظر ، صرفاند اوردهین زبان به ای و اند نکرده یعمل را آنها که یزمان تا گذرد می شانیدلها در

 است خداوند از اطاعت براي کردن نذر): 5( باب

نْ  نََذرَ  َمنْ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ل اَع�َشةَ  َ�نْ « -٢١٢٤
َ
َ  يُِطيعَ  أ  نََذرَ  َوَمنْ  فَلْيُِطْعُه، ا�َّ

نْ 
َ
 )٦٦٩٦ :بخاری( .»»َ�ْعِصهِ  فَال َ�ْعِصيَهُ  أ

 عت اطا که از خدا کرد نذر هرکس،« :فرمود  کرم ا ینب که است تیروا ل شهیعا از« ترجمه:

 ن نذرشیا (به» نکند یپس نافرمان کند، ینافرمان او از که کرد نذر هرکس، و د.ینما عت اطا او از کند، پس

 .»د)یننما وفا

  باشداش  ذمه بر نذري و بمیرد کسی اگر): 6( باب

نَْصارِيِّ  ُ�بَاَدةَ  بِْن  َسْعدِ  َ�نْ « -٢١٢٥
َ
نَُّه اْستَْفىَت  : األ

َ
ِه، ىلَعَ  اَكنَ  نَْذرٍ  يِف   انلَّيِبَّ  � مِّ

ُ
 أ

يَْت  نْ  َ�بَْل  َ�تُُو�ِّ
َ
ْ�تَاهُ  َ�ْقِضيَُه، أ

َ
نْ  فَأ

َ
 )٦٦٩٨ :بخاری( .»َ�نَْها َ�ْقِضيَهُ  أ

 او و بود مادرشی  ذمه بر که ینذری  باره در شانیا که است تیروا  یانصار عباده سعد بن از« ترجمه:

 .»را ادا کند نذر آن ابت از مادرش،یبه ن تا داد فتوا او به  اکرم رسول کرد. استفتاء نمود، فوت آن، یادا از قبل

 ندارد آنرا توان که چیزي و گناه انجام براي کردن نذر): 7( باب
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َل  قَائٍم، بِرَُجٍل  ُهوَ  إَِذا َ�ُْطُب   انلَّيِبُّ  بَيْنَا: قَاَل  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٢٦
َ
 َ�نْهُ  فََسأ

بُو: َ�َقالُوا
َ
ائيَل  أ نْ  نََذرَ  إرِْسَ

َ
، َوال َ�ْقُعَد، َوال َ�ُقومَ  أ  : انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  َوَ�ُصوَم، َ�تلََكََّم، َوال �َْستَِظلَّ

، فَلْيَتلََكَّْم، ُمْرهُ « يَْستَِظلَّ
ْ
َْقُعْد، َول

ْ
ُِتمَّ  َويل

ْ
 )٦٧٠٤ :بخاری( .»»َصْوَمهُ  َويل

 ستادهیا که دید را یمرد ،یحال سخنران در  اکرم ینب یروز گوید: می ب عباس ابن« ترجمه:

 نرود، هیسا ریز ند،یننش ستد ویبا که است کرده نذر است. لیابواسرائ او: گفتند د.یپرس رااش  علت است.

 رو یول ند.یبنش برود و هیسا ریز بزند، حرف تا دییبگو او به«: فرمود  اکرم ینب رد.یبگ روزه و نزند حرف

 .»»کند کامل رااش  زه



 

 
 

 

 

 

 سوگند کفارة کتاب -77

  اکرم نبی مد و مدینه صاع): 1( باب

ائِب  َعِن « -٢١٢٧ اعُ  اَكنَ : قَاَل   يَِز�دَ  بِْن  السَّ ا  انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  الصَّ  َوثُلُثًا ُمدًّ
ُ�مُ  َْومَ  بُِمدِّ

ْ
 )٦٧١٢ :بخاری( .»ايل

  سوم کی و کیی  اندازه به  الله ل رسو زمان در صاع، گوید: می  دیزی ابن صائب« ترجمه:
ِّ

 مد

 .»شما بود یامروز

�َِس  َ�نْ « -٢١٢٨
َ
نَّ :  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ِمْكيَالِِهْم، يِف  لَُهمْ  بَارِكْ  اللَُّهمَّ «: قَاَل   ا�َّ

ِهمْ  وََصاِعِهْم،  )٦٧١٤ :بخاری( .»»َوُمدِّ
  و صاع مانه،یدر پ !ایخدا« فرمود:  الله ل رسو گوید: می  مالک ابن انس« ترجمه:

ّ
 اهل( آنها ُمد

  .»»کن تیعنا برکت) نهیمد

 

 میراث کتاب -78

 و مادرش پدر از فرزند میراث): 1( باب

ُِقوا«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٢٩
ْ
حل

َ
َفَرائَض  أ

ْ
ْهِلَها، ال

َ
 بيَِقَ  َ�َما بِأ

  َ�ُهوَ 
َ

ْو�
َ
 )٦٧٣٢:بخاری( .»»َذَكرٍ  رَُجٍل  أل

 را ارثی  شده نیمع یها هیسهم« :فرمود  اکرم ینب که است تیروا ب عباس ابن از« ترجمه:

 .»»دیبده تیمرِد م شاونِد یخو نیکترینزد به آنرا هماندیو باق د.یبده آنها صاحبان به
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 خواهر با پسر دختر میراث): 2( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٣٠
َ
ْخٍت، ابٍْن  َواْ�نَةِ  بِنٍْت  َ�نْ  ُسئَل  �نَّهُ  : ُموىَس  أ

ُ
 لِلِْبنِْت : َ�َقاَل  َوأ

ْخِت  انلِّْصُف،
ُ
ِت  انلِّْصُف، َولِأل

ْ
ْخرِبَ  َمْسُعودٍ  اْ�نُ  فَُسئَل  فََسيُتَابُِعِ�، َمْسُعودٍ  اْ�نَ  َوأ

ُ
 بَِقْولِ  َوأ

يِب 
َ
نَا َوَما إًِذا َضلَلُْت  لََقدْ : َ�َقاَل  ُموىَس، أ

َ
قيِْض  الُْمْهتَِديَن، ِمنَ  أ

َ
  انلَّيِبُّ  قىََض  بَِما ِ�يَها أ

ُدُس، ابٍْن  َوالْ�نَةِ  انلِّْصُف  لِالْ�نَةِ  ، تَْ�ِملَةَ  السُّ ِ�ْ
ْخِت، بيَِقَ  َوَما اثلُّلُثَ

ُ
تَيْنَا فَِلأل

َ
بَا فَأ

َ
 ُموىَس، أ

نَاهُ  ْخرَبْ
َ
لُوِ�  ال: َ�َقاَل  ُعوٍد،َمسْ  ابِْن  بَِقْولِ  فَأ

َ
رَْبُ  َهَذا َدامَ  َما �َْسأ

ْ
 )٦٧٣٦ :بخاری( .»ِ�يُ�مْ  احل

 به را نصف: گفت دند.یپرس خواهر و پسر دختر دختر، راثیمی  درباره  یاشعر یموس ابو از« ترجمه:

 آنان داد. خواهد مرا جواب نیهم زین او د.یبرو مسعود ابن نزد هم باز د.یبده خواهر به را گرید نصف و دختر

 هم من اگر: گفت مسعود  ابن بازگو نمودند. شیبرا زین را  یابوموس جواب و دندیپرس مسعود ابن از

  اکرم ینب که کنم می قضاوت آنگونه من ستم.ین افتگانی تیهدا و از شده گمراه قضاوت کنم، او مانند

اش  ماندهیباق و پسر دخترِ  به هم آنرا ششم کی سوم، دو شدن کامل یبرا و دختر به آنرا نصف نمود. قضاوت

 م.یساخت مطلع مسعود  ابن یفتوا از را او و میآمد یابوموس نزد سپس گوید: می ید. راویبده خواهر به را

 .»دینپرس من از شماست انیم در دانشمند نیا که یزمان تا: گفت

 روند می بشمار قوم همان جزو دخترشان، فرزند و قوم هر شده آزاده ةبرد): 3( باب

�َِس  َ�نْ « -٢١٣١
َ
 «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   َمالٍِك  بِْن  أ

َ
َقْومِ  َمْو�

ْ
ْ�ُفِسِهمْ  ِمنْ  ال

َ
 .»»أ

 )٦٧٦١:بخاری(
 جزو قوم، هری  آزاد شدهی  برده« :فرمود اکرم  ینب که است تیروا  مالک بن انس از« ترجمه:

  .برند می ارث آنان از او شود و نسبت داده می آنان به یعنی ».رود می بشمار قوم همان

�ٍَس  َ�نْ « -٢١٣٢
َ
ْخِت  اْ�نُ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   أ

ُ
َقْومِ  أ

ْ
وْ  ِمنُْهْم، ال

َ
ْ�ُفِسِهمْ  ِمنْ  أ

َ
 .»»أ

 )٦٧٦٢ :بخاری(
 همان جزو قوم، هر خواهر پسرِ « :فرمود  اکرم ینب که است تیروا  مالک بن انس از« ترجمه:

 ».رود می بشمار قوم،

 دهد  نسبت پدرش، غیر به را خود که کسی): 4( باب

  ادَّىَع  َمِن «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   َسْعدٍ  َ�نْ « -٢١٣٣
َ

�ِيهِ  َ�ْ�ِ  إِىل
َ
 َ�ْعلَمُ  َوُهوَ  أ

نَّهُ 
َ
�ِيِه، َ�ْ�ُ  �

َ
َنَّةُ  أ

ْ
يِب  َذلَِك  فَُذَكرَ  .»َحَرامٌ  َعلَيْهِ  فَاجل

َ
نَا: َ�َقاَل  بَْ�َرةَ، أل

َ
ُذنَايَ  َسِمَعتْهُ  َوأ

ُ
 َوواََعهُ  أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  قَليِْب   )٦٧٦٧ :بخاری( .» ا�َّ
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 خود را دانسته، هرکس که« :فرمود  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  وقاص یاب بن سعد« ترجمه:

 ».خواهد شد حرام بر او بهشت دهد، نسبت پدرش، ریغ به

  الله رسول از آنرا خودم یگوشها با هم من گفت: ید. ویبازگوگرد  ابوبکره یبرا ث،یحد نیسپس ا

 .»دارم بخاطر یبخوب و دمیشن

يِب  َ�نْ « -٢١٣٤
َ
 َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  آبَائُ�ْم، َ�نْ  تَْرَ�بُوا ال«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

�ِيهِ 
َ
 )٦٧٦٨ :بخاری( .»»ُ�ْفرٌ  َ�ُهوَ  أ

 را خود( دینکن یگردان یرو پدرانتان از« :فرمود اکرم  ینب که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

  .»»است کرده نعمت کفران کند، یگردان یرو پدرش از هرکس پس .)دینده نسبت گرانید به





 

 
 

 

 

 

 حدود کتاب -79

 وکفش خرما درخت ۀشاخ با زدن): 1( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٣٥
َ
يِتَ   ُهَر�َْرةَ  أ

ُ
ُ�وهُ «: قَاَل  رَشَِب، قَدْ  بِرَُجٍل   انلَّيِبُّ  قَاَل: أ بُو قَاَل  .»ارْضِ

َ
 أ

ارُِب  فَِمنَّا: ُهَر�َْرةَ  ارُِب  �ِيَِدهِ، الضَّ ارُِب  بِنَْعِلِه، َوالضَّ ا بِثَْو�ِِه، َوالضَّ  َ�ْعُض  قَاَل  انرَْصََف، فَلَمَّ
َقْومِ 

ْ
ْخَزاكَ : ال

َ
، أ ُ يَْطانَ  َعلَيْهِ  تُِعينُوا ال َهَكَذا، َ�ُقولُوا ال«: قَاَل  ا�َّ  )٦٧٧٧ :بخاری( .»»الشَّ

 رسول الله . بود خوردهآوردند که شراب  اکرم  یرا نزد نب یمرد گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

هم با پارچه،  یبا کفش و بعض یتعداد ،دستما با  از یتعداد گوید: می ره یابوهر .»دیبزن را او« فرمود:

 :فرمود رسول خدا  .را رسوا کند از حاضران گفت: خدا تو یکیکه برگشت و رفت،  یو هنگام .را زدند او

  .»»دینکن کمک ه اویرا عل طانیش و دیینگونه نگویا«

ِّ  َ�نْ « -٢١٣٦ يِب  بِْن  يلَعِ
َ
ِ�يمَ  ُكنُْت  َما: قَاَل   َطالٍِب  أ

ُ
ا أل َحدٍ  ىلَعَ  َحدًّ

َ
ِجدَ  َ�يَُموَت، أ

َ
 يِف  فَأ

َْمِر، َصاِحَب  إِالَّ  َ�ْفيِس 
ْ
نَّ  وََذلَِك  وََدْ�تُُه، َماَت  لَوْ  فَإِنَّهُ  اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ  )٦٧٧٨ :بخاری. (»�َُسنَّهُ  لَمْ   ا�َّ

 شوم. نمی ناراحت رد،یبم آن، اثر در و بزنم که حد را هرکس گوید: می  طالب یاب بن یعل« ترجمه:

 شیبرا را یحد الله رسول رایز م.ینما می پرداخت رااش  هید رد،یبم زدن حد اثر در اگر که خوار شراب جز

 .»نفرمود نیمع

اِب  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ « -٢١٣٧ َطَّ
ْ
نَّ :  اخل

َ
، اْسُمهُ  اَكنَ   انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  رَُجالً  أ ِ

 َ�بَْدا�َّ
ُب  َوَ�نَ  ِ  رَُسوَل  يُْضِحُك  َوَ�نَ  مِحَاًرا، يُلَقَّ هُ  قَدْ   انلَّيِبُّ  َوَ�نَ  ، ا�َّ اِب، يِف  َجَ�َ َ يِتَ  الرشَّ

ُ
 بِهِ  فَأ

َمرَ  يَْوًما
َ
، بِهِ  فَأ َقْومِ  ِمنَ  رَُجٌل  َ�َقاَل  فَُجِ�َ

ْ
َعنْهُ  اللَُّهمَّ : ال

ْ
ْ�رَثَ  َما ال

َ
 : انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  بِِه، يُْؤَ�  َما أ

ِ  تَلَْعنُوُه، ال« َ  ُ�ِبُّ  إِنَّهُ  َعِلْمُت  َما فََوا�َّ ُ  ا�َّ
َ

 )٦٧٨٠ :بخاری. (»»َورَُسوهل
 به حمار که ملقب عبدالله بنام یمرد اکرم  ینب زمان در گوید: می  خطاب بن عمر« ترجمه:

 زده حد ،یخوار شراب بخاطر را او  خنداند. آنحضرت می را  الله رسول او داشت. وجود بود، )االغ(
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تا  داد دستور  امبراکرمیآوردند. پ خدا رسول نزد )یخوار شراب بخاطر( را شخص نیهم ،یروز بود.

 :فرمود  اکرم ینب خورد. می شراب چقدر کن. لعنت را او! ایخدا: گفت حاضران از یکیبزنند.  َحد او را

 .»»دارد دوست را رسولش و خدا او دانم می من کهییجا تا گند بخدا سو د.ینکن لعنت را او«

 دزد کردن لعنت): 2( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٣٨
َ
ُ  لََعنَ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ اِرَق  ا�َّ ُق  السَّ َيَْضَة، �رَْسِ

ْ
 َ�تُْقَطعُ  ابل

ُق  يَُدُه، َبَْل  َو�رَْسِ
ْ
 )٦٧٨٣ :بخاری( .»»يَُدهُ  َ�تُْقَطعُ  احل

دن یدزد ادزد را لعنت کند که ب ،خداوند« فرمود: اکرم  یت است که نبیروا ره یاز ابوهر« ترجمه:

 .»»گرددقطع اش  شود تا دست باعث می ،یسمانیتخم مرغ و ر

 شود؟ می بریده وقت چه دزد، دست): 3( باب

َدُ  ُ�ْقَطعُ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ل اَع�َِشةَ  َ�نْ « -٢١٣٩
ْ

 .»»فََصاِعًدا ِدينَارٍ  ُرُ�عِ  يِف  ايل
 )٦٧٨٩ :بخاری(

نار و یک چهارم دیدست دزد به خاطر «فرمود:  اکرم  یت است که نبیروا لشه یاز عا« ترجمه:

 .»»شود ده مییشتر از آن، بریب

نَّ : لاَع�َِشَة  َ�نْ « -٢١٤٠
َ
اِرقِ  يَدَ  أ  ِ�َنٍّ  َ�َمِن  يِف  إِالَّ   انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  ُ�ْقَطعْ  لَمْ  السَّ

وْ  َحَجَفةٍ 
َ
 )٦٧٩٢ :بخاری( .»تُْرٍس  أ

که به  یزیدن چیدست دزد فقط در مقابل دزد اکرم  یدر زمان نب گوید: می لشه یعا« ترجمه:

 .»شد مت داشت، قطع مییق ،پرسک یی  اندازه

نَّ : ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٤١
َ
 )٦٧٩٦ :بخاری( .»َدَراِهمَ  ثَالثَةُ  َ�َمنُهُ  ِ�َنٍّ  يِف  َ�َطعَ   انلَّيِبَّ  أ

سه درهم اش  متیکه ق یرا بخاطر سپر یدست دزد اکرم  ینب گوید: می بابن عمر « ترجمه:

 .»بود، قطع کرد



 

 
 

 

 

 

 محارب مرتدین و کفار کتاب -80

 است؟ اندازه چه تنبیه و تعزیر): 1( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٤٢
َ
اٍت، َعرْشِ  فَْوَق  ُ�َْ�ُ  ال«: َ�ُقوُل   انلَّيِبُّ  اَكنَ : قَاَل   بُرْدةَ  أ  يِف  إِالَّ  َجَ�َ

ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ   )٦٨٤٨ :بخاری( .»»ا�َّ
 و قرآن در شانیتعداد شالقها که یحدود بجز« :فرمود می  اکرم ینب گوید: می  بوُبردها« ترجمه:

 .»»زد شالق ده از شتریب دیگر نباید یکس چیبه ه است، شده نیمع ث،یحد

 زنا به بردگان کردن متهم): 2( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٤٣
َ
بَا َسِمْعُت : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َقاِسمِ  أ

ْ
 وَُهوَ  َمْملُوَ�هُ  قََذَف  َمنْ «: َ�ُقوُل   ال

ا بَِريءٌ  ِقيَاَمِة، يَْومَ  ُجِ�َ  قَاَل، ِممَّ
ْ
نْ  إِالَّ  ال

َ
 )٦٨٥٨ :بخاری( .»»قَاَل  َكَما يَُ�ونَ  أ

 زنا به متهم رااش  برده هرکس،« :فرمود می القاسم  ابو که دمیشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 سخنش نکهیا مگر شد خواهد زده شالق امت،یق روز است، نشده مرتکب یگناه نیچن او که یحال در کند

 .»»باشد درست او مورد در

 بها خون کتاب -81

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٤٤  ِمنْ  فُْسَحةٍ  يِف  الُْمْؤِمنُ  يََزاَل  لَنْ « : ا�َّ
 )٦٨٦٢ :بخاری( .»»َحَراًما َدًما يُِصْب  لَمْ  َما ِديِنهِ 

 نشده ناحق خون مرتکب که یزمان تا مؤمن« :فرمود  الله رسول گوید: می ب عمر ابن« ترجمه:

 .»»شود رفتهیپذاش  توبه که رود می احتمال و برد می بسر امان در باشد
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 ُ�يِْف  ُمْؤِمنٌ  رَُجٌل  اَكنَ  إَِذا«: لِلِْمْقَدادِ   انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٤٥
ارٍ  قَْومٍ  َمعَ  إِيَمانَهُ  ْظَهرَ  ُكفَّ

َ
نَْت  ُكنَْت  فََكَذلَِك  َ�َقتَلْتَُه؟ إِيَمانَهُ  فَأ

َ
يِْف  أ

ُ
ةَ  إِيَمانََك  خت  ِمنْ  بَِمكَّ

 )٦٨٦٥ :بخاری( .»»َ�بُْل 
اش  مانیا ،یمؤمن مرد اگر« :فرمود مقداد به خطاب  اکرم ینب گوید: می ب عباس ابن« ترجمه:

 قبال هم تو که گفت دیبا !!یرساند قتل به را او تو و ساخت آشکار آنرا سپس کرد می پنهان کفار، از را

 .»»یکرد می پنهان مکه در را مانتیا

 »است نگه داشته زنده را انسانها ۀهم گویا شود، انسانی ماندن زنده سبب هرکس،« :)1(باب

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -٢١٤٦ نَّ : ب ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ الحَ  َعلَيْنَا مَحََل  َمنْ «: قَاَل   ا�َّ  السِّ

 )٧٠٧٠ :بخاری( .»»ِمنَّا فَلَيَْس 
 اسلحه ما هیعل هرکس،« :فرمود  الله رسول که است تیروا بعمر  بن عبد الله از« ترجمه:

 .»»ستیما ن از بردارد،

 در چشم و فرد، مقابل در فرد«: فرماید می که متعال خداوند ۀگفت این ةدربار): 2( باب
  »شود می قصاص چشم، برابر

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -٢١٤٧ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   ا�َّ نْ  �َْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئ َدمُ  َ�ِلُّ  ال« : ا�َّ
َ
 ال أ

 َ
َ

ُ  إِالَّ  إِهل �ِّ  ا�َّ
َ
، رَُسوُل  َو� ِ اِ�، َواثلَّيُِّب  بِانلَّْفِس، انلَّْفُس : ثَالٍث  بِإِْحَدى إِالَّ  ا�َّ  ِمنَ  َوالَْماِرُق  الزَّ

يِن   )٦٨٧٨ :بخاری( .»»لِلَْجَماَعةِ  اتلَّارِكُ  ادلِّ
 چیه دهدکه یگواه ،یمسلمان هر«: فرمود  الله رسول گوید: می  مسعود بن عبد الله« ترجمه:

 از یکی بخاطر مگر ستین زیخونش جا ختنیر هستم، خدای  فرستاده من و ندارد وجود الله، بجز یمعبود

 زنا مرتکب آن، از بعد و باشد کرده ازدواج که یفرد شود. بکشد،کشته می را یگرید اگر انسان :مورد ن سهیا

 .»»کند رها را مسلمانان جماعت و شود خارج نید از که یکس و شود

 باشد دیگري خون ریختن دنبال به ناحق به که کسی): 3( باب

نَّ : ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٤٨
َ
ْ�َغُض «: قَاَل   انلَّيِبَّ  أ

َ
  انلَّاِس  أ

َ
ِ  إىِل  ُملِْحدٌ : ثَالثَةٌ  ا�َّ

ََرِم، يِف 
ْ
َاِهِليَِّة، ُسنَّةَ  اإلِْسالمِ  يِف  َوُمبْتَغٍ  احل

ْ
ِلُب  اجل  .»»َدَمهُ  يِلَُهِر�َق  َحقٍّ  بَِغْ�ِ  اْمِرئ َدمِ  َوُمطَّ

 )٦٨٨٢ :بخاری(



 1013 کتاب خون بها

 

 سه خداوند نزد مردم نیتر مبغوض« :فرمود  اکرم ینب گوید: می ب عباس ابن« ترجمه:

 یارزشها اءیاح بدنبال در اسالم که یالحاد کنند. دوم: کسان و ستم حرم، در که یکسان نخست، :اند گروه

 .»»ندیبرآ گرانید کشتن صدد در ناحق به که یباشند. سوم: کسان تیجاهل دوران

 نماید قصاص یا و بگیرد کسی از حاکم ةاجاز بدون را خود حق کسی که): 4( باب

يِبْ  َ�نْ « -٢١٤٩
َ
لَعَ  لَوِ «: َ�ُقْوُل   اهللاِ  رَُسْوَل  َسِمْعُت : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ َحدٌ  بَيْتَِك  يِف  اطَّ

َ
 أ

َذنْ  َولَمْ 
ْ
ُ  تَأ

َ
َت  حِبََصاةٍ  فََخَذْ�تَهُ  هل

ْ
 )٦٨٨٨ :بخاری( .»»ُجنَاٍح  ِمنْ  َعلَيَْك  اَكنَ  َما َ�يْنَهُ  َ�َفَقأ

 داخل به اجازه، بدون یکس اگر« :فرمود می  الله رسول که دمیشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»ستین تو بر یگناه چیه ،یکرد کور رااش  چشم زه؛یسنگر پرتاب با تو و کرد نگاه ات خانه

 انگشتان خونبهاي): 5( باب

ِنرَْصَ  َ�ْعِ�  .»َسَواءٌ  وََهِذهِ  َهِذهِ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٥٠
ْ
 اخل

 )٦٨٩٦ :بخاری( .»َواِإلْ�َهامَ 
 و ».برابرند گر،یکدی با نیو ا نیا« :فرمود  اکرم ینب که است تیروا ب عباس ابن از« ترجمه:

  .»شست در خون بها، برابرند و کوچک انگشت ن بود کهیااش  هدف

 آنها با جنگیدن و معاندین و مرتدین از توبه درخواست کتاب -82

 ورزد شرك خدا به که کسی گناه): 1( باب

، رَُسوَل  يَا: رَُجٌل  قَاَل : قَاَل   َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن « -٢١٥١ ِ نَُؤاَخذُ  ا�َّ
َ
 يِف  َعِملْنَا بَِما أ

َاِهِليَِّة؟
ْ
ْحَسنَ  َمنْ «: قَاَل  اجل

َ
َاِهِليَِّة، يِف  َعِمَل  بَِما يَُؤاَخذْ  لَمْ  اإلِْسالمِ  يِف  أ

ْ
َساءَ  َوَمنْ  اجل

َ
 يِف  أ

ِخذَ  اإلِْسالمِ 
ُ
لِ  أ وَّ

َ
 )٦٩٢١ :بخاری( .»»َواآلِخرِ  بِاأل

 دوران در که یاعمال بخاطر ایآ! خدا رسول یا: گفت یمرد گوید: می  مسعود ابن« ترجمه:

 مسلمان( کند یخوب اسالم، در هرکس« :فرمود  اکرم امبریپ م؟یشو می مؤاخذه ایم، داده انجام ت،یجاهل

 در هرکس، و شود. نمی مؤاخذه است، داده انجام ت،یجاهل دوران در که یگناهان بخاطر) باشد یواقع

 .»»گردد می مؤاخذه آخرش و اول گناهان خاطر به) باشد مسلمان ظاهر به فقط( کند یبد اسالم،





 

 
 

 

 

 

 خواب تعبیر کتاب -83

 نیکوکاران رؤیاي): 1( باب

�َِس  َ�نْ « -٢١٥٢
َ
نَّ  : َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ْؤَ�ا«: قَاَل   ا�َّ ََسنَةُ  الرُّ

ْ
 الرَُّجِل  ِمنَ  احل

اِلِح  ْرَ�ِع�َ  ِستَّةٍ  ِمنْ  ُجزْءٌ  الصَّ
َ
ةِ  ِمنَ  ُجزًْءا َوأ  )٦٩٨٣ :بخاری( .»»انلُّبُوَّ

 ند،یب می کوکارین فرد که را یخوب خواب«: فرمود  الله رسول گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

 .»»رود می بشمار نبوت شش بخش و چهل از بخش کی

 است اهللا جانب از خوب خواب): 2( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٥٣
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَّهُ  : اخل

َ
ى إَِذا«: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمعَ  �

َ
َحُدُ�مْ  رَأ

َ
بَُّها، ُرْؤ�َا أ ِ�ُ 

، ِمنَ  ِ�َ  فَإِ�ََّما ِ َ  فَلْيَْحَمدِ  ا�َّ ْث  َعلَيَْها، ا�َّ َُحدِّ
ْ

ى َو�َِذا بَِها، َويل
َ
ا َذلَِك  َ�ْ�َ  رَأ  َفِإ�ََّما يَْ�َرهُ، ِممَّ

يَْطاِن، ِمنَ  ِ�َ  َحٍد، يَْذُكْرَها َوال رَشَِّها ِمنْ  فَلْيَْستَِعذْ  الشَّ
َ
هُ  ال فَإِ�ََّها أل  )٦٩٨٥ :بخاری( .»»ترَُضُّ

 دید یخواب شما از یکی هرگاه،«: فرمود  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  یخدر دیابوسع« ترجمه:

 گران،ید یبرا آنرا و دیگو سپاس را خدا است. لذا الله جانب از خواب، آن که بداند پس دارد، دوست آنرا که

 پناه خدا به آن شر از لذا است. طانیش جانب از که بداند پس د،ید خواب را یناپسند امر اگر و کند. فیتعر

  .»»رساند نخواهد یضرر او به صورت، نیا در که چرا نکند. فیتعر یکس یبرا آنرا و ببرد

 دهندها بشارت): 3( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٥٤
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ ةِ  ِمنَ  َ�بَْق  لَمْ «: َ�ُقوُل   ا�َّ  إِالَّ  انلُّبُوَّ

اُت  َ اُت؟ َوَما: قَالُوا »الُْمبرَشِّ َ ْؤَ�ا« :قَاَل  الُْمبرَشِّ احِلَةُ  الرُّ  )٦٩٩٠ :بخاری( .»»الصَّ
 ،ها بشارت بجز یزیچ نبوت، از« :فرمود می  الله رسول که دمیشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»خوب یخوابها«: فرمود هستند؟ چه بشارتها: دندیپرس صحابه». است نمانده یباق
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 ببیند خواب در را  اکرم نبی که کسی): 4( باب

يَب  َ�نْ « -٢١٥٥
َ
 يِف  فََسَ�َاِ�  الَْمنَاِم، يِف  َرآِ�  َمنْ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ

ََقَظِة، يَْطانُ  َ�تََمثَُّل  َوال ايلْ  )٦٩٩٣ :بخاری( .»»يِب  الشَّ
 در ند،یبب خواب در مرا هرکس،«: فرمود می اکرم  ینب که دمیشن گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 . »»درآورد من صورت و شکل به را خود تواند نمی طانیش د.ید (در آخرت) خواهد هم یداریب

يِب  َ�نْ « -٢١٥٦
َ
ُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَُّه َسِمعَ  : اخل

َ
ى َ�َقدْ  َرآِ�  َمنْ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  �

َ
، َرأ َقَّ

ْ
 احل

يَْطانَ  فَإِنَّ  نُِ�  ال الشَّ  )٦٩٩٧ :بخاری( .»»َ�تََكوَّ
 ند،یبب خواب در مرا که یکس«: فرمود  اکرم یدم که نبیشن گوید: می  یخدر دیابوسع« ترجمه:

 .»»دیآ نمی در من شکل به طانیش رایز است. دهید یدرست خواب همانا

 روز در دیدن خواب): 5( باب

�َِس  َ�نْ « -٢١٥٧
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ : َ�ُقوُل   َمالٍِك  ْ�نَ  أ مِّ  ىلَعَ  يَْدُخُل   ا�َّ

ُ
 بِنِْت  َحَرامٍ  أ

َْت  َوَ�نَْت  ِملَْحاَن،
َ

اِمِت، بِْن  ُ�بَاَدةَ  حت ْطَعَمتُْه، يَْوًما، َعلَيَْها فََدَخَل  الصَّ
َ
َسُه، َ�ْفِ�  وََجَعلَْت  فَأ

ْ
 َرأ

ِ  رَُسوُل  َ�نَامَ  ؟ رَُسوَل  يَا يُْضِحُكَك  َما: َ�ُقلُْت : قَالَْت  يَْضَحُك، َوُهوَ  اْستَيَْقَظ، ُ�مَّ  ، ا�َّ ِ  ا�َّ
يِت، ِمنْ  نَاٌس «: قَاَل  مَّ

ُ
َّ  ُعرُِضوا أ ، َسِبيِل  يِف  ُغَزاةً  يلَعَ ِ َْحرِ  َهَذا َ�بَجَ  يَْرَكبُونَ  ا�َّ  ىلَعَ  ُملُو�ً  ابلْ

ةِ  رِسَّ
َ
وْ  ـ األ

َ
ةِ  ىلَعَ  الُْملُوكِ  ِمثَْل  أ رِسَّ

َ
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت : قَالَْت  ».األ ِ َ  اْدعُ  ا�َّ نْ  ا�َّ

َ
 َ�َْعلَِ�  أ

ِ  رَُسوُل  لََها فََداَع  ِمنُْهْم. َسُه، وََضعَ  ُ�مَّ  . ا�َّ
ْ
 َما: َ�ُقلُْت  يَْضَحُك. َوُهوَ  اْستَيَْقَظ، ُ�مَّ  َرأ

؟ رَُسوَل  يَا يُْضِحُكَك  ِ يِت  ِمنْ  نَاٌس «: قَاَل  ا�َّ مَّ
ُ
َّ  ُعرُِضوا أ ِ  َسِبيِل  يِف  ُغَزاةً  يلَعَ  يِف  قَاَل  َكَما »ا�َّ

.
َ

و�
ُ
، رَُسوَل  يَا: َ�ُقلُْت : قَالَْت  األ ِ َ  اْدعُ  ا�َّ نْ  ا�َّ

َ
نِْت «: قَاَل  ِمنُْهْم. َ�َْعلَِ�  أ

َ
لِ�َ  ِمنَ  أ وَّ

َ
 ».األ

َْحرَ  فََرِ�بَِت  يِب  بِْن  ُمَعاِوَ�ةَ  َزَمانِ  يِف  ابلْ
َ
َْحِر، ِمنَ  َخرََجْت  ِح�َ  َدابَِّتَها َ�نْ  فرَُصَِعْت  ُسْفيَانَ  أ

ْ
 ابل

 )٧٠٠٢ :بخاری( .»َ�َهلََكْت 
 بن عباده همسر که ملحان دختر حرامام   نزد  خدا رسول یگاه گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

 خاراندن به ع شرو ،ییرایپذ از بعد او و رفت شانیای  خانه به  اکرم رسول ،یرفت. روز می بود، صامت

 .دیخند می که یحال در شد داریب سپس رفت. خواب  آنحضرت نکهیا تا نمود  م اکر رسول مبارک سر

 شدند عرضه من به انمیامت از یگروه« فرمود: ؟یخند می چرا! خدا رسول یا: گفتم گوید: می حرام ام

 بر تختها که هستند یپادشاهان شوند و مانند ا سوار میین دریبر پشت ا آنان کنند. می جهاد خدا راه در که
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  اکرم مبر ایپ دهد. قرار آنان جزو مرا که بخواه خداوند از! خدا رسول یا: گفتم گوید: می حرام ام». اند نشسته

 .کرد دعا شیبرا هم

 گوید: می حرام ام د.یخند می شد، داریب که یهنگام و .)دیخواب( گذاشت را سرش  آنحضرت دوباره

 جهاد خدا راه در که شدند عرضه من به انمیامت از یگروه«: فرمود ؟یخند می چرا! خدا رسول یا گفتم:

 آنان ز جزوین مرا که بخواه خداوند از! خدا رسول یا: کرد. گفتم تکرار را اول سخنان همان و» کنند... می

 ».یهست نخست گروه از تو«: فرمود دهد. قرار

 ایدر از که یهنگام و کرد سفر ایدر به انیسف یاب بن هیمعاو دوران در حرام ام آنگاه گوید: می یراو

 . »کرد فوت و ن افتادیبه زماش  یسوار از آمد رونیب

 بند است که در ببیند خواب در کسی که): 6( باب

يِب  عن« -٢١٥٨
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�ُقوُل   ُهَر�َْرةَ  أ َماُن، اْ�رَتََب  ِإَذا« : ا�َّ  تََ�دْ  لَمْ  الزَّ

ْر�َِع�َ  ِستَّةٍ  ِمنْ  ُجزْءٌ  الُْمْؤِمِن  َوُرْؤَ�ا الُْمْؤِمِن، ُرْؤَ�ا تَْ�ِذُب 
َ
ِة، ِمنَ  ُجزًْءا َوأ  ِمنَ  اَكنَ  َوَما انلُّبُوَّ

ةِ   )٧٠١٧ :بخاری( .»»يَْ�ِذُب  ال فَإِنَّهُ  انلُّبُوَّ
 خواب که افتد می اتفاق کم امت،یق کینزد«: فرمود  الله رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 از که و آنچه است. نبوت بخش شش و چهل از یبخش مؤمن، خواب که چرا د.یآ در آب از غ درو مؤمن،

 .»»دیآ نمی در آب از دروغ باشد، نبوت

 خواب عالم در چیزي کردن جابجا): 7( باب

نَّ  :ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٥٩
َ
يُْت «: قَاَل   انلَّيِبَّ  أ

َ
نَّ  َرأ

َ
ةً  َكأ

َ
ِس، ثَائَرةَ  َسوَْداءَ  اْمَرأ

ْ
أ  الرَّ

ُْحَفةُ  َوِ�َ  ـ بَِمْهيََعةَ  قَاَمْت  َحىتَّ  الَْمِدينَةِ  ِمنَ  َخرََجْت 
ْ
ُت  ـ اجل

ْ
ل وَّ

َ
نَّ  فَأ

َ
 نُِقَل  الَْمِدينَةِ  َوَ�اءَ  أ

 )٧٠٣٨ :بخاری( .»»إيَِلَْها
 و رنگ اهیس یزن که دمید خواب در«: فرمود  اکرم ینب که است تیروا بعمر  ابن از« ترجمه:

 کردم ریتعب نیچن را خوابم کرد. سکونت باشد، همان ُجحفه که عهیمه در و رفت رونیب نهیمد از مو دهیل ژو

 .»»شود می منتقل ُجحفه به نهیمد یوبا که

 کند بیان دروغین، خواب که کسی): 8( باب

َلَّمَ  َمنْ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٦٠
َ

نْ  لُكَِّف  يََرُه، لَمْ  حِبُلْمٍ  حت
َ
 أ

  اْستََمعَ  َوَمِن  َ�ْفَعَل. َولَنْ  َشِعَ�َ�ْ�ِ  َ�ْ�َ  َ�ْعِقدَ 
َ

ُ  َوُهمْ  قَْومٍ  َحِديِث  إِىل
َ

وْ  اَكرُِهونَ  هل
َ
ونَ  أ  ِمنُْه، يَِفرُّ



 مختصر صحیح بخاري          1018

 

ُذنِهِ  يِف  ُصبَّ 
ُ
ِقيَاَمِة. يَْومَ  اآلنُُك  أ

ْ
رَ  َوَمنْ  ال َب  ُصوَرةً  َصوَّ َف  ُعذِّ

ِّ
نْ  َوُ�

َ
 َولَيَْس  ِ�يَها َ�نُْفخَ  أ

 )٧٠٤٢ :بخاری( .»»بِنَافٍِخ 
 است، دهیند که را یخواب هرکس،« :فرمود  اکرم ینب که است تیروا ب عباس ابن از« ترجمه:

 تواند نمی هرگز که یدر حال بزند گره هم با را جوی  دانه دو تا دهند می دستور او به )امتیق روز( کند انیب

 خواهند نمی ای و ندارند دوست آنها که دهد فرا گوش یکسان سخنان به هرکس، و دهد. انجام یکار نیچن

 و ریتصو هرکس، و زند.یر می شده ذوب سرب شیگوشها در مت ایق روز بشنود، را سخنانشان او که

 .»»تواند نمی او یل و بدمد ح رو آن، در تا دهند می دستور او به و داده عذاب او را بسازد،ای  مجسمه

نَّ  :ب ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « -٢١٦١
َ
ِ  رَُسوَل  أ فَْرى ِمنْ  إِنَّ «: قَاَل   ا�َّ

َ
ِفَرى أ

ْ
نْ  ال

َ
 يُِرَي  أ

 )٧٠٤٣ :بخاری( .»»تَرَ  لَمْ  َما َ�يْنَيْهِ 
 که است نیا دروغها، نیبزرگتر از یکی«: فرمود  الله رسول گوید: می ب عمر ابن« ترجمه:

 .»»ام  دهید خواب دیبگو است، دهیند خواب انسان، که را یزیچ

 بخواهد را آن تعبیر دیگري از نکند، تعبیر خوب را خواب اولی، ةکنند تعبیر اگر): 9( باب

ُث  اَكنَ  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٦٢ نَّ : ُ�َدِّ
َ
ىَت  رَُجالً  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يُْت  إِ�ِّ : َ�َقاَل   ا�َّ

َ
 َرأ

ْمنَ  َ�نُْطُف  ُظلَّةً  الَْمنَامِ  يِف  اللَّيْلَةَ  َعَسَل، السَّ
ْ
رَى َوال

َ
ُفونَ  انلَّاَس  فَأ  فَالُْمْستَْكرِثُ  ِمنَْها، َ�تََكفَّ

. رِْض  ِمنَ  َواِصٌل  َسبٌَب  َو�َِذا َوالُْمْستَِقلُّ
َ
  األ

َ
َماِء، إِىل َراكَ  السَّ

َ
َخْذَت  فَأ

َ
َخذَ  ُ�مَّ  َ�َعلَوَْت، بِهِ  أ

َ
 بِهِ  أ

َخذَ  ُ�مَّ  بِِه، َ�َعال آَخرُ  رَُجٌل 
َ
َخذَ  ُ�مَّ  بِِه، َ�َعال آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  أ

َ
 وُِصَل، ُ�مَّ  فَاْ�َقَطَع، آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  أ

بُو َ�َقاَل 
َ
، رَُسوَل  يَا: بَْ�رٍ  أ ِ يِب  ا�َّ

َ
نَْت، بِأ

َ
ِ  أ ْ�رُبََها، تَلََدَ��ِّ  َوا�َّ

َ
. »اْ�رُبَْها« : انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  فَأ

ا: قَاَل  مَّ
َ
لَّةُ  أ ا فَاإلِْسالُم، الظُّ مَّ

َ
ِي َوأ

َّ
َعَسِل  ِمنَ  َ�نُْطُف  اذل

ْ
ْمِن  ال ُقْرآُن، َوالسَّ

ْ
 َ�نُْطُف، َحالَوتُهُ  فَال

ُقْرآنِ  ِمنَ  فَالُْمْستَْكرِثُ 
ْ
، ال ا َوالُْمْستَِقلُّ مَّ

َ
بَُب  َوأ َماءِ  ِمنَ  الَْواِصُل  السَّ   السَّ

َ
رِْض، إِىل

َ
َقُّ  األ

ْ
 فَاحل

ي ِ
َّ

نَْت  اذل
َ
ُخذُ  َعلَيْهِ  أ

ْ
، َ�يُْعِليَك  بِهِ  تَأ ُ ُخذُ  ُ�مَّ  ا�َّ

ْ
ُخذُ  ُ�مَّ  بِِه، َ�يَْعلُو َ�ْعِدكَ  ِمنْ  رَُجٌل  بِهِ  يَأ

ْ
 بِهِ  يَأ

ُخُذهُ  ُ�مَّ  بِِه، َ�يَْعلُو آَخرُ  رَُجٌل 
ْ
ُل  ُ�مَّ  بِِه، َ�يَنَْقِطعُ  آَخرُ  رَُجٌل  يَأ ُ  يُوَصَّ

َ
ِ�  بِِه، َ�يَْعلُو هل ْخرِبْ

َ
 يَا فَأ

ِ  رَُسوَل  يِب  ا�َّ
َ
نَْت، بِأ

َ
َصبُْت  أ

َ
مْ  أ

َ
ُت؟ أ

ْ
ْخَطأ

َ
َصبَْت « : انلَّيِبُّ  قَاَل  أ

َ
َت  َ�ْعًضا، أ

ْ
ْخَطأ

َ
 ».َ�ْعًضا َوأ

ِ  :قَاَل  ، رَُسوَل  يَا فََوا�َّ ِ َ��ِّ  ا�َّ ِي تَلَُحدِّ
َّ

ُت. بِاذل
ْ
ْخَطأ

َ
 )٧٠٤٦ :بخاری( .»»ُ�ْقِسمْ  الَ « :قَاَل  أ

 در را یبانیسا شب،ید: گفت و آمد  الله رسول نزد یمرد گوید: می ب عباس ابن« ترجمه:

 نیداشتند. همچن یبرم کمتر یبعض و شتریب یبعض دارند. می بر عسل و روغن آن، از که دمید خواب
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 فرد سپس .یرفت باال و گرفته آنرا که دمید را تو و است. شده وصل آسمان، به نیزم از که دمید را یسمانیر

 گرفت آنرا گرید یفرد انجام، سر رفت. باال و گرفت آنرا یگرید شخص رفت.آنگاه، باال و گرفت آنرا یگرید

 به من باد، تیفدا پدرم! خدا رسول یا: گفت  بکر ابو د.یگرد وصل دوباره، اما شد. قطع سمان،یر و

 و است اسالم همان بان،یسا: گفت بکر ابو ».کن ریتعب« :فرمود  اکرم ینب کنم. ریتعب را آن تا دیده اجازه

 و ،یشتریب قرآن ،یچکد. بعض میاش  حالوت که است قرآن یمعن به چکد می آن از که یروغن و عسل

 آن به تو که است یحق است، متصل ن،یزم به آسمان از که یسمانیر و رند.یگ می ادی ،یکمتر قرآن ،یبرخ

 و کند. می صعود آن، با و ردیگ می آنرا گرید یمرد تو، از بعد سپس برد. می باال را تو خداوند و یزن می چنگ

 اما رد.یگ می گر آنراید یمرد سرانجام، د.ینما می صعود آن، هلیبوس و ردیگ می آنرا گرید یمرد آن، از پس

 پدرم !خدا رسول یا کند. می صعود آن، هلیوس به هم او و گردد می صل و دوباره و شود می کنده سمان،یر

 یگفت درست آنها را از یبعض«: فرمود  اکرم ینب کردم؟ اشتباه ای و گفتم درست که بگو من به باد، تیفدا

  اکرم مبر ایپ .ییگو می من به را اشتباهاتم که سوگند خدا به: گفت ابوبکر». اشتباه گر راید یبعض و

 .»»نخور سوگند«: فرمود





 

 
 

 

 

 

 ها فتنه کتاب -84

 که بینید می را چیزهایی من از پس«: که فرمود  این سخن پیامبر اکرم): 1( باب
 »ناخوشایند است برایتان

ِمِ�هِ  ِمنْ  َكِرهَ  َمنْ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن  ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٦٣
َ
، َشيْئا أ  فَإِنَّهُ  فَلْيَْصرِبْ

لَْطانِ  ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ   )٧٠٥٣ :بخاری( .»»َجاِهِليَّةً  ِميتَةً  َماَت  ِشرْبًا السُّ
د که ید رشیام از را یزیچ هرکس،« فرمود:  اکرم ینب که است تیروا ب عباس ابن از« ترجمه:

 و( ردیبگ فاصله) مسلمان( حاکم) اطاعت(از  وجب کی هانداز به هرکس رایز کند. صبر آمد، بر او ناپسند

 .»»است مرده ت،یجاهل بر) ردیبم

اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ « -٢١٦٤ َخذَ  ِ�يَما َ�َقاَل  َ�بَاَ�ْعنَاُه،  انلَّيِبُّ  َداَعنَا: قَاَل   الصَّ
َ
 أ

نْ «: َعلَيْنَا
َ
ْمعِ  ىلَعَ  بَاَ�َعنَا أ اَعِة، السَّ نَا َوَمْكَرِهنَا، َمنَْشِطنَا يِف  َوالطَّ نَا، وَُعرْسِ ثََرةً  َو�رُْسِ

َ
 َعلَيَْنا، َوأ

نْ 
َ
ْمرَ  ُ�نَاِزعَ  ال َوأ

َ
ْهلَُه، األ

َ
نْ  ِإالَّ  أ

َ
ِ  ِمنَ  ِعنَْدُ�مْ  بََواًحا، ُ�ْفًرا تََرْوا أ  .»»بُْرَهانٌ  ِ�يهِ  ا�َّ

 )٧٠٥٦ :بخاری(
م. از یکرد عتیب شانیا با ما و کرد طلب را ما  اکرم ینب گوید: می  صامت بن عباده« ترجمه:

 یسخت ،ینگران و یخوشحال حالت در«: فرمود که بود نیا عت گرفتیکه در مورد آنها از ما ب یجمله امور

 حکام، و انیوال با دینبا نیهمچن و م.یکن اطاعت )شان (رسول خدایا از بر ما، گرانید حیج تر و یآسان و

 یبرهان و لیدل خدا، جانب از آن یو برا دیدید یآشکار کفر که یزمان مگر میشو ریدرگ حکومت، بخاطر

 .»)دیکن مخالفت دیتوان می صورت نیا در(د. یداشت

 ها فتنه ظهور): 2( باب

ارِ  ِمنْ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   َمْسُعودٍ  ابِْن  َعِن « -٢١٦٥ ُهمُ  َمنْ  انلَّاِس  رِشَ
ْ
 تُْدِر�

اَعةُ  ْحيَاءٌ  وَُهمْ  السَّ
َ
 )٧٠٦٧ :بخاری( .»»أ
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هنگام برپا شدن  که یکسان«: فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  مسعود ابن« ترجمه:

 . »»هستند انسانها نیبدتر از ،اند امت، زندهیق

 بود خواهد بدتر قبلی، زمان از هر زمان): 3( باب

�َِس  َ�نْ « -٢١٦٦
َ
اِج، ِمنَ  انلَّاُس  ليَِقَ  َما إيَلْهِ  ُشيِكَ  َوقَدْ   َمالٍِك  بِْن  أ َجَّ

ْ
: َ�َقاَل  احل

يِت  ال فَإِنَّهُ  اْصرِبُوا،
ْ
ي إِالَّ  َزَمانٌ  َعلَيُْ�مْ  يَأ ِ

َّ
 ِمنْ  َسِمْعتُهُ  َر�َُّ�ْم. تَلَْقْوا ِمنُْه َحىتَّ  رَشٌّ  َ�ْعَدهُ  اذل

 )٧٠٦٨ :خبارى( .» نَِبيُِّ�مْ 
 صبر: گفت بردند. تیشکا  مالک بن حجاج، نزد انس رفتار که مردم از است تیروا« ترجمه:

 که دارد ادامه یزمان تا نیا و بود. خواهد بدتر یبعد زمان د،یآ می شما بر که یزمان هر از رایز د.یکن

 .»دمیشن شما امبریپ از را مطلب نید. من ایکن مالقات را پروردگارتان

از ما  بردارد اسلحه ما علیه هرکس،« :که فرمود  این سخن پیامبر اکرم): 4( باب
 »نیست

يِب  َ�نْ « -٢١٦٧
َ
َحُدُ�مْ  �ُِش�ُ  ال«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِخيهِ  ىلَعَ  أ

َ
الِح، أ  بِالسِّ

يَْطانَ  لََعلَّ  يَْدرِي ال فَإِنَّهُ   )٧٠٧٢ :بخاری( .»»انلَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  يِف  َ�يََقعُ  يَِدهِ، يِف  َ�ْ�ِعُ  الشَّ
 برادر یبسو اسلحه با شما از کی چیه«: فرمود  اکرم ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 جه،ینت گردد. و در واردای  ضربه او به تا شود باعث طان،یش دیشا دیدان شما نمی رایز نکند. اشاره مسلمانش

 .»»دیفتیب جهنم ازای  چاله در شما

 است بهتر بگیرد، فاصله بیشتر آنها از هر کس که کرد بروز خواهد ییها  فتنه): 5( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٦٨
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ َقاِعدُ  فِنَتٌ  َستَُكونُ « : ا�َّ

ْ
 ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها ال

َقائِم،
ْ
َقائمُ  ال

ْ
ايِع، ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها َوالَْمايِش  الَْمايِش، ِمنَ  َخْ�ٌ  ِ�يَها َوال  لََها �رََشََّف  َمنْ  السَّ
فُْه.   ِمنَْها وََجدَ  َ�َمنْ  �َْسترَْشِ

ً
وْ  َملَْجأ

َ
 )٧٠٨١ :بخاری( .»»بِهِ  فَلْيَُعذْ  َمَعاًذا أ

فرد  آنها در که داد خواهد رخ ییها فتنه یبزود« :فرمود  الله رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 رود می راه که یشخص رود، بهتر است. و می راه که یکس از ستادهیا فرد است. و بهتر ستاده،یا فرد ازنشسته 

 به که کس . و هر)است بهتر باشد، داشته ها فتنه در یکمتر دخالت هرکس( دود، بهتر است. می که یکس از

 .»»ببرد پناه آن به افت،ی یپناهگاه هرکس، کرد. لذا خواهد هالک او را برود، فتنه غ سرا
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 فساد و فتنه دوران در با بادیه نشینان زندگی): 6( باب

ْ�َوِع  بِْن  َسلََمةَ  َ�نْ « -٢١٦٩
َ
نَّهُ  : األ

َ
اِج، ىلَعَ  َدَخَل  � َجَّ

ْ
ْ�َوِع، اْ�نَ  يَا: َ�َقاَل  احل

َ
 اْرتََدْدَت  األ

�َْت؟ َعِقبَيَْك، ىلَعَ  ِ  رَُسوَل  َولَِ�نَّ  ال،: قَاَل  َ�َعرَّ ِذنَ   ا�َّ
َ
َْدوِ  يِف  يِل  أ

ْ
 )٧٠٨٧ :بخاری( .»»ابل

 عقب به! اکوع فرزند یا :گفت حجاج رفت. حجاج نزد  اکوع بن سلمه که است تیروا« ترجمه:

 منع کار، نیا از هجرت، از بعد  اکرم ینب که یحال در( ؟یکرد انتخاب را ینینش هیباد یگ زند و یبرگشت

  آنحضرت بلکه) نکردم عمل  اکرم امبریپ دستور خالف من( ر،یخ: گفت  اکوع بن سلمه .)فرمود

  .»کنم یزندگ ه،یباد و صحرا در تا داد اجازه من به

 فرماید نازل عذاب ملتی بر خداوند هرگاه،): 7( باب

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ « -٢١٧٠ ِ  رَُسوُل  قَاَل : َ�ُقوُل  ب ُ�َمرَ  بِْن  ا�َّ نَْزَل  إَِذا« : ا�َّ
َ
ُ  أ  بَِقْومٍ  ا�َّ

َصاَب  َعَذابًا
َ
َعَذاُب  أ

ْ
ْ�َمالِِهمْ  ىلَعَ  بُِعثُوا ُ�مَّ  ِ�يِهمْ  اَكنَ  َمنْ  ال

َ
 )٧١٠٨ :بخاری( .»»أ

 عذاب ،یبر قوم خداوند هرگاه،« :فرمود  الله رسول گوید: می ب عمر ابن عبدالله« ترجمه:

 اساس بر آنگاه شد. خواهد زین کنند می یزندگ آنان انیم در که یکسان حال شامل آن عذاب، کند، نازل

 .»»شوند می حشر اعمالشان،

 بگوید آنرا خالف دیگران، و نزد بگوید سخنی ایی، عده نزد کسی اگر): 8( باب

َما: قَاَل   ُحَذْ�َفةَ  َ�نْ « -٢١٧١ ا ، انلَّيِبِّ  َ�ْهدِ  ىلَعَ  انلَِّفاُق  اَكنَ  إِ�َّ مَّ
َ
َْومَ  فَأ َما ايلْ  ُهوَ  فَإِ�َّ

ُ�ْفرُ 
ْ
 )٧١١٤ :بخاری( .»اِإليَمانِ  َ�ْعدَ  ال

 یمعن به ،یامروز نفاق داشت. اما وجود  اکرم ینب دوران در نفاق گوید: می  فهیحذ« ترجمه:

 .»است آوردن مانیا از بعد شدن کافر

 آتش بیرون آمدن): 9( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٧٢
َ
نَّ :  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  ال«: قَاَل   ا�َّ ُْرجَ  َحىتَّ  السَّ  ِمنْ  نَارٌ  ختَ

رِْض 
َ
َِجازِ  أ

ْ
ْ�نَاَق  تيُِضءُ  احل

َ
 )٧١١٨ :بخاری( .»»بِبرُْصَى اِإلبِِل  أ

 حجاز نیسرزم از یآتش که یزمان تا« :فرمود  الله رسول که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

 .»»شد نخواهد برپا مت ایق رد،یفرا نگ یبصر در را شترها آن، گردن ییروشنا نشود و دایپ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   َوَ�نْهُ « -٢١٧٣ ُفَراُت  يُوِشُك « : ا�َّ

ْ
نْ  ال

َ
 ِمنْ  َكْ�ٍ  َ�نْ  َ�رِْسَ  أ

هُ  َ�َمنْ  َذَهٍب، ُخذْ  فَال َحرَضَ
ْ
 )٧١١٩ :بخاری( .»»َشيْئا ِمنْهُ  يَأ
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 خواهد آشکار طال، از یگنج فرات ،یبزود«: فرمود  الله رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 .»»برندارد آن از یزیچ کرد، دایپ حضور آنجا هرکس، پس ساخت.

 )10( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٧٤
َ
نَّ :  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ اَعةُ  َ�ُقومُ  ال«: قَاَل   ا�َّ  فِئتَانِ  َ�ْقتَِتَل  َحىتَّ  السَّ

الُونَ  ُ�بَْعَث  وََحىتَّ  َواِحَدٌة. َدْعَوُ�ُهَما َعِظيَمٌة، َمْقتَلَةٌ  بَيْنَُهَما يَُ�ونُ  َعِظيَمتَانِ  ابُونَ  َدجَّ  َكذَّ
نَّهُ  يَْزُ�مُ  لُكُُّهمْ  ثَالِ�َ�، ِمنْ  قَِر�ٌب 

َ
، رَُسوُل  � ِ ِعلُْم، ُ�ْقبََض  وََحىتَّ  ا�َّ

ْ
الِزُل  َوتَْ�رُثَ  ال  الزَّ

َماُن، َوَ�تََقارََب  ، َوَ�ْظَهرَ  الزَّ ِفنَتُ
ْ
َقتُْل  َوُهوَ  ـ الَْهْرجُ  َو�َْ�رُثَ  ال

ْ
 الَْماُل  ِ�يُ�مُ  يَْ�رُثَ  وََحىتَّ  ـ ال

ي َ�يَُقوَل  َعلَيِْه، َ�ْعرَِضهُ  وََحىتَّ  َصَدَ�تَُه، َ�ْقبَُل  َمنْ  الَْمالِ  رَبَّ  يُِهمَّ  َحىتَّ  َ�يَِفيَض، ِ
َّ

 َ�ْعرُِضهُ  اذل
رََب  ال: َعلَيْهِ 

َ
ُنْيَا يِف  انلَّاُس  َ�تََطاَوَل  وََحىتَّ  بِِه، يِل  أ : َ�يَُقوُل  الرَُّجِل  بَِقرْبِ  الرَُّجُل  َ�ُمرَّ  وََحىتَّ  ِن،ابلْ

ْمُس  َ�ْطلُعَ  وََحىتَّ  َماَكنَُه، يَلْتَِ�  يَا  آَمنُوا ـ َ�ْعِ�  ـ انلَّاُس، َوَرآَها َطلََعْت  فَإَِذا َمْغِر�َِها، ِمنْ  الشَّ
مْجَُعوَن،

َ
وۡ  ُل َ�بۡ  مِن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ  لَمۡ  ُنَهاإِيَ�ٰ  ًساَ�فۡ  يَنَفعُ  َ� ﴿ ِح�َ  فََذلَِك  أ

َ
 ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ

اَعةُ  َوتَلَُقوَمنَّ . ]١٥٨األنعام: [ ﴾�َخۡ�ٗ  نَِهاإِيَ�ٰ   فَالَ  بَيْنَُهَما ثَْوَ�ُهَما الرَُّجالنِ  �رََشَ  َوقَدْ  السَّ
اَعةُ  َوتَلَُقوَمنَّ  َ�ْطِوَ�انِِه، َوال يَتَبَاَ�َعانِِه،  َ�ْطَعُمُه، فَالَ  لِْقَحِتِه، بِلنََبِ  الرَُّجُل  انرَْصََف  َوقَدِ  السَّ
اَعةُ  َوتَلَُقوَمنَّ  اَعةُ  َوتَلَُقوَمنَّ  ِ�يِه، �َْسيِق  فَال َحوَْضهُ  يُِليُط  وَُهوَ  السَّ ْ�لَتَهُ  َرَ�عَ  َوقَدْ  السَّ

ُ
  أ

َ
 إىِل

 )٧١٢١ :بخاری( .»»َ�ْطَعُمَها فَال ِ�يهِ 
 یبه سو که بزرگ گروه دو که یزمان تا«: فرمود  الله رسول که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

 که یوقت و تا ندهد رخ آنان انیم یبزرگ کشتار و نپردازند جنگ به گریکدی با دهند، دعوت می زیچ کی

 شد. نخواهد برپا مت ایق کنند، نبوت می یادعا آنان یهمگ که نکند ظهور دروغگو،  دجال یس به کینزد

 و نشود کم ها فاصله و نشوند ادیز ها زلزله و نشده برداشته مردم انیم از دانش و علم که یزمان تا نیهمچن

 یازین آن به من: دیبگو شود، می داده که یفرد به که نشود ادیزای  اندازه به مال و نگردد ادیز کشتار، و قتل

 کی که یزمان تا نیهمچن شد. نخواهد برپا امتیق نفروشند، فخر گر،یکدی به ساختمانها در مردم و ندارم

مغرب،  سمت از دیخورش و بودم او می یبجا من! کاش یا د:ینگو و نکند عبور یگرید فرد کنار از فرد

 آنرا مردم و کرد طلوع مغرب، سمت از دیخورش که یپس هنگام شد. نخوهد برپا امتیق د،یطلوع ننما

  که یکس مانیا هنگام، نیا در آوردند، مانیا یهمگ و دندید
ً
 دوران همان در ای و است اوردهین مانیا قبال

 .دیبخش نخواهد یسود او به است، نداده انجام یکین کار است، داشته مانیا که یقبل
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 هنوز یول کنند می پهن گریگدی نیب را شانیها پارچه نفر، دو که رسد فرا می یناگهان امت، چنانیق و

 .شود می برپا امتیق که اند نکرده جمع را آنها و اند نداده انجامای  معامله

 برپا امتیق بنوشد، رش رایش نکهیا از قبل اما دوشد می را شترش ،یشخص که است یناگهان چنان و

 آب را شیها دام نکهیا از قبل اما ردیگ می رااش  حوض یشکافها فرد، که است یناگهان چنان و شود. می

 .شود می برپا امتیق بدهد،

 خوردنش به موفق اما برد می دهانش یبسو رااش  لقمه ،یشخص که است یناگهانای  اندازه به یحت و

 .»»شود نمی





 

 
 

 

 

 

 احکام کتاب -85

 نباشد و معصیت گناه دستورش، که وقتی تا امیر از اطاعت): 1( باب

�َِس  َ�نْ « -٢١٧٥
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   َمالٍِك  بِْن  أ ِطيُعوا، اْسَمُعوا« : ا�َّ

َ
 اْستُْعِمَل  َو�ِنِ  َوأ

نَّ  َحبيَِشٌّ  َ�بْدٌ  َعلَيُْ�مْ 
َ
َسهُ  َكأ

ْ
 )٧١٤٢ :بخاری( .»»َز�ِيبَةٌ  رَأ

 چه اگر دیکن عت اطا و دیبشنو«: فرمود  الله ل رسو گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

  .»»باشد کشمشی  دانه کیی  اندازه به سرش گردد که نییتع یحبشای  برده شما یفرمانروا

 رسیدن به امارت براي کراهیت تالش): 2( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٧٦
َ
 اِإلَماَرةِ، ىلَعَ  َستَْحرُِصونَ  إِنَُّ�مْ «: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ

ِقيَاَمِة، يَْومَ  نََداَمةً  وََستَُكونُ 
ْ
َفاِطَمةُ  َو�ِئَسِت  الُْمرِْضَعُة، فَِنْعمَ  ال

ْ
 )٧١٤٨ :بخاری( .»»ال

و  ییفرمانروا به دنیرس یبرا شما«: فرمود  اکرم ینب که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

 یخوبی  دهنده ریش است،یشد. ر خواهد شما یمانیپش باعث امت،یق روز یول دیکن می تالش است،یر

 به که است یکسان ین، برایا البته(». دارد یبد اریبس) مردن( شدن قطع اما) دارد یادیز لذات( است

  ».)نکنند عمل یبخوب ش،یخو تیمسئول

 نکند ادا را حقش ولی بگیرد به عهده را مسئولیتی کسی که): 3( باب

ُ  اْسرَتاَْعهُ  َ�بْدٍ  ِمنْ  َما«: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   �ََسارٍ  ْ�نَ  َمْعِقَل  َ�نْ « -٢١٧٧  ا�َّ
دْ  لَمْ  إِالَّ  بِنَِصيَحةٍ  َ�ُْطَها فَلَمْ  َرِ�يَّةً  َنَّةِ  َراحئَةَ  َ�ِ

ْ
 )٧١٥٠ :بخاری( .»»اجل

 خداوند، کهای  بنده هر«: فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  ساری بن معقل« ترجمه:

 به بهشت یبو کند، یکوتاه آنان، یخواه ریخ و حتینص در او و دیفرما تیعنا او به را یتیرع تیمسئول

 .»»دیرس نخواهداش  مشام
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يْضاً   َوَ�نْهُ « -٢١٧٨
َ
ِ  رَُسولِ  َ�نْ  أ نَّهُ   ا�َّ

َ
 ِمنَ  َرِ�يَّةً  يَِ�  َوالٍ  ِمنْ  َما«: قَاَل  �

مَ  إِالَّ  لَُهمْ  اَغشٌّ  وَُهوَ  َ�يَُموُت  الُْمْسِلِم�َ  ُ  َحرَّ َنَّةَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 )٧١٥١ :بخاری( .»»اجل

 مسئو که ییفرمانروا هر«: فرمود الله رسول که است تیروا  ساری بن معقل ن ازیهمچن« ترجمه:

 بهشت خداوند است، کرده انتیخ آنان، به که ردیبم یحال در و ردیبگ به عهده را مسلمانان از یه گرو تیل

 . »»گرداند می بر او حرام را

 کرد خواهد گیري سخت او بر خداوند کند، گیري که سخت کسی): 4( باب

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قال  ُجنَْدٍب  َ�نْ « -٢١٧٩ عَ  َمنْ «: َ�ُقوُل   ا�َّ عَ  َسمَّ ُ  َسمَّ  يَْومَ  بِهِ  ا�َّ
ِقيَاَمِة،

ْ
ُ  �َْشُقِق  �َُشاقِْق  َوَمنْ : قَاَل  ال ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
وِْصنَا،: َ�َقالُوا »ال

َ
َل  إِنَّ «: َ�َقاَل  أ وَّ

َ
 َما أ

نْ  اْستََطاعَ  َ�َمِن  َ�ْطنُُه، اِإل�َْسانِ  ِمنَ  يُننِْتُ 
َ
ُ�َل  ال أ

ْ
نْ  اْستََطاعَ  َوَمِن  فَلْيَْفَعْل، َطيِّبًا إِالَّ  يَأ

َ
 ال أ

َنَّةِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَهُ  ُ�َاَل 
ْ
هِ  بِِمْلءِ  اجل ْهَراقَهُ  َدمٍ  ِمنْ  َكفِّ

َ
 )٧١٥٢ :بخاری( .»»فَلْيَْفَعْل  أ

 روز باشد، شهرت بدنبال هرکس«: فرمود می الله  رسول که دمیشن گوید: می  جندب« ترجمه:

 بر او خداوند امت،یق روز رد،یبگ سخت هرکس، و ساخت. خواهد آشکار رااش  تین خداوند مت، ایق

 از که یعضو نینخست« :فرمود  خدا رسول کن. حتینص ما را: گفتند صحابه ».گرفت خواهد سخت

 تا نیهمچن و دیبخور حالل مال از فقط دیتوان می تا لذا اوست. شکم شود، می متعفن و بدبو انسان،

 .»»نگردد بهشت به شما ورود مانع تا دیزینر ناحق خون کف کی دیتوان می

 خشم حالت در دادن و فتوي کردن قضاوت): 5( باب

يِب  عن« -٢١٨٠
َ
 اثْنَْ�ِ  َ�ْ�َ  َحَ�مٌ  َ�ْقِضَ�َّ  الَ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   بَْ�َرةَ  أ

 )٧١٥٨ :بخاری( .»»َغْضبَانُ  َوُهوَ 
 خشم، حالت در دینبا یداور چیه« :فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  ابوبکره« ترجمه:

 .»»کند قضاوت نفر، دو انیم

 است مستحب کاتب، براي آنچه): 6( باب

مَ  َوُ�َيَِّصةَ  ُحَو�َِّصةَ  َحِديُْث « -٢١٨١ َهاِد، يِف  َ�َقدَّ ِ
ْ
ا«: َهُهنَا َوَزادَ  اجل نْ  إِمَّ

َ
 َصاِحبَُ�مْ  يَُدوا أ

ا نْ  َو�ِمَّ
َ
 )٧١٩٢ :بخاری( .»»حِبَْرٍب  يُؤِْذنُوا أ

 آمده آن، بر ت، عالوهین روایا در د.یان گردیب جهاد، کتاب در صهیمح و صهیحو ثیحد« ترجمه:

 .»»کنند جنگ اعالم ای و کنند پرداخت شما را قیرف یخونبها دیبا هایهودی« :فرمود  اکرم ینب که است
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 امام با مردم بیعت ةشیو) 7( باب

اِمِت  بِْن  ُ�بَاَدةَ  َ�نْ « -٢١٨٢ ِ  رَُسوَل  بَاَ�ْعَنا: قَاَل   الصَّ ْمعِ  ىلَعَ   ا�َّ اَعِة، السَّ  َوالطَّ
مَ  َوايَةِ  َهِذهِ  يِف  َوَزادَ  َ�َقدَّ نْ : الرِّ

َ
وْ  َ�ُقومَ  َوأ

َ
َقِّ  َ�ُقوَل  أ

ْ
َاُف  ال ُكنَّا، َحيْثَُما بِاحل

َ
ِ  يِف  �  لَْوَمةَ  ا�َّ

 )٧٢٠٠-٧١٩٩:بخاری( .»الئمٍ 
 کردند، عتیب عت، طا و سمع بر اکرم ینب با نکهیای  درباره  صامت بن عباده ثیحد« ترجمه:

 کجا هر تا مینمود عتیب  اکرم ینب با نیهمچن که: است آمده آن، بر عالوه ت،یروا نیدر ا د.یگرد انیب

 .»»مینترسای  کننده سرزنش چیه سرزنش از یاله احکام انیب در و م.ییبگو را حق ای و میباش حق با م،یبود

ِ  َ�نْ « -٢١٨٣ ِ  رَُسوَل  بَاَ�ْعنَا إَِذا ُكنَّا: قَاَل  ب ُ�َمرَ  بِْن  َ�بِْدا�َّ ْمعِ  ىلَعَ   ا�َّ  السَّ
اَعةِ   )٧٢٠٢ :بخاری( .»»اْستََطْعتُمْ  ِ�يَما«: نَلَا َ�ُقوُل  َوالطَّ

 کردن، اطاعت و دنیشن بر  الله رسول با که یهنگام گوید: می بعمر  بن عبدالله« ترجمه:

 .»»دیدار آنرا ییتوانا که آنچه در« :فرمود می ما به م،یکرد می عتیب

 تعیین جانشین) 8( باب

ال: لُِعَمرَ  ِ�يَل : قَاَل   َوَ�نْهُ « -٢١٨٤
َ
ْستَْخِلْف  إِنْ : قَاَل  �َْستَْخِلُف؟ أ

َ
 َمنْ  اْستَْخلََف  َ�َقدِ  أ

بُو ِم�ِّ  َخْ�ٌ  ُهوَ 
َ
تُْركْ  َو�ِنْ  بَْ�ٍر، أ

َ
ِ  رَُسوُل  ِم�ِّ  َخْ�ٌ  ُهوَ  َمنْ  تََركَ  َ�َقدْ  أ  )٧٢١٨ :بخاری. (» ا�َّ

 ؟یکن نمی نییتع خود، یبرا ینیجانش ایآ: گفتند به عمر گوید: می بعمر  بن عبدالله« ترجمه:

 نیجانش اگر و کرد. نییتع نیجانش بکر ابو یعنی بود من بهتر از که یکس کنم، نییتع نیجانش اگر: گفت

  .»نکرد نییتع نیجانش  الله رسول یعنی بود من از بهتر که یکس نکنم، نییتع

 )9( باب

ِمً�ا َعرَشَ  اْ�نَا يَُ�ونُ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « -٢١٨٥
َ
. »أ

ْسَمْعَها، لَمْ  لَكَِمةً  َ�َقاَل 
َ
يِب  َ�َقاَل  أ

َ
 )٧٢٢٣-٧٢٢٢ :بخاری( .»»قَُر�ٍْش  ِمنْ  لُكُُّهمْ « :قَاَل  إِنَّهُ : أ

 خواهند امارت به نفر دوازده« :فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  سمره بن جابر« ترجمه:

 شیقر از آنان یهمگ« :فرمود خدا رسول گوید: می پدرم دم.ینشن آنرا من که گفتند یزیچ سپس ».دیرس

 .»»هستند





 

 
 

 

 

 

 کردن آرزو کتاب -86

 ناپسند آرزوهاي ):1( باب

�ٍَس  َعِن « -٢١٨٦
َ
�ِّ  لَْوال: قَاَل   أ

َ
 »الَْموَْت  َ�تََمنَُّوا ال«: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  �

 )٧٢٣٣ :بخاری( .»تَلََمنَّيُْت 
 ،»دینکن مرگ یآرزو« :فرمود  اکرم ینب دم کهیشن نمی اگر گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

  .»کردم می مرگ یآرزو

يِب  َ�نْ « -٢١٨٧
َ
نَّ  : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ َحُدُ�مُ  َ�تََم�َّ  ال«: قَاَل   ا�َّ

َ
ا الَْموَْت، أ  إِمَّ

ا يَزَْداُد، فَلََعلَّهُ  ُ�ِْسنًا  )٧٢٣٥ :بخاری( .»»�َْستَْعِتُب  فَلََعلَّهُ  ُمِسيئا َو�ِمَّ
 فرد ای رایز نکند. مرگ یآرزو شما از کی چیه« :فرمود الله  رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 زنده اکر که است یکار بد شخص ای و د.یفزایب شیها یکین به دیشا بماند، زنده اگر که است یکوکارین

 .»»کند توبه دیشا بماند،

 سنت و قران به جستن تمسک کتاب -87

  پیامبر اکرم يها سنت به اقتدا): 1( باب

يِب  َ�نْ « -٢١٨٨
َ
نَّ  : ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ يِت  لُكُّ «: قَاَل   ا�َّ مَّ

ُ
َنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ

ْ
 َمنْ  إِالَّ  اجل

ىَب 
َ
، رَُسوَل  يَا: قَالُوا ».أ ِ ىَب؟ َوَمنْ  ا�َّ

ْ
َطاَعِ�  َمنْ «: قَاَل  يَأ

َ
َنََّة، َدَخَل  أ

ْ
ىَب  َ�َقدْ  َعَصاِ�  َوَمنْ  اجل

َ
 .»»أ

 )٧٢٨٠ :بخاری(

 شد خواهند بهشت وارد من انیامت ههم« :فرمود  الله رسول که است تیروا ره یابوهر از« ترجمه:

 هرکس که« :فرمود ورزد؟ می امتناع یکس چه! خدا رسول یا :عرض کردند صحابه ».ورزد امتناع که یکس مگر

 .»»است ه دیورز امتناع قت،یحق در کند، ینافرمان من از کس، هر و شود می بهشت وارد کند، اطاعت من از
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ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « -٢١٨٩   َمالئَِ�ةٌ  َجاَءْت : قَاَل   ا�َّ
َ

 َ�َقاَل . نَائِمٌ  وَُهوَ   انلَّيِبِّ  إِىل
َعْ�َ  إِنَّ : َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  نَائِم،ٌ إِنَّهُ : َ�ْعُضُهمْ 

ْ
َقلَْب  نَائَِمةٌ  ال

ْ
 لَِصاِحبُِ�مْ  إِنَّ  :َ�َقالُوا. َ�ْقَظانُ  َوال

�ُوا َمثَالً  َهَذا ُ  فَارْضِ
َ

َعْ�َ  إِنَّ : َ�ْعُضُهمْ  قَاَل وَ  نَائٌِم. إِنَّهُ  :َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  َمثًَال، هل
ْ
َقلَْب  نَائَِمةٌ  ال

ْ
 َوال

ُدبَةً  ِ�يَها وََجَعَل  َداًرا َ�َ�  رَُجٍل  َكَمثَِل  َمثَلُهُ : َ�َقالُوا َ�ْقَظاُن.
ْ
َجاَب  َ�َمنْ  َداِ�يًا. َوَ�َعَث  َمأ

َ
 أ

ايِعَ  ارَ  َدَخَل  ادلَّ َ�َل  ادلَّ
َ
ُدبَةِ  ِمنْ  َوأ

ْ
ْب  لَمْ  َوَمنْ  الَْمأ ايِعَ  ُ�ِ ارَ  يَْدُخْل  لَمْ  ادلَّ ُ�ْل  َولَمْ  ادلَّ

ْ
 ِمنْ  يَأ

ُدبَةِ 
ْ
لُوَها: َ�َقالُوا. الَْمأ وِّ

َ
ُ  أ

َ
َعْ�َ  إِنَّ : َ�ْعُضُهمْ  َوقَاَل  نَائٌِم. إِنَّهُ : َ�ْعُضُهمْ  َ�َقاَل  َ�ْفَقْهَها. هل

ْ
 نَائَِمةٌ  ال

َقلَْب 
ْ
ارُ : َ�َقالُوا َ�ْقَظاُن. َوال َنَُّة، فَادلَّ

ْ
ايِع  اجل دٌ  َوادلَّ َطاعَ  َ�َمنْ  . ُ�َمَّ

َ
ًدا أ َطاعَ  َ�َقدْ   ُ�َمَّ

َ
َ  أ  ا�َّ

ًدا َعىَص  َوَمنْ  ، َعىَص  َ�َقدْ   ُ�َمَّ َ دٌ  ا�َّ   )٧٢٨٠:یبخار( .»انلَّاِس  َ�ْ�َ  فَْرٌق   َوُ�َمَّ
 از یکی آمدند. شانیا نفر نزد چند که بود خواب  اکرم ینب گوید: می  عبدالله بن جابر« ترجمه:

 گریکدی به آنگاه است. داریباش  قلب یول است خواباش  چشم: گفت یگریاست. د خواب او: گفت آنان

  .»دیکن انیب رااش  مثال دارد. یمثال شما دوست نیا: گفتند

است.  داریب قلبش یول است خواباش  چشم: گفت یگرید است. خواب او: گفت ازآنان یکی دوباره

 و کرده پهن آن، درای  سفره و ساختهای  خانه که است یشخص مانند او مثال: گفتند گریکدی به سپس

 و خورد. می سفره آن از و شود می خانه وارد کند، اجابت را دعوتگر هرکس، پس است. فرستاده یدعوتگر

 آنرا: گفتند گریکدی به آنگاه خورد. نمی سفره آن از و شود نمی خانه وارد نکند، اجابت را دعوتگر هرکس،

 داریب قلبش، و خواباش  چشم: گفت یگرید است. خواب او :گفت ازآنان یکیبفهمد.  تا دیده حیتوض

  محمد از کس، هر پس است. محمد  دعوتگر، و است بهشت همان خانه،: گفتند آنگاه است.

 از قتیحق در کند،  ینافرمان  محمد از هرکس، و است کرده عت خدا اطا از قتیحق در کند، اطاعت

 . »است ساخته جدا گریکدی از را کفار و مسلمانان که است  محمد نیا و است. کرده ینافرمان خدا

 بیهوده کارهاي در خود انداختن سؤال و به زحمت کثرت کراهیت): 2( باب

�َِس  عن« -٢١٩٠
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   َمالٍِك  بِْن  أ حَ  لَنْ « : ا�َّ  يَتََساَءلُوَن، انلَّاُس  َ�رْبَ

ُ  َهَذا :َ�ُقولُوا َحىتَّ  ٍء، لُكِّ  َخاِلُق  ا�َّ َ  َخلََق  َ�َمنْ  يَشْ  )٧٢٩٦ :بخاری( .»»ا�َّ
 خود ادامه سؤاالت بهای  اندازه به مردم« :فرمود  الله رسول گوید: می  مالک بن انس« ترجمه:

 دهیآفر را خدا یکس چه پس است. دهیآفر را زیچ همه که است خدا نیا: ندیگو می که ییجا تا دهند می

 .)»نرود جلوتر ببرد و پناه خدا به و دارم مانیا لش رسو و خدا به د:یبگو دیبا صورت، نیا در( ؟»است
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 قیاس در تکلف و رأي به کردن حکم مذمت): 3( باب

ِ  َ�نْ « -٢١٩١ َ  إِنَّ «: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  :قال ب َ�ْمٍرو بِْن  َ�بِْدا�َّ  َ�ْ�ِعُ  ال ا�َّ
ِعلْمَ 

ْ
نْ  َ�ْعدَ  ال

َ
ْ�َطاُكُموهُ  أ

َ
ُعلََماءِ  َ�بِْض  َمعَ  ِمنُْهمْ  يَنزَْتُِعهُ  َولَِ�نْ  انزِْتَااًع، أ

ْ
 َ�يَبىَْق  بِِعلِْمِهْم، ال

اٌل، نَاٌس  يِِهْم، َ�يُْفتُونَ  �ُْستَْفتَْونَ  ُجهَّ
ْ
 )٧٣٠٧ :بخاری( .»»َو�َِضلُّونَ  َ�يُِضلُّونَ  بَِرأ

 به خداوند که را یعلم« :فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می بعمرو  بن عبدالله« ترجمه:

 و در رفت. خواهد نیب از علماء روح قبض با علم البته گرفت. نخواهد پس شما از است، کرده تیعنا شما

 یرأ اساس بر هم آنان و کنند. می استقتاء آنان از گرانید که ماند خواهند یباق نادان یمردم صورت، نیا

 .»»شوند می گمراه هم خودشان و کنند می گمراه را مردم و دهند می فتوا خود،

 گذشته امتهاي عادات از تقلید): 4( باب 

يِب  َ�نْ « -٢١٩٢
َ
اَعةُ  َ�ُقومُ  ال«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ ُخذَ  َحىتَّ  السَّ

ْ
يِت  تَأ مَّ

ُ
ْخذِ  أ

َ
 بِأ

ُقُرونِ 
ْ
، ِشرْبًا َ�بْلََها ال ، رَُسوَل  يَا: فَِقيَل  ».بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  �ِِشرْبٍ ِ وِم؟ َكَفارَِس  ا�َّ  َوَمِن «: َ�َقاَل  َوالرُّ

وئَلَك  إِالَّ  انلَّاُس 
ُ
 )٧٣١٩ :بخاری( .»»أ
 گام و وجب به وجب من امت که یزمان تا« :فرمود اکرم ینب که است تیروا  رهیابوهر از« ترجمه:

 منظور! خدا رسول یا: کردند عرض صحابه ».شد نخواهد برپا امتیق نکند، دیتقل گذشته، یها امت از گام به

 .»»هست هم گرید یکس آنان، از ریغ مگر«: فرمود هستند؟ ها یروم و ها یرانیا همان گذشته، یامتها از

 زانی متأهل  رجم): 5( باب

َ  إِنَّ : قَاَل   ُ�َمرَ  َ�نْ « -٢١٩٣ ًدا َ�َعَث  ا�َّ ،  ُ�َمَّ َقِّ
ْ
نَْزَل  بِاحل

َ
ِكتَاَب، َعلَيْهِ  َوأ

ْ
 فاََكنَ  ال

نِْزَل  ِ�يَما
ُ
 )٧٣٢٣ :بخاری. (»الرَّْجمِ  آيَةُ  أ

 نازل بر او را قرآن و کرد مبعوث حق، ن)یبا (د را محمد  خداوند، گوید: می عمر« ترجمه:

 .»د)یگرد خ منسو اش، تالوت که( بود. رجم هیآ شد، نازل او بر که یاتیآ از یکی فرمود. و

و دچار اشتباه شود و یا درست، قضاوت  اجتهاد نماید حاکمی که پاداش): 6( باب
 نماید

َعاِص  بِْن  َ�ْمِرو َ�نْ « -٢١٩٤
ْ
نَّهُ  : ال

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  � َاِ�مُ  َحَ�مَ  إَِذا«: َ�ُقوُل   ا�َّ

ْ
 احل

َصاَب  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ 
َ
ْجَراِن، فَلَهُ  أ

َ
  ُ�مَّ  فَاْجتََهدَ  َحَ�مَ  َو�َِذا أ

َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  فَلَهُ  أ

َ
 )٧٣٥٢:بخاری( .»»أ



 مختصر صحیح بخاري          1034

 

 اجتهاد حاکم، اگر« :فرمود می که دیشن  اکرم ینب از  عاص بن عمرو که است تیروا« ترجمه:

 صادر را یحکم و کند اجتهاد اگر و رسد. می او به پاداش دو باشد، درست که دینما صادر را یحکم و کند

  .»»رسد می او به پاداش کیشود،  اشتباه دچار آن، در یول دینما

 سکوت دیگران را داند نه می را حجت  پیامبر اکرم فقط سکوت کسی که): 7( باب

ِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « -٢١٩٥ نَّهُ  : َ�بِْدا�َّ
َ
ِ  َ�ِْلُف  اَكنَ  � نَّ : بِا�َّ

َ
ائدِ  اْ�نَ  أ اُل  الصَّ جَّ : . قُلُْت ادلَّ

ِْلُف 
َ

؟ حت ِ  .» انلَّيِبُّ  ُ�نِْكْرهُ  فَلَمْ  ، انلَّيِبِّ  ِعنْدَ  َذلَِك  ىلَعَ  َ�ِْلُف  ُ�َمرَ  َسِمْعُت  إِ�ِّ : قَاَل  بِا�َّ
 )٧٣٥٥ :بخاری(

 دجال همان اد،یص ابن که کرد می ادی سوگند خدا نام به  عبدالله بن جابر که است تیروا« ترجمه:

 سو اکرم  ینب نزد مورد نیا در  عمر که دمیشن: گفت ؟یخور می سوگند بخدا: گفتم گوید: می یراو است.

 .»نفرمود منع را او هم  آنحضرت و کرد می ادی گند



 

 
 

 

 

 

 جهمیه رد و توحید کتاب -88

 یکتاپرستی سوي به از امت،  پیامبر اکرم دعوت ةدربار): 1( باب

نَّ : ل اَع�َِشةَ  َ�نْ « -٢١٩٦
َ
�ٍَّة، ىلَعَ  رَُجالً  َ�َعَث   انلَّيِبَّ  أ   َوَ�نَ  رَسِ

ُ
ْصَحابِهِ  َ�ْقَرأ

َ
 يِف  أل

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿بِـ َ�يَْختِمُ  َصالتِِهمْ  َحدٌ  �َّ
َ
ا ﴾أ ، َذلَِك  َذَكُروا رََجُعوا فَلَمَّ يِّ  َسلُوهُ «: َ�َقاَل   لِلنَّيِبِّ

َ
 أل

ءٍ  لُوُه، ؟»َذلَِك  يَْصنَعُ  يَشْ
َ
َها :َ�َقاَل  فََسأ َّ�

َ
نَا الرَّمْحَِن، ِصَفةُ  أل

َ
ِحبُّ  َوأ

ُ
نْ  أ

َ
  أ

َ
قَْرأ

َ
 : انلَّيِبُّ  َ�َقاَل  بَِها. أ

ْخرِبُوهُ «
َ
نَّ  أ

َ
َ  أ بُّهُ  ا�َّ  )٧٣٧٥ :بخاری( .»»ُ�ِ

و  نییتع ،ینظامی  دسته کی فرمانده بعنوان را یمرد  اکرم ینب گوید: می ل شهیعا« ترجمه:

 رساند. آنان می انیپا به احد الله هو قل با رااش  قرائت کرد، می امامت ارانشی یبرا را که نماز او کرد. اعزام

 نیچن چرا که دیبپرس او از«فرمود:   خدا امبریپ کردند. بازگو  اکرم ینب یبرا را مسئله بازگشت، هنگام

 دارم دوست لذا است شده انیب رحمان، یخدا صفت سوره، نیا در چون گفت: دند.یپرس یو از ».کند می

 .»»دارد دوست را او هم خداوند که دییبگو او به «: فرمود  اکرم یبخوانم. نب آنرا

و  رزاق خداوند، بدرستیکه« :فرماید می متعال که خداوند این سخن ةدربار): 2( باب
 »و استوار است نیرومند

يِب  َ�نْ « -٢١٩٧
َ
ْشَعِريِّ  ُموىَس  أ

َ
َحدٌ  َما« : انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل   األ

َ
ْصرَبُ  أ

َ
ًذى ىلَعَ  أ

َ
 َسِمَعهُ  أ

، ِمنَ  ِ ُعونَ  ا�َّ ُ  يَدَّ
َ

، هل َ  )٧٣٧٨ :بخاری( .»»َوَ�ْرُزُ�ُهمْ  ُ�َعاِ�يِهمْ  ُ�مَّ  الَْودلَ
 صبر خداوند از دن،یشن راهیبد و ب برابر در کس چیه« گوید: می  یاشعر یموس ابو« ترجمه:

 .»»دیفرما می تیعنا رزق، و یتندرست به آنان او یول دارد فرزند که خدا، کنند می ادعا مردمندارد.  یشتریب
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 »است و حکیم عزیز او و«فرماید:  می سخنان خداوند متعال که این ةدر بار): 3( باب
 »و عزت از آنِ خدا و رسول خدا است«

نَّ ب َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن « -٢١٩٨
َ
ُعوذُ «: َ�ُقوُل  اَكنَ   انلَّيِبَّ  : أ

َ
تَِك، أ ِي بِِعزَّ

َّ
َ  ال اذل

َ
 إِالَّ  إِهل

نَْت،
َ
ي أ ِ

َّ
نُّ  َ�ُموُت، ال اذل ِ

ْ
 )٧٣٨٣ :بخاری( .»»َ�ُموتُونَ  َواِإل�ُْس  َواجل

َ إِالَّ « :فرمود می  اکرم ینب گوید: می ب عباس ابن« ترجمه: ِي ال إِهلَ
َّ

تَِك، اذل ُعوُذ بِِعزَّ
َ
أ

ِي ال 
َّ

نَْت، اذل
َ
نُّ َواِإل�ُْس َ�ُموتُونَ أ ِ

ْ
 بجز یمعبود چیکه ه عزت ات به پروردگارا! یعنی ».َ�ُموُت، َواجل

 .»»رندیم یم انسانها و جن یول ردیم یهرگز نم که یذات همان .برم می ندارد، پناه وجود تو

 خویشتن از را شما خداوند«: فرماید می سخن خداوند متعال که این ةدر بار): 4( باب
  »دارد می برحذر

يِب  َ�نْ « -٢١٩٩
َ
ا«: قَاَل   انلَّيِبِّ  َعِن   ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َخلََق  لَمَّ َلَْق، ا�َّ

ْ
 وَُهوَ  ِكتَابِِه، يِف  َكتََب  اخل

َعرِْش  ىلَعَ  ِعنَْدهُ  وَْضعٌ  وَُهوَ  َ�ْفِسِه، ىلَعَ  يَْ�تُُب 
ْ
 )٧٤٠٤ :بخاری( .»»َغَضيِب  َ�ْغِلُب  رمَْحيَِت  إِنَّ : ال

 در د،یآفر را مخلوقات خداوند که یهنگام« :فرمود  اکرم ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 بر من رحمت همانا: نوشت نیچن دارد، نگه می عرش، یباال خودش و نزد سدینو می خودش یبرا که یکتاب

 .»»کند می دایپ غلبه ام، خشم

يِب  َ�نْ « -٢٢٠٠
َ
ُ  َ�ُقوُل « : انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ   ا�َّ

َ
نَا: َ�َعاىل

َ
 َ�بِْدي َظنِّ  ِعنْدَ  أ

نَا يِب،
َ
 يِف  َذَكْرتُهُ  َمإلٍ  يِف  َذَكَرِ�  َو�ِنْ  َ�ْفيِس، يِف  َذَكْرتُهُ  َ�ْفِسهِ  يِف  َذَكَرِ�  فَإِنْ  َذَكَرِ�، إَِذا َمَعهُ  َوأ

َّ  َ�َقرََّب  َو�ِنْ  ِمنُْهْم، َخْ�ٍ  َمإلٍ 
َ

�ُْت  �ِِشرْبٍ  إِيل َّ  َ�َقرََّب  َو�ِنْ  ِذَرااًع، إيَِلْهِ  َ�َقرَّ
َ

�ُْت  ِذَرااًع  إيِل  إيَِلْهِ  َ�َقرَّ
تَاِ�  َو�ِنْ  بَااًع،

َ
تَيْتُهُ  َ�ْميِش  أ

َ
 )٧٤٠٥ :بخاری( .»»َهْرَولَةً  أ

 بر اساسام   بنده با من: دیفرما می متعال خداوند« :فرمود  اکرم ینب گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 مرا ییتنها در پس اگر هستم. او با من کند، می ادی مرا که یهنگام م. وینما می رفتار دارد، من به که یگمان

 ان جمعیم در را او من کند، ادی جمع، انیدر م مرا اگر کرد. و خواهم ادی ،ییتنها در او را هم من کند، ادی

 کینزد او به ذراع کی هانداز به من شود، کینزد من به وجب کی هانداز به اگر و کرد. خواهم ادی ،یبهتر

 او به) دوست دو کردن باز هفاصل( ع با کی هانداز به شود، من کینزد من به ذراع کی هانداز به اگر و شوم. می

  .»»خواهم آمد او یسو به دوان دوان من د،یایب من یسو به زنان قدم اگر و شوم. می کینزد
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 را خدا کالم می خواهند« :فرماید می سخنان خداوند متعال که این ةدر بار): 5( باب
 »دهند تغییر

يِب  َ�نْ « -٢٢٠١
َ
نَّ :  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َ�ُقوُل «: قَاَل   ا�َّ َرادَ  إَِذا: ا�َّ

َ
نْ  َ�بِْدي أ

َ
 َ�ْعَمَل  أ

ْجِ�  ِمنْ  تََرَ�َها َو�ِنْ  بِِمثِْلَها، فَاْكتُُبوَها َعِملََها فَإِنْ  َ�ْعَملََها، َحىتَّ  َعلَيْهِ  تَْ�تُبُوَها فَال َسيِّئةً 
َ
 أ

ُ  فَاْكتُبُوَها
َ

َرادَ  َو�َِذا َحَسنًَة، هل
َ
نْ  أ

َ
ُ  فَاْكتُبُوَها َ�ْعَملَْها، فَلَمْ  َحَسنَةً  َ�ْعَمَل  أ

َ
 َعِملََها فَإِنْ  َحَسنًَة، هل

ُ  فَاْكتُبُوَها
َ

ْمثَالَِها، بَِعرْشِ  هل
َ
  أ

َ
 )٧٥٠١ :بخاری( .»»ِضْعٍف  ِمائةِ  َسبْعِ  إِىل

 کرد تینام   بنده هرگاه، :دیفرما عز وجل می خداوند« :فرمود  الله رسول گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

 یبد کی فقط مرتکب آن شد، اگر د. ویسیننو شیبرا نشده است، مرتکب آن که یزمان دهد تا انجام یکار بد که

 کرد را یکین عمل انجام قصد اگر و د.یکن ثبت یکین کی شیبرا کرد، ترک من بخاطر آنرا اگر د. ویسیبنو شیبرا

 .»»سدیش بنویبرا یکین برابر صد هفت تا ده انجام داد، آنرا اگر و د.یسیبنو یکین کی شیبرا انجام نداد، آنرا یول

َصاَب  َ�بًْدا إِنَّ «: قَاَل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   َوَ�نْهُ « -٢٢٠٢
َ
ْذنََب : قَاَل  َوُر�ََّما ـ َذْ�بًا أ

َ
 أ

،: َ�َقاَل  ـ َذْ�بًا ْذَ�بُْت  رَبِّ
َ
َصبُْت : قَاَل  َوُر�ََّما ـ أ

َ
َعِلمَ : َر�ُّهُ  َ�َقاَل  يِل. فَاْغِفرْ  ـ أ

َ
نَّ  َ�بِْدي أ

َ
ُ  أ

َ
 هل

نَْب  َ�ْغِفرُ  َر�ًّا ُخذُ  اذلَّ
ْ
. َشاءَ  َما َمَكَث  ُ�مَّ  ِلَعبِْدي. َ�َفْرُت  بِِه؟ َو�َأ ُ َصاَب  ُ�مَّ  ا�َّ

َ
وْ  َذْ�بًا أ

َ
ْذنََب  أ

َ
 أ

،: َ�َقاَل  َذْ�بًا، ْذَ�بُْت، رَبِّ
َ
وْ  أ

َ
َصبُْت  أ

َ
َعِلمَ : َ�َقاَل  فَاْغِفْرُه. آَخرَ  أ

َ
نَّ  َ�بِْدي أ

َ
ُ  أ

َ
نَْب  َ�ْغِفرُ  َر�ًّا هل  اذلَّ

ُخذُ 
ْ
. َشاءَ  َما َمَكَث  ُ�مَّ  ِلَعبِْدي. َ�َفْرُت  بِِه؟ َوَ�أ ُ ْذنََب  ُ�مَّ  ا�َّ

َ
َصاَب  قَاَل: َوُر�ََّما ـ َذْ�بًا أ

َ
 ـ َذْ�بًا أ

،: قَاَل : قَاَل  َصبُْت  رَبِّ
َ
وْ  ـ أ

َ
ْذَ�بُْت  :َقاَل  أ

َ
َعِلمَ : َ�َقاَل  يِل. فَاْغِفْرهُ  آَخرَ  ـ أ

َ
نَّ  َ�بِْدي أ

َ
ُ  أ

َ
 َر�ًّا هل

نَْب  َ�ْغِفرُ  ُخذُ  اذلَّ
ْ
 )٧٥٠٧ :بخاری( .»»َشاءَ  َما فَلْيَْعَمْل  ثَالثًا. ِلَعبِْدي، َ�َفْرُت  بِِه؟ َوَ�أ

 یگناه مرتکب بندگان، از یکی« :فرمود  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  رهیابوهر نیهمچن« ترجمه:

 ایآ گوید: می پروردگارش کن. مغفرت مرا پس شدم. یگناه مرتکب! پروردگارا: گفت و داد انجام یگناه ای و شد

 .دمیبخش راام   بنده کند؟ می مجازات آنها بخاطر و بخشد می گناهان را که دارد یدگار پرور که دانستام   بنده

 پس شدم. گرید یگناه مرتکب! پروردگارا :گفت دوباره و شد گرید یگناه مرتکب ،یمدت از پس آنگاه

 بخاطر و بخشد می را گناهان که دارد یپروردگار که دانستام   بنده ایآ: دیفرما می خداوند کن. مغفرت آنرا

  .دمیبخش راام   پس بنده کند؟ می مجازات آنها

 ز ببخش.ین آنرا شدم. گرید یگناه مرتکب! پروردگارا: گفت و شد گرید یگناه مرتکب ،یمدت بعد از سپس

 مجازات آنها بخاطر و بخشد می را گناهان که دارد یپروردگار که دانستام   بنده ایآ« :دیفرما می خداوند

 .»»دهد انجام خواهد، می چه هر پس گوید: می سوم همرحل بعد از دم. ویبخش راام   پس بنده کند؟ می
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  دیگران و پیامبران قیامت با روز در متعال گفتن خداوند سخن): 6( باب

�ٍَس  َ�نْ « -٢٢٠٣
َ
ِقيَاَمِة، يَْومُ  اَكنَ  إَِذا«: َ�ُقوُل   انلَّيِبَّ  َسِمْعُت : قَاَل   أ

ْ
ْعُت، ال  ُشفِّ

ْدِخِل  رَبِّ  يَا: َ�ُقلُْت 
َ
َنَّةَ  أ

ْ
قُوُل  ُ�مَّ  َ�يَْدُخلُوَن. َخرَْدلٌَة، قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ  اجل

َ
ْدِخِل  أ

َ
َنَّةَ  أ

ْ
 َمنْ  اجل

ْدَ�  قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ 
َ
ءٍ  أ �ٌَس  َ�َقاَل  ».يَشْ

َ
�ِّ : أ

َ
ْ�ُظرُ  َك�

َ
  أ

َ
َصابِعِ  إِىل

َ
ِ  رَُسولِ  أ  )٧٥٠٩ :بخاری( .» ا�َّ

 رفتهیپذ من شفاعت امت،یق روز« :فرمود می  اکرم ینب که دمیشن گوید: می  انس« ترجمه:

 وارد را او وجود دارد، مانیا اسپند، هدان کی هانداز بهاش  دل در هرکس،! پروردگارا :میگو می من لذا شود. می

مان وجود دارد، یاای  هرکس که در قلبش ذره :میگو می سپس شوند. می بهشت وارد آنان پس گردان. بهشت

آن  به (که نمیب را می  خدا رسول هم اکنون انگشتان ایگو گوید: می  انس ».گردانز وارد بهشت یاو را ن

 .»)دینما می اشارهک کوچ هذر
َفاَعةِ  َحِديَث  َذَكرَ   َوَ�نْهُ « -٢٢٠٤ مَ  َوقَدْ  الشَّ الً  َ�َقدَّ يِبْ  ِرَوايَةِ  ِمنْ  ُمَطوَّ

َ
  ُهَر�َْرةَ  أ

تُوَن ِعيىَس « :آِخِرهِ  يِفْ  ُهنَا َوَزادَ 
ْ
دٍ  َعلَيُْ�مْ  َولَِ�نْ  لََها لَْسُت  :َ�يَُقوُل  َ�يَأ تُوِ�،  بُِمَحمَّ

ْ
 َ�يَأ

قُوُل 
َ
نَا: فَأ

َ
ِذنُ  لََها، أ

ْ
ْستَأ

َ
، ىلَعَ  فَأ مْحَُدهُ  َ�َاِمدَ  َوُ�لِْهُمِ�  يِل، َ�يُؤَْذنُ  َر�ِّ

َ
ِ�  بَِها أ رُْضُ

َ
 اآلَن، َال حت

مْحَُدهُ 
َ
ِخرُّ  ِمِد،الَْمَحا بِِتلَْك  فَأ

َ
ُ  َوأ

َ
ُد، يَا: َ�يَُقوُل  َساِجًدا. هل َسَك، اْرَ�عْ  ُ�َمَّ

ْ
 لََك، �ُْسَمعْ  َوقُْل  َرأ

ْع. َواْشَفعْ  ُ�ْعَط، وََسْل  قُوُل  �َُشفَّ
َ
، يَا: فَأ يِت  رَبِّ مَّ

ُ
يِت. أ مَّ

ُ
ْخِرجْ  اْ�َطِلْق،: َ�يَُقوُل  أ

َ
 اَكنَ  َمنْ  ِمنَْها فَأ

ْ�َطِلُق، إِيَماٍن. ِمنْ  َشِعَ�ةٍ  ِمثَْقاُل  قَلِْبهِ  يِف 
َ
ْ�َعُل، فَأ

َ
ُعوُد، ُ�مَّ  فَأ

َ
مْحَُدهُ  أ

َ
ِخرُّ  ُ�مَّ  الَْمَحاِمِد، بِِتلَْك  فَأ

َ
 أ

 ُ
َ

ُد، يَا: َ�يَُقاُل  َساِجًدا. هل َسَك، اْرَ�عْ  ُ�َمَّ
ْ
ْع. َواْشَفعْ  ُ�ْعَط، وََسْل  لََك، �ُْسَمعْ  َوقُْل  َرأ قُوُل  �َُشفَّ

َ
: فَأ

، يَا يِت  رَبِّ مَّ
ُ
يِت. أ مَّ

ُ
ْخِرجْ  اْ�َطِلْق : َ�يَُقوُل  أ

َ
ةٍ  ِمثَْقاُل  قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ  ِمنَْها فَأ وْ  َذرَّ

َ
 ِمنْ  َخرَْدلَةٍ  أ

ْخرِْجُه. إِيَماٍن،
َ
ْ�َطِلُق  فَأ

َ
ْ�َعُل. فَأ

َ
ُعودُ  ُ�مَّ  فَأ

َ
مْحَُدهُ  أ

َ
ِخرُّ  ُ�مَّ  الَْمَحاِمِد. بِِتلَْك  فَأ

َ
ُ  أ

َ
 َساِجًدا. هل

ُد، يَا: وُل َ�يَقُ  َسَك، اْرَ�عْ  ُ�َمَّ
ْ
ْع. َواْشَفعْ  ُ�ْعَط، وََسْل  لََك، �ُْسَمعْ  َوقُْل  َرأ قُوُل  �َُشفَّ

َ
، يَا: فَأ  رَبِّ

يِت  مَّ
ُ
يِت. أ مَّ

ُ
ْخِرجْ  اْ�َطِلْق : َ�يَُقوُل  أ

َ
ْدَ�  قَلِْبهِ  يِف  اَكنَ  َمنْ  فَأ

َ
ْدَ�  أ

َ
ْدَ�  أ

َ
 ِمنْ  َخرَْدلٍ  َحبَّةِ  ِمثَْقالِ  أ

ْخرِْجهُ  إِيَماٍن،
َ
ْ�َطِلُق  انلَّاِر. ِمنَ  فَأ

َ
ْ�َعُل  فَأ

َ
 )٧٥١٠ :بخاری( .»»فَأ

 انیب) ۱۷۲۵(ه شمار در مفصل بطور  رهیابوهر تیروا به را که شفاعت ثیحد  انس« ترجمه:  

ن، یا گوید: می روند. او می  یسیع نزد مردم آنگاه :فرمود  خدا امبریپ افزود: آن، انیپا در و کرد ذکر شد،

 آنگاه است. من کار ن،یا م:یگو می ند. منیآ می من نزد مردم سپس د.یبرو ست. شما نزد محمد یکار من ن

 به ندارم، خاطر به اکنون که را ییثناها خداوند و شود می داده اجازه من به پس خواهم. می اجازه پروردگارم از

متعال  خداوند آنگاه افتم. می سجده به و دهم می قرار شیستا مورد همان ثناها با را او کند. من می الهام من

 شود. می تیعنا تو که به شود. و بخواه می دهیشن سخن ات رایبگو. ز کن و بلند را سرت !محمد یا: دیفرما می
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و  برو: دیفرما می امتم. خداوند ،امتم! دگارم پرور: میگو می من شود. می رفتهیپذ ات که شفاعت کن شفاعت و

 را کار نیا و روم می من اور.یب رونیب آتش از دارد، وجود مانیا جو، هدانیک  هانداز بهاش  قلب در که را کس هر

 سجده به و دهم می قرار شیستا مورد ثناها نیهم با را او دوباره و گردم می بر سپس دهم. می انجام

 و بخواه که شود. می دهیشن ات سخن رایبگو. ز کن و بلند را سرت! محمد یا: دیفرما می خداوند افتم.آنگاه می

 امتم،! دگارم پرور: میگو می دوباره من شود. رفته مییات پذ شفاعت کن که شفاعت و شود. می تیعنا تو به

 از دارد، وجود مانیا ،یاسپند هدان ایای  ذرهی  اندازه بهاش  قلب در که را کس هر و برو: دیفرما می خداوند امتم.

 را او ثناها نیهم با و گردم می بار بر نیسوم یبرا سپس دهم. می انجام را کار نیا و روم می من اور.یب رونیب آتش

 رایبگو. ز کن و بلند را سرت! محمد یا: دیفرما می خداوند افتم. می سجده به و دهم می قرار ش،یستا مورد

 پس شود. می رفتهیپذ ات شفاعت کهکن  شفاعت و شود. می تیعنا تو به و بخواه که شود. می دهیشن سخن ات

 هذر نیکوچکتر هاندار به قلبش در که را و هرکس برو د:یفرما خداوند می امتم. امتم،! پروردگارا: میگو می من

 .»»دهم می انجام را کار نیا و روم می من اور.یب رونیب آتش از وجود دارد، مانیا اسپند، هدان
ُعودُ  �ُمَّ «: َ�نْهُ  ِرَوايَةٍ  َوِ�ْ « -٢٢٠٥

َ
ابَِعَة، أ مْحَُدهُ  الرَّ

َ
ِخرُّ  ُ�مَّ  الَْمَحاِمِد، بِتِلَْك  فَأ

َ
ُ  أ

َ
: َ�يَُقاُل  َساِجًدا. هل

ُد، يَا َسَك، اْرَ�عْ  ُ�َمَّ
ْ
ْع. َواْشَفعْ  ُ�ْعَطْه، وََسْل  �ُْسَمْع، َوقُْل  رَأ قُوُل  �َُشفَّ

َ
، يَا: فَأ  ال: قَاَل  ِ�يَمنْ  يِل  ائَذنْ  رَبِّ

 َ
َ

. إِالَّ  إهِل ُ ِ� : َ�يَُقوُل  ا�َّ ْخرَِجنَّ  َوَ�َظَميِت، َو�رِْبِ�َايئ وََجاليِل، وَِعزَّ
ُ
َ  ال: قَاَل  َمنْ  ِمنَْها أل

َ
ُ  إِالَّ  إهِل  .»»ا�َّ

 بار نیچهارم یبرا سپس« :فرمود  الله رسول که است آمده  انس از گرید یتیروا در و« ترجمه:

 من به آنگاه افتم. می به سجده شیبرا و دهم می قرار شیستا مورد ثناها نیهم با را خداوند و گردم می بر

 و شود می تیعنا به تو کن. شود. سؤال می دهیشن ات سخن بگو، کن. بلند را سرت! محمد یا: شود گفته می

 الله اال اله ال که یکسان هدربار !پروردگارم م:یگو می من شود. می رفتهیپذ تو شفاعت که کن شفاعت

 کس، هر که گند سو ام عظمت و یبزرگ و جالل و عزت به: دیفرما می بده. عت شفای  اجازه من به ،اند گفته

 .»»خواهم کرد رونیب آتش از را او است، گفته الله اال اله ال

 قیامت در روز و اقوال اعمال ترازوي): 7( باب

يِب  َ�نْ « -٢٢٠٦
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل   ُهَر�َْرةَ  أ  اللَِّساِن، ىلَعَ  َخِفيَفتَانِ  لَكَِمتَانِ « : ا�َّ

  َحِبيبَتَانِ  الِْمَ�اِن، يِف  ثَِقيلَتَانِ 
َ

ِ  ُسبَْحانَ : الرَّمْحَِن  إِىل ِ  ُسبَْحانَ  َوحِبَْمِدهِ، ا�َّ َعِظيمِ  ا�َّ
ْ
 .»»ال

 )٧٥٦٣ :بخاری(
 در یول سبک، زبان، بر که وجود دارد کلمه دو« :فرمود رسول الله  گوید: می  رهیابوهر« ترجمه:

َعِظيمِ : اند محبوب خداوند، نزد و ن،یسنگ اعمال، یترازو
ْ
ِ ال ِ َوحِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن ا�َّ  ».ُسبَْحاَن ا�َّ

ءُ  تَمَّ  ُزْ نِ  الثَّاينِ  اجلْ وْ ايلَ  اهللاِ بِعَ عَ  تَ
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	باب (66): به ذبح كننده (قصاب) چيزي از گوشت هدي، داده نشود
	باب (67): چه مقدار از گوشت قرباني را خودمان استفاد كنيم و چه مقدار را صدقه نماييم؟
	باب (67): تراشيدن وكوتاه كردن موي سر، هنگام خارج شدن از احرام
	باب (68): رمي جمرات (سنگ زدن به شيطانها)
	باب (69) رَمي جمرات از تهِ دره
	باب (70): رمي جمرات با هفت سنگ ريزه
	باب (71): پس از رمي دو جمره (اول و دوم) در مكاني هموار، رو به قبله ايستاد
	باب (72): طواف وداع
	باب (73): اگر زني پس از طواف افاضه، دچار قاعدگي شود
	باب (74): (حكم توقف كردن) در مُحَصَّب
	باب (75): توقف كردن در (ذي طوي) پيش از ورود به مكه و در دشت (ذو الحليفه) پس از بازگشت از مكه

	27- كتاب عمره
	باب (1): وجوب عمره وفضيلت آن
	باب (2): كسي كه قبل از حج، عمره نمايد
	باب (3): تعداد عمرههاي رسولالله (
	باب (4): عمرۀ تنعيم
	باب (5): عمره نمودن پس از حج، بدون هدي
	باب (6): پاداش عمره، برابر با زحمت هر شخص است
	باب (7): عمره كننده چه وقت از حالت احرام خارج ميشود
	باب (8): آنچه در بازگشت از حج يا عمره و يا جهاد بايد گفت
	باب (9): استقبال از حجاج
	باب (10): بازگشت به خانه بعد از ظهر
	باب (11): تيز راندن شتر، هنگام نزديك شدن به مدينه
	باب (12): سفر، قطعه اي از عذاب است

	28- كتاب محصر
	باب (1): اگر عمره كننده، دچار مانعي شود
	باب (2): برخورد به مانع در حج
	باب (3): هنگام برخورد با مانع، هدي بايد قبل از تراشيدن موي سر، ذبح گردد
	باب (4): خداوند در سورۀ بقره میفرمايد: «أو صدقه» يعني طعام دادن به شش نفر مسكين
	باب (5): مقدار طعام در فديه، نصف صاع است

	29- كتاب جريمة شكار كردن
	باب (1): شخص مُحرِم میتواند از شكار شخص غير مُحرِم، استفاده كند
	باب (2): مُحرِم نبايد غير مُحرِم را در شكار كردن، ياري كند
	باب (3): مُحرِم نبايد غير مُحرِم را در كشتن شكار، ياري كند
	باب (4): نپذيرفتن گورخر زنده در حالت احرام
	باب (5): آنچه را مُحرِم میتواند بكُشد و آنچه مجاز است در حرم كشته شود
	باب (6): جنگ و درگيري در مكه جائز نيست
	باب (7): حكم حجامت براي مُحرِم
	اب (8): (حكم) نكاح براي مُحرِم
	باب (9): استحمام نمودن مُحرِم
	باب (10): ورود به حرم و مكه بدون احرام
	باب (11): حج گزاردن به نيابت از ميت
	باب (12): حج كودكان
	باب (13): حج زنان
	باب (14): كسي كه نذر نمايد تا پياده به خانۀ كعبه برود

	30- كتاب فضايل مدينة منوره
	باب (1): حرم مدينه
	باب (2): فضيلت مدينه و اينكه انسانهاي بد را از خود، ميراند
	باب (3): مدينه، سرزمين پاكي است
	باب (4): كسي كه از مدينه، روي بگرداند
	باب (5): ايمان، به مدينه برخواهد گشت
	باب (6): گناه مكر با اهالي مدينه
	باب (7): قلعههاي مدينه
	باب (8): دجال وارد مدينه نخواهد شد
	باب (9): مدينه، پليدي را از خود، دفع ميكند
	باب (10)
	باب (11)

	31- كتاب احكام روزه
	باب (1): فضيلت روزه
	باب (2): رَيّان، دروازه اي از بهشت است كه مخصوص روزه داران میباشد
	باب (3): آيا رمضان گفته شود يا ماه رمضان و يا هر دو؟
	باب (4): كسي كه دروغ گفتن وعمل به آن را در رمضان، ترك نكند
	باب (5): آيا روزه دار در جواب كسي كه به او دشنام میدهد، بگويد: من روزه هستم؟
	باب (6): كسي كه از مجرد بودن خود، میترسد، روزه بگيرد
	باب (7): پيامبر ( فرمود: «با ديدن هلال ماه، روزه بگيرد و با ديدن هلال، عيد نماييد»
	باب (8): دو ماه عيدين (فطر و ضحي) ناقص نمیشوند
	باب (9): اين فرمايش رسول اكرم (: «ما نوشتن و حساب كردن را نمیدانيم»
	باب (10): نبايد (بخاطر احتياط) يك يا دو روز قبل از رمضان، روزه گرفت
	باب (11): خداوند میفرمايد: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187].
	باب (12): خداوند میفرمايد: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ﴾ [البقرة: 187]. بخوريد و بيا شاميد تا اينكه نخ سفيد (روشني فجر) از نخ سياه (تاريكي شب) براي شما، نمايان شود.
	باب (13): فاصله ميان سحري و طلوع فجر
	باب (14): سحري، بركت دارد ولي واجب نيست
	باب (15): نيت روزه گرفتن در اثناي روز
	باب (16): روزه داري كه در حالت جنابت، صبح میكند
	باب (17): هم آغوشي با همسر، براي روزه دار
	باب (18): اگر روزه دار در حالت فراموشي، چيزي بخورد و يا بياشامد
	باب (19): كسي كه در روز ماه رمضان، همبستري كرد و چيزي براي كفاره نداشت
	باب (20): حجامت كردن و يا استفراغ نمودن روزه دار
	باب (21): روزه گرفتن و افطار نمودن، هنگام سفر
	باب (22): اگر كسي بخشي از رمضان را روزه بگيرد. سپس، به مسافرت برود
	باب (23)
	باب (24): پيامبر ( فرمود: «روزه گرفتن در سفر، عمل نيكي محسوب نمیشود»
	باب (25): صحابه، يكديگر را بخاطر روزه گرفتن و نگرفتن در سفر، نكوهش نميكردند
	باب (26): كسي كه فوت نمايد و روزه بر ذمهاش باشد
	باب (27): روزه دار چه وقت میتواند افطار كند
	باب (28): تعجيل در افطار
	باب (29): اگر كسي در رمضان افطار كند سپس، مشخص شود كه آفتاب، غروب نكرده است
	باب (30): روزۀ كودكان
	باب (31): ادامه دادن روزه تا وقت سحر
	باب (32): سرزنش نمودن كسي كه بر روزه وصال اصرار ورزد
	باب (33): كسي كه سوگند ياد كند تا برادرش روزۀ نفلياش را بخورد
	باب (34): روزه گرفتن در ماه شعبان
	باب (35): آنچه دربارۀ روزه گرفتن و افطار نمودن پيامبر ( گفته شده است
	باب (36): حق جسم در روزه
	باب (38): كسي كه به ديدن گروهي رفت، ولي نزد آنها افطار نكرد
	باب (39): روزه گرفتن در آخر ماه
	باب (40): روزۀ روز جمعه
	باب (41): آيا رسول الله ( روزهاي بخصوصي را روزه ميگرفت؟
	باب (42): روزه در ايام تشريق
	باب (43): روزۀ روز عاشورا

	32- كتاب صلاة التراويح
	باب (1): فضيلت قيام در (شبهاي) ماه رمضان
	باب (2): جستجوي شب قدر، در هفت شب آخر رمضان
	باب (3): جستجوي شب قدر در شبهاي فرد دهۀ آخر
	باب (4): عبادت و يا انجام كار نيك در دهۀ آخر ماه رمضان

	33- كتاب اعتكاف
	باب (1): اعتكاف در دَهۀ آخر رمضان و اعتكاف در همۀ مساجد
	باب (2): معتكف بدون ضرورت، نميتواند به خانه برود
	باب (3): اعتكاف در شب
	باب (4): خيمه زدن در مسجد
	باب (5): آيا معتكف در صورت نياز تا دروازۀ مسجد ميتواند بيايد
	باب (6): اعتكاف در دهۀ دوم رمضان

	34- كتاب بيوع
	باب (1): آنچه دربارۀ اين گفتۀ خداوند آمده است كه میفرمايد: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الجمعة: 10]. (آنگاه كه نماز خوانده شد، در زمين پراكند شويد…)
	باب (2): حلال و حرام آشكارند و در ميان آنها، امور مشتبهي وجود دارد
	باب (3): توضيح مشتبهات (امور مشكوك)
	باب (4): كسي كه وسوسه را از امور مشتبه نمیداند
	باب (5): كسيكه اهميت نمیدهد كه مال را از چه راهي بدست میآورد
	باب (6): تجارت منسوجات
	باب (7): بيرون رفتن براي تجارت
	باب (8): كسي كه خواهان گشايش روزي، باشد
	باب (9): خريد كالاي نسيه توسط رسول خدا (
	باب (10): خوردن از دست رنج خويش
	باب (11): سهل گيري در خريد و فروش و در طلب حق خويش
	باب (12): مهلت دادن به ثروتمند
	باب (13): بيان عيب كالا در تجارت، موجب بركت است
	باب (14): فروختن خرماي مخلوط
	باب (15): ربا خوار
	باب (16): خداوند، ربا را از بين میبرد و صدقات را بركت میدهد
	باب (17): دربارۀ آهنگر و صنعتگر
	باب (18): دربارۀ خياط
	باب (19): خريدن چارپايان و الاغ
	باب (20): خريدن شتران بيمار
	باب (21): درباره حجام
	باب (22): داد و ستد چيزي كه پوشيدن آن براي مردان و زنان است
	باب (23): كسي كه چيزي بخرد و بلافاصله آن را هبه كند
	باب (24): فريب كاري در معاملات، ناپسند است
	باب (25): آنچه دربارۀ بازارها آمده است
	باب (26): كراهيت براه انداختن جار وجنجال در بازار
	باب (27): وزن و يا پيمانه كردن كالا بر عهدۀ فروشنده است
	باب (28): آنچه كه وزن وپيمانهاش مستحب است
	اب (29): بركت صاع و مد (واحد وزن) پيامبر (
	باب (30): آنچه دربارۀ فروش و احتكار مواد خوراكي آمده است
	باب (31): مسلمان نبايد معامله برادر مسلمانش را بهم زند تا خود، معامله كند مگر اينكه او اجازه دهد يا صرف نظر كند
	باب (32): فروش مزايده
	باب (33): معاملۀ فريبكارانه و فروش حيوان درشكم مادرش
	باب (34): منع كردن فروشنده از اينكه شير شتر يا گاو يا گوسفند را در پستانهايشان ذخيره كند
	باب (35): فروختن غلام زناكار
	باب (36): آيا شهرنشين كالاي باديه نشين را بدون اجر بفروشد؟ و به وي (در اين مورد) كمك كند و يا نصيحت نمايد؟
	باب (37): نهي از رفتن به پيشباز كاروان تجاري
	باب (38): فروش كشمش در مقابل كشمش و مواد خوراكي در مقابل مواد خوراكي
	باب (39): فروش جَو در مقابل جو
	باب (40): فروختن طلا به طلا
	باب (41): فروش نقره در مقابل نقره
	باب (42): فروش دينار به دينار بطور نسيه
	باب (43): فروش نسيه نقره در مقابل طلا به نسيه
	باب (44): بيع مزابنه
	باب (45): فروش ميوه روي درخت در مقابل طلا و نقره
	باب (46): فروختن ميوه قبل از اينكه قابل استفاده شوند
	باب (47): اگر ميوه را قبل از رسيدن، بفروشد و سپس، آن ميوه، دچار آفت شود
	باب (48): بيع خرماي خوب در برابر خرماي خراب
	باب (49): فروختن ميوۀ كال (نرسيده)
	باب (50): معتبر قرار دادن عرف وعادات هر شهر در خريد، فروش، اجاره، وزن وپيمانه
	باب (51): فروختن كالا توسط شريك از طرف شريك ديگر
	باب (52): خريدن برده از كافر حربي سپس، بخشيدن و آزاد كردن او
	باب (53): كشتن خوك
	باب (54): فروختن تصويرِ موجوداتِ بيجان
	باب (55): گناهِ فروختنِ انسانهاي آزاد
	باب (56): فروختن حيوانِ مرده و بت
	باب (57): حكم پولي كه از فروش سگ بدست آيد

	35- كتاب سَلَم
	باب (1): سَلَم در پيمانۀ مشخص
	باب (2): سَلَم در چيزي كه اصل آن، وجود ندارد

	36- كتاب شفعه
	باب (1): پيشنهاد شفعه براي كسي كه مستحق آن است
	باب (2): كدام همسايه، نزديكتراست؟

	37- كتاب اجاره
	باب (1): دربارۀ اجاره
	باب (2): چرانيدن گوسفند در برابر چند قيراط
	باب (3): كارگري، از عصر تا شب
	باب (4): كارگري كه مزد خود را دريافت نكرده باشد و صاحب كار، مزدش را بكار اندازد و بر آن، بيفزايد
	باب (5): مزد كسي كه براي علاج شخصي، سورۀ حمد را بخواند
	باب (6): دريافت مزد در برابر جفت كردن حيوان نر و ماده

	38- كتاب احكام حواله
	باب (1): اگر شخصي، نزد ثروتمندى حواله داده شود، به او مراجعه كند
	باب (2): محول ساختن وام ميت به ديگري، جائز است
	باب (3): خداوند میفرمايد: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فََٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ﴾ [النساء: 33]. يعني با كساني كه پيمان بسته ايد، سهميهشان را بدهيد
	باب (4): كسي كه ضامن اداي وام ميتي بشود، نمیتواند از تعهد خود بازگردد

	39- كتاب وكالت
	باب (1): در بارۀ وكالت شريك
	باب (2): اگر چوپان يا وكيل گوسفندي را در حال مردن يا چيزي را در حال فاسد شدن ديد، گوسفند را ذبح نمايد و مانع فاسد شدن آن چيز شود
	باب (3): وكالت در پرداخت بدهيها
	باب (4): هبه كردن به وكيل يا به كسي كه برايش سفارش شده است
	باب (5): اگر موكل راضي باشد، وكيل ميتواند به كسي چيزي بدهد
	باب (6): اگر وكيل، كالاي معيوبي را بفروشد، معاملهاش صحيح نيست
	باب (7): وكالت در اجراي حدود

	40- كتاب كشت و زراعت
	باب (1): فضيلت كشت و زرع
	باب (2): اجتناب از سرگرم شدن به آلات كشاورزي و يا تجاوز از حدي كه به آن امر شده است
	باب (3): نگهداري سگ براي كشاورزي
	باب (4): استفاده از گاو براي كشاورزي
	باب (5): اگر كسي بگويد: كارهاي نخلستان را انجام بده و شريك محصول آن، باش
	باب (6): مزارعه در برابر نصف محصول
	باب (7): وقف، خراج، مزارعه ومعاملۀ اصحاب رسول خدا (
	باب (8): اگر زمين باير را كسي آباد كند، مالك آن ميشود
	باب (9): همكاري اصحاب رسول الله ( با بكديگر در كشت و زراعت
	باب (10)

	14- كتاب مساقاة (آبياري)
	باب (1): كسي كه صدقه و هبۀ آب را جايز میداند
	باب (2): صاحب آب تا زماني كه سير شود، از ديگران مستحقتر است
	باب (3): حل اختلاف در بارۀ چاهها
	باب (4): آب ندادن به مسافران، موجب گناه است
	باب (5): فضيلت آب دادن
	باب (6): كسي كه صاحب حوض و مشك را به آبش مستحقتر میداند
	باب (7): تعيين چراگاه فقط حق خدا و رسول خدا ( است
	باب (8): نوشيدن انسانها و چارپان از آب رود خانهها
	باب (9): فروختن هيزم و علف
	باب (10): اختصاص دادن زمين به اشخاص
	باب (11): كسي كه گذرگاه و راه او از باغ و يا نخلستان كسي ديگر، میگذرد
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